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االفتتاحية

فقيه تنبكتو مفتي مراكش وأستاذها 
معاني ودالالت

الذي أّهله ليحوز هذا الشرف والمكانة العالية في بلٍد غير بلده؟
إّن َمن رأى ليس كمن س���مع؛ ولعّل فيما سيأتي بعض اإلجابات 

عن ذلك.
الت�أ�صي�ص والتخ�ص�ص:

نش���أ العالمة أحمد بابا في عائلٍة علمي���ة عريقة؛ تلّقى فيها 
أصول العلوم الش���رعية واللغوية وما يساندها، والزم فيها مشايخه 
المتميزين س���نين عدداً، منهم َمن الزمه أكثر من عشر سنين، ودرس 
خالل مس���يرته عدداً من األصول العلمية- كمختصر خليل- دراسًة 
متكّررة ومتعّمقة)))، لقد اهتّم بتكوين نفسه بمجالسة العلماء، وَجْمع 
الكتب، ومذاكرة العلم ومدارسته؛ دون كلٍل أو ملل، فحينما كان أقرانه 
يتسامرون تحت ضوء القمر أو على كثبان الرمل؛ كان الكتاب جليسه، 

والبحث والتدوين أنيسه.
إّن التأس���يس الجّيد؛ والتركيز على التخّصص وعدم التشتت؛ 
واالهتمام بتطوير النف���س في التخّصص ومتابعة الجديد فيه، أحد 

أهّم أسباب النجاح والتمّيز والتأثير. 
كما أّن التخّصص و)الش���غف بالتخّص���ص( هو ما يحتاج إليه 

الشابُّ ليكون مبدعاً وإيجابّياً ومؤّثراً.
في الأ�صف�د من تنبكتو اإلى مراك�ص:

لم ينتقل الش���يخ أحمد بابا من مدينته وموطن أهله وعش���يرته 
باختياره وإرادته، وإنما بسبب مكانته ومواقفه المجتمعية؛ فقد عارض 
هو وأهل العلم، من عائلته وغيرهم، ما تعّرض له أهل تُنبُكتُو من الظلم 
والعدوان على أيدي قادة حملة الس���عدّيين وجنودهم، مما أثار الرعب 
في قلب قائد الحملة من تأثير هذا الموقف على عاّمة الشعب؛ فسعى 

وا�شتهر  وكتبًا...،  لفظًا  فيها  واأفتيت  وغيرهم،  الرجراجي، 
والجزائر  بجاية  اإلى  الأق�شى  �شو�س  من  البالد،  في  ا�شمي 
علينا  وق���دم  ال��ج��زائ��ر  بع�س طلبة  ل��ي  ق��ال  وق��د  وغ��ي��ره��ا، 

مراك�س: ل ن�شمع في بالدنا اإل با�شمك فقط«.
)))  يقول عن �شيخه محمد َبغُيغ: »ولزمُته اأكثر من ع�شر �شنين، 
فختمُت عليه مخت�شر خليل بقراءتي وقراءة غيري عليه نحو 
وت�شهيل  تفّهم،  ق��راءة  الموطاأ  عليه  وختمُت  م��ّرات.  ثماني 
واأ�شول  �شنوات،  ثالث  مدة  وتدقيق،  بحث  قراءة  مالك  ابن 

ال�شبكي ب�شرح المحّلي ثالث مّرات قراءة تحقيق«.

يخبرن���ا العالم���ة أحم���د باب���ا التُّنبُكتي عن نفس���ه فيقول: 
»جلسُت... بجامع الشرفاء بمراكش من أنوه جوامعها، أُقرئ مختصر 
خليل قراءة بح���ٍث وتدقيق ونقٍل وتوجيه، وكذا تس���هيل ابن مالك، 
وألفية العراقي، فُختمت علّي نحو عش���ر مّرات، وتحفة الحكام البن 
عاصم، وجمع الجوامع للس���بكي، وِحَكم ابن عط���اء الله، والجامع 
الصغير للجالل الس���يوطي قراءة تفّهم مراراً، والصحيَحيْن سماعاً 
علّي وإسماعاً مراراً ومختصرهما، وكذا الشفا والموطأ والمعجزات 

الكبرى للسيوطي وشمائل الترمذي«.))) 
خبٌر قصير، ومعلومٌة موج���زة مختصرة، قد تمّر مرور الكرام 
وال يعيرها كثيٌر من قرائها االهتمام، إال أنه إذا تأملناها، ووضعناها 
تحت التحلي���ل ومبضع األس���ئلة الفاحصة؛ وجدناه���ا تحتاج إلى 

صفحاٍت كثيرة تشرح قصة هذه المعلومة ومالبساتها.
وهي قصٌة تحمل في طياتها معاني كبيرة، وتس���تبطن دالالٍت 
عميقة ومتنّوعة، سنقف معها وقفات، ونأخذ منها دروساً وإشارات؛ 
تربط الماضي بالحاضر؛ ليستفيد منها الشباب اإلفريقي في تكوين 

نفسه، واستثمار قدراته، واإلسهام في نهضة مجتمعه.
م�ذا تعني مراك�ص؟

إنها عاصمة الدولة السعدية، وحاضرة المغرب العربي ومركزه 
العلمي والسياسي في وقتهم، فيها أهّم الجوامع والجامعات، وأفذاذ 

العلماء وخزائن الكتب، مقصد الطالب، وبؤرة اإلشعاع والتأثير.
وإذا كان���ت مراكش ف���ي ذلك الوقت به���ذه المكانة الحضارية 
والعلمية؛ فما الذي رآه علماؤها وطالب العلم فيها، في هذا الش���يخ 
الش���اّب ذي األربعين عاماً، القادم من أعم���اق الصحراء اإلفريقية؛ 
ليقّدموه ويضعوا له كرسي التدريس في أهّم جوامعها؛ ويتحلّقوا حوله 
ليدّرس لهم )فقه المالكية(، وهو تخّصصهم الذي يتميزون فيه)))؟ وما 

بابا  لأحمد  الديباج،  في  لي�س  من  لمعرفة  المحتاج  كفاية    (((
التنبكتي، )284/2).

الخلُق  علّي  »وازدح���م  نف�شه:  عن  بابا  اأحمد  ال�شيخ  ق��ال    (2(
واأعياُن طلبتها )من مراك�س) ولزموني، بل قراأ علّي ق�شاتها، 
اأبي النعيم  اأبي القا�شم بن  كقا�شي الجماعة بفا�س العالمة 
مكنا�شة  قا�شي  وكذا  �شتين،  على  ينيف  كبير  وهو  الغ�شاني، 
مراك�س  ومفتي  مّني،  اأ�شّن  وهو  القا�شي،  ابن  العبا�س  اأب��و 
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إلس���كاتهم بكّل الوسائل، ومنها الس���جن واإلبعاد، فأمر بالقبض على 
الش���يخ أحمد بابا ومجموعة من عائلته، وأرس���لهم على ظهور اإلبل 
مقّيدي���ن باألصفاد إلى )مراكش(، ألنه رأى أّن بقاءهم في مجتمعهم- 

حتى لو كانوا مسجونين- يعتبر خطراً على الحملة وسيطرتها.
وال يُس���تغرب مثل ه���ذا الموقف من الش���يخ وأمثاله من أهل 
المكان���ة والتأثي���ر؛ إذ يرون أّن التفاعل مع هم���وم المجتمع وآماله 
وآالمه، وع���دم الرضا بالظلم والقهر، والس���عي في اإلصالح، جزءٌ 

من مهّماتهم الرئيسة.
وعليه؛ فإّن للحض���ور والظهور المجتمع���ي والتصدر للتأثير 
ضريبته؛ فليس���تعد لها المقبلون عليه، وليوطنوا أنفسهم على ُحسن 

التعامل معها.
اإم�مة بدون رحلة:

َدرَّس الش���يخ أحمد بابا التُّنبُكت���ي، وهو في األربعينيات، كتب 
الحديث وفق���ه اإلمام مالك وعلوم العربية، ف���ي حاضرٍة من كبرى 
حواضر العلم في وقته )مراكش(، ومع ذلك لم تُذكر له رحلة- للمشرق 
أو المغرب- طلباً للعلم، والرحلة الوحيدة له كانت ل�)مراكش( أسيراً.
فمن أين حصل على هذا العلم الذي تقّدم به مع صغر س���نه؛ 
على أهل التخّصص في المذهب واللغة؟ وعلى ماذا يدّل هذا التمّكن 

والتقّدم العلمي؟
لقد نال العل���م، ووصل إلى درجة اإلمامة فيه، بدراس���ته في 

جوامع بلده )تنبكتو(، وعلى يد مشايخها وعلمائها المحلّيين. 
دالل���ة هذا واضحٌة، وهي تمّكن اإلس���الم وعلومه وانتش���اره في 
السودان الغربي، وهذا يؤكد أّن اإلسالم دخله قديماً واستقر فيه، وتضلّع 
أهل���ه وتمّكنهم في علوم���ه يبّين أنهم آمنوا به محّب���ة وقناعة؛ فتعلّموه 
وعلّموه؛ فاس���تغنى أهل الس���ودان بعلمائه عن الرحلة لغيرهم، وصارت 

حواضرهم تنافس في قوة التعليم اإلسالمي حواضر البلدان العربية.
إّن اإلسالم ُهوّية إفريقيا الغربية منذ مئات السنين، ويجب أن 
تبقى كذلك، وهذه مس���ؤوليٌة كبرى يجب أن يتحّملها أبناء اليوم بقوٍة 

واقتدار، لينقلوها لمن بعدهم كما نُقلت إليهم.
عط�ء برغم الألم:

َم���ن ينتظر األج���واء المريحة، وصفاء النفس من الش���واغل 
والهموم، وسالمة الجسد من األدواء؛ ليقّدم ما عنده، ويعطي ويبذل 
فيما يُحسن؛ ويمّني نفس���ه أن يكون له أثٌر حسن في مجتمعه، إنما 

ينتظر سراباً، ويغلّف عجزه وكسله بغالٍف خادع.
إّن العط���اء والب���ذل واإلنتاج واجٌب ال يتأخ���ر- متى ما تأّهل 

اإلنسان-، تُتقحم من أجله الصعاب، وتُتحمل في سبيله المشاق.
فهذا الفقيه العاِلم؛ نُقل في قيود الحديد من بلده، وُفّرق بينه وبين 
أهله وأحّبته، وسقط في الطريق فُكسرت رجله، وُسرقت مكتبته- وهي 

رأس ماله-، ومات ابنه وعّمه وبعض قرابته بالطاعون، وُسجن مظلوماً 
مدة سنتَيْن، ولّما أُطلق سراحه ُفرضت عليه اإلقامة الجبرية في غربته 
نحو عش����ر سنين، وعلى الرغم من كّل هذه اآلالم، والصوارف النفسية 
والجس����دية، لم يستسلم لها الشيخ أو تَْصِرفه عن هدفه ومشروعه في 
الحياة، فلم تمنعه من التزّود من العلم، ونشره وتدريسه، وتأليف الكتب؛ 

بل إّن غالب مؤلفاته كتبها في أثناء إقامته الجبرية.
إنه الش���عور بالمسؤولية- الش���رعية واالجتماعية- والقناعة 

بالهدف، ومحّبة الخير لآلخرين، والتحّرر من أَسر األنانية.
إنه���ا اإليجابية الت���ي تحتاج إليها األمم م���ن أبنائها؛ فتنهض 
ببذلهم وعطائهم؛ وترتقي بهممهم ومشاريعهم في مدارج الحضارة.

العلم تع�ون وتك�مل:
انتقل الشيخ أحمد إلى مراكش أسيراً، مغضوباً عليه من أعلى 
السلطة، ولم يمنع ذلك أن يعرف له علماء المغرب وفضالؤه مكانته 
وفضله، فاحتفوا به وأكرموه، وأنزلوه ما يستحقه من منزلة)))– على 
الرغم من الخالف السياس���ي بين دولتهم ودولته-، وقد قابل الشيخ 
أحمد ه���ذا التكريم والتقدي���ر بمثله، فاس���تفاد بعضهم من بعض 
تدارساً وبحثاً، وتعاونوا جميعاً في إنجاز مشروعهم المشترك )نشر 

علوم الشريعة، وتكوين العلماء(.
وهذا هو األصل في أهل كّل مجاٍل وتخّصص؛ التعاون والتكامل؛ 
ال التخالف أو التفرد، إذ تجمعهم قواسم مشتركة، وأهداف متقاربة، 
وبه���ذا يحصل النجاح، ويعظ���م األثر على الف���رد والمجتمع، وأما 

التخالف واالنعزال، فنتيجته الضعف والفشل.
خت�مً�:

هذه بعض الدالالت المتنوعة المتعلقة بالُهوّية والتأثير واإلصالح 
والنجاح، وهناك غيرها، ولكن قصدنا اإلشارة ال االستقصاء.

ويحسن أن نختم بداللٍة متميزة؛ تدعو للعمل وتحّفز الِهَمم، وهي 
أّن المؤّثري���ن بأعمالهم ومنتجاتهم النافعة مثل النبع الجاري؛ ال يزال 
تأثيرهم ممتداً ونفعهم مس���تمراً، فبعد مئات السنين من وفاة الشيخ 
أحمد بابا التُّنبُكتي ال يزال ذكره يتردد في المشرق والمغرب، ويُقتبس 
من علومه وأخباره، وها نحن أوالء نتدارس س���يرته ومسيرته وآثاره 
ونقتبس منها ما يفيد، لقد ترك بصمًة في أُّمته ال تمحوها السنين. 
فم���ا الذي يمنعك أن يك���ون لك بصمتك المتمي���زة وتأثيرك 

المستمر؟ 
فشّمر وبادر، فالمجد ال يناله إال أهل البذل والجّد �

)))  ويكفي في ذلك اأنهم قّدموه ليكون المفتي، فيذكر ال�شيخ: 
لها  وُعينت  اإل��ّي،  اإل  غالبًا  الفتوى  )مراك�س)  فيها  توّجه  »ل 

مرارًا؛ فابتهلت اإلى اهلل اأن ي�شرفها عّني«.
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حا�ض�رة العائالت  �ض�مة  العلمي�ة 
ف���ي الم��ج�ت�م��ع��ات 
ت�وارث  عائ�الٌت  ب�رزت  حي���ث   ، الإ�ض���المية 
اأبناوؤه�ا العناي�ة بالعل�وم والمعارف، وب�رزوا في 
عل�وم ال�ض�ريعة والعربي�ة، لقد كان من �ض�مات 

العائالت العلمية في السودان الغربي 
»دراسة وصفية«.. عائلة أقيت نموذجًا

النه�ض�ة العلمي�ة التي عا�ض�ها العالم الإ�ض�المي 
وج�ود عائ�الت علمي�ة ن�ض���طة، اأّدت دورًا بارزًا 
في حرك�ة تقّدم العل�وم وازدهاره�ا من خالل 
درو�ض�هم وموؤلفاته�م وتاأثيره�م المجتمعي من 

خالل وظائفهم ال�ضرعية .

اأ.د. علي يعقوب
عميد الدرا�ض�ات العليا والبحث العلمي بالجامعة 

الإ�ضالمية بالنيجر
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وبالد السودان الغربي أحد المجتمعات اإلسالمية التي 
كانت إحدى الس���مات الموجودة ف���ي حواضرها الثقافية، 
وذلك في عصر الدول اإلسالمية التي قامت فيها، وبخاّصٍة 
في عصر دولة ُس���نِغي)))، وقد أش���ارت كتب تراجم العلماء 
المحلي���ة وغير المحلية إلى عدٍد مهمٍّ من عائالٍت علمية في 
المنطقة، وإلى مساهماتها العلمية في المجتمع وتصانيفهم 

ومؤلفاتهم في شّتى العلوم والفنون. 
ومن العائالت العلمية التي اش���تهرت ف���ي مجال التعليم 
والتأليف واإلمامة والقضاء، وكان لها مساهمٌة فّعالة في النهوض 
بالمجتمع في الس���ودان الغربي علمّياً وثقافّي���اً: عائلة »أَِقيت«، 
وعائل���ة »أَنَْدَغ ُمحّمد«، وعائلة »بَغيُ���ُغ«، وعائلة »َكْعت«، وحظيت 
حاضرة تُنبُكُت بجّل العائالت العلمية، وتليها باقي الحواضر في 

بالد السودان الغربي، كان هذا في عصر دولة ُسنِغي.
ومن العائالت العلمية التي س���اهمت في نش���ر العلم 
والثقافة في الصحراء )ش���مال مالي والنيجر حالّياً( عائلة 
سيدي المختار الكبير الُكنِتي، وما زالت تحافظ على َدورها 

في نشر العلم والثقافة في المنطقة.
ولعائلة عثمان دان ُفودي في بالد الَهْوَس���ا وما جاورها 
َدوٌر كبير في النهوض بالحركة العلمية والثقافية في القرنَيْن 
الثامن عشر والتاسع عش���ر الميالديَيْن. وكذلك عائلة وزير 
الش���يخ عثمان بن ُفودي الوزير محمد غطاطو بن ليْم، وهو 
الوزير األول للش���يخ عثمان، ومن تالميذه وأصحابه الثقات 
وزوج ابنته أس���ماء، وكان عالماً متفّنناً، وحلقته العلمية في 
ُسُكتُو تُعّد أكبر الحلقات التي نشأت في دولة ُسُكتُو وأكثرها 
نشاطاً في نشر العلم، وخلفه في التدريس بالحلقة ابنه عبد 
الق���ادر، وما زالت الحلقة تؤدي دوره���ا في المجتمع، ومن 
أش���هر علمائها في العصر الحديث الوزير جنيد بن محمد 
البخاري )1906-1997م( الذي اش���تغل بالتدريس والتعليم 
في المدارس الحكومية وغيرها. وعائلة الشيخ مصطفي بن 
محمد التُّوُروِدي )ت: 1849م( هو المؤّس���س للحلقة العلمية 
المش���هورة في مدينة س���المي )في ش���مال مدينة ُسُكتُو(، 
وتخّرج فيها عدٌد ال يحصى م���ن العلماء وطلبة العلم، وكان 

)))  مملكة ن�شاأت في غرب ال�شاحل الأفريقي. امتد حكمها من 
)869 - 000)ه� /  464) – )59)م )، وهي واحدة من اأكبر 

الإمبراطوريات في التاريخ الأفريقي.

كاتبا خاّصاً للشيخ عثمان، وزوجاً لكبرى بناته خديجة والدة 
العالم األديب عبد الق���ادر بن المصطفى صاحب المؤلفات 
الكثي���رة، وتُعتبر حلقة الش���يخ المصطفى التُّ���وُروِدي من 
الحلقات المتألقة التي س���اهمت ف���ي النهوض الثقافي في 

المنطقة في القرن التاسع عشر الميالدي.
ونري���د من خالل ه���ذا البحث الموس���وم ب�»العائالت 
العلمية في الس���ودان الغربي دراسة وصفية« تسليط الضوء 
على أث���ر العائالت العلمية في الس���ودان الغربي، واخترت 
نموذجا من العائ���الت العلمية في عهد دولة س���نغي وهي 

عائلة )أَِقيت())). 
وجعلته في مقّدمة وتمهيد ومبحثَيْن وخاتمة 

أم���ا المقّدمة: ففيه���ا أهمّية البح���ث وأهدافه، وأما 
التمهيد: فيمهد للدراسات التي تناولت العائالت العلمية في 
السودان الغربي عاّمة وعائلة أَِقيت بخاّصة، والمبحث األول: 
يبحث حول أص���ل عائلة أَِقيت العلمي���ة ودورهم التعليمي، 
والمبحث الثان���ي يبحث حول دورهم ف���ي القضاء والحياة 
السياس���ية واالجتماعية، ونختم بالخاتمة وفيها أهّم النتائج 

والتوصيات.
المقدمة :  اأهمية المو�ضوع: 

وتظه���ر أهمّية هذا البحث في كون���ه يتناول جانباً من 
جوانب الثقافة العربية اإلسالمية في السودان الغربي، حيث 
يعّرف بعلمائها الذين س���اهموا في دفع عجلة تقّدم التعليم 
وتطّوره ونشر الثقافة العربية اإلسالمية، وساهموا كذلك في 
بّث الوعي الديني واالستقرار السياسي في المنطقة، وهذا 

مما يساعد على ربط ماضي المنطقة بحاضرها.
 ب- الأهداف : 

والهدف من هذا البحث هو إبراز الُهوّية اإلسالمية في 

دولة  في  العلمية  العائالت  اأت��ن��اول  اأن  البداية  في  اأردت    (2(
لّما  لكن  وغيرها،  فودي  بن  عثمان  ودولة  وال�شحراء  �شنغي 
العائالت  ك��ّل  ا�شتيعاب  يمكن  ل  اأن��ه  وج��دُت  البحث  ب���داأُت 
ُين�شر في مجلة  واحد  بحٍث  الغربي في  ال�شودان  في  العلمية 
لها �شوابط و�شروط في الن�شر، فاكتفيت بالعائالت العلمية 
درا�شة  نية  على  �شنغي؛  دول��ة  في  اأقيت)  )عائلة  الم�شهورة 
العائالت الأخرى في بحوٍث قادمة اإن �شاء اهلل، وبداأت بعائلة 
اأقيت لكثرة علمائها وغزارة اإنتاجاتهم العلمية وم�شاهماتهم  

الثقافية وال�شيا�شية.
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إفريقيا عاّمة والسودان الغربي بخاّصة، وتحفيز طالب العلم 
على االقتداء بالعلماء الس���ابقين في طلب العلم والمحافظة 
على اإلس���الم الصحيح، وإبراز إنتاجاته���م العلمية والعناية 
بها، لالس���تفادة منها في الحاضر وبناء المستقبل الزاهر، 
والتعريف بالثقافة العربية اإلس���المية في السودان الغربي، 
الثقافة األصيلة لش���عوب المنطق���ة التي ال يعرفون غيرها؛ 
قبل تكالب القوى االستعمارية عليها في نهاية القرن التاسع 

عشر الميالدي.
التمهيد: 

في  العلمية  الع�ئالت  تن�ولت  التي  الدرا�ص�ت 
ال�صودان الغربي ع�مة وع�ئلة اأقيت بخ��صة: 

إّن موضوع العائالت العلمية في الس���ودان الغربي من 
الموضوع���ات التي لم تنل ما تس���تحقه من الدراس���ة لدى 
الباحثي���ن األفارقة قديماً وحديثاً، وُجّل ما ُكتب عنها متناثر 
في المص���ادر المحلية مثل: )تاريخ الفتاش( للقاضي الحاج 
محمود َكْعت، و)تاريخ الس���ودان( لعبد الرحمن الس���عدي، 
و)تذكرة النسيان( لمجهول، و)نيل االبتهاج وكفاية المحتاج( 
للفقي���ه أحمد باب���ا التُّنبُكت���ي، و)فتح الش���كور(  للبرتلي، 
و)السعادة األبدية في التعريف بعلماء تُنبُكُت البهية( ألحمد 
بابير األوران���ي، و)إزالة الريب والش���ك والتفريط في ذكر 
المؤلفين من أهل الّتكُرور والصحراء وأهل شنقيط( ألحمد 

بلعراف التُّنبُكتي. 
وتط����رق بع�ض الباحثين المعا�ضري����ن الذين اأرخوا لدولة 

�ضنغي للعائالت العلمية فيها، مثل: 
عب���د القادر زبادية في كتابه )مملكة ُس���نغاي في عهد 
األَسقّيين(، ومحمد الغربي في كتابه )بداية الحكم المغربي 
في الس���ودان الغربي(، والهادي الدالي ف���ي كتابيه: )تاريخ 
إفريقيا فيما وراء الصحراء(، و)التاريخ الحضاري إلفريقيا 
فيما وراء الصح���راء من نهاية القرن الخامس عش���ر إلى 
بداية القرن الثامن عش���ر(، أبوبكر إسماعيل ميغا في كتابه 
)الحركة العلمية الثقافية واإلصالحية في السودان الغربي(، 
مهدي رزق الله أحمد في كتابه )التجارة واإلس���الم والتعليم 
في غرب إفريقية قبل االستعمار(، وعبد الرحمن محمد ميغا 
في كتابه )الحركة الفقهية ورجالها في الس���ودان الغربي من 
القرن الثامن إلى القرن الثالث عشر الهجري(، وسحر عنتر 

محمد أحمد مرجان في كتابها )فقهاء المالكية وآثارهم في 
مجتمع السودان الغربي، في عهد مالي وُصنِغي(.

وكذل���ك تناولها بعض الباحثين في الرس���ائل العلمية، 
مث���ل: الباحث محمد ألف���ا جالو في أطروحت���ه للدكتوراه 
)الحياة العلمية في دولة ُسنغاي( )))، والباحث محمد موالي 
ف���ي أطروحته للدكتوراه )القضاء والقضاة ببالد الس���ودان 
الغربي من أواخر القرن التاس���ع الهجري حتى الثاني عشر 
الهج���ري())) ، والباح���ث أحمد الس���يد الباز في رس���الته 
للماجس���تير )الحياة العلمية والثقافية في بالد الس���ودان 

الغربي في عهد دولتي مالي وُصنغي()))، وغيرها كثير.
وهن���اك بح���وٌث قليلة منش���ورة في مج���الت تناولت 
العائ���الت العلمي���ة بصورة خاّص���ة، وهي: »عائل���ة أَِقيت 
وإس���هاماتها الثقافية في تُنبُك���تُ«))) ، و»آل بَغيُُغ الَونكرّيين 
ودورهم الثقافي في الس���ودان الغربي« )))، و»اإلس���هامات 
الثقافية لمش���اهير العوائل في الس���ودان الغرب���ي آل أَنَْدَغ 

ُمحّمد نموذجاً«))). 
وهناك بحث باللغة الفرنسية للباحث كيوك حول عائلة 

أَِقيت بعنوان »عائلة أَِقيت التُّنبُكتية«:
 .(((  la famille Agit de Tombouctou

وعلى المستوى المحلي؛ ال نكاد نجد بحوثاً أو مقاالت 
خاّص���ة بالعائالت العلمي���ة، أو تحقيق ونش���ر إلنتاجاتهم 
العلمية، وغالب البحوث والرسائل العلمية التي تُنجز باللغة 
العربي���ة في جامعات غرب إفريقيا العربية، أو في أقس���ام 

)))  جامعة اأّم الُقرى ، المملكة العربية ال�شعودية  ، عام )99)م.
)2)  جامعة وهران / الجزائر 9)20م.

للن�شر  الدولية  الإفريقية  بالدار  ))20م،  عام  في  طبعت    (((
والتوزيع، القاهرة.

الدرا�شات  مجلة  ح�شن،  محمد  اأب��اظ��ة  ���ش��وزي  للباحثة    (4(
الإفريقية،  والدرا�شات  البحوث  الإفريقية، ت�شدر من معهد 

جامعة القاهرة، العدد ال�شاد�س والع�شرين 2004م.
ليبيا،  الزيتونة،  جامعة  مجلة  غيث،  �شعد  مطير  للباحث    (5(

العدد))-))20م.
جامعة  التربية  كليات  مجلة   ، غيث  �شعد  مطير  للباحث    (6(

الزيتونة ، العدد 8-7)20م.
 Revue de l,institute des belles مجلة  في  ُن�شر    (7(

.letters Arabes 1978 m41 premier semester
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اللُّغة العربية ف���ي الجامعات الحكومية واألهلية، ترّكز حول 
المجاالت الثقافية أو األدبية أو الفقهية في الدول اإلسالمية 

التي قامت في المنطقة، وبخاصة دولة ُسنِغي.
وال ننس���ى هنا أن نش���يد بجه���ود معه���د أحمد بابا 
للدراس���ات العليا والبحوث اإلسالمية في تُنبُكُت في تحقيق 
ونش���ر بعض المصادر المحلية لعلماء المنطقة، مثل: )تاريخ 
الفتاش( الذي حققه زمرة من الباحثين في المعهد 2014م، 
وكذلك كتاب )بيان ما وقع بين الحاج عمر الفوتي والش���يخ 

أحمد لبو(، وُكتب أخرى لبعض علماء المنطقة.
واأب���رز  اأق��ي��ت  ع�ئلة  اأ���ص��ل  الأول:  المبحث 

علم�ئهم:
ن�ضب العائلة واأ�ضلها: 

شهدت منطقة الس���ودان الغربي، وبالتحديد في عصر 
دولة ُسنِغي )869 -1000ه� / 1464 – 1591م(

حركة دينية وثقافية وأدبية نشطة، ساهمت فيها عائالت 
علمية بارزة بش���كٍل كبير ومباش���ر، وش���غل بعض أفرادها 
وظائف عليا في الدولة، مث���ل: القضاء واإلمامة والخطابة 
والتدريس في المراكز العلمية الكبيرة، وساهمت في الجهاز 
اإلداري والسياسي لدولة ُسنِغي، ومن تلك العائالت العلمية 
»عائلة أَِقيت« التي أنجبت العديد من العلماء، »وحسبما تذكر 
المص���ادر؛ أّن الجّد األكبر له���ذه العائلة هو محمد بن عمر 
أَِقيت، الذي تُنسب إليه وإلى ساللته أعظم العلماء الذين كان 
لهم أثٌر بارز في الحياة العلمية والثقافية في المراكز العلمية 
بتُنبُك���ُت، وُهم يمّثل���ون كذلك العنصر الغال���ب في الحركة 

الفكرية والثقافية في السودان الغربي كله«))).
وأجمعت المص���ادر على أّن أصل ه���ذه العائلة يرجع 
إلى إح���دى قبائل البربر الكب���رى، وهي قبائ���ل ِصنَْهاَجة 
الصحراوية، وهذا ما أكده أحمد بابا التُّنبُكتي لّما ذكر نسبه 
بقوله: »هو أحمد بابا الفقيه بن الحاج أحمد بن الحاج أحمد 
نَْهاجّي  ب���ن عمر بن محمد أَِقيت... بن أبي بكر بن عمر الصِّ
نَْهاجّي نسبة إلى قبيلة ِصنَْهاَجة البربرية،  الَماِسنّي«)))، الصِّ

)))  �شحر عنتر محمد اأحمد مرجان، فقهاء المالكية واآثارهم 
الطبعة  و�شنغي،  مالي  في عهد  الغربي  ال�شودان  في مجتمع 

الأولى ))20م، مكتبة الثقافة الدينية، القاهرة، �س94).
درا�شة  الديباج،  في  لي�س  لمن  المحتاج  كفاية  بابا،  اأحمد    (2(

و الَماِسنّي نس���بة إلى منطقة ماسنا التي سكن فيها جّدهم 
محم���د بن عمر أَِقيت. ثم رحل إل���ى َواَلتَه، ومنها رجع إلى 
مدينة تُنبُكُت واستقر فيها، وصاهر قاضيها الفقيه أبي عبد 
الله أَنَْدَغ ُمحّمد بن محمد الذي ترجم له السعدي في تاريخ 
السودان بقوله: »معدن العلم والفضل والصالح، ومنه تنسل 
كثيٌر من ش���يوخ العلم والصالح، منهم من جهة اآلباء، ومنهم 
من جهة األمهات، ومنهم م���ن جهتهما معاً، فهو عالٌم جليل 

قاضي المسلمين«))). 
استقر في تُنبُكُت في أواس���ط القرن التاسع الهجري، 
وتبوأت أس���رته مركز الصدارة في العلم في تُنبُكُت، وفتحت 
المصاهرة بين عمر بن محمد أَِقيت مع أس���رة أَنَْدَغ ُمحّمد 
باب المكانة التي س���وف تحتلها أس���رة أَِقيت في السودان 
الغربي، وخاّصًة في التعليم والفتوى، ويُعتبر منصب القضاء 
من أهّم المناص���ب التي تولتها عائلة أَِقي���ت وتوارثوه مّدًة 
طويلة في تُنبُكُت، فقد اس���تمروا في هذا المنصب الحيوي 
والمؤثر في المجتمع طيلة القرن العاشر الهجري/ السادس 
عش���ر المي���الدي، ولم يتح���ّول عنهم رس���مّياً إال في عام 

)1003ه�/1593م())).
علماء عائلة اأَِقيت واأثارهم :

احتلت مدين���ة تُنبُكُت مرك���زاً مهّماً للثقاف���ة العربية 
اإلس���المية في دولة ُس���نِغي في عهد األَس���كّيين، واقترن 
نش���اطها الثقافي ببعض األَُس���ر العلمية، مثل: أسرة أَنَْدَغ 
ُمحّمد وأس���رة بَغيُُغ، ونخّص بالذكر هنا أس���رة أَِقيت التي 
س���اهمت في النشاط الثقافي مس���اهمًة بارزة طوال القرن 
الس���ادس عش���ر الميالدي)))، وتوارث أفرادها رياسة العلم 
والقضاء مّدًة طويلة تقرب من مائتَي س���نة، بل يذهب بعض 

وال�����ش��وؤون  الأوق����اف  وزارة  طبعة  مطيع،  محمد  وتحقيق 
الإ�شالمية بالمغرب، الرباط 2000م، )280/2).

)))  تاريخ ال�شودان، بتحقيق هودا�س، باري�س 906)م، �س28.
)4)  انظر: �شوزي اأباظة محمد ح�شن، عائلة اأقيت واإ�شهاماتها 
ت�شدر من  الإفريقية،  الدرا�شات  تنبكت، مجلة  الثقافية في 
معهد البحوث والدرا�شات الإفريقية، جامعة القاهرة، العدد 

ال�شاد�س والع�شرين 2004م، �س65).
ال�شابق،  الم�شدر  ح�شن،  محمد  اأب��اظ��ة  ���ش��وزي  ان��ظ��ر:    (5(

�س46).
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الباحثين إلى أنها توارثت العلم والقضاء والرياسة لما يقرب  
من خمسمائة سنة))).

 لق���د كان لعائلة أَِقيت أثٌر واضح في التعليم والتدريس 
في مرحلة التعليم العالي في جامعة َس���نُكري الش���هيرة في 
مدينة تُنبُكُت، وغيرها من الجامعات في دولة ُسنِغي، وظهر 
منهم علماء بارزون في مجال التدريس، وقاموا بتدريس عدٍد 
من العلوم، منها العلوم الش���رعية واللغوية واألدبية والتاريخ 
والمنطق وغيره���ا، وبخاّصٍة الفقه المالكي، حيث خّصصوا 
دروس���هم الرئيسة فيه، ويتصدر كتب المذهب المالكي التي 
يدرس���ونها في الحلقات: مختصر خليل، ومدونة س���حنون، 
وموطأ اإلمام مالك، وكان الحاج أحمد بن عمر أَِقيت يداوم 
على تدريس مدونة س���حنون، واشتهر أحمد بن سعيد أَِقيت 
)ت: 976ه�/1568م( بتدريس���ه الموطأ والمدونة))). وكان 
عبد الله بن محمود بن عم���ر أَِقيت )ت: 1006ه�/1597م( 
يدّرس نوازل الفقه المالكي في جوامع تُنبُكُت حتى نُفي إلى 
مّراُكش مع عائلت���ه، واهتّم أحمد بابا بمختصر خليل كثيراً، 
حيث دّرس���ه في تُنبُكُت، وفي مّراُكش لّما نُفي إليها، وشرح 

مختصر خليل وعلّق عليه.
 واشتهر بعضهم في تدريس بعض الفنون، مثل: الشيخ 
أحم���د بن أحمد ب���ن عمر أَِقيت الذي ق���ام بعد عودته من 
الح���ج بتدريس صحيَحي البخاري ومس���لم مّدًة طويلة، في 
مسجد َس���نُكري، حتى وفاته عام )991ه�/ 1584م(، وكانوا 
يخّصصون شهر رمضان لقراءة صحيح البخاري))). واهتّمت 
هذه العائلة كذلك بتدريس الس���يرة النبوية، وبخاّصٍة كتاب 
الش���فا للقاضي عياض ال���ذي كان الحاج أحمد بن عمر بن 
محمد أَِقيت يداوم على تدريسه في مسجد َسنُكري، وكذلك 
الفقيه محمد األمين بن أحمد أَِقيت كان يدّرس كتاب الشفا 

في مسجد َسنُكري وخاّصًة في شهر رمضان. 

القرن  لأهل  المثاني  ن�شر  القادري،  الطيب  محمد  انظر:    (((
التوفيق،  واأحمد  والثاني، تحقيق محمد حجي  الحادي ع�شر 

دار المغرب للتاأليف والترجمة والن�شر، 977)م، �س75).
البتهاج،  نيل  بابا،  واأحمد  �س27،  ال�شودان،  تاريخ  انظر:    (2(
ليبيا،  الإ�شالمية،  الدعوة  كلية  في  989)م  الأول��ى  الطبعة 

باإ�شراف د. عبد الحميد الهرامة، �س8)).
)))  اأحمد بابا، الم�شدر ال�شابق، �س42).

ومن العلوم التي قامت هذه العائلة العلمية بتدريس���ها 
علم التوحيد والمنطق، فقد قام بتدريس���ه الش���يخ الفقيه 
محمود بن عمر أَِقيت وتف���ّوق في ذلك، وكذلك ابنه محمد 

بن محمود))).
 كذلك كان لعلماء عائل���ة أَِقيت دوٌر في منح اإلجازات 
العلمية، مثل: إج���ازة أحمد بابا في عام )1007ه�/1598م( 
ألبي زيد عبد الرحمن بن س���عيد التلمساني بالنصف األول 
من صحيح البخاري وأوائل صحيح مس���لم وسنن الترمذي 
وأب���ي داود وموطأ مالك، وأج���از كذلك أحمد المقري )ت: 
1041ه�( في عام )1010ه����/1601م( أن يروي عنه جميع 
ما جمعه من العلوم، وأن يروي عنه الكتب الس���تة وس���ائر 
مصنفات الحديث التي يرويها بالس���ند السوداني الُمفّصل 

المتصل بكبار المحّدثين المشارقة))).
ومن أشهر من قام بالتدريس في تُنبُكُت من عائلة أَِقيت 
في مجال العلوم اللغوية )النحو والصرف والعروض(: الشيخ 

الفقيه أبو بكر بن عمر بن أحمد بن محمد أَِقيت))). 
وكانوا يدّرس���ون في المساجد المشهورة في الحواضر 
العلمية، وباإلضافة إلى المس���اجد كانت بيوت هؤالء العلماء 
تش���ّكل مكاناً مهّماً لتلقي العلم، حيث خّصص بعض العلماء 
أوقاتاً خاّصة في دهاليز بيوته���م لطالبهم الذين يجتمعون 
عندهم للدراس���ة، ولذلك ُعّدت ُدور العلماء من المؤّسسات 
التعليمية التي أس���همت في نش���ر العلم ورف���ع الجهل في 
الس���ودان الغربي، وهكذا كان َدور علماء هذه العائلة الذين 

كّرسوا حياتهم للتعليم وتربية األجيال دون كلٍل أو ملل.
- اأه����م علماء عائلة اأَِقيت الذي����ن لهم م�ضاهمة في المجال 

التعليمي:
1� اأحمد بن عمر بن محمد اأَِقيت التنبكتي:

المعروف بالحاج أحمد، جّد أحمد بابا التُّنبُكتي، وأحد 

ال�شابق،  الم�شدر  ح�شن،  محمد  اأب��اظ��ة  ���ش��وزي  ان��ظ��ر:    (4(
�س)5).

العامة  بالخزانة  مخطوطة  ف��ي  م��وج��ود  الإج���ازة  ون�����سّ    (5(
بالرباط، رقم: )2، ))2.

���س88)-  ال�شابق،  الم�شدر  ح�شن،  محمد  اأباظة  �شوزي  انظر: 
بت�شرف.

)6)  انظر: ال�شعدي، �س2).
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اإلخوة الثالثة))) المش���هورين بالعلم والمساهمة الفّعالة في 
الحي���اة العلمية والثقافية، أخذ العل���م عن جّده ألّمه الفقيه 
أَنْ���َدَغ ُمحّمد، وعن خاله الفقيه المخت���ار النحوي بن عمر 

بن أحمد. 
حّج عام ثمانمائة وتس���عين )890 ه����/1485م(، ولقي 
ج���الل الدين الس���يوطي وخالد بن عبد الل���ه األزهري في 
مص���ر، ودخل مدينة Kano َكانُو ع���ام )893 ه�/1487م(، 
ودّرس العل���م هناك وانتفع به الكثير من أبنائها، ثم رجع إلى 
الس���ودان الغربي وجلس للتدريس في جامعة َسنُكري، وأخذ 
منه خلٌق كثير، منهم: أخوه الفقيه القاضي محمود بن عمر، 
قرأ عليه المدونة وغيره، وأُس���ندت إليه اإلمامة في الجامع 

الكبير بمدينة تُنبُكُت فرفض. 
كان - رحم���ه الل���ه - خّي���راً فاضاًل متدّين���اً صالحاً 
ورع���اً معتنياً بتحصيل العلم ونَْس���خ الكتب، وكتب بيده عّدة 
دواوين وُكتب، وجم���ع كثيراً من الفوائد والتعاليق، وبقي في 
التدريس والتأليف إلى أن تُوفي عام تسعمائة وثالثة وأربعين 

)943ه�/1536م( عن نحو ثمانين عاماً))). 
ترك الح���اج أحم���د التُّنبُكتي وراءه مكتب���ًة ثرية تبلغ 
مقتنياتها سبعمائة مجلد، وثالثًة من األوالد كلهم صاروا من 
كبار علماء العائلة، وهم: عمر بن أحمد الذي توفي بمّراُكش 
س���نة )1005ه�/1597م(، وأبو بكر ب���ن أحمد الذي توفي 
بالمدين���ة المنورة س���نة )991ه/1583م(، وأحمد بن أحمد 
وال���د أحمد بابا، حّج في عام )956ه/1549م(،  ولقي جمعاً 
من العلماء ف���ي رحلته الحجية، منهم: ناصر الدين اللقاني، 
والش���ريف يوسف األرميوني، وعبد الرحمن التاجوري، وابن 
حج���ر الهيتمي، وعبد الق���ادر الفاكه���ي، ومحمد البكري، 
���ة المكرمة ومصر،  وغيره���م. وأجازه بعض العلماء في مكَّ

ومحمود  اأكبرهم،  واأحمد  ومحمود  اهلل  عبد  هما:  واأخ��واه    (((
اأ�شغرهم واأ�شهرهم.

فتح  البرتلي،  ال�شديق  بكر  اأبي  بن  محمد  الطالب  انظر:    (2(
ال�شكور في معرفة اأعيان علماء التكرور، تحقيق عبد الودود 
الأولى  الطبعة  الح�شن،  ولد  جمال  اأحمد  ود.  اهلل،  عبد  ولد 

0)20م مركز نجبيويه القاهرة، �س50.
ال�شودان  الفقهية ورجالها في  الحركة  الرحمن ميغا في  ود. عبد 
الإ�شالمية،  وال�شوؤون  الأوق��اف  وزارة  ط)-))20م  الغربي، 

الرباط ، المملكة المغربية، �س254.

منهم الشيخ محمد بن أحمد أبو اليمن المصري، ثم رجع إلى 
الس���ودان الغربي واستقر في مدينة تُنبُكُت، وتفّرغ للتدريس 

إلى أن توفي في عام )991ه/ 1583م())).
2� ال�ضي����خ الفقي����ه اأبو المحا�ضن محمود بن عمر بن محمد 

اأقيت التنبكتي:
شيخ اإلسالم بالسودان الغربي )868- 955ه�/ 1463-

1548م( م���ن أجّل أعالم العلماء في بالد الس���ودان الغربي 
وقاضيه���ا وإمامه���ا، ترجم له أحمد باب���ا التُّنبُكتي في نيل 
االبتهاج بقوله بعد ذكر نسبه وكنيته: »عالم الّتكُرور وصالحها 
ومدرس���ها وفقيهها وإمامها بال مدافع، كان من خيار عباد 
الله الصالحين والعارفين به، ذا ثبٍت عظيم في األمور وهدى 
تامٍّ وسكوٍن ووقار وجاللة، اشتهر علمه وصالحه في البالد، 
وصار صيته في األقطار شرقاً وغرباً، وظهرت ديانته وورعه 
وصالحه وعدله في القضاء ونزاهته، ال يخاف في الله لومة 
الئم، يهابه الس���الطين فمن دونهم ويزورنه في بيته... وكان 

شيخاً كريماً جواداً يُفّرق ما يُهدى له بين الناس«))).
درس ف���ي تُنبُكُت عل���ى أخيه أحمد بن عم���ر أَِقيت، 
والقاض���ي حبيب بن محمد صالح بن عبد الرحمن التميمي 
)ت: 904ه����(، وحّج في ع���ام 915ه، ولقي في مصر علماء 
حاورهم واستفاد منهم واستفادوا منه، منهم: الشيخ زكرياء 
ب���ن محمد األنص���اري )ت: 926ه�(، والش���يخ إبراهيم بن 
علي القلقش���ندي))))ت:917ه�(، وشمس الدين اللقاني )ت: 

935ه�(، وناصر الدين اللقاني )ت: 958ه�(، وغيرهم.
 الزم الش���يخ محمود بن عم���ر التدريس واإلفادة نحو 
خمس���ين س���نة، وأحَيا العلم ببلده، وانتفع به كثيرون، وكثر 
طالب���ه، ونجب منهم كثي���رون فصاروا علماء يُش���ار إليهم 
بالبنان، منهم: والد أحمد بابا التُّنبُكتي وأبناؤه الثالثة الذين 
صاروا من كبار علماء الس���ودان الغربي وتولوا القضاء في 
تُنبُكُت. ورّكز الش���يخ محمود في تدريس���ه على كتب الفقه 
المالكي مثل: المدونة ومختصر خليل، »وعنه انتشرت قراءة 

 Mahmoud zoubber,Ahmad baba de ان��ظ��ر:    (((
Paris 1977, p40, 41 ,)1627-tombouctou)1556

)4)  نيل البتهاج )/ )7-6).
)5)  لي�س القلق�شندي الم�شهور �شاحب �شبح الأع�شى اأبو العبا�س 

اأحمد بن علي )ت: )82ه).
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خليل هناك، وقّيد عنه تقاليد عليه في س���فَريْن«)))، وتوّلى 
القضاء في تُنبُكُت من عام تس���عمائة وأربعة )904ه�( حتى 
وفاته )955ه�(، فظهر عدله وحزمه بحيث ال يعرف له نظير 

في وقته ، مع مالزمة التدريس ، رحمه الله تعالى.
3� اأحمد بابا بن اأحمد بن عمر التنبكتي: 

ويُعتبر من أش���هر علماء عائلة أَِقيت على اإلطالق، ُولد 
عام ) 963ه�/ 1556م( في مدين���ة تُنبُكُت، ولم يحظ عالٌم 
في تُنبُكُت أو في الس���ودان الغربي بمثل سعة علمه وشهرته، 
وكان عالماً موس���وعّياً، مؤّرخاً عالم بالشريعة، كما كان من 
المتبحّري���ن في اللُّغة العربية وآدابها والفقه، وبخاّصٍة الفقه 
المالكي، وبارعاً في كّل فنٍّ من فنون العلم، ويذكر مترجموه 
أنه أّلف ما يزيد على أربعين كتاباً، وقد دّرس في دولة ُسنِغي 
وخارجها، وذلك في جامع الشرفاء بمدينة مّراُكش المغربية، 
لّما نفاه إليها الجيش المغربي- الذي أسقط دولة ُسنِغي عام 

)1004 ه� / 1595 م (-. 
ودّرس في الجام���ع المذكور مختصر خليل الذي ختمه 
عش���ر مرات، ثم تس���هيل ابن مالك في النح���و، وصحيح 
البخاري وصحيح مس���لم، والش���فا للقاضي عياض، وموطأ 
مالك، وحضر دروس���ه مئاٌت من ط���الب العلم في مّراُكش 
ومن خارجها، وكانت الس���نوات الت���ي أمضاها في المغرب 
حافل���ًة بالعمل العلمي، س���واء على مس���توى التدريس أو 
التأليف، وتتلمذ عليه طالٌب أصبحوا من مش���اهير المغرب 
مث���ل: الركراكي مفتي فاس، والقاضي أبي القاس���م بن أبي 
نعي���م الغس���اني، وأبي العباس أحمد ب���ن القاضي صاحب 
كت���اب جذوة االقتباس، وذاعت ش���هرته حتى أصبح الحكام 

وأصحاب القضايا يتوجهون إليه بفتاواهم.
 وق���د أخذ عنه وانتفع به المق���رئ صاحب كتاب نفح 
الطيب، وغيره���م، ورجع أحم���د بابا إلى مدينت���ه تُنبُكُت 
عام1014ه�/ 1606م بعد غيبٍة دامت أكثر من عشر سنوات 
ف���ي المنفى بالمغرب، وبعد رجوعه تفّرغ للتدريس والتأليف 

إلى أن توفي في عام1036ه�/ 1627م))) بمدينة تُنبُكُت.
وق���د برز كثي���ٌر من علم���اء عائلة أَِقيت ف���ي المجال 

)))  اأحمد بابا، الم�شدر ال�شابق، �س7.
)2)  انظر: البرتلي، الم�شدر ال�شابق، �س56.

التعليمي ال يتسع المجال لذكرهم.
عائلة اأقيت وم�ضاهمتهم في التاأليف: 

كان لبع���ض علماء عائل���ة أَِقيت مس���اهمة في حركة 
ال�تأليف في الس���ودان الغربي، حيث أّلفوا كتباً مختلفة في 
الفق���ه وأصوله واللغة واألدب والبالغ���ة والتاريخ والتراجم 
والعقي���دة والمنط���ق، وكان لهم بعض الرس���ائل والتعاليق 
والش���روح على بعض الكت���ب، ولهم فت���اوى مدّونة، وكانت 
مؤلفاتهم متداولًة بين طالب العلم، لكن لألس���ف ُفقد كثيٌر 
منها عندما تعرضت دولة ُس���نِغي للحملة السعدية، وكذلك 
عند تعرضها لالستعمار الفرنس���ي، و»نجد أّن مؤلفاتهم ال 
تنعزل عن البيئة الثقافية التي تش���ّعبوا بها، فكان النتمائهم 
لمذهب اإلم���ام مالك اهتّم���وا اهتماماً كبي���راً في تأليف 
المختصرات والش���روح والحواش���ي والتعاليق على مؤلفات 
ه���ذا المذهب، فحظ���ي مختصر خليل بنصي���ٍب كبير من 
التألي���ف«)))، مثلما نجد للش���يخ محمود بن عمر بن محمد 

أَِقيت التُّنبُكتي تعاليق على مختصر خليل في ِسفَريْن.
وكذلك نجد للفقي���ه أحمد بن أحمد أَِقيت تعاليق على 
ُش���ّراح مختصر خلي���ل، مثل: تعليقه على ش���رح محمد بن 
إبراهيم التتائي))) لمختصر خليل، وكتب حاش���ية بّين فيها 
مواضع الّس���هو منه، وكذلك كتب الكثير من الحواش���ي عن 
كتب عديدة في الفقه)))، ولكن لألس���ف لم يصل إلينا شيءٌ 

من كتاباته.
ومن أكثرهم تأليفاً في جّل المجاالت الشيخ أحمد 
بابا التُّنبُكتي، وخاّصًة في مجال الفقه والتراجم، وتبلغ 
مؤلفاته الفقهية حوالي عش���رين مؤّلفاً ما بين كتاٍب 
ورسالة وتعليق وحاشية، وفي مجال التراجم له مؤلفان 
مشهوران، وهما: )كفاية المحتاج لمعرفة من ليس في 
الديباج(، و)نيل االبته���اج بتطريز الديباج(، ويعتبران 
من المصادر المهّمة للحياة الثقافية واالجتماعية في 

)))  �شوزي اأباظة محمد ح�شن، الم�شدر ال�شابق، �س56).
)4) التتائي: هو اأبو عبد اهلل محمد بن اإبراهيم التتائي، له عدة 
موؤلفات، منها: �شرحان على مخت�شر خليل، و�شرح مخت�شر 
942ه�.  توفي  وغيرها،  الر�شالة  على  و�شرح  الحاجب،  ابن 

انظر: كفاية المحتاج، �س465.
)5)  اأحمد بابا، الم�شدر ال�شابق، �س)4).
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السودان الغربي في عهد دولة ُسنِغي.
وللقاضي محمد أَِقيت )ت: 973ه�/1565م( تعليٌق على 
رج���ز المغيلي في المنطق، وللفقيه أحمد بن س���عيد أَِقيت 
)ت: 976ه�/1568م( اس���تدراكاٌت في الفقه وحاشية على 

مختصر خليل.
وللعالم���ة أحم���د ب���ن أحمد ب���ن عمر أَِقي���ت )ت: 
991ه�/1583م( إنتاج علم���ي رائع مكتوب بخط يده، منها: 
تعليقات على صغرى السنوس���ي في العقيدة، وش���رح على 
منظومة القرطبي في الفقه، وش���رح تخميس���ات الفازازي، 
وله ش���رح على منظومة المغيلي في المنطق، س���ماه )مناخ 
األحباب من منح الوهاب(، وش���رح ُجمل الخونجي، وغيرها 

من المؤلفات))).
وللفقيه بابكر بي���ر بن الحاج أحمد بن عمر أَِقيت )ت: 
991ه�/1583م( كتاٌب في التصوف س���ماه: )معين الضعفاء 

في القناعة(.
ولهم كذلك إس���هاٌم في مجال اللُّغ���ة العربية وآدابها، 
إذ أّل���ف محمد بن عمر بن محمد أَِقيت حاش���ية على متن 

اآلجرومية، وشرح بعضهم ألفية ابن مالك.
وللش���يخ أحمد بن أحم���د بن عمر أَِقيت مخّمس���ات 
العش���رينات الفازازي، وقصائد شعرية في مدح النبي صلى 
الله عليه وس���لم، وكذلك ألحمد بابا أكثر من كتاب في مدح 
النبي صلى الله عليه وس���لم، منها: )الدّر النضير في ألفاظ 

الصالة على سيد البشر(.
وإذا قّيمنا إس���هامات هذه العائل���ة العلمية في مجال 
التأليف س���نجد أّن طبيعة مؤلفاتهم لم تكن تختلف عّما كان 
سائداً من مؤلفات الفقهاء وغيرهم في ذلك العصر، فكانت 
عبارة عن متون وشروح وحواشي وتعاليق على ُكتب مشهورة، 
وقلي���اًل ما نجدهم يؤلفون كتباً من تأليفهم، وكانت كتاباتهم، 
وخاّصًة في الفقه، تعتمد على النصوص المنقولة)))، وحازت 
مؤلفاتهم على اإلقبال من ط���الب العلم وغيرهم، وبخاّصٍة 
مؤلفات أحمد بابا التي َسِلمت من عوارض الدهر، مثل: )نيل 

االبتهاج( ، و)كفاية المحتاج(، و)معراج الصعود(،  وغيرها.

)))  انظر: اأحمد بابا ، الم�شدر ال�شابق ، �س)4) وفتح ال�شكور، 
�س 4،)

)2)  انظر: �شوزي محمد ح�شن ، الم�شدر ال�شابق، �س62).

المبحث الث�ني: وظ�ئفهم ال�صرعية وت�أثيرهم 
المجتمعي:

اأ- الق�ضاء: 
كان منصب القضاء من أهّم المناصب التي تولتها عائلة 
أَِقيت وتوارثوه مّدًة طويلة ف���ي تُنبُكُت، ولم يتحول عنهم إال 
ف���ي عام )1003ه�/1593م(، وهو عام نكبة عائلتهم على يد 
القائد محمود بن زرقون، ويُعتبر أس���كيا محمد أول من قام 
بإصالحاٍت في هذا الجانب، خاّص���ًة بعد عودته من الحج 
عام )902ه�/1496م(، حيث نّصب في مدينة تُنبُكُت وجّني، 
وف���ي كّل مدينة تس���تحق القضاء قاضّي���اً، ويتمتع قاضي 
تُنبُك���ُت بمكانٍة عالية نظراً لما تمّثله هذه المدينة من مكانة 
تجاري���ة وثقافية، ولهذا يُعتب���ر قاضيها قاضي القضاة، وله 
حرمٌة خاّصة ووضٌع ال يجوز تجاهله، فهو الذي يُولي قضاة 

األقاليم.
وكان للقضاة في الس���ودان الغربي صالحياٌت واسعة، 
استمدوها من مكانتهم الدينية، ومن المكانة التي حظوا بها 
عند الحكام، وخاّصًة في عهد األس���اكي في دولة ُس���نِغي، 
والتي ُعرف عنها احترام شخصية القاضي واعتبار أحكامه 
قانوناً يسري على الجميع الحاكم قبل المحكوم، وهو ما دفع 
بعض المؤرخين إلى عقد مقارنٍة بين مركز الحاكم والقاضي 
الديني والدنيوي، بل قرروا أّن سلطة القاضي تفوق في بعض 
األحيان سلطة الحاكم نفسه))). وكان الحكام ال يبرمون أمراً 
إال بمشورة القاضي واألخذ برأيه، فاستتب األمن واالستقرار 
في البالد طيلة عصر األس���اكي؛ بسبب اختيارهم قضاة من 

العلماء، وخاّصًة من عائلة أَِقيت العلمية.
ب- اأ�ضهر ق�ضاة عائلة اأَِقيت: 

ومن أش���هر قضاة عائلة أَِقيت ف���ي مدينة تُنبُكُت وفي 
دولة ُس���نِغي: القاض���ي محمود بن عمر ب���ن محمد أَِقيت، 
عّينه أس���كيا محمد قاضّياً ع���ام )904ه�/1498م(، ومكث 
في القضاء خْمس���اً وخمسين سنة، واشتهر بالنزاهة والعدل 
والت���زام الحق والعدل في األح���كام، وكان ال يخاف في الله 
لومة الئم، ويهابه السالطين فمن دونهم، وطار ِصيته وظهر 

ال�شودان  في  المغربي  الحكم  بداية  الغربي،  انظر: محمد    (((
طبعة  ال��ع��راق،  والإع����الم،  الثقافة  وزارة  طبعة  ال��غ��رب��ي، 

982)م، �س)9).
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عدله في األقطار شرقاً وغرباً، بحيث ال يُعرف له نظير في 
وقته، توفي في عام )955ه�/1547م())).

 ثم شغل منصب القضاء بعد القاضي محمود ابنه محمد 
بن محمود عام )955ه�/1548م(، ومكث في القضاء حوالي 
سبع عش���رة س���نة »كان- رحمه الله- ذا فهٍم ثاقب، وذهن 
صاٍف واق���د، فّهاماً دّراكاً، من دهاة الن���اس وعقالئهم«)))، 

وتوفي )973ه�/1565م( عن ثالثة وسبعين عاماً.
وبع���ده تولّى القاضي العاقب ب���ن محمود بن عمر بن 
محم���د أَِقيت القضاء في تُنبُكُت، ومكث في المنصب ثماني 
عشرة س���نة، واش���تهر بعدله واجتهاده وصالبته في الحق، 
وصفه أحمد بابا: »كان مسّدداً في األحكام، صلباً في الحق، 
ثبتاً فيه، ال تأخذه في الله لومة الئم، قوي القلب، مقداماً في 
األمور العظام التي توقف فيها غيره... إن رأى ما يكره عزل 
نفسه عن القضاء وس���ّد بابه، ثم يالطفونه حتى يرجع«)))، 

ولم يأت بعده من يساويه في المكانة نفسها.
توفي العاقب في عام )991ه�/ 1583م(، وظّل منصب 
القضاء بعده س���نة ونصف شاغراً ال يتواله أحد، حتى قبلها 
القاض���ي عمر بن محمود )ت: 1003م/ 1594م( بعد تهديد 
أس���كيا داود إذا لم يقبلها فس���وف يوليها الجاهل، فقلبها 
في )993ه�/1585م(، ومكث فيها تس���ع سنوات)))، وهو من 
القضاة الذي���ن حلّت بهم كارثة الغ���زو المغربي، ونُفي إلى 

مّراُكش حيث توفي.
ت- تاأثيرهم  في الحياة ال�ضيا�ضية: 

نظراً للمكانة التي احتلها عائلة أَِقيت في دولة ُس���نِغي؛ 
كان من الطبيعي أن يرتبطوا بالحياة السياسية واالجتماعية 
كما ارتبطوا بالحياة الثقافية والعلمية في الدولة، حيث أصبح 
لهم نف���وٌذ كبير، فكانت لهم مواقف تبره���ن على ت�أثيرهم 
في الس���لطة، ونجد أّن الحكام خضعوا لهم واس���تجابوا من 
أجل دعم مشروعهم السياس���ي والديني، وقلدوهم مناصب 

)))  انظر: اأحمد بابا، م�شدر �شابق، �س)4).
)2)  اأحمد بابا، م�شدر �شابق، �س597.
)))  اأحمد بابا، م�شدر �شابق �س8)2. 

)4)  انظر: ال�شعدي، الم�شدر ال�شابق، �س8))، و�شوزي اأباظة، 
الم�شدر ال�شابق، و �س66).

رفيعة، وخاّصًة في عهد أسكيا الحاج محمد الذي كان يقّدر 
العلماء فإذا دخلوا عليه أجلسهم على سريره وقّربهم، بل كان 
يزورهم في بيوتهم ويُحسن إليهم، وكان ال يُقدم على أمٍر إال 
بعد مشورة العلماء وأخذ رأيهم، ومن أمثلة ذلك: عندما طلب 
اإلمام المغيلي من أس���كيا محمد القبض على أفراد الجالية 
اليهودية في دولة ُس���نِغي، لت���ورط اليهود في مقتل ابنه في 
توات أثناء غيابه في رحلته إلى السودان الغربي، وكاد أسكيا 
محمد أن يلّبي طلب المغيلي لوال استشارته للقاضي محمود 
ب���ن عمر أَِقيت، الذي تدخل واحتج على ذلك، وأمر أس���كيا 
محمد بإطالق س���راح الجالية اليهودية، مما كان س���بباً في 

غضب المغيلي ومغادرته غاو إلى توات.
وكان يستشيرهم في مسائل الّسلم والحرب، كما كانوا 
هم رس���له في معظم األحوال، وبخاّصٍة علماء عائلة أَِقيت، 
وصارت هذه السياسة قاعدة لمن أتى بعده من األساكي في 

تقدير العلماء واحترامهم والنزول عند آراءهم.
كم����ا كان لعلماء آل أَِقيت َدور ف����ي الحفاظ على دولة 
ُسنِغي من االضطرابات والفتن الداخلية، خاّصًة في الفترة 
التي أعقبت عزل أس����كيا محمد واستيالء ابنه موسى على 
الحك����م في عام )935ه�����/1528م(، فقد منعوا األس����كيا 
الجديد من التنكيل بإخوانه ومعارضيه منعاً للفتن الداخلية، 
وسعى الفقيه محمود بن عمر أَِقيت للصلح بينه وبين إخوته، 
فطلب منه القاضي محمود العف����و عن إخوته، وأن يتجّنب 
الفتنة بين����ه وبينهم لما فيه من قطع الرحم والفس����اد في 

األرض))).
ولّما تولى أسكيا إسحاق العرش عام )931ه�/1531م( 
تق���ّدم الفقهاء واألعي���ان لمبايعته، وذهب هو بنفس���ه إلى 
مدين���ة تُنبُك���ُت ودخ���ل دار القاضي محمود أَِقي���ت طالباً 
من���ه الدع���اء، ونهج أس���كيا داود، الذي توّل���ى العرش من 
)956-990ه�/1549-1582م(، نهج َمن س���بقه من األساكي 
في احترام العلماء عامة، وعلماء أَِقيت بخاّصة، وكان أسكيا 
داود ال يرد للش���يخ أحمد بن عمر أَِقيت شفاعة، ويزوره في 

بيته))).

)5)  انظر: تاريخ ال�شودان، �س82، و�شحر عنتر محمد، الم�شدر 
ال�شابق، �س)5).

)6)  محمود كعت، الم�شدر ال�شابق، �س 88 و5)).
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ث- تاأثيرهم في الحياة الجتماعية:
احتّل علم���اء عائلة أَِقيت مكان���ًة اجتماعية مهّمة في 
مجتمع السودان الغربي في دولة ُسنِغي لدى أفراد المجتمع، 
وكانوا يجلّونهم لكونهم حفظة الدين وحملة الشريعة، وكانوا 
ملجأ العام���ة من بطش الح���كام، فكانوا يف���رون إلى دار 
القاض���ي أو اإلمام إذا تعرضوا لخطر، وكانوا يحثون الحكام 
على االهتمام بالفقراء والمساكين وتقديم المساعدات لهم، 
وخي���ر دليل على ذلك أّن القاض���ي العاقب بن محمود كان 
يأخذ من أس���كيا داود كّل عام أربعة آالف صينية ليقسمها 

على فقراء المدينة والمساكين))).
وب���ذل علماء عائل���ة أَِقيت وغيرهم جه���وداً كبيرة في 
اإلصالح االجتماعي، والمحافظة على قيم المجتمع المسلم 
ومبادئه، ومحاربة الفس���اد والمفس���دين، كما ساهموا في 
المحافظ���ة على اآلداب العامة في الطرقات والمناس���بات، 
وهك���ذا كان لعلماء عائلة أَِقيت دوٌر كبير في الحياة الثقافية 

والسياسية واالجتماعية في السودان الغربي.
وف���ي بداي���ة الحك���م المغرب���ي للس���ودان الغرب���ي 
)999ه�/1590م( كان لعلماء عائلة أَِقيت مواقف في إخماد 
الفتنة التي حدثت بين القائد مصطفى وأهل تُنبُكُت، وتدخل 
القاضي أب���و حفص عمر بن محمود أَِقي���ت، وانتهى األمر 
بقبول القائد شفاعة القاضي، وعقد صلح بينه وأهل تُنبُكُت، 
لكن بعد كثرة المظالم من القواد أخذ أفراد من عائلة أَِقيت 
ومجموعة الشيوخ يحرضون األهالي على الثورة والعصيان، 
وكان رّد فعل الباش���ا محم���ود أن قام بأس���ر عائلة أَِقيت 
واستولى على ممتلكاتهم وسجنهم في القصبة ستة أشهر، ثم 
أمر بترحيل العلماء إلى مّراُكش في عام )1002ه�/1593م( 
وم���ات أكثرهم في مّراُكش، وبعد اإلفراج عنهم رجع الباقون 

إلى تُنبُكُت، ومنهم أحمد بابا.
واستمر وجود هذه العائلة في تُنبُكُت حتى قدوم الرحالة 
الفرنس���ي فليكس ديبوا f.dubois إل���ى تُنبُكُت في القرن 
التاسع عشر الميالدي، وذكر أنه قابل اثنَيْن من أحفاد أحمد 
بابا، أحدهما يدعى أبو بكر يعمل قاضّياً ويتمتع بش���هرة في 

)))  الم�شدر ال�شابق، �س5)).

العلوم، واآلخر اس���مه عمر بابا يعمل ناسخاً للكتب)))، هذا 
آخ���ر ظهور لعائلة أَِقيت العلمية، التي تُعّد أش���هر العائالت 

العلمية في السودان الغربي عاّمة، ومدينة تُنبُكُت بخاّصة.
الخ�تمة: 

تو�ضلنا من خالل البحث اإلى النتائج الآتية:
1- أنّ للعائالت العلمية في السودان الغربي دوراً كبيراً 
في نش���ر الثقافة العربية اإلس���المية، والتط���ور الحضاري 

واالجتماعي والسياسي في المنطقة. 
2- أّن لعلم���اء عائلة أَِقيت بخاّصٍة جه���وداً كبيرة في 
اإلصالح االجتماعي، والمحافظة على قيم المجتمع المسلم 

ومبادئه، ومحاربة الفساد والمفسدين.
 3- أّن للعلم���اء مس���اهمة كبيرة ف���ي المحافظة على 

اآلداب العامة في الطرقات والمناسبات.
4-  أّن لعلم���اء عائل���ة أَِقيت دوراً كبيراً في اس���تقرار 

الحياة السياسية في السودان الغربي.
5-  أّن علماء العائالت العلمية في دولة ُسنِغي وغيرهم 
أّثروا في الحياة العلمية في الس���ودان الغربي عامة، ومدينة 

تُنبُكُت وجّني بخاّصة.
6- أّن مس���تواهم العلمي والثقافي ال يقّل عن المستوى 
العلمي الذي كان سائداً آنذاك في المراكز العلمية المنتشرة 

في العالم اإلسالمي.
 التو�ضيات: 

وعلى �ضوء هذه النتائج نو�ضي بالآتي: 
1- إدراج تراج���م علماء الس���ودان الغربي في مقررات 

التعليم في غرب إفريقيا.
2- إعداد موس���وعة خاّصة بتراجم علماء الس���ودان 

الغربي قديماً وحديثاً.
3- العمل على نش���ر إنتاجهم العلم���ي ليعرفها الجيل 

الحاضر ويستفيد منها.
4- عل���ى الباحثين األفارقة، وبخاّص���ٍة الذين يكتبون 
باللغة العربية، االهتمام بعلماء المنطقة، ألنهم أدرى بها من 

غيرهم �

)2)  فيلك�س ديبوا، تنكبت العجيبة، ترجمة عبد اهلل عبد الرازق، 
القاهرة،  للثقافة،  الأعلى  المجل�س  )200م،  الأول��ى  الطبعة 

�س)25.
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الق�رن 16م حت�ى ب�داأ ما  اإْن حّل�ت نهاي�ة 
مرك�ز الثق�ل القت�ض�ادي والجتماع�ي 
وال�ضيا�ض�ي يتزحزح نحو ال�ض�احل الأطل�ض�ي 
اآخ�ر  انهي�ار  وج�اء  ل�ه،  المحاذي�ة  والمناط�ق 
الممال�ك الإ�ض�المية ال�ض�ودانية »�ُض�نغاي« ع�ام 
1591م، ث�م انتق�ال مرك�ز الثق�ل العالمي من 

المحطات التجارية األوروبية على ساحل 
إفريقيا الغربية وتأثيراتها

البحر الأبي�ض المتو�ض�ط اإلى المحيط الأطل�ضي 
ابتداًء م�ن عام 1620م، ليكر�ض تلك الو�ض�عية 

الجديدة. 
وعل���ى الرغم من عالقات التكامل وعوامل التواصل 
بين التجارتَيْن الصحراوية واألطلسية، ومن البطء النسبي 
لعملي���ة اندماج س���كان إفريقيا الغربية ف���ي المنظومة 

د. عبداهلل عي�ضى 
الدرا�ض�ات  ف�ي  متخ�ض��ض   - �ض�وري  باح�ث 

الإفريقية
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التجارية األطلس���ية، فإنَّ سيطرة هذه األخيرة أصبحت 
أم���راً ال ِمراَء فيه منذ أْن صارت أوروبا س���يدة البحار، 
والمتحكمة في التج���ارة الدولية، وما توّلد عن ذلك من 
تب���ادل مواقع الهيمنة الحضارية بين أوروبا المس���يحية 
والعالم العربي اإلسالمي، فقد مّكن التطور السريع الذي 
عرفته وس���ائل المالحة البحرية في أوروبا، منذ القرن 
الرابع عش���ر للميالد، من قيام الكش���وفات الجغرافية 
الكبرى، وأس���فرت تلك الكش���وفات عن ظهور محطاٍت 
تجاري���ة في عدة نقاط من س���واحل غ���رب إفريقيا)))، 
أصبحت إحدى الركائز األساسية في التجارة األطلسية، 
التي أّثرت تأثيراً عميقاً ف���ي المجتمعات اإلفريقية في 

المجاالت االقتصادية واالجتماعية والسياسية))). 
وإَن الحديث عن نشأة المحطات التجارية وتأثيرها؛ 
يُلّخص عالقة أوروبا بإفريقيا الغربية طيلة فترة ما قبل 

االستعمار.
مدخل ت�ريخي مف�هيمي: 

نظراً ألهمية المفهوم، وقيمته المعرفية والمنهجية، 
البّد من توضيح مدلول عدٍد من المصطلحات التي يرتكز 
عليها بحثنا هذا، وتتبع تطوره���ا التاريخي، للتعبير عن 
الظرفية التاريخية التي يتمحور حولها هذا العمل، وإبراز 
الخلفية النظرية التي يقوم عليها تصوري لهذه المفاهيم، 
وم���ن أهّم المرتك���زات المفهومية: »إفريقي���ا الغربية«، 

و»المحطات التجارية«. 
1( اإفريقيا الغربية: 

من خ���الل فح���ص واس���تقراء بع���ض النصوص 

)))  البو�شلة وال�شفينة ال�شراعية )الكرافيل)، وال�شالح الناري، 
�شكلت اأهم الأدوات الأ�شا�شية التي �شاعدت اأوروبا في تفوقها 
الجغرافية  الك�شوفات  نجاح  وبالتالي  والح�شاري؛  التقني 
التي قادتها البرتغال واإ�شبانيا؛ وحينما تم اكت�شاف الطباعة 
الثقافي،  الحقل  فائدتها  واأخ�شبت  5)م،  القرن  منت�شف 
ازداد التفوق الأوروبي ر�شوخًا وتقدمًا. راجع: اأحمد ال�شكري، 
اإلى متم القرن  التدوين  اأفق  0)20م، الذاكرة الإفريقية في 
8)م، من�شورات معهد الدرا�شات الإفريقية، الرباط، �س55.

 Barry )B.), 1998, Senegambia and the Atlantic  (2(
.slave trade, Cambridge University Press p.46

والمصادر التاريخي���ة، التي تتصل بموضوع دراس���تنا، 
يتضح لنا أّن تطور اصطالح »إفريقيا الغربية« )السودان 
الغربي( ارتبط بتغّير الظرفيات، واهتمامات المؤرخين؛ 

ويتجلى ذلك فيما يأتي:
- أّن المضمون االس���تعمالي لهذا المصطلح عرف 
تطّوراً ملحوظاً، واالستعمال الساللي- أي سواد اللون– 
في���ه الداللة التي غلب���ت على اس���تعماله؛ حيث أُطلق 
في البداية على الش���عوب الس���وداء التي قطنت الوحدة 
الجغرافية الممتدة من بالد النوبة ش���رقاً إلى المحيط 
األطلس���ي غرباً، ومن الصحراء اإلفريقية شماالً إلى ما 

وراء خط االستواء جنوباً. 
- أّن اصطالح »بالد الس���ودان«، بمفهومه الواسع، 
ش���ّكل في البداية تعبيراً عن الوحدة الجغرافية الكبرى 
التي امتدت عل���ى طول الحدود المذك���ورة أعاله، ومع 
تطور المعرفة بالمنطقة، تّم تحديد الوحدات الجغرافية 
الصغ���رى الموجودة داخ���ل هذه الوح���دة الكبرى؛ من 
ممالك، وأمم، وش���عوب، ثم أصبح هذا المصطلح يُطلق 

على القسم الغربي من القارة السوداء. 
- أّن إفريقيا الغربية اعتبرت- من طرف المغاربة- 
كإقليٍم تابٍع لإلمبراطورية الشريفة فيما وراء الصحراء، 
ومنطقة امتداد طبيعي لنفوذها السياسي، سواء في العهد 
الس���عدي، أو خالل الفترة الَعلَوية، على الرغم من الفتور 

الذي طبع من حيٍن آلخر العالقات بين الجانَبيْن))). 
- أّن التحديد الجغرافي، والبش���ري لبالد إفريقيا 
الغربية يكتنف���ه نوٌع من الغموض، واالضطراب، وهذا ال 
يدعو لالستغراب، أو الدهشة؛ ذلك أّن مفهوم »الحدود«، 

آنذاك، لم يكن متداوالً بالصيغة التي نعرفها اليوم. 
- أّن إفريقي���ا الغربية حظيت في تصورها الخاّص 
والعاّم بمواصفاٍت أقرب إلى األسطورة منها إلى الواقع؛ 

لل�شحراء  العابرة  والتجارة  »المغرب  عماري،  الح�شين    (((
م��ن ال��ق��رن 5)م اإل��ى ال��ق��رن 8) اإ���ش��ه��ام ف��ي درا���ش��ة تاريخ 
اأطروحة  الغربي«،  ال�شودان  مع  التجارية  وعالقاته  المغرب 
الرباط  التاريخ، جامعة محمد الخام�س،  الدكتوراه في  لنيل 

2002، �س7. 
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حيث اعتبرت مركزاً تجارّياً مزدهراً  ».. لكثرة َمن ينتابها 
م���ن جميع زوايا المعمورة من ركاب البحر واأرباب الب�ضائع 
اأكب���اد الإب���ل م���ن كّل ف���جٍّ  اإليه���ا  الثقيل���ة الذي���ن ي�ضرب���ون 
عمي���ق..«)))، كما اعتُبرت منطقة جذٍب اقتصادي بفضل 
ما كانت تزدهر به من ثرواٍت، وموارد طبيعية، وبش���رية، 
وخصوصاً أنها  ».. اأر�ض كّرم اهلل تربتها، واأبان ف�ضلها بما 
اخت�ضه���ا من معادن الذهب، فهي َمجِلُب التِّْبر اإلى الم�ضارق 

والمغارب في الحديث والقديم..«))). 
 انطالق���اً من هذه المالحظ���ات، وتفادياً لكّل لَبٍْس 
واضطراٍب حاصل في المصادر حول هذا المفهوم، فإننا 
سنوظف اصطالح )إفريقيا الغربية( للتعبير عن الفضاء 
الجغرافي الذي يشمل حوَضي نهر السنغال ونهر غامبيا، 
والمجرى األعلى لنهر الفولتا، والحوض األوس���ط لنهر 

النيجر.
2( المحطات التجارية:

لقد قام األوروبيون بإنشاء العديد من المستودعات 
التجارية، وأطلقوا عليها بعض األس���ماء مثل: القالع، أو 
المصانع، أو المحطات، غير أّن هذه المستودعات كانت 
في جمي���ع األحوال محطات للتجارة )بها قوة مس���لحة 

تسليحاً خفيفاً())). 
كانت المحط���ات التجارية بمثابة أس���واق المرور 
العابرة، حيث تتاجر في الس���لع األساسية، وهي ليست 
مكاناً لألنش���طة اإلنتاجية، بل مكان للمشاريع التجارية، 
بها مخازن، ووسطاء وتجار من كّل األجناس، ربطت بين 
مختلف مناطق غرب وش���مال غرب إفريقيا، وبين جميع 

مدن األسواق اليومية الصغيرة والكبيرة. 

موالينا  ماآثر  في  ال�شفا  مناهل  الف�شتالي،  العزيز  عبد    (((
ال�شرفا، تحقيق: عبد الكريم كريم، الرباط: من�شورات وزارة 

الأوقاف وال�شوؤون الإ�شالمية، 972)م، �س7)). 
)2)  الم�شدر نف�شه، �س7)). 

اإفريقيا  تاريخ   ،20(( ح�شين،  محمد  الدايم  عبد  ))) اأحمد 
القت�شادي في ع�شر ما قبل ال�شتعمار، القاهرة، من�شورات 
وحدة الإعالم والتوعية بال�شوؤون الإفريقية، معهد الدرا�شات 

الإفريقية، �س78.

وكانت تلك المحطات عبارًة عن أماكن لبيع الس���لع 
المحلية وشراء السلع المستوردة، وكانت تُمأل بالمحاصيل 
الغذائي���ة، والخض���روات، وغي���ر ذلك من الس���لع مثل 
الجلود، كما كان بهذه المحطات أماكن خاّصة باألطعمة 
المطبوخ���ة، كالعصيدة، وأيضاً المش���روبات الكحولية 
مث���ل البيرة، ناهيك عن المواد الغذائية األساس���ية مما 
يحتاج إليه التجار على األرض أو في البحر. وكان يجري 
استئجارها بمقتضى معاهدات تتمُّ أحياناً بالقوة، وأحياناً 

لْم.  بالسِّ
وتأتي إليها تلك الس���لع من مناطق بعيدة كالهوس���ا 
وغيرها، منقولًة بواسطة الحمير والحّمالين، وبها أيضاً 
مصنوعات النيجر األوسط وس���واحل البحر المتوسط، 
كّل ذلك يأت���ي للبيوت التجارية األوروبية على س���احل 
غينيا، وتش���مل القطن وخي���وط الحري���ر والبطانيات 
والخرز، والس���لع الجلدية والنحاس وأدوات الحديد))). 
إّن وجود س���لع صناعية وتجارية يدّل على وجود طوائف 
من الحرفّيين والصّناع المحلّيين، استطاعوا أْن يُسّوقوا 
بضاعته���م لألوروبّيين، وكانت المقايضة هي الوس���يلة 

الرئيسية للتبادل التجاري. 
ولم تك���ن تلك الق���الع والحصون مراك���ز تجاريًة 
فحس���ب، بل كانت مراكز لنش���ر األف���كار، والمهارات، 
والعقائد الدينية كالمس���يحية. وكان األوروبيون يقّدمون 
المش���روبات والمل���ح وبعض األقمش���ة مقاب���ل العبيد 
والذهب والعاج، فضاًل عن التجارة في الماشية والكوال، 
التي يمكن جمعها من األش���جار في المزارع أو األشجار 
المتاخمة للغاب���ات، وكان التبادل التجاري مع األوروبيين 

احتكاراً للُحكام. 
قدوم  ع�صية  للمنطقة  ال�صي��صية  الو�صعية 

الأوروبيين:
 بع���د انهي���ار اإلمبراطوريات القروس���طية )غانة، 

998)م،  هوبكنز)،  توني  ب���:  )المعروف  اأ.ج.،  هوبكنز،    (4(
عبد  محمد  تقديم،  الغربية،  لإفريقيا  القت�شادي  التاريخ 
بلبع،  ف��وؤاد  اأحمد  الإنجليزية،  من  ترجمه  �شعودي،  الغني 

القاهرة، الم�شروع القومي للترجمة، �س89). 
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ومالي، وُسنغاي، وجلف(، تفّتت الوحدة السياسية لمنطقة 
س���احل إفريقيا الغربية؛ حيث برزت ممالك صغيرة كما 
هو الشأن في: كايور، وباول، و والو، وغيرها من المناطق. 
وكانت هذه المناط���ق خاضعًة لزعماء محلّيين، غالباً ما 
كان���وا يتصارعون فيما بينهم لتوس���يع مج���ال نفوذهم، 
وقد امتّد هذا الصراع ليش���مل اإلمارات البيضانية على 
الضفة اليمنى من نهر الس���نغال. ولم يقتصر األمر عند 
هذا الحّد، بل كانوا يتنافسون في خدمة طلبات التجارة 
األطلس���ية، المتمثلة أساساً في توفير الرقيق لألساطيل 
األوروبية؛ ولتحقيق هذه الغاية، اجتهد الزعماء في تكوين 
فرق من القناصة، زرعت الرع���ب بين األهالي، ودفعت 

بالكثير منهم إلى الهرب نحو المناطق األكثر أمناً))).
ب�لن�صبة  الغربية  اإفريقي�  �ص�حل  اأهمية 

للتج�رة الأوروبية:
لق���د أدت العوامل االقتصادي���ة والجغرافية إلى أن 
تشّكل س���واحل إفريقيا الغربية محطة مقصودة، وممّراً 
أساسّياً للرحالت المالحية األوروبية المتجهة إّما للشرق 
األقصى وإّما للغرب، فتوّقف الس���فن المالحية كان يتيح 
للتجار األوروبّيين إمكانية االستراحة، واالستعداد لسفٍر 
طويٍل ومتعٍب إّما ش���رقاً وإّما غرباً. ومن مقتضيات هذا 
االس���تعداد متطلبات عّدة، منها: الت���زود بالماء والمواد 
الغذائية، أو الخشب إلجراء بعض اإلصالحات بالسفينة 
إْن وق���ع به���ا َعَطب، ع���الوًة على الحاجة للمرش���دين 
المحلّيين، الذين يتمُّ االس���تعانة بهم ف���ي التعرف على 

أحوال المناطق المرتادة واستكشاف عادات أهلها))). 
ونس���تفيد من هذه المعطي���ات: أنَّ طبيعة الموقع 
الجغرافي لمنطقة الدراسة كانت كفيلًة بتوجيه سياسات 
بعض الدول األوروبية لفرض بعض أشكال السيطرة، وإْن 

 Ca Da Mosto )A.De.). 1895, Relation des   (((
 voyages à la cote occidentale d’Afrique., Paris,

.publié par M. Charles Schefer,p.317

 Deschamps )H.), 1976, L›Afrique noire   (2(
 précoloniale, de Madagascar et des Archipels,

.Presses universitaires de France

كانت ذات طابٍع غير عس���كريٍّ عل���ى األقّل خالل القرن 
16م.

أما الرافد االقتص���ادي؛ فنعتقد- أيضاً- أنَّه احتّل 
موقعاً ومكان���ة معتبرة في توجيه نظ���ر واهتمام الدول 
األوروبية ص���وب س���واحل إفريقيا الغربي���ة؛ ألنه كما 
يُق���ال: »إنَّ االقتصاد هو بوصلة السياس���ة الخارجية«، 
إّن ش���هرة المنطقة عبر العصور بمادة الذهب، والرقيق، 
وريش النعام، والفول الس���وداني )الكاوكاو(، وغير ذلك 
من المواد، جعل أوروبا تفك���ر بأن يكون لها موطئ قدم 
في هذا المجال، وليكون أيضاً مفتاح دخولها إلى القارة 
اإلفريقية ككل، لتحقيق حلمها المنش���ود، وهو الوصول 

إلى تجارة الشرق األقصى بدون وساطة عربية. 
دوافع التوجه لإن�ص�ء محط�ت تج�رية على 

�ص�حل اإفريقي� الأطل�صي:
أ- التط���ورات الحضارية التي عرفته���ا في أوروبا 
ودفعتها للتوجه نحو إفريقيا هي: )الرأسمالية التجارية- 
س���قوط غرناطة- بدايات عصر النهضة- تطور صناعة 
الس���فن(؛ وما أفرزه ذل���ك من تطلع���اٍت جّدية لتجاوز 
الوس���اطة التجاري���ة العربية فيما بين أوروبا والش���رق 
األقصى؛ وحينما تّم اكتش���اف الطباعة منتصف القرن 
15م، وظه���ر أثرها في الحقل الثقاف���ي ، ازداد التفوق 

األوروبي رسوخاً وتمّكنناً في منطقتنا المدروسة. 
ب- س���يطرة القوة اإلس���المية على البحر األحمر 

والمحيط الهندي.
ت- اإلبح���ار ح���ول القارة إلى أس���واق التوابل في 
الشرق، ولمساعدة األساطيل التجارية كان البّد من وجود 
محطاٍت دائمة في إفريقيا لمساعدة السفن التجارية في 

رحالتها.
ث- األخبار المتواترة والمنتش���رة ف���ي أوروبا عن 
»الذهب اإلفريقي« الذي يتدفق من غرب وجنوب إفريقيا 
إلى شمال القارة؛ فاس���تطاعت بالد إفريقيا الغربية أن 
تغتني م���ن تجارة الذهب والمل���ح بالدرجة األولى، مما 
خول لها شهرة طّبقت اآلفاق؛ الشيء الذي جعل الرحالة 
العرب يتجهون إليها ليشاهدوا ويعاينوا ما يحكيه التجار، 
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وليس���جلوا في كتاباتهم وش���هاداتهم، التي اعتمد عليها 
األوروبيون في معرفتهم ع���ن ذلك العالم المجهول حتى 

القرن 19م. 
وبلغت ش���هرة إفريقيا الغربية مس���توى عالياً؛ إلى 
درجة أّن الخرائط األوروبية صّورت ممالك ذهبية وسط 
الصحراء؛ وجعلها هذا الغن���ى محّط أطماع الطامعين، 
سواء المحلّيين أو األوروبّيين أو سكان شمالي الصحراء. 
ج- التوس���ع البرتغالي في زراعة قصب السكر في 
ج���زر المحيط األطلس���ي، مثل )ج���زر األزور، ماديرا، 
والرأس األخضر، وساوتومي(؛ ساهم في إنشاء محطات 
تجارية يتمُّ فيها تبادل الس���لع واستجالب الرقيق األسود 

للعمل في هذه المزارع.
ح- البُع���د الدين���ي: وصل األوروبي���ون األوائل إلى 
س���واحل غرب إفريقيا في نهاية القرن الخامس عشر، 
ولعدة س���نواٍت اهتّموا بالتجارة، خاّص���ًة تجارة الرقيق 
بدالً من نش���ر المس���يحية بين ش���عوب غرب إفريقيا. 
ومع ذل���ك، وبحلول نهاية القرن التاس���ع عش���ر، كانت 
هناك جهود منهجية من ِقَبل كنائس أوروبا المس���يحية، 
وهي: األنجليكانّيون، والميثوديون، والمعمدانيون، الذين 
كانوا نشطين في س���يراليون، ونيجيريا، وغانا، غامبيا، 

وداهومي. 
المحط�ت  اقت�ص�د  به�  م��ّر  التي  المراحل 

التج�رية:
يرى كثي���ٌر من الباحثي���ن أَن اقتص���اد المحطات 

التجارية قد تطور عبر ثالث مراحل أساسية، هي: 
لتج���ارة  البرتغال���ي  الحت���كار  الأول���ى:  المرحل���ة 

اإفريقيا الغربية خالل القرنين 15 و 16م:
 شّكل وصول البرتغالّيين إلى ساحل إفريقيا الغربي، 
خالل النصف الثاني من القرن 15م، نقطة تحّول مهّمة 
في تاريخ المنطقة)))؛ إذ أدى إلى بداية تفّسخ العالقات 

البرتغاليين  جعلت  التي  الأ�شباب  عن  هنا  نت�شاءل  اأن  لنا    (((
اكت�شاف  على  التناف�س  في  الأوروبيين  من  غيرهم  ي�شبقون 
�شاحل ال�شنغامبيا الغربي. ولعَل من اأهم الأ�شباب التي تتبادر 
الجغرافي-  موقعها  بحكم  البرتغال-  اأّن  هنا:  الذهن  اإل��ى 

القائم���ة على التبادل التجاري عب���ر الصحراء، وحلول 
عالقاٍت جديدة من التبعية ربط���ت الممالك اإلفريقية 
بالتجارة األوروبي���ة))). وقد حرص ملوك البرتغال، على 
امت���داد القرني���ن 15 و16م، على التزود م���ن منابعها 
األصلية؛ لذل���ك قاموا بمحاوالٍت للوص���ول إلى ذهب 
السودان عبر المس���الك النهرية للسنغال، وبخاّصٍة نهر 
غامبي���ا)))، إال أنَّ تلك المغامرة تعثرت بس���بب صعوبة 
 ،Felu المالحة في نهر الس���نغال، بوجود شالل الفيلو
وس���يطرة الماندينغ على نهر غامبيا؛ مما أجبرهم على 
القيام بتجارتهم على الس���احل األطلسي، وعلى مصّبات 
نهَري الس���نغال وغامبي���ا، انطالقاً من ج���زر الرأس 

األخضر))). 

عن  معزولة  فهي  لطموحها،  مركزيًا  متنف�شًا  البحر  ب��ات 
محاولة  من  يمنعها  مما  »اإ�شبانيا«؛  الكبيرة  بجارتها  اأوروب��ا 
التو�شع في نطاق ال�شراع على المجال الحيوي داخل القارة 
على  منفذ  اأي  تمتلك  ل  ثانية-  جهة  من  وه��ي-  الأوروب��ي��ة. 
جهة  ومن  وفرن�شا.  اإ�شبانيا  بعك�س  المتو�شط  الأبي�س  البحر 
اآخرى؛ فاإن البرتغال كانت اأثناء القرن الخام�س ع�شر، �شاأنها 
في ذلك �شاأن اإ�شبانيا، تعي�س اأو�شاعًا �شيا�شية اأكثر ا�شتقرارًا 
من بقية الدول الأوروبية التي كانت حينئٍذ م�شغولة بم�شاكلها 
من  ال��م��الح  ه��ن��ري  �شيا�شة  ذل���ك؛  ع��ن  وف�����ش��اًل  الخا�شة. 
والجغرافيين،  العلماء  وتقريب  الجغرافية  للمعلومات  تجميع 
والعتناء ب�شناعة ال�شفن حتى غدت البرتغال بف�شله تملك 
ابن  محمدو  راجع:  البحار.  اقتحام  ي�شتطيع  حديثًا  اأ�شطوًل 
محمذن، 2000، المجتمع البي�شاني في القرن 9): قراءة في 
معهد  من�شورات  الرباط،  الفرن�شية،  ال�شتك�شافية  الرحالت 

الدرا�شات الإفريقية،  �س59.
      .La Sénégambie du XVe au XIXe siégle, p.70  (2(
)))  يو�شف »الذهب« باأنه المادة الأولى التي كانت وراء تن�شيط 
منذ  العالم  وبلدان  الغربية  اإفريقيا  بين  التجاري  التبادل 
القديم، و�شلت تجارته اإلى قّمة ازدهارها خالل حكم مملكَتي 
واأ�شكيا الحاج  ًة بعد رحلة من�شى مو�شى  غانة ومالي، وخا�شّ
الحجاز  اإل��ى  حماَل  اللَذْين  الحج،  اإل��ى  �شنغاي  ملك  محمد 
ال�شنغامبيا  واأ�شبحت  الخال�س،  الذهب  من  �شخمة  كميات 
بذلك ِقبلة التجار من كّل جهٍة . راجع: القا�شي محمود كعت، 
)98)م، تاريخ الفتا�س �س )6)��65). عبد الرحمن ال�شعدي، 

)98)م، تاريخ ال�شودان، �س )72��� )7).
 Godinho, Magalhzes, V, 1969, l’Economie de  (4(
 l’empire portugais aux XV XVI siècle, Paris,

.MSH, p.190
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خريطة تو�ضح رحالت البرتغاليين بين عامي )1482- 
1488م(

نالح���ظ من خالل هذه الخريطة: أَن نوعية األماكن 
التي شملها الكش���ف البرتغالي، خالل القرن 15م، هي 
كلها ذات م���وارد بالمفهوم العام، ومترك���زة في المنابع 
المائية منذ قديم الزمان، ث���م الطرق البحرية التجارية 
وعب���ور الصحراء فيم���ا بعد، وهي كله���ا مجاالٌت غنية 

بالثروات والموارد الطبيعية.
وعل���ى الرغم من تلك الصعوبات؛ علينا التأكيد بأّن 
البرتغالّيي���ن هم أّول َمن أنش���أ محط���ات تجارية كانت 
ف���ي الواقع نقاط االلتقاء التجاري���ة األولى بين إفريقيا 
الغربية وأوروبا؛ كان أولها حص���ن ألمينا الذي تمَّ بناؤه 
عام 1481م على س���احل الذهب)))، واستخدمت أسلوب 
العطايا واالس���ترضاءات للح���كام المحلّيين. وإذا كانت 

)))  �شاحل الذهب )Gold Coast): هو ال�شم القديم لدولة 
غينيا  خليج  على  بريطانية  م�شتعمرة  وك��ان  الحالية،  غانا 
با�شم  ا�شتقاللها  اإل��ى  867)م  ع��ام  منذ  اإفريقيا  غ��رب  في 
الذهب« على  »�شاحل  ا�شم  اأطلق  وقد  غانا في عام 957)م. 
الإقليم الذي كانت ت�شّدر منه كميات كبيرة من الذهب اإلى 

البرتغال.  

محطة آركين))) Arquin لم تِف بحاجيات، أو متطلبات 
ال���وكالء التجارّيين من العبيد والذه���ب، على حّد قول 
كودينيو؛ والذي حّدد المتوسط السنوي من مادة الذهب 
المص���درة ما بين 30 كغ إلى 40 كغ س���نوّياً عبر محطة 
أكس���يم Axum خالل عاَم���ي 1499م و1501م)))، فإنَّ 
نه���م من خلق ُطرق  وصولهم إل���ى أعالي نهر غامبيا مكَّ
 Kantura وكانتورا Wuli ((( جدي���دة؛ لتصبح وول���ي
محطات أساسية الستقبال ذهب مناجم بامبوك وبوري، 
الذي كان تصريفه في السابق يتّجه نحو مراكز الحوض 
األوس���ط لنهر النيجر، ومنها يُنقل إلى المراكز التجارية 

شمال الصحراء))). 
يق���ول فالنتين فرنان���دس V. Fernandes بهذا 
الص���دد: »إنَّ وصول البرتغالّيين إلى أعالي غامبيا يُعتبر 
منعطفاً تاريخّياً بالنسبة لذهب السودان، وكان هذا النبأ 
مذهاًل، حيث استقطب التجاَر من كّل صوب، وتوافد على 

كانتورا تجار تنبكت و فوتاجالون و كاو«))). 
ونستنتج من ذلك: األهمية الكبيرة التي كانت تتمتع 
بها غامبيا في تس���ويق الذهب اإلفريقي قبل أْن يتراجع 
لصالح تجارة الرقيق. وباإلضافة إلى تجارة الذهب، فقد 
احتلت تجارة الجلود أهميًة كبيرة في التجارة البرتغالية 
نظ���راً لتزاي���د طلبها ف���ي أوروبا، حيث بلغ���ت الكمية 
رة عام 1660م: 150 ألف قطعة. وقد صّدر مركز  المصدَّ

)2)  اآركين: جزيرة تقع على ال�شاحل الأطل�شي الموريتاني، على 
بعد حوالي  0)) كم اإلى الجنوب من نواذيبو .راجع: محمدو 

ابن محمذن، المجتمع البي�شاني، م.�س، هام�س �شفحة 58.
.La Sénégambie du XVe au XIXe siégle, p.73  (((

انطالق  نقطة  ويعتبر  مهم،  تجاري  مركز   :(Wuli( وولي    (4(
ال�شنغال،  اأعالي  في  بال�شمال  غامبيا  تربط  التي  القوافل 

ويربطه بال�شرق مع النيجر.
.La Sénégambie du XVe au XIXe siégle, p.71  (5(

 Fernandes )V.), 1951, Description de la   (6(
 côte occidentale d'Afrique  Sénégal au Cap

 Centro de  ,1510-de Monte, Archipels, 1506

  .estudos da Guiné Portuguesa. p.305
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روفسك))) Rufisque  وحده ما بين 35 و40 ألف قطعة 
عام 1660م بحس���ب ما يذكره ببكر ب���اري))). إنَّ تجارة 
الجلد هذه قد أعطت في وقٍت باكر أهمية كبيرة لهضاب 
ع من  فوتا المناس���بة لتربية الماشية، األمر الذي سيُسرِّ

عملية التمايز االجتماعي. 
وباإلضافة إلى الجلود؛ هناك م���ادة العاج والكوال، 
وق���د قّدر »كورتي���ن« الكمية المصدرة س���نوّياً من هذه 
المادة األخيرة عن طريق البحر ب� 225 طناً في أواس���ط 

القرن17م))). 
أما ع���ن تج���ارة الرقيق فق���د توافق���ت مصالح 
األرس���تقراطيات مع رغب���ة البرتغالّيين في اس���تنزاف 
خي���رات المنطقة، وظلت الوضعية عل���ى ما كانت عليه 
طيلة القرنَيْن 15 و16م، حيث اعتبر فيها ساحل إفريقيا 
ر للعبي���د، قب���ل أْن تتراجع لصالح  الغربي���ة أول ُمصدِّ
ر  خليج غينيا الذي أصبح ف���ي نهاية القرن 17م الُمصدِّ

األساسي له. 
وبحس���ب إحصائيات فيليب كرتين Curtin Ph.؛ 
فإنَّ الس���نغامبيا، والتي توجد في منتصف الطريق بين 
أوروبا وأمري���كا، قد مّثلت 50% م���ن مجموع صادرات 
العبيد بي���ن عامي 1526م و1550م، والمعدل الس���نوي 
لص���ادرات األنهار الجنوبية ما يقارب 5000 عبد ما بين 
عاَم���ي 1562م و 1640م))). وعل���ى الرغ���م من أنَّ هذه 
األرقام تبقى نس���بية؛ فإنَّ لها داللًة قوية إذا ما ربطناها 
بإطارها الزمن���ي؛ إْذ أّثرت ال محالة في اختالل الوضع 
الديموغراف���ي، مما خلق وضعيًة سياس���ية واجتماعية 

صعبًة للغاية. 
وفضاًل عن تراجع التج���ارة الصحرواية في الفترة 

)))  روف�شك: هو مركز تجاري �شنغالي بال�شاحل الأطل�شي، يقع 
�شرقي العا�شمة داكار. 

.La Sénégambie du XVe au XIXe siégle, p.73  (2(
 Curtin )P.h.), Economic change in Precolonial  (((

 .Africa, Wisconsin, vol. 2 p.228

 Curtin )Ph.), Economic change in Precolonial  (4(
.Africa, op.cit, p.202

البرتغالية لصالح التجارة األطلس���ية؛ ف���إنَّ البرتغالّيين 
خلقوا حركية تجاري���ة بين مختلف المجاالت اإلفريقية، 
فعلى س���بيل المثال: كانت المراكب التجارية البرتغالية 
تجلب م���ادة الكوال من س���يراليون لتبيعها في بورتيدال 
Portudal مقابل األقمش���ة القطنية، كما كانت تحصل 
عل���ى األثواب من الرأس األخضر مقابل العاج، أما عبيد 
ريوكاشو فقد كانوا يحصلون عليهم مقايضًة بهذه السلع. 
وينبغي التنبيه إلى أنَّ ذهب إفريقيا الغربية سرعان 
ما فقد جاذبيته بالنسبة للتجار البرتغالّيين لصالح تجارة 
الرقيق، والفضة في مناطق النفوذ اإلس���باني في العالم 
الجديد )وبخاّصٍة البيرو(، التي تغلغل فيها أولئك التجار 
مستغلين عملية توحيد العرَشيْن اإلسباني والبرتغالي في 
الفترة ما بي���ن 1580-1640م، ومحققين أرباحاً خياليًة 
تراوحت حول 100 % حس���ب تقديرات فرنان بروديل))) 

.F. Braudel
غير أنّه من المس���لَّم به أنَّ تدخ���ل البرتغالّيين في 
ه���ذه التجارة، خالل الق���رن 16م، قد أفس���ح المجال 
لمواد وأساليب جديدة أّثرت على اقتصاديات مجتمعات 
المناطق الساحلية، وساهم في اإلخالل بتوازناتها جّراء 
الرغبة الجامحة في تحقيق الربح، وتوفير المواد الكمالية 
الجديدة التي حملت على بيع الكثير من األفارقة كرقيق. 
كما أدى- بطبيعة الحال- إلى تغّيراٍت عميقة، وعلى وجه 
الخصوص: إعادة صياغة الخارطة السياس���ية للمنطقة 

اعتباراً من منتصف القرن 16م))). 
ومع خض���وع البرتغال للحكم اإلس���باني )1580-
1640م(؛ انتقل���ت الس���يطرة إل���ى دول أوروبية أخرى 
كهولندا؛ فما هي إذاً أهّم سمات هذه المرحلة، وتطورها 
الزمن���ي، وأهّم مناطقها، وسياس���تها ف���ي التعامل مع 
الممال���ك اإلفريقي���ة القائمة، وتأثيره���ا على المجتمع 

اإلفريقي، وسبب أفولها؟

)5)   بروديل، الح�شارة المادية والقت�شاد والراأ�شمالية، م.�س، 
ج2، �س5)).  

.La Sénégambie du XVe au XIXe siégle, p.71  (6(
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المرحلة الثانية: �ضيطرة الهولنديين على الم�ضرح 
الدولي: 

لقد أصبح���ت هولندا خالل الق���رن 17م قوًة ذات 
ثقٍل كبير على مس���توى االقتصاد والتج���ارة الخارجية، 
وذلك بفضل أس���طولها البحري، الذي بلغ أوج ازدهاره 
في س���بعينيات القرن 17م؛ إذ كان يملك أجود المعدات 
واألس���لحة، كما كان يمتاز بأجوره الزهيدة، مما نتج عن 
ذلك هيمنتها على االقتصاد األوروبي، بما في ذلك عالم 

ما وراء البحار))).
ولم تكن البرتغال تلك اإلمبراطورية الهرمة بإمكانها 
أْن تقف في وجه القوة الهولندية الفتّية، التي اس���تغلت 
أيض���اً انش���غال البرتغالّيين في انتزاع اس���تقاللهم من 
اإلس���بان، فأقصوهم م���ن جزيرة آركي���ن واحتلوها في 
ع���ام 1633م، وحّصنوا القلع���ة وأصلحوها من الداخل، 
قبل أْن تعلن إس���بانيا تنازله���ا للهولندّيين عن المطالب 
البرتغالية في الساحل السنغامبي عام 1638م. وقد عمل 
الهولنديون على تطوي���ر تجارة اللبان، وربطتهم عالقاٌت 
جيدة بالزعامات المحلي���ة، حتى وصل األمر إلى وجود 
وسطاء لهم داخل البالد. كما تمّكنوا أيضاً من االستيالء 
عل���ى موانئ روفيس���ك Rufisque، بورت���دال، وَكوري 
Gorée، ه���ذا األخير الذي اعتب���ره كثيٌر من المؤرخين 
اللبنة األولى في ترس���يخ الوج���ود األوروبي في إفريقيا 
الغربية؛ وذلك بس���بب استخدامه أساساً في نقل العبيد 

إلى أمريكا))). 
ومع ظهور الفرنس���يين واإلنجليز كقوتَيْن في عالم 

)))  بروديل فرنان، الح�شارة المادية والقت�شاد والراأ�شمالية، 
الثالث،  الجزء  )99)م،  باري�س،  ماهر،  م�شطفى  ترجمة، 
ال�شفر  القادر على  الأ�شطول  وح��دات ذلك  َرْت  ُق��دِّ ���س))2. 
عبر م�شافات بعيدة عام 669)م ب� 6.000 �شفينة في الأقاليم 
ت�شتطيع  ل  التي  ال�شغيرة  ال�شفن  ف�شاًل عن  كلها،  المتحدة 
القيام برحالت طويلة، في حين كان عدد المالحين 48.000 
مالح. ي�شاف اإلى ذلك جودة ال�شفن، وقلة تكاليف �شناعتها، 

ومحدودية تكاليف طاقمهما. 
 Deschamps )H.), L›Afrique noire précoloniale,  (2(
 de Madagascar et des Archipels, Presses

 .universitaires de France, 1976, p. 48

م���ا وراء البحار، خالل النصف الثان���ي من القرن 17م، 
دخلتَا في حروٍب مع  هولندا للس���يطرة على الس���واحل 
اإلفريقي���ة. وقد تمكن اإلنجليز من انت���زاع قلعة آركين 
من الهولندّيين ضمن م���ا انتزعوه من مراكز تجارية في 
السنغامبيا عام 1665م، بحس���ب ما يذكر »ولد السعد« 
نقاًل عن »بيير الب���ات«، إال أنه يُخطئ صحة هذا األمر 
اس���تناداً إلى تحريات »تيودور مونو«، الذي يرى أنَّ فترة 
االحت���الل الهولندي األولى آلركين ل���م تنته إال في عام 

1678م على يد الفرنسّيين))). 
وإذا كان الهولنديون لم يخس���روا في صراعهم ضد 
اإلنجليز، إال أنه مع ظهور الفرنس���ّيين، سيظهر رجحان 
الكّفة لصالح فرنسا؛ فقد تمّكنت األخيرة من االستيالء 
على آركين بموجب اتفاقية نيميك))) Nimegue .  وفي 
هذا اإلطار؛ يذكر »ولد السعد« استيالء »ديكاس« القائد 
الفرنس���ي على القلعة في 28 أغس���طس عام 1678م، 
وكيفية أخذه لبعض األُس���ر البيضانية أسرى، إلرسالهم 
للعال���م الجديد بوصفهم أرقاء، ونخوة تلك األُس���ر التي 
أدت به���م إلى القيام بث���ورة في الس���فينة، انتهت بقتل 
بعضهم برصاص طاقم السفينة ورمي اآلخرين بأنفسهم 
في البحر، وما أدى بذلك إلى بغض الس���كان المحلّيين 

للفرنسّيين وزيادة تعلقهم بالهولندّيين))).
 ونتيج���ًة للحضور الفرنس���ي الهّش على س���واحل 
إفريقي���ا الغربية، في تلك الفترة، لم يمّر عقٌد من الزمن 
حتى تمّكن الهولنديون من الرجوع إلى مواقعهم السابقة، 
وذلك عام 1688م عن طريق اس���ترجاعهم آركين وميناء 

وعالقتها  ال��ت��رارزة  اإم���ارة  ال�شعد،  ول��د  المختار  محمد    (((
)70)������860)م،  من  الفرن�شيين  مع  وال�شيا�شية  التجارية 
الرباط، من�شورات معهد الدرا�شات الإفريقية، 2002، الجزء 

الأول، �س)9).
�شل�شلة من التفاقيات  نيميك: مدينة هولندية وقعت فيها    (4(
عامي  بين  الأوروب���ي���ة  ال���دول  م��ن  وع���دد  الفرن�شيين  بين 

678)��679)م. 
وعالقاتها  ال��ت��رارزة  اإم���ارة  ال�شعد،  ول��د  المختار  محمد    (5(
ج)،  �شابق،  مرجع  الفرن�شيين،  مع  وال�شيا�شية  التجارية 

�س92).
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 .Portandick((( بورتانديك
وخالل العقد الثاني من الق���رن 18م؛ عاد الصراع 
من جديٍد إلى الواجهة بين الفرنسّيين والهولندّيين، وقد 
اشتّد هذا الصراع، خاّصًة خالل الفترة المتراوحة ما بين 
عاَمي )1720-1727م(، حيث أرس���ل خاللها الفرنسيون 
خمس حمالت حربية إلى جزيرة آركين، محتجين بأعذاٍر 
واهية، منها تفكير س���لطان المغرب المولى إس���ماعيل 
)1672-1727م( بضّم آركين لجعلها مركزاً الس���تراحة 
بحريته. وبعد حروب دامية؛ أحّس���ت فرنسا بميل ورغبة 
الهولندّيين في الس���لم، فجلس الطرفان للتفاوض بشأن 
المش���اكل العالقة بينهما، وانتهى األمر بتوقيع الطرَفيْن 
على معاهدة »الهاي« ف���ي 13  يناير 1727م، والتي من 
أهّم بنودها: »تنازل الهولندّيين بشكٍل نهائيٍّ عن المطالبة 
بالسيادة على جزيرة آركين، وانفراد الفرنسّيين بالسيادة 
على س���واحل المنطقة، وتخلّي الفرنسّيين عن المطالبة 
بتعويضات الح���رب، واألضرار التي لحقت بهم، ودفعهم 

في المقابل تعويضات للطرف الهولندي«))).
المرحلة الثالثة: فرن�ضا واإنجلترا:

 حيث قام تجار الدولتين بإنش���اء شركات للمتاجرة 
مع إفريقي���ا الغربية، من خالل رخص حصلوا عليها من 
حكوماتهم، مما أتاح لهم التحكم في األسعار مقابل التزام 
تلك الش���ركات ببناء حصون جديدة، وصيانة الحصون 
القديمة لحماية المحطات التجارية على الس���احل، ومن 
ثَّم زاد ع���دد المحطات والحصون خ���الل القرنين 17 
و18م. ويُعتب���ر القرن 18م هو ق���رن التجارة في إنجلترا 
بال منازع، مما انتهى إلى حلول الرأس���مالية الصناعية 
محّل الرأس���مالية التجاري���ة، نتيجة اس���تثمار التجار 

اأن�شاأها  للتبادل،  تجارية  ومحطة  مر�شى  ب��ورت��ان��دي��ك:    (((
ابن  راج��ع:  م.  ال��ق��رن7)  من  الأخير  الربع  في  الهولنديون 
قراءة  القرن 9):  في  البي�شاني  المجتمع  محمذن، محمدو، 
من�شورات  الرباط،  الفرن�شية،  ال�شتك�شافية  الرحالت  في 

معهد الدرا�شات الإفريقية، 2000، هام�س �شفحة 55. 
 Gautier )E. F),  L’Afrique Occidentale   (2(

    .Françaises, Paris, 1949, p.45

ألموالهم ف���ي الصناعة، وبالتال���ي أصبح من الضروري 
تدمير احتكار السكر في جزر الهند الغربية، باعتبار أَن 
ذلك يؤدي إلى تفكيك النظام القديم للقيود المركنتالية، 
وإقام���ة نظام جديد للتجارة الحرة، وذلك بس���بب تغير 
الظ���روف االقتصادية في جزر الهن���د الغربية، وثورات 
الرقيق، والتدهور النسبي للس���وق البريطانية، وبالتالي 
بدأ مستوردو الس���كر يبحثون عن مصادر توريد أحدث 

وأرخص))).
ومما يعنينا في هذا الجانب: أّنه قبل انتشار التجارة 
المش���روعة كانت صادرات إفريقيا الغربية الرئيس���ية، 
فضاًل عن الرقيق، تتمّثل في الذهب والعاج واألخش���اب 
والصمغ وشمع العسل والجلود والتوابل وال سيما الفلفل؛ 
وكان اله���دف في البداية الحص���ول على موارد الذهب، 
لهذا أنش���ؤوا بعض المحطات التجارية الس���احلية في 
الس���نغال وس���احل الذهب، ثم بُذلت جه���وٌد أخرى في 
القرن 16م الس���تخدام منتجات إفريقيا الغربية كبدائل 
لمنتجات آس���يا؛ كما بُذلت جهوٌد كبيرة لتنمية محاصيل 
الس���كر والقطن والتبغ، وحتى في ظّل اس���تمرار تجارة 
الرقيق بقيت بعض المناطق، وال س���يما مقاطعات غرب 
نهر الفوتا، تمارس تجارة التصدير في سلع أخرى، حيث 
ظّل الذهب هو السلعة األعلى قيمة حتى القرن 18م))).

وجرت الع���ادة لدى المؤرخين بعق���د المقارنة بين 
القي���ود المركنتالية))) في القرن 17م وبين تطور التجارة 
الحرة في القرن 18م، صحيٌح أنَّ الس���لطات االحتكارية 

م.���س،  الغربية،  لإفريقيا  القت�شادي  التاريخ  هوبكنز،    (((
�س42. 

)4)  المرجع نف�شه، �س.�س )74)��75)). 
الفترة  خالل  التجارية  الحرية  مرحلة  هي  المركنتيلية:    (5(
من  اأنه  على  التوجه  هذا  اأ�شا�س  ويقوم  500)-800)م.  من 
ثروة اإل ثروة الذهب، ونتيجة لذلك يجب اأْن ن�شتري كل �شيء 
كمية  اأكبر  نجمع  لكي  ممكن،  �شيء  اأكثر  نبيع  واأْن  ممكن، 
ممكنة من الذهب. ومن ثَمّ اعتبرت مذهباً اقت�شادياً. راجع: 
عبداهلل عي�شى، 7)20م، الإ�شالم وبدايات التدخل الأوروبي 
من�شورات  و7)م،   (5 القرنين  مابين  ال�شنغامبيا  ف�شاء  في 

المكتب العربي للمعارف، القاهرة، �س7)).  
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للش���ركات المنش���أة بقوانين قد فق���دت فعاليتها في 
الق���رن 18م، إال أّن هذه العملية كان���ت تدريجية، حيث 
ظلّت غالبية الش���ركات تنافح للبقاء حتى قرابة منتصف 
القرن 18م. وكان التجار يمارس���ون تجارتهم في القرن 
17م، حيث كانت الشركات عاجزًة عن استخدام سلطتها 
االحتكاري���ة، وكان���ت تصدر تراخيص للتج���ار األفراد، 
وتتس���امح مع التج���ار المتطفلين الذي���ن يتاجرون في 
أراضيها دون إذن، وبالتالي س���يكون من الخطأ المساواة 
بين تدهور الش���ركات المنشأة بقوانين، وصعود التجارة 

الحرة بالمفهوم الذي انتشر في القرن 19م))).
وفي س���ياق المنافس���ات الدولية في القرن 17م؛ 
يمكن النظر إلى الشركات المنشأة بقوانين برلمانية على 
أنها أطراٌف في صراع السياس���ات التجارية المتنازعة، 
تلك التي ال ترمي إلى الس���يطرة على التجارة اإلفريقية 
فحس���ب، بل على تجارة المحيط األطلس���ي، وفي نهاية 
األمر على تجارة أوروبا. وكانت خطط الشركات المنشأة 
بقواني���ن أكثر إثارًة من منجزاتها، فقد كانت تش���كو من 
عيوب العجز في جذب م���ا يكفي من رأس المال، وأنها 
تتحم���ل مصاريف إضافي���ة كبيرة في ش���كل موظفين 
وحص���ون وأعب���اء دفاعية، وأنها عاج���زةٌ عن الحصول 
عل���ى موظفين ذوي كفاءات عالي���ة، وأنها مطالبٌة بتلبية 
التزامات معينة كتوريد عدٍد معّين من الرقيق، وتعرضهم 
للهجوم من ِقبَل المعارضين لس���لطتها االحتكارية، ومن 
أصحاب الصناعات والمس���تائين من القيود المفروضة 
على منافذ تصريف الس���لع، وعلى النس���ب الموضوعة 
لمبادل���ة منتجاتهم مقابل الواردات االس���تهالكية، ومن 
الخصوم السياس���ّيين للس���لطة الملكية باعتبار أّن هذه 

الشركات رمٌز لها))). 
بناًء على ما تقّدم؛ يتضح منذ عام 1710م أّن الشركة 
المنشأة بقانون ليس لها مستقبٌل كبير في تجارة إفريقيا 

)))  المرجع نف�شه، �س87).
م.���س،  الغربية،  لإفريقيا  القت�شادي  التاريخ  هوبكنز،    (2(

�س86). 

جنوب الصحراء، وخاّصًة س���احل إفريقيا الغربي؛ فمن 
الناحية المالية كانت هناك مش���روعات فاشلة، ومطالبة 
بالتوفي���ق بين األخالقيات الرأس���مالية والواجب العام، 
ومن ثَّم أدت مهمتها باعتبارها وس���يطاً كشفّياً في نظاٍم 
اس���تعماري قديم، يكتش���ف األسواق لش���ركات أخرى 
تستغلها في مرحلٍة الحقة، لهذا كان االنتقال إلى التجارة 
الحرة محدوداً، ففي الس���نغال كانت هناك زيادة نسبّياً 
في أهمية التجار األفراد وتدهور في الشركات المنشأة 

بقانون. 
ويرج���ع ازدهار التج���ار األفراد، ف���ي القرن 18م، 
إل���ى كونهم كان���وا يتحّملون تكاليف ثابت���ة أقل؛ مقارنًة 
بمع���دل دوران رأس المال، وأمواالً أق���ل تتعلق بقواعد 
عبر البحار، ناهيك عن أّن اإلش���راف الش���خصي على 
الساحل، ساهم في س���رعة االستجابة لتغيير الظروف، 
فلم تكن هن���اك التزاماٌت عام���ة أو توجيهات حكومية، 
وبالتالي كان في إمكانهم التجارة مع َمن يختارون وحيث 
يختارون وبالش���روط التي يحّددونها. ولهذا فإّن نصف 
الس���لع المرسلة إلفريقيا في القرن 18م كانت بريطانية، 
وهي عبارة عن سلٍع يُعاد تصديرها مّرًة أخرى، حيث يتمُّ 

الحصول عليها من هولندا والسويد. 
وفي النصف الثاني من القرن 18م تغّير الوضع؛ 
ف����كان ثُلثَا أو ثالثة أرباع الس����لع يت����مُّ تصنيعها في 
المملكة المتحدة، وفي نهاية القرن 18م هبط تصدير 
الع����اج وكّل إنت����اج الذهب، فكان الب����ّد من منتجات 
جديدة، فاكتش����ف األوروبيون قيام تجارة على شجرٍة 
تنمو في السنغال، وهي شجرة زيت النخيل، لصناعة 
الصابون والزب����د الصناعي )المارجرين( وش����رائح 
القصدي����ر. وفي هذا اإلطار؛ صّدرت الس����نغال عام 
1785م حوال����ي 55 طناً من زيت النخيل إلى ليفربول 
بس����عر 45 جنيهاً، وكانت هذه بداية متواضعة لتجارة 

ستنمو فيما بعد))).

الإفريقي  القت�شاد  )97)م،  �شعودي،  الغني  عبد  محمد    (((
والتجارة الدولية، القاهرة، مكتبة الأنجلو الم�شرية، �س25.  
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جدول يو�ضح اأهم المحطات التجارية الأوروبية والفترات 
ال�ضتعمارية لهذه المحطات:

�شن
الح

ة/ 
قلع

ال

ينة
لمد

ا

الي
الح

بلد 
ال

ارية
شتعم

 ال�
رات

الفت

غينيا كا�شيوقلعة كا�شيو
البرتغال )588)-974))بي�شاو

 غانااألميناقلعة المينا
  البرتغال )482)-7)6))
 هولندا )7)6)-872))

 بريطانيا )872)-957))

ح�شن 
�شاو جواو 
بابتي�شتا 
دي اأجودا

 البرتغال ))72)-)96))بنيناأويدا

فورتي 
ريال دي 
�شاو فيليب

�شيداد 
فيلها

الراأ�س 
البرتغال )587)-975))الأخ�شر

ح�شن 
القدي�س 

اأنتوني
غانااأك�شيم

 البرتغال )5)5)-642))
  هولندا )642)-872))

بريطانيا )872)-957))

ح�شن 
�شان 

�شيبا�شتيان
غانا�شامة

 البرتغال )520)-642))
 هولندا )642)-872))

 بريطانيا )872)-957))

ح�شن 
�شاو 

�شيبا�شتياو

�شاو 
تومي

�شاو تومي 
وبرين�شيبي

البرتغال )575)-)64)، 
((975-(644 

هولندا ))64)-644))
فورتاليزا 
دي �شاو 

خو�شيه دا 
اأمورا

غينيا بي�شاو
البرتغال )697)-974))بي�شاو

فورتي 
دوكي دي 
براغانكا

 Ilhéu

 de

 Sal

Rei

الراأ�س 
البرتغال )820)-975))الأخ�شر

مجتمع  على  التج�رية  المحط�ت  ت�أثير   
اإفريقي� الغربية:

من المؤك���د أّن التجارة بين أوروبا وإفريقيا الغربية 
حصل���ت فيها األول���ى عل���ى غالبية األرب���اح والمغانم 
االقتصادي���ة؛ فنجح���ت مش���روعاتها الزراعي���ة ف���ي 

األمريكيتَيْن، وحققت أرباحاً للمستثمرين هناك، وراكمت 
الثروة لدى األفراد وموانئ نانت وليفربول، وساهمت في 
التنمية الصناعية في األس���اس. أما في منطقتنا؛ فقد 
كان���ت نتائجها كارثية على المجتمع في جميع المجاالت 

السياسية واالجتماعية واالقتصادية والثقافية. 
التاأثير ال�ضيا�ضي والجتماعي: 

إنَّ المتأم���ل في الخارطة السياس���ية واالجتماعية 
إلفريقيا الغربية، في هذه المرحلة، سيرى جلياً التحوالت 
الكب���رى التي عرفها المجتمع بس���بب ارتباطه بالتجارة 
األطلسية، وما حملته هذه التجارة في طياتها من مفاهيم 
جديدة لم يكن المجتمع قد وصل بعد إلى كسب تقنياتها 

وال مؤّهاًل للتعامل معها.
وق���د أفرزت تجارة الرقي���ق ظاهرة تخّصص بعض 
القبائل في قنص الرجال، وكانت قبيلة الماندينغ أبرزها، 
مما دفع بعض القبائل إلى الهجرة إلى أماكن آمنة، وخاّصة 
الغابوية منها، حت���ى ال تطالها أيدي القناصة. وقد أدى 
ذلك إلى اختالل الفسيفساء السياسي واالجتماعي الذي 
عرفته منطقة إفريقيا الغربية عبر تاريخها))). بناًء على 
ذل���ك؛ أدت هذه الوضعية إلى محاولة األرس���تقراطيات 
التقليدي���ة تقوية مركزها االجتماعي والسياس���ي، بزرع 
الرعب، سواء في وسط رعاياها أو خارج نطاق سيطرتها، 
لتبدأ بذلك مرحلة العنف السياسي، الذي كان من نتائجه 
تصدع النُُّظم السياسية واالجتماعية التي طالما حافظت 

عليها قديماً. 
وإنَّ إطاللًة سريعة على الوضع السياسي كفيلة بأْن 
توّضح لنا ذلك التصدع الذي بدأت تعرفه المنطقة ابتداًء 
من القرن 16م، فمن جهة الجنوب: نسّجل حضور مملكة 
نكاب���ور، والتي أصبحت أهّم قوة بعد انهيار مملكة مالي، 
لتص���ل في أوج ازدهارها إلى ض���ّم جميع الممالك التي 
كانت توجد على ضفتَ���ي نهر غامبيا))). أما إمبراطورية 
جولف؛ فقد تفككت هي األخرى في منتصف القرن 16م 

 La Sénégambie du XVe au XIXe siégle, p.79  (((
.La Sénégambie du XVe au XIXe siégle, p. 8 (2(



مة متخ�ش�شة في �ش�ؤون القارة الإفريقية 27ثقافية ف�شلية محكَّ

إلى ممالك مس���تقلة، من أهمها: كاي���ور، وباول، و والو، 
بقيادة زعماء محلّيي���ن افتتحوا عهداً جديداً من العنف، 
س���واء في عالقاتهم م���ع الممالك الس���نغامبية أو في 
عالقاتهم االجتماعية والسياس���ية في داخل كّل مملكة، 
لتصبح بذلك هذه المنطق���ة كُفّوهة بركان وصل لهيبُها 
إلى المناطق المجاورة، فدخلت هي األخرى في الصراع 
الدائر ح���ول الس���لطة. ونقصد هنا منطق���ة فوتاتور، 
التي بلغت أوج توس���عها في ظّل سلطة أسرة الدنيانكي 
Denyanke في بداية القرن 17م، وذلك بقيادة صامبا 
المو Samba Lamu، لتصبح بذلك المتحكم في تجارة 
أعالي نهر الس���نغال نحو الس���احل األطلسي. علماً بأنَّ 
أهمي���ة هذه المنطق���ة ازدادت بدخ���ول البيضان حلبة 
الص���راع التجاري، وتمّثل ذلك في محاولتهم الس���يطرة 
على الضفة اليس���رى لنهر السنغال، التي كانت تمّثل في 
تلك الفترة مجاالً حيوّياً ومتنفس���اً اقتصادياً، نظراً لما 
اكتس���بته المنطقة من أهميٍة في عالقته���ا مع التجارة 

األطلسية))). 
معطى القول: أدى ه���ذا االنحطاط العام إلى عجز 
المجتمع عن إفراز طبقة حاكمة، أو تخصيص أّي فائٍض 
مادي أو معنوي لضمان س���ير األجهزة والمؤسسات التي 
تضف���ي على الُحكم ح���ّداً أدنى من الش���رعية، وبذلك 
أصبحت الزعامة السياس���ية والحظ���وة االجتماعية من 
نصيب فئات عسكرية تتشّكل من المحاربين المحترفين، 
فأصبح في مقدور أّي مغامٍر ش���جاع أْن ينتزع الس���يادة 
والحظوة االجتماعية، حتى لو كان طبقاً للقيم الس���ائدة 

من أصٍل وضيع))).
ويمكننا القول- أيضاً- بأّن التجارة األطلس���ية كان 
له���ا دوٌر كبير في تدمير الس���كان من الداخل، والقضاء 

وعالقتها  ال��ت��رارزة  اإم���ارة  ال�شعد،  ول��د  المختار  محمد    (((
)70)-860)م،  من  الفرن�شيين  مع  وال�شيا�شية  التجارية 

مرجع �شابق، ج)، �س77). 
 Barry )B.), Le Royaume du Waalo. Le Sénégal  (2(
 avant la conquête, Préface de Samir Amin, F.

  .159-Maspero, Paris,1972, p.154

عل���ى مجتمعهم القبلي؛ وبالطب���ع ترتب على هذا وجود 
حال���ة من القلق والفوضى وعدم االطمئنان بين س���كان 
هذه المجتمعات، وأغرقت هذه التجارة الكثير من الناس 
في الجهل والفق���ر والمرض، والتي لم تفق منها إفريقيا 

تماماً حتى اآلن.
التاأثير القت�ضادي: 

تأخر التطور والتقدم في مجاالت الزراعة والصناعة 
والتجارة، وذلك بسبب نقص األيدي العاملة القادرة على 
استثمار موجودات القارة، واتباع سياسة تجارية مع سكان 
غرب إفريقيا بوصفهم س���وقاً اس���تهالكية فقط، وقيام 
اقتصاد س���احلي لصالح الدول األوروبية، اعتمد بشكٍل 
رئيس على التجارة األطلس���ية، وما تّدره من أرباح، ولكن 
هذا االقتصاد س���رعان ما انهار وتالشى بشكٍل مفاجئ 
بعد توقف تجارة العبي���د اعتباراً من النصف الثاني من 
القرن 19م، ما سبب فوضى كبيرة انعكست على كثير من 

الدول والممالك الغرب إفريقية بشكٍل سلبي))). 
كما لم تس���هم هذه المحطات ف���ي الرخاء المحلّي 
للمنطقة؛ ب���ل زادت الطين بلّة؛ حيث أدت تجارة الرقيق 
إلى تدهوٍر في االقتصاد المحلي، والذي بدأنا نش���عر به 
من خ���الل وجود العديد من المجاع���ات واألوبئة خالل 
هذه الحقب���ة، وكما ربطت تجارة الرقيق إفريقيا الغربية 
بالعالم الجديد؛ حيث يتذكر آالف العبيد وطنهم األصلي، 
وأوجدوا روابط ال تنفصم بين السود في الشتات، والسود 

في إفريقيا خالل القرنين 18 و19م))). 
كما لم تس���اهم المحطات التجارية في تكوين طبقة 
من التجار مثلما أنش���أت تجارة المسافات البعيدة تلك 
الطبق���ة؛ إذ فيما ع���دا التجار البرتغالّيي���ن كان معظم 
رواد المحطات التجاري���ة مترجمين محليّين أو حّمالين 

الت��ج��ار  وجريمة  الأوروب����ي  ال�شتعمار  �شالح،  اأ���ش��رف    (((
https://www. .بالإن�شان الإفريقي، مجلة قراءات اإفريقية

  /qiraatafrican.com/home/new

 Barry )B.),1988, La Sénégambie du XVe au   (4(
 XIXe siégle: Traite négriére, Islam et conquête

.coloniale, Paris, éd. L’Harmattan, p.161
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يتقاضون أجوراً هزيلة. 
كما يمكننا القول أيضاً بأّن التجار البرتغالّيين كانوا 
مجرد وس���طاء، يش���ترون الملح واألصداف من ساحل 
إفريقي���ا الغربية ليقايضوها بالذهب والصمغ والس���لع 
األخ���رى، وبذلك حرم���وا التجار المحلّيي���ن من تطوير 

أنفسهم ومن مكاسبهم))).
وعن تأثي���ر المحطات التجاري���ة االقتصادية على 
المجتمع، نستحضر هنا ما ذكره المؤرخ محمود شاكر، إذ 
يقول:  »أصبحت المراكز التجارية الجديدة القائمة باسم 
التبادل واس���تيراد الحاجات الضرورية ال باسم الرقيق 
والعبودية، تتدخل بش���ؤون الناس بالديون، وتتغلغل إلى 
الداخل باس���م التجارة، ولم تمض سوى مدة وجيزة حتى 
أرهق كاهل الن���اس بالديون، التي أصبحت حماًل عليهم 
ينوءون به، وغدت مقدراتهم بأيدي الش���ركات التجارية، 
ومس���تقبلهم منوط���اً بالممولين من السماس���رة، ويريد 
هؤالء المس���اكين التملّص فال يستطيعون، ويبحثون عن 
طريق الخالص فال يج���دون؛ فيضحون بأمالكهم، فإذا 
بأخصب أراضيهم ملكاً للدخالء، وأطيب ما يحوزون عليه 
ثروًة لألجانب، وإذا ُهم أج���راء يعملون لغيرهم، وعمال 

يشتغلون لحساب سواهم«))).
ا�ضتنزاف الثروات المحلية والثراء الفاح�ض لأوروبا:

 لقد حققت التجارة األطلس���ية أرباحاً بلغت أرقاما 
قياسية، وغالباً ما كانت تتجاوز نسبتها 100%، بل يمكن 
أن تناهز نس���بة األرب���اح 300%، وم���ع أَن نفس المواد 
التجارية المتداولة في التجارة الصحراوية، هي نفس���ها 
تقريباً مما كانت تتعاطاها التجارة األطلس���ية )باستثناء 
بع���ض المواد مثل النبي���ذ(، فإّن ه���ذه األخيرة حققت 
نجاحاً باهراً وأرباحاً مغرية ألوروبا. ويرجع س���بب ذلك 
لعاملَيْن أساس���ّيين: أولهما: أّن حمولة السفن كانت غايًة 

في  الأوروب��ي  التدخل  ومقدمات  الإ�شالم  عي�شى،  عبداهلل    (((
ف�شاء ال�شنغامبيا، �س29).

)2)  محمود �شاكر، 997)، التاريخ الإ�شالمي، الجزء الخام�س 
ع�شر، المكتب الإ�شالمي، �س28.

في األهمية؛ حيث يمكن أن تتجاوز 1200 طن، ومثل هذا 
األم���ر لم يكن متاحاً للتج���ارة الصحراوية المكلّفة. أما 
العنصر الثاني المس���اعد، فيتمثل في تقليص المسافة 
الزمني���ة فيما بين أوروبا والواجهة األطلس���ية إلفريقيا 
الغربية؛ ذلك أنه إذا كانت القافلة في التجارة الصحراوية 
تحتاج لشهَريْن في الذهاب ومثلهما في اإلياب، فقد كانت 
السفن البرتغالية القاصدة لشواطئ غرب إفريقيا تقطع 
أكثر من ضعف المسافة في أقّل من ثالثة أسابيع، ومثلها 
في اإلياب، وحتى إذا انطلقن���ا من أحد موانئ الواليات 
العامة )هولندا(، فلن يس���تلزم األمر سوى ثالثين يوماً، 
ومثل ذلك ف���ي العودة. والتقدي���رات المتراوحة تفرض 
س���فراً عادّياً، وإال فهناك بعض الصعوب���ات المختلفة، 
التي قد تؤخر الس���فينة مدة أط���ول، مثل العواصف أو 
القرصنة، أو المواجهة العس���كرية البحرية مع الس���فن 
األوروبية األخرى المنافس���ة، أو تغيير الطريق خوفاً من 
االعتداءات، أو غير ذلك من الظروف االس���تثنائية، مثل 

عدم حصول السفن على الماء في محطة معّينة))). 
التاأثير الثقافي:

نعتق���د أّن المحطات التجارية كان���ت بدايًة لمراكز 
انطالق التنصير، وتغيير الهوية الثقافية الغرب إفريقيا، 
وإن ل���م تكن هي في حدِّ ذاتها كان له���ا التأثير الكبير، 

لكنها مّهدت لمرحلة االستعمار فيما بعد. 
»كانت البعثات التبش���يرية المسيحية جزءاً من قوى 
االس���تعمار إلى حدٍّ كبير، مثلها في ذلك مثل المكتشفين 
والتجار والجنود، وربما يكون هناك مجال للمجادلة حول 
ما إذا كانت البعثات التبش���يرية في مس���تعمرٍة ما هي 
التي جلبت قوى االس���تعمار األخ���رى أم أّن العكس هو 
الصحيح، ولكن ليس هناك ش���كٌّ في حقيقة أّن البعثات 
التبشيرية كانت أدوات االس���تعمار من الناحية العملية، 
وقد كان جونستون المغامر اإلمبريالي يكره تلك البعثات 

)))  اأحمد ال�شكري، 999)، »رحلة ابن بطوطة اإلى بالد ال�شودان 
عدد  المناهل،  مجلة  المالية«،  المرينية  العالقات  �شياق  في 

خا�س عن ابن بطوطة، رقم 5، �س50). 
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التبش���يرية؛ لكنه قال في الثناء عليه���ا: كّل موقع لبعثٍة 
تبشيرية هو تدريٌب على االستعمار«))).

وقد علّق سيمونز على َدور البعثات التنصيرية بغرب 
إفريقيا بالقول: »جاء الرجل األبيض وبيده اإلنجيل، ولكن 
بعد أن مّرت عقوٌد قليلة أصبحت األرض للرجل األبيض، 

وأصبح اإلنجيل بيد الزنجي«))). 
ويعود س���بب التأثير المح���دود للمحطات التجارية 
على عقيدة الفرد في غرب إفريقيا؛ أنه خالل هذه الفترة 
كان متشّبعاً بمظاهر دين اإلسالم، كما كان متعطشاً في 

الوقت ذاته للدفاع عنه بأي شكٍل كان. 
ومن العالمات البارزة والش���اهدة على ما أكدناه، 
عدم ش���يوع تجارة النبيذ والخمر بالكثير من الجيوب 
والمناطق في غرب إفريقيا التي انتش���ر بها اإلسالم 
وترّس���خ فيها؛ بينما نجح األوروبيون في تسويق هذه 
الم���ادة بين مختلف القبائل الهندي���ة بالعالم الجديد 
)أمري���كا(، حتى إنهم في تعامله���م التجاري مع هنود 
أمريكا خالل القرون الثالثة األولى من اكتشافها؛ كانوا 
يس���قون الزعماء المحلّيين أثناء المفاوضات التجارية 
أو السياس���ية؛ بغرض الحصول على أكبر المكاس���ب 

منهم. 
أضف إل���ى ذلك؛ أنه، وخالل عدة قرون امتدت من 
أواخ���ر القرن 15 حتى منتصف الق���رن 19 الميالدّيين، 
ظلّ���ت القوى األوروبية الغربية عاّمة، والبرتغالية خاّصة، 
تتراوح في مراكزها الموجودة بالش���ريط الساحلي، دون 
أن تق���در عل���ى التوغل في الداخل، ويعود الس���بب في 
ذل���ك إلى أّن األهالي كانوا مناوئي���ن ألية عمليات نزوٍل 
مباش���رة، زد على ذلك صعوبة العوامل الطبيعية، وهذه 
المرحلة من االستعمار الغربي تُسّمى ب�»مرحلة المراكز 

في  والتن�شير  ال�شتعمار   ،(992 الكحلوت،  ))) عبدالعزيز 
الإ�شالمية،  الدعوة  كلية  من�شورات  ال�شوداء،  اإفريقيا 

ليبيا،  �س67.
)2)  المرجع نف�شه، �س68.

الس���احلية«)))، كما كانت أغلب هذه المحطات تعيش في 
عزلًة عن محيطها. وبدالً من توّجيه الجمعيات التبشيرية 
نش���اطها وجهودها لنشر المس���يحية أصبح اهتمامها 
منصّباً على تجارة العبي���د، وهذا ما دفع ببعض القبائل 
التي اعتنقت المس���يحية إلى الرجوع عن الدين الجديد 
نتيجة الممارس���ات الخاطئة للمبّشرين المسيحّيين في 

بالدهم.
وقد علّل رودني والتر Rodney Walter  األسباب 
التي جعلت الكنيسة تغّض الطرف عن تلك التجارة بأنها: 
كانت تجني أمواالً ضخمة من تلك التجارة، ولذلك رفض 
رجال الدين المسيحيون االستماع إلى ضمائرهم، برغم 
معرفته���م بالمعان���اة التي يالقيها العبيد، س���واء خالل 
عملي���ة الصيد أو خ���الل مرحلة النقل إلى الش���واطئ، 
ومن ثَمَّ الش���حن والرحلة البحرية عبر األطلسي، وأخيراً 
المعاناة األش���ّد ف���ي واقعهم الجديد في مس���تعمرات 
أمريكا، وسمحت لقساوستها بالمشاركة في تلك التجارة، 

خصوصاً في أنجوال))).
خال�ضة القول: 

تبّين لنا من خالل ما سبق ذكره: أّن تأثير المحطات 
التجارية ثقافّياً على مجتمع غ���رب إفريقيا خالل فترة 
الدراسة كان محدوداً للغاية- إن صح التعبير، ألّن معظم 
الجه���ود األوروبية كانت منصبة باألس���اس على تحقيق 
المنفعة االقتصادية أكثر م���ن أّي عامٍل آخر. باإلضافة 
إلى محاوالت محدودة لنش���ر المس���يحية بين ظهراني 
ش���عب غرب إفريقيا، ولكنها وضعت اللبنة األولى لنشر 
العقي���دة المس���يحية فيما بعد؛ أي خ���الل القرنين 19 
و20م عندما عمدت معظم الدول األوروبية إلى االحتالل 

العسكري المباشر إلفريقيا الغربية. 

اآث��اره  لإفريقيا..  البرتغالي  الحتالل  ل��وح،  ان��داك  اأحمد    (((
https:// والثقافية.  والقت�شادية  والجتماعية  ال�شيا�شية 

/www.qiraatafrican.com/home/new

)4)  اأ�شرف �شالح، ال�شتعمار الأوروبي وجريمة التجارة بالفرد 
https://www.qiraatafrican.com/home/ الإفريقي. 
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�صوؤالن في غ�ية الأهمية:
وقب���ل أْن نختم دراس���تنا هذه؛ نري���د اإلجابة عن 

سؤالين يبدوان غايًة في األهمية في نظرنا، وهما: 
1( م���ا طبيع���ة العالقة التي جمعت التج���ار الأوروبّيين 
بقبائ���ل و�ضع���وب اإفريقي���ا الغربي���ة، بمعن���ى اأدق: ه���ل كان���ت 
هن���اك عالق���ات ُمثاقف���ة واخت���الط بي���ن الطرفي���ن؛ عل���ى 
غ���رار ما ح�ضل اأثناء احت���كاك الإفريقي مع التاجر والفقيه 

الم�ضلم المنتمي لبالد المغرب اأو م�ضر؟
ل���م ت�ضاه���م التج���ارة الأطل�ضي���ة ف���ي تنمي���ة  2( لم���اذا 

وتطوير المجال الح�ضري في اإفريقيا الغربية؟ 
الإجابة عن ال�ضوؤال الأول:

بخصوص اإلش���كالية األولى؛ نعتقد أنه ألس���باٍب 
تقنية مالحية، وأخرى ثقافي���ة مرتبطة بطبيعة الذهنية 
األوروبي���ة، فقد كان اختالط التج���ار األوروبّيين بقبائل 
وش���عوب إفريقي���ا الغربية مح���دوداً للغاي���ة؛ وعندما 
تط���ورت عملية االس���تيطان خالل القرني���ن 17 و18م، 
واش���تّد التنافس فيما بين ال���دول األوروبية بخصوص 
بناء القالع والحصون ذات الطابع العس���كري والتجاري 
بغاية االستقرار، أو تسهيل التعامل التجاري مع السكان، 
ظلّت هذه المحطات االس���تيطانية منعزلة، ولم تنخرط 
قطُّ بش���كٍل جّدي في الحياة العادية للسكان المحلّيين. 
ويغذي هذا التصور ما انتهى إليه بعض الباحثين، حينما 
أكدوا أّن عملية بناء الحصون والمحطات على س���واحل 
غرب إفريقيا كانت موجهًة لضرب المنافس���ة األوروبية؛ 
أكثر مما توجهت لتحقيق تواصٍل مع األهالي، أو تيس���ير 

ظروف التجارة معهم))). 
وكما علينا أن ال ننس���ى أيضاً العامل النفسي، حيث 
إنَّ س���كان غرب إفريقيا كانوا دائماً يخش���ون االتصال 
باألوروبّيي���ن؛ الذين ال يمّثلون في نظرهم س���وى تجار 
مستغلين وصيادي بشر يتاجرون بهم كرقيق، وغير خاف 

أّن لتخوفاتهم تلك ما يبررها.

 Diop )ch.A.) 1960, L’Afrique noir précoloniale,  (((
.Paris, p.18

وتش���هد الكثير من كتب الرح���الت األوروبية على 
أّن التعامل التجاري مع األفارق���ة- قبل منتصف القرن 
17م- كان قلي���اًل م���ا زاغ عن القاع���دة التالية: تتوقف 
السفينة بعيداً عن الشاطئ ببضعة أميال، ومباشرًة بعد 
ذلك تأتي إليها قوارب األفارقة محّملة بالسلع المطلوبة 
مثل الرقيق، والجلود، والماء، والخش���ب، وغير ذلك من 
المواد التي يتمُّ تبادلها مع أصحاب الس���فينة. وعادًة ما 
كان التوقف بكّل محطة ال يزيد عن ش���هر في أحس���ن 
األحوال، وغالباً ما كانت المقايضة السلعية تتم على ظهر 

السفينة))). 
وفي الس���ياق نفس���ه؛ يالحظ أّن المشاكل األمنية 
والتضاريسية بجانب قصور المعطيات التقنية المتوفرة 
وقتئذ، حالت دون تّيسر أمر المالحة بالمسالك المائية؛ 
حي���ث نادراً م���ا كانت الس���فن األوروبي���ة الصغيرة أو 
المتوسطة الحجم، تغامر بالتوغل في أنهار غرب إفريقيا. 
وفي حالة ما إذا تيس���رت الظروف، وتمّكنت إحداها من 
الرس���ّو قريباً من الشاطئ، بقصد المتاجرة، أو التبشير 
أو لغير ذلك من األس���باب، فإنه قلّم���ا كان األوروبيون 
يختلطون باألفارقة لعدة أس���ابيع أو لعدة أش���هر؛ ومن 
النادر أن نجد صاحب ش���هادة)))، يعاشر األهالي بصفٍة 

طوعية لمدة تزيد عن السنة أو السنتَيْن))). 
وفي س���بيل تحقيق َفْهٍم أعمق للقضية؛ نستحضر 
هنا- بغ���رض المقارنة- كيف أنه خالل القرون الس���تة 
األولى م���ن التاريخ اإلس���المي، كان الكثير من الدعاة، 
وبع���ض التجار المنتمين لبالد المغرب أو مصر، يقيمون 
بين أهالي إفريقي���ا الغربية لس���نوات عديدة، وفترات 
طويل���ة، بل منه���م من كان يس���تقر بالمنطق���ة ويتزوج 

بإفريقيات. 

)2)  اأحمد ال�شكري، الذاكرة الإفريقية في اأفق التدوين، �س59.
)))  ونق�شد هنا الرحالة الأوروبيين الذين تركوا لنا مادة علمية 
هذه  على  طاغية  كانت  ال�شتعمارية  النزعة  اأن  ولو  مهمة- 
الخام�س  القرن  من  ابتداًء  الغربية،  اإفريقيا  عن  الكتابات- 

ع�شر الميالدي. 
)4)  اأحمد ال�شكري، الذاكرة الإفريقية في اأفق التدوين، �س60.
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الإجابة عن ال�ضوؤال الثاني:
اأو  باأ�ضب���اب ف�ض���ل  المتعل���ق  الثان���ي،  ال�ض���وؤال  اأم���ا 
تعّث���ر التجارة الأطل�ضية م���ن تنمية المجال الح�ضري 
لإفريقي���ا الغربي���ة، اأو عل���ى الأق���ل م�ضاع���دة الأنظم���ة 
ال�ضيا�ضية القائمة على تنظيم نف�ضها، وتقوية هياكلها 
و موؤ�ض�ضاته���ا؛ فلالإجاب���ة ع���ن هذه الإ�ضكالي���ة نورد ما 

ياأتي: 
إّن الحض���ور األوروبي التجاري على س���واحل 
إفريقيا الغربية، عالوًة عل���ى ما فرضته إكراهات 
تجارة الرقي���ق ضمن ما ُعرف بال���رواج التجاري 
الثالثي، س���مح ببيع الس���الح الن���اري للقناصين، 
وبعض األم���راء المغامرين بغ���رض تحصيل أكبر 
عدٍد من العبيد، مما أفرز مأس���اة إنسانية ما تزال 
آثارها قائمًة إلى اليوم. فضاًل عن ذلك أو بموازاته؛ 
تّم ردم أّي مبادرة سياس���ية هادفة لتنظيم المجال 
اإلفريقي في شكل وحداٍت أو وحدٍة سياسية قوية، 
بل إّن األمر اتخذ صبغة إرادية لدى الدول األوروبية 
خالل القرن 19م، حينما سعت الستعمار المنطقة، 
وهذا ما يتضح بجالء مع تجربة الحاج عمر الُفوتي 
)المتوفى سنة 1864م(، وغيره من الزعماء األفارقة 

المناهضين للتدخل االستعماري. 
كما أّن الجموع التي ت���ّم حملها بغاية توطينها 
في الحصون والقالع، التي أنش���ئت على السواحل 
الغربية م���ن إفريقيا، كانت في جله���ا من الفئات 
االجتماعية المّهمش���ة في المجتمع األوروبي، مثل 
والمجرمين، وهناك عناصر  والسجناء  المتسكعين 
قليل���ة، من المتنورين وكبار التج���ار أو غيرهم من 
المنتمين للفئات النافذة سياس���ياً واجتماعياً، ممن 
س���اقتهم الظروف لزيارة س���واحل غرب إفريقيا.. 
فكي���ف يمكن له���ذه الفئات أن تس���اهم في تنمية 

وتطوير المجتمع المحلي سياسياً؟!     
ويظهر أّن الخلفيات والتوضيحات الُملَمع إليها؛ 
كانت وراء اهتمام الباحثين بقضية الدولة اإلفريقية 
بالعالق���ة مع التجارة الصحراوية فيما بين القرنين 

8 و16م، ثم بالعالقة مع التجارة األطلسية األوروبية 
فيم���ا بي���ن القرني���ن 15 و19م. وق���د كان صعباً 
على الكثير من المختصين األوروبّيين، س���واء في 
المرحلة االستعمارية أو بعدها، أن يقّروا بالفواجع 
التي سّببها حضورهم على ساحل إفريقيا الغربية، 
ثم أن يعترفوا في الوقت ذاته بما أس���دته التجارة 
الصحراوية من فوائد جليلة للبالد اإلفريقية والبربر 
على حّد س���واء، من ثّمة؛ توجه���ت عنايتهم لتبرير 
الموق���ف أكثر مما عملت على توضيح الس���ياقات 

التاريخية لعالقات إفريقيا الغربية الخارجية))).
كم���ا اأّن خلفي���ة الإجاب���ة ع���ن ال�ض���وؤال ت�ضتح�ض���ر 

لدينا �ضورَتْين متنافرَتْين ومتمايزَتْين:
ال�ضورة الأولى منهما: تش���ير إلى تلك الحيوية 
التجارية التي ش���هدتها ضفتَا الصحراء فيما بين 
القرني���ن 8 و15م؛ نتيجة لم���ا عرفته المنطقة من 
أمٍن واستقرار، مما استبعد وقتئٍذ كّل عناصر التوتر 
والعنف، أو الصراعات العسكرية، األمر الذي سمح 
بتطور المجتمع والدولة الس���ودانية؛ بش���كٍل أهلّها 
لتأسيس معمار نظامها السياسي )مؤسسة الدولة(، 
من خالل ما اكتس���بته من خبرات رجاالت الضفة 
الش���مالية، خاّصًة بعد اعتناق السودان لإلسالم، 
وتبّني اإلسالم من لدن الدولة السودانية على عهد 

مملكة مالي، أو كانم �� برنو خالل القرن 13م. 
وال�ض���ورة الأخ���رى، تفي���د أّن أوروبا بثقلها 
والسياس���ي  والعس���كري  والثقافي  الحضاري 
خ���الل الق���رن 17 م وما تاله، ل���م تتمكن من 
مس���اعدة قبائل ومجتمعات إفريقي���ا الغربية، 
على تأسيس دول مستقرة، أو على األقل العودة 
بتلك القبائل إلى حالة السلم، ومساعدتها على 
التقاط أنفاس���ها، حتى تتمكن م���ن إعادة بناء 
أركان دولة على غرار ممالك مالي، وس���نغاي، 

وكانم �� برنو �

)))  اأحمد ال�شكري، الذاكرة الإفريقية في اأفق التدوين، �س76.
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د. حمدي عبد الرحمن ح�ضن
اأ�ضتاذ العلوم ال�ضيا�ضية بجامعتي زايد والقاهرة

معضلة اإلصالح السياسي
و »القدوم الثالث« إلفريقيا

اأوتوقراطي���ة  ت�ض�لطية  ُنُظم�ًا  الإفريقي�ة 
اأو  ال�ض����وفييتي  التح�اد  م�ن  مدعوم�ًة 
الولي�ات المتح��دة،  على اأّن نهاية الح��رب 
ف�ي  وا�ض�ح  تق�ّدٍم  اإل�ى  اأف�ض���ت  الب�اردة 
م�ضيرة الإ�ض�الح ال�ض���يا�ض�ي داخل الدول 

الإفريقية.

اإفريقيا على مدى العقود �ضهدت 
من�ذ  الما�ض�ية،  ال�ض�تة 
تحقيق ال�ضتقالل الوطني،  تحولت متباينة 
ال�ضيا�ض�ي  الإ�ض�الح  م�ض�يرة  ف�ي  ومتقلب�ة 
والتح�ول الدي�مقراط����ي،  ف��في �ض�نوات 
الح�رب الب�اردة،  تبّن�ت العدي�د م�ن ال�دول 
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لتقديرات مؤسس���ة »فريدوم هاوس«، بالواليات  وطبقاً 
المتح���دة، فإنه في عام 1988م تّم تصني���ف 17 دولًة فقط، 
م���ن أصل 50 دولًة إفريقية، على أنها »حّرة« أو »حّرة جزئّياً«.

وسرعان ما ظهر واضحاً تأثير التغّير في بنية النظام الدولي 
على أنظمة الحكم في إفريقيا التي تعرضت لضغوٍط كبيرة من 
الداخل والخارج. وكانت عملية االنفتاح السياسي واالقتصادي 
من أجل إرساء قواعد اإلصالح السياسي والتحول الديمقراطي 
في إفريقيا غالباً مضطربة ومعقدة، ولكنها في النهاية مّثلت ما 
أُطلق عليه »القدوم الثاني إلفريقيا«؛ قياساً على مرحلة التحرر 
األولى من االس���تعمار. وتشير أدبيات معهد الدراسات األمنية 
بجن���وب إفريقيا إلى: أّن العنف المرتبط باالنتخابات كان أحد 
العوامل المهّمة الدافعة لزيادة حّدة مستويات الصراع السائدة 

المصاحبة للتحوالت الديمقراطية))).
ترى هذه الدراس���ة أّن »اإلصالح السياس���ي« يعني تبّني 
سياس���ات تعددية تقوم على المنافس���ة السياسية في الدول 
اإلفريقية. وبشكٍل أكثر تحديداً؛ نعّرف اإلصالح بأنه: التحول 
من النظ���ام الالحزبي، أو الحزب الواحد، إل���ى نظام التعدد 
الحزبي التنافسي، أو من نظام حكٍم عسكري إلى حكومة مدنية. 
على أّن ذلك ال يعني تجاهل الحريات والحقوق السياسية، مثل 
حري���ة التعبير وحرية تكوين الجمعي���ات والحق في التصويت 
والترشح للمناصب العامة، بما في ذلك منصب الرئاسة. ولعّل 
هذا الفهم يرفض ما ذهب إليه بعض الدارسين من التمييز بين 
اإلصالح السياسي وعملية التحول الديمقراطي)))، فاإلصالح 

هو جزءٌ ال يتجزأ من عملية الدمقرطة.
لقد شهدت إفريقيا العديد من اإلصالحات السياسية 
التي أفضت إلى تحوالٍت ديمقراطية فارقة، في عام 1991م؛ 

 Cilliers, J. )2015). Future )im)perfect? Mapping (((
 conflict, violence and extremism in Africa ,Paper

.287. Pretoria: Institute for Security Studies

 Ihonovbere, J. )1998). Where is the third wave? (2(
 A critical evaluation of Africa's nontransition to

 democracy.. In J. M. J.Ihonovbere., Multiparty

 Democracy andPolitical Change. Aldershot: Ashgate.

 Hutchful, E. )1997). Militarism and Problems of

 Democratic Transitions. Democracy in. In Ottaway, M.

.)1997), Democracy in Africa. Boulder: Lynne Rienner

أدت االنتخابات التعددية إلى انتقاٍل س���لمي للسطلة في كّل 
من بنين وزامبي���ا، في كال البلَديْن تغلب���ت المعارضة على 
رئي���س الدولة وحزبه الحاكم. وفي ع���ام 1994م؛ تخلّصت 
جن���وب إفريقيا م���ن نظام الفصل العنص���ري لصالح حكم 
األغلبية السوداء، وتّم انتخاب نيلسون مانديال رئيساً للبالد. 
وس���رعان ما أضحت االنتخابات التنافس���ية أداًة مهّمة في 
حدوث االنتقال الس���لمي للسطلة في إفريقيا، كما عكستها 
خبرات غان���ا وكينيا ومالوي. على كّل حال؛ بحلول منتصف 
العقد األول من ه���ذا القرن التزمت معظم الدول اإلفريقية 
التي ال يوجد بها حروب أهلية- باستثناء إريتريا وإسواتيني-، 

على األقّل من حيث المبدأ، بإجراء انتخابات تنافسية.
وقد اتخذت عملية اإلصالح السياس���ي طابعاً مؤّسسّياً 
قارّياً عندما أكد كلٌّ من االتحاد اإلفريقي ومبادرة الش���راكة 
الجديدة م���ن أجل تنمي���ة إفريقيا )نيب���اد( أهمية الحكم 
الرش���يد، فقد وّقعت جميع البلدان اإلفريقية على )نيباد(، 
وهي إطاٌر إنمائي يش���ّدد على المس���اءلة كش���رط أساسي 
للتقدم االقتصادي، حيث تنّص على أّن »التنمية مستحيلة في 
ظّل غياب الديمقراطية الحقيقية واحترام حقوق اإلنس���ان 

والسالم والحكم الرشيد«. 
م�ضطلح »الحكم الر�ضيد«:

تشير األدبيات إلى ثالثة أبعاٍد رئيسية محّددة ل�»الحكم 
الرشيد«: ش���كل النظام السياس���ي، وطبيعة إدارة الموارد 
االقتصادية واالجتماعية للبلد، وقدرة الحكومة على صياغة 
سياس���اتها وتنفيذها والقيام بوظائفها. ومن ثَّم؛ فإّن للحكم 

الرشيد ثالثة مجاالت: سياسية واقتصادية وإدارية.
وعلي���ه؛ فإّن »الحكم الرش���يد« يعني: تأس���يس نظام 
لتحقيق المس���اءلة والش���فافية والكفاءة في جميع مجاالت 
األجه���زة الحكومية واإلداري���ة))). إنه يعني إعادة تش���كيل 
المؤسسات العاّمة وفقاً لعقد اجتماعي جديد )أيديولوجية(، 

وإعادة تعريف الدولة التعددية في الدستور. 

 Azeez, A. )2018). Democratic Consolidation (((
 and Good Governance in Africa: Assessing the

 Incidences of Poverty and Corruption in Four African

.)States. Bangladesh e-Journal of Sociology., 15 )1



34

قراءات
سياسية

  �ل�شنة �ل�شاد�شة ع�شرة   -   �لعدد ) 44 (   �إبريل 2020م  -  �شعبان 1441هـ

من المعتقد أّن ميزات الحكم الرش���يد هذه يمكنها أن 
تعالج بش���كٍل أكثر فاعلية العلل االجتماعية للفقر والفساد 
التي عانت منها إفريقيا سنين عدداً. كما أّن الحكم الرشيد 
يعني أيضاً اتخاذ تدابير لتحقيق السلم األهلي والحفاظ على 
القان���ون والنظام، مما يجعل م���ن الممكن تحفيز االقتصاد 

لزيادة اإلنتاج وزيادة فرص العمل. 
وفي الس���ياق اإلفريقي؛ يمكن أن يطرح الحكم الرشيد 
عالجاً ناجعاً لمش���كالت الفق���ر والفس���اد، إذ إّن عنصر 
المساءلة يضمن تحسين أداء المسؤولين، وكذلك االستخدام 
المناسب للموارد العامة. كما يضمن الحكم الرشيد الشفافية 
في العمليات الحكومية، مثل كيفية عمل األحزاب السياسية 
الرئيس���ية، ومصادر تمويلها، وطريقة عمل الحكومة. ويرى 
بعض الكتاب أّن المساءلة والشفافية في القطاع العام تجعل 
الدولة أكثر اس���تجابًة الحتياجات الفقراء؛ حيث تمّكنهم من 
رفع »أصواتهم« للتأثير في عملية  تقديم الخدمات والس���لع 
العاّمة. وفي المقابل؛ فإّن غياب المساءلة والشفافية يشّجع 
على تفشي الفساد، الذي يعني في جوهره »إساءة استخدام 

السلطة العاّمة لتحقيق مكاسب خاّصة«.
هدف الدرا�ضة:

تح���اول هذه الدراس���ة، من خالل مراجع���ة األدبيات 
واالعتم���اد على االقت���راب المقارن، بل���ورة بعض القضايا 
األساس���ية المتعلقة بمبادرات اإلصالح السياسي والتحول 
الديمقراط���ي في إفريقي���ا وآليات اإلصالح، وهل تش���هد 
إفريقيا لحظة ديمقراطية جديدة عّبر عنها البعض باس���م 
»القدوم الثالث«، أو  أنها تش���هد م���ن حيث جوهر وطبيعة 
اإلصالحات تراجعاً ديمقراطّياً. ولعّل ذلك يطرح سؤاالً عن 
التحديات التي تقف حجر عثرٍة أمام اإلصالحات السياسية 

في البلدان اإلفريقية.
اأوًل: روؤى الإ�صالح ال�صي��صي في اإفريقي�:

يمك���ن النظر إلى األدبيات التي تتناول قضايا اإلصالح 
السياسي في القارة اإلفريقية، منذ تسعينيات القرن الماضي 
وما بعدها، من خالل وضعها في س���ياق اتجاَهيْن رئيسيَّيْن؛ 

أحدهما متفائل، واآلخر بالغ التشاؤم. 
نتج التش���اؤم من الخبرات المؤلمة التي عاشتها معظم 

البلدان اإلفريقية أثناء انتقالها من الحكم االس���تعماري إلى 
بناء مؤسس���اتها الوطنية بعد االس���تقالل، فبالنسبة للعديد 
من األفارقة لم يُترجم التحرر من االس���تعمار إلى مكاس���ب 
ديمقراطية تقوم على أُس���س الحكم الرش���يد، بل كان واقع 
الحكم بعد االس���تقالل في العديد من البل���دان، مثل غانا 
وليبيري���ا، يعّب���ر عن هيمن���ة النُُّظم العس���كرية التي تولت 
السلطة عن طريق االنقالبات العسكرية. وفي بلداٍن أخرى، 
مثل زامبيا وتنزانيا، كان واقع الحكم هو الهيمنة السياس���ية 
لحزٍب واحد، وهو ما أدى إلى تقليل فرص المشاركة الشعبية 
الحقيقية. وبالنس���بة لبلداٍن أخرى، مثل زيمبابوي وأنغوال، 
كان الحكم الش���خصي من ِقَبل فئة أوتوقراطية مهيمنة هو 
التقليد الش���ائع، تمّيز هذا النوع بالقمع، واس���تخدام القوة 
المفرطة، والتعذيب والسجن، لتحييد المعارضة، كما اتسم 

بانتشار الفساد والمحسوبية وسوء اإلدارة.
وعليه؛ فإّن نمط الحكم في إفريقيا ما بعد االس���تعمار 
)مدنّياً أو عس���كرّياً( لم يكن له عالقة بإدارة الش���أن العام 
لصالح األفارقة، ولكنه س���عى للحف���اظ على عالقات غير 
متكافئة بين المس���تعمرات الس���ابقة والقوى االستعمارية 

السابقة. 
لق���د ش���ّكلت النخب���ة الحاكم���ة اإلفريقي���ة طبقة 
كومبرادورية، تعمل- بقصٍد أو دون قصٍد- كوكيٍل سياس���ي 
واقتص���ادي وثقافي لصال���ح القوى الرأس���مالية العالمية. 
وعليه؛ فإّن تلك الحكوم���ات اإلفريقية تقوم في واقع األمر 
بإفق���ار األغلبية المحلية، وهو ما يعني أن تكون الدولة قوية 
بما يكفي للسيطرة على التوترات والصراعات القائمة  بين 
الجماهير نتيجة عملية اإلفقار تلك. وبالتالي؛ فإّن االستبداد 
يصبح- والحالة تلك- هو النمط الراس���خ للحكم في الدول 

اإلفريقية، على الرغم من دعاوى التحول الديمقراطي.
أم���ا رؤي���ة التف���اؤل؛ فق���د نش���أت م���ن التطورات 
الدولية، التي أفض���ت إلى انهيار االتحاد الس���وفييتي في 
س���بتمبر1991م. كان التحول في بنية النظام الدولي فرصة 
ثانية لمعظ���م الدول اإلفريقية، وق���د ُوصفت هذه اللحظة 
اإلفريقية ب�»االستقالل الثاني إلفريقيا« أو »القدوم الثاني«، 
وعّبر عنها بعض الدارس���ين بأنها تمثل »ري���اح التغيير« أو 
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»فجر حقبة جديدة«، أو »الربي���ع اإلفريقي«. باإلضافة إلى 
ذلك؛ كان سقوط الرئيس كينيث كاوندا رئيس زامبيا في عام 
1991م، أمام حركة الديمقراطي���ة متعددة األحزاب بقيادة 
الزعي���م العمالي فريدريك ش���يلوبا، واالنتقال الديمقراطي 
في جن���وب إفريقيا، وفوز حكومة المؤتمر الوطني اإلفريقي 
بقيادة مانديال عام 1994م، مبعث تفاؤٍل بمولد عصٍر جديد. 

ث�نيً�: مب�درات الإ�صالح والقدوم الث�ني:
اتسمت »مرحلة القدوم الثاني« إلفريقيا بظهور عدٍد من 
القادة الجدد، الذين كانوا مصدراً يدعو إلى التفاؤل والتبشير 
بإصالحاٍت سياس���ية تنتظره���ا الجماهي���ر العريضة في 
مجتمعاتهم. برز هؤالء القادة الجدد في صفوف المتمردين 
الذين سرعان ما تدثروا بثياب اإلصالح الديمقراطي، وكان 
من بينهم: إس���ياس أفورقي )إريتريا( وبول كاغامي )رواندا( 
وميليس زيناوي )إثيوبيا( ويوري موس���يفيني )أوغندا( وجون 
جارانج )جنوب الس���ودان(، بيد أّن قصة هؤالء القادة الجدد 
تذكرن���ا بقصة الثعل���ب الذي ارتدى ثي���اب الواعظين )في 
قصيدٍة ألحمد ش���وقي(، حيث تحول���وا بُخطى حثيثة نحو 
االس���تبداد والتخلّي عن وعودهم اإلصالحية. وعليه يصبح 
الدرس المستفاد: أنه مهما كانت وعودهم النبيلة، فإّن هؤالء 
الذين يصلون إلى الس���لطة غالباً من خالل البندقية؛ نادراً 
ما يتحولون إلى مصلحين سياس���ّيين يعمل���ون وفق مبادئ 

الديمقراطية والحكم الرشيد.  
اتخذت مبادرات اإلصالح السياسي في مرحلة »القدوم 
الثان���ي« طابع���اً سياس���ّياً ليبرالّياً، بي���د أّن مضمون هذه 
اإلصالحات اختلف على نطاٍق واس���ع بين الدول اإلفريقية، 
لكن في جميع الحاالت كانت تنطوي على تنازالٍت مهّمة من 
ِقَبل النُُّظم الحاكمة، وذلك لصال���ح مزيٍد من حرية التعبير 
وتكوين الجمعيات والمنظمات أو التعددية السياسية بشكٍل 

عام. 
ويمكن التمييز بين ثالثة اأنواع من الإ�ضالحات ال�ضيا�ضية 

في هذه المرحلة: 
1- إصالح األحزاب الحاكمة؛ من خالل التعديالت في 

هياكلها وإجراءاتها.
2- اإلص���الح اإلداري؛ بم���ا في ذل���ك التغييرات في 

الممارسة البيروقراطية ضمن اإلطار القانوني. 
3- اإلصالح���ات الدس���تورية؛ لمراقب���ة والتحقق من 

صالحيات الحزب أو السلطة التنفيذية.
كان »اإلصالح الدس���توري« هو األكث���ر أهميًة وتأثيراً، 
والس���يما تلك الت���ي أضفت المش���روعية عل���ى التعددية 

السياسية. 
لم تكن اإلجراءات والمب���ادرات التي اتخذها الزعماء 
األفارقة بمثابة إصالح حقيقي؛ ألنها ببساطة أدت إلى تدوير 
أعضاء الحرس القديم بين الوظائف السياسية الكبرى. في 
هذه المرحلة؛ لم يكن هناك تغييٌر هيكلي في المؤسس���ات 
السياسية، ولم يحدث توس���يٌع لدائرة المنافسة السياسية، 
ومع ذلك؛ شهدت بعض الدول اإلفريقية تحت تأثير استمرار 
المعارضة الش���عبية توجهاً نحو إدخال إصالحاٍت دستورية 

حقيقية من خالل حلوٍل مبتكرة وغير متوقعة.
في العديد من الدول، مثل بنين والكونغو الديمقراطية 
وتوغ���و، بدأ ظهور إصالٍح حقيق���ي عندما وافق كبار القادة 
على عقد مؤتمرات دس���تورية ش���عبية غير عادية، استندت 
على قطاٍع عريض من المصال���ح االجتماعية المنظمة، في 
بني���ن مثاًل: فاز المؤتمر الوطني للق���وى العاملة، الذي كان 
يضّم سبعة وزراء ومش���اركين من منظمات سياسية ودينية 
ونقابية، بتفويٍض واس���ع النطاق لوضع دستور وطني جديد. 
في أماكن أخرى، مثل مالي والكاميرون وبوركينا فاس���و، تّم 
تبّني المناقشات الدس���تورية داخل هياكل الحزب الحاكم. 
لقد أتاحت هذه المنتديات لألفارقة فرصة تاريخية الختيار 

شكل  الحكومات  وابتكار  المؤسسات الدستورية))).
والقدوم  الديمقراطية  اللحظة  جدل  ث�لثً�: 

الث�لث: 
وفقاً ل�مؤش���ر فريدوم هاوس عام 2019م؛ فإّن %11 
فقط من سكان القارة يتمتعون ب�»الحرية« السياسية. ويؤكد 

 Bratton, M. a. )1992). “Popular Protest and (((
 Political Reform in Africa”, Comparative Politics,

.24)4), 419–442
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تشيس���يمان- مؤلف كتاب )الديمقراطية في إفريقيا()))- 
هذا التحول الس���لبي في مس���ار اإلصالحات السياس���ية 
اإلفريقية، حيث يشير إلى انخفاض مستوى الديمقراطية، 
الذي يُفهم على أنه احترام الحقوق السياس���ية والحريات 
المدني���ة، على مدى العقد المنصرم. كما يوضح »مؤش���ر 
إبراهيم للحكم اإلفريق���ي« أّن التقّدم الديمقراطي يتخلّف 
كثيراً عن توقع���ات المواطني���ن. إّن الغالبية العظمى من 
األفارقة يريدون أن يعيش���وا في ظّل نُُظم ديمقراطية، لكّن 
نس���بة األفارقة الذين يعتقدون أنهم يعيشون فعلّياً في ظّل 
نُُظٍم حّرة تتراجع م���ن حيث العدد كّل عاٍم تقريباً. صحيٌح 
أّن االنتخابات المزيفة ليس���ت باألمر الجديد في إفريقيا، 
لكن حدث���ت تحوالٌت مهّمة في االتجاه الصحيح، مثل غانا 

وكينيا.
ومع ذلك؛ ال يزال األفارقة يؤمنون بأهمية اإلصالحات 
السياس���ية ومزايا الحكم الديمقراطي، حيث تُظهر العديد 
من اس���تطالعات الرأي الخاّصة بمؤش���رات أفروباروميتر 
)2019(، التي ش���ملت أكثر من ربع ملي���ون مقابلة أُجريت 
ف���ي جميع أنحاء إفريقيا على مدار عقَديْن، أّن اإلصالحات 
السياس���ية باتجاه الحكم الديمقراطي تُمّثل مطلباً ش���عبّياً 
عاّماً))). وفي استطالعات الجولة السابعة، التي أُجريت بين 
أواخر عام 2016م وأواخر عام 2018م في 34 دولًة إفريقية، 
فّض���ل أكثر من ثُلُثي المبحوثي���ن )68%( الديمقراطية على 
أش���كال الحكم األخرى. لقد رفض هؤالء صراحًة األشكال 
االس���تبدادية للحكومة بصورٍة أكثر وضوحاً، حيث لم يقبل 
72% الحكم العسكري بش���كٍل قاطع، وأجاب 74% بالرفض 
لحك���م الحزب الواحد، و78% أش���اروا لع���دم جدوى حكم 

الشخص الواحد. 
إضاف���ًة إلى تفضي���ل األفارق���ة للديمقراطية، 

 Democracy in Africa     ,)Cheeseman, N. )2015 (((
 successes, failures, and the struggle for political

 )reform New  Approaches to African History

.)Cambridge: Cambridge University Press. 

 Gyimah-Boadi, E. )2019). Aspirations and (2(
 Realities in Africa: Democratic Delivery Falls

.93-Short. Journal of Democracy, 30)3), 86

ورفضهم الصريح لألشكال غير الديمقراطية للحكم 
من حي���ث المبدأ، فإنهم يفضل���ون أيضاً العديد من 
المؤسس���ات والعمليات األساس���ية للحكم التي تقوم 
على مبدأ الشفافية والمحاسبة. في الفترة )2016-
2018م( أص���ّر ثالثة أرب���اع )75%( المبحوثين على 
صندوق االقتراع، باعتباره اآللية الش���رعية الوحيدة 
الختيار القادة السياس���ّيين. كما كانت نسبة التأييد 
عالي���ة للتعددية الحزبية التنافس���ية )63%(، وحرية 
تكوي���ن الجمعيات والمؤسس���ات )62%(، ومس���اءلة 
الرئي���س أمام الهيئة التش���ريعية )63%(. كما اعتقد 
54% أّن المعلومات الحكومي���ة يجب أن تكون متاحًة 

للجمهور. 
عالوًة على ذلك؛ أص���ّر معظم المبحوثين على ضرورة 
احت���رام الرئيس للقانون وأحكام القض���اء، كما أنهم فّضلوا 

القيود الدستورية على عدد الفترات الرئاسية.

اآراء الأفارقة حول درجة الديمقراطية التي 
يتمتعون بها في 34 دولة اإفريقية )2016-2018م(

الن�شبة المئويةموؤ�شرات الديمقراطية

55%نادرًا ما يتجاهل الرئي�س القوانين والمحاكم.

 58% نادرًا ما يتجاهل الرئي�س البرلمان.

 67% حرية القول بما يعتقده ال�شخ�س ظلت ثابتة اأو ازدادت.

ظلت حرية الن�شمام اإلى المنظمات ال�شيا�شية ثابتة 
 )6% اأو ازدادت.

ظلت حرية الجماعات الم�شتقلة في العمل ثابتة اأو 
 )5% ازدادت.

 66% ظلت حرية المعار�شة في العمل ثابتة اأو ازدادت.

حرية ال�شحافة في التحقق والنقد ظلت ثابتة اأو 
 75% ازدادت.

 )6% الرئي�س نادرًا ما يتجاهل البرلمان.

 )6% يمكن للمرء اأن يتحدث بما يفكر فيه اإلى حدٍّ ما.

النتخابات الوطنية الأخيرة كانت حرة ونزيهة 
60%)بالكامل اأو مع م�شاكل ب�شيطة).

Source: Afrobarometer, Round 7, available at www.

 .afrobarometer.org
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الأ�ضئلة التي اأجاب عنها المبحوثون:

- في راأيك؛ كم مرة يحدث في بلدك:

- هل يتجاهل الرئي�س المحاكم وقوانين هذه الدولة؟

- هل يتجاهل الرئي�س البرلمان ويفعل ما يريد؟

- ما مدى حرية الراأي في هذا البلد؟

- ب�شكٍل عام، كيف تقيم درجة حرية ونزاهة النتخابات الوطنية الأخيرة؟

- في راأيك؛ ما هي درجة الديمقراطية الموجودة في بلدك اليوم؟

- اأرجو اأن تخبرني اإذا كان يوجد اليوم نوع ما من الحرية في الق�شايا 
التالية مقارنًة بما كان عليه الحال قبل ب�شع �شنوات، اأم اأن الو�شع ل يزال 

على ما هو عليه: )»نف�س ال�شيء« اأو »مزيد من الحرية اإلى حد ما« اأو »حرية 
اأكبر بكثير«)؟

- حرية الراأي في المو�شوعات ال�شيا�شية؟

- حريتك في الن�شمام اإلى اأي منظمة �شيا�شية تريدها؟

- حرية الجماعات الم�شتقلة اأو المنظمات غير الحكومية في التحدث اأو 
عقد اجتماعات اأو الدعوة اإلى اآرائهم بحرية، بما في ذلك انتقاد الحكومة 

اإذا اختاروا ذلك؟

- حرية اأحزاب المعار�شة اأو المر�شحين في التحدث اأو تنظيم التجمعات 
اأو التعبير عن اآرائهم اأو انتقاد الحكومة؟

- حرية الإعالم في التحقيق والك�شف عن اأخطاء الحكومة اأو انتقاد 
ت�شرفات الحكومة اأو اأدائها؟

ال شك بأّن أحد معايير اإلصالح والتحول الديمقراطي 
في إفريقيا يتمثل في احترام حكم القانون، والسيما أن يترك 
الحاكم منصبه طواعيًة عند انتهاء فترة واليته. لقد تّم احترام 
القيود الزمنية التي تحّدد مدة الرئاس���ة في إفريقيا بشكٍل 
يفوق تجاهل النص���وص القانونية المحددة لهذا األمر، ومع 
ذلك؛ ثّمة محاوالٌت مس���تميتة من بعض الرؤساء وأنصارهم 
من أجل عدم تحديد فترات الرئاس���ة للبقاء في الس���لطة 
فت���رات أطول، وهو م���ا يُطلق عليه بع���ض الكتاب ظاهرة 
»االنقالبات الدس���تورية«، حيث يتّم تعديل نصوص الدستور 
لجعل منصب الرئاسة من الناحية الفعلية مدى الحياة. ومنذ 
عام 2000م؛ حاول ما ال يقّل عن 30 رئيس���اً إفريقيا تمديد 
حكمه���م، نجح من بينهم 18 رئيس���اً. وال يخفى أّن البلدان 
التي ليس لديها مدٌد رئاسية محددة تميل إلى أن تكون غير 
مس���تقرة؛ أكثر من تلك التي تحترم القي���ود الزمنية لوالية 

رئيس الدولة. إذا لم يحترم السياسيون حدود الفترة الزمنية 
المنصوص عليها في الدستور؛ فإّن حكم القانون يفقد معناه، 

ويضعف إيمان المواطنين بالعملية الديمقراطية. 
بي���د أّن االحتيال القانوني يتجاوز مس���ألة قيود المدد 
الرئاس���ية، لقد أجازت الكثير من المجالس التشريعية في 
إفريقيا مش���اريع قوانين ُمقيِّدة لحري���ة التعبير، وتؤدي في 
النهاية إل���ى قمع المعارضة، وغالباً م���ا يبرر الزعماء هذه 
القي���ود، في ظّل ظروٍف اس���تثنائية تمّر به���ا مجتمعاتهم، 
بض���رورة الحفاظ على النظ���ام الع���ام ومكافحة اإلرهاب 
و»األخبار المزيفة«. إّن خب���رات دول، مثل تنزانيا وأوغندا، 
تؤكد أّن الدولة التس���لطية لم تعد تعتمد بش���كٍل أساس���يٍّ 
على سياس���ة العصا الغليظة لتكميم أفواه المعارضة، حيث 
تس���تخدم مقولة »سيادة القانون« من أجل التالعب بالعملية 

القانونية لتحقيق أغراضها الخاّصة.
لقد أدت االنتفاضات الجماهيرية، التي قادها الشباب 
في أنحاء القارة للمطالبة بالحقوق االقتصادية والسياسية، 
إلى تح���دي كلٍّ من األنظمة القائم���ة وتنظيمات المعارضة 
التقليدي���ة، فاضطرت ه���ذه األنظمة إلى تبّن���ي مبادراٍت 
لإلصالح بعد س���نواٍت من الركود، وه���و ما يعني أنها كانت 
ف���ي أضعف حالتها. في كّل حال���ٍة طالب المتظاهرون، كما 
ف���ي بامندا الكاميرونية وهراري وكمباال وكنشاس���ا وأديس 
أباب���ا، بتبّني أجندة التغيير الش���امل، ولي���س فقط تجميل 
ش���كل النظام الحاكم من خ���الل تغيير جلده. أما في الدول 
التي اس���تقرت فيها عملية التح���ول الديمقراطي، أو توجد 
فيها أحزاٌب حاكمة قوية، مثل جنوب إفريقيا ونيجيريا، فاإّن 
ه����ذه الحركات الجتماعي����ة الجديدة ك�ضفت عن بع�ض الق�ضايا 

المهّمة، ومن ذلك: 
- أّن أوضاع االنكماش االقتصادي كش���فت عن تزايد 
نسب البطالة وأعداد المهمشين، ويدعو الواقع الديموغرافي 
إليالء اهتمام أكبر بشباب إفريقيا، حيث توجد النسبة األكبر 
من السكان في شريحة الشباب )بين 15 و 24 عاماً(، ويتوقع 
أن تتضاع���ف بحلول ع���ام 2045م، ويعني ذل���ك أّن قضية 
البطالة وتمكين الشباب س���تهيمن على السياسة اإلفريقية 
على مدى العقود الثالثة المقبلة، وعلى الرغم من أّن معظم 
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صانعي السياس���ة يتحدثون عن اإلصالح الهيكلي؛ فإّن قلة 
قليل���ة منهم لديهم اس���تراتيجية واقعي���ة ويمكنهم تنفيذها 

لمواجهة ذلك.
- عندم���ا تح���اول األنظمة اإلصالح بعد س���نوات من 
الركود؛ فإنها تعي أنها فاقدةٌ للشرعية وال تمتلك القدرة على 
تغيير مسار السياسة. وتتمثل األسباب الرئيسية للمظاهرات 
واالحتجاجات الشعبية في بطالة الشباب، وارتفاع األسعار، 

والركود االقتصادي.
وق���د ابتكر النش���طاء ُطرقاً جديدة لنش���ر مطالبهم، 
كاس���تخدام الناش���طين ف���ي زيمبابوي وس���ائل التواصل 
االجتماعي لحش���د الدعم والتأييد، وإنشاء شبكات خاّصة 
افتراضية لتبادل المعلومات وإرس���ال الرس���ائل إلى العالم 

الخارجي. 
رابعً�: اأنم�ط الإ�صالح ال�صي��صي في اإفريقي�:

يمك����ن التميي����ز ف����ي مرحل����ة »الق����دوم الثال����ث« بي����ن ثالثة 
اأنماط اأ�ضا�ضية:

1( نمط الإ�ضالح من داخل الحزب الحاكم:
اس���تطاعت بعض الدول اإلفريقية التي لديها أحزاب 
حاكم���ة قوية تصحيح مس���يرتها في ظّل زعام���ة جديدة، 
اس���تجابًة للضغوط الش���عبية المطالب���ة بالتغيير. من أهم 
نماذج هذا النمط: )المؤتم���ر الوطني اإلفريقي(، الذي قاد 
النضال ض���ّد نظام الفصل العنصري ف���ي جنوب إفريقيا، 
والذي بَدا وكأنه انحرف بعيداً عن المس���ار بعد سلسلٍة من 
فضائح الفساد التي تورط فيها الرئيس جاكوب زوما. وبعد 
تنحي زوما عن الس���لطة في فبراي���ر 2018م؛ قوبل انتخاب 
الرئيس »سيريل رامافوس���ا« بدرجٍة كبيرة من اإلثارة، أطلق 
عليها البعض ظاهرة »رامافوريا« مع رفع شعار »فجر جديد« 
لوص���ف خطته لإلصالح السياس���ي واالقتص���ادي. تعهد 
رامافوسا بجذب مائة مليار دوالر من االستثمارات الجديدة 
على مدى خمس س���نوات، وإصالح الش���ركات الخاس���رة 
المملوكة للدولة، وأنش���أ لجنًة للتحقيق في الفساد في عهد 
سلفه، والتي اكتشفت بالفعل انتهاكات كبيرة من ِقَبل موظفي 
الدولة الس���ابقين، وفي مايو 2019م؛ فاز رامافوس���ا بواليٍة 

جديدة.

2( نمط النتخابات التعددية:
تُعّد االنتخابات التنافس���ية أح���د االتجاهات الكبرى 
لعملي���ات اإلص���الح السياس���ي ف���ي إفريقيا، وع���ادة ما 
تس���اعد العملي���ة االنتخابية في زيادة نس���بة المش���اركة 
السياس���ية للمواطني���ن، وعلي���ه؛ تعتبر االنتخابات س���مة 
مميزة للديمقراطي���ة، وأحد المكونات الضرورية لبناء نظام 
ديمقراط���ي فّعال، ويمك���ن للمواطن اس���تخدام التصويت 
العقاب���ي لمعاقبة السياس���ّيين الذين يخفق���ون في الوفاء 
بوعودهم االنتخابية، هذا هو جوهر المساءلة الديمقراطية 
التي تفرض على السياس���ّيين المنتخبين االلتزام بالمساءلة 

أمام المواطنين.
 بي���د أنه ف���ي إفريقيا، نظ���راً لتأثير اإلثني���ة، يميل 
المواطنون إلى التصويت لصالح األحزاب السياس���ية التي 
تعّول على عوامل أخرى غير كفاءة المرشحين، مثل الرابطة 
الِعرقية، كما يمارس الدين أيضاً دوراً حاس���ماً في حش���د 
الناخبي���ن، كما أظهرت خبرة  نيجيري���ا في عاَمي 2011 و 
2015م عندما فاز محمد بخاري بنسبٍة كبيرة من األصوات. 
إّن المه���ام الكبرى لالنتخاب���ات المتمثلة في التفويض 
السياسي، واختيار النخب، والمس���اءلة السياسية، وإضفاء 
الش���رعية على السلطة السياسية، والتعبير عن الرأي العام، 

تُعّد جوهرية في عملية اإلصالح السياسي المرجوة.
3( نمط النقالب الديمقراطي:

لقد تحدث بعض الكتاب في إفريقيا عن فكرة االنقالب 
»الجيد« أو »الديمقراطي«، التي تُفسر على أنها تطّوٌر  إيجابي 
يعزز من عملية االنتقال الديمقراطي، ويمكن مالحظة ذلك 
م���ن ظهور جيل جدي���د من االنقالبات ف���ي  مرحلة ما بعد 
الح���رب الباردة يمّثل إلى حدٍّ كبي���ر قطيعة من حيث الغاية 
والمآالت مع الخبرة التاريخية في  الستينيات والسبعينيات، 
فقد أفضت كثيٌر من هذه االنقالبات إلى انتخابات تنافسية، 
وليس إلى تأسيس نظام  عسكري صرف كما كان متبعاً طيلة 

سنوات الحرب الباردة. 
يُحدث »االنقالب الجيد«، وفقاً لهذا الفهم، صدمًة  في 
بنية األنظمة االستبدادية قد تجعلها تتهاوى، وتخلق الفرصة 

من أجل تأسيس نظام ديمقراطي أكثر انفتاحاً. 
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 وعلى الرغ���م من أّن تاريخ االنقالبات العس���كرية في 
إفريقي���ا مليء- لس���وء الح���ظ- بأمثلة لقادة عس���كريين 
انحازوا  لدعم س���لطتهم ومواصلة الحكم االس���تبدادي بعد 
االنقالب، فإّن آخرين اختاروا طريق اإلصالح  والتحول نحو 
الديمقراطية، وربما كان مس���تحياًل القيام بذلك دون تدّخل 

الجيش . 
 ولعّل من أبرز األمثلة عل���ى االنقالبات الديمقراطية، 
تدّخ���ل الجيش ف���ي زيمباوي ف���ي نوفمبر ع���ام 2017م، 
وإجب���ار روبرت موغابي على االس���تقالة بعد نحو 37 عاماً 
في الس���لطة، ربما رّحب عامة الن���اس الذين عانوا في ظّل 
حكم موجابي االستبدادي بتدّخل الجيش، واصفين إّياه بأنه 
»انقالب جيد«، بيد أّن األدلة تشير إلى أّن النخبة العسكرية 
قام���ت بالتدّخل ألنه كان في مصلحته���م القيام بذلك، فقد 
قام الضباط الذين أش���رفوا على االنقالب بتسليم السلطة 
إلى »إيمرسون مانانجاجوا« الذي كان حليفاً وثيقاً لموجابي، 
ويتمتع بدعم الجيش، وربما يشكك ذلك في إمكانية إضفاء 

الطابع الديمقراطي على زيمبابوي.
في  ال�صي��صي  الإ���ص��الح  ت��ح��دي���ت  خ���م�����ص��ً�: 

اإفريقي�:
م���ع بداية العق���د الثالث من األلفي���ة الجديدة عادت 
المدرس���ة التش���اؤمية لتتحدث عن »التراجع الديمقراطي« 
ف���ي جميع أنح���اء العالم، وليس فقط  ف���ي إفريقيا، فثمة 
صعوٌد للقادة »الش���عبويين«، وهو ما يمّثل- من وجهة النظر 
الليبرالية- تهدي���داً لدولة القانون، ومثاًل نش���رت فريدوم 
هاوس تقريره���ا لعام 2019م بعنوان »تراجع الديمقراطية«، 
ولم تُس���تبعد إفريقي���ا من هذه التحليالت، ونش���رت مجلة 
»فورين أفيرز«، في عدد  يناير2019م، مقاالً بعنوان »تراجع 

الديمقراطية اإلفريقية«.
ولعّل ما يثير القلق في مس���يرة اإلصالحات السياسية 
اإلفريقية من���ذ نهاية الحرب الباردة هو عدم احترام القيود 
الزمنية لمدة الرئاس���ة، وظهور مصطل���ح »الوالية الثالثة«، 
فقد اتجهت بعض الدول اإلفريقية إلى تعديل الدس���اتير إذا 
لزم األمر لتمديد مدة الرئاس���ة وعدم تقييدها بفترتَيْن. في 
أوغندا مثاًل تّم انتخاب الرئيس يوري موس���يفيني ألول مّرٍة 

عام 1996م، أي بعد عش���ر سنوات من وصوله إلى السلطة 
قهراً. وفي 2005م، ولمواجهة القيد الزمني لمدة الرئاس���ة، 
قام بإزالة هذا القيد، وتمّكن من الفوز بمدد رئاسية جديدة، 
كما أنه يخطط للترشح مّرًة أخرى عام 2021م؛ بعد أن ألغى 

القانوُن شرط الحّد األقصى لسّن المرشح الرئاسي. 

اأه����ّم الق�ضاي����ا الت����ي تمث����ل تحّدي����اً  اإل����ى  ويمك����ن الإ�ض����ارة 
لمب����ادرات الإ�ض����الح والتح����ول الديمقراط����ي ف����ي اإفريقي����ا على 

النحو الآتي:
1- عدم ا�ضتقالل الق�ضاء:

يؤثر عدم اس���تقالل القضاء على ق���درة المحاكم في 
تحقي���ق العدالة وضمان تطبيق القانون، وال ش���ك بأّن دور 
القضاء دوٌر مح���وري في أّي عملية لإلصالح السياس���ي، 
فه���و مرتبٌط ارتباطاً وثيقاً بمهّمة إنفاذ القانون، ومس���اءلة 

الموظفين العمومّيين. 
وتظهر األدبيات الخاّص���ة بعملية التحول الديمقراطي 
في إفريقيا أّن عدم استقالل القضاء عن السلطة التنفيذية 
يُعّد أحد األس���باب الجذرية لعدم قدرة القضاء على تطبيق 
القانون. وق���د أظهرت نتائج تقرير مؤش���رات النزاهة في 
إفريقيا لع���ام 2019م، الصادر عن منظمة النزاهة العالمية، 
أّن االس���تقالل القضائ���ي غير مضمون ف���ي حوالي نصف 
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الدول اإلفريقية البالغ عددها 54 دولة. كما تُستخدم بيانات 
النزاهة العالمية أيضاً في مؤش���ر إبراهيم الس���نوي للحكم 

اإلفريقي الرشيد. 
ونظ���راً ألّن »االس���تقالل القضائ���ي« مفهوٌم واس���ع 
فضفاض؛ فقد حاولت مؤش���رات النزاهة تقييمه من خالل: 
عملية التجنيد للسلطة القضائية، ودرجة استقاللية القضاة 
في إصدار األحكام، سواء كانت األحكام مبررة أو ال، وما إذا 

تّم نشرها وإتاحتها للعاّمة. 
في بعض الحاالت؛ ق���د يكون القضاة وقضاة التحقيق 
والمدعي العام واقعين تحت سيطرة السلطة التنفيذية، وهو 
ما يجعلهم عرضًة لتقلبات األهواء السياسية. في الكاميرون، 
مث���اًل، يجلس رئيس الدولة عل���ى رأس أعلى هيئة قضائية، 
وهي المجلس األعلى للقضاء، الذي يش���رف على التعيينات 
القضائية، وفي بعض الدول اإلفريقية قد يكون للرئيس القول 
الفصل ف���ي اختيار قضاة المحاكم العلي���ا، وعادًة ما تميل 
التعيينات التي يقّرها رئي���س الدولة إلى تفضيل أهل الثقة 
بغّض النظر عن معيار الجدارة، ألّن وجودهم في الس���لطة 
القضائية يجعل احتمال مس���اءلة الحكومة أمراً مس���تبعداً، 
ويترك الباب مفتوحاً لجميع أنواع التأثير السياسي، بما في 

ذلك الضغط السياسي والتهديدات والرشوة.
ومع ذلك؛ حققت بعض الدول اإلفريقية تقّدماً ملحوظاً 
في ضمان اس���تقالل القضاء، ففي جنوب إفريقيا مثاًل يُعّد 
حكم المحكمة الدس���تورية بتأييد تَُهم الفساد ضّد الرئيس 

جاكوب زوما عالمًة بارزة على استقالل القضاء. 
كما شهدت الممارسة اإلفريقية إلغاء نتائج االنتخابات 
العامة الرئاسية من ِقَبل السلطة القضائية، لوجود مخالفات، 
في مرتَيْ���ن: األولى في كينيا؛ بإلغاء المحكمة الدس���تورية 
لنتائج االنتخابات الرئاس���ية 2017م، والتي أُعلن فيها فوز 
الرئيس أوهور كينياتا. والثانية في مالوي )فبراير 2020م(، 
عندما أمرت المحكمة الدس���تورية بإجراء انتخابات رئاسية 
جديدة، بعد إلغاء نتائج التصويت الذي أعاد انتخاب الرئيس 

بيتر موثاريكا في مايو 2019م.
وعلى أية حال؛ يتفاوت مستوى االستقالل القضائي في 
إفريقيا على نطاٍق واسع، بين السياقات التي نادراً ما تسمح 

باس���تقالل القضاء؛ والس���ياقات التي تتمتع فيها المحاكم 
بمزيٍد من السلطة في تحدي الحكومة. 

عالوة على ذلك؛ تواجه المحاكم اإلفريقية بش���كٍل عام 
تدخالت ال مبرر لها- تحدث بش���كٍل غير رسمي غالباً- من 
خالل التعيين���ات المتحيزة للقض���اة، والتهديدات اللفظية 
والجس���دية، ودفع الرش���اوى، أو الفصل من الوظيفة. كما 
تعتبر الشبكات غير الرسمية- التي تعكس روابط المصلحة 
المشتركة أو الدين أو القرابة أو االنتماءات السياسية- هي 
القن���وات التي يمكن من خاللها ممارس���ة الضغط والتأثير 
عل���ى القضاة. ومع ذلك؛ يمكن للقضاة أيضاً بناء ش���بكات 
غير رس���مية من خالل التواصل مع المنظم���ات القانونية، 
ومؤسس���ات المجتمع المدني، لتحصين أنفسهم ضّد تدّخل 

السلطة التنفيذية، ولزيادة الشرعية المؤّسسية.
2- ت�ضيي�ض النق�ضامات العرقية:

إّن توظي���ف »الِعرق« م���ن ِقَبل النخب السياس���ية في 
إفريقي���ا، للتعبي���ر عن ال���والء السياس���ي، والتصويت في 
االنتخابات العاّمة، واعتماد الِعرق كمعيار الختيار الموظفين 
الحكومّيي���ن، أدى إلى مزيٍد من تقويض دعائم الديمقراطية 

واإلصالح السياسي في المجتمعات اإلفريقية. 
وتطرح خب���رة اإلب���ادة الجماعية في روان���دا، وأزمة 
دارفور، ومش���كالت الفيدرالية الِعرقية في إثيوبيا، تجسيداً 
واقعياً للطبيعة الضارة والمعّوقة للسياس���ة الِعرقية. ويمكن 
اإلش���ارة هنا إلى كتابات جون لونسديل)))عن تطور القومية 
الِعرقية، والتعبئة السياسية للمجتمعات الِعرقية، وتأثير ذلك 

على التطور الديمقراطي في إفريقيا. 
وربم���ا يُعزى فش���ل اإلصالح السياس���ي ف���ي الدول 
اإلفريقية إلى هيمنة طبقة سياس���ية مس���تندة على شبكات 
المحس���وبية الِعرقية التي تتنافس من أجل الس���يطرة على 
موارد الدولة والس���وق، وفي هذا السياق؛ أدت اإلصالحات 

 Lonsdale, J. )2012). Ethnic patriotism and (((
 markets in African history. In J. L. H. Hino,
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.Cambridge: Cambridge University .)55
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الليبرالية منذ نهاي���ة الثمانينيات إلى إضعاف الدول وزيادة 
عدم المس���اواة االقتصادية، والس���يما االنقسامات األفقية 
التي تشّكل األساس المادي للنزاعات الِعرقية، وهو ما يؤدي 

إلى تكريس أوضاع الفقر والتدهور االجتماعي. 
ومن المفارق���ات الجديرة بإمعاٍن النظ���ر: أّن الجهود 
المبذولة عل���ى مدار العق���ود الثالثة الماضي���ة، من أجل 
اإلصالح السياسي في إفريقيا، لم تستطع الحّد من الصراع 
الِعرقي، بل جعلته في كثيٍر م���ن األحيان أكثر كثافًة وعنفاً، 
وهو ما انعكس سلباً على االستقرار السياسي واالقتصادي.  
ويمك����ن الإ�ض����ارة اإل����ى ث����الث ح����الت مهّمة اعتم����د التحول 
الديمقراط����ي والإ�ض����الح الد�ضت����وري فيها على توظي����ف اأ�ضكال 
مختلف����ة م����ن الفيدرالي����ة؛ م����ن اأج����ل ا�ضتيع����اب التن����وع الِعرقي 

واإدارته: 
اأ- اإثيوبي����ا: تبّنت إثيوبيا نمط الفيدرالية الِعرقية، حيث 
كانت الرابطة اإلثنية هي أس���اس تنظي���م الواليات والتمتع 

بمزايا الحكم الذاتي))). 
ب- نيجيري����ا: بُذلت جهوٌد متعّمدة في نيجيريا لتفتيت 
المجموع���ات اإلثني���ة الرئيس���ية الث���الث، بتوزيعهم على 
22 والي���ة، كما أصبحت 14 واليًة أخ���رى تضّم مجموعات 
ِعرقية غير متجانسة وأصغر حجماً، وفي الحالتَيْن أضحت 
الفيدرالية وسيلة لدمج واستيعاب النخب الِعرقية من خالل 

إضفاء الطابع المؤسسي على السياسة الِعرقية. 
ج- جن����وب اإفريقي����ا: ف���ي جنوب إفريقيا؛ تّم تأس���يس 
المقاطعات التس���عة لالتحاد بحي���ث ال تحتوي على أغلبية 
ِعرقية ف���ي أيٍّ منها، ويوصف النظام رس���مّياً بأنه »اتحاد 

موحد«، يتمتع بسلطات قوية للحكومة المركزية. 
ويالح���ظ أنه في هذه الدول الثالث: أدت هيمنة حزب 
واحد على الحكومة المركزية، من الناحية الفعلية، إلى زيادة 
السلطة المركزية للدولة على حساب الوحدات الفيدرالية. 

ومع ذلك؛ أدت التحوالت السياس���ية واالقتصادية، منذ 

وتحولت  م�شر   .(20(9( عبدالرحمن.  حمدي  ))) ح�شن، 
ا�شتراتيجية-  كرا�شات  �شل�شة  القاهرة:  الإفريقي.  القرن 

مركز الأهرام للدرا�شات ال�شيا�شية وال�شتراتيجية.

نهاية التس���عينيات، إلى تفاقم النزاع���ات الِعرقية والتعبئة 
السياس���ية للمجتمعات الِعرقية، واش���تدت المنافس���ة بين 
ش���بكات المصالح الِعرقية للحصول على موارد الدولة من 
خ���الل العملية االنتخابية. وعلى الرغم من الجهود المبذولة 
ف���ي بعض البلدان لإلصالح السياس���ي، م���ن خالل حظر 
األحزاب الِعرقية بش���كٍل صريح و/ أو مطالبة المرش���حين 
بتحقي���ق الحّد األدنى من الدع���م القومي في جميع مناطق 
البالد، فإّن السياسة الِعرقية للنخب المتطرفة ِعرقّياً تتزايد 

في العديد من البلدان.  
ونظ���راً ألّن سياس���ات التعددية الحزبية، في س���ياق 
المجتمع���ات المنقس���مة ِعرقّياً، تعتمد غالباً على حش���د 
الجماعات الِعرقية واللغوية للحصول على الدعم السياسي، 
فإنه غالباً ما تزي���د اإلصالحات الديمقراطية من التوترات 
العرقية، كحالة جنوب الس���ودان في عام 2016م، حيث أدت 
التوترات الِعرقية إلى حرٍب أهلية  بين أنصار الرئيس سلفا 
كير )الدينكا( وأنصار نائب الرئيس ريك ماش���ار )معظمهم 

من النوير(.
3- متالزمة الحكم ال�ضخ�ضي:

وقع العديد من الرؤس���اء األفارق���ة ضحية لمتالزمة 
الحكم الشخصي وتكريس الس���لطة في أيديهم، ومن بينهم 
بول بي���ا رئيس الكاميرون، وتي���ودورو أوبيانغ نغويما رئيس 
غينيا االستوائية، والرئيس يوري موسيفيني في أوغندا. وال 
شك بأّن الفشل في حسم آلية الخالفة السياسية قد عّرض 
الرؤساء األفارقة لخطر الطرد من السلطة غالباً، كما حدث 
لروبرت موغابي وغيره كثي���ر، على الرغم من وجود حاالٍت 
قام فيها بعض الرجال األقوياء بتسليم السلطة طواعيًة بعد 
س���نواٍت عديدة في الس���لطة، مثل الرئيس السابق ألنجوال 

»خوسيه إدواردو دوس سانتوس« عام  2017م.
لكن لماذا يتمس���ك الرؤساء األفارقة بالسلطة إلى هذه 
الدرجة؟ هناك عدة أسباب محتملة تجعل الرؤساء األفارقة 
الحالّيين يترددون في التنحي عن السلطة، ربما كان السبب 
األهّم هو الخوف من التش���هير والمالحقة القضائية، محلّياً 
أو دولّي���اً، بل أصبح الخوف من المالحقة القضائية الدولية 
عاماًل مهّماً يفّس���ر رفض التنحي عن الرئاسة في إفريقيا، 
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خاّصًة بعد تفعيل نظام روما األساس���ي الخاّص بالمحكمة 
الجنائية الدولية، والذي يبدو أنه استهدف القادة األفارقة. 
ومن المرجح أن يكون الخ���وف من التخلّي عن حياة الترف 
واألبهة المضمونة أحد األس���باب وراء ذل���ك. ومن المثير 
للصدمة والدهش���ة في آٍن واحد: أنه منذ عام 2000م حاول 
ثمانية عش���ر رئيس���اً إفريقّياً، من بينهم فريدريك ش���يلوبا 
بزامبيا، وباكيلي مولوزو بماالوي، وأولوس���يجون أوباسانجو 
بنيجيريا، على س���بيل المثال ال الحصر، تعديل الدس���تور 

لالستمرار في السلطة لفترٍة أطول.
4- ت�ضيي�ض الجي�ض: 

تش���ّكل االنقالب���ات العس���كرية، والتس���ييس 
المس���تمر للجيوش، أداًة لقمع ح���ركات المعارضة 
واإلطاحة باألنظم���ة  المدنية، وعليه؛ فإّن العالقات 
)المدنية - العس���كرية( تؤّثر مباشرًة على عمليات 
اإلصالح السياس���ي، يؤكد مانجو))) أّن: »الجيوش 
اإلفريقية تش���ّكل أكبر تهديد للمبادئ الدس���تورية 
والديمقراطية في القارة... إّن فش���ل الدس���تورية 
والديمقراطي���ة ف���ي إفريقيا، في مرحل���ة ما بعد 
االس���تعمار، كان يرجع  في المقام األول إلى تدّخل 
الجيش على الساحة السياسية. تزخر إفريقيا بأمثلٍة 
عديدة قام الجيش فيها باالستيالء على السلطة، أو 
تعليق العمل بالدستور كلّياً أو جزئّياً، أو وضع نهاية 

قسرية لعمليات االنتقال التي بَدا أنها ناجحة«.
 ومع  ذل���ك؛ فإّن الجيوش تس���اعد أحياناً في 
عملية التحول الديمقراطي، وتتدخل خالل لحظات 
األزمة  لتطيح بالنُُّظم التسلطية المستبدة وتقف في 
ص���ف الجماهير العريضة، فق���د كان دور الجيش 
حاس���ماً، ومتناقضاً بالقدر نفس���ه، في التحوالت 
الديمقراطي���ة التي اجتاحت  الق���ارة اإلفريقية في 
التس���عينيات. لقد وجد »مايكل براتون« و»نيكوالس 

 Mangu, A. M. )2005). Challenges to Constitutionalism (((
 and Democratic Consolidation in Africa. Politeia,

.24)3), 315–334

فان دي وال« أّن الجيش كان من بين القوى  الداعمة 
لعملية اإلصالح السياس���ي واالنتقال الديمقراطي 
ف���ي إفريقيا: من بين 13 حالًة للتدّخل العس���كري 
خالل  االنتق���ال الديمقراطي، 6 منها مؤيدة للتحول 
الديمقراط���ي، و7 معارضة له، وفي معظم الحاالت 

كان  تدّخل الجيش حاسماً . 
وعل���ى اأية حال؛ ل يمكن تف�ضيل الحكم الع�ضكري 

اأبداً على الحكم المدني ال�ضتبدادي، لعدة اأ�ضباب:
أ- أّن الحكم العسكري، في النهاية، يثير مشكلة 
وضع الجيش تحت السيطرة الديمقراطية، ويرتبط 
بذلك إشكالية وتحدي منع عودة الجيش إلى الحياة 

السياسية. 
ب- كان للحكم العس���كري ف���ي إفريقيا تأثيٌر 
سلبي على المؤسس���ات العسكرية من حيث قضايا 
المهني���ة والكفاءة، وجميعها أم���وٌر تمّثل مزيداً من 
التحّدي للمدنّيين في وضع الجيش تحت السيطرة 

الديمقراطية. 
ج- أّن الكفاح ضّد االس���تبداد العسكري، الذي 
يرتبط حتم���اً بديناميات القوة المتغيرة، لم يؤّد في 
كثيٍر من األحيان إلى الديمقراطية، بل إلى أش���كاٍل 
جديدة من العسكرة، وتكريس الطابع العسكري في 

المجتمع.
5- الركود القت�ضادي:

تعترض مس���يرة »القدوم الثالث« عقبة الركود 
االقتصادي، بحيث إذا لم تتحس���ن معدالت النمو، 
فس���يكون من المس���تحيل تقريباً عل���ى قادة هذه 
الدول الُجدد مواصلة اإلصالحات وتقليل مستويات 
البطالة الخطيرة. وعلى الرغم من انخفاض أسعار 
الس���لع األساس���ية؛ فإّن إجراء إصالحاٍت سياسية 

حقيقية من شأنه تعزيز النمو االقتصادي. 
إّن إفريقيا تقف في منعطٍف حرج على مس���ار 
التنمية المستدامة، ففي عام 2015م، وّقعت البلدان 
يْن جّداً بالنسبة لعملية  اإلفريقية على برنامَجيْن مهمَّ
اإلصالح السياس���ي واالقتصادي؛ أولهما: أهداف 
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التنمية المستدامة لعام 2030م، ويهدف إلى مشاركة 
الجميع ف���ي عملية التنمية، وثانيهما: جدول أعمال 
االتحاد اإلفريقي 2063م، الذي يرفع شعار »إفريقيا 
الت���ي نريدها«. وفي هذا الس���ياق؛ تواصل البلدان 
اإلفريقية البحث عن تركيبٍة ُمثلى من السياس���ات 
للمساعدة في تس���ريع تحقيق هذه األهداف، ومع 
ذلك يظّل التمويل، بالنسبة للعديد من البلدان، أكبر 

عائق، باإلضافة إلى القدرة على التنفيذ.
6- مناورات الدولة العميقة:

ال تزال القوى الرافضة لإلصالحات السياسية 
تحتل مراكز مهّمة ومؤثرة- ولو من خلف الس���تار- 
داخل النظام السياس���ي، إذا تح���رك هؤالء القادة 
المصلحون بس���رعٍة كبي���رة فقد تق���وم األجنحة 
المنافس���ة بالتصدي له���م أو قيادة تم���رٍد داخل 
الح���زب. ومثاًل يقف الرئيس رامافوس���ا على قّمة 
هرم القيادة ل�)الح���زب الوطني اإلفريقي( الذي ال 
يزال أنصار الرئيس الس���ابق زوما يتمتعون بمراكز 
قيادية داخل���ه ويعارضون الحمل���ة الحكومية ضّد 
الفس���اد. أما الوضع في جمهورية الكونغو فهو أكثر 
خطورة، حيث يواجه تشيسيكيدي مراكز قوة كبيرة 
مرتبطة بالرئيس الس���ابق جوزي���ف كابيال الذي ال 
يزال شاباً نس���بّياً، وال يزال حزبه هو المهيمن على 
الحكومة، أض���ف إلى ذلك؛ فإّن آل كابيال لن يقفوا 
مكتوفي األيدي إذا شعروا أّن مصالحهم االقتصادية 

الضخمة مهددة.
إّن تفكي���ك الدول���ة العميقة يعني ف���ي الواقع 
مواجهة العديد من المحتكرين في القطاع الخاص، 
مثل االتصاالت والبناء والنفط والمصارف، وتحرير 
هذه القطاعات، والسماح بالممارسات العادية غير 

المسّيسة.
خ�تمة: 

لقد ش���ّدد المثقفون األفارق���ة، مثل كلود أيك 
وسمير أمين وعيسى ش���يفجي وإرنست ووامبا ديا 
وامب���ا، منذ فترة طويلة عل���ى تحدٍّ مختلف للتحول 

الديمقراطي بمفهومه الليبرال���ي في إفريقيا: ثمة 
خياراٌت سياس���ية مح���دودة في ظّل ع���دم عدالة 
النظام االقتصادي الدول���ي والتطور الالمتكافىء، 
والمش���روطية السياس���ية واالقتصادي���ة واألمنية 
النيوليبرالية التي تنط���وي عليها أجندة المانحين، 
وال���ّدور الغامض ال���ذي تقوم ب���ه المنظمات غير 
الحكومي���ة األجنبي���ة وال���وكاالت اإلنمائية داخل 

إفريقيا. 
ال ت���زال إفريقي���ا تواج���ه ما أس���ماه ثانديكا 
»الديمقراطي���ة  التس���عينيات  ف���ي  مكنداواي���ر 
المفروض���ة«)))، حيث أدى التبّني الواس���ع النطاق 
لالنتخابات متعددة األحزاب إلى تغييراٍت ش���كلية 
في بنية النُُّظم السياس���ية واالقتصادية، كما أنها ال 
تطرح بدائل يمكن االختيار م���ن بينها. وعليه؛ فإّن 
هذه الديمقراطيات الناشئة تستجيب غالباً لمؤثرات 
دولية خارجية، إذ إّن القرارات التي تؤثر في السياسة 
االقتصادية تتخذها المؤسس���ات الدولية المهيمنة 

على نحٍو يتجاوز طموحات األفارقة ورغباتهم.
وإذا كان���ت االنتخاب���ات مهّم���ًة في مس���يرة 
اإلصالحات السياس���ية واالقتصادي���ة، ألنها تبّث 
روحاً جدي���دة في بنية النظ���ام الحاكم، من خالل 
ما تطرحه من حواراٍت ورؤى جديدة وزيادة نس���بة 
المش���اركة السياسية للجماهير، فإنها تعكس كذلك 
أزمة المعارضة وقدرته���ا على قيادة عملية التغيير 

السياسي.
وعليه؛ فإّن آفاق اإلصالح السياس���ي والتحّول 
الديمقراطي المنشود في إفريقيا؛ ال ينبغي أن ترّكز 
فقط ف���ي الجوانب الفنية لالنتخاب���ات، ولكن في 
أشكال التنظيمات والحركات االجتماعية التي تعّبر 

عن المطالب الملّحة للشعوب اإلفريقية �

 Mkandawire, T. )2010). Aid, Accountability, (((
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عدة قراءات عالمية م�ض�األة تتناول 
»التهدي�دات الأمني�ة« في 
اإفريقي�ا، عل�ى اعتب�ار اأّن ه�ذا المو�ض�وع تجاوز 
الحّي�ز الجغراف�ي للق�ارة الإفريقي�ة نح�و اأُطٍر 
الأوروبي�ة منه�ا.  �ٍة  اأخ�رى، وبخا�ضّ جغرافي�ة 
وهن�ا يمكنن�ا التمييز بي�ن مجموعتي�ن من تلك 

ٍة الأكاديمية منها.  المجهودات وبخا�ضّ

التهديدات األمنية الجديدة:
قراءة في الخصوصية اإلفريقية

د. بلغيث عبد اهلل
اأ�ض�تاذ محا�ض�ر بق�ض�م العلوم ال�ضيا�ضية بجامعة 

م�ضتغانم - الجزائر

تنطلق المجموعة األولى من التركيز على طبيعة الدولة 
ما بعد االس����تعمار في إفريقيا، من حيث طبيعتها وعالقتها 
بالدول االستعمارية سابقاً )األوروبية على وجه الخصوص(، 
وكيف أنتج ذلك س����ياقاً طبيعّياً الرتفاع مهّددات األمن في 
إفريقي����ا، على اعتب����ار أّن مفهوم األم����ن كان ينحصر في 
أمن النُُّظم الحاكمة غي����ر الديمقراطية في أغلبها وحدود 
العاصمة، دون االهتمام بالمواضيع األخرى المشّكلة لألمن 

والمتعلقة بالفئات أو المناطق األخرى. 
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أما المجموعة األخرى، من التحليالت العلمية لمسألة 
التهدي����دات األمنية في إفريقيا، فتوجهت نحو التركيز على 
السياق الجيواس����تراتيجي اإلفريقي من وجهة نظر القوى 
الدولية )سواء القوى الغربية األوروبية واألمريكية، أو روسيا 
أو الصين(، حيث يتّم تعريف األمن في إفريقيا بالشكل الذي 
يس����تجيب لطبيعة التنافس الدولي بين تلك القوى وتحقيق 
مصالحها، خاّصة ما يتعلق باستغالل ونقل الموارد الطاقوية 
وغي����ر الطاقوية، التي ش����ّكلت دوماً ضرورًة اس����تراتيجية 

القتصاديات تلك الدول.
إذا كان����ت تل����ك الق����راءات المتخّصصة في الش����أن 
اإلفريقي اختلفت كثيراً في َفْهم المس����ّببات المسؤولة عن 
تنامي مه����دّدات األمن في إفريقيا في الس����نوات الثالثين 
األخي����رة، إال أنها تتفق إلى حدٍّ بعي����د في اعتبار أّن القارة 
اإلفريقي����ة، وإضافًة إلى م����ا تعانيه من مش����كالٍت أمنية 
تقليدي����ة مرتبطة بالنزاعات البينية بي����ن الدول اإلفريقية 
)خاّصًة المتعلقة بالحدود، والموارد الطبيعية ومنها المياه(، 
تعان����ي كذلك وبحّدٍة أكبر من التهدي����دات الالتماثلية غير 
الصلب����ة التي باتت تعرفه����ا القارة اإلفريقي����ة، منها على 
وجه الخصوص: التنظيمات اإلرهابية، الجريمة المس����لحة 

مة، القرصنة البحرية.. وغيرها.  الُمنظَّ
تعال���ج ه���ذه الورق���ة البحثي���ة ه���ذا المو�ض���وع م���ن خالل 

معالجة الت�ضاوؤل الآتي: 
م���ا طبيع���ة التهدي���دات الأمني���ة الجدي���دة ف���ي اإفريقي���ا 
�ضّدته���ا،  لرتف���اع  المحف���زة  ال�ضياق���ات  وم���ا  وخ�ضائ�ضه���ا، 

وال�ضياقات الأخرى الم�ضاعدة على خف�ض وتيرتها؟ 
سوف يتّم تناول هذا الموضوع من خالل مقاربٍة تجمع 
إلى حدٍّ كبير بين المقاربتَيْن الس����ابقتَيْن، محاولين في ذلك 
االعتماد عل����ى إيجابيات كلٍّ منهما؛ م����ن خالل جمع أكبر 
حجٍم من المعطيات ح����ول التهديدات األمنية في إفريقيا، 
ودراستها تحليلّياً من خالل كشف االرتباطات المتحكمة في 
كّل ن����وٍع منها، بعد أن نتعرف على طبيعة األمن في إفريقيا 

في ظّل التحوالت العالمية الراهنة.
وذلك من خالل المحاور الآتية:

المح���ور الأول: األم����ن.. فش����ل الدول����ة الوطنية في 

إفريقيا.. والتحوالت العالمية الراهنة.
المح���ور الثان���ي: التهدي����دات األمني����ة ف����ي إفريقيا: 

الخصوصية مقابل العالمية.
المحور الثالث: مواجهة التهديدات األمنية الراهنة بين 

التطلعات اإلفريقية ولعبة التنافس الدولي.
المحور الأول: الأمن.. ف�صل الدولة الوطنية 

في اإفريقي�.. والتحولت الع�لمية الراهنة:
الس����ياق العالمي المتش����ّكل في الس����نوات الثالثين 
الماضية لم يُجب����ر فقط الباحثين على إع����ادة النظر في 
المس����لّمات التي اعتمدها براديغم دراس����ة العالقات بين 
الش����مال والجنوب س����ابقاً، بل أجبرهم كذلك على إعادة 
النظر في مفهوِم األمن على مس����توى القارة اإلفريقية، على 
اعتبار أّن المفهوم التقلي����دي المرتبط بالحدود والنزاعات 
البينية بين الدول اإلفريقية بات كالس����يكّياً، ال يمتلك القوة 
التفس����يرية الكافية لَفْهم ما يجري ف����ي القارة على جميع 

المستويات تقريباً))). 
لقد تحّول����ت الق����ارة اإلفريقية من كونه����ا موضوعاً 
للّتنافس بين القوتَيْن الس����وفييتية واألمريكية س����ابقاً، إلى 
موض����وٍع للّتنافس الجيو-اس����تراتيجي بي����ن االقتصاديات 
الصناعية القوية ف����ي العالم، خاّصًة بين الواليات المتحدة 
األمريكية، فرنسا، ألمانيا، الصين، روسيا، واليابان، وبعض 
القوى الصاعدة؛ منها على وجه: الخصوص تركيا والهند))). 
تش����ّكل الموارد الطبيعية للقارة اإلفريقية والممرات البرية 
والبحرية المناس����بة جّداً للتجارة الدولية، وحجم الس����كان 
المرتفع في القارة )حوالي 2 مليار نس����مة في حدود س����نة 
2050(، العناوين الرئيس����ية لذلك التنافس الدولي))). لقد 
أّث����ر ذلك كثيراً عل����ى مفهوم األمن في الق����ارة اإلفريقية، 

النقدية: مقاربات  الأمنية  الدرا�شات  اأحمد قوجيلي،  �شيد    (((
للدرا�شات  العلمي  المركز  الأم���ن،  تعريف  لإع���ادة  جديدة 

ال�شيا�شية، الأردن، 4)20م، �س.�س )5)-9)).
 Philippe Copinschi et Pierre Noël, L'Afrique   (2(
 dans la géopolitique du pétrole, IN: Afrique

contemporaine, n° 216, 2005/4, pp.29-42

.42-Ibid, pp.29  (((
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فبعيداً عن الثنائية المعروفة في مجال الدراس����ات األمنية 
بعد أعمال مدرسة »كوبنهاغن« والتي تشير إلى تطّور مفهوم 
األم����ن من »أمن الدولة« إلى »أمن الفرد«، ومن مفهوم »أمن 
الس����يادة على الحدود« إلى مفهوم »األمن المركب«، وجدت 
القارة اإلفريقية نفسها رهينًة لجانٍب آخر من جوانب تعريف 
األمن، يتعلّق أساس����اً بأمن مصالح القوى االقتصادية )دول 
ومؤسس����ات عالمية، أهّمها الوالي����ات المتحدة األمريكية، 
الصين، فرنس����ا وبريطانيا، تركيا، والهند..( وأمن ممراتها، 
حيث أصبح التركيز في هذا الس����ياق يتجه أكثر فأكثر نحو 
االهتمام الدولي بتأمين مصالح القوى غير اإلفريقية حتى 
لو كان ذلك على حس����اب الديمقراطية واألمن اإلنس����اني 
للس����كان المحلّيين ورفاهيتهم، خاّصًة أّن القارة اإلفريقية 
أصبحت تش����ّكل على سبيل المثال 12% من اإلنتاج العالمي 

للنفط، و10% من االحتياطي العالمي للموارد األخرى. 
لقد كان من نتائج ذلك التوّجه العالمي بروز تهديدات 
غير صلبة وال دولتية في الس����نوات العش����رين األخيرة في 
إفريقيا وارتفاع وتيرتها بش����كٍل كبي����ر، تتعلق في معظمها 
بانتش����ار الجماعات اإلرهابية المسلحة والتهريب واالتجار 
بالبشر وانتش����ار المخّدرات والهجرة ومش����كلة الالجئين 
والقرصن����ة البحرية، وهي كلّه����ا مرتبطٌة ارتباط����اً وثيقاً 
بما ب����ات يُصطلح عليه في األدبي����ات المعاصرة ب�»الدولة 

الفاشلة« وانتشارها في إفريقيا))). 
بعد التخلُّص من الظاهرة االس����تعمارية، التي انتشرت 
في الخمس����ينيات والس����تينيات من القرن العش����رين، عاد 
االهتمام بموضوع بناء الدولة في إفريقيا انطالقاً من جملة 
الصعوبات التي حالت دون الوص����ول إلى الدولة الحديثة، 
حي����ث عرفت عديٌد من الحاالت في إفريقيا فش����ل الدولة 
الذي أدى بالبعض منها إل����ى انهيار الدولة كلية. وفي هذا 
الس����ياق؛ تس����ّجل الدول اإلفريقية المراتب المتقدمة في 
تصنيف����ات المنظمات والمجموع����ات الدولية المتخّصصة 

Philippe Hugon, L'economie politique triconti-  (((
 nentale ; le cas des relation de l’Afrique avec la

 Chine et l’Inde, IN:  Revue Tiers Monde, n°208,

 2011/4, pages 45-63

التي تهتّم بموضوع »الدولة الفاشلة«، والتي تعّرفها انطالقاً 
م���ن خ�ضائ�ضها الرئي�ضية المرتبطة بالعجز عن تحقيق ثالث 

ق�ضايا، هي))):
- العجز عن توحيد الش����رعية السياسية حول سلطة 

مركزية واحدة.
- عج����ز الحكوم����ة المركزية عن بس����ط س����يطرتها 

وممارسة سيادتها على كامل إقليم الدولة.
- عجز الحكومة ع����ن أداء وظائفها اإلدارية والتنموية 

واألمنية المعهودة على كامل إقليم الدولة.
عموماً تش����ّكل النزاعات الداخلية المرتبطة بالُهوّية أو 
لطة والثروة، وارتفاع مستويات الفساد، وغياب  بتقاسم السُّ
الحّد األدنى من مستويات الديمقراطية والشفافية، عاماًل 
أساسّياً في إنتاج الدولة الفاشلة في إفريقيا، حيث غالباً ما 
يّتسع فشل الدولة إلى انهيار الدولة بشكٍل كليٍّ عندما تفقد 
الحكومة المركزية الس����يطرة الفعلية والنهائية على أجزاء 

جغرافية من إقليم الدولة األصلية))).
تشير الدراس���ات األمنية النقدية الحديثة إلى 
أّن الدولة الفاش���لة باتت تش���ّكل المتغير المستقل 
المس���ؤول مباش���رًة عن ظاهرة االنف���الت األمني 
عب���ر الحدود، والذي أصبح يمّث���ل الهاجس األمني 
األساسي للدول المجاورة للدولة الفاشلة، لما يشّكله 
من فرصٍة حقيقيٍة للجماعات المس���لحة اإلرهابية 
للس���يطرة عل���ى أجزاء م���ن الح���دود واختراقها، 
كما يش���ّكل مناخاً مناس���باً لنمّو واتس���اع كّل أنواع 
مة، خاّصًة منها م���ا تعلق باالتجار  الجريم���ة الُمنظَّ
بالسالح والبش���ر والمخّدرات والممنوعات، إضافًة 
إلى الهجرة غير الش���رعية. ومن جهٍة أخرى تشّكل 
الدولة الفاشلة فرصًة س���انحة للتدخالت األجنبية 
في النظام اإلقليمي، مما يضاعف من تفكيك الدولة 

 François Gaulme,  États faillis, Etats fragiles:  (2(
Concept jumeles d’une nouvelle reflexion mon-

 diale, IN: Politique étrangère,2011/1 Printemps,

.pp. 17–29

.29-Ibid, pp. 17  (((
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ل فيها؛ من خالل تعزيز التفاوض مع أطراٍف  المتدخَّ
وجماع���اٍت غي���ر حكومية، يؤدي ذلك ف���ي غالبية 

الحاالت إلى انهيار الدولة كلية.
ال��م��ح��ور ال��ث���ن��ي: ال��ت��ه��دي��دات الأم��ن��ي��ة في 

اإفريقي�: الخ�صو�صية مق�بل الع�لمية:
ل����م تتمّك����ن الق����ارة اإلفريقي����ة على الرغ����م من كّل 
المجه����ودات المبذولة، ضمن إطار االتح����اد اإلفريقي أو 
خارجه، من بناء استراتيجياٍت ذاتية كفيلة بمواجهة الحجم 
المتزاي����د لمهّددات األمن، وبخاّصٍة الالتماثلية منها، والتي 
تعرف انتشاراً غير مس����بوٍق في الوقت الراهن في الزوايا 
األربعة للقارة الس����مراء، ولعّل أبرز تلك التهديدات ما تعلق 
باس����تمرار النزاعات الداخلية وانتشار الحركات اإلرهابية 

المسلحة والتهريب واالتجار بالبشر والقرصنة البحرية. 
وفيما يأت����ي قراءةٌ في خصوصية تلك التهديدات على 

مستوى القارة اإلفريقية:
النظ���م  الطائفي���ة..  الداخلي���ة:  النزاع���ات  اأوًل: 
ال�ضتبدادي���ة.. وع���دم عدال���ة التوزيع في مواجه���ة الدولة 

الوطنية:
عّرفت الموسوعة الدولية للعلوم االجتماعية »النزاعات 
الداخلية« على أنها: »صراٌع داخل مجتمع، نتج عن محاولٍة 
����لطة ورموز الشرعية من  لالس����تيالء أو الحفاظ على السُّ
خالل أدواٍت غير قانونية، وهي تُعتبر حرباً بسبب احتوائها 
على العنف الذي تمارس����ه جميع األطراف، وهي أهليٌة ألّن 

المدنّيين يشاركون فيها«.
ع����ّرف »روبين هايام« النزاعات الداخلية بأنها »الحالة 
التي يُس����تخدم فيها العنف المس����لح المنّظم واسع النطاق 
داخ����ل المجتمع الواحد؛ بهدف تحدي س����لطات الحكومة 
ومكانتها داخل النظام السياسي في الدولة، سواء كان يهدف 
إل����ى اإلطاحة بالحكومة المركزية، أو س����عياً إلى الحصول 

على الحكم الذاتي داخل الدولة، أو االنفصال عنها«.
تش����ّكل المعضل����ة اإلثنّي����ة، والح����دود الموروثة عن 
السياسيات االس����تعمارية، والنُُّظم السياس����ية المستبدة، 
����لطة، وعدم عدالة توزيع الثروة، أهّم  وفش����ل تقاس����م السُّ
مغذيات النزاعات الداخلية في إفريقيا، التي بقيت الس����مة 

األساسية للقارة، سواء في الدراسات التقليدية أو الحديثة، 
حيث تقّدرها بعض اإلحصائيات في حدود 48% من إجمالي 
النزاعات العنيفة في العالم، وتش����مل عدة حاالت في غرب 
إفريقيا والساحل اإلفريقي وليبيا والسودان، وحاالت أخرى 
في القرن اإلفريقي، منها الصومال والبحيرات الوس����طى 
وسيراليون وليبيريا والغابون وغينيا بيساو ونيجيريا وكوت 
ديفوار والكونغو وغيرها. لقد شكلت تلك القضايا السابقة 
الذكر حائاًل أمام االندم����اج الوطني وتكّون الدولة الوطنية 

في إفريقيا))). 
تعّددت المقاربات المفّس����رة لظاهرة ارتفاع النزاعات 
الداخلي����ة في إفريقيا، منها على وجه الخصوص »المقاربة 
الحتمي����ة«، الت����ي تعتب����ر أّن التركيبة اإلثنّي����ة– العرقية– 
الدينية- اللغوي����ة في إفريقيا وطبيعة الحدود الموروثة عن 
الحقبة االستعمارية التي عملت على تجميع تلك االختالفات 
الطائفية الُهوياتية في حدود دولٍة واحدة، وانتش����ار بعضها 
في أكثر من دولة إفريقية، ينتج استمراراً للنزاعات الداخلية 
ف����ي إفريقيا )وحتى بع����ض النزاعات البيني����ة بين الدول 
اإلفريقية المس����تقلة(، متأثرًة في ذل����ك بأحقاٍد وتراكمات 
وصراعات قديمة ممتدة إلى ما قبل االستقالل، سرعان ما 

تتجدد من حيٍن إلى آخر))).
كم����ا اعتم����دت معالج����اٌت أخ����رى عل����ى »المقاربة 
التوظيفية«، والتي تعتبر أّن تجّمع مجموعات متباينة عرقّياً 
ولغوي����اً ودينّياً ال يعتبر تهديداً أمنّي����اً في حّد ذاته، إال بعد 
أن تّم توظيفه بش����كٍل إقصائي من طرف النُّخب السياسية 
الحاكمة، التي عملت عل����ى تقريب بعضها وإقصاء البعض 
اآلخر، وتبّنت سياس����ات عاّمة تنموية غير متوازنة، تنطلق 
أساس����اً من منطلقاٍت زبائنية في إطار وظيفة توزيعية غير 

Nicolas Guy. Crise de l'État et affirmation eth-  (((
nique en Afrique noire contemporaine. In: Re-

 vue française de science politique, 22  année,

.n°5, 1972. pp. 1017-1025

الإفريقية  النزاعات  خ�شو�شيات  ت�شعديت،  الدين  م�شبع    (2(
درا�شات  مجلة  مالي،  حالة  الإدارة  اآليات  على  وتداعياتها 

ا�شتراتيجية، العدد )2، �س.�س )95-94).
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عادلة، كما تّم االعتماد على الميليش����يات في تكوين القوى 
األمنية بعد فشلها في بناء الجيوش الوطنية. 

أم����ا المقاربة الثالثة، المنتش����رة في َفْه����م النزاعات 
الداخلي����ة في إفريقيا، فهي ما اصُطلح عليه »المالتوس����ية 
الجديدة«، والت����ي رّكزت على القضايا االقتصادية المتعلقة 
بتقاس����م عائ����دات الريع النات����ج عن اس����تخراج وتصدير 
الموارد الطبيعية في الدول الريعية النفطية وغير النفطية، 
فباإلضاف����ة إل����ى ضعف الق����درة االس����تخراجية للموارد 
الطبيعية، ومن ثَمَّ عدم اس����تغاللها، وال����ذي تعاني منه كّل 
الحاالت اإلفريقية تقريباً، فإّن القارة تعرف تنافساً شديداً 
بين الفرق والمجموعات اإلثنّية والِعرقية في إطار »النزاعات 
اللصوصية«، المنتشرة في إفريقيا على المواقع الجغرافية 
والممرات االستراتيجية البرية والبحرية المتعلقة بالموارد 

الطبيعية التي تحتاج إليها االقتصاديات الخارجية))). 
ويمكننا في هذا السياق؛ تحديد ثالثة أسباب رئيسية 
الرتف����اع النزاعات الداخلية وانتش����ارها ومواجهتها للدولة 

الوطنية في إفريقيا:
اأ- الحدود الجغرافية الم�ضطنعة:

رك����زت العديد من الدراس����ات الت����ي تناولت موضوع 
النزاعات ف����ي إفريقيا على قضايا تأثير االس����تعمار على 
قضية تش����ّكل الدولة في إفريقيا، من خالل تغذية وتعزيز 
ظاهرة الصراع اإلثني في المس����تعمرات اإلفريقية سابقاً. 
فعملية إنشاء حدود الدولة في إفريقيا من طرف المستعمر 
الس����ابق في حاالٍت، منها تش����اد وأوغندا وإثيوبيا وأنجوال 
وغيره����ا، دون مراعاة تكويناته����ا االجتماعية، أدى في كّل 
الحاالت تقريب����اً إلى زيادة حّدة التجاذب����ات اإلثنّية نتيجة 
عدم الشعور بالوالء الوطني مقابل الوالءات اإلثنّية الضيقة 
األخ����رى، والذي بدوره مّهد للح����روب الداخلية في الدولة 
الواحدة، ناهيك عن صراع����اٍت حدودية أخرى بين الدول، 
والتي عرفتها عدة حاالت في إفريقيا، أبرزها: الس����نغال– 
المغرب والنيجر– الكاميرون وغانا–  موريتانيا والجزائر – 

التوجو. 

)))   المرجع نف�شه، المكان نف�شه.

ب- التوظيف ال�ضيا�ضي للتعدد الإثني:
يظهر عجز الدولة اإلفريقية المس����تقلة في الكثير من 
الحاالت جلّياً في تجس����يد مفهوم الدولة القومية الحديثة؛ 
بعد فش����لها في القضاء على االنتم����اءات اإلثنّية الِعرقية، 
واللغوي����ة والديني����ة الضيق����ة، لصالح االنتم����اء إلى األّمة 

الواحدة. 
تش����ير اإلحصائيات إلى أّن في القارة اإلفريقية %33 
من مجموع اللغات الحية في العالم على  الرغم من أّن عدد 
س����كان القارة ال يتجاوز 10% من عدد سكان العالم)))، فهي 

تحتوي على خمسين لغًة ولهجًة. 
كم����ا يش����هد الواق����ع اإلفريقي تع����ّدداً ف����ي األديان 
والمعتقدات، فإلى جانب الدين اإلسالمي والمسيحية نجد 
األديان التقليدية ذات الطاب����ع المحلي، والتي هي بدورها 
متع����ددة ومتنوعة بقدر تنّوع وتع����ّدد الجماعات اإلثنّية في 

القارة. 
إال أّن التعددي����ة اإلثنّي����ة تظّل هي الّنم����ط األهّم من 
األنماط األخرى الس����ائدة في إفريقيا)))، لكّن الخصوصية 
اإلفريقي����ة في هذا الس����ياق تكمن في س����وء إدارة أنظمة 
الحك����م له����ا، والتوظيف السياس����ي غي����ر اإليجابي لتلك 
التعددية االجتماعية )اإلثنّية وغير اإلثنّية(، سواء من خالل 
االعتماد على تش����ريعاٍت قانونية تك����ّرس ذلك اإلقصاء، أو 
من خالل سياس����اٍت رس����مية حكومية تجّسد عدم التوازن 
ف����ي توزيع الثروات والعائدات الريعي����ة بين جميع مكونات 
المجتمع الواحد. ولعّل هذا ما جعل العديد من الدراس����ات 
التي تناولت موضوع التمرد، االنقالبات والنزاعات الداخلية 
في إفريقيا، تعتبر أّن ذلك يعود إلى متغّير مس����ؤول رئيس 
عّبرت عنه بنظرية »الحرمان النسبي«، وفيه تّم التمييز بين 

نوَعْين من الأ�ضباب التي توؤّدي اإلى التمرد))):

)2)  حمدي عبد الرحمن ح�شن، ال�شراعات العرقية وال�شيا�شية 
في اإفريقيا... الأ�شباب والأنماط واآفاق الم�شتقبل، في: موقع 
 -  /https://www.qiraatafrican.com اإفريقية   قراءات 

تاريخ الت�شفح 6/04/04)20م.
)))   المرجع نف�شه، المكان نف�شه

النزاعات  تحليل  م��داخ��ل  ع��ل��ي،  واإدري�����س  يحي  )4) ب���وزي���دي 
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- التم���رد الباحث عن العدال���ة )المرتبطة بعدالة 
لطة والثروة(. توزيع السُّ

- التمرد الباحث عن الغنيمة )المرتبطة بالسيطرة 
على الم���وارد الطبيعية، ومناطق وجوده���ا، وممراتها 

البرية والبحرية(.
ج- اله�ضا�ضة القت�ضادية:

لم تتمكن معظم ال���دول اإلفريقية من تجاوز عقدة 
التبعّية للدول االس���تعمارية الس���ابقة، ومنها على وجه 
الخص���وص دول ش���مال إفريقيا وإفريقيا االس���توائية 
وغرب إفريقي���ا، ناهيك عن ارتفاع مديونيتها الخارجية 
لصالح قوى ومؤسس���ات عالمي���ة، وضعف قدرات تلك 
الدول فيما يتعلق باس���تخراج موارده���ا الطبيعية التي 
تتمتع بها، لق���د أّدت تلك العوامل األخ���رى إلى تفاقم 
المش���كالت االقتصادي���ة المرتبط���ة بالبطالة واألمن 
الغذائ���ي وارتفاع مس���تويات الفقر، وضع���ف الرعاية 
الصحي���ة، وتنامي ظاه���رة التهري���ب واالقتصاد غير 
الرس���مي، ش���ّكل ذلك لدى معظم دول الق���ارة مناخاً 
مناسباً جّداً لنمّو النزاعات الداخلية، وتوظيف الشباب 
البط���ال الفقير والمهّمش ضمن صفوف حركات التمرد 
والح���ركات اإلرهابي���ة والقرصنة وتنظيم���ات الهجرة 

واالتجار بالبشر والمخّدرات.
ثانياً: الحركات الم�ضلحة الإرهابية:

ي���كاد المتتبع���ون للحركة الجغرافي���ة للتنظيمات 
اإلرهابية المس���لحة يجزمون، في عديٍد من الدراسات، 
أّن الوجه���ة الجدي���دة لتنظم الدولة اإلس���المية، بعد 
تراجعه في العراق وسوريا، سوف تكون القارة اإلفريقية 
كونها المناخ المناسب جّداً لذلك. فانتشار نموذج الدولة 
الفاش���لة وعجزها الكبير عن مراقبة حدودها، وضعفها 
وتعدد  ووع���ورة جغرافيتها وشس���اعتها،  التكنولوجي، 
النزاع���ات الداخلي���ة فيها، وارتفاع مع���دالت البطالة، 

اإفريقية  ق���راءات  موقع  ف��ي:  ن��م��وذج��ًا،  اإفريقيا  واإدارت��ه��ا: 
الت�شفح  تاريخ   -   /https://www.qiraatafrican.com

2)/0)/8)20م.

واألمية والفقر )مقترن بارتفاع نسبة الشباب من سكان 
القارة، والتي تقّدر بع���ض اإلحصائيات أنها تقترب من 
500 مليون ش���اٍب في حدود سنة 2050م(، يشّجع على 
توطين العديد من التنظيمات اإلرهابية المس���لحة في 
القارة، ومنها على وجه الخصوص منطقة شمال إفريقيا 
)ليبيا ومص���ر وتونس والجزائر( والس���احل اإلفريقي 
)مال���ي والنيجر( والق���رن اإلفريق���ي )الصومال( وفي 
الس���ودان ونيجيريا، البحيرات الوس���طى وكوت ديفوار 

والكونغو الديمقراطية وبوركينافاسو وغيرها.
ووفقاً لتقرير المركز اإلفريقي للبحوث والدراسات 
حول اإلره���اب؛ فإّن القارة س���ّجلت في س���نٍة واحدة 
فق���ط )عام 2019م( 78 هجوماً إرهابّياً))). كما تش���ير 
اإلحصائي���ات إلى أّن ع���دد العملي���ات اإلرهابية التي 
تنفذه���ا التنظيمات المس���جلة اإلرهابي���ة في منطقة 
الس���احل والصحراء الكبرى اإلفريقي���ة ارتفع من 90 
عملي���ًة في الع���ام 2016م، إلى 194 عملي���ًة في العام 
2017م، ثم زاد العدد إلى 465 عملية في العام 2018م، 
وكذلك ارتفع���ت أعداد الضحايا ج���ّراء تلك العمليات 
م���ن 218 قتياًل في العام 2016م، إل���ى 529 قتياًل في 
العام 2017م، وإلى 1110 قتلى في العام التالي، واتس���ع 
نطاق هجمات تلك التنظيمات المس���جلة اإلرهابية على 
المدنيين خالل األعوام الثالثة من 18 عملية استهداف 
للمدنيين في العام 2016 إلى 39 عملية في العام 2017م 
ليقفز العدد إلى 160 عملية خالل العام 2018م، وبذلك 
ش���كلت العملي���ات اإلرهابية الموجهة ض���ّد المدنيين 
نس���بة 34% من إجمالي العمليات التي نفذتها جماعات 
اإلرهاب في إقليم الساحل والصحراء الكبرى حتى نهاية 

العام 2018م ))).

https:// :بالن�شبة لجميع تقارير المركز؛ يمكن الرجوع اإلى   (((
/caert.org.dz

 ،  Africa Center for Strategic Studies ان��ظ��ر   (2(
https://africacenter.org/spotlight/ ال��راب��ط:  على 
the-complex-and-growing-threat-of-militant-

/islamist-groups-in-the-sahel
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ال�ضكل رقم 1: انت�ضار التنظيمات الإرهابية الم�ضلحة و�ضدة 
ن�ضاطها في العالم �ضنة 2018م

الم�ضدر:
 Global Terrorism Index 2018: Measuring the impact of  

.terrorism, Institute for Economics & Peace )IEP), 2018

ال�ضكل رقم 2: عدد �ضحايا الهجمات الإرهابية في القارة 
الإفريقية والعالم من 2002م اإلى 2017م

الم�ضدر:
 Global Terrorism Index 2018: Measuring the impact of

.terrorism, Institute for Economics & Peace )IEP), 2018

يمكننا في هذا الش����أن اإلش����ارة إلى انتشار ونشاط 
ثالثة تنظيمات إرهابية مس����لحة على وجه الخصوص في 
القارة اإلفريقية في السنوات العشر األخيرة، من خالل تتبع 

نشاطها في السياقات الجغرافية اآلتية:
اأ- منطقة ال�ضاحل وال�ضحراء الإفريقية: 

تُع����ّد منطقة كيدال بش����مال مالي مس����رح العمليات 
الرئيسي لنشاط التنظيمات اإلرهابية المسجلة، ومنها على 
وج����ه الخصوص »حركة أنصار الّدين« التي أسس����ها »إياد 
الحاج« س����نة 2015م بعد فش����له في تولى قيادة »الحركة 
الوطنية لتحري����ر أزواد« في مالي، والت����ي أعلنت تمردها 

المس����لح على حكومة مالي في العام 2012م. وهناك أيضاً 
جماعة »نصرة اإلسالم والمس����لمين« التي تعمل في مالي، 
والتي تأّسس����ت س����نة 2017م، بعد تحالف ضّم العديد من 

التنظيمات المتشّددة المجهرية.
ومن بين التنظيمات اإلرهابية المس����لحة المنتش����رة 
بش����كٍل كبي����ر في مالي وبع����ض الدول المج����اورة: »جبهة 
تحرير ماسينا«، التي أسس����ها »أحمدو كوفا«، والتي ينتمي 
غالبية أعضائها إلى أقلية الُفوالنى الِعرقية المهّمش����ة في 
وسط مالي، وتنتش����ر هذه األقلية كذلك في موريتانيا إلى 
الكاميرون، مروراً بالس����نغال ومالي والنيجر وبوركينافاسو 
وتوغو ونيجيريا وتش����اد وجمهورية وس����ط إفريقيا وغينيا 
بيس����او وغينيا كوناكري. وتشير بعض اإلحصائيات إلى أّن 
عدد الفوالن ربما يصل إلى 18 مليون شخص، موزعين على 

13 دولًة عبر القارة اإلفريقية))).
وينشط في منطقة الساحل اإلفريقي كذلك تنظيماٌت 
أخ����رى، منها »القاعدة في بالد الصح����راء« بقيادة »جميل 
أوكاكا«، و»المرابط����ون« بقيادة حس����ان األنصارى، والذي 
ينشط في االمتدادات الصحراوية في مالي والنيجر وتشاد.

وتُع����ّد بوركينا فاس����و من بلدان الس����احل والصحراء 
اإلفريقي����ة التي ش����هدت المعدل األس����رع لتنام����ي وتيرة 
العمليات اإلرهابية فيها، فمن ثالث عمليات فقط شهدتها 
بوركينافاس����و في العام 2015م؛ ارتفع العدد إلى 12 عمليًة 
في 2016م، ثم ارتفع إلى 29 عمليًة في العام 2017م، وكانت 
القفزة الكبرى في العام 2018م عندما ارتفع عدد العمليات 
إل����ى 137 عملية، وبخاّصٍة في مناطق البالد الش����رقية))). 
كما كان عدد العمليات اإلرهابي����ة وتنُوّعها في بلدان مالي 
وبوركينافاسو والنيجر مجتمعة، خالل العام الماضي، أعلى 
كثيراً عن عدد العملي����ات المنفذة خالل الفترة من 2009م 
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وحتى 2015م في البلدان الثالثة، وينشط في بوركينافاسو 
عدة تنظيم����ات إرهابي����ة، منها حركة »أنصار اإلس����الم« 

وداعش))).
ب- نيجيريا وال�ضومال: حالت اأخرى:

تُع����ّد نيجيري����ا والصومال من الح����االت المهّمة التي 
تعّبر عن انتش����ار التنظيمات اإلرهابية المسلحة في القارة 
اإلفريقية، حيث يشّكل تنظيم بوكوحرام تهديداً حقيقّياً في 
نيجيريا، خاّصًة بعد أن أعلن والءه لتنظيم الدولة اإلسالمية 
)داعش(. ولتنظي����م بوكوحرام خصوصي����ٌة تتعلق بتوظيفه 
لجذوٍر ِعرقي����ة )إضافًة إلى أطروحاته المتش����ّددة(، على 
اعتبار أّن هذا التنظيم ينبثق أساس����اً من ِعرقية الكانوري 
المس����لمة، والتي تمتد إلى دوٍل مجاورة أخرى، هي تش����اد 
والنيجر والكاميرون، والتي ترفض الحكم المركزي لِعرقية 

الهوسا–الفوالني في شمال نيجيريا))). 
وفي الصوم����ال؛ يظهر التنافس ش����ديداً بين »حركة 
الش����باب الصومالية«، وهو فصي����ٌل إرهابي صومالي يدين 
بالوالء لتنظيم القاع����دة، ويعارض بقوة الحكومة المركزية، 
وبين »تنظيم الدولة اإلس����المية« الذي يري����د بقوة التمّدد 
في منطقة القرن اإلفريقي لموقعها االس����تراتيجي. يتمركز 
كال التنظيَميْن ف����ي مناطق صومالية كثيرة، منها على وجه 
الخصوص كانداال وبوساس����و، مستفيدين من الحالة الهّشة 
ف����ي اليمن، وعج����ز الحكومة المركزية في مقديش����و عن 

السيطرة على الحدود البرية والبحرية للصومال))). 
ج- الجريم���ة المنظم���ة: التج���ار بالب�ض���ر وتهريبهم، 

تجارة المخدرات والقت�ضاد الموازي:
أضحت ظاهرة »االتجار بالبش����ر« أكبر التحّديات التي 
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تواجهها حكومات دول منطقة الساحل والصحراء اإلفريقية 
مة، إلى  على حدوده����ا، لعالقتها باإلرهاب والجريمة الُمنظَّ
جانب االتجار باألسلحة والمخّدرات والهجرة غير الشرعية. 
ويشمل نش����اط »االتجار بالبشر« الرجال والنساء واألطفال 
الذين يقعون ضحية الخطف والقسر أو االستدراج لممارسة 
أش����كال مهينة من األعمال لمصلحة المتاجرين بهم خاّصًة 
نحو أوروبا عبر ليبيا، حيث إّن هذا النشاط بات يدّر أمواالً 
طائلة للتنظيم����ات اإلرهابية والمجموعات المتخصصة في 

ذلك. 
تش����ير التقارير الدولية إلى أّن ظاهرة االتجار بالبشر 
تس����تمر في االرتفاع عالمّياً؛ على الرغم من كّل المجهودات 
المبذولة للقضاء عليها، حيث انتقل العدد من نحو 20 ألف 
حالة اتجار ُمس����ّجلة في عام 2003م، إلى أكثر من 25 ألف 

حالة ُمسّجلة في عام 2016م))). 
لقد تحّولت منطقة الساحل والصحراء، بحكم ما تتمتع 
به من خصوصية جغرافية، إلى منطقة عبور مثالية لمختلف 
أش����كال تلك التجارة المحظورة، بالنظ����ر لصعوبة الرقابة 
عليها والتحكم فيها، من االتجار بالبشر إلى تجارة السالح 
والمخ����ّدرات، حيث إنه خالل العقَديْن األخيَريْن )خصوصاً 
بعد س����قوط نظام القذافي في ليبيا( تحّول معبر التهريب 
الدولي في منطقة الس����احل والصح����راء اإلفريقية، الذي 
يش����مل مدن غات والقطرون في ليبيا، وجانت وتامنراست 
في الجزائر، وأغادي����س في النيجر، وتازواتن وكيدال وغاو 
وتمبكت����و ومنكي في مالي، إلى الممر األساس����ي لخطوط 

االتجار بالبشر))). 
كما تشهد المنطقة نفس����ها انتشاراً واسعاً للتنظيمات 
اإلرهابية المس����لحة، في المنطقة الممتدة على طول أكثر 
من خمس����ة آالف كيلومتر من شرق وش����مال النيجر مروراً 

 Human trafficking cases hit a 13-year record  (4(
/01/02/high: https://moderndiplomacy.eu/2019
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بشرق مالي وش����مالها، وانتهاًء بش����رق موريتانيا وجنوبها، 
وقد أضحت المنطقة تحت الس����يطرة المطلقة للتنظيمات 
اإلرهابية المس����لحة، وال سّيما شمال وشرق كلٍّ من النيجر 
ومالي، حيث ال تسيطر الحكومات المركزية فعلّياً على طول 
تلك الحدود، وهو ما عّزز كثيراً الفرضيات التي اعتبرت أّن 
هناك تداخاًل قوّياً بين عمل التنظيمات اإلرهابية المسلحة 

ونشاط االتجار بالبشر. 
كما تش����ير تقارير إعالمية وأممي����ة أخرى عن وجود 
مس����الك أخرى لالتجار بالبشر والهجرة غير الشرعية نحو 
ليبيا ثم أوروبا عبر الس����ودان، سواء انطالقاً من العاصمة 
الخرطوم ومدن ش����مال دارفور عب����ر الصحراء الكبرى، أو 
انطالقاً من معس����كرات الالجئين اإلريترّيي����ن واإلثيوبّيين 
شرقي السودان حيث يقيم أكثر من 100 ألف الجئ، أغلبهم 
إريترّيين، فيما يعيش في الس����ودان أكثر من أربعة أضعاف 

هذا العدد من اإلريترّيين))).

ال�ضكل رقم 3: يبين م�ضالك التجار بالب�ضر والهجرة غير 
ال�ضرعية من اإفريقيا اإلى اأوروبا

الم�ضدر:
https://media.ifrc.org/global-review-on-migration

إضافًة إلى نش����اط االتجار بالبش����ر؛ تعان����ي القارة 
اإلفريقية من نش����اٍط خطير للغاي����ة،  ويتعلّق األمر بتجارة 
المخّدرات ونقلها، خاّصًة من أمريكا الجنوبية، وبالخصوص 
ف����ي كولومبيا وبي����رو وبوليفيا. حيث يت����ّم نقلها إلى غرب 
إفريقيا ليتّم توزيعها على طول الس����احل الغربي إلفريقيا، 

)))   انظر: ال�شكل رقم )0

ثم نحو بنين وغينيا بيساو أو غينيا كوناكري. وهناك كذلك 
طرٌق أخرى لتهريب المخّدرات نحو س����يراليون وموريتانيا 
عبر الجو في بع����ض األحيان، ليتّم نقلها م����ّرًة أخرى عن 
طريق البر إلى الس����نغال ومال����ي أو غامبيا، ثم إلى أوروبا، 
حيث تش����ير بعض اإلحصائيات إل����ى أّن 27% من الكوكاين 
الموجود في أوروبا تّم نقله عبر تلك المس����الك الس����ابقة 

الذكر))).

ال�ضكل رقم 4: م�ضالك تجارة المخّدرات عبر القارة الإفريقية 
نحو اأوروبا

د- القر�ضن���ة البحري���ة: تهديد للتج���ارة الدولية عبر 
اإفريقيا:

عّرف معج����م المصطلحات القانوني����ة لجيرار كورنو 
»القرصنة البحرية« بأنها: »سلب، أو عنف مرتكب، مع شهر 
السالح ضّد السفينة، أو طاقمها، أو مسافريها، أو حمولتها، 
من ِقَبل طاقم السفينة ذاتها، أو طاقم سفن أخرى... وتماثل 
جريمة القرصنة التصرفات التالية: عصيان مع االس����تيالء 
على الس����فينة، تسليم السفينة للعدو، مالحة من دون صفٍة 
على سفينة مجهزة بأس����لحة حربية، أعمال عدوانية تحت 

علم مزّور«.
وهي ظاهرةٌ مس����تمرة في الق����ارة اإلفريقية، خاّصًة 
في س����واحل الصوم����ال وخليج عدن، عل����ى الرغم من كّل 
المجهودات ذات الطابع التش����ريعي أو األمني التي تبذلها 
الدول اإلفريقية للتصدي لهذه الظاهرة منذ س����نة 2012م، 

)2)   انظر: مكتب الأمم المتحدة المعني بالمخدرات والجريمة في: 
https://www.unodc.org/doc/wdr2017/WDR2017
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س����واء ما تعلق بمجموعة االتصال التي تأّسست حول ذلك 
في جيبوتي سنة 2013م، أو قّمة االتحاد اإلفريقي في توجو 
التي س����عت إلى إيجاد تشريع موّحد حول تجريم القرصنة 
البحرية، أو م����ا تعلّق بمخرجات المؤتم����ر اإلقليمي ألمن 
البح����ار، الذي تم تنظيمه، في ش����هر يوليو من عام 2019م 

بالعاصمة أكرا، حول سالمة المالحة في خليج غينيا.
تش����ير اإلحصائيات المتخّصصة في هذا الش����أن أّن 
92% من عمليات اختطاف الرهائن المس����جلة على مستوى 
بحار العالم، خالل النصف األول من س����نة 2019م، منفذةٌ 
كلّها في خليج غينيا، وس����َطا القراصنة على 27 من أعضاء 
طواقم الس����فن الماّرة عبر هذه المياه ذات الخطورة البالغة 
في خليج غينيا خالل الفترة نفس����ها، حيث تضاعفت على 
مستوى منطقة غرب إفريقيا في المنطقة الممتدة من كوت 
ديفوار حتى جمهورية الكونغو الديمقراطية حوادث السطو 
والقرصنة البحرية خالل السنوات األخيرة مقارنًة بسواحل 

الصومال. 
وأكد المكت����ب البحري الدولي في هذا الس����ياق؛ أّن 
تطّور القرصنة البحرية في خليج غينيا الذي يؤوي نيجيريا 
وأنغوال البلَديْن اإلفريقيَّيْن المنتجين للبترول، وفي المنطقة 
ما بين حدود ليبيريا وكوت ديفوار، وعلى مس����توى الحدود 
بين جمهورية الكونغو الديمقراطية وأنغوال، يهّدد الخطوط 
البحرية، ويتسّبب في خسارٍة كبيرة لالقتصاد العالمي تُقّدر 
بعدة مليارات من الدوالرات. ويشّكل النيجيريون أكبر عدٍد 
من القراصنة؛ على الرغم من أّن التقارير األمنية س����ّجلت 
أّن مجموعات القراصنة ينتمون إلى أكثر من س����بع عشرة 

جنسية إفريقية))).
لقد عّبرت العديد من الدول غير اإلفريقية، وبخاّصٍة 
الصناعي����ة منها، ع����ن انزعاجها الكبير م����ن تنامي هذه 
الظاه����رة، مما أدى به����ا إلى تقديم العدي����د من العروض 
والمس����اعدات لل����دول اإلفريقية المعنية به����ذه الظاهرة، 

)))   عبد اهلل مولود، خليج غينيا: الوكر الدولي الأكثر اكتظاظًا 
https://www.alquds. في:  البحرية،  القر�شنة  بعمليات 

co.uk/  - بتاريخ 7)/9/08)20م.

وكذلك المش����اركة في العديد من اللق����اءات الدولية التي 
نُّظم����ت ألجل ذلك، وهذا بعدما باتت القرصنة البحرية في 
خليج غينيا- على وجه الخصوص- تلحق أضراراً اقتصادية 

بالغة جّداً على صعيد التجارة العالمية.
الأمنية  التهديدات  مواجهة  الث�لث:  المحور 
الراهنة بين التطلع�ت الإفريقية ولعبة التن�ف�ص 

الدولي:
غالب����اً ما تتجه التقارير الدولية- غير اإلفريقية- التي 
تناق����ش قضايا التهدي����دات األمنية الراهنة في الس����ياق 
اإلفريق����ي نحو تقديم الصورة المتش����ائمة جّداً لما يحدث 
في القارة، معتبرًة أّن ارتفاع مس����تويات التهديد هي نتائج 
حتمية للسياس����ة واالقتصاد والجغرافيا اإلفريقية. إال أّن 
الواقع يجعلنا ننظر إلى المسألة من جوانب أخرى، أبرزها 
َدور العامل الخارجي في تثبيت تلك الحالة أحياناً، وتطّورها 

في أحياٍن أخرى. 
تتدخ���ل األط���راف الخارجية كدوٍل أو مؤّسس���اٍت 
اقتصادي���ة عالمي���ة أو منظماٍت دولي���ة حكومية وغير 
حكومية بأش���كاٍل متعددة في الق���ارة اإلفريقية)))، إال 
أن���ه ال يمكننا إال الجزم بأنه وإن تعّددت األش���كال فإّن 
الهدف يبقى واحداً ومش���تركاً ف���ي بعض األحيان، وهو 
اس���تغالل الثروات والمواد األولية التي تتمتع بها القارة 
اإلفريقية، والتي تش���ّكل ضرورًة بالنسبة لالقتصاديات 
العالمية المتش���كلة بعد الحرب العالمية الثانية، س���واء 
القوية منه���ا أو الصاعدة، وتش���ّكل )الصين والواليات 
المتحدة األمريكية وفرنس���ا وبريطانيا وألمانيا وروسيا 
وإيطاليا وتركيا والهند واليابان( أبرز األطراف الخارجية 
المتدخلة مباشرًة في الشأن اإلفريقي منذ ما ال يقّل عن 

70 سنة))). 

)2)   حكيم نجم الدين، التناف�س على اإفريقيا.. النفوذ ال�شيني-
https:// اإفريقية:  ق��راءات  موقع  في  الأمريكي–الرو�شي، 

www.qiraatafrican.com/  - بتاريخ ))/)8/0)20م.

 Philippe Copinschi et Pierre Noël, L’Afrique   (((
 dans la géopolitique mondiale du, IN: Afrique

.36-contemporaine,4 n° 216, 2005, pp. 34
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ولقد اختيرت العديد من »العناوين« لذلك التدخل، 
فبعد االستعمار المباشر اختارت تلك األطراف عنوان: 
الق���روض وتقدي���م الديون لالقتصاديات الهّش���ة في 
إفريقيا، وبعد العجز ال���ذي أبدته عديٌد من الحاالت 
س���ات العالمية  ف���ي إفريقيا توجهت الق���وى والمؤسَّ
نح���و: برامج إعادة الهيكلة والمش���روطية االقتصادية 
والسياس���ية المفروض���ة على ال���دول اإلفريقية، وما 

أنتجته من تبعاٍت كارثية على السكان المحلّيين))). 
وفي هذا الصدد؛ دعا رئيس بوركينافاس���و سابقاً 
»توماس سانكارا« الذي اغتيل عام 1987م، إلى استقالل 
الق���ارة اإلفريقية عبر جبهة إفريقي���ة مضادة لقضاء 
ديون الدول الغربية، قائ���اًل: »الذين يمنحون القروض 
لدولنا ُهم الذين اس���تعمروها في السابق«. ثم سرعان 
ما كثفت الدول الغربية عالقاتها مع النُُّظم الحاكمة في 
إفريقيا، حتى تلك الت���ي توصف بالدكتاتورية، بعد أن 
شعرت بالتوجه الصيني الصريح نحو القارة اإلفريقية، 
حي���ث تحتل إفريقي���ا موقعاً مهّماً ف���ي حركة التدفق 
العالمية للمواد األولية، فالذهب المستخلص في غانا 
ومالي وتنزانيا يمّث���ل 20% من اإلنتاج العالمي للمعدن 
النفيس، ويمثل اليورانيوم في ناميبيا والنيجر 18% من 
اإلنتاج العالمي، ويمّثل إنتاج النفط في نيجيريا وأنغوال 
والس���ودان وليبيا والجزائر 12% م���ن اإلنتاج العالمي، 
بينما يمّثل إنتاج الكونغو وزامبيا والمغرب من الكوبالت 

60% من اإلنتاج العالمي. 
ويش���ّكل نش���اط الصيد البحري في سواحل دول 
غ���رب إفريقيا أهّم مورد لالتحاد األوروبي، وتّم تأجير 
مساحات كبيرة جّداً من األراضي الزراعية ذات النوعية 
الجي���دة لدوٍل ومؤسس���ات أجنبية، ومنه���ا مثاًل في 
السنغال، حيث تّم ببيع وتأجير ما يزيد على 650 ألف 
هكتار لدوٍل أجنبية، وتبلغ هذه المس���احة ربع مساحة 

 Philippe Hugon, la politique économique de la  (((
 France en Afrique: La fin des rentes coloniales?

-IN: Politique africaine,  1 N° 105, 2007, pp. 59
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بلجيكا، كما تُقّدر ب� 16% من مجموع األراضي السنغالية 
للزراعة. وتش���كل الس���واحل الصومالية  الصالح���ة 
واإلريتيرية مسرحاً آخر للّتنافس الدولي حول الممرات 
البحرية لجزٍء مهمٍّ جّداً من التجارة الدولية عبر مضيق 
عدن، خاّصة بين دول الصين وتركيا واإلمارات العربية 
المتحدة، ناهيك عن اتفاقيات التبادل الحر التي باتت 
تربط العديد من الدول اإلفريقية مع أطراٍف خارجية، 
وبخاّصٍة األوروبية، ومنها غانا وساحل العاج التي قامت 
بإبرام اتفاقيات التبادل التجاري الُحّر لتحويل الكاكاو 

وشركات تصدير الفواكه، وغالبها شركاٌت أوروبية))).
من���ذ أكثر من عقَديْن من الزمن تأّس���س االتحاد 
اإلفريقي الذي عوض منظمة الوحدة اإلفريقية، وُعلقت 
عليه آماٌل كبيرة وقتها، إال أّن المتابع لحال القارة اليوم 
س���يدرك من الوهلة األولى صعوبة المهّمة التي أوكلت 
إلى هذه المنظمة اإلقليمية، فس���واء تعلق األمر بحّل 
النزاع���ات البينية والصراع���ات الداخلية، أو مواجهة 
مة، أو م���ا تعلق بتقليص  اإلره���اب والجريم���ة الُمنظَّ
مس���تويات الفقر واألمية، أو ما تعلق كذلك بتجس���يد 
الحكم الراش���د والقضاء على الفساد السياسي، فإّن 
األوض���اع المحلي���ة واإلمكانيات المح���دودة وطبيعة 
التدخالت الدولية تحول دون تحقيق األهداف المرجوة 

من تطوير العمل اإلفريقي المشترك. 
س���وف تحتاج القارة اإلفريقية إلى إعادة تعريف 
مفهوم األم���ن بالطريقة التي تتيح مناقش���ة القضايا 
إفريقّياً ووفق حلوٍل ذاتية، يتّم فيها تجاوز المس���ارات 
المألوف���ة لصناعة الق���رار اإلفريقي، وال���ذي يتميز 
بالتدخل الرهيب لألطراف األجنبية )دوالً ومؤسسات(، 
نحو مأسسٍة واس���تقالليٍة لصانع القرار في إطار بناء 
الدول���ة الوطنية اإلفريقية، على اعتب���ار أّن االعتماد 
على األطروحات األجنبية في هذا السياق سوف يعمل 
على اس���تمرار الوضع القائم ولي���س تغييره، انطالقاً 
من تعريف القوى األجنبي���ة لألمن في إفريقيا، والتي 

./https://www.alquds.co.uk :2)   الم�شدر(
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تعّرفه انطالقاً من اس���تمرار تزويده���ا بثروات القارة 
وما تتمتع به من موارد طبيعية ضرورية القتصادياتها، 
فمتى اس���تمر ذلك يعني أّن القارة آمنة، ومتى تعرض 
ذل���ك للتهديد فإنها تتجه نحو اعتب���اره تهديداً للقارة 
اإلفريقي���ة، وتعمل جاهدًة على إدارت���ه وفق ما تمليه 

مصالحها الخاّصة.
خ�تمة:

يسود الكثير من التشاؤم في أوساط الباحثين حول 
مس���تقبل األمن في القارة اإلفريقية انطالقاً من عدة 
اعتبارات، أهّمها انحدار العديد من الحاالت اإلفريقية 
نحو فشل الدولة وعجزها في حاالٍت، وانهيارها بشكٍل 
كام���ل في حاالٍت أخرى، مما يترّت���ب عليه ارتفاٌع في 
وتيرة األزمات السياسية واألمنية، ومن ثَمَّ االقتصادية 

في أغلب الدول اإلفريقية. 
إّن هشاش���ة الحدود بين الدول اإلفريقية بسبب 
عجز الحكومات المركزية وتوس���ع النزاعات الداخلية 
والبيني���ة الحادة، وضعف مؤّسس���ات العمل اإلفريقي 
المش���ترك في مواجهة ذل���ك، أدى إلى بروز تهديدات 

أمنية جديدة أو تجّدد تهديدات تقليدية في القارة. 
وأمام هذا الوضع ال تزال األطراف األجنبية تتوجه 
نح���و التعامل مع ه���ذا الوضع في إفريقي���ا بانتقائيٍة 
كبيرة، حيث تعتمد على التدخل العس���كري المباش���ر 
أحيان���اً )كما هو الحال بالنس���بة لمال���ي وليبيا...(، 
وتفّضل التدخل غير المباش���ر في الش���ؤون الداخلية 
لل���دول اإلفريقية في غالبية األحي���ان، بما يضمن لها 

سالمة مصالحها في القارة. 
وفي هذا الس���ياق؛ تن���ادي أص���واٌت عديدة من 
صّناع القرار والسياس���ات في الق���ارة، ومن الباحثين 
واإلعالميي���ن، بالتخلُّ���ص من عالق���ات التبعّية التي 
تربط الدول اإلفريقية بش���كٍل عام مع الدول الغربية، 
والقائمة على تزويد االقتصادي���ات األجنبية بالموارد 
الطبيعية الضرورية مقابل حماية المجموعات الحاكمة 
لطة، شريطة عدم تعويضها  واس���تمرارها في توّلي السُّ
بعالقاٍت تبعية جدي���دة ألطراٍف أجنبية جديدة أهّمها 

الصين وتركيا، حيث وإن غابت المشروطية السياسية 
لدى تلك األطراف الجديدة في عملية بنائها لعالقاتها 
مع ال���دول اإلفريقي���ة، إال أنها ال تختل���ف ألبتة عن 
مشروطيتها االقتصادية، وعن توجهها إلى اعتبار أّن ما 
يه���ّدد القارة اإلفريقية هو فقط ما يهّدد تأمين وصول 

الموارد الطبيعية التي تتمتع بها القارة اإلفريقية. 
إّن بن���اء مؤّسس���ات ومنظم���ات إقليمية وتحت 
اإلقليمي���ة، في النواح���ي الجغرافية األربع���ة للقارة 
اإلفريقية، سيساهم حتماً في زيادة التعاون اإلفريقي– 
اإلفريقي، بما يس���مح للق���ارة من تكثي���ف االعتماد 
المتبادل على مستويات االقتصاد والسياسة والثقافة، 
���بل الناجعة لتمكين القارة من  يُعّد ذلك أحد أبرز السُّ

تجاوز أزماتها السياسية واألمنية واالقتصادية. 
ولن يتأّتى ذلك لش���عوب الق���ارة إال إذا تّم توحيد 
الرؤى بين المجتمعات وال���دول اإلفريقية حول آليات 
االستغالل األنجع للثروات المحلية بإفريقيا، من خالل 
تشجيع االستثمارات المحلية، وتطوير البنية األساسية 
للنقل واالتصاالت، وتحرير التجارة في القارة، وتسهيل 
االنتق���ال، وتقليل تكلفة نقل البضائع داخل القارة التي 
تُعّد األعل���ى عالمّياً، وتفعيل اتفاقي���ة منطقة التجارة 
الح���رة القاري���ة اإلفريقي���ة التي تُعّد ض���رورًة ملّحة 
للوصول ألهداف القارة، وتحقيق الطموحات ومواجهة 
التحّدي���ات األمنية التي تعاني منها القارة، على اعتبار 
أنها ذات صلة وثيقة بالجوع والفقر واألمية المنتش���رة 
في أوس���اط الس���اكنة المحلية اإلفريقي���ة. وفي هذا 
الس���ياق يُعّد التوّجه نحو إعادة بن���اء الدولة الوطنية 
في إفريقيا على أُس���ٍس من الرشادة السياسية مطلباً 
ملّحاً للتخلص من حالة الهشاش���ة األمنية الرهيبة في 
الق���ارة، بما يتطلبه ذلك من تكثيف الجهد المش���ترك 
ضمن مؤّسس���ات العمل اإلفريقي المشترك قارّياً، أو 
ضم���ن النُُّظم الفرعية لإلقليم، بهدف إدراج ش���روٍط 
سياسية تتعلق بتجسيد الحكم الراشد ومحاربة الفساد 
السياسي؛ كأولويٍة قصوى للتعاون البيني بين الوحدات 

السياسية اإلفريقية �
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تحليل أداء التجارة الخارجية لدول تجمع 
شرق إفريقيا EAC في الفترة )٢٠٠١- ٢٠١٦م(

د. �ضلوى حجازي 
دكتوراه الفل�ض�فة في الإح�ض�اء التطبيقي والقت�ضاد 

القيا�ضي، باحثة اقت�ضاد- جامعة القاه����رة

النامي�ة، وتمّث�ل التج�ارة الخارجي�ة قن�اًة 
اأ�ضا�ض�ية لتدف�ق الخ�دمات وتدف�ق العملة 
الأجنبي�ة اإل�ى �ض�رايين القت�ض�اد، وتدفق 
الإنت�اج  لزي�ادة  الالزم�ة  التكنولوجي�ا 
وتح�ض�ين الق�درة الإنتاجي�ة ف�ي مختل�ف 

القطاعات القت�ضادية.

اأداًة تمكيني�ة ُتَعّد  التج�ارة الخارجي�ة 
قوي�ة وفاعل�ة لتحقي�ق التنمي�ة 
زي�ادة  اأّن  كم�ا  الم�ض�تدامة،  القت�ض�ادية 
الم�ضاركة في التجارة الدولية ت�ضاهم في 
زي�ادة مع�دلت النمو القت�ض�ادي، وت�ض�اعد 
بالأ�ض�واق  العالمي�ة  الأ�ض�واق  رب�ط  عل�ى 
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وقد أصبح���ت التنمية المس���تدامة إحدى 
القضاي���ا المطروحة على المس���توى اإلقليمي 
والعالم���ي، وتهتم بها ال���دول اإلفريقية لكونها 
األكثر تضّرراً نظراً الستنزاف مواردها الزراعية 
واالس���تخراجية؛ مما يمّثل عبئ���اً على كاهلها، 
ومن بينها دول تجمع شرق إفريقيا EAC، التي 
تس���عى بقوة نحو التكامل االقتصادي والتنموي، 
كما أّن التقارب الجغراف���ي يعتبر من محفزات 

التكامل اإلفريقي. 
وتبحث هذه الدراس���ة في مدى المساهمة 
التي تقدمه���ا التجارة الدولي���ة باعتبارها أداة 
تمكينية قوية لتحقيق النمو االقتصادي المستدام، 
حيث يشهد القرن الحالي العديد من التطورات 
االقتصادية والتحديات اإلقليمية والعالمية وتنبع 
أهمية الدراسة من كونها تناقش أهمية التجارة 
الخارجية لدول تجمع ش���رق إفريقيا وما تقّدمه 
من تنميٍة مس���تدامة لألجي���ال القادمة في ظّل 
التحديات االقتصادية والسياس���ية التي تواجه 
المنطق���ة، وما نتج عنها من تدهور منافس���تها 
وازدياد التبعية االقتصادية وما تفرضه من قيود 

على التجارة الخارجية. 
وطبقاً لتقرير وحدة المعلومات االقتصادية؛ 
فمن المتوقع أن ينم���و الناتج المحلي اإلجمالي 
في بداية ع���ام 2018م بالمقارنة بعام 2017م، 
وس���يظّل النمو قوّياً بين عاَم���ي 2018م وعام 
2021م؛ نتيجًة للتوّس���ع المس���تدام والخدمات 
االس���تهالكية والتحضر والتكامل بين دول شرق 
 ، EAC إفريقيا من خ���الل التجمع االقتصادي
باإلضافة إلى اإلصالحات الهيكلية واالس���تثمار 

في البنية التحتية.
وتس���عى دول تجم���ع EAC إل���ى زي���ادة 
اس���تثماراتها وزي���ادة الص���ادرات، ومن أهمها 
كينيا التي تس���عى إلى زيادة استثمارات القطاع 
الخاص، كما تعمل على أن يكون قطاع الخدمات 

هو المحرك الرئيسي للنمو االقتصادي والتجارة 
الخارجية، باإلضافة إلى االهتمام بقطاع التمويل 
وتكنولوجيا المعلومات واالتصاالت وقطاع البناء، 

ومن ثَّم ارتفاع الناتج المحلي اإلجمالي))).
من منطلق أهمية التنمية المس���تدامة التي 
أكدها برنامج النظام العالمي للتنمية المستدامة، 
وأنها عمليٌة مهمة تشمل تلبية احتياجات األجيال 
الحالية، وأيضاً األجيال المقبلة، بدون استنزاف 
الم���وارد الطبيعية، مع الحفاظ على الخصائص 
الطبيعي���ة للبيئة دون إح���داث تدمير أو تدهور 
فيه���ا، وأكد ضرورة االهتم���ام باألنظمة البيئية 
التي تُظهر الت���وازن والمرون���ة، باإلضافة إلى 
األنشطة االقتصادية وغيرها من األنشطة التي 
تحمي البيئة وتحافظ عليها))). ونجد أّن التجارة 
الخارجي���ة ال تؤثر عل���ى البيئة تأثيراً س���لبّياً؛ 
بل تساهم في زيادة نس���بة العمالة واالستفادة 
من الطاقة البش���رية المتعطل���ة؛ مما يؤدي إلى 

انخفاض معدل البطالة.
اس���تخدم البحث المنهج الوصفي التحليلي 
لتحليل أداء التجارة الخارجية لدول تجمع شرق 
إفريقيا، وتهدف الدراسة إلى التعرف على تطور 
التبادل التجاري لدول تجمع ش���رق إفريقيا من 

خالل عدة محاور، هي: 
.EAC  اأوًل: تجمع شرق إفريقيا

ثاني���اً: تطور التجارة الخارجية لتجمع شرق 
إفريقيا.

ثالثاً: تطور الهيكل الس���لعي لصادرات دول 
.EAC تجمع شرق إفريقيا

 AFRICAN DEVELOPMENT BANK GROUP,   (((
-KENYA: COUNTRY STRATEGY PAPER 2014

pp 10, 2014 ,2018

 Global System for Sustainable Development,   (2(
at http://gssd.mit.edu/mapping-sustainability/

 defining-sustainable-development, in April

.2018
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رابع���اً: تطور الهيكل الس���لعي لواردات دول 
.EAC تجمع شرق إفريقيا

خام�ض���اً: التجارة البينية لدول تجمع ش���رق 
إفريقيا.

�ضاد�ضاً: ال���دول المحورية في مجال التجارة 
الخارجية لدول تجمع شرق إفريقيا.

�ضابع���اً: أهم مؤشرات أداء التجارة الخارجية 
لتجمع شرق إفريقيا.

ثامناً: تحديات ومعوقات التنمية االقتصادية 
المستدامة.

ثم الخاتمة ونتائج الدرا�ضة وتو�ضياتها.
:EAC �اأوًل: تجمع �صرق اإفريقي

 EAC  :East Africanتجمع شرق إفريقيا
Community، يعتب���ر منظمة حكومية دولية 
إقليمية، ويوج���د مقرها في أروش���ا بتنزانيا. 
ويضّم التجمع خمس دول، هي: جمهورية كينيا، 
وأوغندا، وجمهورية تنزانيا المتحدة، وجمهورية 

بوروندي، وجمهورية رواندا. 
ويهدف التجمع إلى توسيع وتعميق التعاون بين 
الدول الشريكة، وغيرها من التجمعات االقتصادية 
اإلقليمي���ة، باإلضافة إلى المجاالت السياس���ية 

واالقتصادية واالجتماعية لمصلحتهم المتبادلة.)))
وقد تأس���س عام 1967م؛ ثم ت���ّم حّل هذا 
التجمع في عام 1977م، وتّم التوقيع على معاهدة 
إنشاء التجمع مّرًة أخرى في 30 نوفمبر 1999م، 
وأعيد تأسيس���ه رسمّياً مّرًة أخرى، حيث دخلت 
المعاه���دة حّيز التنفيذ في 7 يوليو 2000م، بعد 
تصديق الدول الش���ريكة األصلي���ة، وهي كينيا 
وأوغندا وتنزانيا، وقد انضموا رس���مّياً في عام 
2001م، ث���م انضمت بورون���دي ورواندا في 18 
يونيو 2007م، وأصبح لكلٍّ منهما عضوية كاملة 

 African Union , East African Community )EAC),  (((
.at https://au.int/en/recs/eac , in April 2018

في التجمع اعتباراً من 1 يوليو 2007م. وقد تّم 
إقرار جواز سفر موّحد لدول هذا التجمع. 

ومن منطلق هدف تعميق التعاون بين الدول 
الش���ريكة وغيرها من التجمع���ات االقتصادية 
اإلقليمية؛ فقد تّم توقيع االتفاقية التأسيس���ية 
لمنطق���ة التجارة الح���رة الثالثية ف���ي القارة 
اإلفريقي���ة TFTA  ف���ي يونيو ع���ام 2015م 
بمدينة شرم الش���يخ، وهي تضّم ثالثة تجمعات 
اقتصادية، وهي: تجمع السوق المشتركة للشرق 
والجنوب اإلفريقي الكوميسا Comesa، وتجمع 
ش���رق إفريقيا إياك EAC، والجماعة اإلنمائية 
للجن���وب اإلفريق���ي س���ادك))) Sadc، وهذه 
التكت���الت االقتصادية تمّثل قوة إفريقية يمكنها 
مع���اً مواجهة التحديات واألس���واق المنافس���ة 

الخارجية، حيث تمّثل 26 دولًة إفريقية.
ونج���د أّن كاّلً من )كينيا ورواندا وبوروندي( 
من الدول األعضاء في تجمع الكوميس���ا، حيث 
كان انضمام رواندا وبوروندي في يناير 2004م، 
وانسحبت تنزانيا في عام 2000م))). أيضاً هذه 
الدول مشتركة في مجرى مائي واحد، فهي من 

دول حوض النيل. 
الخ�رجية  ال��ت��ج���رة  ت��ط��ور  ث���ن��ي��ً�: 

لتجمع �صرق اإفريقي�:
بدراسة وتحليل تطور قيمة التجارة الخارجية 
لدول التجمع، بش���قيها الص���ادرات والواردات، 
خالل فترة الدراس���ة، نجد أّن قيمة الصادرات 

التجارة  اتفاقية منطقة  واآخ��رون،  ال�شفيع عي�شي  )2)  محمد عبد 
عمومًا  الإفريقية  القت�شادات  على  واآثارها  الإفريقية  الحرة 
التخطيط  ق�شايا  �شل�شلة  خ�شو�شًا،  الم�شري  والقت�شاد 
ال��ق��وم��ي،  التخطيط  معهد  )ال��ق��اه��رة:   ،(28(( والتنمية 
 http://inplanning.gov.eg/pages .(شبتمبر7)20م)، �س�
المنظمات  »دليل  �شالم  علي  اأحمد  د.  عا�شور،  محمد  د.     (((
والدرا�شات  البحوث  معهد  )القاهرة:  الدولية«  الإفريقية 
الإفريقية، م�شروع دعم التكامل الإفريقي، جامعة القاهرة، 

الطبعة الأولى، 2006م). 
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خالل فترة الدراس���ة تتراوح م���ن 2967.832 
ملي���ون دوالر كحدٍّ أدنى، يمثلها عام 2001م بما 
يعادل 1.97% من إجمالي قيمة الصادرات، إلى 
14873.433 ملي���ون دوالر في عام 2014م بما 
يع���ادل 9.89% من إجمالي القيم���ة، في حين 
بلغت قيمة ال���واردات 6473.867 مليون دوالر، 
وذلك في عام 2002م، تمثل 1.74% من إجمالي 
قيمة الواردات خالل الفترة نفس���ها، وقد بلغت 
42134.108 ملي���ون دوالر في عام 2015م بما 

يعادل 11.30% من إجمالي قيمة الواردات. 
نج���د أيض���اً أّن إجمال���ي قيم���ة التجارة 
الخارجي���ة خالل فترة الدراس���ة هي 523387 
ملي���ون دوالر تمثل 150400 ملي���ون دوالر من 
إجمالي قيمة الصادرات، باإلضافة إلى 372987 
مليون دوالر قيمة الواردات. ومن المالحظ زيادة 
قيمة ال���واردات عن قيمة الصادرات؛ مما ترتب 
عليه عجٌز دائ���م في المي���زان التجاري خالل 
فترة الدراس���ة. والجدول رقم )1( يوضح تطور 
قيمة التجارة الخارجية والميزان التجاري لدول 
التجمع EAC خالل الفت���رة )2001-2016م(، 

وقد تم تحويل القيمة إلى المليون دوالر. 

جدول رقم )1(:
تطور قيمة التجارة الخارجية والميزان التجاري 

EAC لدول تجمع
خالل الفترة )2001-2016م(- القيمة بالمليون دولر

قيمة ال�شنوات
قيمة الوارداتال�شادرات

اإجمالي قيمة 
التجارة 
الخارجية

الميزان 
التجاري 
)�س- و)

200(2967.8(27(59.95((0(27.78(4(92.((9-
20022850.(((647(.8679(2(.978(62(.756-
200(4(((.9(27420.908((752.84(088.976-
20044992.2((9(2(.02(4((5.25(4((0.789-
20056(68.(5(((779.562(7947.7(556((.409-
20066700.(6((5((7.75220(8.(((86(7.(89-

20077896.52((9452.48527(49.008((555.962-
2008(0(86.42(25(26.606(55((.027(4740.(85-
20099(87.054224(7.006((824.06((049.952-
20(0(((98.24726579.(49(7777.596(5(8(.(02-
20((((25(.924(42(9.(054749(.02920987.(8(-
20(2(4788.764(6876.95(5(665.7(522088.(87-
20(((((7(.084(7448.(95506(9.27924277.(((-
20(4(487(.4(((9777.56454650.99724904.(((-
20(5(4428.66942((4.(0856562.77727705.4(9-
20(6((006.9((((440.88744447.8(84((.974-

-87222588))7298752)50400)الإجمالي 

الم�ضدر: من اإعداد الباحثة با�ضتخدام بيانات:
 https://trademap.org , in Apr.2018

الش���كل رقم )1( والشكل رقم )2( يوضحان 
تط���ور قيمة التجارة الخارجي���ة وعجز الميزان 

التجاري.
�ضكل رقم )1(:

تطور قيمة التجارة الخارجية لدول تجمع 
القيمة  )2001-2016م(-  الفترة  خالل   EAC

بالمليون دولر

الم�ضدر: من اإعداد الباحثة با�ضتخدام بيانات 
جدول رقم )1(.

الش���كل رق���م )1(: يوضح االتج���اه العام 
المتزايد لقيمة الواردات والصادرات خالل فترة 
الدراس���ة، حيث بدأت القيم في االرتفاع بدايًة 
من ع���ام 2002م إلى ع���ام 2008م، حيث بلغت 
قيمة ال���واردات اقصي قيمة لها، ثم االنخفاض 
ال���ذي تزامن مع ح���دوث األزم���ة االقتصادية 
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العالمي���ة التي أث���رت على اقتص���ادات الدول 
النامية، وأضرت ب���كّل القطاعات، خاّصًة لدول 
تجمع ش���رق إفريقيا EAC، ثم تزايدت القيمة 

مّرًة أخرى. 
كما يوضح الش���كل: ارتفاع قيمة الواردات 
عن الصادرات بنس���بٍة كبيرة، خصوصاً من عام 
2010م وحتى عام 2016م، برغم انخفاض قيمة 
الواردات في ه���ذا العام، إال أنها ما زالت تفوق 
قيمة الصادرات؛ مما أدى إلى ارتفاع قيمة عجز 
الميزان التجاري، وهذا ما يوضحه الش���كل رقم 
)2(، حيث تزايدت قيمة عجز الميزان التجاري 
خالل فترة الدراسة نظراً الرتفاع قيمة الواردات 
عن الصادرات، حيث تقوم دول التجمع بتصدير 
المواد الخام األولية الزراعية واالس���تخراجية، 
والس���يما المعادن ب���دون أي قيمٍة مضافة، في 
حي���ن تقوم باس���تيراد هذه الم���واد مصّنعة أو 
نصف مصّنع���ة بأثماٍن باهظة، خاّصًة الس���لع 
المس���تخدمة في اإلنتاج، كالماكينات والمعدات 
والمحركات، وأيضاً استيراد التكنولوجيا، ونجد 
صعوبة في تغطية قيمة الصادرات للواردات في 
الدول اإلفريقية عاّمة، وفي دول التجمع خاّصة، 

وذلك على مدار سنوات الدراسة.
�ضكل رقم )2(:

اإجمالي التجارة الخارجية، الميزان التجاري 
لدول تجمع EAC خالل الفترة )2001-

2016م(- القيمة بالمليون دولر

الم�ضدر: من اإعداد الباحثة با�ضتخدام بيانات 
جدول رقم )1(

ث�لثً�: تطور الهيكل ال�صلعي ل�ص�درات 
 :EAC �دول تجمع �صرق اإفريقي

دول القارة اإلفريقية، والسيما تجمع شرق إفريقيا 
EAC، دوٌل تسيطر على قائمة صادراتها المواد الخام 
األولية، وتتمثل ف���ي المحاصيل النقدي���ة، مثل البن 
والش���اي والتوابل والتبغ، إضاف���ًة إلى تصدير المواد 
االس���تخراجية الخام كالبترول والمع���ادن المختلفة، 
وتقوم باستيراد مستلزمات اإلنتاج من اآلالت والمعدات 
الكهربائية ومعدات النقل، باإلضافة إلى ذلك تستورد 

الصناعات الدوائية وبعض السلع االستهالكية.
وبدراس���ة الهيكل الس���لعي لصادرات دول 
تجمع EAC، خ���الل فترة الدراس���ة، نجد أّن 
الص���ادرات يهيم���ن عليه���ا عدٌد مح���دوٌد من 
الس���لع األولية والمواد الخام، سواء الزراعية أو 
االستخراجية، وتستحوذ على النصيب األكبر من 
حجم الصادرات، حيث تبلغ قيمة صادرات البن 
والشاي والتوابل باإلضافة إلى األشجار والنباتات 
والزه���ور المقطوف���ة 34840.31 مليون دوالر، 
تع���ادل 23% من القيمة اإلجمالي���ة للصادرات، 
بينما األحجار الكريم���ة والمعادن الثمينة تعادل 
12.32%، باإلضاف���ة إلى بعض الم���واد الخام 
األولية الت���ي ال تتجاوز 6% م���ن إجمالي قيمة 

الصادرات، والجدول التالي يوضح ذلك:
جدول رقم )2(:

تطور الهيكل ال�ضلعي ل�ضادرات لدول تجمع �ضرق 
اإفريقيا اإلى العالم خالل الفترة )2001-2016م(- 

القيمة بالمليون دولر

القيمة بالمليون دولرال�شادرات

2.49)267البن وال�شاي والتوابل

6.65)85)الأحجار الكريمة والمعادن الثمينة

8).25)8الخامات والخبث والرماد

27.82)8الأ�شجار والنباتات والزهور المقطوفة
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7827.54الوقود والزيوت المعدنية

)5559.0خ�شروات وجذور ودرنات �شالحة لالأكل

6).8)52الأ�شماك والق�شريات

9).0)52التبغ وبدائل التبغ الم�شنعة

)75.7))الملح. الكبريت. والجير وال�شمنت

2).20))فواكه ومك�شرات �شالحة لالأكل

9).277)دهون وزيوت حيوانية اأو نباتية

6).54909�شلع اأخرى 

99.65)50)الإجمالي 

الم�ضدر: من اإعداد الباحثة با�ضتخدام بيانات:
http://trademap.org/Index.aspx , in April 2018

نج���د أّن مجموعة البن والش���اي والتوابل، 
وكذل���ك مجموعة األحجار الكريم���ة والمعادن 
الثمينة، تس���تحوذ عل���ى النصي���ب األكبر من 
ص���ادرات التجم���ع، حيث بلغ���ت 45249.14 
مليون دوالر، تمثل مع���اً 30% من إجمالي قيمة 
الصادرات. والش���كل رق���م )3( يوضح األهمية 
النسبية للصادرات الس���لعية لدول تجمع شرق 

إفريقيا EAC خالل فترة الدراسة.
�ضكل رقم )3(:

الأهمية الن�ضبية لل�ضادرات ال�ضلعية لدول تجمع 
 EAC  ضرق اإفريقيا�

الم�ضدر: من اإعداد الباحثة با�ضتخدام بيانات 
جدول رقم )2(.

وفيم���ا يلي عر�ض الهيكل ال�ضلعي ل�ضادرات كل 
دولة من دول تجمع �ضرق اإفريقيا: 

كينيا:
ازدهرت بكينيا زراعة المحاصيل النقدية، 
مثل البن والش���اي والكاكاو وقصب الس���كر 
والقط���ن والزه���ور المقطوف���ة، باعتبارها 
س���لعاً اس���تراتيجية مهمة، وتس���تحوذ على 
النس���بة األكبر من قيمة الص���ادرات، حيث 
يت���ّم تصديرها ف���ي صورتها الخ���ام، وتهتم 
بتصدير البن والشاي والتوابل، حيث تستحوذ 
صادراتها على ما يقرب من 24% من إجمالي 
الصادرات، كما تق���وم بتصدير ثمار الكاكاو 
الخام. وقد ش���هدت صادراتها اتجاهاً عاماً 
متزايداً خالل فترة الدراس���ة؛ باستثناء عام 
2011م، حي���ث انخفض���ت قيم���ة صادرات 
الكاكاو بنس���بة 43.1%، وأيضاً عام 2014م، 
الذي ش���هد انخف���اض في قيم���ة صادرات 

الكاكاو بنسبة 40% عن عام 2013م.
كم���ا تصدر األش���جار والنباتات والبذور 
الزيتي���ة، وتأتي ف���ي المرك���ز الثاني، حيث 
بلغت قيمة الصادرات خالل فترة الدراس���ة 
7018.4 مليون دوالر، بنس���بة 10.35% من 
إجمال���ي الص���ادرات، ثم مجموع���ة الوقود 
والزيوت المعدنية، وتأتي في المركز الثالث، 
ويليها بعض الس���لع األولي���ة المحدودة التي 
تهيمن على قائمة الصادرات بنسبة ال تتجاوز 
6% من حجم الصادرات الس���لعية، باإلضافة 
إلى ضع���ف قيمة صناعات المعادن والحديد 
والمالبس  البالس���تيك  ولدائ���ن  والصل���ب 
والخي���وط والمنس���وجات، حي���ث إّن معظم 
الصادرات من المواد الخام األولية. والجدول 
التالي يوضح ص���ادرات كينيا من المنتجات 

السلعية خالل فترة الدراسة.
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جدول رقم )3(:
الهيكل ال�ضلعي ل�ضادرات كينيا خالل الفترة 

)2001-2016م(- القيمة بالمليون دولر

))20-المنتج
20(6

-200(
20(6

الأهمية الن�شبية 
لل�شادرات %

البن وال�شاي 
)9.)2%).6209)).97)8والتوابل

اأ�شجار ونباتات 
5).0)%8.4)647.470)وبذور زيتية

وقود وزيوت 
7.42%))50)82)معدنية

خ�شراوات 
طازجة وجذور 

ودرنات
(588.5(5(5%5.(9

)).)5%9.))60)8540.7)�شلع اأخرى 
00.00)%996.767787.4))جميع ال�شادرات

الم�ضدر: جميع الح�ضابات من اإعداد الباحثة 
با�ضتخدام بيانات:

http://trademap.org/Index.aspx , in April 2018    

تنزانيا:
تش���تهر تنزانيا بالثروة الحيوانية لما لها من 
موقع متميز، باإلضافة إلى وفرة المياه والمراعي 
الخضراء المناسبة لتنمية الثروة الحيوانية، إال 
أن صادراتها ال تتجاوز 1% من حجم الصادرات.
ويعتمد اقتصاد تنزاني���ا على عدٍد محدود 
من الس���لع، فنجد أّن صادرات مجموعة اللؤلؤ 
واألحجار والمعادن الثمينة تس���يطر على قائمة 
الص���ادرات، وتعتمد عليه���ا حصيلة الصادرات 
بما يعادل 31.3% من إجمالي قيمة الصادرات، 
باإلضاف���ة إل���ى مجموعة ص���ادرات الخامات 
والخبث والرماد بما يعادل 12.26% من إجمالي 
قيمة الص���ادرات، وبعض الس���لع األخرى التي 
ال تتجاوز 4% من حجم الصادرات الس���لعية))). 

))) 2 جميع الح�شابات من اإعداد الباحثة با�شتخدام بيانات:

والجدول التالي يوضح الهيكل السلعي لصادرات 
تنزانيا خالل فترة الدراسة. 

جدول رقم )4(:
الهيكل ال�ضلعي ل�ضادرات تنزانيا خالل الفترة 

)2001-2016م(- القيمة بالمليون دولر

))20-ال�شادرات
20(6

-200(
20(6

الأهمية الن�شبية 
لل�شادرات

لوؤلوؤ واأحجار 
29.))%5880.5)).)970ومعادن ثمينة

الخامات والخبث 
2.26)%6.)775.9622)والرماد

البن وال�شاي 
)).5%420.72702.9)والتوابل

الأ�شماك 
)5.0%).)255).))0)والق�شريات

0).46%96.6))4744.72)�شلع اأخرى 
00.00)%750752.9.)065)الإجمالي 

الم�ضدر: جميع الح�ضابات من اإعداد الباحثة 
با�ضتخدام بيانات: 

http://trademap.org/Index.aspx , in April 2018 

رواندا: 
تستحوذ مجموعة الخامات والخبث والرماد 
على النصي���ب األكبر من عائ���دات الصادرات 
في روان���دا، بقيمة إجمالي���ة قدرها 1499.3 
مليون دوالر، بم���ا يعادل 24% من إجمالي قيمة 
الص���ادرات، إضافًة إلى ذلك تقوم بتصدير البن 
وأوراق الش���اي الخضراء والتوابل في صورتها 
الخ���ام بنحو 25% من قيمة الص���ادرات، وذلك 
خالل فترة الدراسة، إضافة إلى تصدير الوقود 
والزي���وت المعدنية بما قيمت���ه 592.1 مليون 
دوالر، وق���د انخفضت قيمة الصادرات بنس���بة 
94.9%، ث���م ارتفعت من 7.1 ماليين دوالر إلى 

http://trademap.org/Index.aspx , in April 2018
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443.7 مليون دوالر، خ���الل الفترة من 2011م 
وحتى 2016م.

وقد أكدت وزارة الموارد الطبيعية أّن الدولة 
أعلنت عن خطٍة لبدء تصدير المعادن المصّنعة، 
وذل���ك لتحفي���ز الصناعة المحلي���ة، مما يتيح 
فرص تصديرها على أس���اٍس تنافسي بدالً من 
تصديرها في صورتها األولية، كما تس���عى إلى 
إدخال تكنولوجيا جديدة لفصل المعادن، س���واء 
المستخرجة األولية أو المصّنعة)))، كما أّن زيادة 
التجارة بين رواندا ودول مجموعة شرق إفريقيا 
األخرى تّم تحقيقها بس���بب إزالة 8 حواجز غير 
جمركية، وقد عّزز هذا تجارة EAC مع أوغندا 

وتنزانيا.
جدول رقم )5(:

الهيكل ال�ضلعي ل�ضادرات رواندا خالل الفترة 
)2001-2016م(- القيمة بالمليون دولر

))20-ال�شادرات
20(6

-200(
20(6

الأهمية 
الن�شبية 

لل�شادرات

الخامات والخبث 
7).29%).499)).0)9والرماد

البن وال�شاي 
28.68%7.)47)).784والتوابل

52.))%).7592.)44وقود وزيوت معدنية

)0.6)%27).574)962.))2)�شلع اأخرى 

00)%9.227))70.0625))الإجمالي 

الم�ضدر: جميع الح�ضابات من اإعداد الباحثة 
با�ضتخدام بيانات:

http://trademap.org/Index.aspx , in April 2018 

  Rwanda-to-export-processed-minerals, at:   (((
http://www.thecitizen.co.tz/News/Rwanda/

index.html

بوروندي: 
تعتب���ر الزراعة أكبر مس���اهم في اقتصاد 
دولة بوروندي، ويؤكد ذلك تقرير 2016م، حيث 
تساهم الزراعة بنس���بة 40% من الناتج المحلي 
اإلجمالي، ويعمل بها أكثر من 90% من السكان، 
كما أّن االستقرار السياس���ي له تأثير على نمّو 
القطاع في ع���ام 2017م، مم���ا أدى إلى زيادة 
اإلنتاج الزراعي اإلجمالي مدعوماً بارتفاع أسعار 
المحاصي���ل الزراعية النقدية، والس���يما البن 
والش���اي، وهي الصادرات األولية الخام، والتي 
تمث���ل 90% من عائدات النق���د األجنبي، ويؤكد 
التقري���ر أّن عائدات صادرات بوروندي وقدرتها 
على دفع ثمن الواردات تعتمد بش���كٍل رئيس���ي 
على األس���عار الدولية لكلٍّ من البن والشاي))). 

والجدول التالي يوضح ذلك: 
جدول رقم )6(:

الهيكل ال�ضلعي ل�ضادرات بوروندي خالل الفترة 
)2001-2016م(- القيمة بالمليون دولر

))20-ال�شادرات
20(620(6-200(

الأهمية 
الن�شبية 

لل�شادرات

البن وال�شاي 
7.65)%89796.5)والتوابل

لوؤلوؤ واأحجار 
4.04)%).7.8720))ومعادن ثمينة

)).28%599).00)�شلع اأخرى 

00.00)%5.6))026.92)الإجمالي 

الم�ضدر: جميع الح�ضابات من اإعداد الباحثة 
با�ضتخدام بيانات:

http://trademap.org/Index.aspx , in April 2018

 Burundi Economic Outlook 2016, The Story   (2(
 Behind the Numbers, )Deloitte & Touche,2016),

p.4,9
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اأوغ��ن�دا: 
يعمل معظم س���كان أوغ��ن�دا في الزراعة، 
ويمث���ل اإلنتاج الزراعي نح���و 50% من إجمالي 
الناتج الع���ام، ويعتمد االقتص���اد على حصيلة 
الصادرات، حي���ث تقوم الدول���ة بتصدير البن 
والش���اي والتب���غ وال���كاكاو كس���لع أولية خام، 
وباعتبارها م���ن المحاصيل النقدية المهمة في 
اقتصاد أوغن���دا. ويعتبر محصول البن من أهّم 
المنتج���ات الزراعية التي تتمي���ز بجودة أنواعه 
ويُزرع في أكثر م���ن 800 ألف مزرعة، وأكثرها 
دخ���اًل هو البن العربي، ويزرع في غرب أوغندا، 
باإلضافة إلى المحاصيل الزيتية، كما تش���تهر 
بزراعة الموز والكاسافا والبقول، وتعتمد أيضاً 
على تصدي���ر بعض المعادن الخ���ام، كما تقوم 
بتصدي���ر األس���ماك والقش���ريات بأنواعها))). 

والجدول التالي يوضح ذلك:
جدول رقم )7(:

الهيكل ال�ضلعي ل�ضادرات اأوغندا خالل الفترة 
)2001-2016م(- القيمة بالمليون دولر

))20-المنتجات
20(6

-200(
20(6

الأهمية الن�شبية 
لل�شادرات

البن وال�شاي 
22.7%2945.45470.6والتوابل

الأ�شماك 
7.7%858.2)758.7والق�شريات

69.5%2)67)5.))02)�شلع اأخرى 
00)%5.624060.8)9))الإجمالي 

الم�ضدر: من اإعداد الباحثة با�ضتخدام بيانات:
http://trademap.org/Index.aspx , in April 2018  

- من العرض السابق: نالحظ أّن المحاصيل 
النقدية تس���يطر على صادرات دول التجمع، مثل 
البن والكاكاو والشاي والتوابل والتبغ، فنجد كينيا 

http://www.marefa.org  (((

تتميز بجودة محصول الشاي والبن والكاكاو، ونجد 
روان���دا وبوروندي تتميز بج���ودة محصول البن، 
وأوغندا يميزها محصول الكاكاو، باإلضافة إلى 
تنزانيا الت���ي تتميز في بعض المحاصيل النقدية 
إال أّن لديها ثروة حيوانية يمكنها االستفادة منها، 
باالهتم���ام بصناعات اللح���وم ومنتجات األلبان 

والجلود، حيث تقوم بتصدير اللحوم الحية.
لواردات  ال�صلعي  الهيكل  تطور  رابعً�: 

 :EAC �دول تجمع �صرق اإفريقي
بدراس���ة تطور الهيكل الس���لعي لواردات دول 
تجمع EAC، خالل فترة الدراسة )2001-2016م(، 
نجد أّن الواردات يس���يطر عليها السلع الرأسمالية 
وتس���تحوذ على النصيب األكبر من حجم الواردات، 
ونج���د أّن مجموعة الوقود والزي���وت المعدنية كان 
لها النصي���ب األكبر من قيمة ال���واردات بما يعادل 
23.2% من إجمالي الواردات، يليها مجموعة اآلالت 
واألجه���زة الميكانيكية، ثم تأت���ي المركبات وقطع 
الغيار وملحقاتها في المركز الثالث بقيمة 31554.4 

مليون دوالر، تعادل 8.5% من إجمالي الواردات. 
وفيما يلي نستعرض الهيكل السلعي للواردات: 

جدول رقم )8(:
 EAC الهيكل ال�ضلعي لواردات لدول تجمع �ضرق اإفريقيا
خالل الفترة )2001-2016م(- القيمة بالمليون دولر

القيمة بالمليون الواردات
دولر

الأهمية الن�شبية 
للواردات

الوقود والزيوت 
2.)2%9.)8645المعدنية

الآلت والأجهزة 
9.6%5784.8)الميكانيكية

المركبات وقطع الغيار 
8.5%554.4))وملحقاتها

الآلت والمعدات 
7.9%).62)29الكهربائية

).4%).7))5)بال�شتيك وم�شنوعاته
4.0%5002.9)الحديد وال�شلب
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7.)%).))9))حبوب

4.)%5.4)25)منتجات دوائية

2.)%6.8)9))دهون وزيوت حيوانية

2.5)%28.5))2)�شلع اأخرى 

القيمة الإجمالية  
00.0)%72987.2)للواردات 

الم�ضدر: من اإعداد الباحثة با�ضتخدام بيانات:
http://trademap.org/Index.aspx , in April 2018

بدراسة الهيكل السلعي لواردات دول تجمع 
EAC خالل فترة الدراس���ة؛ نج���د أّن واردات 
الوقود والزيوت المعدنية تأتي في مركز الصدارة 
بقيم���ة 86453.9 ملي���ون دوالر، باإلضافة إلى 
مجموعة الس���لع اإلنتاجية، والتي تستحوذ على 
النصيب األكبر من قيمة ال���واردات، حيث تبلغ 
قيم���ة واردات اآلالت واألجه���زة الميكانيكي���ة 
والمركبات وقطع الغي���ار وملحقاتها، باإلضافة 
إلى مجموعة اآلالت والمع���دات الكهربائية بما 
قيمته 96701.3 مليون دوالر، تعادل 25.9% من 
القيمة اإلجمالية للواردات، باإلضافة إلى بعض 
الواردات األخرى بما يع���ادل 32.5%، والتي ال 
يتجاوز كلٌّ منها 3% من إجمالي قيمة الواردات. 

والشكل التالي يوضح ذلك:
�ضكل رقم )4(:

الأهمية الن�ضبية للواردات ال�ضلعية لدول تجمع 
EAC ضرق اإفريقيا�

الم�ضدر: من اإعداد الباحثة با�ضتخدام بيانات 
جدول رقم )8(.

وفيما يلي عرض الهيكل السلعي لواردات كّل 
دولة من دول تجمع شرق إفريقيا.

 كينيا:
تعّد مجموعة الوقود والزيوت المعدنية هي 
المجموعة التي لها النصي���ب األكبر في قائمة 
واردات كينيا بقيمة إجمالية 36106.75 مليون 
دوالر، وس���جلت نس���بة المس���اهمة في قيمة 
الواردات 21%، بينما خالل الس���نوات الخمس 
األخيرة )2010-2016م( بلغت نسبة المساهمة 

في إجمالي الواردات %19.66. 
ويليها مجموعة اآلالت واألجهزة والمفاعالت 
النووي���ة، وقد بلغت قيمته���ا 16302.22 مليون 
دوالر، كما س���جلت نسبة المس���اهمة في قيمة 
الواردات ما يعادل 9.5% خ���الل إجمالي فترة 
الدراس���ة بينما خالل السنوات الخمس األخيرة 
)2010-2016م( بلغت نس���بة المس���اهمة في 
إجمال���ي ال���واردات 9.84%، يليه���ا األجه���زة 
والمفاعالت النووية بما يعادل9.5% من إجمالي 
حجم الواردات، ث���م مجموعة اآلالت والمعدات 
الكهربية بم���ا يعادل 8.1% م���ن إجمالي قيمة 
ال���واردات وبنس���بة ارتفاع  قدره���ا %234.7، 
ومجموعة عرب���ات ومركبات حديدية باإلضافة 
إلى مجموعات س���لعية أخ���رى بما يعادل %54. 
ولك���ن كّل مجموعة ال تتجاوز نس���بتها 2% من 
إجمالي الواردات ال���واردات))). والجدول التالي 
يوضح تطور الهيكل الس���لعي لواردات كينيا من 

العالم خالل فترة الدراسة.

 

بيانات  با�شتخدام  الباحثة  بوا�شطة  الن�شب ح�شبت  )))   جميع 
جدول رقم )8).
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جدول )9(:
تطور الهيكل ال�ضلعي لواردات كينيا خالل الفترة 

)2001-2016م(- القيمة بالمليون دولر

الأهمية )200-6)020)20-6)20الواردات
الن�شبية

وقود وزيوت 
)2%06.75)6))9844.4)معدنية

اآلت واأجهزة 
ومفاعالت 

نووية
99(9.2((6(02.22%9.5

اآلت ومعدات 
).8%26.)86))82.65)8كهربية

عربات 
ومركبات 

حديدية
7468.77(2556.42%7

54%55287.7492708.42�شلع اأخرى 

00)%5.07)5)7)00922.8)الإجمالي 

الم�ضدر: من اإعداد الباحثة با�ضتخدام بيانات:
http://trademap.org/Index.aspx in April 2018

تنزانيا:
الج���دول التالي يوض���ح واردات تنزانيا من 
المنتجات السلعية خالل فترة الدراسة )2001-

قائم���ة  ال�ضل���ع  بع����ض  تت�ض���در  حي���ث  2016م(، 
الواردات، اأهمها:

- تس���يطر عل���ى قائم���ة واردات تنزاني���ا 
مجموعة الوقود والزيوت المعدنية، وقد سجلت 
نس���بة المس���اهمة في قيمة الواردات %30.7 
خ���الل إجمالي فت���رة الدراس���ة، بينما خالل 
السنوات الخمس األخيرة )2011-2016م( بلغت 
نسبة المساهمة في إجمالي الواردات %34.59، 
وارتفعت الواردات بنس���بة 350,6%، يليها بعض 
المجموع���ات األخ���رى مث���ل اآلالت واألجهزة 
والمفاعالت النووية، تعادل 10.4% من إجمالي 
قيمة الواردات، وبنسبة ارتفاع تعادل %147.4، 

وتأتي في المركز الثاني.

- العرب����ات والمركبات الحديدي����ة تأتي في 
المركز الثالث، وتستورد تنزانيا بما يمثل9.4% من 
إجمالي الواردات، وبنس����بة ارتفاع بلغت %194.3، 
يليها مجموعة آالت ومعدات كهربية تمثل 6.7% من 
إجمالي الواردات، وبنسبة ارتفاع بلغت %205.8.  

- وهناك مجموعات س���لعية أخ���رى بما يعادل 
42.8%، وكل منها ال تتجاوز 2% من إجمالي الواردات))). 
والجدول التالي يوضح تطور الهيكل الس���لعي لواردات 

تنزانيا من العالم خالل فترة الدراسة.
جدول )10(:

تطور هيكل واردات تنزانيا ال�ضلعية مع العالم خالل 
الفترة )2001-2016م(- القيمة بالمليون دولر

الأهمية الن�شبية)200-6)020)20-6)20الواردات 

وقود وزيوت 
0.7)%7).)))5)94.68)24معدنية

اآلت واأجهزة 
ومفاعالت 

نووية
65(6.78((9((.04%(0.4

عربات 
9.4%0858.28)6265.09ومركبات

اآلت ومعدات 
6.7%4400.657709.79كهربية

42.8%85.28)4.0849)289�شلع اأخرى 

00.00)%4975.76))28.))705الإجمالي 

الم�ضدر: من اإعداد الباحثة با�ضتخدام بيانات:
http://trademap.org/Index.aspx in April 2018

روان���دا:
الج���دول التالي يوض���ح واردات رواندا من 
المنتجات السلعية خالل فترة الدراسة )2001-

قائم���ة  ال�ضل���ع  بع����ض  تت�ض���در  حي���ث  2016م(، 
الواردات، واأهمها:

بيانات  با�شتخدام  الباحثة  بوا�شطة  الن�شب ح�شبت  )))   جميع 
جدول رقم )0)).
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- تهيمن على قائمة واردات رواندا مجموعة اآلالت 
والمعدات الكهربية، وقد سجلت نسبة المساهمة في 
قيمة الواردات 11.2%، بينما خالل السنوات األخيرة 
)2010-2016م( بلغت نس���بة المساهمة في إجمالي 
الواردات 11%، وبنس���بة ارتفاع بلغت 347.3%، وتأتي 
في المرك���ز األول، يليها مجموع���ة اآلالت واألجهزة 
والمفاع���الت النووية بما يع���ادل 9.6% من إجمالي 

الواردات، وبنسبة ارتفاع تعادل %283.1، %146.6.
- بعض المجموعات الس���لعية األخرى التي 
تساهم بنس���بة تتجاوز 65%، وكل مجموعة منها 

ال تتعدي نسبتها 4% من إجمالي الواردات))). 
والجدول التالي يوضح تطور الهيكل السلعي 
لواردات رواندا من العالم خالل فترة الدراسة. 

جدول )11(:
تطور الهيكل ال�ضلعي لواردات رواندا من العالم 

خالل الفترة )2001-2016م(- القيمة بالمليون دولر

)200-0)20-6)20الواردات 
20(6

الأهمية 
الن�شبية

2.))%922.52)52.)20)اآلت ومعدات كهربية

اآلت واأجهزة 
9.6%646.45)2).089)ومفاعالت نووية

عربات ومركبات 
8.4%4.68)4))6.)82حديدية

5.6%545.67960.28وقود وزيوت معدنية

).65%)5.8)2))7257.87�شلع اأخرى 

00)%79.76)7)9.99)09)الإجمالي 

الم�ضدر: من اإعداد الباحثة با�ضتخدام بيانات:
http://trademap.org/Index.aspx in April 2018

بوروندي:
الج���دول التال���ي يوض���ح واردات بوروندي من 
المنتجات السلعية خالل فترة الدراسة )2016-2001(،  

بيانات  با�شتخدام  الباحثة  بوا�شطة  الن�شب ح�شبت  )))   جميع 
جدول رقم )0)).

حيث تت�ضدر بع�ض ال�ضلع قائمة الواردات، واأهمها:
- تعّد مجموعة الوق���ود والزيوت المعدنية 
هي المجموع���ة التي لها النصي���ب األكبر في 
قائمة واردات بوروندي بقيمٍة إجمالية 1334.99 
مليون دوالر، وسجلت نسبة المساهمة في قيمة 
الواردات 17.8%، بينما خالل السنوات األخيرة 
)2010-2016( بلغ���ت نس���بة المس���اهمة في 
إجمالي الواردات 22.7%، وبنس���بة ارتفاع بلغت 
34.7%، وتأتي في المركز األول، ويليها مجموعة 
العربات والمركبات الحديدية والترام، وقد بلغت 
قيمتها 719.94 مليون دوالر. كما سجلت نسبة 
المس���اهمة في قيمة الواردات ما يعادل %9.6، 
بينما خالل الس���نوات األخيرة )2016-2010( 
بلغت نس���بة المس���اهمة في إجمالي الواردات 

6.9%، وبنسبة ارتفاع بلغت %136.0. 
- تستورد بوروندي آالت ومعدات كهربية بما 
يعادل 7% من إجمالي حجم الواردات، وبنس���بة 
ارتفاع تعادل 167.8%، كما تستورد مجموعة من 
السلع األخرى تقّدر بنس���بة 58.6%، وكلٌّ منها 
ال تتج���اوز 3% من إجمالي قيم���ة الواردات))). 
والج���دول التالي يوضح تطور الهيكل الس���لعي 
لواردات بوروندي من العالم خالل فترة الدراسة.

جدول رقم )12(:
تطور الهيكل ال�ضلعي لواردات بوروندي من العالم 

خالل الفترة )2001-2016م(- القيمة بالمليون دولر

0)20-الواردات 
20(6

-200(
20(6

الأهمية 
الن�شبية 

7.8)%4.99)))074.26)وقود وزيوت معدنية

عربات ومركبات 
9.6%9.94)28.667)حديدية وترام

7.0%524.28)20.9)اآلت ومعدات كهربية

بيانات  با�شتخدام  الباحثة  بوا�شطة  الن�شب ح�شبت  )2)   جميع 
جدول رقم )))).
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اآلت واأجهزة 
6.9%8).7)5)06.2)ومفاعالت نووية

58.6%)90.6)4)0.)269�شلع اأخرى 

00.0)%7487.02)).)472الإجمالي 

الم�ضدر: من اإعداد الباحثة با�ضتخدام بيانات:
http://trademap.org/Index.aspx in April 2018

اأوغندا:
الجدول التالي يوض���ح واردات أوغندا من 
المنتجات السلعية خالل فترة الدراسة )2001-
قائم���ة  ال�ضل���ع  بع����ض  تت�ض���در  حي���ث  2016م(، 

الواردات، اأهمها:
- مجموعة الوق���ود والزيوت المعدنية، وقد 
سجلت نسبة المساهمة في قيمة الواردات نحو 
20% خالل إجمالي فترة الدراس���ة، بينما خالل 
نسبة  بلغت   )2016-2011( األخيرة  الس���نوات 
المساهمة في إجمالي الواردات 21.5%، وبنسبة 
ارتفاع بلغت 240.7%، وتأتي في المركز األول.

والمركبات  العرب���ات  يليه���ا مجموع���ة   -
الحديدية بما يعادل 9% م���ن إجمالي الواردات 
في الس���نوات األخي���رة )2011-2016(، بلغت 
نسبة المساهمة في إجمالي الواردات %9.04، 

وبنسبة ارتفاع بلغت %149.7.
واألجه���زة  اآلالت  مجموع���ة  ويليه���ا   -
والمفاع���الت النووية تس���اهم بما يعادل %8.8 
من إجمالي ال���واردات، وبنس���بة ارتفاع تعادل 
195.8%، وتأتي ف���ي المركز الثالث، باإلضافة 
إل���ى بعض المجموعات الس���لعية األخرى التي 
تساهم بنس���بة تتجاوز 53%، وكل مجموعة منها 
ال تتعدى نس���بتها 4% من إجمال���ي الواردات. 
والج���دول التالي يوضح تطور الهيكل الس���لعي 

لواردات أوغندا من العالم.

جدول )13(:
تطور الهيكل ال�ضلعي لواردات اأوغندا من العالم خالل 

الفترة )2001-2016م(- القيمة بالمليون دولر

الأهمية الن�شبية)200-6)020)20-6)20الواردات 

وقود وزيوت 
20.0%9.)5)2)7298.98معدنية
عربات 

ومركبات 
حديدية

(068.525429.(8%9.0

اآلت 
واأجهزة 

ومفاعالت 
نووية

(0(0.025(56.(7%8.8

اآلت 
ومعدات 
كهربية

252(.265270.0(%8.7

5.)5%28.))24)8024.86)�شلع اأخرى 

00.0)%6460640.56.)92))الإجمالي 

الم�ضدر: من اإعداد الباحثة با�ضتخدام بيانات:
http://trademap.org/Index.aspx in April 2018

خ�م�صً�: التج�رة البينية لدول تجمع 
�صرق اإفريقي�:

فيما يأتي عرٌض إلجمالي قيمة التجارة الخارجية 
البينية بش����قيها )الصادرات، الواردات( لدول لتجمع 

شرق إفريقيا خالل الفترة )2001-2016م(.
جدول رقم )14(:

التجارة البينية لدول تجمع �ضرق اإفريقيا خالل 
الفترة )2001-2016م(- القيمة بالمليون دولر

دول
ال

ارة 
لتج

ا
جية

خار
ال

ينيا
ك

انيا
تنز

ندا
ندااأوغ
روا

دي 
رون

بو

ينيا
740.67.)50)06.)766)7.05)46�شادراتك

422.)62).089.85549)295.428)واردات

انيا
تنز

)4.)475).6529).562.57568)�شادرات

9)0.9)49).))6.048)4)92.)4)4واردات
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ندا
اأوغ

958.49546.89)98.)007.0652)�شادرات

78).6)70769.766.))7675.4756واردات

ندا
روا

48.99)50.56)940.99652.55�شادرات

90.72267.27)7.7862)749.5848)واردات

دي 
رون

75.56)2.5244.9)54.60)�شادراتبو

8.22569.508)4)2.25889.66)5واردات

الم�ضدر: من اإعداد الباحثة با�ضتخدام بيانات:
http://trademap.org/Index.aspx in April 2018

كّل قيمة تعبر عن صادرات كّل دولة من دول 
التجمع، إلى باقي الدول األربعة، ولمدة س���بعة 

عشر عاماً.
وبدرا�ض���ة وتحلي���ل بيان���ات ج���دول ال�ض���ادرات 
-2001( الفت���رة  خ���الل  التجم���ع  ل���دول  البيني���ة 

2016(؛ نجد الآتي:
1- الص���ادرات البيني���ة لكيني���ا باعتبارها 
الدول���ة الفاعلة في مجال الص���ادرات البينية، 
وبخاص���ة صادراتها إل���ى أوغن���دا التي بلغت 
7663.06 ملي���ون دوالر، يليه���ا تنزانيا، وتعتبر 

أوغندا الشريك التجاري األول لكينيا.
2- تس���تحوذ كينيا على النصيب األكبر من 
ص���ادرات تنزانيا بما قيمت���ه 3562.57 مليون 
دوالر، تليها بوروندي بما قيمته 753.43 مليون 

دوالر. 
3- تس���تحوذ كينيا على النصيب األكبر من 
ص���ادرات أوغندا بما قيمت���ه 3007.06 مليون 

دوالر، تليها رواندا.
جاءت بوروندي بأقّل قيمة للتجارة الخارجية 
بش���قيها، حيث تراوحت صادراتها من 32.52 
ملي���ون دوالر كحدٍّ أدنى إلى دول���ة تنزانيا، إلى 
154.60 مليون دوالر إلى دولة  كينيا. والش���كل 

رقم )5( والشكل رقم )6( يوضحان ذلك.

�ضكل رقم )5(:
ال�ضادرات البينية لدول تجمع �ضرق اإفريقيا خالل 

الفترة )2001-2016م(- القيمة بالمليون دولر

الم�ضدر: من اإعداد الباحثة با�ضتخدام بيانات 
جدول رقم )14(.

   
�ضكل رقم )6(:

الواردات البينية لدول تجمع �ضرق اإفريقيا خالل 
الفترة )2001-2016م(- القيمة بالمليون دولر

الم�ضدر: من اإعداد الباحثة با�ضتخدام بيانات 
جدول رقم )14(.

���ص���د���ص��ً�: ال���دول ال��م��ح��وري��ة ف��ي مج�ل 
التج�رة الخ�رجية لدول تجمع �صرق اإفريقي�:

يضم تجمع شرق إفريقيا خمس دول، وأهّم 
هذه الدول الت���ي لها دوٌر مهم وفاعل في مجال 
التج���ارة الخارجية بل في العديد من المجاالت 
ه���ي: )كينيا، تنزانيا، أوغن���دا(، باعتبارها دوالً 
محورية تهيمن على النصيب األكبر من التجارة 

الخارجية لدول التجمع.
وقد توصلت إحدى الدراس���ات التي قّدمت 
ع���ام 2014م إلى: أّن أوغندا وكينيا تقودان دول 
تجمع شرق إفريقيا في صادرات البن، ومع ذلك 
فإنهما أظهرتا انخفاضاً في القدرة التنافس���ية 
في السوق العالمية في وقٍت واحد، وأّن بوروندي 
أقّل تنافسية بين جميع الدول األعضاء بالتجمع 
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على الرغم من تحرير قطاع البن، حيث انخفض 
اإلنتاج بانخفاض أس���عار البن العالمية بنس���بة 

45% في عام 2011م مقارنًة بعام 2010م))).
وتهيمن ص����ادرات البن على قطاع الصادرات 
لمعظم دول شرق ووسط إفريقيا، ويعتبر تصدير 
البن األخضر هو العمود الفقري إلجمالي صادرات 
دول EAC، ويمثل )75%( من إجمالي الصادرات.
وبدراس���ة وتحليل التج���ارة الخارجية لدول 
تجمع شرق إفريقيا خالل الفترة من عام )2001-

2016م( نجد أّن صادرات ) كينيا، تنزانيا، أوغندا( 
تمثل 95.2 % من إجمالي قيمة الصادرات، بينما 
تمثل وارداتها 93.39% من إجمالي قيمة واردات 
دول التجم���ع، في حين نجد نصيب دولتَي رواندا 
وبوروندي 4.8% م���ن قيمة الصادرات، و%6.61 
من قيم���ة الواردات، عل���ى التوالي، وذلك خالل 

فترة الدراسة. والجدول التالي يوضح ذلك:
جدول رقم )14(:

الدول المحورية في مجال التجارة الخارجية لتجمع 
�ضرق اإفريقيا خالل الفترة )2001-2016م(- القيمة 

بالمليون دولر
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الم�ضدر: من اإعداد الباحثة با�ضتخدام بيانات:
http://trademap.org/Index.aspx in April 2018

 W.M. Ndayitwayeko, et al , ”Comparative   (((
 Advantage Of The Eastern And Central Africa

 In The Coffee Export Sector: The Case Of

 Burundi”, African Crop Science Journal, )Vol.

.)22, Issue Supplement  s4, pp. 987 – 995,2014

التج�رة  اأداء  موؤ�صرات  اأهم  �ص�بعً�: 
الخ�رجية لتجمع �صرق اإفريقي�:

فيما يأتي عرٌض ألهّم مؤش���رات كفاءة أداء 
التجارة الخارجية لتجمع شرق إفريقيا. 

جدول رقم )15(:
الأهمية الن�ضبية لإجمالي التجارة الخارجية خالل 

الفترة )2001-2016م(- القيمة بالمليون دولر

ال�شنوات
الأهمية 
الن�شبية 

لل�شادرات

الأهمية 
الن�شبية 
للواردات

الأهمية الن�شبية 
لإجمالي التجارة 

الخارجية

200(%(.97%(.92%(.94

2002%(.90%(.74%(.78

200(%2.88%(.99%2.25

2004%(.(2%2.50%2.74

2005%4.(0%(.(6%(.4(

2006%4.46%4.((%4.2(

2007%5.25%5.22%5.2(

2008%6.9(%6.74%6.79

2009%6.24%6.02%6.08

20(0%7.45%7.((%7.22

20((%8.8(%9.(8%9.07

20(2%9.8(%9.89%9.87

20((%8.76%(0.04%9.67

20(4%9.89%(0.66%(0.44

20(5%9.59%((.(0%(0.8(

20(6%8.65%8.4(%8.49

00.00)%00.00)%00.00)%الإجمالي 

الم�ضدر: من اإعداد الباحثة با�ضتخدام بيانات 
جدول رقم )1(.
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1( الأهمية الن�ضبية لإجمالي التجارة الخارجية:
تعتبر األهمية النس���بية للتج���ارة الخارجية 
بشقيها )الصادرات، الواردات( من أهّم مؤشرات 
الكفاءة االقتصادية، حيث تمثل األهمية النسبية 
للصادرات بقيمة الصادرات خالل العام بالنسبة 
إل���ى إجمال���ي قيمة الص���ادرات خ���الل فترة 
الدراسة، وكذلك األهمية النسبية للواردات تمثل 
بقيمة الواردات خالل العام بالنسبة إلى إجمالي 
قيم���ة الواردات خالل فترة الدراس���ة، وتتراوح 
األهمية النسبية للتجارة الخارجية بين %1.78 
في عام 2000م وبين 10.81% في عام 2015م، 

وهو ما يعكس أهمية التجارة الخارجية. 
2( الأهمية الن�ضبية لل�ضادرات:

 بدراسة األهمية النس���بية للصادرات خالل 
فترة الدراسة؛ نالحظ أّن االتجاه العام للصادرات 
متزايٌد إلى ع���ام 2008م، ونظ���راً لحدوث أزمة 
الركود في االقتصادي العالمي تنخفض النس���بة 
من 6.91% إلى 6.24%، ثم ارتفعت النس���بة في 
السنوات التالية، وبلغت األهمية النسبية للصادرات 
أقصى قيمة لها في عام 2014م، ووصلت النس���بة 

إلى 9.89%، وهو ما يعكس أهمية الصادرات.
3( الأهمية الن�ضبية للواردات:

بدراسة األهمية النسبية للواردات خالل فترة 
الدراس����ة؛ نالحظ االتجاه العام المتزايد، حيث 
ارتفاع نس����بة الواردات عن الصادرات خالل فترة 
الدراس����ة، وقد سجلت نس����بة الواردات %1.74 
كأدنى نسبة في عام 2000م، وبلغت أقصى قيمة 
لها في عام 2015م، بأهمية نسبية قدرها %11.3.

ونتيجة لما �ضبق نجد: 
أّن الصادرات على الرغم من تزايد قيمتها 
عبر س���نوات الدراس���ة؛ فإّن نس���بة الزيادة 
منخفضة ج���داً مع ارتفاع إجمال���ي الواردات 
بنسبة أكبر؛ مما يشّكل عجزاً دائماً في الميزان 

التجاري.

جدول رقم )16(:
معايير كفاءة اأداء التجارة الخارجية لدول تجمع 
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الم�ضدر: من اإعداد الباحثة با�ضتخدام بيانات 
جدول رقم )1(.

4( الناتج المحلي الإجمالي: 
بدراس���ة وتحليل بيانات الجدول رقم )16( 
يتضح: أّن قيمة الناتج المحلي اإلجمالي يتراوح 
بي���ن 32168.44 مليون دوالر كحدٍّ أدنى تمثلها 
بورون���دي، وبي���ن 663051 ملي���ون دوالر كحدٍّ 
أقصى تمثله���ا كينيا، حيث تتصدر قائمة الدول 
في ارتفاع الناتج المحلي اإلجمالي، يليها تنزانيا، 

وتأتي بوروندي في آخر القائمة. 
:Rate of Coverage 5( معدل التغطية

ويش���ير هذا المؤش���ر إلى كف���اءة التجارة 
الخارجي���ة ومقدرة الدول عل���ى تغطية نفقات 
الواردات من حصيلة الصادرات، ويمكن حساب 
معدل التغطية بالنسبة المئوية لقيمة الصادرات 

الكلية إلى قيمة الواردات الكلية.
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والمعادلة التالية تو�ضح ذلك:
مع���دل التغطي���ة = )قيم���ة ال�ض���ادرات الكلية / 

قيمة الواردات الكلية(×100
عند زيادة قيمة المعدل عن 100 يشير ذلك 
إلى وجود فائض ف���ي الميزان التجاري للدولة، 
وعند انخفاض قيمة المعدل عن 100 يشير ذلك 

إلى وجود عجز في الميزان التجاري))). 
وبعرض ودراس���ة معدل تغطية ص���ادرات دول 
التجمع لوارداتها تبين: أّن المعدل غير منتظم، حيث 
بلغ أدنى قيمة له بنحو 28.3%، تمثلها دولة بوروندي، 
وقد بلغ الحد األقصى لمعدل تغطية الصادرات نحو 
44.4%، تمثلها دولة تنزانيا حيث تزداد قيمة الواردات 
عن قيمة الصادرات؛ مما يش���ير إلى وجود عجز في 
المي���زان التجاري، ويش���ير المعيار إل���ى عدم قدرة 
الصادرات على تغطية الواردات خالل فترة الدراسة. 
 Economic  6( معدل التبعية القت�ضادية

dependency
 ويشير هذا المؤشر إلى اعتماد االقتصاد على 
التج���ارة الخارجية، ويأخذ المؤش���ر قيمة ما بين 
الصفر و100، ونجد أّن ارتفاع قيمة المؤش���ر تدّل 
على اعتماد االقتصاد على التجارة الخارجية بدرجة 
كبي���رة، ويأخذ قيمة 100 في حال���ة اعتماد الناتج 
المحلي اإلجمالي على الواردات، ويتم حساب معدل 
التبعية االقتصادية بالنسبة المئوية لقيمة الواردات 

بالنسبة إلى قيمة الناتج المحلي اإلجمالي.
والمعادلة الآتية تو�ضح ذلك:

مع���دل التبعية القت�ضادية =)قيمة الواردات /
قيمة الناتج المحلي الإجمالي(*100()))

وبدراس���ة بيانات الجدول نج���د: أّن معدل 

foreign trade coverage ratio, at: https://www.   (((
insee.fr/en/metadonnees

 Tian, Wei, etal, “Dependency Ratio and   (2(
 International Trade” )November 21, 2011). at:

.SSRN: https://ssrn.com/abstract

التبعي���ة االقتصادية يتراوح بي���ن 19.6% تمثلها 
رواندا، وهي أقل تبعية، وبين 26.0% تمثلها دولة 
كينيا، ويدل على اعتماد االقتصاد على الواردات. 
وتعان���ي الق���ارة اإلفريقي���ة م���ن التبعية 
االقتصادية منذ استقاللها السياسي عن الدول 
الصناعية المتقدمة، حي���ث يتم تصدير المواد 
الخام األولية واس���تيراد الس���لع االس���تهالكية 
بأثماٍن مرتفعة، ت���ؤدي بدورها إلى وجود عجٍز 
مس���تدام في الميزان التجاري، وم���ن ثَّم زيادة 

االعتماد على القوى االقتصادية الخارجية.
 Degree 7( درج���ة النك�ضاف القت�ض���ادي

:of Openness
مؤشر أو درجة االنكشاف االقتصادي، أو ما 
يطلق عليه »درجة االنفتاح االقتصادي«، يعّبر عن 
مدى االنفتاح االقتصادي على العالم الخارجي، 
ويدل على أهمي���ة التجارة الخارجية إلى الناتج 
المحلي اإلجمال���ي، وفي حالة ارتفاع قيمة هذا 
المؤش���ر فإّن هذا ي���دل على تأث���ر االقتصاد 
بالتجارة الخارجية بدرج���ٍة كبيرة، ومعنى ذلك 
أّن هناك تبعية اقتصادي���ة للعالم الخارجي في 
التصدير واالستيراد، وتحس���ب درجة االنفتاح 
االقتصادي بقيمة التجارة الخارجية بالنسبة إلى 

قيمة الناتج المحلي اإلجمالي.
والمعادلة التالية تو�ضح ذلك: 

درج���ة النفت���اح القت�ض���ادي = )قيم���ة التجارة 
الخارجية(/)قيمة الناتج المحلي الإجمالي())) 

بدراس���ة وتحليل بيانات الجدول رقم )16( 
نجد: أّن درجة االنكش���اف االقتصادي للتجارة 
الخارجية لدول تجمع شرق إفريقيا تراوحت بين 
25.7% كحدٍّ أدنى تمثلها دولة رواندا، و%70.6 

كحدٍّ أقصى تمثلها دولة تنزانيا.
وتشير البيانات إلى ارتفاع درجة االنكشاف 

  https://definedterm.com/degree_of_openness  (((
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االقتصادي للتجارة الخارجي���ة مع دول العالم، 
وهذا يؤك���د ارتفاع درجة التبعي���ة االقتصادية 
للعال���م الخارجي خالل فترة الدراس���ة، وهذا 
بدوره يؤثر على اقتص���ادات دول التجمع تأثيراً 
س���لبّياً، خاّصًة في حالة تعّرض اقتصادها إلى 

مخاطر التقلبات االقتصادية.
 Economic 8( درجة الم�ضاركة القت�ضادية

:Partnership
يش���ير هذا المؤش���ر إلى مدى مس���اهمة 
التجارة الخارجي���ة للدولة في التجارة العالمية، 
بالقيمة  المش���اركة االقتصادية  وتحسب درجة 
المطلقة لصاف���ي التجارة الخارجية بالنس���بة 

للقيمة اإلجمالية للتجارة الخارجية.
والمعادلة الآتية تو�ضح ذلك:

درجة الم�ضاركة القت�ضادية = |�ضافي التجارة 
الخارجية| /القيمة الإجمالية للتجارة الخارجية 
ويأخذ هذا المؤش����ر ما بين صفر كحدٍّ أدنى 
و100 كحدٍّ أقصى، حيث يأخذ المؤش����ر القيمة 
صفر في حالة تحقيق توازن الميزان التجاري، وإذا 
كانت الدولة مستورداً صافياً يأخذ المؤشر القيمة 
100، ونجد درجة المشاركة لتنزانيا 71.3%، وهي 
أقص����ى قيمة لدول التجمع، مما يدل على اعتماد 

اقتصادها على االستيراد بنسبةٍ كبيرة. 
التنمية  ومعوق�ت  تحدي�ت  ث�منً�: 

القت�ص�دية الم�صتدامة:
 هن���اك تحدي���اٌت ومعوق���اٌت تواجه الدول 
النامي���ة، وتق���ف حائاًل أمام تحقي���ق أهدافها 
التنموية والوصول إلى معدالت النمو المرغوبة.

واأه���م المعوق���ات الت���ي تق���ف اأم���ام التنمي���ة 
القت�ضادية الم�ضتدامة هي:

 • معوق���ات تتعل���ق بالتمويل ف���ي مختلف 
القطاع���ات، باإلضاف���ة إل���ى ضع���ف القدرة 

اإلنتاجية والفنية.
معوقات تتعلق بكفاءة الموارد البش���رية   • 

المتاحة. 
 • معوقات تتعلق بجودة المنتج والقدرة على 

المنافسة. 
معوق���ات تتعل���ق بإمكاني���ة النفاذ إلى   • 

األسواق العالمية. 
 • معوقات تتعل���ق بالبنية التحتية، وتجهيز 
الموان���ئ والش���حن، والنق���ل الب���ري والنهري 

والبحري والجوي. 
ه���ذه  وتو�ضي���ح  اإجم���ال  ن�ضتطي���ع  ث���م  وم���ن 

المعوقات في التالي: 
 • العج���ز الدائ���م في المي���زان التجاري، 
باإلضافة إلى الديون وفوائدها المتراكمة، التي 
تمثل أعباء الدين وتجعل من الصعب التقّدم في 

مشاريع تنموية. 
 • انخفاض المس���توى المعيش���ي والتعليم 
والتدريب مع زي���ادة معدالت البطالة، التي تؤثر 
على التنمية المستدامة وتصبح عبئاً على كاهل 

األجيال القادمة. 
ضعف التمويل الخاّص بإقامة صناعات،   • 
بالتال���ي تصدير المواد الخام، س���واء الزراعية 
أو االس���تخراجية، في صورته���ا األولية بأثماٍن 
منخفضة، ف���ي حين يتّم اس���تيراد هذه المواد 
نص���ف مصّنعة أو كاملة الصن���ع بأثماٍن باهظة 
تمثل عبئ���اً على كاهل اقتص���اد الدولة، وتعوق 
التنمية االقتصادية المس���تدامة نظراً الستنزاف 
المواد الخام، وبالتالي فهناك انخفاض في حجم 
المواد الخام والمواد األولية مستقباًل، وهذا يمثل 
خطًأ جس���يماً في حق األجيال القادمة، وإهداراً 
لحقهم في الموارد الطبيعية على المدى الطويل.
 • الممارس���ات التي تض���ر بطبيعة األرض 
الصالحة للزراعة، مثل: زيادة األسمدة الضارة، 
وتجريف األراضي الزراعية، وإزالة الغابات، مما 

يضر بالخصائص الطبيعية للتربة. 
 • قلة وجود صناعات قائمة على المخلفات 
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الزراعية، وأهمها صناعة الورق والورق المقوى 
واألسمدة التي تقوم دول التجمع باستيرادها. 

 • تصدير النفط والغاز في صورته األولية بدون 
قيم���ة مضافة؛ مما يقلل م���ن حصيلة الصادرات، 
خاّصًة أّن هناك اكتشافات جديدة في هذا المجال.
 • عل���ى الرغم من تمتع دول تجمع ش���رق 
إفريقي���ا بموقع جغرافي وبثروات طبيعية؛ فإنها 
غير مستخدمة االس���تخدام األمثل، حيث نجد 
تمتع كينيا بموقع متميز حيث تطل على المحيط 
الهندي وكذل���ك تنزانيا، كما أّن كينيا بها بحيرة 
توركانا وميناء ممباسا، وتش���ترك معها تنزانيا 
وأوغندا في أّن هذه الدول تطّل بس���واحلها على 
بحيرة فكتوريا؛ ومع ذل���ك فهناك انخفاٌض في 
تصنيع وإنتاج األسماك، وبالتالي تصديره بدون 
قيمة مضافة وانخفاٌض حصيلة الصادرات التي 

من شأنها إحداث توازن في الميزان التجاري.
ومن ناحي���ٍة أخرى؛ فإّن هن���اك حاجًة إلى 
االهتمام بإنش���اء صناعات ال تؤثر بالضرر على 
البيئة، وته���دف إلى زيادة ف���رص العمل، ومن 
ثَّم تدريب وتش���غيل األي���دي العاملة، خاّصًة أّن 
هذه الصناعات ال ينت���ج عنها ملوثات وال تضّر 
األجيال القادمة، فالهدف األساسي من التنمية 
المس���تدامة هو المحافظة على التوازن البيئي 
وع���دم إحداث ضرر يؤثر على األجيال القادمة، 
ويساهم في خفض معدل البطالة، فالصناعات 
الغذائية، س���واء الزراعية أو الصناعات القائمة 
على مصايد األس���ماك وأنواعه���ا أو صناعات 
اللحوم ومنتج���ات األلب���ان المختلفة وصناعة 
المالبس، كّل هذه الصناعات ليس لها مخلفات 
ضارة أو اس���تنزاف لموارد طبيعية أو لها تأثير 
ضارٌّ عل���ى حقوق األجيال القادمة، بل لها تأثيٌر 

تنموي على جميع القطاعات االقتصادية.
•  تتمتع دول تجمع شرق إفريقيا بتنوٍع بيئي 
ومناخ���ي يجعلها مناس���بة لزراع���ة العديد من 

المحاصيل، وعدم االعتم���اد على عدٍد محدود 
من المحاصي���ل األولية، الذي يعرضها لمخاطر 
التقلب���ات االقتصادية وأيض���اً تصديرها بدون 

قيمة مضافة.
الخ�تمة: 

تعّد التجارة الخارجي���ة أداًة تمكينية فاعلة 
لتحقي���ق التنمي���ة االقتصادي���ة المس���تدامة، 
والمساهمة في زيادة معدالت النمو االقتصادي 
بزيادة المشاركة في التجارة الدولية، كما تساعد 

على ربط األسواق العالمية باألسواق النامية.
وتزداد أهمية التجارة الخارجية لدول تجمع 
ش���رق إفريقيا بما تقدمه من تنمية مس���تدامة 
لألجي���ال القادمة، والحف���اظ على الخصائص 
الطبيعية للبيئة دون إحداث اس���تنزاف للموارد 
الطبيعي���ة، ودون المس���اس بحق���وق األجيال 
القادم���ة أو إحداث ضرر بالبيئة، وذلك في ظّل 
التحديات االقتصادية والسياس���ية التي تواجه 
المنطقة، وما نتج عنها من تدهور منافستها في 
األسواق العالمية وازدياد التبعية االقتصادية مع 

ضعف المشاركة االقتصادية.
وقد س���عت الدراس���ة لتحليل أداء التجارة 
الخارجية لتجمع ش���رق إفريقيا، بهدف التعرف 
على تطور التبادل التجاري لدول تجمع ش���رق 
إفريقي���ا، وقد توصلت الدراس���ة إل���ى النتائج 

والتوصيات اآلتية.
نتائج الدرا�ضة: 

 • ضعف التبادل التج���اري بين دول تجمع 
ش���رق إفريقيا، وأنه اقتصر عل���ى المواد الخام 

األولية الزراعية واالستخراجية.
 • تشابه المنتجات التي تنتجها دول التجمع، 
وانخفاض تن���وع الص���ادرات، حيث تتخصص 
معظم دول التجمع في عدٍد محدود من الس���لع 
والمنتجات الخ���ام األولية؛ مما يجعلها معرضة 

للتقلبات االقتصادية في أي وقت. 
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 • عدم إدارة الموارد االقتصادية لدى الدول 
النامية بالش���كل األمثل، خاّص���ًة قلة االهتمام 
بالمحاصي���ل النقدية )البن، الش���اي، الكاكاو، 

التبغ، التوابل(.
 • من تحليل مؤش���رات كفاءة أداء التجارة 
الخارجي���ة نجد: أّن معوق���ات التبادل التجاري 
بين دول التجم���ع تمثلت في التبعية االقتصادية 
للدول الرأسمالية الصناعية، والتي تكلف الدول 
عبئاً كبي���راً في االعتماد عل���ى تصدير المواد 
الخام واس���تيرادها مصنع���ة بأضعاف قيمتها، 
مما يتس���ّبب في وجود عج���ٍز دائم في الميزان 
التجاري، الذي يثقل كاهل الدولة، كما أّن ارتفاع 
قيمة الواردات بالمقارن���ة بالصادرات أدى إلى 

زيادة المديونية.
اختالف السياسات االقتصادية والمالية   • 
وأنظم���ة تأمي���ن التج���ارة والنقل ل���كّل دولة، 

باإلضافة إلى ضعف األنشطة المصرفية.
تو�ضيات الدرا�ضة: 

 • ضرورة زي���ادة التعاون والتكامل بين دول 
تجمع شرق إفريقيا، وفتح أسواق جديدة، خاّصًة 
أّن كاّلً منه���ا لديه���ا ميزة تنافس���ية في بعض 

المحاصيل النقدية.
ضرورة تفعيل اتفاقات التبادل التجاري،   • 
وبحث سبل االرتقاء بالمنتج المصنع للنفاذ إلى 

األسواق العالمية. 
 • تطوير العالق���ات الثنائية، وتفعيل العمل 
المشترك بين دول التجمع، بهدف دعم التعاون 

االقتصادي.
وضع سياسة تس���ويقية طموحة لترويج   • 
المنتجات وتشجيع التبادل التجاري، وخاّصًة أّن 
دول تجمع شرق إفريقيا تعتبر سوقاً استهالكية 
كبيرة واعدة، وبحاجٍة إلى إقامة معارض لتسويق 

المنتجات.
 • تشجيع االستثمار، واالهتمام بتطوير البنية 

التحتية، وبخاّصٍة ش���بكة النق���ل والمواصالت 
ووسائل الشحن الالزم لتنمية التبادل التجاري، 
وكّل ما يساعد على االرتقاء بالتجارة الخارجية 

ويساعد على الوصول إلى األسواق.
 • ضرورة زيادة وتنمية الصادرات باعتبارها 
من أهّم مصادر موارد الدول من النقد األجنبي، 
مع االهتمام بتش���جيع الصناع���ات التي تعطي 

قيمًة مضافة للصادرات. 
تنوع الصادرات والتخّصص في منتجات   • 
تتوافر فيها الميزة التنافس���ية، وعدم االعتماد 
على عدٍد محدود من الحاصالت الزراعية التي 

تعّرض الدول إلى التقلبات االقتصادية. 
 • تش���جيع إقامة صناعات جديدة، وتطوير 
الصناع���ات القائمة عل���ى المخلفات الزراعية، 
وأهمه���ا صناعة الورق والورق المقوى والكرتون 
واألدوات المكتبي���ة وصناع���ة الجلود وصناعة 
األس���مدة، لزيادة اإلنتاج المحلي وتقليل حجم 

الواردات. 
ضرورة االهتم���ام بالصناعات الغذائية،   • 
س���واء الزراعي���ة أو الصناع���ات القائمة على 
االستزراع الس���مكي، وتطوير مصايد األسماك 
اللحوم، ومنتجات  وأنواعها، وكذلك صناع���ات 
األلب���ان المختلفة، وصناعة الجل���ود، وصناعة 
المالبس، وهذه الصناع���ات ليس لها مخلفات 

ضارة على البيئة. 
 • ضرورة إقامة مش���روعات تنموية خاصة 
بالصناعات الدوائية، حيث يتّم استيراد األدوية 
وتصدير النباتات الطبية والعطرية لدول العالم. 
 • توفي���ر فرص عم���ل من خ���الل إقامة 
مش���روعات كثيفة العمالة، كمشروعات تطوير 
البنية التحتي���ة، مما يؤدي إل���ى خفض معدل 
البطال���ة وارتفاع مس���توى المعيش���ة، ويتطلب 
ذل���ك تدريب األيدي العامل���ة الموجودة وتنمية 

مهاراتها�
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الرغ�م من كث�رة تناول مو�ض�وع على 
»التكام�ل القت�ض�ادي«؛ فم�ا زال 
َم�ن  فهن�اك  المفه�وم،  به�ذا  يحي�ط   الغمو��ض 
يتو�ّض�ع ف�ي مفهوم�ه، فيعتب�ر قي�ام اأّي عالقات 

التجمعات االقتصادية في إفريقيا: 
الخريطة، التصنيف، التحديات والفرص

اأ.د. محمد عا�ضور
اأ�ضتاذ العلوم ال�ضيا�ضية - جامعة القاهرة وجامعة 

زايد بدولة الإمارات

تجارية ذات ا�ض�تمرارية بي�ن دولَتْين مظهرًا من 
مظاهر التكامل، وهناك َمن يخلط بين م�ض�طلح 
»الندم�اج  وم�ض�طلح  القت�ض�ادي«  »التكام�ل 
القت�ض�ادي« وم�ض�طلح »التعاون القت�ض�ادي«، 
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ه�و  القت�ض�ادي:  التع�اون  اأّن  م�ن  الرغ�م  عل�ى 
ا�ض�تراك دولَتْين اأو اأكثر في ن�ض�اٍط اقت�ض�اديٍّ 
اأو اأكث�ر، بحيث ل يتطلب الأم�ر اأن تكون جهود 
ال�دول متجه�ة لتحقي�ق التكامل القت�ض�ادي، 
ال�ذي ُيعتَب�ر اأ�ض�ّد تما�ض�كًا واأكب�ر درج�ًة من 
التع�اون القت�ض�ادي. اأم�ا الندم�اج القت�ض�ادي 
فُيمّثل اأعلى �ضورة يمكن اأن ي�ضل اإليها التكامل 
القت�ض�ادي، حي�ث ت�ض�بح اقت�ض�اديات الدول 

كاقت�ضاد دولةٍ واحدة. 
يُرج����ع البع����ض ظه����ور الجه����ود التكاملية 
والوحدوية في ق����ارة إفريقيا إلى الصراع الفكري 
حول إش����كاليتَيْن رئيس����تَيْن، تتعلق األولى بإقامة 
وح����دة فورية ل����دول القارة، أو إنج����از ذلك على 
مراحل؟، والثاني����ة تتعلق بالسياس����ة االقتصادية 

الواجب اتباعها لتحقيق التنمية االقتصادية.
وتاريخّي����اً؛ ارتبطت أفكار ومس����اعي التكامل 
والتع����اون االقتص����ادي بالتنمية ارتباط����اً وثيقاً، 
باعتب����اره- أي التكامل- أحد األس����اليب المهّمة 
لإلسراع بالتنمية االقتصادية، فأصبحت التكتالت 
االقتصادية من سمات القرن العشرين، حيث تسعى 
مختلف دول العالم، باختالف أنظمتها السياس����ية 
واالقتصادي����ة، إلى محاولة األخذ بش����كٍل أو آخر 
من أش����كال الترتيبات التكاملية بما يحقق غاياتها 

ومصالحها. 
فال����دول المتقدمة وجدت فيها وس����يلة لبناء 
عالقاٍت تحقق نفس نتائج عالقات القوة والهيمنة 
القسرية في العصور السابقة، لكن بأسلوٍب سلمّي، 
يس����اعد على إحالل عالقات اقتصادية متناغمة 
محّل العالقات المتنافرة. والدول النامية، ومن بينها 
الدول اإلفريقية، رأت فيه مخرجاً من الروابط غير 
الس����وية مع الدول االستعمارية، واالستعاضة عنها 

باعتماٍد جماعيٍّ على النفس.

ومن جانبه����ا؛ انخرطت دول القارة في العديد 
من المنظمات، فأسست منظماتها القارية الخاّصة 
بها، عالوًة على إنش����اء كثيٍر م����ن الدول منظمات 
إقليمية فرعية ف����ي المناطق المختلفة من القارة، 
حيث أدى تفاوت النظ����م االقتصادية واالجتماعية 
إلى تفضيل الدول ألن تكون مساعي التكامل ضمن 
حدوٍد جغرافية ضيقة النطاق نس����بّياً، ويقوم هذا 
التفضيل على افت����راض أّن بالد األقاليم الواحدة 
أكث����ر تجانس����اً من حي����ث ظروفه����ا االجتماعية 
والسياس����ية، وأّن لها حضارة وصالت ثقافية من 

شأنها تسهيل العمل المشترك.
ويس����عى ه����ذا المق����ال إلى رص����د خريطة 
التجمع����ات االقتصادي����ة القائمة على الس����احة 
اإلفريقي����ة، وتصني����ف تلك التجمع����ات من حيث 
األنش����طة واالهتمامات، وكذلك التعرف على أهّم 

الفرص والتحديات التي تواجهها. 
وعليه؛ ف�ضوف ينق�ضم المقال اإلى النقاط الآتية:

- التطور التاريخي لفكرة التكامل االقتصادي 
في القارة.

- أه����ّم التجمع����ات االقتصادية ف����ي القارة 
اإلفريقية وتصنيفاتها.

- مستقبل التجمعات االقتصادية في إفريقيا 
في ظّل الفرص والتحديات القائمة.

ل��ف��ك��رة  ال��ت���ري��خ��ي  ال��ت��ط��ور  اأوًل: 
التجمع�ت القت�ص�دية في اإفريقي�:

 دونم����ا خوٍض في الج����ذور التاريخية ألفكار 
الوحدة اإلفريقية، واقتصاراً على الحقبة التاريخية 
المصاحب����ة الس����تقالل ال����دول اإلفريقية، يمكن 
القول بأّن مظاه����ر االهتمام بالتكامل بصفٍة عامة 
والتكامل االقتصادي بخاصة، بين الدول اإلفريقية، 
ظه����رت مبكراً في القارة اإلفريقي����ة تأثراً بأفكار 
الوحدة اإلفريقية، وبخاّص����ة تنظيم مؤتمر وحدة 
التي تضمنتها  الش����عوب اإلفريقية ومش����روعاته 
مقررات����ه، والذي كان جناحاه الوحدة السياس����ية 
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واالقتصادية بي����ن دول القارة. وتبدت كذلك أيضاً 
في إرهاص����ات التكامل في القارة كما عّبرت عنها 
مجموعتا )ال����دار البيضاء، ومونروفيا()))؛ على ما 
كان بينها من اختالفاٍت وخالفاٍت بش����أن المسار 

الواجب االتباع بشأن الوحدة اإلفريقية.  
وقد ظلّت مساعي التجمعات اإلفريقية مبهمًة 
وغير مس����تقرة وفي تح����ّوٍل دائ����م، محكومة في 
ذلك بقيود بدايات مس����اعي التكام����ل بين الدول 
اإلفريقية. فكما س����لفت اإلش����ارة: ُوجدت كتلتان، 
تتكلم األولى )مجموعة الدار البيضاء( عن ضرورة 
تأكيد الش����خصية اإلفريقية ووضعها في مواجهة 
أوروبا )االستعمار(، وشددت على الثورة السياسية 
م االجتماعي  اإلفريقية الت����ي يجب أن تؤمن بالتقدُّ
واالقتص����ادي، كما ش����ددت على تغيي����ر وتبديل 
عالقات إفريقي����ا وارتباطها جذرّياً مع العالم. أما 
الثانية )مجموع����ة مونروفيا( فاهتم����ت بالتعاون 
م االقتصادي في إط����ار االحترام المتبادل  والتقدُّ
بين الش����ركاء، وبأن تلتزم بقضيٍة أساس����ية، هي 

ال��دار  م��وؤت��م��ر  ع��ن  البي�شاء«  ال���دار  »مجموعة  انبثقت    (((
من  ال��رغ��م  وعلى  )96)م،  ع��ام  ف��ي  انعقد  ال��ذي  البي�شاء 
لم  الموؤتمر،  ذلك  عنها  تمخ�س  التي  والطموحات   الآم��ال 
الخالفات  ب��رزت  وقد  النوايا،  اإع��الن  نطاق  اآثارها  تتجاوز 
على  الت��ف��اق  ف��ي  تنجح  ل��م  التي  الإفريقية  البلدان  داخ��ل 
الطريقة التي ينبغي اأن ت�شرع بوا�شطتها في عملية ال�شتقالل 
ال�شتقالل  اأن  ت��رى  ال���دول  بع�س  كانت  فقد  القت�شادي، 
م�شحوبًا  يكن  لم  ما  جدوى  ذا  يكون  اأن  يمكن  ل  ال�شيا�شي 
بال�شتقالل القت�شادي، ومن هنا ظهرت �شرورة العمل على 
ا�شتبدال العالقة القديمة مع القوى ال�شتعمارية بنوع جديد 
من ال�شالت في المجال القت�شادي، وقد كانت المجموعة 
ال��دار  »مجموعة  ت�شمى  الأط��روح��ة  تلك  ع��ن  داف��ع��ت  التي 
مونروفيا«،  »مجموعة  هناك  كانت  المقابل  وفي  البي�شاء«. 
التي ت�شكلت كرّد فعٍل للمجموعة الأولى لتدافع عن الأطروحة 
التي و�شفت بالواقعية، وقد كانت هذه المجموعة ترى اأنه بما 
اأنه قد تم الح�شول على ال�شتقالل ال�شيا�شي، فاإنه لن يكون 
من المجدي التعر�س لل�شالت القت�شادية التي كانت قائمة 
مع القوى ال�شتعمارية، والتي ت�شتطيع بف�شل اإ�شهاماتها على 
الفتية على  الإفريقية  الدول  ت�شاعد  اأن  ال�شعيد القت�شادي 

النعتاق من وهدة التخلف.

عدم التنكر لطبيع����ة العالقات التي تربط إفريقيا 
بالغرب. 

وجاءت مس����اعي الوحدة والتكامل االقتصادي 
على مس����توى القارة نتاجاً توفيقّي����اً بين الرؤيتَيْن 
حينما قررت الدول اإلفريقية التوفيق بين جماعتي 
الدار البيض����اء ومونروفيا، فُعقد مؤتمر ثالث عام 
1962م  الذي ضّم جميع الدول المس����تقلة، حتى 
تستطيع أن تبحث المسائل التي ستُتخذ في سبيل 
الوحدة، وق����ام الزعماء اإلفريقيون في أديس أبابا 
بوضع »الميثاق اإلفريقي«))) للتغلب على مشكالت 
الرواب����ط االقتصادية  القارة اإلفريقي����ة، وتعزيز 

والسياسية بين الدول اإلفريقية.
وتضّم����ن الميث����اق في مادته الثاني����ة: أّن من 
مة التع����اون االقتصادي بين  ضم����ن أهداف الُمنظَّ

دول القارة.
وبحث الموؤتمر التاأ�ضي�ضي قيام �ضوق اإفريقية 

م�ضتركة، تقوم على القواعد الآتية: 
- حرية تبادل الّسلع والمنتجات الوطنية. 

– حرية التعامل والعمل ومزاولة النشاط التجاري. 
- حرية النقل والترانزيت، والحّق في استخدام 

وسائل النقل والموانئ والمطارات.
وأكد المؤتمر على أن السبيل إلى إقامة السوق 

اإلفريقية المشتركة هو:
- إقامة اتحاد جمركي. 

– إيجاد مؤّسسة مالية إفريقية. 
- ضرورة التعاون االقتصادي والفني. 

- إيجاد مجلس للوحدة االقتصادية اإلفريقية. 
- إيجاد اتحاد مدفوعات إفريقي. 

باإلضافة إلى ضرورة قي����ام الدول اإلفريقية 
بتجميع مواردها وتنسيق أوجه نشاطها في الميدان 

والحكومات  ال���دول  روؤ���ش��اء  م��ن   (0 جمع   موؤتمر  خ��الل    (2(
عنه  انبثقت  ال��ذي  الموؤتمر  وه��و  )96)م،  ع��ام  الإفريقية 

منظمة الوحدة الإفريقية.
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االقتصادي، وضرورة االستخدام المشترك لموارد 
األحواض واألنهار، ودراس����ة اس����تخدام المناطق 
الصحراوية، وتنسيق وس����ائل النقل والمواصالت، 
كما ق����رر المؤتمر إنش����اء لجن����ة اقتصادية تقوم 
بالتع����اون مع الحكومات اإلفريقية، والتش����اور مع 
اللجنة االقتصادية إلفريقيا التابعة لألمم المتحدة، 
لدراسة برامج ترس����م الخطوط العريضة للتعاون 
االقتصادي بين الدول اإلفريقية، من خالل إنش����اء 
منطقة تجارية حرة بين الدول اإلفريقية، وإنش����اء 
تعريفة خارجية مشتركة وتنمية التجارة بين الدول 

اإلفريقية. 
ومع قي����ام تكت����الت إقليمية فرعي����ة خاّصة 
بمناط����ق وأقاليم معّينة بالقارة، إلى جانب التنظيم 
الق����اري )منظمة الوحدة واالتح����اد اإلفريقي من 
بعدها(، نش����أت أفكاٌر وجهوٌد تربط بين قيام تلك 
التكت����الت االقتصادية وحلم الوص����ول إلى كياٍن 
اقتصادي سياس����ي قاري ينقذ إفريقيا من عثراتها 
وفقرها ومشكالتها، في ظّل قناعٍة بأّن التجمعات 
االقتصادية في الق����ارة اإلفريقية ضرورةٌ تحتمها 
الظروف التي يعيش����ها العال����م، الذي لم يعد يعتد 
بالكيانات الصغي����رة؛ ناهيك عن الدول التي تقف 
وحيدة، فعالم االقتصاد مكاٌن للقوى العظمى وليس 
للضعيف فيه م����كان، مما جع����ل دول القارة على 

اختالفها تحرص على االنضمام لهذه التجمعات.
في  الق��ت�����ص���دي��ة  التجمع�ت  ث���ن��ي��ً�: 

الق�رة الإفريقية وت�صنيف�ته�:
لما كانت المش����كالت التي تعاني منها الدول 
اإلفريقية متماثل����ًة في طبيعتها؛ كان من المنطقي 
أن تلجأ كلُّ دولة من الدول اإلفريقية المستقلة إلى 
الدول التي تتقارب معه����ا في الظروف أو الثقافة 
أو الجوار، أو التي كانت تخضع لنظاٍم اس����تعماري 
واحد داخل إفريقي����ا؛ إدراكاً لحقيقة أّن الكيانات 
الكبيرة في وسعها أن تتغلب على األزمات المحلية 
أفضل من الصغيرة، وباعتبار الوحدة وسيلة لتقليل 

التوترات بين دوٍل قسمتها حدوٌد مصطنعة فرضتها 
القوة االستعمارية، فتعددت محاوالت تكوين إطاٍر 
تنظيم����ي إفريق����ي، واختلفت الصيغ واألش����كال 
والتكتالت  لالتح����ادات  والتطبيقي����ة  القانوني����ة 
والمش����اريع الوحدوية التي عرفتها القارة، ويمكن 
التمييز بين ثالث فئات رئي�ضة في هذا ال�ضاأن، هي: 

- التنظيمات والمب����ادرات القارية، التي تضّم 
في عضويتها جميع دول القارة، وال تقتصر غاياتها 
وأهدافها على الجانب االقتصادي، بل تمتد لتشمل 

مجاالت أخرى عديدة. 
- وهن����اك التنظيم����ات االقتصادية اإلقليمية 

الرئيسة، والتي تمثل األقاليم الخمسة بالقارة.
- والنم����ط الثال����ث من تل����ك التنظيمات هو 
المنظمات الفرعي����ة والمتخّصصة، والتي تختّص 
بجان����ٍب مح����ّدٍد أو أكث����ر من جوان����ب العالقات 
االقتصادي����ة، أو أح����د األبعاد المؤث����رة في تلك 
الجوانب، كاالتحادات النقدية والجمركية واللجان 

والهيئات النهرية. 
وتؤكد تلك الجهود في مجملها انتصار الرؤية 

الخاّصة بالوحدة التدرجية بين الدول اإلفريقية.
وقد شجعت اللجنة االقتصادية إلفريقيا، التابعة 

القارة ال ينقصها المزيد 
من المواثيق والمعاهدات 
والوثائق، وال المؤّسسات 

والتنظيمات الخاّصة بأوجه 
التعاون المختلفة بين دولها 
ككل أو كأقاليم فرعية، ولكّن 

تنفيذ االلتزامات وتفعيل 
المؤّسسات هو الحاجة الرئيسة
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لألمم المتحدة، اتباع أس����لوب التجمعات اإلقليمية 
الرئيس����ة في القارة اإلفريقية للتعامل مع األوضاع 
االقتصادية، وتحقيق تنمية عن طريق التعاون بين 
مجموعات من الدول المتجاورة كمرحلٍة على طريق 
الوصول إلى التكامل القاري، فرأت اللجنة تقسيم 
القارة إلى خمس مناط����ق للتعاون االقتصادي في 
القارة )شمال، جنوب، شرق، غرب، وسط(، وصوالً 
إلى توحي����د كّل االقتصاديات اإلفريقية في مرحلٍة 

تالية.
 وخ����الل عقَديْن م����ن الزمان تقريب����اً؛ توالى 
ظه����ور المنظمات اإلقليمية الرئيس����ة في القارة، 
فكان تأس����يس الجماعة االقتصادية لغرب إفريقيا 
)اإليكواس( ع����ام 1975م، وتضّم في عضويتها كّل 
دول إقليم غرب إفريقيا؛ باس����تثناء موريتانيا التي 
خرجت منها عام 2000م. ثم الجماعة االقتصادية 
لدول وس����ط إفريقيا )اإليكاس(، التي أُنشئت عام 
والكاميرون  وبورون����دي  رواندا  وتض����ّم:  1983م، 
وإفريقيا الوس����طى وتش����اد والكونغ����و برازافيل 
وغينيا والجابون وس����اوتومي وبرنس����يب والكونغو 
الديمقراطية وأنج����وال. ثم اتحاد المغرب العربي، 
الذي أُنش����ئ ع����ام 1989م، ويضّم دول الش����مال 
ليبي����ا والجزائ����ر والمملكة  اإلفريق����ي الخمس: 
المغربية وتونس وموريتانيا. والس����وق المش����تركة 
لش����رق وجنوب إفريقي )الكوميسا(، التي أُنشئت 
عام 1982م، وتضّم ف����ي عضويتها 20 دولة، هي: 
مصر والسودان وإثيوبيا وإريتريا وجيبوتي وأوغندا 
الديمقراطية  وكينيا ورواندا وبورون����دي والكونغو 
وم����االوي وسيش����ل وموريش����يوس وج����زر القمر 
ومدغش����قر وزامبيا وزيمباب����وي وناميبيا وأنجوال 
وس����وازيالند )إس����واتني حالّياً(. وجماعة التنمية 
للجن����وب اإلفريقي )الس����ادك(، والتي قامت عام 
1992م، وتض����ّم 16 دول����ة، هي: أنج����وال وجنوب 
وليسوتو وسوازيالند )إسواتني  وبوتسوانا  إفريقيا 
حالّياً( وناميبيا وجمهوري����ة الكونغو الديمقراطية 

وموريشيوس وموزمبيق وسيش����ل وتنزانيا وزامبيا 
وزيمبابوي وماالوي. 

 ونظ����راً ألّن ميثاق منظم����ة الوحدة اإلفريقية 
لم يتضّمن إش����ارًة إلى التجمع����ات أو المنظمات 
اإلقليمية؛ ثار التس����اؤل بشأن مدى توافق مساعي 
الوحدة القارية مع مس����اعي تعزي����ز التعاون على 
المس����توى دون اإلقليمي، أي على مس����توى شرق 
وغ����رب وجنوب وش����مال ووس����ط الق����ارة، وقد 
حس����مت منظمة الوحدة اإلفريقي����ة ذلك بقرارها 
رقم 1990/464، الذي يقضي بتقس����يم القارة إلى 
خمسة أقاليم: الش����مال والغرب والوسط والشرق 
والجنوب، فيما ب����دا أنه تأكيٌد على عدم التعارض 
بين مس����اعي الوحدة القاري����ة وجهود التعاون بين 
دول المناطق الفرعية بالق����ارة. بل أكثر من ذلك؛ 
اعتب����رت تل����ك التجمعات اإلقليمية- كما س����لف 
البيان- ركيزة أساسية وخطوة على طريق التكامل 
القاري. وه����و األمر الذي تّم اإلعالن عنه صراحة 
في المادة الثامنة والعش����رين م����ن معاهدة أبوجا 
لع����ام 1990م )دخلت حّيز النفاذ ع����ام 1991م(، 
المؤسسة للجماعة االقتصادية اإلفريقية؛ الداعية 
إلى تعزيز المجموعات االقتصادية القائمة وإنشاء 
مجموعات جديدة، والعمل على تعزيز التعاون بين 
هذه المجموع����ات، والتي كان من بي����ن أهدافها 
واالجتماعية  االقتصادي����ة  بالتنمي����ة  »النه����وض 
لزيادة  اإلفريقية  االقتصاديات  وبتكامل  والثقافية، 
االعتم����اد االقتصادي على ال����ذات، وتعزيز تنمية 
داخلي����ة مدعوم����ة ذاتي����اً«، وذلك عبر التنس����يق 
والتوفيق بين سياس����ات الجماع����ات االقتصادية 
القائمة، والمحتمل قيامها مس����تقباًل بهدف تقوية 
القي����ام التدريجي للجماعة وترس����يخه. وكان من 
المقدر اكتمال قيام الجماعة االقتصادية على سّت 
مراحل تمتد عبر 34 عاماً، وتستند إلى التنظيمات 
والجماعات االقتصادية القائمة كأعمدٍة أساس����ية 

للبناء عليها. 
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  وإل����ى جان����ب المنظمات القاري����ة الطابع، 
كمنظم����ة الوح����دة اإلفريقي����ة ووريثه����ا االتحاد 
اإلفريق����ي، والتنظيم����ات اإلقليمي����ة االقتصادية 
الخمسة الرئيسة سالفة البيان، قامت على الساحة 
اإلفريقية عدة تنظيم����ات اقتصادية فرعية أخرى 
لغاياٍت وأه����داف اقتصادية ونقدية )انظر: جدول 
2، وجدول 3(. اس����تهدف البعض منها، إلى جانب 
التعاون االقتصادي، تنس����يق السياسات الضريبية 
والنقدي����ة للدول األعض����اء )الجماعة االقتصادية 
والنقدي����ة ل����دول إفريقي����ا الوس����طى، واالتحاد 
االقتص����ادي والنقدي لدول غ����رب إفريقيا....(، 
واس����تهدفت مجموع����اٌت أخرى تعزي����ز التعاون 
االقتص����ادي وتيس����ير اإلج����راءات الجمركية بين 
مجموعة فرعية أصغر عدداً )الجماعة االقتصادية 
لدول البحيرات العظم����ى، مفوضية خليج غينيا، 
اتحاد نهر مانو، مفوضية المحيط الهندي، واالتحاد 
الجمركي لدول الجنوب اإلفريقي »الساكو«، واتحاد 
شرق إفريقيا، وتجمع دول الساحل والصحراء وكذا 

الهيئة الحكومية للتنمية »اإليجاد«...(.
وعلى الّرغم من أّن التنظيمات س����الفة البيان 
بمختلف مستوياتها )القارية، اإلقليمية، واإلقليمية 
الفرعية( تس����عى في معظمها إلى تحقيق أهداٍف 
اقتصادية حسبما ورد في معاهدات إنشائها، فإّن 
بعضاً م����ن تلك التجمعات االقتصادية قام بالعديد 
من الخط����وات والمبادرات السياس����ية واألمنية، 
اتخذت صوراً وأش����كاالً متعددة، من بينها: إنشاء 
برلمان ومحاكم ومجالس وآليات لتسوية النزاعات، 
وق����وات وجيوش للتدخل، وغيره����ا من الخطوات 
السياس����ية واألمنية في التجمعات الفرعية. وتعد 
»اإليكواس« و»السادك« و»اإليجاد« أمثلة بارزة في 
ه����ذا الصدد، على اختالف درج����ات وصور البُعد 

السياسي واألمني في كلٍّ من تلك المنظمات.
وتشير خريطة تصنيفات المنظمات اإلقليمية 
على الس����احة اإلفريقية إلى قي����ام تنظيماٍت أكثر 

تخّصصاً في قضاي����ا تتداخل واألبعاد االقتصادية 
على نحو ما يش����ير )الج����دول رقم 2(، حيث نجد 
منظمات مهتمة بإدارة الث����روة الغابية في القارة، 
ومثالها: لجن����ة غابات دول وس����ط إفريقيا، التي 
تأّسس����ت عام 1999م، وتضّم في عضويتها عشر 
دول، وتستهدف حسن إدارة غابات وسط إفريقيا، 
مة مرصد غابات  ومن أجل ذلك أّسست تلك الُمنظَّ
وسط إفريقيا )OFAC( في عام 2007م، بوصفها 
وحدة متخّصص����ة توّفر بيانات محدثة وذات صلة 
عن الغاب����ات والنظم اإليكولوجية ف����ي المنطقة، 
بهدف دعم عملية صنع السياس����ات وتعزيز إدارة 

أفضل وإدارة مستدامة للموارد الطبيعية. 
كما أّن هناك تنظيمات إلدارة وتنظيم الموارد 
المائية واألنهار، والتي تّم رصد نحو 14 هيئًة منها 
في )الجدول رقم 2(، الجامع المش����ترك بين تلك 
المنظمات النهرية هو الّس����عي إل����ى إدارة الموارد 
المائية على نح����ٍو يكفل لل����دول األعضاء فرصاً 

متكافئة للحصول على خدمات آمنة. 
ومن اأمثلة تلك التجمعات: 

1- هيئ���ة حو����ض نه���ر النيج���ر CFN: وتُع����ّد 
واحدًة من أق����دم المنظمات الدولي����ة الحكومية، 
وتعود نش����أتها إلى ع����ام 1964م، وتضّم دول بنين 
وبوركينافاس����و والكاميرون وتش����اد وكوت ديفوار 

وغينيا والنيجر إضافة إلى نيجيريا. 
2- اللج�نة الم�ضتركة لتنمية حو�ض نهر ال�ضنغال 
أُنش����ئت ع����ام 1972م، وتضّم: مالي   :OMVS

وموريتانيا والسنغال. 
3- اتح���اد نه���ر مان���و MARU: أُنش����ئ عام 
1973م, ويضّم كاّلً من: غينيا وليبيريا وسيراليون. 
أُنش����ئت عام  4- لج�ن���ة حو����ض بحي���رة ت�ض���اد: 
1964م CBLT, وتضّم في عضويتها: الكاميرون 

وتشاد والنيجر ونيجيريا وإفريقيا الوسطى. 
5- منظمة تهيئة نهر كاجيرا وتنميته: أُنشئت عام 
1977م، وتضّم: رواندا وبوروندي وتنزانيا وأوغندا. 



82

قراءات
تنموية

  �ل�شنة �ل�شاد�شة ع�شرة   -   �لعدد ) 44 (   �إبريل 2020م  -  �شعبان 1441هـ

6- منظم���ة تنمية نهر جامبيا: التي أُنشئت عام 
1978م، وتضّم: جامبيا وغينيا والس����نغال وغينيا 

بيساو. 
الني���ل  نه���ر  حو����ض  دول  تجم���ع   -7
الذي أُنشئ عام 1983م، ويضّم:   :UNDUGU
مصر والس����ودان وتنزانيا والكونغ����و الديمقراطية 
ورواندا وبوروندي وإفريقيا الوس����طى، فضاًل عن 
إثيوبيا وكينيا وتش����اد بوصفها مراقب. وقد حلّت 
محلّه بع����د ذلك »هيئة تكونيل«، ث����م »مبادرة دول 
حوض النيل« والتي كانت تس����تهدف الوصول ألول 
اتف����اق يجمع بين الدول العش����ر األعضاء بحوض 
نهر النيل، ولكنها أخفقت في ذلك بفعل الخالفات 
بين دول المنبع م����ن جانب، ودولتَي الممر النهائي 
والمصب )السودان ومصر( من ناحية أخرى، والذي 
ما زالت تفاعالته وتداعياته جاريًة على الس����احة 

فيما يّتصل بمشروع سّد النهضة في إثيوبيا. 
وف���ي مجال الطاق���ة؛ تزخر الق���ارة اإلفريقية 
بإمكاناٍت هائلة فيما يتعلق بمصادر الطاقة، س���واء 
التقليدية متمثلًة في الوقود الحفري كالبترول والفحم 
والغاز، أو المتجددة متمثلًة في الطاقة الكهرومائية 
وطاق���ة الرياح والطاق���ة الشمس���ية. وبالنظر إلى 
التوزيع الجغرافي لهذه المصادر يتضح أّن كّل أقاليم 
القارة اإلفريقي���ة يمكنها تحقيق االكتفاء الذاتي من 
الطاق���ة، إذ يتركز الجانب األكبر م���ن احتياطيات 
النف���ط والغاز في ش���مال وغرب إفريقي���ا، بينما 
يتركز احتياطي الفحم ف���ي الجنوب اإلفريقي. كما 
تمتلك القارة إمكانات كبيرة فيما يتعلق باس���تخدام 
الطاقة المائية لتولي���د الكهرباء في معظم المناطق 
الداخلية في القارة اإلفريقية بوجود مجموعة كبيرة 
من المج���اري المائية الضخمة مثل: النيل، الكونغو، 
النيجر، الس���نغال، فولتا، أورانج. كما توجد مناطق 
كبيرة إلنت���اج الوقود الحراري، والتي توجد مواردها 
في منطقتَ���ي وادي البحر األحم���ر، ووادي الصدع 

 .Rift Valley و Red Sea Valley العظيم

هذا التن����وع انعكس على طبيعة مش����روعات 
البنية التحتي����ة في مجال الطاق����ة وعلى التوزيع 
الجغرافي لهذه المش����روعات، ومن ثَمَّ برزت على 
الساحة اإلفريقية عدة تنظيمات فرعية متخّصصة 
للعناي����ة بهذا الم����ورد المهم، كاللجن����ة المغاربية 
للكهرب����اء، ومجمع الطاقة الجن����وب إفريقي عام 
1995م، وهو بحسب بنك التنمية اإلفريقي »مجمع 
الطاقة األكث����ر تطوراً في الق����ارة اليوم«، ومجمع 
الطاقة الغرب إفريقي الذي تأس����س عام 2001م، 
وهناك أيضاً مجمع الطاقة الوس����ط إفريقي لدول 
وس����ط إفريقيا الذي تأسس عام 2003م، ومجمع 
الطاقة الش����رق إفريقي الذي تأسس عام 2005م، 

)انظر جدول 3(. 
والتنظيم����ات س����الفة البيان عل����ى اختالف 
مس����توياتها وتخصصاتها تعتبر نماذج لما تحتويه 
الق����ارة من تنظيم����ات ثنائية وجماعي����ة عديدة، 
فإفريقيا أكثر القارات من حيث ترّكز مش����روعات 
التكامل وخطط����ه، فما من دولٍة ف����ي القارة غير 
مش����تركة في واح����دة على األقّل م����ن التنظيمات 
اإلقليمية، وهو أمٌر يُعّد أحد الدعامات، وفي الوقت 
نفس����ه أحد التحّديات أمام نجاح تلك التنظيمات 
في تحقي����ق غاياتها، األمر الذي يبرر االنتقال إلى 
مناقش����ة مدى فاعلية تلك التنظيمات في تحقيق 
أهدافها، وما المعوقات أو التحّديات التي تواجهها، 
األمر الذي نعرض له بقدٍر من التفصيل واإليضاح 

في النقطة التالية. 
ث����ل���ث���ً�: ال��ت��ج��م��ع���ت الق��ت�����ص���دي��ة 

الإفريقية.. الفر�ص والتحدي�ت:
يتبّين من العرض السابق؛ تعدد جهود التكامل 
في إفريقيا؛ وهو أمٌر يحمل في طّياته من الفرص 
بقدر ما يحمل من التحّديات، فالتنظيمات اإلقليمية 
على اختالف أشكالها وأنماطها تُمّثل فرصًة لتعزيز 
التعاون بين أعضائها وأداًة للتغلب على مش����كالت 
كثيرٍة من االقتصادات اإلفريقي����ة الداخلية، وفي 
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مقدمته����ا: ضعف البنية التحتية، وضيق الس����وق 
المحلي، وضعف القوة الشرائية، وضعف التمويل، 
وعدم القدرة على جذب االس����تثمارات الخارجية، 
وكذلك المش����كالت االقتصادية البينية )اختالف 
النظم االقتصادية، اختالف السياسات الجمركية، 
تشابه هياكل اإلنتاج، ضعف التبادل التجاري...(. 

واإجماًل؛ يوؤدي التكامل القت�ضادي الإقليمي في 
اأدن���ى درجاته اإلى )منطقة التج���ارة الحرة(، و�ضيوؤدي 

تحرير التجارة في المنطقة اإلى:
1- زيادة اإلنتاج المحلي.

2- فرص تجارية أكبر.
3- ارتفاع الواردات والصادرات اإلقليمية.

4- الحص����ول على مدخالت أرخص والس����لع 
االستهالكية.

5- فرص عمل أكبر.
6- المزيد من االس����تثمار األجنبي المباش����ر 

والمشاريع المشتركة.
ففتح الحدود تدريجّياً، وإلغاء البلدان األعضاء 
في التنظيمات اإلقليمية رسوم االستيراد، سيكون 
أحد آثاره المباشرة هو قيام سوق أكبر وانخفاض 
أس����عار الّسلع المس����توردة من البلدان التي تتمتع 
بميزٍة تبادلية، على افتراض أّن المستوردين ينقلون 

التكلفة المنخفضة للمستهلك.
كما أن����ه بمجرد قيام ال����دول األعضاء بإزالة 
التعريف����ات والحواج����ز غير الجمركية؛ س����تزداد 
المنافسة بين جميع الشركات على قدم المساواة، 
بغّض النظ����ر عن حجمها، على نحٍو من المفترض 
أن يؤدي إلى تقلّص- إن لم يكن إغالق- الشركات 
ذات الحماية المفرط����ة؛ وهو ما قد يؤدي مرحلّياً 
إلى فقدان الوظائف، ولك����ن في ظّل التركيز على 
إنت����اج الدول للمنتج����ات التي تتمت����ع فيها بميزة 
نسبية، مع توسع الشركات األكثر إنتاجية واألفضل 
سلعاً وسعراً لألس����واق بسهولٍة أكبر، ومن ثَمَّ تعود 

بالنفع على المستهلك. 

أض����ف إلى ذلك أنه نظراً ألّن البلدان س����وف 
تتخّصص ف����ي المجاالت التي تتمت����ع فيها بميزة 
نس����بية؛ فإنها سيزداد النش����اط االقتصادي لها، 
وبالتبعية س����تخلق فرص عمٍل جدي����دة يمكن أن 
تس����توعب جيش االحتياط م����ن العمالة الذي تم 
تفريغه مسبًقا من ِقَبل الصناعات التي تّم تقليص 
حجمها. وسينتج عن التأثير اإليجابي على التوظيف 
أيضاً: أن تصبح الش����ركات أكثر تطّوراً من الناحية 
التكنولوجية ومن ثَمَّ أكثر إنتاجية، خاّصًة إذا تواكب 
م����ع ذلك برامج تأهيل لتلك العمالة بما يتناس����ب 
االقتصادية  واألنش����طة  الصناعات  واحتياج����ات 

الجديدة الناجمة عن قيام التكامل االقتصادي. 
في المقابل؛ فإنه على المدى الطويل ال يمكن 
أن تحدث التجارة ما لم تكن خطوط النقل واإلمداد 
بين الدول األعضاء ذات كف����اءة وكافية، فتكاليف 
النقل مهّمة للغاية، وتزداد أهميتها بالنس����بة للدول 
الحبيسة المنتشرة في أرجاء القارة؛ بما يبلغ نحو 
ثلث دول إفريقيا جن����وب الصحراء، فتكلفة النقل 
الراهنة في القارة وبي����ن دولها المختلفة ما زالت 
عاليًة، وتؤثر سلباً على التجارة واالستثمار. وهناك 
حاجٌة ماّسٌة إلى تطوير طرق النقل الموجودة بالفعل 
والمزايا التي يمكن االستفادة منها، وتعزيز التعاون 
اإلقليم����ي الفرعي بي����ن دول المناطق االقتصادية 

إذا لم ترتق تلك المنظمات، 
وفي القلب منها االتحاد 

اإلفريقي، إلى تحقيق آمال 
الشعوب اإلفريقية؛ فإنها 
سترّسخ عدم مصداقيتها
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الخم����س الكبرى في القارة من ناحية، وبينها وبين 
التنظيم القاري من ناحيٍة أخرى. 

وف����ي هذا الصدد؛ يمكن اإلش����ارة إلى ارتفاع 
نس����بة التجارة البينية بين الدول اإلفريقية بصفٍة 
عاّمة، وداخل معظم التنظيمات اإلقليمية الرئيسة، 
عالوًة على نجاح كلٍّ من »الس����ادك« و»الكوميسا« 
في السير ُقدماً نحو مزيٍد من تحرير قيود التجارة 
بي����ن الدول األعضاء وتعزي����ز التعاون، عالوًة على 
النجاحات س����الفة البيان فيما يّتصل بمشروعات 
الرب����ط البرّي بين أقاليم القارة وفق خطة االتحاد 

اإلفريقي 2063م. 
فعلى س����بيل المثال: حّققت »السادك« تقدماً 
كبيراً من حيث تنس����يق السياس����ات في ظّل اتباع 
دول المنطقة السياس����ات االقتصادي����ة الموجهة 
نحو الس����وق؛ بعد أن قامت معظم الدول األعضاء 
في الجماعة اإلنمائي����ة للجنوب اإلفريقي بتحرير 
اقتصاداته����ا، وتخفي����ض العجز ف����ي الميزانية، 
وتحرير الضوابط على الصرف، وتحس����نت بشكٍل 

كبير مؤشرات االقتصاد الكلي للدول األعضاء. 
على ال�ضعيد ال�ضيا�ضي:

وأمن  واس����تقرار  بس����الٍم  المنطقة  تمتع����ت 
سياس����يين بعد توقيع اتفاق الّس����الم األنغولي في 
أبريل 2002م، واس����تقرار األوض����اع في جمهورية 
الكونغو الديمقراطي����ة منذ 30 يونيو 2003م، وهو 
ما عّزز صورة المنطقة كمجاٍل استثماري مشترك 
إقليمّياً ودولّياً مع تراجع حدة مخاطر االس����تثمار 
في مشروعات دول المنطقة، وهذا من شأنه زيادة 

تدفقات االستثمار إلى المنطقة في المستقبل. 
كم����ا تمكنت الُمنّظمة من صياغة برنامج عمل 
يش����مل جميع المج����االت ذات الطبيعة القطاعية 
ومتعددة القطاعات، والت����ي تعتبر حيوية لتحقيق 
اإلفريقي،  للجن����وب  اإلنمائية  الجماع����ة  أهداف 
وخصوصاً في تعزي����ز التكام����ل اإلقليمي، ودمج 
الجماعة اإلنمائية للجنوب اإلفريقي في االقتصاد 

العالمي، وتعزيز التنمية العادلة المتوازنة، والقضاء 
على الفقر. ومن أجل ذل����ك؛ تّم تعزيز صالحيات 
وقدرات هيئات صنع القرار والتنسيق والتنفيذ، وتّم 
وضع صكوك ملزمة قانون����اً، وتطوير بروتوكوالت 
عب����ر خطة إقليمي����ة موزعة عل����ى ُخطط قصيرة 
ومتوس����طة المدى لمدة خمس عشرة عاماً وافقت 
عليه����ا الُمنّظمة في فبراير 2005م. ويُذكر أنه في 
العق����د األول، بعد دخول البروتوكول التجاري حّيز 
التنفي����ذ في ع����ام 2000م، زادت التجارة بين دول 
الجماعة اإلنمائية للجنوب اإلفريقي بنسبة %155، 
من 13.2 مليار دوالر أمريكي إلى حوالي 34 مليار 

دوالر أمريكي.
على ال�ضعيد القاري في البنية التحتية:

وعل����ى الصعيد القاري؛ اس����تطاعت مبادرات 
»االتحاد اإلفريقي« النوعية تحقيق قدر من الّنجاح 
)بطيء الُخطى؛ ولكنه مضطرد( في مجال تحسين 
البنى التحتية، خاّصًة فيم����ا يّتصل بمحاور النقل 
والمواصالت، في إطار محاوالت الدول اإلفريقية 
تغيير نمط البني����ة التحتية في القارة ليصبح أكثر 
توّجهاً للداخ����ل Inward Oriented ، أو بعبارة 
أخرى Hinterland oriented، وذلك من خالل 
عدة مش����روعات كبرى في مج����ال الطرق والنقل 
والبري، على رأسها الطرق السريعة العابرة للقارة، 
والتي بدأ التفكير في إنش����ائها منذ الس����بعينيات 
من القرن العش����رين؛ حتى يمك����ن ربط العواصم 
اإلفريقية ومناطق اإلنتاج الرئيس����ية بُطرق سريعة 
ومعّبدة صالحة لالس����تخدام على مدار العام. وتّم 
تحديد تس����عة طرق رئيسة في ش����بكتَيْن، أوالهما 
تضّم س����تة طرق تمتد من الش����رق إل����ى الغرب، 
وثانيتهم����ا تضّم ثالث����ة طرق تمتد من الش����مال 
للجنوب. ويبلغ إجمالي طول هذه المسارات التسعة 
نحو 57 أل����ف و300 كم، اكتمل العمل في معظمها 
باس����تثناء بعض األجزاء التي تحتاج إلى البناء أو 
إعادة البناء أو التعبيد والرصف. ويش����ير الجدول 
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رقم )1( إلى ش����بكة الطرق الس����ريعة في إفريقيا 
وطوله����ا بالكيلومتر، فضاًل عن تط����ورات العمل 
به����ا. وتخضع هذه الطرق إلى إش����راف التكتالت 

اإلقليمية الفرعية التي تقع في نطاقها.

جدول )1(: الطرق ال�ضريعة العابرة لإفريقيا 

الطول الطريق
مالحظاتبالكيلومتر

6)8،6القاهرة-داكار

الطريق �شبه مكتمل، وتخ�شع 
الأجزاء الموجودة في تون�س 

والجزائر والمغرب للتطوير لتتحول 
اإلى طرق �شريعة. اأما الجزء غير 

المكتمل فهو: طريق �شحراوي على 
الحدود المغربية الموريتانية.

4،504الجزائر-لجو�س
�شبه مكتمل. الجزء غير المكتمل هو 
طريق �شحراوي في النيجر بامتداد 

200 كم.

طرابل�س-
ويندهوك- كيب 

تاون
(0،808

هذا الطريق كان في الأ�شا�س 
يربط بين طرابل�س وويندهوك، ثم 
اأ�شيف اإليه امتداد لكيب تاون. تقع 
الأجزاء غير المكتملة في: ت�شاد، 

اإفريقيا الو�شطى، جمهورية الكونغو، 
وجمهورية الكونغو الديمقراطية. 
ف�شاًل عن كوبري بين جمهورية 

الكونغو والكونغو الديمقراطية على 
نهر النيجر. 

القاهرة- 
جابروني- كيب 

تاون
(0،228

هذا الطريق كان في الأ�شا�س يربط 
بين القاهرة وجابروني، ثم اأ�شيف 
اإليه امتداد لكيب تاون. ويعد الجزء 
الجنوبي من الطريق، وتحديدًا من 
كينيا اإلى كيب تاون، مكتماًل. ول 

يزال الطريق الترابي من كينيا اإلى 
الحدود الإثيوبية تحت الإن�شاء. 

هذا الطريق مكتمل كلية تقريبًا من 4،496داكار-نجامينا
نجامينا اإلى فوتوكول )4،460كم) 

9)4،2نجامينا-جيبوتي

وي�شير هذا الطريق بمحازاة 
طريق داكار-نجامينا. الجزء غير 
المكتمل هو: طريق ترابي بين ت�شاد 

وال�شودان. 

4،560داكار-لجو�س

اكتمل ما يقرب من 80% من هذا 
الطريق، وهو معبد بالكامل في 

اأجزائه الماّرة في )نيجيريا، بنين، 
توجو، غانا، كوت ديفوار، ال�شنغال). 

اأما الأجزاء غير المكتملة فتبلغ 
نحو 765كم في ليبيريا و�شيراليون 

وغينيا وغينيا بي�شاو. 

6،259لجو�س-مومبا�شا

الن�شف ال�شرقي من الطريق بين 
كينيا واأوغندا مكتمل، والجزء 
الغربي في اإفريقيا الو�شطى 

والكاميرون ونيجيريا �شبه مكتمل؛ 
با�شتثناء اأجزاء في الكونغو 

الديمقراطية واإفريقيا الو�شطى 
ب�شبب ظروف ال�شراع وعدم 

ال�شتقرار في الدولتين. 

)52،)بيرا-لوبيتو

مكتمل تقريبًا. تتطلب بع�س الأجزاء 
في اأنجول والكونغو الديمقراطية 

رر الذي  اإعادة بناء في اأعقاب ال�شّ
لحق هذه الأجزاء اأثناء الحرب. 

 Source: United Nations Economic Commission for

 Africa )2010), Assessing Regional Integration in Africa

 IV: Enhancing Intra-African Trade )Addis Ababa,

.UNECA) p.308.P.304

وفضاًل عن هذه الطرق السريعة، العابرة للقارة، 
س����عت العديد من الدول إلى تشييد طرق تربطها 
بدول الجوار لتدعيم التجارة الثنائية. ففي الشرق 
اإلفريقي، على س����بيل المثال، وفي إطار اتفاقيات 
التعاون المش����ترك بين إثيوبيا والس����ودان، أنشأ 
الطرفان شبكات تربط المدن واألقاليم السودانية 
Gedarif-Gelabat- واإلثيوبي����ة، مث����ل خ����ط
Ashowak- وك����ذا خط ، Metema- Azezo
Kurmuk- وأخي����راً   Allokdi-Humara
تّم  كما   .Assossa-Nekemt-AddisAbaba
إنش����اء معبٍر بريٍّ بين مصر والس����ودان، هو معبر 
»أشكيت- قسطل«، والذي من المتوقع أن يسهم في 
زيادة التبادل التجاري بين البلدين بنسبة %80-70، 

ويقلل نفقات النقل بذات النسبة. 
وال يختل����ف واق����ع النقل عن طريق الس����كك 
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الحديدي����ة كثيراً، فق����د أبدت ال����دول اإلفريقية 
اهتماماً بقطاع السكك الحديدية، انعكس في إعالن 
برازافيل وخطة عمل لقطاع السكك الحديدية في 
إفريقيا، تبّناه مؤتم����ر وزاري في الكونغو برازافيل 
في 2006م، ثم تبّنته القّمة اإلفريقية الثانية عشرة 
في أديس أبابا عام 2009م. وقد حّدد هذا اإلعالن 
جملًة من المش����روعات الجديدة الهادفة إلى ربط 
شبكات الس����كك الحديدية في إفريقيا من خالل 

عدة محاور. 
وفيم���ا ال ت���زال الغالبية العظم���ى من هذه 
المش���روعات في مرحلة دراسة الجدوى؛ اتخذت 
بعض المش���روعات مس���ار التنفيذ الفعلي، منها 
خط السكك الحديدية بين »نيروبي« و»مومباسا«، 
وال���ذي من المتص���ور أن يمتد ل���دوٍل أخرى في 
اإلقليم. ومش���روع »كيجالي« »مومباس���ا«، الذي 
يربط ثالث دول في ش���رق إفريقيا، وهي: كينيا- 

رواندا- أوغندا. 
إضافًة إلى ما س���بق؛ فهناك مشروعات ربط 
ناجحة نف���ذت بالفعل، منها على س���بيل المثال 
 Great »مشروع خط سكة حديد »أوهورو العظيم
Uhuru Railway ، وال���ذي يرب���ط بين تنزانيا 
وزامبيا. وكذلك ربط السكك الحديدية الموجودة 
بالفعل بين الشرق والجنوب اإلفريقي، فضاًل عن 
الربط في غرب إفريقيا بين بوركينا فاس���و وكوت 
ديفوار، وبين السنغال ومالي. ومن المتوقع أن يسهم 
خط السكك الحديدية بين إثيوبيا وجيبوتي، الذي 
افتُتح في أكتوبر 2016م، ف���ي تقليل زمن الّرحلة 
بين المدينتَيْن من ثالثة أيام إلى 12 ساعة فقط، 
وهو ما س���يعطي دفعة كبيرة لالقتصاد اإلثيوبي؛ 
كون 50% من التجارة اإلثيوبية تتّم عبر جيبوتي. 

وتُمّثل تلك المشروعات فرصاً عظيمة لتعزيز 
التعاون والتكامل االقتصادي بين الدول اإلفريقية، 
د أدوات  من خالل تحويل تلك المشروعات من مجرَّ
للنقل إلى محاور للتنمية، من خالل إنش���اء هياكل 

ومنش���آت صناعية وزراعية وخدمي���ة، بما يعّزز 
النمو في المناطق الريفية والحدودية التي تمّر بها 
هذه الطرق، وهي الفكرة األساسية وراء ما يُعرف 
بمحاور التنمية المكانية، وهي الفكرة التي حّققت 
نجاحاً في إقليم الجن���وب اإلفريقي، عندما تبّنت 
جنوب إفريقيا وموزمبيق فك���رة تحويل ممر نقل 
إقليمي بين »مابوتو« و»جوهانس���برج« إلى محور 
للتنمية ُعرف ب�اس���م »محور مابوتو للتنمية«، من 
خالل ربط الصناعات االستخراجية في المنطقة 
بالمصانع وموانئ التصدير، وبناء منظومة شاملة 
من األنشطة االقتصادية والخدمية لتحقيق منافع 

مشتركة للبلدين.
على �ضعيد التنظيمات الفرعية المتخ�ض�ضة:

وعلى صعيد التنظيمات الفرعية المتخّصصة، 
فإّن المالحظ هو أّن تلك التنظيمات قد نش���أت- 
كما س���لف البيان- من أجل القيام بتنظيم التعاون 
بي���ن الدول األعض���اء في مجاٍل بعين���ه، كتنظيم 
اس���تخدام مياه األنه���ار والبحيرات، أو تنس���يق 
السياس���ات النقدية والمالية؛ إال أّن المالحظ هو 
أّن بع���ض تلك التنظيم���ات الفرعية المتخصصة 
قد تخط���ى تلك األهداف الضيق���ة إلى مجاالٍت 
أرح���ب للتعاون بين ال���دول األعضاء؛ األمر الذي 
مّثل فرصة لمزيٍد من التعاون بين األطراف، ولكنه 
حمل أيضاً في طّيات���ه عديداً من التحّديات فيما 
يّتصل بالتع���اون بين الدول أعض���اء التنظيم من 
ناحية، ولجهود التعاون اإلقليمي في القارة بصفٍة 

عامة. 
فالقائمون على االتحاد الجمركي لدول الجنوب 
اإلفريقي )س���اكو(؛ يس���عون إلى تحوي���ل االتحاد 
الجمركي من مجرد منظمة لتوحيد صيغة التعريفة 
الجمركية وتقاس���م اإليرادات؛ إلى وسيلة لتحقيق 
تكامل أعمق، من خالل استراتيجيات منسقة للتنمية 
االقتصادية، وستس���عى اإلدارة أيضاً إلى ضمان أن 

تكون )ساكو( أداة لتكامل أعمق في »السادك«. 
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 ويق����ّدم تنظيم حوض »الكونغ����و- أوبانغي– 
سانغا« بمنطقة وسط إفريقيا مثاالً آخر في هذا 
الصدد، فسعياً للتغلب على المشكالت والتوترات 
السياس����ية الناجمة ع����ن نهر الكونغ����و وروافده 
بين الدول المش����اطئة؛ أنشئ تنظيم الحوض في 
ع����ام 1999م بوصفها وكال����ًة فرعية متخّصصة 
تابعة للجماع����ة االقتصادي����ة والنقدية إلفريقيا 
الوس����طى )سيماك(، وضّم دولتَيْن من الدول غير 
األعضاء في ال�)سيماك(، هما: جمهورية الكونغو 
الديمقراطي����ة وأنجوال، لتس����هيل حركة المالحة 
على األجزاء المش����تركة من ح����وض »الكونغو-
أوبانغي س����انغا«. وفي أقّل م����ن 20 عاماً؛ تطّور 
تنظي����م الحوض من لجن����ٍة متخّصصة ترّكز على 
المالحة النهري����ة بالمعنى الضيق؛ إلى هيئة ذات 
والية واسعة لتنسيق وتسهيل نهج اإلدارة المتكاملة 
للم����وارد المائية ف����ي حوض الكونغ����و. وتمّكنت 
اللجن����ة، ومن بعدها الهيئة، من التغلب على بعض 
التوترات التي تنجم عن عالقات تاريخية محددة، 
والمطالبات المتنافسة بشأن الطابع الدولي لنهر 

الكونغو.
 وفي المقابل؛ فإّن ذلك التوس���ع في مجاالت 
التع���اون حمل أيضاً بعضاً من التحّديات الناجمة، 
لي���س فقط من عالقات دول الحوض، ولكن أيضاً 

من التطّورات الدولية والعالمية. 
فم���ع ازدياد الطلب عل���ى اإلمكانيات الهائلة 
غير المس���تغلة للحوض، وس���عي الدول األعضاء 
فرادى إلى تعبئة الم���وارد لتطوير بنيتها التحتية 
مصالحها  لتعظي���م  والزراعي���ة  الهيدرولوجي���ة 
وفوائدها من موارد الح���وض، وفي ظّل االهتمام 
المتزاي���د من المجتمع الدولي بمنطقة حوض نهر 
الكنغو ألس���باٍب اقتصادية وبيئية تتعلق بالحفاظ 
عل���ى التوازن البيئ���ي ومكافحة اآلث���ار المترتبة 
عل���ى التغّير المناخي، وإعالن العديد من الهيئات 
المانح���ة األوروبي���ة اعتماد مش���روعات اإلدارة 

المتكاملة للموارد المائي���ة كإطار مرجعي لتمويل 
المشروعات؛ فإّن تنافس دول الحوض على تمويل 
مش���روعات تطوير البنية التحتية، والمشروعات 
بش���أن التغّير المناخي، يُمّثل تحدياً رئيساً لدول 
الح���وض، لم���ا يمكن أن ي���ؤدي إليه م���ن إحياء 
المطالب والتوت���رات التاريخية بين دول الحوض. 
يزيد من خطورة األم���ر: أّن ذلك يحدث في دوٍل 
يواجه معظمها تحدياٍت سياس���ية وأمنية ظاهرة 
وكامنة داخلياً، وتتش���ابه هياكله���ا اإلنتاجية، ما 
يجعل المنافس���ة والصراع بينها أقرب من التعاون 
حال اس���تغالل ه���ذا األمر من ق���وى داخلية أو 
خارجية، وس���يادة النظرة الضيقة للمصالح لدى 

حكومات الدول األعضاء.   
وال يختلف الحال كثيراً فيما يّتصل بتنظيمات 
أحواض األنهار األخرى، كنهر السنغال وحوض نهر 
جامبيا، التي نجحت في توفير إطار تنظيمي إلدارة 
الخالفات بين الدول األعضاء، وتعزيز التعاون لما 
فيه صال���ح جميع األعضاء عل���ى قاعدة )فائز-

فائ���ز(، والحيلولة دون تصاعده���ا إلى مواجهاٍت 
دامية بين الطرَفيْن على نحو ما شهدت العالقات 
الموريتانية الس���نغالية في التسعينيات من القرن 

العشرين.
ويعتبر تمويل المشروعات التكاملية أحد أهّم 
التحّديات التي تواج���ه التنظيمات اإلفريقية على 
اختالف مس���توياتها وتخصصاتها، حيث ما زالت 
كثيٌر من تلك المش���روعات يعتم���د على التمويل 
الخارجي، خاّص���ة من الصين وال���دول الغربية، 
األمر ال���ذي يجعل من تلك المش���روعات رهينًة 
لمصال���ح وإرادة الدول المانح���ة التي قد ال تتفق 
في جميع األحوال مع مصالح دول وشعوب القارة 
اإلفريقية، وهنا تجدر اإلشارة إلى التوّجه المحمود 
في بعض التنظيمات اإلفريقية، كاالتحاد اإلفريقي 
وال�»سادك« إلى محاولة زيادة االعتماد على موارد 

دول القارة في تمويل مشروعاتها. 
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= = * زامبيا
= = * زيمبابوي

@ @ = = * �شاحل العاج

@ = *
�شاتومي 
وبرن�شيب

@ = = * ال�شنغال

@ = = *
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= = = * ال�شودان 
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تجمعات قارية عامة *

التجمعات القت�شادية الرئي�شة؛ ح�شب تق�شيم اللجنة القت�شادية لإفريقيا والتحاد الإفريقي =

التجمعات القت�شادية الأخرى @
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* * = ت�شاد 
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@ * توجو
@ تون�س

@ * = الجابون
@ * جامبيا
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جزر القمر

@ * * = جمهورية اإفريقيا الو�شطى 
الجمهورية ال�شحراوية

@ * = جمهورية الكنغو 
@ @ * * * = جمهورية الكنغو الديمقراطية

* جنوب ال�شودان
@ * * جنوب اإفريقيا

@ جيبوتي 
الراأ�س الخ�شر

@ * = رواندا
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@ * * * = الكاميرون 
@ * * كينيا

* ليبيا
@ ليبيريا

@ لي�شوتو 
@ @ * مالوي

@ * * * * * مالي
@ مدغ�شقر

@ * م�شر
@ المغرب
@ * * موريتانيا 

موري�شيو�س 
@ * * * موزمبيق
@ * ناميبيا

@ * * * * النيجر
@ * * نيجيريا

(( 9 (( (0 4 8 6 ( 4 ( (0 5 4 4 6 ( 6 9 (0 اإجمالي الأع�شاء 
* تجمعات بيئية مهتمة بالغابات

تجمعات اأحوا�س الأنهار =
تجمعات مهتمة بالطاقة @

خت�مً�: 
يمكن القول؛ إنه على الرغم من تعدد األس���باب المسؤولة 
ع���ن ضع���ف األداء السياس���ي واالقتصادي، وتهمي���ش الدول 
اإلفريقي���ة في االقتص���اد العالمي، تظّل الطبيعة االنقس���امية 
والتجزيئية للقارة اإلفريقية بمنزلة القيد الرئيس والعقبة الكؤود 
أمام نمو وتنمية القارة، حيث أدى التقس���يم التعس���في للحدود 
والتمسك المقيت بالسيادة على اإلقليم، والرغبة في الوفاء بكّل 
احتياجات الدولة اإلفريقية من داخل إقليمها )محدود الموارد(؛ 
إلى عدم االس���تخدام األمثل للموارد واألدوات المتاحة، في ظّل 
ارتفاع تكلف���ة إدارة الموارد الطبيعية وصيانته���ا، خاّصًة فيما 
يتصل بمش���روعات تقسيم المياه، ومكافحة الجفاف والتصحر، 
والمحمي���ات الطبيعي���ة، وإدارة الغابات والحي���اة البرية، والتي 
ش���هدت في مجملها ما يندرج في االس���تخدام الجائر للموارد، 
وهو ما ألقى بتبعاته السلبية على المكّونات الثالثة )االقتصادية، 

واالجتماعية، والبيئية( للتنمية في القارة.  
وإدراكاً م���ن االتح���اد اإلفريقي لخطورة تل���ك الظواهر 
وانعكاس���اتها عل���ى مس���اعي وطموح���ات التكام���ل والتنمية 
المس���تدامة في القارة، المتجس���دة في أجندة إفريقيا 2063م، 
بل���ور االتحاد اإلفريقي خط���ة عمل طموح���ة للتعامل من تلك 

التحديات والمخاطر المرتبطة بمش���كالت الحدود وانعكاساتها 
على مس���ار التنمية في القارة، وهي الخطة التي ُعرفت باس���م 
»برنامج الحدود«، وكذا خطة »إس���كات البن���ادق« الهادفة إلى 
تجفيف منابع الصراعات ف���ي القارة بحلول عام 2020م، األمر 
الذي مّثل خطوًة رئيسة في طريق التعاون العابر للحدود بوصفه 

اقتراباً رئيساً في تحقيق التنمية في دول القارة. 
والح���ّق؛ أّن الق���ارة ال ينقصه���ا المزي���د م���ن المواثيق 
والمعاه���دات والوثائق، وال المؤّسس���ات والتنظيمات الخاّصة 
بأوجه التعاون المختلفة بين دولها ككل أو كأقاليم فرعية، ولكّن 
تنفيذ االلتزامات وتفعيل المؤّسس���ات هو الحاجة الرئيسة التي 
تتطل���ب من أعضاء مختلف التنظيمات ب���ذل الكثير من الجهد 
المؤسس���ي، وإجراء التعديالت االقتصادي���ة الالزمة والمتفق 
عليها، وتتطلب قبل ذلك- وبقدٍر أكبر- الثقة المتبادلة بين الدول 
األعضاء؛ على نحٍو يقلل من التمّس���ك بالمعنى الجامد لمفهوم 
»الس���يادة« من أجل تحقيق غايات تلك التنظيمات. ذلك أنه؛ إذا 
لم ترتق تلك المنظمات، وفي القلب منها االتحاد اإلفريقي، إلى 
تحقيق آمال الشعوب اإلفريقية؛ فإنها سترّسخ عدم مصداقيتها، 
واألهّم من ذلك ستضيع الفرصة التاريخية لتحقيق تلك اآلمال ¶
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العالمي�ة عّرفت  ال�ض�حة  منظم�ة 
»الخدم�ات  1959م  ع�ام 
ال�ض�حية« باأنها: »برنامج خدمات ُيي�ضر للفرد 
والمجتم�ع الح�ض�ول عل�ى الرعاي�ة ال�ض�حية 
الب�دن  �ض�حة  عل�ى  والمحافظ�ة  لتح�ض�ين 

خريطة الخدمات الصحية بقارة إفريقيا

والعقل«)))، اإل اأّن �ض�مان الح�ض�ول على الرعاية 
لجمي�ع  فيه�ا  الم�ض�اواة  وتحقي�ق  ال�ض�حية 

وا�شتخدام  المدخل  والطفل:  الأم  �شحة  الجربى،  ف��اروق    (((
ال�شحة  ح��ول  الأ���ش��رة  م�شوح  ن���دوة  ال�شحية،  ال��خ��دم��ات 
والتغذية، جامعة الدول العربية، تون�س، في الفترة من 9–20 

اأكتوبر 989)م، �س)4).

د. محمد فرج عبد العليم عالم
الآداب–  بكلي�ة  الب�ض�رية  الجغرافي�ا  مدر��ض 

جامعة المنوفية
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المواطني�ن ل ي�زال واحدًا من اأكث�ر التحديات 
�ٍة الّنام�ي منها،  ال�ض�عبة ب�دول العال�م، وبخا�ضّ
وهو ما يتمّثل ب�ضورٍة كبيرة بالقارة الإفريقية؛ 
اإذ ت�ضير كّل الموؤ�ضرات ال�ضحية- تقريبًا- اإلى 
�ض�عوبة الو�ض�ع القائ�م، حيث تت�ض�در اإفريقيا 
�ع بالعالم،  اأعلى مع�دلت وفيات الأمهات والر�ضّ
كم�ا اأّن اأم�د الحي�اة فيه�ا ه�و الأدن�ى عالمّي�ًا؛ 
وُيع�زى ذل�ك للعديد من الأ�ض�باب؛ ما بين �ض�وء 
الإدارة، ونق��ض الم�وارد المالي�ة والب�ض�رية)))، 
ف�ض�اًل عن تدّني الأحوال البيئي�ة والجتماعية 

والقت�ضادية. 
يسعى هذا المقال إلى إبراز واقع الخدمات 
الصحية بالقارة في ظّل التحديات التي تواجهها، 
م���ع االحتياجات المس���تقبلية، وذلك من وجهة 
نظٍر جغرافية؛ تعتمد على البُعد المكاني لتوزيع 
يْها العالجي  مقّومات الخدم���ة الصحية بش���قَّ
والوقائ���ي، إذ ال تصح المنظوم���ة الصحية إال 

بتكاملهما.
تغيراٍت ديموغرافية  القارة اإلفريقية  تشهد 
ووبائية تف���رض عليها توافر نمط رعاية صحية 
يتوافق كمّي���اً ونوعّياً مع تل���ك التغيرات؛ فمن 
زيادًة  الق���ارة  تش���هد  الديموغرافي  الجان���ب 
مضط���ردة في حج���م س���كانها؛ إذ ارتفع من 
)120 ملي���ون( عام 1900م إل���ى )221 مليوناً( 
منتصف القرن العش���رين )1950م(، بنسبة نمو 
بلغت )84%(، وخ���الل النصف الثاني من القرن 
العش���رين واصل النمو السكاني بالقارة ارتفاعه 

 Chirwa D.M., Access To Medicines and Health  (((
 Care in Sub- Saharan Africa: A Historical

 Perspective, Maryland Journal of International

 Law, Volume 31, Issue 1, Article 5, 2017,

 .22-p.p.21

ليبل���غ )794 مليون( ع���ام 2000م)))، وتش���ير 
التوقعات إلى بلوغ الحجم السكاني في منتصف 
الق���رن )21( ليقارب 1996 مليون نس���مة عام 
2050م؛ أي أّن القارة س���يتضاعف عدد سكانها 
مّرًة ونصف المّرة خالل ال� 50 س���نًة القادمة، 

بنسبة نمو سنوي تبلغ )%3.0())).
 Maher (((وم���ن الناحية الوبائية؛ يش���ير
D. - Smeeth L. and Sekajugo J. إل���ى 
أّن الق���ارة تواجه عبئاً مزدوج���اً من األمراض 
المعدية وغير المعدية؛ األمر الذي يفرض أعباًء 
اقتصادي���ًة باهظًة عل���ى االقتصاديات الفردية 
والوطنية على السواء؛ لذا لزم وضع استراتيجية 
لمجابهة تلك التغيرات، فكثي���ٌر من دول العالم 
الت���ي مّرت بظروٍف مش���ابهة اتخذت إجراءاٍت 
صحية س���اعدتها على تجاوز ذلك، وس���اهمت 
في ارتفاع الحالة الصحية لس���كانها، خاصًة إذا 
علمنا أّن منظمة الصحة العالمية أش���ارت بأّن 
اإلفريقية  بالقارة  واألوبئ���ة  األمراض  تداعيات 

تُكلّفها سنوّياً 2.4 تريليون دوالر))). 
ال��و���ص��ع  ت��ق��ي��ي��م  الأول:  ال��م��ب��ح��ث 

الح�لي:
)1-1( الخدمات ال�ضحية العالجية:

اأوًل: الإمكانيات المادية:
تعاني القارة من قصوٍر ش���ديد فيما يتعلق 

 Economic Commission for Africa, The State of  (2(
.Transition in Africa Demographic, 2001, p.13

)))  من ح�شاب الباحث بناء على بيانات: 
 United Nations, Economic Commission for Africa,

 The Demographic Profile of African Countries,

.March 2016, p.5

 Maher D., Smeeth L. and Sekajugo J., Health  (4(
 Transition in Africa: Practical Policy Proposals

 for Primary Care, Bull World Health Organ.,

 .2010, p.944

https://www.aa.com.tr/ar :5)  متاح على(
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بمس���توى اإلنفاق العام عل���ى الصحة، وكذلك 
بمس���تويات التغطية الصحية الش���املة كما هو 
موضح بجدول )1( وشكل )1(، وذلك على النحو 

اآلتي: 
• تشهد القارة ش���به ثباٍت في نسبة اإلنفاق 
الحكومي على الصحة من جملة اإلنفاق العام- 
على الرغم من تزايد الحجم الس���كاني واألعباء 
الصحية- كما س���بقت اإلشارة-، وإن كان يتجه 
إلى االنخفاض، حيث تدور النس���بة حول %10، 
إذ بلغ 10.3% ع���ام 2010م، ارتفع إلى %10.6 
عاَم���ي 2011 و2012م، ثم عاد إلى 10.3% عام 

2013م، وانخفض إلى 10.0% عام 2014م))).
• بالنس���بة لمس���توى اإلنفاق الحالي على 
الصح���ة لكّل فرد، بلغ المتوس���ط العام بالقارة 
115 دوالر لكّل فرد، وهو ما يتدّنى كثيراً بمقدار 
سبعة أمثال المتوسط العالمي البالغ 822 دوالر 
لكّل ف���رد )2015م(، وبمقدار يتدّنى بما يقارب 
العش���رين مثل مقارن���ًة بقارة أوروب���ا )2192 
دوالر لكّل فرد(. وتتباين القارة وفقاً لمستويات 
اإلنفاق على الصحة؛ إذ ج���اءت الدول بجنوب 
القارة وشمالها بأعلى مستويات اإلنفاق )194-
174 دوالر لكّل فرد( بالترتيب، ثم ش���رق القارة 
بالترتيب،  ووس���طها )113-104 دوالر/ف���رد( 
وتدّنى بغرب القارة بمعدٍل بلغ )54 دوالر/فرد( 

عام 2015م. 
• يمكن إرجاع ه���ذا التدّني لضعف الموارد 
المالية، وهو ما يتضح من خالل عرض متوسط 
اإلنفاق كنس���بة من الناتج المحل���ي اإلجمالي، 
حيث بلغ المتوس���ط الع���ام 6.2%، جاءت دول 
الجنوب والغرب بأفضل المس���تويات )7%(، في 

 W.H.O., Atlas of African Health Statistics   (((
 2018, Universal Health Coverage and The

 Sustainable Development Goals in the WHO

.African Region, 2018,  p.99

مقابل )6%( لدول الش���مال، و)5%( لدول شرق 
القارة ووسطها. 

• بلغ المتوس���ط الع���ام لمؤش���ر التغطية 
 Universal Health الصحية الشاملة بالقارة
 Coverage )UHC( Service Coverage
Index 44% فق���ط من الس���كان؛ مقارنًة %64 
بالمس���توى العالمي، و78% باألمريكتَيْن، و%73 
بأوروبا، وقد جاءت أفضل النطاقات الجغرافية 
بما يتجاوز نصف الس���كان في ش���مال القارة 
وجنوبه���ا؛ بنس���بة تغطي���ة بلغ���ت )%52-59( 
تصدرته���ا- بالترتي���ب- دول: الجزائر ومصر 
وليبيا والمغرب وتونس وبوتسوانا وجنوب إفريقيا 
بنس���بة 60% فأكثر. أما أدنى مستويات التغطية 
فتمثلت في شرق القارة وغربها ووسطها بنسبٍة 

بلغت )44-42-40%( بالترتيب.
• على الرغم من تدّني مستويات التغطية؛ 
فإّن هناك أكثر من 50% من الس����كان األفارقة 
ال يمكنه����م الوص����ول إلى المراف����ق الصحية 
الحديث����ة)))؛ ل����ذا تنش����ط خدم����ات الرعاية 
 McKinsey أش����ار  فقد  الخاّصة،  الصحية 
Quarterly إل����ى أن����ه في ع����ام 2005م بلغ 
إجمال����ي اإلنفاق الصحي ف����ي إفريقيا 16.7 
مليار دوالر، ش����ّكل القطاع الخاص 60% منها، 
وأّن نفق����ات الرعاي����ة الصحي����ة الخاصة في 
إفريقيا جن����وب الصحراء الكبرى ُقّدرت ب� 35 

مليار تقريباً عام 2016م))).

 Kaseje D., Health Care In Africa: Challenges,  (2(
 Opportunities And An Emerging Model For

 Improvement, Presented At The Woodrow

 Wilson International, Center For Scholars,

November 2, 2006, p.4

 Healthcare in Africa, Cardiovascular Journal Of  (((
 Africa, Vol. 20, No 5, September/October 2009,

.p.276
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�ضكل )1(: موؤ�ضر البنية التحتية ال�ضحية بين 
بلدان الإقليم الإفريقي

 

�ضكل )2(: موؤ�ضر الو�ضول اإلى الخدمات 
الأ�ضا�ضية بين بلدان الإقليم الإفريقي

 Source: W.H.O., The State Of Health in The 
 WHO

  .)58-African Region, 2018, P.)46

وعلى الرغم من تدّني مس���تويات التغطية 
الصحية بش���كٍل عامٍّ بالقارة؛ فإّن هناك نمط 

د الرئي���س لكفاءة الخدمة  خدمة يُعّد الُمحدِّ
الصحية بالق���ارة، أال وه���و »خدمات رعاية 
األمومة والطفولة« )الصحة اإلنجابية(، ويمكن 

إبراز واقعه في النقاط اآلتية: 
)1990-2010م(: بين  ما  الفترة  • خالل 

النفاس���ية  الوفيات  مع���دالت  انخفضت 
بالق���ارة بنس���بة 41% خالل الفت���رة ما بين 
)1990-2010م(، وعلى مدى الفترة نفس���ها 
انخفضت أيضاً معدالت وفيات األطفال دون 
الخامسة بنسبة 33%، وعلى الرغم من التقّدم 
الُمحَرز؛ فإّن القارة تس���تأثر بنسبة 57% من 
جميع حاالت الوفيات النفاسية في العالم، مع 
أّن خطر الوفاة بس���بب المضاعفات المتعلقة 
بالحم���ل ال يمّثل في البل���دان الصناعية إال 
بحالٍة واحدة من بين كّل 4700 حالة، وهو ما 
يقابل حالة لكّل 39 سيدة بالقارة اإلفريقية))).
• خدمات الرعاية ال�ضحية ما قبل الولدة: 
ال ت���زال خدمات الرعاية الصحية ما قبل 
الوالدة في إفريقيا تعاني بش���كٍل مثير للقلق، 
على الرغم من أّن 77% من النس���اء الحوامل 
قد ُقمن بأول زيادة للرعاية الصحية السابقة 
للوالدة ع���ام 2015م، في حي���ن حصل %54 
فقط عل���ى رعاي���ٍة صحية ممثَّل���ة في أربع 
زيارات س���ابقة لل���والدة، إال أّن هذا المعدل 
يُع���ّد منخفضاً للغاي���ة مقارنًة على س���بيل 
المثال بأقاليم منظم���ة الصحة العالمية في 
األمريكتَيْ���ن وأوروبا، حي���ث يقوم 94% و%92 
من النس���اء الحوامل بأربع زيارات على األقّل 

للرعاية السابقة للوالدة على التوالي.
ممر�ض����ات  اأو  طبي����ب  بوا�ضط����ة  ال����ولدة   •

مدربين: 

في  النفا�شية  ال�شحة  لل�شكان،  المتحدة  الأم��م  �شندوق    (((
اإفريقيا، يناير ))20، �س).
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خالل الفترة )2005-2016م( بلغت نسبة 
ال���والدات بين األمهات تح���ت رعايٍة صحية 
بواسطة طبيب )54%( فقط- على الرغم من 
أّن المس���تهدف 90%- كما بش���كل )3(. وقد 
ش���هدت القارة تباينات واس���عة، حيث جاءت 
بنس���ب منخفضة بش���كٍل خاصٍّ في إثيوبيا 
)16%(، وتشاد )24%(، والنيجر )29%(، وتوجو 
)29%(، هذه الدول إل���ى جانب دول )أنجوال 
وجمهورية إفريقيا الوس���طى وإريتريا وغينيا 
وغينيا بيساو ومدغشقر ونيجيريا وجمهورية 
تنزانيا المتحدة( تتدّنى نس���بة حاالت الوالدة 
تحت إشراٍف طبّي بها إلى ما دون 50%؛ لذلك 

تتطلب بذل جهوٍد خاّصة لرفع هذا المعدل.
• الرعاية ال�ضحية لما بعد الولدة: 

تش���ير البيانات إل���ى أنه خ���الل الفترة 
)2011-2015م( قد بلغت نس���بة النساء في 
س���ّن اإلنجاب المتزوج���ات الالتي عانين من 
احتياجاتهّن لوس���يلة تنظيم األسرة %49.6، 
كما كان لدى زيمبابوي أعلى نسبة من النساء 
الالت���ي تّم تلبي���ة احتياجات تنظيم األس���رة 
تليها س���وازيالند )%80.6(،  لهّن )%86.0(، 
والجزائ���ر )77.2 %(، وليس���وتو )%76.1(، 
وكينيا )75.4%(، في حين جاءت أقّل المعدالت 
في جمهورية الكونغو الديمقراطية )%15.6(، 
وغينيا )15.7%(، وتش���اد )17.5%(، وغينيا 

االستوائية )%20.5())).

 W.H.O., Atlas of African Health Statistics   (((
.22-2018, p.p. 19

�ضكل )3(: ن�ضبة الن�ضاء الالتي و�ضعن المولود 
بوا�ضطة عامل �ضحي مدرب )طبيب-ممر�ض( 

بقارة اإفريقيا خالل الفترة )2005-2016م(

 Source: W.H.O., Atlas of African Health

.Statistics 2018, P.22



98

قراءات
إجتماعية

  �ل�شنة �ل�شاد�شة ع�شرة   -   �لعدد ) 44 (   �إبريل 2020م  -  �شعبان 1441هـ
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ثانياً: الإمكانيات الب�ضرية:
يمّثل الهيكل البش���ري، سواء األطباء وهيئة 
التمريض، قاسماً مشتركاً في الحكم على كفاءة 
الخدم���ة الصحية، فالطبي���ب والمرض وجهان 
لعملة واح���دة)))، ولقد تباين معدل الخدمة لكلٍّ 
منهما بالقارة كما هو موضح بجدول )1( وشكل 

)4(؛ على النحو اآلتي:
• بلغ المتوسط العامل لمعدل لخدمة هيئة 
التمري���ض بالقارة وفقاً لما توف���ر من بياناٍت 
على مس���توى الدول )1.3 ممرض لكّل 1000 
نسمة(، تصدرت دول شمال إفريقيا وجنوبها- 
وهي الدول التي جاءت بأفضل مستوى للتغطية 
بالخدمة الصحية الش���املة بالقارة )%52-59( 
بالترتيب- بمعدل )2.1 – 1.8 ممرض/1000 
إفريقي���ا  وس���ط  ث���م  بالترتي���ب،  نس���مة( 
)ممرض/1000 نس���مة(، وأخيراً شرق القارة 
وغربه���ا بمع���دل )0.8-0.7 ممرض/1000 

نسمة( بالترتيب.
• بلغ المتوس���ط العام لمعدل خدمة األطباء 
بالق���ارة )0.4 طبيب/1000 نس���مة(، تجاوزت 
دول شمال إفريقيا بطبيعة الحال بمعدل )1.1 
طبي���ب/1000 نس���مة(، والتدّني إل���ى ما دون 
الطبيب الواح���د بباقي النطاق���ات الجغرافية 

للقارة))).

المعرفة  دار  ال���دواء،  جغرافية  الدين،  ب��در  عبده  محمد    (((
الجامعية، الإ�شكندرية، )200، �س2)2.

 W.H.O., World Health Statistics 2018:   (2(
 Monitoring Health For The SDGs, Sustainable

.Development Goals, 2018

�ضكل )4(: موؤ�ضر القوى العاملة ال�ضحية ببلدان 
الإقليم الإفريقي

 Source: W.H.O., The State Of Health in The WHO

  .African Region, 2018, p.57

)1-2( الخدمات ال�ضحية الوقائية:
 تلعب الرعاية الصحية الوقائية الفعالة دوراً 
مهّم���اً في الوقاية من الم���رض، وتعطي فرصاً 
أفضل لحياة صحية، كما تس���اعد على تحسين 
أداء خدمات الصح���ة العامة)))، وهذا ما أقرته 

 National  Health, Preventive Healthcare   (((
 Building Better Public Services, Wellington,

.2011, p.1

لقد أقرت اللجنة اإلقليمية 
الثامنة والخمسين لمنظمة 
الصحة العالمية إلفريقيا 
إطار عمٍل لتنفيذ »إعالن 

واغادوغو«
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منظم���ة الصح���ة العالمية م���ن أّن اإلجراءات 
الوقائية يمكن أن تخفف العبء العالمي للمرض 
بمق���دار70 %)))، وق���د أظهرت الدراس���ات أّن 
األطباء غالباً ما يُخفق���ون في توفير الخدمات 
الوقائية الس���ريرية الموصى به���ا؛ ويرجع ذلك 
إما لضعف اإلمكاني���ات وتجزئة عناصر تقديم 
الخدم���ة، وإما ضي���ق لضيق الوق���ت لتقديم 

اإلرشادات الوقائية للمرضى))). 
ويُعّد اإليدز والعدوى بفيروس���ه أكثر األمراض 
الت���ي تجتاح اإلقليم اإلفريقي، الذي يحوي 60% من 
جملة المصابين به، وعلى الرغم من أّن هذا المرض 
يظّل الس���بب الرئيس���ي لوفاة البالغي���ن في هذا 
اإلقليم، فإّن عدد المس���تفيدين من العالج )األدوية 
المضادة للفيروس���ات القهقرية( يشهد ارتفاعاً وإن 
كان قلياًل، حيث ارتفع من 100 ألف مس���تفيٍد في 
ديسمبر 2003م إلى 810 ألف مستفيٍد في ديسمبر 
2005م. ومن ناحية أخ���رى؛ فإّن أكثر من 90% من 
حاالت المالريا التي تحدث سنوّياً في العالم، والتي 
يتراوح عددها بي���ن 300 مليون و500 مليون حالة، 
هي م���ن نصيب إفريقيا، معظمهم من األطفال دون 
س���ّن الخامس���ة، غير أّن غالبية الدول تتجه اآلن 
صوب تحس���ين سياس���اتها العالجية ذات الصلة، 
فقد اعتم���دت 33 بلداً من أصل البل���دان االثنين 
واألربعي���ن التي يتوط���ن بها المالري���ا في اإلقليم 
اإلفريقي، للمعالجة التوليفية التي تشتمل على مادة 
األرتيميس���ينين، وهي أفضل المتاح حالّياً من أدوية 
مضادة للمالريا. كما تّم التخلّص من العمى النهري 

 W.H.O. ,World Health Report Says Primary   (((
 Health Care Can «Tackle Inequities and

.Inefficiencies «, 13 October 2008, p.3

 U.S. Department Of Health And Human   (2(
 Services Office Of Public Health And Science,

 Guide To Clinical Preventive Services, Report

 Of The U.S. Preventive Services, Second

Edition , Without The Year of Publication, p.xxvi

كإحدى مش���كالت الصحة العمومية، حيث تمّكنت 
جهود مكافح���ة الدودة الغينية م���ن تخفيض عدد 

حاالت هذا المرض بنسبة 97% منذ عام 1986م.
 وتُحرز معظم البلدان تقّدماً جّيداً في مجال 
توّق���ي أم���راض الطفولة، فقد أوش���كت جهود 
المكافحة على اس���تئصال ش���لل األطفال، كما 
تقوم 37 بلداً بتطعيم أكثر من 60% من أطفالها 
بلقاح الحصبة؛ لذا انخفضت حاالت الوفاة جراء 

الحصبة بأكثر من 50% منذ عام 1999م))). 
واأوج���ه  ن�ضاط���ات  لأب���رز  عر����ض  ياأت���ي  وفيم���ا 
الق�ض���ور ف���ي تقديم الخدم���ات ال�ضحي���ة الوقائية 

بالقارة الإفريقية:
الأمرا�ض:  �ضد  • التح�ضين 

تعد التطعيم���ات إحدى الركائز األولية التي 
تتضمنه���ا البرامج الصحي���ة الدولية والقومية، 
وهي خ���ط الدفاع األول ضّد األمراض التي قد 
تصيب األطفال في مراحل العمر المبكرة، التي 
تمّثل آثاراً سلبية على صحة الطفل تتعدى آثارها 

لتشمل مراحل عمرية أخرى))). 
ولعل أخطر أنواع التطعيمات لألطفال هو اللقاح 
 ،Pentavac: DTP-Hep-Hib  (((الخماس���ي
وقد شّكلت نسبة األطفال دون السنة بالقارة الذين 
تلقوا ثالث جرعات من ه���ذا اللقاح، خالل الفترة 
)2010-2015م(، حوالي ثالثة أرباع األطفال، ومن 

الإقليم  في  ال�شحة  عن  العالمية  ال�شحة  منظمة  تقرير    (((
الأم��را���س  لمكافحة  ح��ل��وًل  ت�شتنبط  اإف��ري��ق��ي��ا  الإف��ري��ق��ي: 

وتح�شين ال�شحة، نوفمبر 2006م، متاح على:
.https://www.who.int/mediacentre/news/releases

العربي،  الطفل  واقع  والتنمية،  للطفولة  العربي  المجل�س    (4(
التقرير الإح�شائي ال�شنوي، 995)م، �س55).

لقاح  اأو  تطعيم  جرعة  هو  الخما�شي:  اللقاح  اأو  التطعيم    (5(
واحد، تحتوي على مكونات فّعالة للوقاية من خم�شة اأمرا�س، 
ب–  اأنفلونزا  الديكي–  ال�شعال  الكزاز-  )الدفتريا-  وهي: 

التهاب الكبد ب). متاح على:
.https://childclinic.net
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ثَ���ّم فإّن ربع جملة األطفال بالقارة لم يحصلوا على 
هذا اللقاح؛ وهو مؤشٌر شديد الخطورة.

جدول )3(: تطور ن�ضبة الأطفال دون ال�ضنة 
الذين تلقوا ثالث جرعات من اللقاح الخما�ضي 

بقارة اإفريقيا خالل الفترة )2010-2015م(

%ال�شنة

20(072

20((72

20(27(

20((74

20(474

20(574

20(574

 Source: W.H.O., Atlas of African Health Statistics
 2018, Universal Health Coverage and The Sustainable

.Development Goals in The WHO African Region, 2018, P.23

تش���هد القارة تباينات في نس���ب التغطية 
بص���ورٍة ملحوظ���ة، فف���ي عام 2016م اتس���ع 
الف���ارق بما يتجاوز خمس���ة أضعاف بين بعض 
البلدان، مثل رواندا بتغطية شّكلت 98%، وغينيا 
االس���توائية بتغطي���ة بلغت19%، ه���ذا وبلغت 
التغطية باللقاح عام 2016م )90%( أو أكثر لدى 
14 دولة ممّثلة بدول: ناميبيا وليسوتو وبوتسوانا 
وبوروندي  تنزانيا  وجمهورية  وزامبيا  وزيمبابوي 
ورواندا وإريتريا وغانا وبوركينا فاسو والسنغال 
والجزائ���ر، في حين كانت التغطية أقّل من %50 
في خمس دول، هي: نيجيريا وغينيا االستوائية 
وجنوب  وتش���اد  الوس���طى  إفريقيا  وجمهورية 

السودان، كما بالشكل )5())). 

 W.H.O., Atlas of African Health Statistics 2018  (((
., OP.Cit, p.23

�ضكل )5(: التوزيع الجغرافي لن�ضبة الأطفال دون 
ال�ضنة الذين تلقوا ثالث جرعات 
من اللقاح الخما�ضي بقارة اإفريقيا

 :Polio التح�ضين �ضد �ضلل الأطفال •
ته���دف المب���ادرة العالمية للقض���اء على 
ش���لل األطفال إلى تحقيق »عالَم خاٍل من شلل 
األطف���ال«، ولكن م���ن المقل���ق أّن التقّدم في 
التحصين الروتيني لشلل األطفال كان بطيئاً إلى 
حدٍّ ما في المنطقة اإلفريقية بعد زيادة سريعة 
م���ن 55% عام 2000م؛ إل���ى 74% عام 2010م، 
إال أّن النس���بة ظلّت ثابتًة إلى حدٍّ ما منذ ذلك 

الحين.
وقد تباين���ت تغطية التحصين ضّد ش���لل 
األطفال بش���كٍل ملحوٍظ بين بلدان اإلقليم، مع 
وج���ود فجوة مطلقة بين بعض البلدان تصل إلى 
79%، حيث حصلت غينيا االس���توائية على أدنى 
نس���بة تغطية عام 2016م )20%(، تليها جنوب 
الس���ودان )31%(، وغيني���ا )42%(، تلك البلدان 
الثالثة تتجه نس���بة التغطية بها نحو االنخفاض 
الكبي���ر، حيث انخفضت خ���الل الفترة )2011 
–2016م( لتصل إلى 67% في غينيا االستوائية، 
و76% في جنوب السودان، و41% في غينيا. في 
المقابل؛ كانت هناك بلدان بلغت نسبة التحصين 
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بها 90% وأكثر، ممّثلًة في 19 دولًة عام 2016م، 
مع تغطيٍة ش���به عالمية في 9 دوٍل منها: ممّثلًة 
بدول: رواندا )99%(، سيشيل )96%(، موريشيوس 
)96%(، سان تومي وبرينسيبي )95%(، بوتسوانا 
)96 %(، إريتري���ا )95 %(، غامبيا )95 %(، غانا 

)95 %(، والرأس األخضر )95 %())).
الخدم�ت  م�صتقبل  الث�ني:  المبحث 

ال�صحية ب�لق�رة:
قبل الحديث عن االحتياجات المس���تقبلية 
من الخدمات الصحية بالقارة؛ البّد من الوقوف 
على أبرز التحديات التي تواجه القطاع الصحي؛ 

كأساٍس لوضع رؤية مستقبلية.
)2-1( التحديات))):

اأوًل: هن���اك تحدياٌت خطي���رةٌ في القيادة، 
تشمل ضعف إدارة الصحة العامة وإدارتها، وعدم 
كفاية التش���ريعات المتعلقة بالصحة وإنفاذها، 
والمش���اركة المجتمعية المحدودة في تخطيط 
الخدمات الصحي���ة وإدارتها ورصدها، وكذلك 
ضع���ف العمل بين القطاعات، وعدم الكفاءة في 
تخصيص الموارد واس���تخدامها، وضعف نُُظم 

المعلومات والبحوث الصحية الوطنية.
ثاني���اً: يوج���د نقٌص ش���ديٌد ف���ي العاملين 
الصحّيين في 57 دولًة عالمّياً، منها 36 دولًة في 
إفريقيا، كما تفاقمت األزمة بسبب عدم المساواة 
في توزيع القوى العاملة وهجرة العقول؛ وبالتالي 
ف���إّن تقديم تدخالٍت فّعالة ف���ي مجال الصحة 
العام���ة إلى المحتاجين معرٌض للخطر بش���كٍل 

خاص في المناطق الريفية النائية.
ثالثاً: هناك فس���اٌد كبيٌر في أنظمة ش���راء 

 W.H.O., Atlas of African Health Statistics 2018  (((
., OP.Cit, p.24

 Kirigia J.M., and Barry S.P., Health Challenges  (2(
 in Africa and The Way Forward, International

.3-Archives of Medicine, 2008, p.p.1

المنتج���ات الطبي���ة والتكنولوجي���ات، وأنظمة 
اإلمداد غي���ر الموثوق بها، واالس���تخدام غير 
الرشيد، واالختالف الكبير في الجودة والسالمة؛ 
وقد ساهم ذلك في الوضع الحالي، حيث يفتقر 

50% من سكان اإلقليم إلى األدوية األساسية.
رابع���اً: هناك ندرةٌ في تكنولوجيا المعلومات 
واالتصاالت ICT واالتصال الجماعي باإلنترنت، 
باإلضافة إلى قل���ة المعرفة والمهارات المتعلقة 
بتكنولوجيا المعلومات واالتصاالت التي تحّد من 
قدرات نُُظ���م معلومات اإلدارة الصحية الوطنية 
HMIS على توليد المعلومات وتحليلها ونشرها 

الستخدامها في صنع القرار.
خام�ضاً: يتمي���ز التمويل الصحي في اإلقليم 
بانخفاض االس���تثمار في الصح���ة، واالفتقار 
إل���ى سياس���ات تمويل صحي ش���املة وخطط 
اس���تراتيجية، ومدفوعات شاملة خارج الخدمة، 
ونقص ش���بكات األم���ان االجتماع���ي لحماية 
المالية، واالس���تخدام  اإلدارة  الفقراء، وضعف 

غير الفّعال للموارد.
�ضاد�ض���اً: فيما يتعل���ق بتقديم الخدمات؛ أدى 
االفتقار إلى التنظيم واإلدارة للخدمات الصحية 
إل���ى جانب التحديات المش���ار إليها أعاله إلى 
حدوث الوضع الحالي، حيث ال يحصل 47% من 
الس���كان على الخدمات الصحية الجيدة، و%59 
من الحوامل النس���اء يلدن أطفاالً دون مساعدة 

من العاملين الصحّيين المدربين.
)2-2( التوجهات الم�ضتقبلية: 

اتفق 46 من وزراء الصحة بالقارة على تعزيز 
النُُّظم الصحي���ة الوطنية إدراكاً منهم للتحديات 
المذك���ورة أعاله، حي���ث قام���وا بالتوقيع على 
»إعالن واغادوغ���و« الذي يقترح ُطرقاً لمواجهة 
تحديات النظام الصح���ي، حيث يحث اإلعالن 
الدول األعضاء على تحديث سياساتها وخططها 
الصحية الوطنية وفًقا لنه���ج الرعاية الصحية 
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األولية PHC، وتعزي���ز التعاون بين القطاعات 
والشراكة بين القطاَعيْن العام والخاص لمعالجة 
المحددات العريضة للصحة، ووضع آلياٍت لزيادة 
توافر األدوية األساسية وإمكانية الوصول إليها، 
والتقنيات الصحية والبنية التحتية. ولقد أقرت 
اللجن���ة اإلقليمية الثامنة والخمس���ين لمنظمة 
الصحة العالمي���ة إلفريقيا إط���ار عمٍل لتنفيذ 
 The Ouagadougou واغادوغ���و«  »إعالن 
Declaration ، يقت���رح اإلط���ار على البلدان 
تدخالٍت عاّمة لمواجهة تحّديات النُُّظم الصحية، 

وذلك على النحو الآتي:
اأوًل: فيم���ا يتعل���ق بالقي���ادة والحك���م: يقت���رح 
تحديث السياس���ة الصحي���ة الوطنية والخطة 
االس���تراتيجية، وتحديث وإنفاذ قوانين الصحة 
العام���ة، وتعزيز آليات الش���فافية والمس���اءلة 

والتعاون بين القطاعات.
ثانياً: فيما يتعلق بالموارد الب�ضرية ال�ضحية: 
توص���ي بتوليد األدلة، واس���تخدامها في وضع 
البش���رية  الموارد  وإدارة  سياس���ات وتخطيط 
الصحي���ة لتعزي���ز قدرات مؤسس���ات التدريب 
الصح���ي، وتعزي���ز ق���درات القي���ادة واإلدارة 
في مج���ال الموارد البش���رية الصحية، وتنفيذ 
استراتيجيات االحتفاظ بموارد الموارد البشرية، 
وزيادة االعتماد المالي لتطوير الموارد البشرية 

الصحية.
ثالثاً: فيما يتعل���ق بالمنتجات والتكنولوجيات 
الطبية: تقت���رح صياغة لتحديد المتطلبات من 
األدوية والسلع والتكنولوجيات األساسية والبنية 
التحتية، وإنش���اء نظام ش���راء شفاف وخاضع 

للمساءلة.
والبح���وث  بالمعلوم���ات  يتعل���ق  فيم���ا  رابع���اً: 
ال�ضحي���ة: يقت���رح اإلعالن الخ���اص بالرعاية 
الصحية األولي���ة والنُُّظم الصحية وضع وتنفيذ 
سياس���ة وخط���ة اس���تراتيجية ش���املة لنظام 

HMIS؛ من خالل االس���تفادة م���ن تكنولوجيا 
المعلوم���ات واالتص���االت. باإلضافة إلى ذلك؛ 
تعزي���ز التعاون البحثي بي���ن الجنوب والجنوب 
والش���مال والجنوب؛ وتخصي���ص ما ال يقّل عن 
2% من اإلنفاق الصحي الوطني، وما ال يقّل عن 
5% من المساعدات الخارجية للصحة، للبحوث 

الصحية.
ال�ضح���ي:  بالتموي���ل  يتعل���ق  فيم���ا  خام�ض���اً: 
وضع سياس���ة ش���املة للتمويل الصحي وخطة 
اس���تراتيجية، وإضفاء الطابع المؤسس���ي على 
الحس���ابات الصحية الوطنية ومراقبة الكفاءة، 
وتعزي���ز مه���ارات اإلدارة المالي���ة على جميع 
المس���تويات، وتخصيص 15% عل���ى األقّل من 

الميزانية الوطنية للتنمية الصحية.
�ضاد�ض���اً: فيما يتعلق بتقدي���م الخدمات: يقترح 
اإلعالن البناء عل���ى عناصر الخدمات الصحية 
األساس���ية وطريقة تقديمها وتكاليفها، وتطوير 
القواعد والمعا يير واإلجراءات لتوفير الخدمات 
وبن���اء وصيانة البنية التحتية الصحية، وصياغة 
نموذج متكام���ل لتقديم الخدم���ات على جميع 
المس���تويات بما في ذلك نظام اإلحالة، ووضع 
لتعزيز الصحة  وتنفيذ سياسات واستراتيجيات 
متعددة القطاعات لتحس���ين مشاركة المجتمع 

في التنمية الصحية ¶
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فوج�ئ الم�ض�تعمر الغرب�ي- عندما لقد 
حّل في الق�ارة الإفريقي�ة- بتجّذر 
الُهوّية الإ�ض�المية وِغنى الثقافة المحلية؛ حيث 
وج�د اأمامه المدار�ض العلمية التي تعّج بالطلبة، 
والخزائ�ن الت�ي تزخ�ر بذخائ�ر المخطوطات 
ونفائ�ض الموؤلف�ات من اإنتاج اأبناء القارة، فانتدب 
لدرا�ض�ة هذا التراث جّلًة من الباحثين؛ يبعثهم 

لمحات عن االستشراق األفريقاني

اأحيان�ًا ح�ّب العل�م، واأحيانًا اأخرى الق�ض�د اإلى 
تي�ضير مهّمة ال�ضتعمار. 

فحققوا البعض، ودرس���وا اآلخر، معتمدين 
في مناهجهم في الغالب نفس اآلليات والمفاهيم 
المعهودة لدى إخوانهم ممن كانوا يعنون بالبلدان 
اإلس���المية األخرى، وهكذا نش���أت في بداية 
القرن الخامس عش���ر مدرس���ٌة استش���راقية 
أفريقاني���ة، لها خصائصه���ا ومميزاتها، خلّفت 

تراثاً علمّياً ضخماً، له ما له وعليه ما عليه.

محمد تف�ضير بالدي 
باحث دكتوراه، دار الحديث الح�ض�نية- جامعة 

القرويين
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ال�صت�صراق وال�صتفراق، اأية عالقة؟
عندما يُطلق »االستش���راق« فإّن أول ما يتبادر إلى ذهن 
الس���امع أّن المقصود به هو ذل���ك الحقل المعرفي الضخم 
الذي نش���أ في الغرب لدراسة الثقافات الشرقية. وغالباً ما 
يعّرف المستش���رقون بأنهم: جماعٌة من المؤرخين والكتاب 
الغربيين، الذين ُعنوا بدراسة المواضيع التراثية والتاريخية 

والدينية واالجتماعية لحضارة الشرق))).
ولكننا نتساءل: هل يمكن اعتبار القارة اإلفريقية داخلة 
في ذلك الحقل المعرفي الذي أخذ اهتمام المستشرقين؟ أو 

أّن األمر متعلق بالشرق اإلسالمي فحسب؟
ولإلجابة عن هذا التساؤل؛ يجدر بنا تحديد المقصود 
ب�»الش���رق« الذي اش���تُق منه مصطلح »االستش���راق«، أهو 

الشرق الجغرافي أم الشرق الحضاري؟
التاريخ الغرب���ي يذّكرنا أّن األوروبيين ل���م يزالوا منذ 
عصر اليونان ش���غوفين بحضارات آسيا البابلية والفارسية 
والهندي���ة، حيث كانت تمّث���ل اآلخر والنظي���ر والّند. وقد 
تضاعف هذا اإلعجاب مع ازدهار حضارة اإلسالم، فتكّرس 
في الذهنية األوروبية عل���ى َمّر العصور تقابٌل بين حضارته 

وحضارة الشرق.
وف���ي هذا الص���دد يق���ول الدكتور يحيى م���راد: »إّن 
االستش���راق كفك���رٍة علمية قد ناَل حّظ���اً عظيماً في أثناء 
القرن الثامن عش���ر، حيث كان الش���رق يأخ���ذ مكانه في 
أبحاثه ومؤلفاته إلى جانب الغرب في أُفق شمولي، كما يؤكد 
رودنس���ون، مما يدل- فيما نظّن- على أّن دراسة العرب وما 
يَتََعلَّق بهم كان وال يزال أمراً بالغ األهمية لعلم االستش���راق 

ودراساته«))).
وبه���ذا االعتبار التاريخي؛ يمك���ن القول إّن األصل في 
استخدام »الشرق« إنما هو المعنى الجغرافي، وهو ما يتجلّى 

)))  جاء في بع�س الم�شادر اللغوية الحديثة: »ا�شت�شرق: طلب 
علماء  من  بذلك  ُيعنى  لمن  يقال  ولغاتهم...  ال�شرق  علوم 
المعارف  من  متمكن  عالٌم  هو  و»الم�شت�شرق:  الفرنجة«، 
معجم  ر�شا،  اأحمد  ينظر:  واآداب��ه«  ولغاته  بال�شرق  الخا�شة 
متن اللغة، دار مكتبة الحياة– بيروت،77))-80)) ه�، ج�)، 
 Grande Larousse Encyclopédique و:   ����س)))، 

1004 ,1003/v11

والرد  الإ�شالم  على  الم�شت�شرقين  افتراءات  مراد،  يحيى    (2(
عليها، �س)).

في االس���تخدام الجيواستراتيجي، حيث ينقسم الشرق إلى: 
شرق أقصى، وشرق أوسط، وشرق أدنى.

به���ذا االعتبار الجغراف���ي؛ ال يمكن أن تك���ون القارة 
اإلفريقية داخلًة في معنى الشرق، بل يخرج الغرب اإلسالمي 
بصفٍة عامة. وعليه؛ ال يصّح تس���مية الباحثين الغربّيين في 

المغرب والجزائر مستشرقين باالعتبار الجغرافي.
أما إذا الحظنا ازدهار الحضارة اإلسالمية فإن الشرق 
يصبح مرادفاً لإلسالم، بحيث يشمل: كّل المناطق اآلسيوية 
واإلفريقية، بل حتى األوروبية التي اتس���عت فيها الحضارة 

اإلسالمية.
ي���رى الطيب بن إبراهيم أّن الش���رق الذي اهتم الغرب 
بدراس���ته والتخّصص في ثقافته وتراثه، ليس هو الش���رق 
الجغرافي الطبيعي، وإنما هو »الشرق الُهوّية«، وهو محور ما 
استهدفه علم االستشراق ومصدر العناية واالهتمام، فهدف 
االستشراق هو معرفة »الشرق الُهوّية والتاريخ« المتمثل في 

اإلسالم والمسلمين))).
ثم إّن مفهوم االستش���راق، الذي ورد في الجزء الثاني 
عشر من موسوعة دائرة المعارف اإلسالمية، يُدخل إفريقيا 
بصفٍة مطلقة- بعد أن خّصص شمال إفريقيا بالذكر- ضمن 
الدراسات االستشراقية، حيث اعتبر أّن االستشراق تسميٌة 
لفئٍة من مواد التعليم اللغوي���ة والتاريخية التي تتعلق بلغات 
الش���رق وثقافاته، وش���مال إفريقيا، والمناطق الواقعة إلى 
الش���رق والجنوب من ذلك، وهذا يعني آس���يا، حتى الشرق 

األقصى باإلضافة إلى إفريقيا.
بن���اًء عليه؛ يمكن الحديث عن »استش���راق أفريقاني«، 
على أس���اس أّن القارة اإلفريقية داخلٌة في الحقل المعرفي 
الذي أخذ اهتمام المستش���رقين، وذلك باالعتبار الحضاري 
الذي يجمع إفريقيا بالبالد اإلس���المية األخرى التي ُعنيت 

بها الدراسات االستشراقية. 
مراحل ال�صت�صراق الأفريق�ني:

حّل بالقارة اإلفريقي���ة أنواٌع كثيرة من الوافدين العرب 
واألوروبّيين من الغ���رب، ويمكن حصرهم في مراحل ثالث، 

وهي:

مهامه  وتعدد  الفرن�شي  ال�شت�شراق  اإبراهيم:  بن  الطيب    (((
الجزائر،  والتوزيع،  للن�شر  المنابع  دار  الجزائر،  في  خا�شة 

2004م.
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1( مرحلة الرحالة: 
وهي مرحل���ة التجار والدع���اة والعلم���اء الذين كانوا 
يجوب���ون هذه األقطار، ثم يضعون مؤلفات يصفون فيها أهّم 
ما وجدوا في المنطقة، وذلك بش���كٍل عرضي؛ ألّن التأليف 
إذ ذاك لم يكن الغرض األساس، وإنما وفدوا إليها ألغراٍض 
ش���خصية )تجارة، دعوة، س���ياحة، تعّبد...(، وهي مرحلة 
الرحالة العرب إل���ى إفريقيا، أمثال البك���ري )1094م()))، 
واإلدريسي )1154م()))، وابن حوقل)))، والعمري )1349م()))، 
وابن بطوطة )1369م()))، والحسن بن محمد الوزان حوالي 

موؤرخ  الأندل�شي،  البكري  محمد  بن  العزيز  عبد  بن  اهلل  عبد  هو    (((
جغرافي، عالمة بالأدب... رجع اإلى قرطبة بعد غزوة المرابطين، 
فتوفي بها عن �شّن عالية. له كتب جليلة، منها: )المغرب في ذكر 
اأج��زاء،  اأربعة  ط«  ا�شتعجم)-  ما  و)معجم  والمغرب)،  اإفريقية 
و)اأعالم النبوة)... ينظر: خير الدين الزركلي، الأعالم، دار العلم 
للماليين، الخام�شة ع�شر- اأيار/ مايو 2002م، )98/4)، بت�شرف. 
)الملقب  الإدري�����ش��ي  محمد  ب��ن  محمد  اهلل  عبد  اأب��و  ه��و    (2(
وخّلف  كثيرة  بلداًنا  زار  كبير،  وجغرافي  رحالة  بال�شريف)، 
غرى، وم�شر وو�شل  و�شفًا جيدًا لمعالمها، طاف باآ�شيا ال�شّ
مراك�س والأندل�س، وزار فرن�شا واإنجلترا، ثّم عاد اإلى �شقلية 
من  والهبات  العطايا  عليه  واأغدقت  بحفاوة  به  ُرّح��ب  حيث 
)رج��ار)،  با�شم  العربية  الكتب  في  المعروف  روج��ر  ملكها 
وقد �شنع له الإدري�شي كرة اأر�شية كتب عليها بحروف عربية 
كّل ما يعرفه عن البلدان المختلفة، ولكن هذه الكرة فقدت، 
اختراق  ف��ي  الم�شتاق  )ن��زه��ة  ك��ت��اٍب  ف��ي  م�شاهداته  ودّون 

الآفاق). ينظر: خير الدين الزركلي/ المرجع ال�شابق.     
بالمو�شل  ولد  المو�شلي،  علي  بن  محمد  القا�شم  اأبو  َحْوَقل  ابن  هو    (((
وتوفي في القرن الرابع الهجري، ول ُيعرف التاريخ ال�شحيح لميالده.. 
بداأ تجواله من بغداد �شنة )))ه� -)94م. كان �شغوًفا بمعرفة اأخبار 
وال�شتخبار  ال�شتعالم  كثير  الأم�شار،  حال  على  والوقوف  البلدان 
الذي  الأر���س)  )�شورة  كتاب  األَّف  وقد  الموؤلفة،  الكتب  لقراءة  محّبًا 
تناول فيه اأقاليم بالد الإ�شالم اإقليمًا اإقليمًا و�شقعًا �شقعًا، ويبدو اأنه 

ح�شر اهتمامه في دار الإ�شالم. ينظر: المو�شوعة العربية العالمية.
)4)  هو �شهاب الدين اأحمد بن يحيى بن ف�شل اهلل العمري الدم�شقي 
ْين:  مهمَّ موؤلَفْين  و�شع  دم�شق،  مواليد  من  ))0))-48))م) 
مهمًا  م�شدرًا  الأم�شار)، يعد  ممالك  في  الأب�شار  )م�شالك 
بالم�شطلح  )التعريف  والثاني  التاريخية،  والجغرافية  للتاريخ 

ال�شريف). خير الدين الزركلي، الأعالم، ج)، �س268.      
بابن بطوطة، رحالة  الم�شهور  اللواتي  )5)  هو: محمد بن عبد اهلل 
�شنة   28 ق�شى  78))م،  وتوفي  04))م  طنجة  في  ول��د  مغربي 
طريق  ع��ن  للحج  كانت  الأول���ى  رحلته  وال��رح��الت.  ال�شفر  ف��ى 
)اإفريقيا  الغربي  ال�شودان  اإلى  �شمال اإفريقيا وم�شر... ورحل 
�شنة 54))م، حيث  فا�س  اإلى  قبل عودته  �شنة 52))م  الغربية) 

)1494-1552م()))، وم���ن العلم���اء القدام���ى ابن خلدون 
)1406م(، وغيرهم كثير.

2( مرحلة الم�ضتك�ضفين: 
وه���ي مرحلة البعثات الفردي���ة والجماعية، التي كانت 
ترسلها القوات األوروبية للبحث في المنطقة والنتقيب فيها 
تمهيداً للمشروع االس���تعماري)))، وامتدت هذه المرحلة ما 
بين القرنَيْن الخامس عشر والتاسع عشر الميالديين، وكان 
  Caillé (((»من أش���هرهم »هنريش بارت« ، و»ريني���ه كاييه
René، و»منغ���و ب���ارك«))) Moungo Park، كلهم قاموا 

و�شع فيه كتابه الم�شهور ب�)تحفة النظار وغرائب الأم�شار)  على 
كاتب البالط المريني. )ينظر ابن اإيا�س: بدائع الزهور في وقائع 
الدهور )6 مجلدات)، الهيئة الم�شرية العامة للكتاب، 982)م).

بليون  ال��م��ع��روف  ال����وزان  ال��زي��ات��ي  محمد  ب��ن  الح�شن  ه��و    (6(
ا�شمه  يرد  بغرناطة،  ولد  )494)-552)م)،  حوالي  الإفريقي، 
 (Johannes Leo Elibritanus( الأوروبية  الم�شنفات  في 
اأو)Africanus) اأي )يوحنا الأ�شد الإفريقي)، قام من مراك�س 
ب�شحبة عّمه في رحلة دبلوما�شية �شاقته اإلى تنبكتو، حيث تعرف 
على اإفريقية الداخلية وال�شمالية، وفي عام 526)م اأتم الترجمة 
الإيطالية لكتابه )و�شف اإفريقيا)، الذي و�شعه اأ�شاًل بالعربية.       
باحثو  اأنهم  تارة  مختلفة،  عناوين  تحت  متعددة  بزيارات  قاموا    (7(
اأنهم  وتارة  الكبرى،  الأنهار  اأو ملتقيات  الإفريقية،  الأنهار  م�شب 
التي  الأجنبية  لل�شيطرة  تمهيدًا  اإن�شانيون،  م�شاعدون  اأو  تجار 
�شهدتها القارة، وهناك عن�شر ثاٍن يتمّثل في موؤ�ش�شي الجمعيات 
والمنظمات الإن�شانية، التي كانت توفد اأع�شاءها لكتابة التقارير 
الع�شكريون  ال�شباط  كان هناك  ثم  القارة،  المف�شلة عن اأو�شاع 
وقد  اإفريقيا،  تق�شيم  وتخطيط  هند�شة  راأ����س  على  ُه��م  ال��ذي��ن 
الن�شاط  ل��رواد  الرابع  العن�شر  ُتعّد  اأخ��رى  فئٍة  مع  اأولئك  تعامل 
ال�شت�شراقي في غربي اإفريقيا، وهي البعثات التن�شيرية، وهناك 
فئة خام�شة لأولئك الرواد، تمّثلت في العنا�شر التعليمية التي تبدو 
في ظاهرها اأّنها ل تنت�شب اإلى جمعية تن�شيرية ول دائرة حكومية.

)8)  رينه كاييه: ولد في موزيه حوالي 799)م، ن�شاأ يتيما، وبداأ الخو�س 
في المجال ال�شتك�شافي وهو دون ال�شاد�شة ع�شرة من عمره، ففي 
وكانت  العربية،  اللغة  وتعلم  موريتانيا  بالد  اإلى  اتجه  824)م  عام 
اأق�شى اأمنياته الو�شول اإلى تمبوكتو..، ولما يئ�س من وجود م�شاعدة 
من الحاكم الفرن�شي في ال�شنغال، دّبر حيلة تمكن بها من اللتحاق 
دخل  حتى  و)جني)  جالو)  )فوتا  بمرتفعات  وم��ّر  التجار  بقوافل 
تنبكتو 828)م، ثم عاد اإلى فرن�شا عن طريق مراك�س مرهقًا فكافاأته 
ينظر:  8)8)م.  وم��ات  اأعماله،  له  ون�شرت  الجغرافية  الجمعية 
 Simon-Pierre Ekanza /Le Dernier Siecle de l’Aafrique

 libre, l’Europe au chevet de l’Afrique. p.32. Presses

.Universitaire de Cote d’Iviore )P.U.C.I) , 1995

لفالح  ال�شابع  الطفل  وك���ان  )77)م،  ع��ام  م��وال��ي��د  م��ن    (9(
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بالتوغ���ل إلى إفريقيا للتعرف على أنماط حياة أهلها، وعلى 
تقاليدهم... فما إن جاء المس���تعمر حت���ى وجد المعارف 

الضرورية قد توفرت لغزوه. 
وتُع���ّد البرتغ���ال أول من اتصل بإفريقي���ا بعد العرب، 
حيث وصلت سفنها إلى الساحل الغربي إلفريقيا في الفترة 
)1430- إل���ى 1500م(، وأبحروا في الناحية الجنوبية، حتى 
)الكاب( في جن���وب إفريقيا، ومنه إل���ى المحيط الهندي، 
وواجهوا صعوبات في س���بيل ذلك، وفي سنة 1434م تمكنوا 
من الوصول إلى كيب بوغاردو Cape Bojardo مقابل جزر 
كناري، وبعد ذلك باثنتي عشرة س���نة تمكنوا بقيادة المالح 
هنري م���ن الوصول إلى س���يراليون 1461م، ثم إلى جزيرة 
فرنادبو س���نة 1472م، وأنش���ؤوا بها محّطات تجارية تُعتبر 
النق���اط األولى لالتصال بين األوروبّيي���ن وإفريقيا الغربية، 
وه���ي التي كانت لها الدور الريادي في التجارة المش���ؤومة 

)الّرقيق( والمعادن))).
ونافس���هم اإلنجلي���ز في اإلقلي���م الغرب���ي للقارة في 
الخمس���ينيات من القرن السادس عشر، وتُعتبر سنة 1669م 
فترة بداية اتصال المس���تعمر الفرنس���ي بإفريقيا الغربية، 
وذل���ك عندم���ا اتخذوا مدين���ة )دار( قاعدة له���م، وغيروا 
تس���ميتها بعد ذلك باسم سان لويس Saint Luis، وغوريه، 
ودكار )العاصمة الس���نغالية حالّياً(، وروفسك، وسرعان ما 
اعتبرت هذه المدن األربعة جزءاً من فرنس���ا نفس���ها فيما 
وراء البحار، وهكذا واصلت فرنسا في توسعة إمبراطوريتها 
ش���رقاً مروراً بمالي وبوركينافاس���و إلى النيجر، وجنوباً من 
غينيا إلى ساحل العاج )كوت ديفوار(، وتوجو حتى بنين))). 

ثم جاء الهولنديون ابتداًء من أواخر القرن السادس عشر 
الميالدي، فتمكنوا من إخراج الفرنسّيين من غوريه، ووصلوا إلى 

اأ�شكتلندي، وقد اأكمل درا�شته الجامعية في جامعة )اأدنبره– 
The University of Edinbergh). ينظر: جوزفين كام، 

ال�شيد  وتعليق:  وتقديم  ترجمة  اإفريقيا،  في  الم�شتك�شفون 
علي  محمد  العربية:  اإل��ى  الترجمة  مراجعة  ن�شر،  يو�شف 

وقاد، دار المعارف – القاهرة، )98)م، �س 85 وما بعدها.
الجامعية،  المعرفة  دار  اإفريقية،  جغرافية  اأبوعيانة،    (((

اإ�شكندرية )د.ت) �س25.
للن�شر  الجماهيرية  الدار  اإفريقيا،  تق�شيم  وي�شلنغ،  هنري    (2(
الليبية  العربية  الجماهيرية  م�شراتة،  والإع��الن،  والتوزيع 

ال�شعبية ال�شتراكية العظمى، ))4)ه/)200م، �س292.

رأس بنين وش���اطئ الذهب )غانا(، وفي سنة 1611م بنوا ميناء 
موريه في غانا ونّموا تجارتهم مع منطقة أكرا))).  

وهكذا؛ فمنذ اسكتش���اف البرتغال للق���ارة اإلفريقية، 
نتيج���ًة لظروٍف اقتصادي���ة واس���تعمارية، ازداد اهتمامهم 
بالقارة، وأصبح���وا يرتبون للمكث فيها، ورغبًة في االحتكار 
قاموا بإنشاء قواعد عسكرية لهم في مناطق مختلفة، تمّثلت 
في غينيا و)بيافرا( في نيجيريا والكنغو وأنجوال وموزنبيق))).

 3( مرحلة الم�ضت�ضرقين: 
وهي مرحلة بعض اإلداريين المهتمين بالعلم والمعرفة، 
أبرزهم فيدربFaidherb)))  الذي كان حاكماً في السنغال 
إذ ذاك، فقد اهتّم بهذا النوع من الغزو الثقافي في المنطقة، 
ووّجه العاملين معه إلى دراس���ة ش���عوب منطقة سنيغامبيا، 
فوضع بع���ض القواميس لبعض لغات الش���عوب اإلفريقية، 
 La :وجم���ع تاريخ الول���وف، فألف كتاب���اً ضخماً س���ماه

Colonie du Sénégal »مستعمرة السنغال«.
إال أّن المالحظ في هذه الفترة المتوسطة أّن المدرسة 
الفيدربي���ة لم يكن له���ا اهتماٌم بالمعارف اإلس���المية في 
غرب إفريقيا، فلم يلفت انتب���اه أربابها ال المخطوطات وال 
المؤلف���ات وال المكتوبة من طرف أبن���اء المنطقة، فاكتفى 

بدراسة الثقافة اإلسالمية الشعبية السائدة فحسب.
وأما البداية الفعلية للدراس���ات االستش���راقية في القارة 
اإلفريقية؛ فكانت بع���د االتصال األوروبي بالجهات الس���احلية 
من إفريقيا االس���توائية في القرن الخامس عش���ر، حيث انصّب 
اهتمامهم على أربع جهات من إفريقيا االس���توائية: الس���واحل 
الغيني���ة في غرب إفريقيا، وجهة الزائير )الكونغو الديمقراطية(، 

)))  الم�شدر ال�شابق، �س)).
درا���ش��ة  اإف��ري��ق��ي��ا-  ال��ر���ش��ول،  عبد  وك��وث��ر  ري��ا���س  )4)  محمد 
لمقومات القارة، دار النه�شة العربية- بيروت، ط2، 978)م، 
�شاور،  اإ�شماعيل  واآم���ال  اإ�شماعيل  علي  واأح��م��د  ����س02)، 
الثقافة  دار  والّتحدي،  والإن�شان  البيئة  المعا�شرة  اإفريقيا 

للن�شر والتوزيع القاهرة- )200م، �س)4.
 Louis Léon César »5)  يدعى »لوي�س ليون �شيزار فيدرب(
في  889)م  وتوفي  8)8)م،  فرن�شا  في  ول��د   ،Faidherbe

باري�س، عمل �شابطًا للم�شتعمر الفرن�شي لمنطقة �شينغامبيا. 
 Alain Coursier Faidherbe ك��ور���ش��ي  األ��ي��ن  ي��ن��ظ��ر: 
du Senegal a l›Arme du Nord.Edt.  1889-1818

.(989-Tallandier
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ووادي الزمبي���زي والمرتفع���ات المج���اورة ل���ه، وإثيوبيا. ولما 
كان الس���احل الغين���ي أول ما اتصل به األوروبي���ون في إفريقيا 
االستوائية، أُّلفت في شأنه عدة كتب منذ عام 1460م تقريباً حتى 
بداية القرن الثامن عشر، فنالت إفريقيا االستوائية من المؤرخين 
ما يلزم تقديره���م، فُوجدت محاوالت جماعية: كالتاريخ العالمي 
بإنجلترا بي���ن 1736م و1753م، وخّصص فيه���ا جزءاً إلفريقيا، 
وإلى جانب ذلك ظهرت جهود أحادية الموضوع )لمحة عن تاريخ 
غينيا( بقلم بنزيت 1772م و )تاريخ الداهماي: مذكرات ملك بسا( 

بقلم بيرس، وقد نشرت هذه الكتب في ذلك العصر))).
وأما مرحلة االستشراق األفريقاني في منطقة السودان 
الغربي، فقد ابتدأت مع دخول جيش المستعمر كبريات مدنه 

ك� سيقو، ونيورو، وتنبكتو، وجني، وغيرها.
وهكذا بدأ المستعمر يدرك أّن اإلسالم فاعٌل أساسي في 
المنطقة ال يمكن االستهانة به، ألّن ما من ثورة قامت ضدهم إال 
وكانت ترتدي ثوب اإلس���الم، وهنا بادر إلى النظر في دور هذا 
اإلسالم- الذي كان يظّن أنه وافٌد دخيٌل ال يؤّثر في المنطقة إال 
سطحّياً. من هنا بدأ االستشراق األفريقاني بالمعنى الدقيق.   

من اإنج�زات الم�صت�صرقين الأفريق�نيين:
إّن من أهّم ما أنجزه المستشرق األفريقاني، في دراسة 
الش���عوب اإلفريقية، هو ترجمة وتحقيق ثم نشر كتب تواريخ 
إفريقي���ا التي أُّلف���ت باللغة العربية، والت���ي تقّدم معلومات 
دقيقة ح���ول المنطقة، ومن هنا نج���د »أوكتاف هوداس«))) 
يترجم كتاب )تاريخ السودان( للسعدي)))، ثم ترجم مع صهره 
»موريس دوالفوس«))) كتاب )تاري���خ الفتاش()))، وبعد ذلك 

)))  تاريخ اإفريقيا العام، ج)، �س46.
)2)  عمل اأ�شتاذًا في الجزائر، ثم اأ�شتاذًا في مدر�شة اللغات ال�شرقية 
 JEAN-LOUIS TRIAUD /L’islam au ينظر:   بباري�س. 
 sud du Sahara, une saison orientaliste en Afrique

 occidentale, Edition de L’E.H.E.S.S/ cahier d’études

.915 ,200,2010-199-198 ,)4-3-Africaines. L )2

)))  هو ال�شيخ عبد الرحمن بن عبد اهلل ال�شعدي، وكتابه يوؤرخ لدولة 
�شنغاي الإ�شالمي، طبع بمطبعة بردين بمدينة انجي �شنة 898)م.
ال��ج��زائ��ر، فهو  )4)  وه��و �شهر لأوك��ت��اف، عمل ه��و الآخ���ر ف��ي 
تخ�ش�س  بفرن�شا،  الإفريقية  للدرا�شات  الأول  الموؤ�ش�س 
 JEAN-LOUIS والتاريخ.  والأنثروبولوجيا  الل�شانيات  في 

TRIAUD/ مرجع �شابق، �س4)9.

)5)  للموؤرخ الم�شهور ال�شيخ محمود بن كعت الكرمني، وهو كتاب 

ترجم  كتاب )تذكرة النس���يان(؛ وهي كلّها كتب في التاريخ، 
مما يؤكد أّن المستشرق األفريقاني بدأ بالتعرف على الثقافة 

اإلسالمية اإلفريقية بالخوض في تاريخها قبل أّي شيء.  
ونجد ترجمًة أخرى ق���ام بها دوالفوس لتواريخ محلية، 
وخاّصًة عن ش���عوب المانديغ التي كان يميل إليها أكثر في 
دراساته، وترجمته لتاريخ »فوتا تور« بشراكٍة مع هوداس))).

ولم يكتف���وا بترجمة النصوص العربي���ة في المنطقة 
فحسب؛ بل كانوا السبب في نشأة حركة علمية في التأليف، 
حيث تقّدموا إلى بعض الش���خصيات العلمية بطلب تأليف 
كتب عن المنطقة: تاريخه���ا وعاداتها وتقاليدها وغير ذلك 
من أوجه ثقافتها، تلك المؤلفات ستكون بعد ذلك من أهّم ما 
وّج���ه أبناء المنطقة في تلك الفترة، من أهّمها: كتاب )زهور 
البساتين في تاريخ السوادين()))، من تأليف العالم الصوفي 
المؤرخ موسى كماره )1945م(، ويعّد من أهّم مؤلفات الشيخ 
في التاري���خ، ومن أهّم كتب التاريخ الحديث عن الس���ودان 
الغربي. ولقد فش���ل المستشرق الفرنسي موريس دوالفوس 
في ترجمته لضخامته ولصعوبة لغته، يقول عن الكتاب- لّما 
أرس���له إليه الشيخ موس���ى ليترجمه إلى اللُّغة الفرنسية-: 
»تعجّبت من المهارة التي أظهرتموها في تأليف هذا الكتاب، 
فه���و كتاٌب مهمٌّ ومفيٌد جّداً، وما ُكتب مثله في أهل التكرور، 
وأنا ال زلت أجتهد في ترجمته إلى الفرنسية، وفي استعداد 

طباعته بالعربية والفرنسية«))).
ومن أهّم اإلنجازات التي ق���ام بها األفريقانيون، تُذكر 
أعمال بول مارتي))) 1938م Paul Marty، الذي صّنف عن 
اإلسالم  والمسلمين في غرب إفريقيا مجموعة من الكتب، 

يوؤرخ لدولة �شنغاي والدول التي قبلها مثل دولة مالي.
)6)  المرجع ال�شابق، �س4).

)7)  من علماء حو�س ال�شنغال الم�شاهمين في الثقافة العربية 
الإ�شالمية، األف ال�شيخ مو�شى كماره في معظم العلوم والفنون 
موؤلفاته:  اأ�شهر  ومن  الإفريقي،  الغرب  في  عليها  المتعارف 
)زهور الب�شاتين في تاريخ ال�شوادين)، وكتاب )اأ�شهى العلوم 
واأطيب الخبر في �شيرة الحاج عمر)، وهو مطبوع في المغرب 

عام )200م بتحقيق خديم محمد امباكي واأحمد �شكري.
)8)  انظر: د. عامر �شمب، الأدب ال�شنغالي العربي، الطبعة الأولى، 

978)م، ال�شركة الوطنية للن�شر والتوزيع، الجزائر، ))/69)).
)9) عمل �شابطًا لالإدارة ال�شتعمارية بمنطقة غرب اإفريقيا، فهو مترجم 

يجيد اللغة العربية، تخ�ش�س في ال�شوؤون الدينية بغرب اإفريقيا. 
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لمساعدة اإلدارة الفرنسية على َفْهم العقلية اإلفريقية))).    
ويدخل ف���ي عداد ذل���ك: أعمال فانس���ان مونتاي))) 
Vincent Monteil صاح���ب كتاب )اإلس���الم األس���ود( 
L’islam noir، والذي يعرض لحركة اإلس���الم في إفريقيا 

جنوب الصحراء ومنطقة غرب إفريقيا.
وتلك المؤلفات تمّثل لحّد اآلن معِدناً من المعلومات عن 
إفريقيا؛ على الرغم مما فيها من التحّيز والموقف الس���لبي 

من اإلسالم، والبُعد األيديولوجي االستعماري.
ومن المعلوم أنه ضعف االهتمام بالثقافة اإلس���المية 
اد  التي كانت س���ائدة أيام دوالفوس وكادن، وغيرهما من ُروَّ
االستش���راق األفريقاني، ولكن عاد االهتم���ام بهذا التراث 
بش���كٍل آخر، حيث ُوضعت فه���ارس للمخطوطات الكبرى، 
ونذك���ر منها كتاب جون أُو هونويك بعن���وان )األدب العربي 
اإلفريق���ي(  Arabic Literature of Africa ، يمّث���ل 
موس���وعًة كبيرة عّرفت بهذا الت���راث العربي اإلفريقي، من 

مؤلفاتهم وأسماء كتبهم، في حوالي سبعة أجزاء. 
وهن���اك مش���روعاٌت أخ���رى تعكف عل���ى جمع هذا 
التراث، نذكر منها مش���روع الجمعية الكالسيكية اإلفريقية 
L’association classiques africaines ، التي أُنشئت 
ع���ام 1967م، بهدف جمع التراث األدب���ي اإلفريقي ليكون 

)))  من موؤلفاته:
 Études sur l’Islam maure. Cheikh Sidïa. Les  -

.Fadelia. Les Ida ou Ali, 1916

.Études sur l’Islam au Sénégal, 1917 -

.L’Islam en Guinée: Fouta-Diallon, 1917 -

.Études sur l’Islam et les tribus du Soudan, 1918 -

.Études sur l’Islam et les tribus maures ; les Brakna, 1920 -

.Études sur l’Islam en Côte d’Ivoire, 1922 -

 Études sur l’Islam au Dahomey: le bas Dahomey, -

.le haut Dahomey, 1926

.L’islam et les tribus dans la colonie du Niger, 1930 -

)2)  من كبار الم�شت�شرقين الفرن�شيين، ولد في 27 مايو ))9)م، 
عمل في المعهد الفرن�شي لإفريقيا ال�شوداءIFAN  بدكار 
اإندوني�شيا  في  ثقافيًا  م�شت�شارًا  يعّين  اأن  قبل  بال�شنغال، 
)969)م). وفي عام 977)م اعتنق فان�شان مونتاي الإ�شالم 
اإلى  فان�شان  من  ا�شمه  وغير  الموريتانية،  نواك�شوط  بمدينة 

من�شور، وتوفي في باري�س في 27 فبراير 2005م. انظر: 
 Malek Chebel, article «Vincent-Mansour Monteil»,

.Le Monde, 3 mars 2005

مرجعاً للباحثين حول الحضارة اإلفريقية))). 
ونذكر كذلك أعمال المرحوم »ألفاً إبراهيم صو« الذي 
عمل أس���تاذاً في معهد اللغات الش���رقية بفرنسا، حّقق هو 
اآلخ���ر جزءاً كبيراً من تراث الفالن، أبرزه تحقيق المنظومة 
الفقهية المش���هورة باس���م »أوغرد ملل« (معدن الّسعادة)، 

لصاحبه »جرن صمب مومبيا« رحمه الله. 
وال يفوتنا ذكر )موس���وعة المخطوط���ات العربية في 
موريتاني���ا()))، وتحقيق كتاب )بيان م���ا وقع( لمؤلفه الحاج 

عمر الفوتي، حّققه جان لويس تريو.
خاتمة: 

هك���ذا ن���رى أّن االستش���راق كمنهج غربي لدراس���ة 
المجتمعات الشرقية شمل الغرب اإلفريقي، فاعتنى بدراسة 
التراث العربي اإلس���المي والثقافات المحلية السائدة فيها، 
وكان لالستش���راق فض���ٌل- إلى حدٍّ ما- للتنوي���ه به وإنقاذ 

البعض منه من التلف. 
ولق����د خل�ض����ت خاتمة البح����ث اإل����ى مجموعة م����ن النتائج، 

نذكرها كما ياأتي:
- أّن الدراسات االستش���راقية شملت القارة اإلفريقية 

باعتبارها جزءاً ال يتجزأ عن العالم اإلسالمي.
- أبانت مراحل البحث: أّن البداية الفعلية لالستشراق 
األفريقاني كانت بعد االتصال األوروبي بالجهات الس���احلية 

من إفريقيا االستوائية في القرن الخامس عشر.
- كم���ا أبانت: أّن البرتغالّيين ُهم أول َمن اتصل بالقارة 
اإلفريقية منذ عام 1430م، ونافسهم اإلنجليز والهولنديون.

- واكتش���فت الورقة أّن من أهّم ما أنجزه المستش���رق 
األفريقاني هو ترجمة وتحقيق ثم نش���ر كتب تواريخ إفريقيا 
الت���ي أُّلفت باللغ���ة العربية، قبل الخوض ف���ي الكتابة عن 

اإلسالم والمسلمين في إفريقيا ¶

)))  JEAN-LOUIS TRIAUD/ مرجع �شابق، �س22.
�شيدّي  ال�شيخ  بها موؤ�ش�شة  قامت  مبادرة  عن  عبارة  وهي    (4(
في  المحفوظة  المخطوطات  ُج��َلّ  تمّثلت  والإ�شالم،  للثقافة 
الزيارة  تاريخ  الرابط-  هذا  في  ينظر  موريتانيا.  مكتبات 
http://www.najeebawaih.net/show_ 5)20م-: 

  panarr_p.php?panid=67
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أهم األحداث
 

■ رئي�ص نيجيري� يعلن عدم تر�صحه لنتخ�ب�ت 
2023م:

أعلن الرئيس النيجيري محمد بخاري في كلمٍة وجهها 
للش���عب: أنه لن يترش���ح لالنتخابات الرئاس���ية في بالده، 
والمقرر تنظيمها عام 2023م. مجّدداً عزمه على المساهمة 
في تعزيز المس���ار االنتخابي بنيجيريا، ومؤكداً أّن حكومته 
ستركز جهودها على محاربة الفساد، ومواجهة انعدام األمن.
 رويترز– 2020/1/6م
والإفريقية  العربية  للدول  مجل�ص  ■ ت�أ�صي�ص 

المطلة على البحر الأحمر وخليج عدن:
شهدت المملكة العربية السعودية توقيع ميثاق تأسيس مجلس 
الدول العربية واإلفريقية الُمطلة على البحر األحمر وخليج عدن. 
والدول الثماني الموقعة على الميثاق هي: )الس���عودية، ومصر، 
واألردن، والس���ودان، وجيبوت���ي، واليمن، والصوم���ال وإريتريا(، 

وسيكون مقر المجلس في العاصمة السعودية الرياض.
وقال األمير فيصل بن فرحان وزير الخارجية السعودي: 
إّن التوقيع على الميثاق يأتي بهدف التنس���يق والتشاور حول 
المم���ر المائي الحيوي الذي يمّثل أهمّيًة اقتصادية وتجارية 
واستثمارية لالقتصاد العالمي بأكمله، باعتبار البحر األحمر 
المعبر الرئيسي للتجارة العالمية بين دول شرق آسيا وأوروبا. 
سي إن إن- 2020/1/7م
النتخ�ب�ت  اإج��راء  اإثيوبي�:  وزراء  رئي�ص   ■

البرلم�نية في م�يو اأو يونيو:
قال رئيس الوزراء اإلثيوبي أبي أحمد: إّن بالده ستجري 
انتخابات برلمانية في مايو أو يونيو المقبل برغم المخاوف 
األمنية واللوجيس���تية. وهذه أول انتخابات تُجرى في إثيوبيا 
منذ توليه رئاسة الوزراء في أبريل 2018م، والتي بدأ بعدها 

بإصالحات سياسية واقتصادية. 
رويترز- 2020/1/13م

في  لم�صلحين  هجوم  في  �صخ�صً�   18 مقتل   ■
الكونغو الديمقراطية:

قالت السلطات المحلية إّن 18 شخصاً لقوا مصرعهم 
في هجوٍم لمتمردين م���ن »القوات الديمقراطية المتحالفة« 

على قرية أبيتينا، بشرق جمهورية الكونغو الديمقراطية.
روسيا اليوم- 2019/12/30م
اأدى  تفجير  عن  م�صوؤوليته�  تعلن  ال�صب�ب   ■

لمقتل 100 �صخ�ص فى ال�صوم�ل:
أعلنت حرك���ة الش���باب الصومالية مس���ؤوليتها عن 
التفجير الذي وقع في مقديش���و يوم الس���بت 28 ديسمبر 
2019م، وتسبب في مقتل 100 شخص أغلبهم من المدنيين، 
في حين قال الصومال إّن دولة أجنبية لم يس���ّمها ساعدت 

في التخطيط للتفجير.
رويترز– 2019/12/31م
غيني�  انتخ�ب�ت  في  يفوز  المع�ر�صة  ■ مر�صح 

بي�ص�و الرئ��صية:
فاز مرش���ح المعارض���ة رئيس الوزراء الس���ابق عمر 
سيس���وكو إمبالو في الدورة الثانية لالنتخابات الرئاسية في 
غينيا بيس���او، بعد حصوله على 54% من األصوات، ليخلف 

الرئيس المنتهية واليته جوزيه ماريو فاز.
فرانس24- 2020/1/1م
حزبه  ين�صئ  ب�رو  اآدام���  الرئي�ص  غ�مبي�:   ■

ال�صي��صي:
أنش���أ الرئيس الغامب���ي آداما بارو حزبه السياس���ي 
الخاص )حزب الش���عب الوطني(، وأعلنت لجنة االنتخابات 
المس���تقلة أّن بارو هو األمين العام بالوكالة لحزب الش���عب 
الوطني NPP، الذي اختار ش���عاراً باللون الرمادي الغامق 

وبه حصان أبيض.
آبا نيوز- 2020/1/1م
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2020/2/9م، في العاصمة اإلثيوبية أديس أبابا تحت شعار 
»إسكات األسلحة«، والتي يسعى رؤساء دول وحكومات الدول 
األعضاء فيها إلى تعزيز مشاركتهم في الوساطات في عدٍد 
من النزاعات المس���لحة التي تم���زق القارة، على الرغم من 
اإلخفاقات السابقة. وقد افتُتحت القّمة باالعتراف بإخفاق 
المنظمة في تنفي���ذ التعهد الذي قطعته في 2013م »بإنهاء 

كّل الحروب في إفريقيا بحلول 2020م«.
 فرانس24- 2020/2/9م

اأولية  خطة  عن  تعلن  المتحدة  الولي�ت   ■
لتنظيم وجوده� الع�صكري في اإفريقي�:

أعلنت الواليات المتحدة عن خطة أولية لتنظيم وجودها 
العس���كري في إفريقيا، وأوضح مسؤولون في البنتاغون أّن 
التعديل األول سيشهد اس���تبدال جزء من فرقة مشاة تضّم 
نحو 800 جندي؛ بعدٍد مماثل من المتدربين والمستش���ارين 

العسكريين لدعم القوات المحلية في الدول اإلفريقية.
وهذه هي الخطوة األولى للمراجعة الش���املة التي يقوم 

بها البنتاغون النتشار القوات األمريكية حول العالم.
وتنش���ر الواليات المتحدة نحو 6000 جن���دي في إفريقيا، 
من بينه���م 800 في غرب القارة و500 م���ن القوات الخاّصة في 
الصومال، إضافًة إلى عدٍد غير محّدد في قاعدة جوية في النيجر.
فرانس برس- 2020/2/13م

■ ت�صكيل حكومة انتق�لية في جنوب ال�صودان 
واإعالن »نه�ية ر�صمية« للحرب 

أعل���ن رئيس جنوب الس���ودان س���الفا كي���ر، وزعيم 
المعارضة رياك مش���ار، عن تش���كيل حكومة انتقالية لمدة 
ثالثة أعوام ونهاية الحرب األهلية في البالد، وأدى مش���ار 

اليمين الدستورية ليصبح نائباً أول للرئيس.
إعالن تشكيل الحكومة جرى خالل مراسم استضافتها 
جوبا السبت 22 فبراير 2020م، إلى جانب ثالثة نواب آخرين 
للرئيس، بينهم: ريبيكا نياندينق دي مابيور أرملة جون قرنق 
النائب األول السابق الراحل لرئيس الجمهورية في السودان 
قبل االنفصال، ورئيس حكومة جنوب السودان، ليتم إسدال 

الستار على فصٍل دام من حرب أهلية استمرت 7 سنوات.
آبا نيوز- 2020/2/24م

الد�صتورية  اليمين  ي��وؤدي  نيو�صى  فيليب   ■
لولية رئ��صية ث�نية في موزمبيق:

أدى فيليب نيوس���ى اليمين الدس���تورية لواليٍة رئاسية 
ثانية في موزمبيق، وذلك بعد فوزه في االنتخابات التي جرت 
في ش���هر أكتوبر الماضي وحصول���ه على 73% من أصوات 
الناخبين، حيث إّن العديد من رؤساء الدول اإلفريقية شهدوا 
حفل تنصيب رئيس هذه الدولة، التي يبلغ عدد س���كانها 30 

مليون نسمة.
يشار إلى أّن حزب المعارضة الرئيسي قد طالب بإلغاء 
االنتخاب���ات وإعادة التصويت مّرًة أخ���رى، إال أّن المحكمة 

العليا في موزمبيق رفضت هذا الطلب.
إيه بي سي نيوز- 2020/1/15م

ت�صمل  اإف��ري��ق��ي��ة  ج��ول��ة  ي��ب��داأ  اأردوغ������ن   ■
الجزائر وغ�مبي� وال�صنغ�ل:

يُج���ري الرئيس الترك���ي رجب طيب أردوغ���ان زيارة 
رسمية إلى كلٍّ من الجزائر وغامبيا والسنغال، خالل الفترة 
الممتدة بين 26-28 يناير، استجابة لدعوة نظرائه في الدول 
المذكورة. وذكر بيان صادر عن دائرة االتصال في الرئاس���ة 
التركي���ة: أّن أردوغان يبحث مع المس���ؤولين في تلك الدول 
العالق���ات الثنائية بكافة جوانبها م���ع تبادل وجهات النظر 

حول التطورات اإلقليمية والدولية. 
األناضول- 2020/1/25م
فوز  تلغي  الد�صتورية  المحكمة  م���لوي:   ■

الرئي�ص وتدعو لنتخ�ب�ت جديدة:
ألغ���ت المحكمة الدس���تورية ف���ي م���االوي، االثنين 
2020/2/3م، ف���وز الرئيس بيتر موثاري���كا في االنتخابات 
الرئاسية التي أُجريت في مايو 2019م. ويأتي قرار المحكمة 
الدس���تورية بإلغاء االنتخابات الرئاسية بعد طعن المعارضة 
فيها، كما أمرت المحكمة بإجراء انتخابات رئاس���ية جديدة 

في غضون 150 يوماً.  
فرانس برس- 2020/2/3م
اأدي�ص  في  الإفريقي  التح�د  قّمة  انطالق   ■

اأب�ب� تحت �صع�ر »اإ�صك�ت البن�دق«:
افتتحت قّم���ة االتحاد اإلفريقي الس���نوية، يوم األحد 
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ت�ضاعفوا 5 مرات منذ 2016م: الإفريقي  بال�ضاحل  الهجمات  �ضحايا  المتحدة:  ■ الأمم 
تجاوز عدد ضحايا هجمات الميليشيات المسلحة بدول الساحل اإلفريقي 4 آالف قتيل منذ سنة 2016م، وفق ما أفاد 

المبعوث الخاص لألمين العام لألمم المتحدة إلى غرب إفريقيا ومنطقة الساحل محمد بن شامباس.
وأضاف بن ش���امباس في تقريٍر قّدمه لمجلس األمن الدولي: أّن عدد القتلى بكلٍّ من مالي والنيجر وبوركينافاس���و 

تضاعف 5 مرات، منذ 2016م، حيث وصل حينها 770، مقابل أكثر من 4 آالف 2019م.
وأش���ار المبعوث األممي الخاص إلى أّن »الهجمات التي يشّنها المسلحون، غالباً ما تشّكل جهوداً متعمدة لالستيالء 

على طرق التسلح واالتجار، أو لتوسيع نشاطات غير مشروعة، من خالل مثاًل: تطوير التعدين غير القانوني«.
وأّكد بن ش���امباس: أّن عدد ضحايا هجمات الجماعات المس���لحة في بوركينافاسو، التي ترأس دوريا مجموعة دول 

الساحل الخمس، ارتفع من 80 قتياًل خالل 2016م إلى أزيد من 1800 عام 2019م.
آبا نيوز– 2020/1/12م

■ البنك الدولي: نمو اقت�ضاد رواندا قد يتجاوز 10% هذا العام:
رف���ع البنك الدولي تقديرات النمو االقتصادي في روندا لع���ام 2019م للمرة الثانية على التوالي، مع توقعاٍت بتجاوز 

النمو مستوى 10% في العام الحالي.
وتوقع كبير االقتصاديين في البنك الدولي أغاسي مكرتشيان، في تصريحاٍت للصحفيين في العاصمة كيغالي، تسارع 
النمو االقتصادي في رواندا إلى أكثر من 10% هذا العام إذا بدأ تنفيذ خطط إنشاء مطار بقيمة 1.3 مليار دوالر، بحسب 

وكالة بلومبرج.
ورفع البنك تقديراته لنمو اقتصاد رواندا إلى 8.5% في العام الماضي، أي أكثر من 7.8% التي توقعها البنك سابقاً، 

وفقاً لتقرير البنك المنشور عبر موقعه اإللكتروني أمس.
وقال أغاسي: إّن النمو سيكون مدفوعاً بحالة من التوسع المالي، ومن المتوقع أن يتسارع النمو إذا تّم تنفيذ األعمال 

في مطار »بوغسيرا« هذا العام أو العام المقبل، لكّن النمو على المدى المتوسط   ال يزال قوّياً، ويتوقع أن يصل إلى %8.
واتفق���ت روان���دا والخطوط الجوية القطرية على قي���ام األخيرة بتنفيذ أعمال البناء والتش���غيل للمطار؛ في مقابل 

الحصول على حصة 60% في المنشأة.
وكالة أنباء بلومبرج– 2020/2/5م

يقفز اإلى م�ضتويات قيا�ضية بلغت 1.3 مليار دولر في 2019م: اإفريقيا  في  التكنولوجية  الم�ضروعات  ■ تمويل 
حّققت تدفقات المش���روعات المش���تركة، في القطاع التكنولوجي اإلفريقي، تسارعاً ملحوظاً في عام 2019م، وذكر 
تقرير سنوي لمؤسسة )وي تراكرز(- السبت- أّن إنشاء مشروعات تكنولوجية جديدة شهد تمويالت قياسية بلغت في العام 

الماضي 1.3 مليار دوالر، وهو أول عام تتجاوز فيه تلك التدفقات حاجز المليار دوالر.
وترصد مؤّسسة )وي تراكرز( شركات القطاع الخاص التي زادت استثماراتها لبدء مشروعات في إفريقيا بغّض النظر 
عن موقع مقرها الرئيس، سواء داخل القارة أو خارجها، كما ترصد الصفقات المبرمة المثبتة من واقع البيانات الصحفية، 

وملفات ومستندات التأسيس التي يعلنها المستثمر أو الهيئات المنظمة.
وتبرهن الزيادة الفارقة في التمويالت المس���تثمرة بالمشروعات التقنية اإلفريقية خالل العام 2019م، ووصولها إلى 
1.3 مليار دوالر مقارنًة بما يقّل عن 200 مليون دوالر في عام 2015م، على مدى التطور المتسارع والنمو الكبير في قطاع 

المشروعات التكنولوجية في أرجاء القارة، وخاّصًة خالل العقد األخير.
وتربعت نيجيريا وكينيا على قّمة البلدان اإلفريقية جنوب الصحراء التي كانت مقصداً لتدفقات التمويالت المشروعات 

التكنولوجية، واستحوذتَا معاً على نسبة 81.5% من حجم التمويالت المستثمرة في عام 2019م.
واحتلت نيجيريا بمفردها صدارة القائمة من حيث عدد الصفقات أو قيمة المشروعات المتلقية لالستثمارات، والتي 

قفزت لتقترب من خمسة أمثال ما ُسّجل في عام 2018م.
وكالة أنباء الشرق األوسط– 2020/2/5م

إفريقيا باألرقام
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■ »إن التحّديات التي تواجهها منطقة الس���احل اإلفريقي تتطلب »تضامنا دولّياً قوّياً للقضاء 
على اإلرهاب والتطرف العنيف، والتصدي لمس���بباته بما فيه���ا الفقر والمرض والتخلُّف، إّن 
فرنس���ا تدعم منطقة الس���احل وتحرص على استعادة األمن واالس���تقرار والتنمية في دولها 

الخمس«.
وزير الخارجية الفرنسي جان إيف لودريان، خالل افتتاح أعمال اجتماع »التحالف 
من أجل الساحل« على هامش قّمة الساحل اإلفريقي، بالعاصمة الموريتانية نواكشوط. 
األناضول- 2020/2/5م.
■ »عازم���ون على إس���كات صوت الس���الح بإفريقي���ا ومحاربة اإلرهاب وح���ّل النزاعات، 
سنستضيف قّمة إفريقية بجنوب إفريقيا في مايو المقبل، الهدف منها إسكات السالح بالقارة، 

والنظر في خارطة الطريق االستراتيجية إلنهاء القضايا العالقة في اتفاقية التجارة الحرة«.
رئيس جنوب إفريقيا، سيريل رامافوسا، في كلمته خالل قّمة االتحاد اإلفريقي في 
العاصمة اإلثيوبية أديس أبابا، عقب تسلم بالده رئاسة الدورة الجديدة لالتحاد اإلفريقي. 
آبا نيوز- 2020/2/9م
■ »األم���م المتحدة تقّدم الدعم الكامل لمبادرة االتحاد اإلفريقي الرائدة إلس���كات البنادق 
ووقف الحروب والنزاعات في مختلف مناطقها، لما ألحقته من ضرر بالتنمية في القارة، ولما 
تسببت فيه من حركة نزوح كبيرة سواء داخلياً أو خارجياً، إسكات البنادق ال يتعلّق فقط بالسلم 
واألمن؛ وإنما أيضاً بالتنمية المس���تدامة الش���املة وحقوق اإلنس���ان، ويوجد في هذا الصدد 
ثالث���ة تحديات ذات أهمّي���ة ملّحة في إفريقيا، وهي: القضاء عل���ى الفقر، والتعامل مع أزمة 
المناخ، وإسكات البنادق. كما يجب دعم ودمج الشباب اإلفريقي في هذا السياق، فلديهم أيضاً 

مساهمة حيوية، ويتعّين أال يتم تهميشهم أو إقصاؤهم«.
األمين العام لألمم المتحدة أنطونيو غوتيريش، في كلمته خالل قّمة االتحاد اإلفريقي 
في العاصمة اإلثيوبية أديس أبابا. بانا برس- 2019/2/9م

قالو عن إفريقيا
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نكروما: كوامي  الغاني  ■ الزعيم 
من القادة الذين عرفتهم القارة اإلفريقية بالنضال من أجل االس���تقالل الزعيم الغاني كوامي نكروما، الذي س���عى جاهداً كي تكون بالده غانا مهداً 

للوحدة اإلفريقية.
وسنتناول حياته الشخصية، إلى جانب جهوده العلمية والسياسية، في مرحلة ما قبل استقالل غانا وما بعد مرحلة االستقالل.

الحياة ال�ضخ�ضية:
ُولد الزعيم الغاني فرنسيس ُكواِمي ِنْكُروما يوم السبت 21 سبتمبر 1909م، في قرية نكروفول، التي تبعد 220 مياًل عن العاصمة أكرا، من قبيلة »نوى«.

وطبقاً للعادات اإلفريقية، التي تقتضي أن يُطلق على المولود اس���م اليوم الذي ُولد فيه، أُطلق عليه اس���م )كوامي( أي »الس���بت«، وهو اليوم الذي ُولد 
فيه، وُسّمي )بنكرو( باسم القرية التي ُولد فيها.

نش���أ كوامي نكروما في أس���رٍة بسيطة كادحة، حيث كان والده يعمل حداداً وأّمه تمارس التجارة. وقد ُعرف نكروما بذكائه الشديد، فأصر والده على 
تعليمه، حيث عمل على توفير نفقات تعليمه، وبالفعل ألحقه بمدارس اإلرساليات الكاثوليكية، حتى تخرج في دار المعلمين بأكرا عام 1930م.

واشتغل بالتعليم في مدرسة أولية حتى عام 1934م، ودفعه شغفه بالعلم إلى  السفر للواليات المتحدة عام 1935م، والتحق بجامعة لنكولن في بنسلفانيا 
فدرس فيها اآلداب والالهوت، وبعد أن وضعت الحرب العالمية أوزارها في عام 1945م سافر إلى لندن لدراسة القانون.

تزوج نكروما مرتَيْن، المرة األولى، وهو طالب، وله من زوجته األولى ولد، أما المرة الثانية فمن س���يدة مصرية، وهي الس���يدة فتحية رزق، وله منها 
ثالثة أوالد.

وتوفي نكروما في رومانيا يوم 27 أبريل 1972م، فأعلنت الس���لطات الغانية الحداد الرس���مي، وبعد أن كان قد ُدفن في غينيا أُعيد جثمانه إلى غانا، 
حيث شّيع رسمّياً.

جهوده العلمية:
لنكروما مؤلفات عديدة، منها:

- أتكلم عن الحرية.
- يجب أن تتحد إفريقيا.

- االستعمار الجديد.
- سيرته الذاتية بعنوان »غانا«.

- كتاب الوعي بالذات.
الجوائز التي حصل عليها:

- قالدة الجمهورية من جمهورية مصر العربية.
- الدكتوراه الفخرية من جامعة القاهرة عام 1958م.

- ميدالية ذهبية في مؤتمر القّمة اإلفريقي، ضمن إجراءات تخليد ذكرى مؤسسي منظمة الوحدة اإلفريقية.
جهوده ال�ضيا�ضية:

اأوًل: مرحلة ما قبل ال�ضتقالل:
بدأ نكروما أول نشاط سياسي له في الواليات المتحدة بتكوين اتحاد للطلبة األفارقة بأمريكا وكندا، حتى انتُخب رئيساً لمنظمة الطالب األفارقة في 

أمريكا، وتأّثر في ذلك الوقت بكتابات »ماركوس جارفي« صاحب دعوة العودة إلى إفريقيا.
وانتُخب نائباً لرئيس اتحاد طلبة غرب إفريقيا، وفي خريف 1945م انتُخب كأحد أمناء المؤتمر اإلفريقي الخامس المنعقد في مانشستر، وقد حضر 
اجتماع مؤتمر الجامعة اإلفريقية الس���ادس، وهناك نظم الس���كرتارية الوطنية لغرب إفريقيا، التي اتخذت قراراً للس���عى بإنشاء اتحاد غرب إفريقيا، وذلك 

في عام 1946م.
في عام 1947م؛ دعاه حزب مؤتمر س���احل الذهب المتحد UBCC لكي يتوّلى أمانته العامة، وبالفعل عاد إلى غانا بعد غربة اس���تمرت اثني عش���ر 
عاماً، لكّن أهدافه كانت واضحة، وأخذ في تنظيم الحزب وفقاً لمبادئ جديدة، حتى كثر أنصاره، وبدأ في العمل والنضال من أجل االس���تقالل، حتى ثارت 

االضطرابات في عنف لم تشهده البالد قط، وانتهى األمر بالقبض عليه عام 1948م.
بعد أن خرج من المعتقل عام 1949م؛ وجد أّن اتجاه الحزب ال يتفق مع أمانيه الوطنية، ولذلك أّسس )حزب المؤتمر الشعبي( لتحقيق الحكم الذاتي 
للبالد، وتقوم أيدلوجية الحزب على أنه حزٌب ش���عبي يضّم جميع الفئات الش���عبية من المزارعين والصيادين والحرفيين جنباً إلى جنب مع األغنياء والفقراء 
على حّد س���واء، وفتح الحزب لجميع طوائف الش���عب، وأنش���أ لجاناً في كّل أنحاء البالد، واستخدم أساليب جديدة للدعاية، لم يكن للبالد عهد بها من قبل 

ذلك، ولم يمض وقٌت طويل حتى أصبح الحزب هو القوة الرئيسية في البالد.
وكانت له ثالثة �ضعارات:

- يجب أن نسعى أوالً لتحقيق السيادة السياسية، وبعد ذلك سيتحقق كّل شئ.
- نحن نفضل المخاطر في ظّل الحرية؛ على االستقرار في ظّل العبودية.

ذاكرة التاريخ
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- أن تخليص إفريقيا من قيود الحكم األجنبي هو الضمان الوحيد لالستقالل.
اعتُقل نكروما مّرًة أخرى عام 1951م، وُحكم عليه بالس���جن ثالث س���نوات، وقد أدى هذا إلى تحويله ألس���طورٍة في وجدان الشعب الغاني، حيث فاز 
حزبه باالنتخابات البلدية والعاّمة في االنتخابات، وفاز وهو بالسجن بدائرة أكرا وبأكثرية كاسحة، فأُطلق سراحه، وتولى رئاسة الوزراء في مارس 1952م.

قام نكروما بإجراء اتصاالت عديدة مع الحكومة البريطانية، أس���فرت عن دس���تور جديد، تّم تنفيذه اعتباراً من أبريل 1954م، فأصبحت الوزارة كلّها 
إفريقية، ومن ثَّم انطلقت الحكومة الوطنية في طريق محّدد لتحقيق اس���تكمال الس���يادة الوطنية، وقد حقق نكروما انتصارات متتالية، أسفرت عن حصول 

حزبه على 72 مقعداً، بينما لم تحصل أحزاب المعارضة كلّها إال على 23 مقعداً فقط بنسبة تقّل عن ربع إجمالي المقاعد.
وف���ي 6 مارس 1957م تحق���ق حلم نكروما، حيث أعلن رئيس وزراء المملكة المتحدة في مجلس العموم: أّن جميع حكومات دول الكومنولث قد وافقوا 

على استقالل »ساحل الذهب« تحت اسم »غانا«، فدخلت غانا في مجموعة الدول المستقلة، وتبادلت التمثيل الدبلوماسي مع غيرها من الدول.
ثانياً: مرحلة ما بعد ال�ضتقالل:

س���عى نكروما لوضع دس���تور جديد للبالد بعد االستقالل، وأجرى استفتاء وافق عليه الش���عب في مايو 1960م، وتّم انتخاب نكروما ليكون أول رئيس 
لجمهورية غانا.

اختار نكروما النمط االش���تراكي؛ ألنه برأيه هو النمط الوحيد الذي يس���تطيع أن يحقق الحياة الطيبة للشعب في أقرب وقٍت ممكن، وتوصل لمعادلة 
لخّص بها فلس���فته، محصلتها أّن )االش���تراكية= المادية + الوعى الذاتي + الوحدة(. وعمل على تحقيق الوحدة الوطنية بين مختلف القبائل، انطالقاً من 

قناعته بأّن الوحدة هي القوة الديناميكية التي تساعد على نجاح أّي خطة كبرى. 
واعتقد نكروما أّن المهمة األساس���ية أمام الش���عوب الحديثة العهد باالس���تقالل في إفريقيا هي إقامة نظام اجتماعي عادل، يوفر المأكل والملبس 

والمسكن لمواجهة حاجات الشعب األساسية، كما كان يرى أّن الحرية الفردية فكرة تجافى فكرة الجماعية واالشتراكية التي تبّناها.
وفي عام 1964م وافق البرلمان على أن يكون نكروما رئيس���اً للبالد مدى الحياة، وتّم إلغاء جميع األحزاب ما عدا حزب نكروما، والذي منح نفس���ه 

سلطات استثنائية، فقد كان نكروما يرى في المعارضة خطراً، خاّصة إذا ما استندت الى تأييد خارجي، مما دفع المعارضة إلى تجميع شتاتها لمواجهته.
ونتج عن ميول نكروما في الداخل، وإعالن دولة الحزب الواحد، إلى جانب خطابه المعادي للمعسكر الغربي، وسياساته الودية تجاه المعسكر الشرقي 
في الخارج، أن تردت األوضاع االقتصادية الغانية، مما زاد من حنق الش���عب الغاني، فاس���تغل المعسكر الغربي، وعلى رأسه الواليات المتحدة، تلك األوضاع 
باصطفافهم في جبهة واحدة، ورفضهم مساعدة غانا في أزمتها االقتصادية الحادة، بتأليب صندوق النقد الدولي والبنك الدولي بعدم مساعدة غانا بسبب 

سياسات نكروما.
وكان للوضع السياسي واالقتصادي دوٌر مهّم لجعل السلطة العسكرية تعلن رفضها أيضاً لسياسة نكروما، التي بدأت تعتمد على عناصر من السوفييت 
مما زاد من حنق البريطانّيين واألمريكّيين، فاتحد الوضع السياس���ي واالقتصادي والعس���كري، وانتظرت الواليات المتحدة التوقيت المناس���ب لحين نضج 

الظروف لإلطاحة بنكروما ووضع حكومة مناصرة للغرب.
ومن ثَّم تعرض نكروما لسبع محاوالت الغتياله، ولكنها باءت كلّها بالفشل، حتى وقع انقالب عسكري بمباركٍة أمريكية بقيادة الجنرال أنكرا، وذلك في 

أثناء زيارة نكروما للصين في 24 فبراير 1966م، مما جعله يلجأ إلى غينيا لمواصلة كفاحه، وليكون قريباً من غانا.
ونجح نكروما فعاًل في تدبير انقالٍب مضاد، لكنه لم يس���تمر أكثر من تس���ع س���اعات، وكان نكروما يرى أّن للمخابرات األمريكية دوراً كبيراً في عدم 

رجوعه لحكم غانا مّرًة أخرى؛ ألّن نكروما له رؤية تجاوزت حدود دولة غانا، وتمتد في كّل ربوع القارة اإلفريقية.
ثالثاً: جهوده ال�ضيا�ضية على ال�ضعيد الخارجي:

عم���ل نكروما على تحقيق التضامن اإلفريقي، فدعا إلى عقد مؤتمر للدول المس���تقلة في العاصمة أكرا ع���ام 1958م، ومنها: )مصر، إثيوبيا، ليبيا، 
المغرب، تونس، السودان، ليبيريا(، وكان الغرض من المؤتمر وضع سياسة مشتركة للشؤون الخارجية والثقافية واالقتصادية.

واتفق مع أحمد سيكوتورى في عام 1959م على إنشاء »اتحاد غانا«، على أمل أن يكون هذا االتحاد نواًة لوحدة أكبر، غير أنه لم يحظ بتأييٍد لفكرته 
القائمة على تكوين حكومة لكّل القارة، فقد فضلت الدول اإلفريقية صيغة منظمة الوحدة اإلفريقية، والتي تأسست عام 1963م في أديس أبابا.

وفى 29 أبريل 1961م كونت غانا وغينيا ومالي )اتحاد الدول اإلفريقية(، وهو امتداد لالتفاقيات السابقة بين تلك الدول، خاّصًة فيما يّتصل بالسياسة 
العسكرية واالقتصادية.

المراجع:
- الطيب، الطيب أبشر، قادة االستقالل في شرق ووسط وغرب إفريقيا في القرن العشرين ودورهم في تحقيق السالم والوحدة الوطنية، بحث 

منشور، مجلة جامعة إفريقيا العالمية، ع19، يونيو 1998م، )ص ص 145-158(.
- أحمد، علي متولي، الواليات المتحدة األمريكية واإلطاحة بالرئيس الغاني كوامي نكروما، بحث منشور، مجلة جامعة قناة السويس، كلية اآلداب 

والعلوم اإلنسانية، ع10، سبتمبر 2014م، )ص ص 147-170(.
- خالد، منصور، إفريقيا بال نكروما، هاملت من دون أمير الدنمارك, مجلة الطليعة، مؤّسسة األهرام، س2, ع7،يوليو 1966، )ص ص 72-83(.
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■ دعوى ق�ضائية �ضد عمالقة التكنولوجيا تتهمهم با�ضتغالل الأطفال في مناجم الكونغو:
اتهمت منظمة »المدافعون عن الحقوق الدولية« شركات التكنولوجيا »آبل« و»مايكروسوفت« و»تسال«، و»ديل« 
بتحقيق أرباح عن طريق عمالة األطفال ف���ي مناجم الكوبالت بجمهورية الكونغو الديمقراطية، ورفعت المنظمة دعوى 
قضائية ضّد الش���ركات األربعة أمام محكمة واش���نطن بالواليات المتحدة، في �15 ديس���مبر 2019م، نيابًة عن 14 ضحية 
مجهول���ة الُهوّية تضم أف���راداً ينتمون لعائالت أطفال قضوا في انهيار أنفاق أو جدران، أو أطفال تعرضوا لتش���وهات في ظروف 

مشابهة.
ويعتبر معدن الكوبالت من المعادن النادرة، وهو عنصر أساس���ي في تصنيع بطاريات الهواتف المحمولة والس���يارات الكهربائية، ولكن 
ظروف اس���تخراجه وتس���ويقه في جمهورية الكونغو الديمقراطية، التي تعد أكبر منتج للكوبالت في العالم، لطالما تّم انتقادها بل رفضها من 

ِقَبل المنظمات الحقوقية.
وبحس���ب يورونيو أك���دت منظمة »المدافعون عن الحقوق الدولية« أّن ارتفاع حجم اإلنت���اج التكنولوجي أدى إلى زيادة الطلب على معدن 
الكوبالت، إال أّن طريقة استخراج هذا المعدن في جمهورية الكونغو الديمقراطية بدائية للغاية، حيث وصفها البعض بالطريقة الخطيرة للغاية، 

والتي تحمل مواصفات العصر الحجري.
وأوضحت المنظمة: أّن األطفال يتّم اس���تغاللهم بشكٍل رهيب، ويتقاضون دوالراً أو دوالَريْن في اليوم، في حين يُستغل الكوبالت في إنتاج 
مواد غالية الثمن من تصنيع أغنى الش���ركات في العالم. وحس���ب الدعوى القضائية التي تقّدمت بها منظمة »المدافعون عن الحقوق الدولية«، 
فإّن الش���ركات المتهمة تدرك تماماً الش���روط التي يتّم بموجبها استخراج معدن الكوبالت، وأشارت الدعوى إلى أنه وبرغم خطورة األمر إاّل أّن 
الش���ركات المتهّمة اقترحت إجراءات ُوصفت ب�»الس���اخرة« لمعالجة األضرار التي تعرض لها األطفال، وتخطط المنظمة إلى إضافة شركات 
أخرى إلى القائمة. وال تزال جمهورية الكونغو الديمقراطية، الغنية بالموارد الطبيعية والمعدنية، إحدى أقّل الدول نمّواً في العالم، وقد ساهمت 

الثروات التي يزخر بها البلد في تأجيج النزاعات المسلحة التي مزقت الجزء الشرقي من البالد ألكثر من عشرين عاماً.
رويترز- 2020/1/1م

بدء حرب �ضّد »الأدوية المزورة«: تعلن  اإفريقية  ■ دول 
وقع ثالثة رؤساء دول أفارقة والعديد من وزراء الصّحة إعالناً سياسياً، في لومي عاصمة )توغو(، يلزمهم بمحاربة األدوية المزورة.

وقال رئيس جمهورية توغو فاور جناس���ينجبي، خالل حفل توقيع على اإلعالن السياس���ي، »هذا اليوم مهمٌّ ألنه ألول مّرة- نحن األفارقة- 
ندرك مشكلة األدوية المزيفة واالتجار بها«.

ووصف رئيس التوغو األدوية المزورة بالطاعون، مشيراً إلى أّن القارة اإلفريقية هي الضحية األولى لهذه اآلفة.
وأضاف رئيس جمهورية توغو: »يجب أن تتحكم إفريقيا في مصيرها، وتشترك في مكافحة هذا االتجار الفتاك«.

وقد وقع األخير اإلعالن السياس���ي مع نظرائه: الس���نغالي ماكي س���ال واألوغندي يوري موس���يفيني، وكذلك وزراء الصّحة في النيجر 
والكونغو وغانا.

هذا اإلعالن دعت له مؤّسس���ة برازافيل، وهي منظمة مس���تقلة غير ربحية، ومقرها المملكة المتحدة، تعمل على مسألة مكافحة األدوية 
المزيفة في إفريقيا منذ أعوام.

ووفقاً لمنظمة الصّحة العالمية؛ فإّن القيمة المقدرة للسوق غير القانوني لألدوية المزورة في إفريقيا هي 200 مليار دوالر.
وتقول منظمة الصّحة العالمية إّن 42% من مجمل األدوية المزورة في العالم يوجد في إفريقيا.

للحّد من هذا النشاط؛ أعلن جان إيف أوليفييه، رئيس مؤّسسة »برازافيل«، عن إطالق موقع على شبكة اإلنترنت يوم االثنين، حيث سيتم 
جمع المقترحات والردود حول آفة األدوية المزورة.

بانا برس- 2020/1/20م
عدة تطبق اإجراءات لمنع دخول فيرو�ض كورونا القاتل: اإفريقية  ■ دول 

اتخذت عدد من الدول اإلفريقية تدابير احترازية، عبر إجراء الفحص في المطارات والموانئ ومنافذ الدخول، لمنع دخول فيروس كورونا 
القاتل المنتشر بشدة في الصين.

وأعلنت وزارة الصّحة الس���ودانية عن درجة التأهب القصوى، وشرعت في تنفيذ عمليات مراقبة للوافدين من الصين، إضافة إلى تجهيز 
مركز للعزل بمستشفى الخرطوم التعليمي »القديم« وتجهيز إسعافات للطوارئ بمطار الخرطوم.

وكثفت جنوب السودان المراقبة في جميع نقاط الدخول وخاّصًة بمطار جوبا الدولي، وقال وزير الصّحة رياك غاي كوك في تصريحات 
صحافي���ة: »نحن نعمل مع وزارة النقل والطيران المدني إلجراء عملية فحص في نقاط الدخول الرئيس���ية، بما في ذلك مطار جوبا كأولوية«، 

عين على 
افريقيا
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مشيراً إلى أنه »لم يتم إعالن حالة كورونا في جنوب السودان، وليس هناك سبب للهلع«، إال أنه طالب بالتحلي باليقظة.
وفي إثيوبيا تّم الشروع في تنفيذ إجراءات فحص المسافرين بمطار بولي الدولي في العاصمة أديس أبابا، خصوصاً الرحالت المباشرة التي 
تربط أديس أبابا بالمدن الصينية. وتشمل اإلجراءات التحقق من درجة حرارة الركاب الذين يصلون إلى المطار، و حمالت التوعية بالفيروس وطرق 
الوقاية منه. كما تش���هد المنافذ الحدودية األوغندية حالة من الترصد لمنع انتش���ار فيروس كورونا، فقد أوكلت إلى الفرق، التي تنقلت إلى هذه 

المنافذ من أجل إجراء فحوصات لوباء »إيبوال«، مهّمة إجراء فحوصات إضافية لضمان عدم مرور حاالت مصابة بفيروس كورونا.
من جانبها أعلنت وزيرة الصّحة الكينية أّن بالدها مجهزة تجهيزاً جيداً، ومس���تعدة للتعامل مع أي حاالت إصابة بفيروس كورونا، مضيفة أّن 

جميع الركاب الذين يدخلون كينيا من الصين سيخضعون لفحٍص شامل للفيروس قبل السماح لهم بدخول البالد.
وارتفعت حصيلة الوفيات في الصين جراء الفيروس إلى 80، بعد تسجيل 24 حالة وفاة إضافية، بحسب ما أعلنت السلطات المحلية االثنين، 

فيما ارتفع العدد اإلجمالي لإلصابات المؤكدة إلى 2744 في كّل أنحاء الصين، استناداً إلى إحصاءات الحكومة المركزية.
وكالة بانا برس- 2020/1/27م

يحذرون: بنوك غرب اإفريقيا اأكثر عر�ضة للجرائم الإلكترونية وهجمات الهاكرز: ■ خبراء 
ح���ّذر خبراء تكنولوجيون من أّن مصارف بلدان جنوب الصحراء اإلفريقية الكبرى ه���ي األكثر عرضة للهجمات اإللكترونية، بدءاً من تزييف 
البطاقات االئتمانية، واالحتيال المصرفي، وصوالً إلى اختراق الحسابات والسيرفرات البنكية، وهو ما يعود بصفٍة أساسية إلى افتقار تلك البنوك 

إلى الكوادر التكنولوجية المؤهلة، ونقص االستثمارات في مجاالت الحماية من الجرائم اإللكترونية.
ويرى محللون في ش���ركة »داتا بروتيكت«، التي تتخذ من الدار البيضاء مقّراً لها، أّن ضآلة حجم الجرائم اإللكترونية في إفريقيا التي تقّدر 
بنحو 3,5 مليارات يورو مقابل 528 مليار دوالر على مس���توى العالم، ال تعنى أّن القارة تبلي بالء حس���ناً في مجال الحماية اإللكترونية وتحدياتها 

ومكافحة الجريمة اإللكترونية مقارنًة بالقارات األخرى، بل العكس هو الصحيح.
ويقول خبراء الشركة المتخّصصة في مجاالت مكافحة الجرائم اإللكترونية: إّن النتائج التي توصلوا إليها جاءت بعض فحصهم لبيئة وأساليب 
األمن اإللكتروني في 148 مصرفاً في الدول الثماني األعضاء في »االتحاد االقتصادي والنقدي لغرب إفريقيا« UEMOA، إضافًة إلى ثالث دول 
أخرى من بلدان وس���ط القارة، هي الجابون والكونغو وجمهورية الكونغو الديمقراطية، مش���يرين إلى أّن 21 مصرفاً شاركوا بصورٍة مباشرة أو غير 

مباشرة في الدراسة المسحية التي أعدتها بعنوان »االحتيال المصرفي في بلدان جنوب الصحراء اإلفريقية«.
وأقرت أكثر من 85% من المؤّسسات المالية أنها وقعت ضحيًة لهجوٍم إلكتروني واحد على األقل، وتكبدت خسائر نتيجًة لذلك، وبعضها تعرض 
لهجماٍت متكررة، جاءت 30% من تلك الهجمات اإللكترونية في صورة تزويٍر وغّش في استخدام البطاقات المصرفية، بينما كان 33% منها في صورة 

احتياٍل مصرفي، كرسائل البريد اإللكتروني المرسلة بغرض خداع األفراد لالستيالء على بياناتهم الشخصية.
أما الهجمات اإللكترونية األكثر ش���يوعاً، والتي بلغت نس���بتها نحو 24% من كّل الحاالت الواردة بالدراسة المسحية، فقد استهدفت العمليات 
المصرفية الرئيسية، وزرع فيروسات، واختراق نُظم المعلومات المالية في تلك المصارف. وعالوًة على ذلك؛ تضررت المصارف من تلك الهجمات 

في صوٍر شتى، من بينها تسريب معلومات، وسرقة الُهوّيات، وتحويالت مالية وهمية، واالحتيال باستخدام شيكات مزيفة.
ويتحّدث خبراء ش���ركة »داتا بروتيكت« بمزيٍد من الصراحة عن اإلش���كالية التي تواجه المصارف اإلفريقية بقولهم: »بمنتهي الوضوح؛ فإّن 
البنوك اإلفريقية تواجه مجرمين محترفين«، كاشفين النقاب عن حقيقٍة صارخة تؤكد أنه في الشريحة التي أجروا عليها الدراسة تبّين أّن الكوادر 
المعنية باألمن اإللكتروني في تلك المؤّسس���ات المالية لم ترصد سوى 6% فقط من الجرائم اإللكترونية التي تعرضت لها مؤسساتهم، واألدهى من 
ذلك أنه حتى عند اكتش���اف حدوث هجمات إلكترونية فإّن المؤّسس���ات تخشى اإلعالن عن ذلك، ما يصّعب من مهّمة تقدير األثر المالي للهجمات 

اإللكترونية على المؤّسسات المصرفية في القارة اإلفريقية.
وتش���ير تقديرات الخس���ائر، التي أوردتها البنوك المضارة بهجمات إلكترونية، إلى أّن متوس���طها بلغ 770 ألف يورو خالل السنوات القليلة 
الماضية، لكن خبراء شركة »داتابروتيكت« يقّدرون أّن كّل حاسب آلي يُضار بهجمة إلكترونية يكلّف الشركات نحو 9 آالف يورو في المتوسط، »وهذا 

المبلغ مرشح للزيادة بسرعة ما لم يتم احتواء الهجوم«.
وكان تقرير »أورانج للدفاع اإللكتروني«، الصادر في عام 2018م، تحت عنوان »االس���تثمارات اإلفريقية في األمن اإللكتروني«، توقع أن ينمو 

سوق األمن اإللكتروني في القارة اإلفريقية من 5ر1 مليار يورو في عام 2017م؛ ليصل ألكثر من 2ر2 مليار يورو في 2020م.
وبرغم ارتفاع االستثمارات، التي ضختها المؤّسسات في حقول الحماية اإللكترونية، فإنها تبقى منخفضة، كما أّن الخسائر مستمرة.

ويرى تقرير »داتابروتيكيت«، التي تتخذ من المغرب مقّراً لها وتمتد أنش���طتها في إفريقيا وأوروبا والش���رق األوس���ط وآسيا، أّن »استثمارات 
الحماية اإللكترونية يتعّين أن تتناس���ب مع المخاطر المعلوماتية التي تنطوي عليها األنش���طة، وش���ركات القطاع المالي تقف على المحك، وتحفها 

مخاطر«.
وكالة أنباء الشرق األوسط– 2020/2/27م.
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ال��دور  واآل��ي���ت  دواف��ع  الن��خ��راط:  ■ اإع����دة 
البريط�نّي في اإفريقي�:

كان للتغييرات اإلقليمية وإعادة صياغة توازنات القوى، 
التي يشهدها العالم في اآلونة األخيرة، آثاٌر متعددةٌ وواسعة 
النطاق؛ بحيث ألقت بظاللها تجاه مختلف الدول على مستوى 
العالم، وعلى الصعيد اإلفريقي بصورٍة خاّصة، ومؤخراً لعبت 
عدة متغيرات أدواراً مهّمة في تشكيل صورة القارة اإلفريقية 
وأهميتها، والتي بدورها دفعت ع���دداً من الفواعل الدولية 
إلى ضرورة المشاركة في رسم خريطة األهمية االقتصادية 
ة  والسياسية والعسكرية للدول اإلفريقية، ومن ثَمَّ اتجهت عدَّ
ُق���ًوى دولية للتفاُعل مع دول القارة، بهدف توس���يع الفرص 
لنفوذها واالس���تفادة من اإلمكانيات المتاحة بالقارة، وبدأ 
الدور البريطاني يتحرك بخطوات حثيثة نحو التعاون وتقديم 
المساعدات االقتصادية واإلنمائية، ويمكن التعرُّض للدوافع 

وراء ذلك من خالل:
دوافع بريطانيا تجاه القارة الإفريقية:

هن���اك الكثير من الدواف���ع التي س���اهمت في زيادة 
الحضور البريطاني داخل القارة اإلفريقية، وفيما يأتي أبرز 

تلك الدوافع:
1( التناف�ض بين القوى القت�ضادية العظمى: 

في ضوء الرغب���ة المتزايدة لدى ال���دول االقتصادية 
الكب���رى على عقد ش���راكات مع ال���دول اإلفريقية؛ خاّصة 
تل���ك التي تتمت���ع بمعدل نم���ّو اقتصادي مرتف���ع، ظهرت 
القارة اإلفريقية بمنزلة س���احة ج���ذب للتنافس بين القوى 
االقتصادية العظمى، وأكدت األحداث الدولية المتوالية على 
حقيقة ذلك؛ حيث حرصت المجموعات والدول االقتصادية 
تلك على الس���عي من أجل كسب مساحات للتقارب والتعاون 
مع الدول اإلفريقية كشريك اقتصادي، وتحجيم نفوذ القوى 
التنافسية األخرى، على سبيل المثال تعتبر الصين الشريك 
االقتصادي األول مع دول الق���ارة اإلفريقية بإجمالي حجم 
تبادل تج���اري يقارب 200 مليار دوالر، تنافس���ها في ذلك 
الوالي���ات المتحدة األمريكية، الت���ي ال تقصر جهودها على 
الش���راكة االستثمارية فقط، وإنما تسعى لممارسة دوٍر أكثر 
شموالً، ويكشف ذلك دورها في الوساطة بين مصر وإثيوبيا 

في مباحثات سّد النهضة األخيرة.

ونتيجًة للتطورات االقتصادية التي طرأت على عدٍد من 
الدول اإلفريقية في ضوء اس���تراتيجية األهداف اإلنمائية 
وأجندة 2063، صار هناك بالقارة 8 اقتصادات من أس���رع 
االقتصادات نمّواً على مس���توى العالم، استمرت القارة في 
جذب العديد من المس���تثمرين، وتوجهت ألمانيا ببرامجها 
االقتصادية نحو إفريقيا، ووضعت »خطة مارشال اإلنمائية« 
في 2017م لدفع التنمية االقتصادية بالقارة كحجر األساس 
األول في إطار تعزيز التعاون بين ألمانيا وإفريقيا، وألحقتها 
باستراتيجية الشراكة مع إفريقيا في قّمة العشرين 2017م؛ 

ت 12 دولًة حول القارة. والتي ضمَّ
أيضاً التوّجه الروسي نحو إفريقيا، والذي بات واضحاً 
ف���ي الفترة األخيرة؛ حي���ث زاد نمّو التب���ادل التجاري عام 
2018م بنس���بة 1.7%، وبلغت قيمته 20.4 مليار دوالر، كما 
دعمت روسيا جهودها من خالل قّمة »روسيا - إفريقيا« التي 
ُعقدت في أكتوبر 2019م، والتي حاولت روس���يا من خاللها 
تطوير إمكانات الروابط التجارية واالقتصادية والمش���اريع 
االس���تثمارية مع بلدان القارة لتحقيق التنمية االقتصادية، 

وفتح جهات استثمارية مع الدول اإلفريقية.
تأسيساً على ذلك؛ أدركت بريطانيا أّن عليها أن تبحث 
عن موطئ قدم في هذه الساحة التنافسية، مستغلًة في ذلك 

الروابط التاريخية التي تربطها ببعض الدول اإلفريقية.
2( البح����ث ع����ن �ضريك اقت�ضادي بع����د الخروج من التحاد 

الأوروبي: 
إثر التغيرات الدولية التي مّرت بها بريطانيا في اآلونة 
األخي���رة، والتي كانت كفيلة بجعله���ا تعيد صياغة أولوياتها 
وترتيب فرصها، وعلى رأسها خروجها من االتحاد األوروبي، 
والتي كانت في السابق صاحبة الريادة فيه، وتحقق اكتفاءها 
االقتصادي من خ���الل الدول األعضاء، ثم بعد ذلك صارت 
تستثمر الفرص القائمة لتجاوز تلك األزمة. وتعتبر بريطانيا 
التعاون م���ع الدول اإلفريقية فرصًة تجارية، تس���تطيع من 
خالله���ا موازنة التأثي���ر الناتج عن خروجه���ا من االتحاد 

األوروبي.
الجدير بالذك���ر؛ أنه من خالل التب���ادل التجاري بين 
إفريقيا ودول االتحاد األوروب���ي، من 2014م حتى 2018م، 
كان نصي���ب بريطاني���ا 18% من إجمالي الص���ادرات التي 

آراء ورؤى
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تتركز بصورٍة أساس���ية على المعادن والسيارات والمنتجات 
الزراعية، كما بلغت االس���تثمارات البريطانية المباشرة في 
إفريقيا 17 ملي���ار دوالر، وارتفع حجم التج���ارة مع القارة 
بنسبة 13.8% عام 2018م، بقيمة 36 مليار جنيه إسترليني، 
في حين زاد االستثمار الذي يهيمن عليه قطاع الطاقة بنسبة 

7.5% ليصل إلى 38.7 مليار جنيه إسترليني.
3( التقّدم القت�ضادي لبع�ض الدول الإفريقية: 

تتمّي���ز إفريقيا بأنها قارةٌ غنية بالمواد الخاّم والثروات 
الطبيعي���ة والمعدنية، والغ���از والنفط، والزراع���ة والثروة 
الحيوانية؛ كّل تلك المواد س���اعدت ف���ي تهيئة بنية القارة 
كفرصٍة واعدة لالستثمار، وكان ملحوظاً في الفترة األخيرة 
س���عي الدول اإلفريقية إلى اس���تغالل مواردها بشكٍل أمثل 
واجتذاب المس���تثمرين؛ بحيث صارت التنمية االقتصادية 
على قائم���ة أولويات االس���تراتيجية الوطنية ألغلب الدول 

اإلفريقية.
وفي هذا اإلطار؛ أش���ارت مع���دالت النمو االقتصادي 
األخيرة إلى ارتفاع ملحوظ؛ حيث حّققت خطوات كبيرة في 
خفض معّدل وفيات األطفال، في 2018م كانت نس���بة النمو 
االقتص���ادي 3.2%، زادت إلى 3.4% في عام 2019م. أيضاً 
سيرها في تحقيق األهداف اإلنمائية األلفية، وطريق الحرير 
ة القارية التي  اإلفريقي، باإلضافة إلى اتفاقية التجارة الحرَّ
بصدد خروجها إلى أرض الواقع، وتعتبر تلك اآلليات فرصاً 

اقتصادية مهّمة لالستثمار.
كما توّقع���ت اإلحصاءات أنه بحلول 2050م س���تنفرد 
إفريقيا وحدها ب���80% من النمو الس���كاني في العالم، بما 
يعني ِغنَى القارة بالعامل البش���ري، ومن ثَمَّ اتساع األسواق 
وزيادة عدد المستهلكين، وكان على القارة أن تسعى لتوظيف 
تلك الطاقات، وتوس���يع فرصها االقتصادي���ة بالتعاون مع 
القوى االستثمارية الكبرى ذات النفوذ على الساحة الدولية.

4( ملف الإرهاب والهجرة: 
تعاني الق���ارة اإلفريقية من هشاش���ة الحزام األمني، 
والذي س���اعد على وجود جماعات إرهابية متطرفة كثَّفت 
نش���اطها في الفترة األخيرة بالتعاون مع جماعات الجريمة 
المنظمة والجماعات المس���لحة، والذي كان له األثر الكبير 
في تهديد الوضع األمني بالقارة، والذي انتشر بالتبعية على 
نطاق���ات بعيدة، وكان له الدور في زي���ادة عدد المهاجرين 

وتدفق الالجئين إلى الدول األوروبية.
ومن ثَمَّ س���عت الق���وى األوروبية نحو تعزي���ز تعاونها 

م���ع القيادات اإلفريقي���ة لمواجهة تل���ك التهديدات، لكبح 
جماح موجات الالجئين، وخطر انتش���ار نشاط الجماعات 
اإلرهابي���ة، ومواجه���ة المرتكزات الجغرافية التي تنش���ط 
عليها التنظيمات اإلرهابية. وفي هذا الس���ياق؛ س���اهمت 
بريطانيا في تلك الجهود بتنس���يٍق دول���ي؛ حيث بدأت منذ 
2018م بتعزيز جهودها في النيجر، كما ش���اركت مع فرنسا 
في حملتها ضّد جماعة »أنصار الدين« المتمركزة في مالي 
وبوركينيا فاسو »عملية بارخان«، أيضاً تشارك في مجموعة 
قوة الس���احل المدعومة من بعض القوى األوروبية لمواجهة 
هجمات الجماعات المتطرفة في غرب إفريقيا؛ باالشتراك 
مع موريتانيا وتش���اد ومالي والنيجر وبوركينا فاس���و، وفق 
إدراكها لضرورة العمل على الحّد من نفوذ هذه الجماعات.

اآليات النفوذ البريطاني في اإفريقيا:
1- الم�ضاعدات التنموية: 

تطبيقاً لرغبتها بالتعاون مع إفريقيا، والتي أبرزتها زيارة 
رئيسة الوزراء الس���ابقة »تيريزا ماي« في أغسطس 2018م 
لثالث دول إفريقي���ة )كينيا، وجنوب إفريقي���ا، ونيجيريا(؛ 
اد األعمال من تبادل المهارات  والتي تهدف إلى تمكي���ن ُروَّ
واألفكار وتشجيع التجارة في المستقبل، وخاّصًة في مجال 
التكنولوجي���ا، وقّدم���ت خاللها اس���تراتيجيات للتعاون مع 
القارة، على س���بيل المثال: »الشراكات في مجال االبتكار«؛ 
حيث أعلنت عن ش���راكة ابتكارية لقط���اع التكنولوجيا في: 
)جن���وب إفريقيا، وكيني���ا، ونيجيريا( لبن���اء العالقات بين 
القطاعات المختلفة للجانَبيْن؛ لتبادل ونقل الخبرات لتعميق 
العالقات التجارية. أيضاً »برنامج تبادل المهارات« للخدمات 
القانونية البريطاني���ة لتبادل خبراتها مع القطاع النيجيري، 
وتبادل الخبرات في مجال الجرائم المالية السترداد األموال 
المكتسبة بطريقة غير مشروعة. إلى جانب تقديم نحو 145 
مليون جنيه إس���ترليني؛ للمس���اعدة في تنظيم األسرة، في 
ي لألسباب الجذرية  منطقة الساحل وشمال نيجيريا، للتصدِّ
ي الذي يترّتب عليه انتشار  لعدم االس���تقرار والفقر المتفشِّ

التطرف واإلرهاب.
وتعتب���ر هذه الزيارة ترجم���ًة لمخططاتها بالتعاون مع 
الق���ارة؛ حيث أكدت تيريزا ماي على خارطة المس���اعدات 
التنموي���ة كجزء أساس���ي في إط���ار العالق���ات المتبادلة 
دة،  والشراكة المستقبلية ودعمها لمش���اريع الطاقة المتجدِّ
مثل تخصيص 22 مليون جنيه إس���ترليني للطاقة الشمسية 
في زامبيا؛ من أجل االس���تثمار في َخلْق فرص للش���ركات 
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البريطانية.
أيضاً عّظمت من دورها السياسي والعسكري بالتزامن 
مع انتشار المنظمات اإلرهابية؛ حيث اشتركت مع المجموعة 
الدولية لقوة الس���احل في غرب القارة، وساهمت في يوليو 
2018م ب�47 آلية عس���كرية ثقيلة بقيم���ة 5.6 مليون جنيه 
إسترليني لمس���اعدة بعثة االتحاد اإلفريقي »أميصوم« في 
أداء مهامها، كما قام���ت بتدريب نحو 500 جندي صومالي 
في مج���االت متعددة؛ مثل الطب واالس���تخبارات، وصيانة 

المعدات الحربية.
وفي زيارته للسنغال وغانا ونيجيريا وإثيوبيا في 2019م؛ 
أكد وزير الخارجي���ة البريطاني »جيرمي هينت« على تعزيز 
العالق���ات بالدول اإلفريقية، وتقديم بريطانيا مس���اعدات 
مالية بقيمة 15.5 مليون جنيه إس���ترليني لمساعدة إثيوبيا 
ف���ي فترة االنتخاب���ات، بهدف تعزيز عملي���ة الديمقراطية 
والتنمية السياس���ية، بجانب »برنامج زمالة تشفيننج إفريكا 
لإلع���الم«؛ لتقوية مهارات اإلعالميين األفارقة، واكتس���اب 
الخب���رات من خ���الل التدريب في المؤّسس���ات اإلعالمية 

البريطانية الرائدة.
وفي ضوء التعاون االقتصادي؛ عقدت اتفاقية الشراكة 
االقتصادية مع االتحاد الجمركي للجنوب اإلفريقي Sacu؛ 
الذي يتكون من جنوب إفريقيا وبوتس���وانا وناميبيا وليسوتو 

وإسواتيني وموزمبيق.
2- محور الكومنولث: 

في ظّل خروج بريطانيا من االتحاد األوروبي، كان عليها 
أن تسعى لتوسيع نفوذها مع الكيانات االقتصادية التي تتعاون 
معها؛ بغرض معادلة تأثي���ر خروجها من االتحاد األوروبي، 
وفي ضوء العالقات التاريخية والتقارب اللغوي المش���ترك 
بين بريطانيا وعدٍد من الدول اإلفريقية األعضاء في اتحاد 
الكومونولث، تستطيع بريطانيا تنشيط هذه الرابطة بغرض 
تأمي���ن الصفقات التجارية واالس���تثمارية؛ حيث كان حجم 
تجارة بريطانيا في عام 2012م والكومنولث 120 مليار دوالر 
)110 مليار يورو(. وذلك كمحاولة واضحة لتوسيع ومّد شبكة 
نفوذ المملكة المتحدة م���ع الحلفاء التاريخّيين في عالم ما 
بعد خروج بريطانيا من االتحاد األوروبي، وهي رابطة تضّم 
53 دولة، تس���تطيع بريطانيا من خاللها االستفادة من حجم 
الموارد والطاقات أو الفرص االستثمارية التي تتميز بها كّل 

دولة، وتعزيز حركة التجارة الحرة بين الدول األعضاء.
وف���ي هذا الس���ياق؛ تس���تطيع دول الكومونولث عقد 

ش���راكات اقتصادية مع االتحادات االقتصادية في إفريقيا، 
مث���ل مجتمع تنمية الجنوب اإلفريق���ي SADC، أو مجتمع 

شرق إفريقيا EAC لتعظيم الفرص المتبادلة.
3- قّمة لندن والدول الإفريقية: 

دعت بريطانيا ال���دول اإلفريقية لحض���ور قّمة لندن 
االس���تثمارية؛ وهي القّم���ة األولى بين بريطاني���ا والدول 
اإلفريقية في مجال االس���تثمار، حرص���اً من بريطانيا على 
المش���اركة في سباق تقاس���م النفوذ في القارة، وتعتبر هذه 
القّم���ة فرصًة لبريطانيا لتعيد هيكلة العالقات التي تربطها 
ببع���ض دول القارة؛ لالنتقال إلى عق���د صفقات اقتصادية 
بدالً من تقديم المس���اعدات، وتأتي ه���ذه القّمة إيماناً من 
بريطانيا بدور إفريقيا في رس���م خريطة القوى االقتصادية 
على مستوى العالم، وبطاقاتها الدافعة لالستثمار، وكفرصة 
لتوطيد عالقاتها بالقارة؛ مما يس���اعد عل���ى توفير ُفَرص 
العمل وتحقيق النمو في كّل من المملكة المتحدة وإفريقيا. 

البرامج القت�ضادية التي طرحتها:
1- أظه���رت بريطانيا خالل القّمة دعمها الكامل لجهود 
التنمية ف���ي القارة، والتزامها باس���تخدام خبراتها وتجربتها 
لمس���اعدة إفريقيا، على سبيل المثال في االنتقال من الوقود 
األحفوري إلى أش���كال مس���تدامة ومتجددة للطاقة النظيفة، 
وتعزيز إمدادات الطاقة النظيفة والش���بكات الرقمية، وفرص 
العمل، وفرص العمل للنس���اء، كما أعلنت عن صفقات تجارية 
بقيمة تقارب 7 مليارات جنيه إس���ترليني ِمن ِقَبل الش���ركات 
البريطانية. وكذلك تحس���ين البنية التحتية التجارية لتأمين 
العالق���ات التجارية بين الطرَفيْن من خالل تقديم 200 مليون 
جنيه إسترليني، حتى يمكن الوصول إلى كّل المراكز الحدودية 
والموان���ئ والطرق، كما س���تعمل مع الحكومات والش���ركات 

لتحسين السياسات التجارية، وتقليل المعوقات الروتينية.
2- تعزي���ز تدف���ق التمويل الخاّص إلى المش���روعات 
اإلفريقية، الت���ي تدعم تعليم الفتي���ات واالهتمام بالرعاية 

الصحية.
3- تقديم برامج اس���تثمارية، مث���ل برنامج بقيمة 37 
مليون جنيه إس���ترليني لمس���اعدة الش���ركات والتجارة مع 
إفريقيا واالستثمار فيها، وبرنامج آخر بقيمة 20 مليون جنيه 
إسترليني لدعم الشركات في البلدان النامية لزيادة التجارة 

مع األسواق الدولية.
بقلم: أ. زينب مصطفى رويحه – نقاًل عن موقع 
قراءات إفريقية
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فعاليات

البتكار والإبداع على م�ضتوى اإفريقيا: منتدى  تنظم  والتكنولوجيا  للعلوم  م�ضر  ■ جامعة 
في إطار االهتمام ب�»تكنولوجيا الذكاء االصطناعي«؛ نّظمت جامعة مصر للعلوم والتكنولوجيا منتدى االبتكار واإلبداع 

في نظم تكنولوجيا المعلومات على مستوى إفريقيا.
وق���د أقيم المنتدى تحت إش���راف الدكتور محمد العزازي رئيس الجامعة، والدكت���ور مختار الظواهري نائب رئيس 

الجامعة لشؤون التعليم والطالب، والدكتور ياسمين الكاشف أمين عام مجلس األمناء.
وص���ّرح الدكتور هاني حرب عميد كلية تكنولوجيا المعلومات بجامعة مصر للعلوم والتكنولوجيا ورئيس المؤتمر: بأّن 
المنتدى أقيم بمحافظة األقصر تحت عنوان »المنتدى اإلفريقى لالبتكار والتكنولوجيا«، بهدف توطين التكنولوجيا وثقافة 

الذكاء االصطناعي وتبادل الخبرات. 
وق���د تخلله العديد من ورش العمل العلمية لتعريف الدول اإلفريقي���ة بآخر تطورات نظم الذكاء االصطناعي وعمل 
الروبوت والبرمجة، كما تضّمن المنتدى جلس���ات حوارية وورش عمل ومسابقات طالبية في مجاالت الروبوت والبرمجة 
وتطبيقات الموبايل والذكاء االصطناعي، وحمل المنتدى ش���عار )جيل جديد إلفريقيا الذكية(، وقد ش���ارك في تنظيمه 

شركة تكنوسبيس ومؤسسة نكتار الخيرية، بالتنسيق مع جامعة مصر للعلوم والتكنولوجيا.
 وأشار الدكتور هاني حرب عميد الكلية إلى: أّن المنتدى شارك فيه عدد من الجامعات المصرية والمدارس، ومنها: 
جامعة القاهرة وجامعة بدر والجامعة األمريكية والجامعة اليابانية وجامعة فاروس وجامعة سونجور وجامعة مصر للعلوم 
والتكنولوجيا واألكاديمية العربية للنقل البحري في أس���وان، كما ش���ارك أيضاً عدد من المدارس، إضافًة إلى 50 طالباً 

إفريقّياً.
صحيفة اليوم السابع- 2020/2/9م

باإفريقيا: الخ�ضراء  الثورة  حول  منتدى  تحت�ضن  ■ كيغالي 
تحتضن العاصمة الرواندية كيغالي، خالل الفترة الممتدة بين 8 و11 سبتمبر المقبل، َدْورة 2020 للمنتدى حول الثورة 
الخضراء بإفريقيا، الذي سيبحث الوسائل الكفيلة بتحقيق التحوُّل الزراعي وإحداث منظومات غذائية مستدامة بالقارة.

م  وتبح���ث هذه الدورة، التي ينظمها التحالف من أجل ثورة خض���راء بإفريقيا والحكومة الرواندية، على تقييم التقدُّ
المح���رز في تنفيذ التزامات البلدان اإلفريقية خالل قّم���ة االتحاد اإلفريقي بماالبو، وتحديد الخطوات الالزمة للنهوض 

بالمنظومات الزراعية بإفريقيا.
وتش���ّكل هذه التظاهرة، بحس���ب المنظمين، فرصة للفاعلي���ن في الصناعة الفالحية اإلفريقية لتقاس���م التجارب 
والخبرات ذات الصلة، وإرس���اء برامج وسياسات مشتركة تمّكن من مواجهة التحّديات الرئيسية لهذا القطاع على صعيد 

القارة اإلفريقية.
ويتوخى هذا الموعد اإلفريقي اإلسهام في تطوير السياسات والبرامج واالستثمارات الالزمة؛ من أجل تحقيق تحّول 

زراعي شامل ومستدام بالقارة اإلفريقية.
م في إنجاز األهداف المحّددة في إعالن ماالبو،  كما يس���عى إلى مساعدة البلدان اإلفريقية والقارة على إحراز التقدُّ

والبرنامج التفصيلي من أجل التنمية الفالحية بإفريقيا، وأهداف التنمية المستدامة وأجندة 2063 إلفريقيا.
وخ���الل َدْورة 2019م، الت���ي انعقدت بأكرا في غانا، التقى خالل هذه التظاه���رة أكثر من 2450 مندوب، قدموا من 
89 بلداً، لبحث قضايا مرتبطة بموضوع »النمو الرقمي: تس���خير التحوُّل الرقمي في بلوغ منظومات غذائية مس���تدامة 

بإفريقيا«. 
وكالة بانا برس- 2020/2/13م
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تقيي�م يتناول  بالتحلي�ل  البح�ث 
للهيئ�ة  القت�ض�ادي  الأداء 
ت�ض�ّم  والت�ي  )الإيج�اد(  للتنمي�ة  الحكومي�ة 
ثماني دول اأع�ضاء من دول �ضرق اإفريقيا والقرن 
الإفريق�ي، حيث ُتعّد الهيئة اأحد اأهّم التكتالت 

تقييم أداء الهيئة الحكومية
للتنمية )اإليجاد(

تيكواج فيتر
جنوب ال�ض�ودان -  باحث ماج�ض�تير ف�ي العلوم 

ال�ضيا�ضية بجامعة القاهرة

الإقليمي�ة القت�ض�ادية المعت�رف به�ا م�ن ِقَبل 
عل�ى  التقيي�م  و�ض�يعتمد  الإفريق�ي،  التح�اد 
تحلي�ل م�ض�توى ال�ض�تثمار والتج�ارة البيني�ة 
بين اأع�ض�اء الهيئة، وما اإذا كان التكتل نجح في 

تحقيق اأهدافه وغاياته.
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وكان م���ن األهمية أن يبدأ البحث برصد أهّم الظروف 
التي صاحبت تأس���يس الهيئة الحكومية للتنمية، ثم مناقشة 
طبيعة تطور نظام العضوية داخلها، فضاًل عن أهداف الهيئة 
ومبادئها التي تواكبت بالضرورة مع مبادئ االتحاد اإلفريقي 
وتجّمع الكوميسا )السوق المشتركة لشرق وجنوب إفريقيا(، 
وينتهي بتسجيل أهّم النتائج، مع التركيز على أهّم المعوقات 
الت���ي تواجه تحقيق هذه األهداف، وبناًء على ذلك، س���يتم 
تقس���يم البحث إلى ثالثة مطالب تعكس محاورها الرئيسية 

كما يأتي:
اأولً: تأس���يس الهيئ���ة الحكومية للتنمي���ة: أ- ظروف 

النشأة.  ب- تطور نظام العضوية.
ثاني����اً: مب���ادئ وأهداف الهيئة الحكومي���ة للتنمية: أ- 

األهداف. ب- المبادئ.
ثالثاً: تقييم األداء االقتصادي للهيئة الحكومية للتنمية: 

أ- االستثمار. ب- التجارة البينية.
الحكومية  الهيئة  ت�أ�صي�ص  الأول:  المطلب 

للتنمية:
اأوًل: ظروف الن�ضاأة:

ترجع ظروف نش���أة الهيئة الحكومية للتنمية )اإليجاد( 
إلى تصاعد وتيرة العنف وعدم االس���تقرار في منطقة شرق 
إفريقيا، وعجز الهيئة الحكومية لمواجهة التصحر والجفاف: 
 IGADD: Inter governmental Authority for
Drought and Development عن القيام بمهامها في 
تحقي���ق التنمية المحلية والتكامل اإلقليمي، وقد تأسس���ت 
الهيئ���ة الحكومية لمواجه���ة التصحر والجف���اف في عام 
1986م من ِقَبل سّت دوٍل عانت من ويالت الجفاف لسنوات 
طويلة، وهي )إثيوبيا- جيبوتي- كينيا- الصومال- السودان- 
أوغندا(، وقد انضمت إليها الحقاً إريتريا في يونيو من عام 
1993م، وذل���ك بتوصيٍة، جاءت في ق���رار الجمعية العامة 
لهيئة األمم المتحدة رقم 90/35 الصادر في 1980/12/5م، 
بإنشاء هيئة مشتركة لمكافحة الجفاف والتصحر بالمنطقة، 
لتك���ون منظمة فرعي���ة تختّص بمه���اّم اقتصادي���ة وفنية 
لمواجهة ظاهرتَي الجف���اف والتصحر وغيرها من الكوارث 
الطبيعي���ة بتلك الدول، مع تأس���يس برنامج لإلنذار المبكر 

ودع���م الطوارئ لتخفيف آثار الظاهرتَيْن، وذلك بالتعاون مع 
الهيئات الدولية المانحة. لكن عرقلت أعمال العنف في عدٍد 

من دول المنطقة مساعي الهيئة في تحقيق أهدافها))).
وترتب على ما س���بق؛ تأسيس الهيئة الحكومية للتنمية 
IGAD في عام 1996م كتكتل اقتصادي شبه إقليمي، يجمع 
دول شمال شرق إفريقيا، ويس���عى لتحقيق األمن اإلقليمي 
عل���ى الصعيَديْن االقتصادي والسياس���ي بالمنطقة، بحيث 
يكون لدول الهيئة، بجانب مهامها في تنسيق جهودها للتعاون 
في تحقيق التنمية الزراعية المستدامة واألمن الغذائي، دوٌر 
في تحقيق االستقرار األمني والسياسي عبر المساهمة في 

تسوية النزاعات عبر الطرق السلمية.
وتعتب���ر »اإليجاد« أحد التكت���الت االقتصادية الثمانية 
اإلفريقي���ة المعترف به���ا من ِقبَل االتح���اد اإلفريقي، وقد 
أُعلن عن تأس���يس »اإليجاد« في القمة الخامسة المنعقدة 
ف���ي جيبوتي في 25-26 نوفمبر ع���ام 1996م، لتلغي بذلك 
ما كان يُعرف ب�اس���م »الهيئة الحكومي���ة الدولية لمواجهة 
الجفاف والتصحر«، وقد تمثلت أهّم دوافع تأس���يس الهيئة 
الحكومية للتنمية، بموجب توافق آراء األعضاء خالل القمة 
غير االعتيادية لرؤس���اء الدول والحكومات المنعقدة في 18 
أبريل 1995م بأديس أبابا، والتي اتفقوا خاللها على: توسيع 
مهام اإليجاد وتنشيطها بما يحقق مستوى أعلى من التكامل 
اإلقليمي؛ بهدف معالجة القضايا السياس���ية واالقتصادية 
واالجتماعي���ة التي تواجه أعضاءه. ومن أجل هذا أجروا في 
قّمة نيروبي مارس 1996م تعدياًل على المعاهدة المنش���ئة 
للهيئ���ة الحكومية الدولي���ة لمواجهة الجف���اف والتصحر 

.IGADD(((

 IGADD وم���ن ثَّم؛ فإّن اإليجاد ف���ي صورتها األولى

مواجهة  في  ودوره��ا  الإيقاد  »منظمة  عبيد:  ح�شين  منى    (((
وال�شومال  ال�شودان  جنوب  م�شكلتا  الإفريقية:  النزاعات 
ال�شيا�شية،  العلوم  )كلية  ال�شيا�شية،  العلوم  مجلة  اأنموذجا«، 

جامعة بغداد، بدون �شنة ن�شر)، �س88).
 Assembly of Head of States and Government:  (2(
 Agreement Establishing The Inter-Governmental

 Authority on Development, )Nairobi, 21 March

.3-1996), p.2
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لم تكن معنيًة بالقضايا األمنية السياس���ية، بل كانت معنية 
فحسب بالقضايا ذات الطبيعة التنموية وثيقة الصلة بكيفية 
مكافحة الكوارث الطبيعية كالجف���اف والتصحر، التي أدى 
تفاقمه���ا إلى تدهور النش���اط االقتص���ادي، خصوصاً في 
القطاع الزراعي وتربية الماش���ية التي يعتمد عليها اقتصاد 
أغلب دول القرن اإلفريقي وش���رق إفريقيا، ويمكن أن نفّسر 
االتجاه نحو توس���يع مهاّم اإليجاد، لتشمل القضايا األمنية 
والسياس���ية بجانب االقتصادية، بتصاعد االهتمام الدولي 
بمفهوم »األمن الشامل«، فمن ش���أن الصراعات المسلحة، 
س���واء بين دول اإليج���اد أو داخل الدول���ة العضو، أن يمّثل 
تحّدياً أمام فرص تحقيق التكامل اإلقليمي بين دول اإليجاد.

ثانياً: تطور نظام الع�ضوية داخل الإيجاد:
تتك���ون الهيئ���ة الحكومية للتنمية م���ن ثمانية أعضاء، 
وتمّثل مؤّسس���وها في س���ّت جمهوريات، ه���ي: )جيبوتي- 
كينيا- الصومال- الس���ودان- أوغندا- إثيوبيا الديمقراطية 
الفيدرالية(، إضافًة إل���ى التحاق دولتَيْن جديدتَيْن عبر آلية 
)العضوية الالحقة(، وُهما كلٌّ م���ن جمهورية إريتريا- التي 
اس���تقلت عن إثيوبيا في عام 1993م-، وجنوب الس���ودان- 
التي انفصلت عن الس���ودان في ع���ام 2011-، حيث نّصت 
المادة األولى بند )أ( من المعاهدة المنشئة لإليجاد على: أّن 
العضوية مفتوح���ٌة فقط للدول اإلفريقية بالمنطقة الفرعية 
للتكت���ل- أي التي يقع نطاق اإليجاد ضمنها-؛ ش���ريطة أن 
تقبل تلك الدول بأهداف ومبادئ اإليجاد، ويُتخذ قرار قبول 
األعضاء الجدد باإلجماع على مس���توى القم���ة))). ومن ثَّم 
يقتصر نظام العضوية بالهيئة على الدول اإلفريقية في شرق 

إفريقيا))).
وق���د فرض تزايد ع���دد الدول الحبيس���ة في منطقة 
اإليجاد تغييراً ف���ي ديناميات العالقات بين الدول األعضاء 

�شريحًا  ًا  ن�شّ تحّدد  لم  المعاهدة  اأّن  اإل��ى  الإ�شارة  تجدر    (((
لتعريف نطاق عملها جغرافيًا، فقد اأوردت في ديباجتها: اأّن 

الدول الموؤ�ش�شة لالإيجاد هي دوٌل من �شرق اإفريقيا.
)2)  محمد عا�شور و اأحمد على �شالم )تحرير)، اإبراهيم ن�شر 
الدين )مراجعة): دليل المنظمات الإفريقية الدولية )معهد 

البحوث والدرا�شات الإفريقية، 2006)، �س4.

على طريق تحقيق التكامل اإلقليمي، حيث تضّم اإليجاد في 
عضويتها ثالث دول حبيسة، هي: )إثيوبيا- أوغندا- جنوب 
السودان(، األمر الذي دعا هذه الدول إلى البحث عن فرص 
الوص���ول للمنافذ البحرية عبر س���واحل دوٍل مجاررٍة مطلة 
على ساحل البحر األحمر، مثل جيبوتي وإريتريا والسودان، 
عبر محاولة تطوير ش���بكات النقل بين هذه الدول )السكك 

الحديدة- الطرق البرية- الخطوط الجوية(.
ويقع مقر اإليجاد الرئيس���ي ف���ي جيبوتي، لكن نّصت 
المعاهدة المنش���ئة لإليجاد في مادتها الثانية على: إمكانية 
أن يُنِش���ئ أعل���ى جهاز في اإليج���اد )قمة رؤس���اء الدول 
والحكوم���ات( أو يُعّين موقعاً ألّي مؤسس���ٍة تابعة للهيئة في 
أّي دولة عضو؛ شريطة مراعاة االعتبارات الوظيفية وعدالة 

توزيع األنشطة والمهام))).
�ضكل رقم )1(:

يو�ضح: عدد اأع�ضاء الإيجاد على خريطة القارة الإفريقية

 Source: Bruce Byiers “The political economy of

 regional integration, in Africa, Intergovernmental Authority on

Development: IGAD. Report”  January 2016  available at: http://

ecdpm.org/peria/igad

 Inter-governmental Authority On Development-  (((
 Igad: Igad State Of The Region Report: A

 Popular Version, )The Republic of Djibouti,

.JANUARY 2016), p.3
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الهيئة  واأه�����داف  م��ب���دئ  ال��ث���ن��ي:  المطلب 
الحكومية للتنمية:

اأوًل: المبادئ:
ح����ددت التفاقي����ة المن�ضئ����ة للهيئة مجموعًة م����ن المبادئ 

التي تلتزم بها الدول الأع�ضاء، وهي)1(:
1- المساواة في السيادة بين الدول األعضاء.

2- عدم التدخل في الشؤون الداخلية للدول األعضاء.
3- التسوية السلمية للصراعات التي تنشب بين الدول 

أو داخل الدول.
4- صيانة الَسلم واالستقرار واألمن اإلقليمي.

5- االقتس���ام المتبادل والعادل للمناف���ع الناتجة عن 
التعاون في إطار االتفاقية.

6- إقرار حقوق اإلنسان والشعوب، وتعزيزها وحمايتها، 
وفقاً للميثاق اإلفريقي لحقوق اإلنسان والشعوب))).

وبالنظر إلى مبادئ الهيئ���ة الحكومية للتنمية؛ نالحظ 
أّن المبدأ األول للمنظمة مهمٌّ جّداً لتحقيق المبادئ األخرى، 

وهي مبادئ ُمرّتبة من األهّم إلى األكثر أهمية.
ووفق���اً لهذه المبادئ؛ مارس���ت منظم���ة اإليجاد دوراً 
مهّماً في أزمات دول اإلقليم، ومن أبرزها )جنوب الس���ودان، 
والصوم���ال(، ويظهر ذلك م���ن خالل القي���ام بالعديد من 
المبادرات لتحقيق األمن والَس���لم اإلقليميَّيْن، ونجد أنها في 
أزمة الس���ودان قامت برعاية مفاوضات الس���الم، بدءاً من 
مفاوضات »نيفاش���ا 2005م« التي ُعرفت باتفاقيات الّسالم 
الش���امل، وصوالً إل���ى جهودها في أزمة جنوب الس���ودان 

الراهنة.)))

دليل  )م���ح���رران)،  �شالم  على  اأح��م��د  ع��ا���ش��ور،  محمد    (((
دعم  م�شروع  )ال��ق��اه��رة:  ال��دول��ي��ة،  الإفريقية  المنظمات 

التكامل الإفريقى، مكتبة الم�شروع، 2006م) �س44).
بحقوق  للنهو�س  اأجهزة  لإن�شاء  تمهيدًا  الميثاق  هذا  ويعد    (2(
رقم  القرار  عن  �شدر  وال��ذي  وحمايتها،  وال�شعوب  الإن�شان 
منظمة  وحكومات  دول  روؤ���ش��اء  لموؤتمر   (6 رق��م  دورة   ((5
من  الفترة  خ��الل  ُعقد  وال���ذي  �شابقًا،  الإفريقية  ال��وح��دة 

7)–0) يوليو 979)م.
)))  محمد اإبراهيم الح�شن، »دور المنظمات الدولية والإقليمية 
اإفريقية،  ق��راءات  اإفريقيا«،  في  والأم��ن  ال�شلم  تحقيق  في 

ثانياً: الأهداف:
نّصت االتفاقية المنشئة لمنظمة اإليجاد على األهداف 

اآلتية))):
1- تعزي���ز ترابط اس���تراتيجيات التنمية والتنس���يق 
التدريجي بين السياس���ات االقتصادية الكلية والبرامج في 

المجاالت االجتماعية والفنية والعلمية.
2- تنس���يق السياس���ات المتعلقة بالتجارة والجمارك 
والنقل واالتص���االت والزراعة والم���وارد الطبيعية، وتعزيز 

حرية انتقال السلع والخدمات واألفراد وإقامة الشركات.
3- توفير البيئة المناسبة للتجارة الداخلية والخارجية 

واالستثمار.
4- تحقي���ق األمن الغذائي اإلقليمي، وتش���جيع ودعم 
جهود الدول األعضاء لمكافحة الجفاف والكوارث الطبيعية 

وغير الطبيعية وما يترتب عليها.
5- تعزيز مش���روعات وبرام���ج التنمية المس���تدامة 

والموارد الطبيعية وحماية البيئة.
6- تحسين وتنمية البنية األساسية، خاّصًة في ميادين 

النقل والطاقة.
7- تعزيز الّس���لم واالس���تقرار في اإلقليم، وبناء آلياٍت 
لمنع الصراعات بين الدول، أو داخلها، وإدارتها وتس���ويتها 

من خالل الحوار.
8- تعبئ���ة الموارد الالزم���ة لتطبيق برام���ج التعاون 

اإلقليمي قصيرة ومتوسطة وطويلة األجل.
9- تعزي���ز وتحقيق أهداف الس���وق المش���تركة لدول 
الشرق والجنوب اإلفريقي )كوميسا( والجماعة االقتصادية 

اإلفريقية.
10- تعزيز التعاون المشترك بين األعضاء، في مجاالت 

البحث والتطوير وتطبيق العلوم والتكنولوجيا.
11- تطوير األنشطة األخرى، التي تقرر الدول األعضاء 

إضافتها لألهداف الواردة في هذه االتفاقية.

http:// :تاريخ الدخول: 8-)-9)20، متاح على الرابط الآتي
/www.qiraatafrican.com/home/new

اأحمد على �شالم )محرران)، مرجع �شبق  )4)  محمد عا�شور، 
ذكره، �س45).
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المطلب الث�لث: تقييم اأداء الهيئة الحكومية 
للتنمية:

اأوًل: ال�ضتثمار:
ال�ضتثمار بين الدول الأع�ضاء: 

تعتبر األسباب االقتصادية من أهّم األسباب التي دفعت 
دول القارة اإلفريقية بعد االس���تقالل إلى تأسيس والدخول 
 ،AU في تكتالت إقليمية، وتمّثَل ذلك في االتحاد اإلفريقي
وانخراط وتأس���يس دول القارة لتكتالت فرعية، بعض هذه 
الدول جَمَع عضوي���ة أكثر من تكتٍل إقليمي فرعي )اإليجاد، 

الكوميسا، اإليكواس، وغيرها( ))).
ونسعى فيما يأتي إلى عرض مستوى االستثمار في إطار 
اإليجاد، من خالل تقييم األداء االقتصادي للهيئة الحكومية 
للتنمية IGAD، كأحد األس���باب والدوافع التي أُنشئت من 
أجلها. وإن كانت ب���دأت بمكافحة الجفاف والتصحر؛ فإنها 
مرتبطٌة اآلن بش���كٍل أكبر بالجانب االقتصادي، الذي يسعى 
في أحد جوانبه إلى القضاء على الفقر والمجاعة، وبالتالي 
االستثمار في المجاالت المتاحة في المنطقة كأحد وسائل 

تحقيق النمو االقتصادي وتطويره.
والجدير بالذكر؛ أّن االتفاقية المنشئة للهيئة الحكومية 
للتنمية حّددت مجاالت التع���اون فيما بين الدول األعضاء، 
وفي االس���تراتيجية التي وضعتها الدول األعضاء، في إطار 
التكتل لعام 2011-2015م، أعادت تصنيف مجاالت التعاون 
المتنوع���ة إلى أربع���ة: )األول: الزراعة والم���وارد والبيئة، 
والثاني: التعاون االقتصادي والتكامل والتنمية االجتماعية، 
والثالث: األمن والّسلم والشؤون اإلنسانية، والرابع: التعاون 
في التنمي���ة الخدمية(، لتق���وم أيضاً بوضع اس���تراتيجية 
2016-2020م لإلقلي���م، يتّم من خاللها تنفيذ الخطط التي 

من شأنها تحقيق التكامل اإلقليمي وتعزيزه))).
فيما يتعلق باالس���تثمار بين الدول األعضاء، وفي إطار 

ال�شرورات  اإفريقيا  في  الإقليمي  التكامل  عا�شور،  محمد    (((
الإفريقية،  والدرا�شات  البحوث  والمعوقات )القاهرة: معهد 

2007م)، �س)9)-24) .
.IGAD State of the region report, op.cit  (2(

الهيئة الحكوم���ة للتنمية، تعتبر خطة االس���تثمار الزراعية 
اإلقليمي���ة RIAP إحدى أهّم الخطط االس���تراتيجية التي 
وضعتها الدول األعضاء لالس���تثمار ف���ي الزراعة وتحقيق 
األم���ن الغذائي، وعق���دت األمانة العام���ة لإليجاد اجتماع 
الشراكة اإلقليمية لالس���تثمار الزراعي بأديس أبابا في 24 
نوفمب���ر 2017م، ضّم ممثلين لل���دول األعضاء، وبعضاً من 
الش���ركاء مثل منظمة األغذية والزراع���ة، وممثلين عن كلٍّ 
من الس���فارة اإليطالية لدى إثيوبيا والنيباد، وذلك من أجل 
مساهمتهم في تنفيذ هذه الخطة، التي من شأنها أنها سوف 
تعّزز من تحقيق األمن الغذائي، وكذلك في تحقيق والرفع من 

مستويات التنمية االقتصادية واالجتماعية في المنطقة))).
 نظم���ت »اإليجاد« ورش���ة عمٍل عن تخصي���ص الموارد 
العاّمة واالستثمار في الثروة الحيوانية، وذلك من أجل تشجيع 
القطاع الخاّص على االس���تثمار في هذا المجال، وال س���يما 
العمل على تطوير االستثمار في هذا القطاع، من خالل عرض 
النتائج والدراس���ات التي أُجريت حول االس���تثمار في الثروة 
الحيوانية، وتّم تقييم هذه االس���تثمارات، والحّث على ضرورة 
إجراء دراسات حولها، وتشجيع القطاع الخاّص على المساهمة 
في الحّد م���ن التحّديات التي يواجهها قطاع الثروة الحيوانية؛ 

لكونها تمّثل جزءاً كبيراً من اقتصادات دول المنطقة))).
وباإلضاف���ة لما س���بق؛ يوجد بعٌض م���ن االتفاقيات 
األخرى تضّم »اإليجاد« وأطرافاً أخرى، من ضمنها: االتفاق 
الثالثي في مناس���بة فتح مكتب لإليجاد بالس���ودان في 23 
مايو 2017م، بين الس���ودان كعضو ف���ي اإليجاد والحكومة 
األلمانية التي قّدمت دعماً للس���ودان يقّدر ب�51 مليون يورو، 
من أجل دعم وتس���يير ُسبل العيش، وإنش���اء المشروعات 

 Igad’s Official Website:”Igad Meets With   (((
 Partner For The Advancement Of The

 Agricultural Investment Plan”, Available On:

Https://Igad.Int/Executive-Secretary/1705-Igad-

Meets-With-Partner-For-The-Advancement-Of-

 2017-11-The-Agricultural-Investment-Plan , 24

 Ipdi, Regional Validation Workshop On   (4(
 Public Resource Allocation And Private Sector

.Investment In Livstock In The Igad Region
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التنموية الداعمة للّسالم في شرق السودان ودارفور))).
ب- اأ�ضباب �ضعف ال�ضتثمار بين دول الإيجاد:

يتضح مما س���بق؛ ع���دم وجود تقارير توّض���ح أرقاماً 
لالس���تثمارات المتبادلة بين هذه الدول األعضاء في إطار 
التكتل المعروف باس���م »اإليجاد«، جميعها عبارة عن ندواٍت 
وورش عمٍل ع���ن كيفية تنفيذ االس���تثمارات والمش���اريع 

المختلفة بين الدول األعضاء.
 ومن الأ�ضباب التي اأدت اإلى �ضعف ال�ضتثمارات بين الدول 

الأع�ضاء ما ياأتي:
 عضوية هذه الدول في أكثر من تكتل: قد يعود ضعف 
االس���تثمارات بش���كٍل أكبر إلى عضوية هذه الدول في أكثر 
من تكتٍل إقليمي فرع���ي، وهو ما يُضعف من إمكانية تفعيل 
أهداف التكتل، وبخاّصٍة االستثمارات فيما بين األعضاء في 
إطار هذا التكتل؛ بسبب التركيز في التكتالت األخرى. وكما 
يوّضح الش���كل أدناه رقم )2(: أّن »تجّمع شرق إفريقيا« هو 
الذي نال االهتمام، فمعظم ال���دول األعضاء فيه ُهم أيضاً 

أعضاء في »اإليجاد«.
�ضكل رقم )2(:

يو�ضح: ازدواج ع�ضوية دول الإيجاد في التكتالت الأخرى

 Source: Assesssing Regional Integration In

.Africa Viii, p.15

 انخفاض الدخول: ومن ضمن هذه األس���باب ما ُطرح 
ف���ي ورش العمل التي أجريت في عام 2016م، وكش���ف عن 
حال���ة التكتل، وتمثّل في: انخفاض الدخ���ول، وهو ما يعني 
انخف���اض االدخ���ار، وبالتالي ال يمكن أن تك���ون هناك أّية 
إمكانيٍة لالس���تثمار بين تلك الدول في ظّل عدم توافر رأس 

))) »)اإيقاد) تفتح مكتبًا بالخرطوم ودعم تنموي لل�شودان ب� )5 
http:// :مليون يورو«، �شودان تربيون، متاح على الرابط الآتي

www.sudantribune.net، تاريخ الدخول: 27-)-9)20

المال، وكذلك ع���دم وجود بنية تحتي���ة، ومحدودية فرص 
التمويل من ِقَبل الش���ركات، وتدّني جودة السلع والخدمات 

المنتجة في المنطقة))).
ج- تحديات ال�ضتثمار في المنطقة:

وال يتوقف التحدي على ما س���بق فحس���ب، بل تواجه 
المنطقة العديد من تحديات االستثمار في المنطقة، تتمّثل 

في اآلتي))):
1- العنف واالضطرابات السياسية التي تشهدها أغلب 
دول المنطق���ة، حيث تعتبر المنطقة أكثر المناطق توتراً في 

القارة اإلفريقية.
2- االفتق���ار إلى البنية التحتية، وكما يوّضح الش���كل 
رقم )3( أدناه: أّن مش���روع السكة الحديد الرابط بين دول 
األعضاء في اإليجاد ما يزال تحت التخطيط، مع أّن تنفيذه 
سوف يشّكل خطوًة إيجابية نحو تعزيز التكامل االقتصادي.

�ضكل رقم )3(:
يو�ضح: م�ضروع خط ال�ضكة الحديد في حيز النفاذ بين 

دول الإيجاد

.Source: Assesssing Regional Integration In Africa Viii, p.32

 Joseph Rwanshote: “Unwto Workshop For   (2(
 Africa” )Addis Ababa: IGAD, 15th To 17

.thSeptember 2016), p.3

.Joseph Rwanshote. op. cit  (((
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3- ارتفاع تكاليف النقل، ويعود لنفس الس���بب رقم 2، 
نتيجة لعدم وجود بنية تحتية تسّهل عمليات النقل.

4- ارتفاع تكاليف الطاق���ة؛ بالرغم من وفرة مواردها 
في بعض البلدان.

5- باإلضافة إل���ى فقدانها لقاع���دٍة اقتصادية تدعم 
عملية االستثمار.

وبالرغ���م من مما س���بق؛ فإّن المنطق���ة أيضاً تمتلك 
إمكاني���اٍت كبيرة تس���اعد في التنمية والنم���و االقتصادي، 
حيث تمتلك مصادر متنوعة ومتعددة للطاقة وفرصاً واسعة 
لالس���تثمار، وفي الوقت نفس���ه لديها الكثافة الس���كانية، 
مم���ا يوفر األي���دي العاملة الالزمة الس���تغالل اإلمكانيات 
االقتصادي���ة وتطويرها؛ إذا توفرت إدارة جيدة لتلك الموارد 

بشكٍل يعود بالنفع المتبادل بين أعضاء التكتل.
ثانياً: التجارة البينية:

اأ- تبادل تجاري في �ضلع محدودة:
تُع���ّد اإليجاد منطقة زراعية باألس���اس، ترتبط بتربية 
الماش���ية الت���ي تُعّد العم���ود الفقري لالقتص���اد في دول 
المنطقة، حيث ما زالت صادرات الس���لع الزراعية )األولية( 
تش���ّكل أكثر من 60% من عائدات التصدير، وأيضاً ال تزال 
فرصة توسيع المنتجات الزراعية والماشية غير مستغلة في 

تلك الدول.
وبالنظ���ر إلى األداء الفردي ألنظمة تجارة االس���تيراد 
والتصدير في ال���دول األعضاء؛ يعكس قطاع التصدير نمّواً 
ملحوظاً، ومع ذلك؛ فلم يتّم تنويع عناصر التصدير، وكذلك 
ل���م تتم زيادة وجهات التصدي���ر. كما أنه بالنظر إلى ضعف 
أداء قطاع الصناع���ات التحويلية؛ يظ���ّل الميزان التجاري 
س���الباً، وقد يس���تمر على هذا النحو في المستقبل القريب 

إلى المتوسط. 
وق���د زادت الس���لع الزراعي���ة وغي���ر التقليدية، مثل 
المحاصيل البس���تانية )بم���ا في ذلك الزه���ور( ومنتجات 
اللحوم، في الس���نوات األخيرة، لكن حّصة هذه الس���لع من 

إجمالي حصائل الصادرات تعتبر منخفضًة للغاية))).

 IGAD, “State of the Region: Formulation of IGAD  (((

وعند تحليل التبادل التجاري ف���ي دول منطقة إيجاد؛ 
نج���د أنه يتّم تنفيذ أكثر م���ن 80% من التجارة الكاملة لهذا 
التجّمع من ِقبل إثيوبيا والس���ودان وكينيا. وفي عام 2012م 
حصل���ت كيني���ا على 33.6% م���ن الصادرات وال���واردات، 
والس���ودان بنسبة 25.4%، وإثيوبيا 22.7%. وتشير البيانات 
إل���ى أّن حجم التج���ارة ضئيٌل فيما بين ال���دول في منطقة 

إيجاد، باستثناء أوغندا وكينيا وإثيوبيا))).
جدول رقم )1(:

يو�ضح: ال�ضادرات والواردات خالل الفترة من 1995-2012م

ب- عدم تنفيذ منطقة تجارة حرة بين دول اإيجاد:
أقام���ت إيجاد في مايو 2010م منت���دى أعمال لتعزيز 
التكام���ل بقيادة القط���اع الخاص من خالل زي���ادة التجارة 
واالس���تثمارات عبر الحدود. ويهدف منت���دى األعمال إلى 
تعزيز تيسير التجارة من خالل دعم الوصول إلى المدخالت 
والتموي���ل التجاري؛ وتش���جيع المزيد من الش���راكات بين 
القطاَعيْن العاّم والخاّص لتهيئة بيئة مواتية لالس���تثمارات 
المحلية وعبر الحدود، وكذلك لتعزيز تنس���يق السياس���ات 
فيما يتعلق بتس���هيل التجارة والجم���ارك والنقل، من خالل 
تطوير البنية التحتية وحرية حركة البضائع في المنطقة))).

وتّم اس���تهداف إنش���اء منطقة التجارة الحرة بين دول 
إيجاد وخطة التكامل المس���تهدفة في المراحل السّت إلنجاز 
الجماعة االقتصادية اإلفريقية، والتي تش���مل: إنشاء منطقة 

 Strategy and Medium-Term Implementation

.Plan 2016 – 2020 January 2016, p.15

:UNCTAD, 2014. UNCTAD Statistics, available at  (2(
http://unctad.org/en/Pages/Statistics.aspx

 World Bank, Draft Regional Initiative in Support  (((
 of the Horn of Africa )Washington D.C., 2014),

on the following link: https://bit.ly/2HEqN34
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تجارة حرة واتحاد جمركي في كلٍّ من الكتل اإلقليمية الثمانية 
عام 2017م، لكّن هذا األمر كان طموحاً للغاية كي يتّم تحقيقه؛ 
إذ كان تنفي���ذ اتفاقية التجارة الحرة لمنطقة إيجاد يس���تلزم 
إنشاء نظام حرية التنقل من خالل تنفيذ بروتوكول لحرية تنقل 
األش���خاص أوالً، بهدف تقليل القيود المفروضة على السفر 
في المنطقة وتسهيل الحركة، وحق إنشاء األعمال والتوظيف 
واإلقامة والحصول على تصاريح العمل والتنقل الرعوي، وهو 
ما لم يحدث))). فعلى المس���توى الرسمي؛ فإّن ضعف تيسير 
التجارة، وضعف المؤسس���ات واللوائ���ح والعمالت في بعض 
الدول، يؤدي الرتفاع التكلفة بش���كٍل كبير على التجارة داخل 
المنطقة، ولهذا فقد تخلّفت إيجاد عن الجماعات االقتصادية 
اإلقليمية األخرى ف���ي أمور التفاوض، وتفس���ير االتفاقيات 

التجارية، واإلطار المؤسسي لحّل النزاعات المرتبطة به))).
ج- و�ضع غير م�ضتغل للتجارة غير الر�ضمية عبر الحدود:
ال تحت���ل معظم دول منطقة إيج���اد مرتبًة مرتفعة في 
التجارة عبر الحدود في تقرير ممارس���ة أنش���طة األعمال؛ 
عل���ى الرغم من أّن التجارة غير الرس���مية مهّمٌة للغاية، من 
حيث الحجم والقيمة، حيث يحدث التكامل اإلقليمي بطريقة 
مخّصصة وخارج الترتيبات الرسمية، على الرغم من أنها ال 
تخلو من مخاطر، مثل ضعف ضبط الجودة، واالستغالل في 

العمل، واالستغالل الجنسي. 
كما تدعم العالقات االجتماعي���ة واالقتصادية الوثيقة 
التي تربط الناس عبر الحدود الشبكات التجارية التي تؤدي 
دوراً حيوّياً في الحياة االقتصادية في المنطقة. ومن الصعب 
تقدير قيمة التجارة غير الرسمية، ولكّن المعلومات المجزأة 

تشير إلى أنها كبيرة))).
وتش���مل الكثي���ر من أش���كال التج���ارة الصغيرة عبر 
الحدود: المواد الغذائية األساس���ية، والمتطلبات األساسية 

 IGAD Regional Strategy Volume 1: The   (((
.Framework, January 2016, p.41

.World Bank,Op.cit, p.8  (2(
 Healy, S. Hostage to Conflict: Prospects for   (((
 Building Regional Economic Cooperation in the

.Horn of Africa. A ChathamHouse Report, 2011

مثل األدوية والمالبس والوقود، وتجارة الماشية المهّمة جّداً 
لالقتصاد اإلقليمي؛ والتي تقّدر قيمتها بأكثر من 200 مليون 
دوالر س���نوّياً. ويأتي ما ال يقّل ع���ن نصف الثروة الحيوانية 
من ش���رق إثيوبيا)))، كما أّن الصومال والسودان هما أيضاً 

مصدران رئيسيان للماشية. 
وتواص���ل الرواب���ط االجتماعية عبر الحدود تس���هيل 
حركة األش���خاص والس���لع واألموال الالزمة لدعم التكامل 
االقتص���ادي اإلقليمي، ومثل هذه الش���بكات تقوي التجارة، 
ويمكن أن تُبنى عليها أس���س العمل واالستثمار، على سبيل 
المثال: فق���د أدى نمو الطل���ب ونقص الطاق���ة اإلنتاجية 
المحلية في جنوب الس���ودان إلى زيادٍة ح���اّدة في التجارة 
عبر الحدود بين جنوب السودان وأوغندا. وبالنسبة لكّل من 
التجارة الرس���مية وغير الرس���مية؛ كان جنوب السودان هو 

الوحيد أكبر وجهة لصادرات أوغندا منذ 2007م))).
وتحصل الدول غير الس���احلية على تصنيف »ممارس���ة 
أنشطة األعمال« أقّل من تلك الموجودة في موانئ على الساحل، 
مثل جيبوتي. ومع ذلك، يؤثر التصنيف السيئ في كينيا بشكٍل 
خطير على جنوب الس���ودان وأوغندا، حيث تس���تضيف كينيا 

ميناء الدخول الرئيسي للبضائع إلى تلك الدول.
جدول رقم )2(:

يو�ضح: ترتيب الدول الأع�ضاء في الإيجاد في التجارة عبر 
الحدود

وفقاً له���ذا الجدول: يت���ّم تصنيف معظ���م حكومات 
المنطقة في مرتبٍة س���يئة فيما يخّص التجارة عبر الحدود 

.Healy, S. op. cit  (4(
 Yoshino,Ngungi&Asebe. “Africa Trade Policy   (5(
 Notes: Enhancing the Recent Growth of

 Cross-Border Trade between SouthSudan and

 Uganda”. Policy Note No. 21, World Bank. July,

.2011
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في تقرير ممارسة أنش���طة األعمال، فتحصل البلدان غير 
الس���احلية على تصنيف »ممارسة أنشطة األعمال« أقّل من 
تلك المطلة على السواحل البحرية، مثل جيبوتي، كما سبق.

د- اإمكانات داخلية غير م�ضتغلة:
يؤدي ضعف تيسير التجارة وضعف المؤسسات واللوائح 
والعمالت إل���ى تكلفة كبيرة على التج���ارة داخل المنطقة. 
فهن���اك إمكاناٌت هائل���ة للتجارة داخ���ل المنطقة ومع دول 
العالم، ومن المحتمل أن يكون الستغالل فرص التجارة عبر 
الحدود تأثيٌر مباشر على الدخل وفرص العمل في المنطقة، 
وتحسين النتائج للعديد من األسر، خاّصًة إذا كان باإلمكان 

االستفادة من العالقات التجارية غير الرسمية الواسعة))).

ه�����- زي����ادة التج����ارة الخارجي����ة في مقاب����ل �ضع����ف التجارة 
البينية:

وف���ي مقابل ضع���ف التجارة البينية بي���ن دول إيجاد؛ 
يح���دث العكس مع دول خارج المنطق���ة، ففي عام 1995م 
كانت األس���واق التجارية الرئيس���ية ل�دول إيجاد هي الدول 
المتقدمة )70% من إجمالي التجارة(، ولكن حتى عام 2012م 

انخفضت حّصة هذه األسواق إلى )%50(. 
وكانت أهّم أس���واق التصدير ل�إليجاد في عام 2012م 
ه���ي: لإلم���ارات )14%(، والصين )8%(، تنزاني���ا وهولندا 

)كالهما 5%( في عام 2012م.
ف���ي حين كانت ال���واردات لدول إيج���اد معظمها من: 
الصين )16%(، والهند )11%(، والس���عودية )7%(، والواليات 

المتحدة )6%(، واإلمارات )%6(.
وتجدر اإلش���ارة إلى أّن اتجاه نم���ّو التجارة الخارجية 
لجميع دول إيجاد كان متزايداً منذ عام 2000م، لكنه تراجع 

في عام 2009م بسبب األزمة العالمية))).
الخ�تمة:

في خت���ام التقييم؛ يمكن أن نورد أه���ّم ما توّصل إليه 
البحث من استنتاجات وتوصيات، كما يأتي:

World Bank,Op.cit, p.20  (((
UNCTAD,op.cit  (2(

أ- أّن توس���يع مهام منظمة اإليجاد لتش���مل القضايا 
األمنية والسياسية بجانب االقتصادية؛ جاء نتيجة لتصاعد 
االهتم���ام الدول���ي بمفهوم »األمن الش���امل«، فمن ش���أن 
الصراعات المسلحة، سواء بين دول اإليجاد أو داخل الدولة 
العضو، أن تمّثل تحّدياً أمام فرص تحقيق التكامل اإلقليمي 

بين دول اإليجاد.
ب- أّن أعمال العنف واالضطرابات السياس���ية، التي 
تشهدها أغلب دول منطقة اإليجاد، تمّثل تحّدياً رئيسّياً أمام 

فرص االستثمارات فيما بين دول التكتل.
ج- أّن هناك نقصاً في البيانات الرسمية حول معدالت 
االس���تثمار بين الدول األعضاء في »اإليجاد«، حيث تركزت 
البيانات المتاحة حول تصوراٍت لكيفية تنفيذ االس���تثمارات 
والمش���اريع المختلفة بي���ن األعضاء، ويمك���ن إرجاع أهّم 
أس���باب هذه الفجوة إلى تداعيات قضية ازدواج العضوية، 
حيث تش���ترك دول اإليجاد في أكثر من تكتٍل إقليمي فرعي، 
وهو ما يُضعف من إمكانية تفعيل أهداف اإليجاد، وبخاّصة 
االس���تثمارات فيما بين دولها في إطار هذا التكتل؛ بس���بب 

التشتت الذي يفرزه االنخراط في التكتالت األخرى.
د- لم يشهد قطاع التصدير في دول اإليجاد تنويعاً في 
عناصر التصدير، أو زيادة وجهات التصدير، ويُتوقع أن يظّل 
الميزان التجاري سالباً في المستقبل القريب إلى المتوسط.
ه�- يُض���اف إلى معوقات قيام منظم���ة اإليجاد بدوٍر 
محوري في تحقيق أه���داف التكامل اإلقليمي: أّن المنظمة 
محّملٌة بأعباء كبيرة في مجال العمل السياس���ي )الوساطة، 
وتس���وية المنازع���ات داخ���ل منطقتها، ومنه���ا دورها في 
الصوم���ال، والس���ودان(، على الرغم من أن���ه من اإلمكانية 
أن تكتف���ي المنظمة بتفعيل تنس���يقها- القانوني- مع اآللية 
المؤسسية التابعة لالتحاد اإلفريقي إلدارة ومنع الصراعات 
 The African Peace and Security بالقارة اإلفريقية
Architecture: APSA، األم���ر الذي ق���د يمّكن منظمة 
اإليجاد من ترش���يد نفقاتها، وإعادة توجيهها لخدمة المهام 
الرئيس���ية لتحقيق التنمية الزراعية المس���تدامة، وضمان 
األمن الغذائي، ومواجهة الكوارث الطبيعية وغير الطبيعية، 

والتي قد تفيد فيها بقوٍة آلية اإليجاد لإلنذار المبكر ¶
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summary

Performance evaluation 
of the Inter-Governmental 
Authority on Development 
(IGAD)

Tekoag Peter
Researcher in political science

This paper addresses an analysis and evaluation of the 
economic performance of the Inter-Governmental Authority 
on Development which known by its abbreviation "IGAD" 
, it includes eight members from East African countries, 
and also considered as one of the most important African 
sub- regional blocs. The evaluation will rely on an analysis 
of the level of investment and intra-regional trade among 
members of the Sub-regional bloc, to answer the question: 
Has the organization succeeded in achieving  its goals?  It was 
important for the research to begin by observing the most 
important conditions and circumstances that accompanied 
the founding of the organization, then discussing how the 
membership system of "IGAD" has developed as well as its 
goals and principles had accompanied the goals and principles 
of both African Union and COMESA. Finally the research ends 
with recording the most important results with a focus on the 
most important obstacles that facing the members countries  
to achieving the goals of established the organization. the 
research was divided into three axes discussing the above-
mentioned main points: the first, the establishment of the 
inter-governmental authority on development, the second 
the principles and goals of IGAD and finally the economic 
performance of IGAD �

Key words: IGAD - economic performance - investment - intra-trade
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Glimpses about African 
Orientalism

Mamadou Tafsir Balde
PhD Student

This article discusses some features of the Orientalist 
School in Africa from traditional, historical, religious and social 
perspectives as covered by African orientalism. The article 
considers that the African continent is part of the cognitive 
field that interested orientalists because of the civilizational 
ties that link Africa to other Islamic countries, which were 
covered by studies of orientalism. The paper looks into the 
different stages through which the African orientalism went 
through with a specific focus on the achievements of African 
orientalists. The article also looks into the contemporary 
literature written on the subject, which represent a wealth 
of knowledge on Africa, despite, some noticeable bias and 
negative attitude towards Islam and Muslims from a colonialist 
ideological dimension. It later concludes that orientalism as 
a Western curriculum aimed at studying eastern societies 
encompassed the African continent by focusing on the Arab-
Islamic legacy as well as prevailing local cultures in Africa. 
Furthermore, the article demonstrates through the compelling 
results and conclusions it presents that among the remarkable 
achievements of African orientalism is the translation, editing 
and publication of African history books that were written 
in Arabic before delving into specific writings on Islam and 
Muslims in Africa �
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Map of health services in 
Africa

Mohammed Farag Abdel Alim Allam
Lecturer Human Geography, Faculty of Arts, Menoufia 
University

The World Health Organization has defined health services 
as "a service program that facilitates access to health care for 
the individual and the community to improve and maintain 
body and mind health", but ensuring access to and achieving 
equal health care for all citizens remains one of the most 
difficult challenges facing the African continent.

In this context, The paper provides a geographical analysis 
of the reality of the components and rates of operation and 
efficiency.  The future of that service is also investigated in 
accordance with the standards of service planning in terms 
of population, size, service vulnerability and access time and 
space.

The research is Composed of Tow subjects, The first deals 
with an evaluation of the current status of health services. 
while The second subject lists the future of health services 
in the continent between current challenges and future 
directions �
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Economic Blocks in Africa: 
Map, Classification, 
Challenges and Opportunities

Mohamed Ashour Mahdi
Professor of political science

Historically, ideas and endeavors of integration and economic cooperation 
were closely linked to development. Economic integration has been considered 
as one of the important methods to accelerate economic development. Many 
developing countries, including African ones, saw it as a way out of the irregular 
ties with old colonial powers and replaced them with collective dependency among 
them, as economic blocks have become a feature of the twentieth century.

The African countries have been involved in many organizations, and they 
have established their own continental organizations as well, in addition to the 
establishment of many other sub regional organizations in different regions of the 
continent. 

This article seeks to read the map of economic blocks in Africa and classify it 
in groups according to their activities, interests, identify, and the most important 
opportunities and challenges facing them. Accordingly, the article addressed the 
historical development of the idea of economic integration in the continent and 
the most important economic groupings emerged in Africa and their classifications. 
It also discussed the future of economic groupings in Africa in light of the existing 
opportunities and challenges. 

The study concluded with two basic results, as follows:
1- Despite the multiplicity of causes responsible for the weak political and 

economic performance, and the marginalization of African countries in the global 
economy, the divisive and fragmentary nature of the African continent remains the 
main constraint and the stumbling block to the continent’s growth and development;

2 - The continent does not lack more covenants, treaties, documents, 
institutions or organizations related to different aspects of cooperation between its 
countries as whole or as sub-regions, but it lacks the implementation of obligations 
and activating institutions. This requires members of different organizations to exert 
a lot of institutional effort and make the necessary economic adjustments. They 
also require greater mutual trust between member states in a way that reduces 
adherence to the rigid meaning of the concept of "sovereignty" to achieve the goals 
of those organizations. Because of those organizations, at the heart of which are the 
African Union, have not lived up to fulfilling the hopes of the African people, they 
will lose their credibility and, more importantly, the historic opportunity to realize 
those hopes will be lost �
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Analysis of the Foreign Trade 
Performance of the (EAC) 
Countries

Salwa Hegazy
PhD In Applied Statistics And Econometrics ,Cairo University 

Foreign trade is a powerful and effective tool for achieving sustainable 
economic development, which has become one of the issues raised at 
the regional and global levels. In addition to increasing participation in 
international trade, which contributes to increasing rates of economic 
growth and helps to link global markets with developing markets

Foreign trade represents a basic channel for the flow of services 
and foreign currency into the arteries of the economy, and the flow of 
technology necessary to increase production and improve production 
capacity in various economic sectors.

This study examines the extent of the contribution made by 
international trade as a powerful tool for achieving sustainable economic 
growth. The study discusses the importance of foreign trade for the 
countries of the (EAC)and the sustainable development it provides for 
future generations in the presence of economic and political challenges 
facing the region ,  and increasing economic dependency 

  The study aims to identify the development of trade exchange for 
(EAC) countries; descriptive analytical approach was used to analyze the 
performance of foreign trade in (EAC) countries. The weak trade exchange 
between (EAC) countries is considered one of the most important results 
of the study and that it was limited to agricultural  raw materials and 
Extractivity , the similarity of the products  which makes them vulnerable 
to economic fluctuations at any time. 

The study recommended increasing cooperation and integration 
between (EAC) countries and opening new markets while activating trade 
exchange agreements, discuss ways to upgrade the manufactured product 
to gain access to global markets �
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Dilemma of political reform 
and the «third arrival» of 
Africa

Dr. Hamdy Abdul-Rahman Hasan
Professor of Political Science, Cairo and Zayed University

Africa has witnessed various and volatile transformations in 
the process of political reform and democratic transformation 
over the past six decades, and since the achievement of 
national independence. In the years of the Cold War, many 
African countries adopted authoritarian or autocratic type 
of governance, supported by the Soviet Union or the United 
States, but the end of the Cold War led to a clear progress in 
the process of political reform within African countries.

The process of political reform took a pan-African 
institutional character when both the African Union and the 
New Partnership for Africa’s Development (NEPAD) emphasized 
on the importance of good governance, which may offer a 
viable solutions to the problems of poverty and corruption. 
While, on the other hand, the absence of accountability and 
transparency encourages widespread corruption, which 
essentially means “misuse of public authority for private gain.”

This study, through reviewing the literature and relying on 
the Comparative Approach, attempts to crystallize some of the 
fundamental issues related to initiatives for political reform and 
democratic transformation in Africa during the second arrival, and if 
Africa is witnessing a new democratic moment, expressed by some 
in the name of “the third arrival”, or it is witnessing, in terms of the 
essence and nature of the reforms, a democratic setback. The paper 
will present the patterns of political reform and pluralist elections in 
Africa, and will discuss the challenges that stand in the way of political 
reforms in African countries �
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New Security Threats:
A Reading  of the Current 
African Exceptionalism

BELGHIT ABDELLAH
Professor at the Department of Political Science, University of Mostaganem

The issue of security threats is of great interest to researchers in 
African affairs because of its implications for the present and future of 
the African continent. However, the multiplicity of links that combine 
this topic with several other research topics, including the nature of 
the state, areas of joint African action and the relations of African 
countries with other countries in the world, makes the study of this 
topic an important challenge for the researcher at the conceptual 
and methodological level as well.

In this context, the Copenhagen School, which specialized in 
the development of the concept of security, offers good academic 
content for researchers on the subject of security threats in Africa, 
especially related to the concept of Securitization, which refers us to 
the perception of foreign actors, states and international institutions, 
on the subject: who threatens in Africa; threatening what or whom? 
How does he threaten? We do not seek for a great consensus among 
researchers, politicians and media analysts about the consequences 
of the security threats that continue to rise in Africa, between those 
who consider it as a real threat to the human security of the local 
population on the continent, and those who limit it to only a threat 
to the supply of the necessary economic raw material that the global 
economy depends on.

This article is discussing those questions related to the subject 
of the new security threats on the African continent after providing a 
detailed look at the types, patterns and severity of these threats both on 
the African population and on the international subsystems bordering 
the African continent, in particular. Europe and the Arab world �
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The Euroupean commercial 
stations on the coast of 
west Africa and its effect’s.

Dr. Abdullah Issa  
Researcher

This study is an attempt to shed light on the emanation of 
European commercial stations in the West African coast and their 
impact on society politically, economically, socially and culturally. 
Through which we keeps track of the political situation of the 
region at the arrival of the Europeans, and we also stopped - 
too - on the importance of the West African coast in relation to 
European trade, and we also discussed the reasons for heading 
to establish commercial stations on the Atlantic coast of Africa, 
and we found that the economic factor was the most important 
and most prominent among these factors. After that, we have 
indicated to the stages that the establishment of these stations 
that passed out, starting from the Portuguese stage during the 
15th and 16th centuries AD, through the second stage, which 
started with the emergence of the Dutch as an emerging power 
with the beginning of the 17th century AD, and Passing through 
the second stage, which was Distinguished by the superiority of 
French and English influence in the region. We have indicated 
in this study, that these commercial stations have had profound 
negative effects in the West African society, which in turn affected 
its development and development in all domains �
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Scientific families in western 
Sudan, family of Aqet as a model:
A descriptive study

Prof. Ali Yaqoub
Dean of Graduate Studies and Scientific Research at the Islamic University 
of Niger

The phenomenon of scientific families is one of the 
prominent phenomena in Arab Islamic culture, where families 
have emerged with sons inherited the interest in science and 
knowledge, raising to the highest cultural, social and political 
positions in the society. One of the most prominent features 
of the scientific renaissance experienced by the Islamic world 
was the presence of active scientific families, which played a 
prominent role in the progress and prosperity of Science.

Western Sudan countries witnessed this phenomenon in 
their cultural presence, in the era of the Islamic states in the 
region, especially in the era of the Sungi state. Local and non-
local books of Ulama’s biographies referred to some of the 
most important scientific families in the region, and to their 
scientific contributions to society and their compilations and 
writings. The scientific families also contributed to enriching 
the local libraries of the Islamic world with their scientific 
productions in various sciences and arts.

This research sheds light on the scientific families in 
western Sudan, with a focus on the scientific families in the 
Songi state, especially the family of Aqet. In the first chapter 
the paper will focus on the scientific origins of the family and 
their educational role; and the second chapter will cover their 
role in judiciary, political and social life �
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their efforts in order to preach Islam and 
spread the word of God in a scientific 
matter. He believed that he has a duty 
to fulfill that cannot be postponed; as 
this man was imprisoned, tortured and 
left his own family and beloved ones 
and exiled away from his home town, 
and even his leg was broken during 
the road, then his library was stolen 
and his son and many of his relatives 
died from a plague that struck their 
land, then he was imprisoned for two 
years and finally was kept in a house 
arrest for almost 10 years. Although of 
all of those agonies he didn’t surrender 
or give up, but rather continued on 
writing and teaching in his house 
arrest. He felt the huge responsibility 
on his shoulders and followed his goal 
and duty in life, so he kept on being 
positive toward his society and nation, 
in order to fulfill what he thought 
to be the objectives of his Islamic 
Civilization.

Science is a cooperation and 
integration:

Sheikh Ahmed Baba Al-Tanbakti 
then moved to Marrakesh in captivity, 
but that did not prevent Moroccan 
scholars from knowing his prestige and 
merit, so they celebrated and honored 
him, and put him in the status he 
deserved, despite the political dispute 
between their states. Sheikh Ahmed 

met this honoring and appreciation 
with gratitude, so Marrakish Ulama 
benefited from his work and research, 
and they all cooperated in carrying 
out their joint project (spreading the 
science of Sharia and training scholars).

They believed that they should 
cooperate and integrate their efforts 
in order to fulfill their common goals 
and objectives, as they aimed for 
success and to have a deep impact 
on individuals and on the society as 
well, and they left aside disputes and 
political differences.

Conclusion:
The abovementioned were some 

significant signs related to success in 
preserving identity and making good 
impact on correction and success, as 
this story gives us the good example 
of effective people and their impact 
on their societies and the status 
they gained as a result of their work 
and good deeds that flows like 
pure spring. Their effect still flow 
uninterrupted for years and years 
after the death of sheikh Ahmed Baba 
Al-Tanbakti who is still remembered 
in the western and eastern countries. 
They still cite and mention his works 
and science, as we remember him 
now in those lines as a result of the 
deep impact he left on his nation and 
society �
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their soldiers, which struck fear into 
the heart of the leader of the Sa’di 
campaign, worrying from the impact 
of their stance on the public’s attitude. 
The leader sought to silence them by 
all means, including imprisonment and 
deportation, so he ordered the arrest 
of Sheikh Ahmed Baba and a group of 
his family, and sent them on the back 
of camels tied up with handcuffs to 
(Marrakesh), because he saw that their 
stay in their community, even if they 
were imprisoned, will threaten the 
campaign and defy his control.

It is not surprising that such a 
position came from the Sheikh and 
his ilk among the people of status and 
influence, as they saw that interaction 
through the concerns, hopes and pain 
of their society, and the dissatisfaction 
with injustice and oppression, and 
seeking reform, as part of their main 
tasks.

Achieving the status of Imam 
without leaving his country:

While he was at his forties, Sheikh 
Ahmed Baba Al-Tanbakti, taught the 
books of Hadith and Jurisprudence 
of Imam Malik and sciences of Arabic 
language, in one of the greatest 
metropolises of his time (Marrakesh), 
that was his only destination out of his 
home town, what raises the question: 
Where did he get this knowledge that 

he presented in his young age, and 
made him advance against the people 
specializing in Islamic creed and Arabic 
language? 

He obtained knowledge, and 
reached the degree of imamate therein, 
by studying it in his country’s mosques 
(Timbuktu), and from his local sheikhs 
and scholars. The significance of this 
is clear: that Islam was deeply rooted 
and spread in western Sudan, and this 
confirms that Islam entered it many 
years before, and its people adopted 
it and was deeply convinced with its 
teachings, to the extent that the Ulama 
of Sudan and its western region had 
sufficient science and didn’t need any 
help from outsiders, and they were 
even competing other metropolises of 
the Muslim World at this time.

Islam has been the identity of 
West Africa for hundreds of years, and 
it must remain that way, and this is a 
major responsibility that the people 
of today must bear with strength 
and competence, to pass it over to 
whom will come after them as it was 
transferred to them.

Unlimited scientific efforts in spite 
of pain:

Life was not easy for those Ulama 
and they didn’t enjoy relaxed lifestyle 
or the purity of soul all time, but that 
wasn’t a hinderance for them to exert 
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Editorial

can benefit from in reforming their 
visualisation of life, investing in their 
capabilities, and contributing to the 
renaissance of their society.

What does Marrakech mean?
It was the capital of the Saadi 

dynasty, and the Arab Maghreb 
metropolis, and was its scientific and 
political center at that time, harboring 
the most important mosques and 
universities, the home of the most 
distinguished scholars and bookcases, 
the favorite destination of students, 
and the focus of intellectual radiation 
and influence around the region.

S o,  i f  M a r ra k e c h  h a d  t h at 
civilizational and scientific status at 
that time; what did its people, scholars 
and students of knowledge see in this 
forty-year-old young man, who came 
from the depths of the African desert, 
in order to advance him and place 
him as a teaching chair in their most 
important mosques? They gathered 
and circled around him to teach them 
(Maliki jurisprudence) while they 
were considered as the masters of this 
branch of religious science! What made 
him eligible to win this honor and 
high standing in a country other than 
his own? But, he who has seen is not 
like he who has heard; perhaps some 
answers will come in the following 
lines.

Education and Specialization:

The scholar Ahmed Baba grew up 
in an ancient scientific family, in which 
he received the principles of legal and 
linguistic sciences, as he accompanied 
some distinguished sheikhs for 
number of years that reached, in some 
cases, ten years. Then he studied, in 
depth, number of scientific principle 
books such as Mukhtasar Khalil, as 
he cared for upgrading himself in the 
presence of Ulama, collecting books 
and studying without tiresome. While 
his peers were hanging out under the 
moonlight or sand dunes, books were 
his sitters, research and codification 
was his closest friend.

That  may give us  a  lesson 
that good foundation in religious 
sciences and focusing on a given 
specialization without dispersal, and 
caring for developing oneself in his 
specialization, and following up on 
what is new and up to date, are of the 
most important reasons for success, 
excellence and influence.

In handcuffs from Timbuktu to 
Marrakech:

Sheikh Ahmed Baba did not 
move from his city and the home of 
his family and clan by his own will, 
but rather, because of his position 
against injustice. He and other scholars 
from his family and beyond opposed 
the injustice and aggression of the 
leaders of the Sa’di campaigners and 
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Fakih of Timbuktu , Mufti of 
Marrakech and its Teacher:
Meanings and connotations

The Muslim scholar Ahmed Baba 
Al-Tanbakti tells us about himself 
and says: “I sat ... at the Mosque of 
Al-Shurafaa in Marrakesh, one of the 
most honorable mosques of the city, 
reading Mokhtasar Khalil a thorough 
reading for research and examination, 
and also Tas’hil Ibn-Malik, Alfiyat Al-
Iraqi, then it was read on me tens of 
times, and also Tuhfatul-Hukkam for 
Ibn Aasem, and Jamul-Jawame’ for 
Al-Subki, and Hekam Ibnu-Attaellah, 
and Al-Jame’ Assagher for Al-Sayouti, 
a thorough reading for understanding 
time after another, and also two books 
of Al-Sahihayn (Al-Bukhari and Muslim) 
orally from me and others, times after 
times, and also their concise version, 
and Al-Shefaa and Al-Muwatta’ and 

the Grand Miracle of Al-Sayouti and 
Al-Shama’el for Attermizi”(1(.

Such a short piece of news 
that came to us about this revered 
shcolar, a brief information about him 
may go unnoticed, but if we deeply 
contemplate it and put it under the 
analysis and the spot of examined 
questions, we shall found it needs 
many pages for explaining this story 
and its implications. It is a story that 
carries great meanings, and implies 
deep and diversified connotations, 
from which we should take lessons and 
signals that link the past with present, 
lessons that African young people 

)1)  Ahmed Baba Al-Tumpukti, Kefayatul-

Muhtaj, )2284/).
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