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«�إفريقيا قارة الإ�سالم» ..هذا هو عنوان القارة الذي يفخر �أبنا�ؤها به دائم ًا ،وهو ٌ
حقيقة واقعة ،فالقارة
دخلها الإ�سالم قبل �أن يدخل المدينة المنورةّ ،
وظل ينت�شر ويتغلغل في دروبها حتى وقتنا المعا�صر..
ُ
وال يدّ خ�ر �أبن�اء الق�ارة و�سع ًا في العم�ل من �أجل ن�ص�رة الإ�سالم ورفعت�ه فيها ،وق�د �أقيمت ممالك
ودول و�إمبراطوريات كبيرة ،لترفع لواء الإ�سالم ،وتقيم ح�ضارته في ربوع �إفريقيا ،وظ ّلت هذه الممالك
منارات تهدي ،وم�صابيح ت�ضيء الطريق ،حتى جاء اال�ستعمار الغربي الحديث في بدايات القرن التا�سع
التع�صب الديني ،ويب�ذل جهد ًا خارق ًا لتغيير هو ّي�ة القارة و�صبغها
ع�ش�ر الميلادي ،ف�إذا به يرف�ع راية ّ
بال�صبغ�ة الم�سيحي�ة ،فدع�م ح�ركات التن�صي�ر والتغري�ب ،وق�ام بالق�ضاء عل�ى الممال�ك الإ�سالمية،
وه�دم الرواب�ط الديني�ة ،وقد نجح في مخططات�ه �إلى حدٍّ ما ،لك�ن على الرغم من ذلك م�ا تزال القارة
ً
محافظة على عقيدتها وهويتها الإ�سالمية ،بالرغم من المعاناة ،وغياب التخطيط والتنظيم للعمل
�صامد ًة،
الدعوي ،فالجهود المبذولة ،برغم ق ّلتها ،تجني القارة ثمارها -والحمد هلل .-
لك�ن الأم�ر مع ذل�ك يحتاج �إل�ى م�ضاعفة الجه�ود والطاقات لن�ش�ر الإ�سالم ،فالقارة بك�ر ،وتفاعل
كبي�ر للغاية ،ما يجع�ل م�ضاعفة الجهود وتوفي�ر الإمكانيات
النا��س -وبخا�ص�ة الوثنيون -م�ع الإ�سالم ٌ
للدعوة من �أوجب الواجبات.
�إنّ ن�شر الإ�سالم بالقارة ،وتعليم الم�سلمين فيها دينهم ،وتثقيفهم بق�ضايا الإ�سالم ،يحتاج �إلى جهو ٍد
مت�ضاف�رة ،ويتطلب توفير دعاة يتقن�ون اللغات المحلية ،ويتوفر لهم الدعم المال�ي ،والمراجع العلمية،
ويت�صفون بالحكمة والفطنة و�سعة الأفق والعلم ال�شرعي ال�صحيح.
كما �أنّ على الدول الإ�سالمية والمنظمات الر�سمية �أن تجدّ في �سبيل منح الم�سلمين اعتراف ًا ر�سم ّي ًا
به�م ،واعتبار الإ�سالم دين ًا ر�سمي� ًا ،في البلدان التي يكون فيها الم�سلم�ون �أقليات ،وهذا �سيعطي �شرعية
لعملهم الدعوي ،وم�ؤ�س�ساتهم الدينية.
ومما يبعث الأمل ،ويح ّفز العزم� ،أ ّن اهلل -عز وجل -يبارك في الجهود ،ويظهر ذلك في ا�ستجابة النا�س لدعوة
ّ
والم�شاق في �سبيل ا�ستم�ساكهم بعقيدتهم وهويتهم ،والأمر يتطلب �أن نبني الجهود
الإ�سالم ،وتح ّملهم اال�ضطهاد
يتم اهلل علينا النعمة بنجاح دعوة الإ�سالم وانت�شارها في القارة الإفريقية.
حتى
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أزمة تداول السلطة في إفريقيا
سلمي يُع ّد ضماناً والقانوني���ة ،وتع ّهد الجمي���ع بااللتزام بما ّ
بشكل
إن تداول الس���لطة
ينظم
ٍ
ّ
ٍّ
إلرس���اء دعائم الحكم الرشيد ،وتجسيداً
ٍ
ٍ
وش���روط
لجملة اإلجراءات ويَح ُكم اآلليات ،من لوائح
من مضامينه التي تجعل منه ممارس��� ًة حقيقية ،تضمن س�ل�امة ممارس���ة الحقوق السياسية،

من أبرزها :احترام الحقوق السياسية لآلخرين ،وتم ّكن ل�ل�إرادة والمش���اركة الحقيقية ،وصوالً
وتجسيد إرادة المجتمع ،وتمكينه من المشاركة إلى وضع الس���لطة في يد َمن يراه الشعب أه ً
ال

مؤسسات الحكم بفاعل ّي ٍة تا ّمة.
الحقيقي���ة في رس���م السياس���ات؛ من خالل لواليته وإلدارة ّ
اختي���اره لمن يتو ّلى القيادة نياب��� ًة عنه ،وتأكيد
ويأتي تقديم موضوع( :تداول الس���لطة في

ش���رعية الحكم ،وقوة حكم القان���ون ،وصيانة إفريقيا) افتتاحي ًة لهذا العدد الثامن والعش���رين
المبادئ الدستورية والقانونية التي ّ
تنظم عملية من مجلة (قراءات إفريقي���ة) ألهميته؛ بوصفه

السياس���ي
تداول السلطة ،وتقضي بشرع ّيتها وفق االلتزام واحداً من أه ّم عوامل االس���تقرار
ّ
َ
بلوائحها وضوابطها.
ش���رطيْن الز َميْن لتحقيق
واألمني ،الل َذيْن يُع ّدان
ّ
وبعيداً ع���ن الخوض في اخت�ل�اف النظر التنمية في أبعادها المختلفة.

منطلق آلخر؛ بش���أن الش���روط والوسائل
من
ٍ

ٍ
معطي���ات كثيرةٍ ؛ يب���دو تداول
م���ن خالل

واألس���اليب التي تضفي على السلطة شرع ّيتها الس���لطة في إفريقيا– الذي يت ّم بصورةٍ شكلية
تتع���دد صورها
أو تقض���ي بفقدانه���ا ،وإطالق مدى ممارس���ة أو مش��� َّوهة -أزم��� ًة حقيقية؛
ّ
الس���لطة أو تقييده موضوعاً أو زماناً أو مكاناً ،ومظاهره���ا ،وتبرز دالالتها الس���يئة ،وتنعكس
فإننا نبحث في أزمة تداول السلطة في إفريقيا آثارها ونتائجها التي تُع ّد أس���باباً مباشر ًة لعدم

واألمني ،وللعوامل المعيقة
السياسي
قائم ،ت ّم التراضي االستقرار
وإش���كاالتها من خالل ٍ
واقع ٍ
ّ
ّ
فيه سياس��� ّياً بين الكيانات المعن ّية ،من
أحزاب للتنمية في إفريقيا بك ّل أبعادها.
ٍ
نظ���ام للحكم ،واالحتكام
خب وقيادات ،على
إن النزعة التس���لّطية ،وشيوع سيطرة نُ ُظم
ونُ ٍ
ّ
ٍ

ٍ
إلى
جملة م���ن المبادئ والقواعد الدس���تورية الحكم االس���تبدادية ،هي الصورة السائدة في
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ّ
السياسي
يطفو على المشهد
في إفريقيا :مصادرة الحقوق
السياسية ،وقمع الحريات،
والقضاء على ّ
مظهر من
أي
ٍ
مظاهر المعارضة السياسية

معظم دول القارة اإلفريقية ،ومن أبرز أش���كالها أو ترتيباتها ،أو ش���راء األص���وات أو تزويرها؛
وتكون تلك االنتخابات في الغالب ش���كل ّي ًة ،يت ّم
المش ِّوهة لتداول السلطة:

 االنقالبات العس���كرية :وقد بدأ مسلسلها من خاللها تزييف اإلرادة الشعبية؛ وذلك بغرضمنذ فجر االس���تقالل ،ورزحت تحته���ا غالبي ُة إضفاء الش���رع ّية على هيكل الس���لطة القائم،

ال���دول اإلفريقي���ة ،وكان وقوع بعضه���ا ُقبيل وقطع الطريق أمام الخصوم السياس��� ّيين لمنع
ٍ
انتخابات تنافس��� ّي ٍة
انتخابات ح���ان موعدها للحيلولة دون إجرائها ،وصولهم إلى الس���لطة عبر
ٍ
انتخابات ح ّرة نزيهة لحرمان عادلة.
ٍ
أو بعد إعالن نتائج

إن تكري���س الزعامة الفرد ّي���ة في إفريقيا،
ّ
الفائزين من تو ّلي الس���لطة ،وبقاء حكم الحزب
«يكاد يكون مقنّناً ،ومعتمداً على صفات تحليل ّية
الواحد التسلطي.

 كما تبرز ظاهرة التش��� ّبث بالس���لطة بعد ومعقّ���دة للمواري���ث الكاريزمية ،وللدس���اتيرالوصول إليها :فمعظم َم���ن وصل أو يصل إلى والقوانين والمعتقدات والتقاليد واألعراف ،في
ٍ
واالحتكاري
الروتيني
محاولة إلضفاء الطاب���ع
ّ
الس���لطة ،فرداً أو جماعة أو حزباً ،سرعان ما
ّ
تبرز نزعته التس���لّطية وحرص���ه على احتكار على السلطة»(((.
وتعمل الفئ���ات المؤ ّيدة (حزبي���ة أو قبلية
السلطة ،وبذلك شهدت دو ُل القارة أكث َر الرؤساء
أو أيديولوجي���ة) ،ممن يش��� ّكلون م���ع الرئيس
بقا ًء في الحكم.
ً
ً
وبسبب ذلك؛ ساد القارةَ اإلفريقي َة ما يمكن طبقة حاكمة سياس���ية ،عل���ى تكريس زعامته
تس���ميته( :االنقالبات االنتخابية)  Electoralواستمراريتها ،وقد يصبح الرئيس «ملكاً» أحياناً،
 ،Coup d`Etatوه���ي الطريق���ة التي يضمن أو «رئيساً مدى الحياة»؛ بمبادرةٍ من حاشيته أو
الرؤس���اءُ من خاللها اختيا َره���م وبقا َءهم في مباركتها.

الس���لطة ،ومن صور هذه االنقالبات االنتخابية
���ري للعملية االنتخابية
الس ّ
ووسائلها :اإلفساد ّ

(((

http://www.moqatel.com/openshare/Behoth/
Siasia21/TahDemoAfr/sec04.doc_cvt.htm
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كم���ا يطفو على المش���هد
السياس���ي في بأن تتوالى الرئاس���ة إلى ثالث فترات متتالية،
ّ
إفريقيا :مص���ادرة الحقوق السياس���ية ،وقمع وك ّل فترة خمس سنوات.
مظهر من مظاهر
أي
ٍ
الحريات ،والقض���اء على ّ

إن «ش���خصنة الس���لطة» أفض���ت إل���ى
ّ

المعارضة السياس���ية -التي تدعو إلى التداول امت���زاج «األنظم���ة الحاكم���ة» بالس���لطوية

الس���لمي للس���لطة ،-ومعان���اة غالبي���ة الدول  ،Authoritarianismومح���و الح���دود بين
ّ
اإلفريقية حاالت الحبس للمعارضين السياس ّيين المصادر السياس���ية المختلفة للسلطة ،وهيمنة
دون محاكمة ،أو تقديمهم للمحاكمة بت ٍُهم ملفّقة ،الرئي���س عل���ى الس���لطات؛ فق���د «كان رئيس
وقد يبلغ األم���ر مداه باالغتياالت السياس���ية جمهورية الغابون في بداي���ة عهده وزير الدفاع
وتصفية الخصوم جسد ّياً.
الوطن���ي والخارجية واإلع�ل�ام والتخطيط! أما
ّ

ٍ
بفوقية واس���عة،
لقد ترتّب على احتكار السلطة وأزمة تداولها عالقته م���ع البرلمان فتتميز
في إفريقي���ا العديد من النتائج الس���لبية ،من تجعل البرلمان جه���ازاً لتزكية قرارات الرئيس!
أبرزها :سيادة ما يُوصف بـ «الحمى الزعامية» ،وتكتمل الوضعية برئاس���ته للح���زب الوحيد أو

أو «الظاهرة الرئاس���ية» ،واحتكارها للس���لطة ،الحزب القائد».
وفي سبيل تحقيق ذلك لجأت األنظمة التسلّطية
وق���د أ ّدى تعاظم نفوذ الس���لطة التنفيذية
إلى التعدي�ل�ات الدس���تورية والقانونية إلزالة المركزية واتس���اعها ،والتي تخض���ع بصورةٍ أو

المع ّوقات ،ونجحت بعض األنظمة الحاكمة في أخ���رى للرئي���س القائد ،إلى إضع���اف فاعلية
إجراء التعديالت الدستورية لصالح بقاء الرؤساء
المؤسس���ية الرسمية وغير الرسمية ،كما دفعت
ّ
واس���تمرارهم بصورة مطلقة؛ كما هو الحال في النزعة التس���لط ّية إلى بس���ط النفوذ والهيمنة
أوغندا ،أو نس���ب ّياً بتمديد فترات الرئاسة؛ كما على جمي���ع مفاصل الق ّوة األمنية والسياس���ية
في تشاد ،حيث قام برلمانها في النصف الثاني واالقتصادي���ة واالجتماعي���ة ،أو إضعافه���ا ،أو
بتعديل
من ش���هر مايو 2004م
دستوري ،يقضي ش��� ّل قدراتها ،ومن ذلك أنها لجأت إلى تسييس
ٍ
ٍّ
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كانت القوى الخارجية
ّ
سندًا لتعنت بعض الحكام
واحتفاظهم بالسلطة؛
الرتباط مصالح تلك القوى
ّ
باألنظمة التسلطية

ّ
المدني وربطه���ا بالدولة؛
منظمات المجتم���ع
ّ
ّ
«المنظمات
الدولي:
ولذلك أطلق عليها البن���ك
ّ
ّ
المنظمة م���ن جانب الحكومات
غير الحكومية

 !»Government Organized NGOsبل
ذهبت  -لحماية نفسها  -إلى تكوين الميليشيات
المؤسس���ة العس���كرية
الخاص���ة بها ،وإعطاء
ّ
ّ

صالحيات واس���عة ،ودعمها إلنش���اء ش���ركات
خاصة لضمان والئها.
ّ
ونتيج��� ًة ألزم���ة ت���داول الس���لطة ف���ي
إفريقيا ،والممارس���ات غير القانونية لألنظمة
المتسلّطة ،برزت أزمة الشرع ّية ،وتنامت ظاهرة
االحتجاجات ،والتي كانت تُقابل عاد ًة بالمسارعة

إلى تعليق الدس���اتير ،واللج���وء إلى العمل بعيد
كثي���ر من الدول
المدى باألح���كام العرفية في
ٍ

اإلفريقية ،وذلك بس���بب سياس���ات القمع في
واالجتماعي
السياسي
الس���خط
مواجهة تزايد ّ
ّ
ّ
بين المواطني���ن؛ ما أ ّدى إلى تط��� ّور األحداث
نحو العنف وتح ّول الصراعات السياس���ية إلى

عن هذا المش���هد السياس���ي ،وكثي���راً ما يت ّم
اس���تغاللهما من قِ بل الحكومات التسلّطية في
الترويج لتس���ويغ ممارس���اتها في الحيلولة دون
الس���لمي للس���لطة ،وتبري���ر مواقفها،
التداول
ّ
الس���لبي في تكوين
وتزيي���ف الحقائق ،والتأثير
ّ
الرأي العام.
كما كانت القوى الخارجية سنداً لتعنّت بعض
الحكام واحتفاظهم بالس���لطة؛ الرتباط مصالح
تلك القوى باألنظمة التسلّطية الحاكمة.
تل���ك هي أب���رز المالم���ح والمعالم التي
تتجس���د من خاللها أزمة تداول السلطة في
ّ
إفريقيا ،حقيقتها ومضامينها وأبعادها وآثارها
ونتائجها الس���لبية التي تط���ال عملية التنمية
الش���املة في الق���ارة ،ما يجعله���ا واحد ًة من
أه��� ّم القضايا التي ينبغي أن تتّجه إليها جهود
المهت ّمين والمعن ّيين 

ٍ
صدامات دموية ،ولجوء الجماعات السياس���ية
الخاصة.
إلى تكوين ميليشياتها
ّ

لم يكن اإلع�ل�ام وأجهزة المعلومات غائ َبيْن
ثقافية ف�صلية َّ
محكمة متخ�ص�صة في �ش�ؤون القارة الإفريقية
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قراءات

تاريخية

السفارات المتبادلة بين
دولة مالي والدولة المرينية
وأثرها على العالقات بين الدولتين ( 875-591هـ1470-1195/م)
�أ.د .عبد العزيز بن را�شد العبيدي
الأ�ستاذ بق�سم التاريخ والح�ضارة  -كلية العلوم االجتماعية  -جامعة الإمام محمد بن �سعود الإ�سالمية بالريا�ض -
عميد القبول والت�سجيل �سابق ًا بالجامعة
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يرجع

�أول ات�ص�ال بي�ن الم�سلمي�ن في
المغ�رب وال�س�ودان الغربي �إلى
عه�د الوال�ي عبي�د اهلل ب�ن الحبح�اب((( ،فق�د
�أر�س�ل ه�ذا الوال�ي حمل�ة ع�سكري�ة �إل�ى بالد
ال�سودان الغرب�ي بقيادة عبد الرحمن بن حبيب
الفهري((( �سنة (116هـ734/م)(((.
كان م�ن نتائج تلك الحملة ت�أمي�ن الطريق بين
المغ�رب وال�س�ودان ،و�إطلاع الم�سلمي�ن عل�ى
�أح�وال تلك البلاد ،وبقي�ت �آثار اب�ن حبيب في
�إ�صلاح الطري�ق باقي�ة م�دة طويلة م�ن الزمن،
وبخا�ص�ة الآبار الت�ي ي�ستقي منه�ا الم�سافرون
بين المنطقتين(((.

((( ه ��و عبيداهلل ب��ن الحبحاب م��ول��ى بني �سلول ،ك��ان رئي�س ًا
نبي ًال و�أمير ًا جلي ًال وكاتب ًا بليغ ًا ،بد�أ كاتب ًا في م�صر ثم والي ًا
لإفريقية ،وذلك �سنة (116هـ734/م) ،وهو الذي بنى الجامع
ودار ال�صناعة بتون�س ،و�أغزى عبدالرحمن بن حبيب بن �أبي
عبيدة للمغرب وال�سودان ،و�أن�ش�أ �أ�سطو ًال غزا به �صقلية ،ثار
عليه البربر وعزلوه �سنة (123هـ740/م)( ،الرقيق القيرواني:
ت��اري��خ �إفريقية وال�م�غ��رب ،ت :محمد زينهم محمد ع��زب،
القاهرة ،دار الفرجاني ،ط1414( 1هـ1994/م)� ،ص .)66
((( هو عبدالرحمن بن حبيب بن �أبي عبيدة بن عقبة بن نافع
الفهري ،قائد ع�سكريٌّ ف ّذ� ،شارك والده في غزوة �صقلية،
كما �أن �أكثر الم�صادر تن�سب له قيادة الجي�ش ال��ذي اتجه
لل�سودان الغربي ،تولى �إفريقية �سنة (127ه�� �ـ744/م)،
وظل والي ًا عليها بعد �سقوط الدولة الأموية حتى ُقتل �سنة
(138ه � � �ـ755/م)( ،ال��رق�ي��ق ال�ق�ي��روان��ي :ت��اري��خ �إفريقية
والمغرب� ،ص  72وما بعدها).
((( خليفة بن خياط :تاريخ خليفة ،ت� :أك��رم �ضياء العمري،
الريا�ض ،دار طيبة ،الطبعة الثانية� ،ص .347
((( البكري� ،أبو عبيد عبداهلل بن عبدالعزيز :المغرب في ذكر
بالد �إفريقية والمغرب ،ن�شر البارون دي �سالن ،الجزائر
(1857م) ،ن�سخة م�صورة ،القاهرة ،دار الكتاب الإ�سالمي،
�ص .157

اتجه حكام الدولتين النتهاج
وسيلة إرسال السفارات فيما
بينهم ،وذلك لتقوية هذه
العالقات ودعمها

وكان م���ن نتائ���ج هذه االتصاالت انتش���ار
اإلس�ل�ام في ممالك الس���ودان الغربي؛ بحيث
تحولت ه���ذه الممالك بعد ذلك إلى اإلس�ل�ام،
وأصبح���ت ترتبط بالدول اإلس�ل�امية األخرى
بروابط متعددة ومتنوعة ،وتبادلت هذه الممالك
م���ع بالد المغرب الوفود والمراس�ل�ات لتدعيم
هذه العالقات.

�أو ًال :تطور العالقات ال�سيا�سية في
تلك الفترة:

كانت العالقات في عصر الموحدين (-524
668ه���ـ) مع بالد الس���ودان الغرب���ي مزدهرة،
وبخاص���ة التب���ادل التجاري ،وح���رص حكام
الموحدي���ن على دعمها والحف���اظ عليها ،على
أن عص���ر االزدهار في العالق���ات بين المغرب
ّ
األقصى والس���ودان الغربي قد بل���غ ذروته في
عصر دولتي���ن متعاصرتين في اإلقليمين ،هما:
دولة بن���ي مرين في المغ���رب ،ودولة مالي في
السودان المغربي.

�أ  -دولة بني مرين:

قامت دول���ة بني مرين عل���ى أنقاض دولة
الموحدين في المغرب ،وتتابع على حكمها عد ٌد
من السالطين ،ووصلت ق ّمة ازدهارها في عهد
السلطان أبي الحسن علي بن عثمان بن يعقوب
(749-731ه���ـ1348-1331/م) ،حي���ث ع��� ّده
ثقافية ف�صلية َّ
محكمة متخ�ص�صة في �ش�ؤون القارة الإفريقية
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قراءات

تاريخية
بعض المؤرخين «أفخم مل���وك بني مرين دول ًة،
وأضخمهم ملكاً ،وأبعدهم صيتاً ،وأعظمهم أبه ًة،
وأكثرهم آثاراً بالمغربين واألندلس»(((.
وقد س���ار عل���ى نهج ج��� ّده يعق���وب في
توس���يع رقعة الدولة والجهاد ف���ي األندلس(((،
فافتت���ح مدين���ة تلمس���ان في رمضان س���نة
(737هـ1337/م) ،وقض���ى على دولة بني عبد
ال���واد((( ،وارتبطت دولة بن���ي مرين في عهده
كثير من القوى
برواب���ط وعالقات متنوعة م���ع ٍ
والدول المعاصرة له ،وتبودلت الوفود والرس���ل
والمكاتبات والهدايا بينه وبينهم(((.
وحكم من بعده ابنه أبو عنان فارس المتوكل
(795-749هـ1358-1348/م) ،فكان مثل والده،
ازدادت الدول���ة في عه���ده اتس���اعاً وازدهاراً
وارتباطاً بالدول المجاورة والبعيدة((( ،ويع ّد أبو
عنان آخر الحكام العظ���ام في الدولة المرينية،
ألن َم���ن َح َكم بعده وقع تحت تأثير الوزراء
ذلك ّ
والحج���اب ،وأصبح ألعوبة ف���ي أيديهم لصغر
ّ
س���ن الكثير منه���م ،وكثرة المطالبي���ن بالحكم
ّ
(((
والمنافسين لهم .
((( النا�صري� ،أبو العبا�س �أحمد بن خالد :اال�ستق�صاء لأخبار
دول المغرب الأق���ص��ى ،تحقيق وتعليق جعفر النا�صري
ومحمد النا�صري ،الدار البي�ضاء ،دار الكتاب (1954م)،
(.)118 /3
((( اب��ن الخطيب ،ل�سان الدين محمد بن ع�ب��داهلل :اللمحة
البدرية في الدولة الن�صرية ،بيروت ،دار الآفاق الجديدة،
الطبعة الثالثة1400( ،هـ1980/م)� ،ص (.)105 - 94
((( ابن م��رزوق ،محمد التلم�ساني :الم�سند ال�صحيح الح�سن
في م�آثر ومحا�سن موالنا �أبي الح�سن ،درا�سة وتحقيق :ماريا
خي�سو�سبيغيرا ،الجزائر ،ال�شركة الوطنية للن�شر والتوزيع
(1401هـ1981/م)� ،ص  ،265ابن خلدون :العبر.)257 / 7( ،
((( ابن مرزوق :الم�سند ال�صحيح الح�سن� ،ص (.)453 ، 452
((( ابن الأحمر :رو�ضة الن�سرين� ،ص  ،11ابن خلدون :العبر،
(.)280 - 7
((( ل�سان الدين بن الخطيب :اللمحة البدرية� ،ص ()126 ،117
النا�صري :اال�ستق�صاء لأخبار دول المغرب الأق�صى.)3 /4( ،
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ب  -دولة مالي الإ�سالمية:

أم���ا دولة مالي اإلس�ل�امية؛ فقد أش���ارت
إليها المصادر باس���م( :مملكة مالي ،أو مملكة
وعدها المؤرخ���ون إحدى الدول
التك���رور)(((ّ ،
الكبرى في العالم اإلسالمي.
ويُع ّد الملك س����ندياتا الملقب باس����م( :ماري
المؤسس
جاطة)((( (653-628هـ1255-1230/م)
ّ
الحقيقي لدولة مالي ،وقد َح َكم من بعده مجموعة
من المل����وك الذين اتخذوا لقبَ ( :من َْس����ا)  -أي
فح َكم ابنه منسا ولي ،وكان
الس����لطان بلغتهم َ ،-
وحج في عهد الس����لطان
من أعظم ملوك مالي،
ّ
الظاه����ر بيب����رس((( (658هـ676-ه����ـ-1259/
لكثير من ملوكهم،
1277م) ،وأصبحت هذه ُس����نّة
ٍ
الحج ،ويمرون على المغرب ومصر؛
يؤ ّدون فريضة
ّ
ما أدى إلى تدعيم العالقات مع الدول اإلسالمية
القائمة فيها؛ كدولة بني مرين ودولة المماليك.
وبلغ���ت دول���ة مال���ي أقص���ى اتس���اعها
وقوته���ا وازدهاره���ا في عهد منس���ا موس���ى
(738-712ه���ـ1312/م1337-م) ،الذي أطنب
المؤرخ���ون ف���ي ذكر صفات���ه ومآث���ره ،وكان
وحجه أعظم األثر في
لفتوحات هذا الس���لطان
ّ
ً
تدعيم عالقاته الخارجي���ة؛؛ خصوصا مع دولة
بني مرين في المغرب.
يوح���د إقليم
فق���د اس���تطاع بفتوحاته أن ّ
الس���ودان الغربي في ٍ
دولة واح���دةٍ  ،وأصبحت
((( ال ُعمري� ،أحمد بن يحي بن ف�ضل اهلل :م�سالك الأب�صار
في ممالك الأم�صار ،من الباب الثامن �إل��ى الباب الرابع
ع���ش��ر ،تحقيق :م�صطفى �أب ��و حنيف �أح �م��د ،ط� 1سنة
(1409هـ1988/م)� ،ص (.)60
يف�سر ابن خلدون هذا اللقب بقوله« :معنى ماري عندهم:
((( ّ
الأمير الذي يكون من ن�سل ال�سلطان ،وجاطه :الأ�سد» ،العبر،
(.)200 / 6
((( المقريزي ،تقي الدين �أحمد بن علي :الذهب الم�سبوك
حج من الخلفاء والملوك ،تحقيق :جمال الدين
في ذكر من ّ
ال�شيال ،القاهرة ،مكتبة الخانجي (1955م)� ،ص .110

حدود هذه الدول���ة تمتد من المحيط غرباً إلى
تَكِ دة((( وغدامس((( ش���رقاً ،ومن حدود مراكش
شماالً إلى الغابات االس���توائية ومناجم الذهب
جنوباً ،حيث ض ّمت أربعة عشر إقليماً(((.
على أ ّن ش����هرة الس����لطان منس����ا موس����ى
الحج
وب��ل�اد مال����ي جاءت بع����د أدائه فريض����ة
ّ
س����نة (724هـ1234/م) ،حي����ث كان من أهم آثار
الحجة أن عرف العالَ����م دولة مالي ،وزادت
ه����ذه
ّ
(((
شهرتها حتى وصلت إلى أوروبا  ،كما أنها دعمت
العالقات المتنوعة مع البالد اإلسالمية ،وبخاصة
الممالي����ك في مصر والش����ام ،وبن����و مرين في
المغرب ،وكان لها آثا ٌر عظيم ٌة في الدعوة وازدهار
الحضارة اإلسالمية في بالد السودان الغربي.
ولق���د حكم دولة مالي بعد منس���ا موس���ى
ع���د ٌد م���ن المل���وك ،أوله���م ابنه منس���ا ُمغا
(741-738ه���ـ1341-137/م)((( ،ثم تو ّلى بعده
ع ّمه منس���ا س���ليمان (760-741ه���ـ-1341/
القلقش���ندي بأنه« :بنى
1361م) ال���ذي وصفه
ّ
المس���اجد والجوامع والمن���ارات ،وأقام الجمع
والجماعات واألذان ،وجلب إلى بالده الفقهاء من
مذهب اإلمام مالك»((( ،وفي عهده وصل الرحالة
((( تَكدّة :مدينة في ال�صحراء �شرق ال�سودان الغربي ،تقع على
الطريق التجاري المتجه �إلى م�صر ،ا�شتهرت بمعدن النحا�س
الذي ي�ستخرج من �أر�ضها ،ورد ذكرها في م�صادر القرن
الثامن الهجري( ،العمري :م�سالك الأب�صار� ،ص  ،74ابن
بطوطة :الرحلة� ،ص .)696
((( غدام�س :مدينة قديمة تقع في ال�صحراء الليبية على طريق
القوافل القادمة من المغرب وال�سودان �إلى م�صر والم�شرق،
ت�شتهر ب�صناعة الجلود المن�سوبة لها( .الحميري :الرو�ض
المعطار في خبر الأقطار� ،ص .)427
((( ابن ف�ضل اهلل العمري :م�سالك الأب�صار� ،ص .60
(((  �إبراهيم طرخان :دولة مالي الإ�سالمية ،القاهرة ،الهيئة
الم�صرية العامة للكتاب� ،سنة (1973م)� ،ص .87
((( ابن خلدون :العبر.)201 / 6( ،
((( �صبح الأع�شى.)297 / 5( ،

كانت بالد المغرب لدى أهل
مالي تحتل مكانة عالية في
نفوسهم بوصفها مصدر
تأثير ٍّ
ديني وعلمي
ٍ

ابن بطوطة إلى دولة مالي -كما سيأتي.-

ثاني ًا :العالقة بين دولة مالي وبالد
المغرب العربي:

ترجع العالقة بين دولة مالي وبالد المغرب
العربي إلى بداية انتشار اإلسالم في تلك البالد،
أن ملوك دولة مالي قد أسلموا على
فالمعروف ّ
(((
(((
ٍ
مسلم من بالد المغرب .
داعية
يد
ٍ
ول ّما ورثت دولة مالي دولة غانة واس���تولت
عل���ى عاصمتها؛ ح���رص ح���كام المغرب على
اس���تمرار الصالت به���ا ،وذلك حفاظ���اً على
المصال���ح التجارية المتبادلة بي���ن المنطقتين،
وضماناً الستمرار تدفق الذهب من تلك البالد.
وكان أهل مال���ي ح ّكاماً ومحكومين ينظرون
ديني
إل���ى بالد المغرب بوصفها مص���در ٍ
تأثير ٍّ
وعلم���ي؛ ولذا كان���ت تحتل مكان���ة عالية في
نفوس���هم؛ فمنها يأتي العلم���اء والدعاة ،وإليها
يذهب طالب العلم من السودانيين.
ُدعم هذه
وكان���ت المراس�ل�ات والهداي���ا ت ّ
العالقات وتقويه���ا؛ ولذا كان حكام الس���ودان
يحرصون على إرس���ال الوفود والرسل مح ّملين
((( البكري :المغرب في ذكر بالد �إفريقية والمغرب� ،ص .178
((( وق��د ا�ستقرت �أ�سرته في مالي ،و�أدرك اب��نُ بطوطة �أحدَ
�أحفاده في العا�صمة مالي حينما زاره��ا في رحلته و�س ّماه:
«مدرك بن فقو�ص» ،انظر :الرحلة� ،ص .689
ثقافية ف�صلية َّ
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قراءات

تاريخية
بالهداي���ا ،وبخاصة ما يثير إعجاب المغاربة من
طرائف السودان وحيواناته(((.

�أول تبادل لل�سفارات:

وصلنا خبر أول تبادل للسفارات والهدايا في
عهد حاك َميْن من أش���هر ح ّكام الدولتين ،وهما:
أبو الحسن المريني ومنسا موسى الل َذين طبقت
ش���هرتهما اآلفاق ،ولقد كان���ت بينهما مواصلة
ومهاداة؛ ُسفّرت فيها األعالم من رجال الدولتَين،
واستمرت هذه المواصلة في أعقابهما(((.
كانت أول س���فارة وصلنا خبرها :س���فارة
من منس���ا موس���ى إلى أبي الحس���ن المريني،
أما س���ببها :فكان التهنئة بدخوله تلمس���ان في
رمضان س���نة (737ه���ـ1337/م) ،حيث كان له
دوي في المغرب وإفريقيا ،فقد س���قطت دولة
ٌّ
بني عبد الواد ،و ُقتل آخر حكامها أبو تاش���فين
عبدالرحمن بن موسى (737-718هـ) ،ووصلت
األخبار بذلك لدولة مالي ،فعزم منس���ا موسى
على تهنئة أبي الحسن المريني بالنصر والظفر،
وتدعيم العالقة معه ،فأرس���ل وف���داً من كبار
رجال دولته ،وحرص على أن يكون معهم مترج ٌم
يس���تطيع التعبير عن مشاعر منسا موسى تجاه
أبي الحس���ن ،ووصلت الس���فارة إلى المغرب،
فتلقاها الس���لطان أبو الحسن بالقبول« ،فأكرم
وفادتهم ،وأحسن مثواهم ومنقلبهم»(((.
كان أثر هذه الس���فارة وما حملته من هدايا
أن
عظيماً على الس���لطان أبي الحسن ،وال شك ّ
أبا الحسن المريني يدرك مدى ثراء هذه الدولة
((( ابن ع��ذاري� ،أحمد بن محمد المراك�شي :البيان المغرب
في �أخبار الأندل�س والمغرب ،تحقيق :ج� .س .كوالن وليفي
بروفن�سال ،بيروت ،دار الثقافة.)275 / 1( ،
((( ابن خلدون :العبر.)201 / 6( ،
((( ابن خلدون :العبر ،)266 / 7( ،النا�صري :اال�ستق�صاء (3
 ،)151 /عبد الهادي التازي :التاريخ الدبلوما�سي للمغرب،
الرباط (1988م)� ،ص .40
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وقوته���ا ،وذلك من خالل معرفته بتاريخ العالقة
بين منطقتي المغرب والسودان.
ولعل من المناس���ب أن نشير إلى أنه ليست
هذه المرة األولى التي يتلقى فيها الس���لطان أبو
الحسن هدايا السودان وطرائفه؛ حيث ورد في
أن أبا إسحاق الساحلي الشاعر
بعض المصادر ّ
والمهندس األندلسي الذي صحب منسا موسى
في رحل���ة عودته من الحجاز ،واس���توطن بالد
مال���يَ ،و َف َد على أبي الحس���ن وق��� ّدم له هدية
تش���تمل على ُط َر ٍف من بالد السودان ،ومدحه
بقصيدةٍ من شعره ،أثنى فيها على ق ّوته ،وتمنّى
له النصر ،فكافأه الس���لطان أبو الحس���ن على
ذلك ،وتوط���دت العالقة بينهما((( ،ومن هنا فال
يُس���تبعد أن يكون هذا الشاعر حلقة وصل بين
ملوك المغرب وملوك مالي ،ومن عوامل ازدهار
العالقة وتش���جيعها بين الدولتين ،وأن يكون من
ضمن األعالم الذين ُس���فّروا لتحقيق المواصلة
والمهاداة بينهما؛ كما يقول ابن خلدون(((.
كان جواب السلطان أبي الحسن على رسالة
منسا موسى وسفارته عاج ً
ال؛ ما ّ
يدل على مدى
اهتمامه وحرصه على اس���تمرار العالقة الو ّدية
بينهما ،وبلغ من اهتمامه بهذه الس���فارة أن كلّف
األعراب القاطني���ن في الصحراء بحمايتهم في
َ
(((
ذهابهم ومجيئهم .

هدية ال�س ��لطان �أبي الح�س ��ن ر ّداً على
تهنئة ال�سلطان من�سا مو�سى:

أم���ا الهدية الت���ي حملها ه���ذا الوفد من
الس���لطان أبي الحس���ن إلى الس���لطان منسا
((( ل�سان الدين بن الخطيب :الإحاطة في �أخبار غرناطة/ 1( ،
 ،)329ابن الأحمر :نثير فرائد الجمان� ،ص .309
((( العبر.)201 / 6( ،
((( ابن خلدون :العبر ،)266 / 7( ،النا�صري :اال�ستق�صاء (3
.)152 - 151 /

موس���ى؛ فقد كانت ق ّيمة وعظيمة ،وقد وصفها
اب���ن م���رزوق التلمس���اني بأنها تف���وق هديته
(((
للسلطان المملوكي الناصر محمد بن قالوون
(741-693هـ1340-1293/م) ،وذكر عن هديته
للس���لطان الناص���ر أنها اش���تملت على أحجار
كريمة ،وعلى الثياب والفرش المخروزة بالذهب
والفض���ة ،ومما حوت���ه أيض���اً :آالت الركوب
والعدد ،كالسيوف والسروج والمضارب (األخبية
والمساكن) ،كما ض ّمت :الخيول والبزاة والبغال
فإن هديته
والجم���ال ،ومع عظم هذه الهدي���ة؛ ّ
(((
«لس���لطان مالي تزيد في الذخائر على هذه» ،
وأم���ا ابن خل���دون فقد وصفها بأنه���ا منتخبة
«من مت���اع المغرب وماعونه ،م���ن ذخيرة داره
وأسناها»(((.
وصلت س���فارة أبي الحسن المريني وهديته
صحبة سفارة منسا موس���ى العائدة إلى مالي،
وكان منسا موسى قد توفي؛ فتسلمها ابنه منسا
مغا (741 -738هـ1341-1337/م).
وقد جانب الصواب المؤرخين الذين ذكروا
أن منس���ا س���ليمان هو الذي تس���لّم الرسالة
ّ
(((
أن ابن خلدون
والهدية  ،وربما كان ذلك بسبب ّ
نفس���ه أخطأ في اسم ابن منسا موسى ،فس ّماه:
أن ابنه
(منسا س���ليمان بن موسى)((( ،ومعروف ّ
هو منس���ا مغا ،أما سليمان فهو أخوه ،وقد كان
الملك الذي َح َكم بعد منسا موسى هو ابنه الذي
حكم أربع سنين (741-737هـ) ،فل ّما مات انتقل
((( الم�سند ال�صحيح الح�سن� ،ص .454
((( الم�صدر ال�سابق� ،ص (.)454 - 453
((( العبر.)266 / 7( ،

الحكم إلى ع ّمه سليمان(((.
لقي الوف���د المغرب���ي الحف���اوة والتكريم
من س���لطان مالي« ،فأحس���ن مب ّرتهم ،وأعظم
موصلهم ،وك��� ّرم وفادتهم ومنقلبه���م»((( ،وبادر
السلطان منس���ا ُمغا بإجابة هذه السفارة ٍ
بوفد
من كبار رجال دولته عاد مع وفد أبي الحس���ن،
وقد وصلت هذه السفارة واستقبلها أبو الحسن
أن
المرين���ي؛ بدليل م���ا ذكره ابن خل���دون من ّ
س���فراء أبي الحس���ن «عادوا إلى مرسلهم في
وفد من كبار مالي ّ
ٍ
يعظمون س���لطانه ،ويوجبون
حقّه ،ويؤ ّدون من خضوع مرس���لهم وقيامه بحقّ
السلطان واعتماله في مرضاته ما استُوصوا به،
فأ ّدوا رسالتهم»(((.
بأن أبا الحسن
وعلى هذا نس���تطيع القول ّ
المرين���ي حقّق ما كان يصبو إليه من تحس���ين
العالقات مع دولة مال���ي ،والحصول على ٍ
نفوذ
ٍ
بنوع من
لدولته في الس���ودان الغربي،
واعتراف ٍ
التبعية من قِ بل ملك مالي(((.
وبعد هذه الس���فارة تصم���ت المصادر عن
اتصال بين دولة بني مرين ودولة
أي
ٍ
اإلشارة إلى ّ
أن
مالي خالل عصر أبي الحس���ن المريني ،إال ّ
أن الس���فارات ق���د توقفت؛ حيث
ذلك ال يعني ّ
وردت معلوم���ة عارضة في رحل���ة ابن بطوطة؛
زي في أثناء حديثه
ذكرها كاتب الرحلة اب���ن ُج ّ
عن عادة أهل مالي في التحية ،حيث يقول« :إنه
ل ّما قدم الحاج موس���ى الونجراتي رس���والً عن
منسا س���ليمان إلى موالنا أبي الحسن  -رضي
((( الم�صدر ال�سابق ،)201 / 6( ،المقريزي ،تقي الدين �أحمد
بن علي ،درر العقود الفريدة في تراجم الأعيان المفيدة:
تحقيق :محمود الجليلي ،بيروت ،دار الغرب الإ�سالمي ،ط،1
(1423هـ2002 /م).)498 / 3( ،
((( ابن خلدون :العبر.)266 / 7( ،

((( النا�صري :اال�ستق�صاء ،)152 / 3( ،عبد الهادي التازي:
التاريخ الدبلوما�سي للمغرب.)41 / 7( ،

((( العبر.)266 / 7( ،

((( العبر.)266 / 7( ،

((( الم�صدر ال�سابق.)266 / 7( ،
ثقافية ف�صلية َّ
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قراءات

تاريخية
الله عن���ه  -كان إذا دخل المجلس الكريم حمل
بعض ناس���ه معه قفّة ترابَ ،فيُت ّرب  -أي يضع
التراب على رأس���ه  -مهما قال له موالنا كالماً
حسناً كما يفعل ببالده»(((.
النص يثبت وجود سفارة من منسا سليمان
فهذا ّ
ملك مالي إلى السلطان أبي الحسن المريني ،وكان
الرسول هو موسى الونجراتي ومعه وفد بالد مالي،
الن���ص أنهم أقاموا ف���ي المغرب فترة
ويُفه���م من
ّ
من الزمن ،وكانوا يحضرون مجلس الس���لطان أبي
الحس���ن ،ويؤيد هذا ما ذكره ابن خلدون من وجود
ٍ
وفد من أهل الس���ودان مرس���ل من ملك مالي إلى
أبي الحسن في آخر أيامه؛ يهنئه بفتح إفريقيا ،ولم
يح���دد ابن ُجزي تاريخ هذه الس���فارة ،غير أ ّن ابن
خلدون ذكر أ ّن االضطرابات على أبي الحسن كانت
سنة (749هـ1348/م) ،وكان الوفد المالي موجوداً
تلك السنة ،وهي السنة التي مات فيها أبو الحسن(((.
وتأت���ي هذه الس���فارة في س���ياق االتصال
المستمر بين حكام الدولتين؛ ما يؤكد حرص ٍّ
كل
ّ
وتوطدها لما له من
منهما على ازدهار العالقات
ٍ
أن منسا
آثار
ٍ
إيجابية على المنطقتين ،خصوصاً ّ
س���ليمان قد س���ار على نهج أخيه منسا موسى
من ح ّبه للعرب ،وحرصه على توطيد العالقة مع
البالد اإلس�ل�امية ،كما أنه اشتهر بتد ّينه وأدائه
الحج(((؛ ما يعني مروره بأراضي الدول
فريضة
ّ
المعاصرة له في المغرب ومصر.
كانت هذه آخ���ر الس���فارات المتبادلة بين
بن���ي مرين ودولة مالي في عهد الس���لطان أبي
الحس���ن المرين���ي؛ ولذا تأخّ ر ال���ر ّد على هذه
الس���فارة إلى عه���د أبي عنان ف���ارس المتوكل
(759-749هـ1358-1348/م).
((( رحلة ابن بطوطة� ،ص .685
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رحلة ابن بطوطة ،وعالقتها باالت�صال
بين المغرب وال�سودان:

كان أول اتصال بين المغرب والس���ودان في
عهد أبي عنان فارس المتوكل عن طريق الرحالة
أبي عبد الله محمد بن إبراهيم اللواتي المشهور
بابن بطوطة سنة (753هـ1352/م).
أن ابن بطوطة ق ّدم معلومات ق ّيمة
والحقيقة ّ
عام ،ودولة
الغربي
ج ّداً عن الس���ودان
ٍ
بش���كل ٍ
ّ
بشكل خاص ،وما يهمنا هنا هو إجابة هذا
مالي
ٍ
ٍ
وتوجيه من
بأمر
السؤال :هل هذه الرحلة كانت ٍ
السلطان المريني في نسق السفارات المتبادلة
بي���ن الجانبين ،أو هي مبادرة ش���خصية؛ دفعه
للقيام به���ا ح ّبه للرحلة والس���فر؟ لقد اختلف
الباحث���ون في اإلجابة عن هذا التس���اؤل ،غير
نصوص يُوحي
أن ما تض ّمنته الرحلة نفسها من
ٍ
ّ
بترجيح االحتمال األول.
فابن بطوطة يذكر في رحلته أنه س���ار من
مراكش صحبة الركاب العالي «ركاب موالنا أ ّيده
الله» إلى فاس« ،فوادع���ت بها موالنا أ ّيده الله،
وتوجهت برسم السفر إلى بالد السودان»((( ،وال
أن مس���يره في ركاب السلطان ووداعه له
شك ّ
ّ
ٍ
وتوجيه من السلطان
بعلم
يدل على ّ
أن سفره كان ٍ
أبي عنان ،ويؤيد ذل���ك ما ورد في نهاية الرحلة
أن أمر الع���ودة ص َد َر من الس���لطان البن
م���ن ّ
نصه« :ذِ ْكر وصول
بطوطة ،حيث يضع عنوان���اً ّ
تكدا؛
إلي» ،ويقول« :ول ّما عدت إلى ّ
األمر الكريم ّ
وصل غالم الحاج محمد بن سعيد السجلماسي
بأمر موالنا أمير المؤمنين وناصر الدين المتوكل
رب العالمين آمراً لي بالوصول إلى حضرته
على ّ
العلية ،فق ّبلته وامتثلته على الفور»((( ،فهل يصدر
هذا األمر والتوجي���ه لو لم يكن ابن بطوطة في

((( العبر.)362 / 6( ،

((( الرحلة� ،ص .673

((( القلق�شندي� :صبح الأع�شى في �صناعة الإن�شاء.)297 / 5( ،

((( الرحلة� ،ص .699
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علم
مه ّمة رسمية ،وال شك ّ
أن السلطان كان على ٍ
بتحركاته؛ ولذا نراه يرس���ل األمر إلى تك ّدا التي
وصلها ابن بطوطة فع ً
ال ،ومنها انطلق عائداً إلى
صلْت إلى حضرة فاس ،حضرة موالنا
فاس« ،ف َو َ
أمير المؤمنين أ ّيده الل���ه ،فق ّبلت يده الكريمة،
وتيمنت بمش���اهدة وجهه المبارك ،وأقمت في
كنف إحسانه بعد طول الرحلة»(((.
وشي ٌء آخر يؤيد ما سبق؛ وهو أمر السلطان
أبي ف���ارس المتوكل بتقييد ه���ذه الرحلة ،فإنه
بعدما س���مع من ابن بطوطة نتائ���ج مه ّمته أمر
محمد بن محمد بن ُجزي الكلبي بكتابتها(((.
وفي مال���ي العاصمة اس���تقر ابن بطوطة
ثمانية أش���هر (من جمادى األول���ى 753هـ إلى
محرم 754هـ /يوليو  1352إلى فبراير 1353م)،
فأكرمه الس���لطان منسا س���ليمان ،وأنزله بدار
خاصة به ،وأج���رى عليه النفقة م���دة إقامته،
ّ
وحضر مجلسه الذي أقامه برسم عزاء السلطان
أبي الحسن المريني((( ،وهكذا كانت معاملة ابن
بطوطة باعتباره س���فيراً يم ّثل الدولة المرينية،
وليس شخصاً عاد ّياً يهوى الرحلة والتجوال.
ومما يُالحظ على ّ
خط سير الرحلة في بالد
الس���ودان ،وكذلك المعلومات التي قدمتها أنها
تهتم بالجان���ب االقتصادي ،وتركز على النواحي
التجارية؛ فالمدن التي زارها تم ّثل مراكز تجارية
تعج باألس���واق المليئة بمتاجر الس���ودان ،وقد
ّ
أورد معلومات ق ّيمة عن معادن السودان ،كالملح
والذه���ب والنحاس ،وتحدث ع���ن جلب األرقاء
والخدم ،وأوضح طرق المعاملة وأساليب التجارة،
كما أشاد باألمن واالستقرار الذي تنعم به دولة
((( الرحلة� ،ص .700
((( الرحلة� ،ص .12
((( الرحلة� ،ص (.)683 - 682

مال���ي((( ،وهذا ما يجعل الباحث يربط بين هذه
الرحلة وبين اهتمام الس���لطان أبي عنان فارس
المتوكل بالتجارة ،وبخاصة مع بالد الس���ودان؛
حيث كانت ب�ل�اده في تلك الفت���رة تعاني أزمة
تجارية خانقة نتيجة األمراض واالضطرابات(((؛
فال يُس���تبعد أن يكون هذا الس���لطان قد أوفد
ابن بطوطة رغب ًة منه في معرفة أسواق السودان
وأوضاعها االقتصادية ،وتقوية العالقة معها في
هذا الجانب.
ومما يؤيد هذا ال���رأي – وهو مجيء رحلة
ابن بطوطة في س���ياق السفارات المتبادلة بين
أن منس���ا سليمان
دولة بني مرين ودولة ماليّ -
أجاب على هذه الس���فارة بس���فارة وهدية ،لكن
المني���ة عاجلته س���نة (760ه���ـ1361/م) قبل
أن أبا عنان فارس المتوكل
وصولها للمغرب ،كما ّ
قد مات قبله بعام س���نة (759هـ1358/م)؛ ولذا
بقي هذا الوفد معه الهدية في الصحراء انتظاراً
لما ستؤول له األحوال في الدولتين(((.

هدي ��ة مل ��ك مال ��ي �إل ��ى مل ��ك بن ��ي
مرين:

اضطرب���ت األمور في دول���ة بين مرين بعد
مقت���ل أبي عنان ،وتن���ازع أبناؤه عل���ى الحكم،
حتى آلت األمور إلى المس���تعين بالله أبي سالم
إبراهي���م بن الس���لطان أبي الحس���ن المريني
(762-760هـ1361-1359/م)(((.
((( الرحلة� ،ص (.)697 ، 688 ، 678 ، 674
((( م�صطفى ن�شاط :البعد التجاري في رحلة ابن بطوطة �إلى
ال�سودان الغربي� ،سل�سلة من�شورات مدر�سة الملك فهد العليا
للترجمة ،طنجة ،مطبعة الطبر�س �سنة 1996م� ،ص ،255
وما بعدها.
((( ابن خلدون :العبر.)310 / 7( ،
((( اب��ن الأح�م��ر� ،أب��و الوليد �إ�سماعيل بن يو�سف بن محمد،
النفحة الن�سرينية واللمحة المرينية :ن�شر عدنان الطعمة،
دم�شق (1413هـ1992/م)� ،ص .11
ثقافية ف�صلية َّ
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وأم���ا في دولة مالي؛ فقد خلف الس���لطان
قنبا بن س���ليمان والده ،ولم يستمر سوى تسعة
أش���هر ،فخلفه ماري جاطة بن منس���ا موسى،
وعلى الرغم مما وصفه به المؤرخون من الظلم
والجور والفساد؛ فإنه استمر يحكم حتى أصيب
بمرض النوم ،وظل كذلك مدة سنتين حتى مات
س���نة (775هـ1373/م)((( ،وق���د تميزت فترة
حكم���ه بازدهار العالقات م���ع دولة بني مرين،
ذلك أنه ما أن علم بوجود السفارة المرسلة من
ع ّمه منسا سليمان في الصحراء؛ حتى استدعى
أعض���اء الوفد ،واختار هدية س���نية ،وض ّم لها
حي���وان الزرافة ،وأرس���لها إال بالط بني مرين،
وقد اشتهر أمر هذه السفارة ،وأطنب المؤرخون
في وصفه���ا ،وجذبت انتباه األدباء والش���عراء
الحتوائه���ا على هذا الحي���وان الغريب الذي ال
عه���د للمغاربة به ،ووصلت الهدية إلى فاس في
شهر صفر سنة (762هـ1361/م).
وكان المترج���م ينق���ل للس���لطان كالمهم،
وقد ح ّيوا الس���لطان بعادتهم في التحية ،وهي
التتريب (أي وضع التراب على الرأس) ،وأكرمهم
الس���لطان ،والغريب أنهم قد شهدوا مقتل هذا
السلطان ،غير أنهم قد حازوا التكريم واإلجالل
من خلَفه((( ،وقد عاد الوفد المالي إلى مراكش،
ومنها إلى بالدهم(((.
كانت هذه السفارة دلي ً
ال على حسن العالقة
بي���ن الدولتين ،كما أنه���ا زادت من ازدهار هذه
أن دولة
العالقة ورس���وخها ،وأثبت���ت للمرينيين ّ
((( ابن خلدون :العبر ،)202 / 6( ،القلق�شندي� :صبح الأع�شى،
( ،)297 / 5المقريزي :درر العقود الفريدة (.)498 / 3
((( وهو ال�سلطان تا�شفين بن علي بن عثمان (ذي القعدة -762
�صفر 763ه��ـ1362 -1361/م) ،ابن خلدون :العبر/ 7( ،
 ،)311النا�صري :اال�ستق�صاء ،)35 / 4( ،اب��ن الأحمر:
النفحة الن�سرينية� ،ص .12
((( ابن خلدون :العبر.)311 / 7( ،
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مالي قد استقرت أمورها وتحسنت أحوالها بعد
األزمة التي مرت بها على إثر وفاة منسا سليمان،
أن سياسة بني
وإضافة لذلك ثبت للوفد المالي ّ
مرين الودية تجاه دولتهم مالي مس���تمرة بالرغم
تبدل الح���كام واختالفهم فيما بينهم ،وهذا
من ّ
ً
ً
كله س���يكون دافع���ا وداعما للتب���ادل الثقافي
والتجاري بين البلدين.
حظي���ت هدية ملك مالي ،وبخاصة الزرافة،
باهتمام الملك وحاشيته من الشعراء ،فأنشدوا
بين يديه القصائد في وصفها ،وكان ابن خلدون
ممن حضر ذل���ك االحتفال ،وعل���ى الرغم من
عدم إجادته نظم الش���عر؛ فقد جادت قريحته
بقصيدة((( ،ومن أبياتها في وصف الزرافة:

ورق � �ي � �م � � ِة الأع � �ط � �ـ � ��اف ح �ـ��ال �ي �ـ��ة
َم� ��و� � �ش � �ـ � � ّي� ��ة ب ��و�� �ش� �ـ ��ائ ��ج ال� �ب� �ـ� �ـ ��رد
وح �� �ش � ّي��ة الأن� ��� �س� �ـ ��اب م ��ا �أَ ِن �� �س �ـ��ت
ف ��ي م��وح ����ش ال �ب �ي �ـ ��داء ب��ال �ق �ـ � ْود
ت �� �س �م��و ب �ج �ي �ـ��د ب ��ال� �ـ ��غ � �ص �ع �ـ��داً
� �ش � َ
�رف ال �� ّ��ص ��روح ب�غ�ي��ر م ��ا جهد

كانت هذه السفارة هي آخر سفارة تصل إلينا
أخبارها بين الدولتين ،فقد انش���غل حكام بني
مرين بالخالفات والمنازعة على الحكم بعد مقتل
السلطان أبي سالم س���نة (762هـ1361/م)(((،
أن دولة مالي ضعف���ت واختل األمن فيها،
كم���ا ّ
وبخاصة حينما اس���تقلت مملكة سنغاي ،وبدأت
أن ذلك ال يعني توقف
تتوسع على حسابها((( ،إال ّ
((( وه� ��ي ط��وي�ل��ة ت�ق��ع ف��ي �سبعة وث�لاث�ي��ن ب�ي�ت� ًا ،ان �ظ��ر :اب��ن
خلدون ،عبدالرحمن بن محمد الح�ضرمي :التعريف بابن
خلدون ورحالته �شرق ًا وغرب ًا ،بيروت ،دار الكتاب اللبناني
(1979م)� ،ص ( )78 ، 77 ، 76ل�سان الدين بن الخطيب:
الإحاطة في �أخبار غرناطة )511 / 3( ،وما بعدها.
((( ل�سان ال��دي��ن ب��ن الخطيب :اللمحة ال�ب��دري��ة ف��ي ال��دول��ة
الن�صرية� ،ص (.)118 ، 117
(((  �إبراهيم طرخان :دول��ة مالي الإ�سالمية� ،ص  ،106عبد
القادر زيادية :مملكة �سنغاي في عهد الأ�سيقيين ،الجزائر،

االتصاالت بين البلدين ،فقد اس���تمرت القوافل
التجارية تتردد بين الدولتين ،واستمرت العالقات
ودية بينهما ،بدليل س���فر السلطان عبد الحميد
بن السلطان عمر بن السلطان عثمان بن يعقوب
المريني إلى دولة مالي بع���د تنازله عن الحكم
ألخيه عبد المؤمن سنة (764هـ1362/م) ،ومن
مالي س���ار في ركاب الحجاج الماليين إلى مكة
المكرمة ألداء فريضة الحج ،وم ّر بمصر فأكرمه
األمير يلبغا الخاصك���ي((( ،وأنزله وأعانه على
طريق الح���ج ،ولما عاد توف���ي في مصر قرب
اإلسكندرية سنة (766هـ1364/م)((( ،وكان هذا
آخر اتصال بين ملوك مالي وسالطين بني مرين
يصلن���ا خبره في المص���ادر التاريخية التي بين
أيدينا.

ث��ال��ث� ًا� :أث���ر ال�����س��ف��ارات ف��ي تطوير
العالقات بين المغرب وال�سودان الغربي:

كان لهذه الس���فارات والوف���ود أث ٌر كبي ٌر في
ازدهار العالقات بين المغرب والسودان الغربي،
وش���ملت جميع المج���االت العلمي���ة والثقافية
واالقتصادية واالجتماعية.
أثرها في الجانب العلمي:
ب���دأ تأثير بالد المغرب في الجانب العلمي
مبكراً ،حيث كان إس�ل�ام مل���وك مالي على يد
ال�شركة الوطنية للن�شر والتوزيع� ،ص .25

((( ه��و الأمير يلبغا بن عبداهلل الخا�صكي النا�صري ،ت�أ ّمر
في ع�صر ال�سلطان المملوكي النا�صر ح�سن ،وتولى �أتابك
لل�سلطان محمد بن حاجي ولل�سلطان الأ�شرف �شعبان ،تلقب
با�سم( :نظام الملك) ،وكان له الأمر والنهي في دولتيهما،
ُقتل �سنة (768ه��ـ1366/م) على يد مماليكه( .ابن حجر،
�شهاب الدين �أحمد الع�سقالني :ال��درر الكامنة في �أعيان
المائة الثامنة ،تحقيق :محمد �سيد جاد الحق ،القاهرة ،دار
الكتب الحديثة.)215 ، 214 ، 213 / 5( ،
((( ابن خلدون :العبر ،)320 / 7( ،المقريزي ،تقي الدين
�أحمد بن علي :ال�سلوك لمعرفة دول الملوك ،تحقيق� :سعيد
عا�شور ،القاهرة ،مطبعة دار الكتب (1970م) / 3( ،ق/ 1
 ،)100درر العقود.)221 ، 220 / 2( ،

كان العلماء المغاربة ينتشرون
في مدن السودان الغربي
ّ
كافة ،ففي مدينة جني كان
هناك أكثر من أربعة آالف
عالم خالل القرن السادس
الهجري
ٍ
مسلم من المغرب ،ومن ث ّم انتشر المذهب
داعية
ٍ
المالكي في مالي؛ ما أدى إلى تدعيم العالقات
الثقافية بين المنطقتين.
واتخذت ه���ذه العالقات أش���كاالً متعددة؛
حيث حرص ملوك مالي ،وبخاصة منسا موسى،
ومنسا سليمان ،على تشجيع العلماء للقدوم إلى
بالدهم ،وقد ذكر اب���ن بطوطة جملة من هؤالء
العلماء ،ومنهم:
 محمد بن الفقيه الجزولي :كبير المهاجرينالبيض في مدينة مالي ،وصهر ملك مالي منسا
س���ليمان ،وكذلك صهره الفقي���ه المقرئ عبد
الواحد.
 ابن ش���يخ اللبن ،وابنه :من أهل تلمسان،أكرمه السلطان منسا موسى وأغدق عليه ،وابنه:
كان يُعلِّم القرآن بمالي ،ولقيه ابن بطوطة(((.
 الفقي���ه أب���ي العباس الد ّكال���ي :كان منالبيضان وتولى القضاء لمنسا موسى(((.
 أبو عبد الله محمد بن وانسول :من العلماءالذين وفدوا على دولة مالي من المغرب ،وأصله
من سجلماسة ،تولى القضاء في دولة مالي ،وقد
لقيه ابن خلدون س���نة (776هـ1374/م) ،ونقل
((( القلق�شندي� :صبح الأع�شى.)297 / 5( ،
((( ابن بطوطة :الرحلة� ،ص .692
ثقافية ف�صلية َّ
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عنه كثيراً من أخبار ملوك دولة مالي(((.
ولعل من أش���هر الوافدين الذي���ن كان لهم
أعظم األثر في بالد السودان الغربي أبو إسحاق
الس���احلي الغرناطي((( ،الذي قدم مع السلطان
منسا موس���ى من الحجاز ،وقد كان لهذا العالم
الف ّذ والمهندس البارع والشاعر المفلق أث ٌر كبي ٌر
أيضاً في تقوية العالقات مع بالد المغرب نظراً
لصالته القوية بملوك بن���ي مرين ،والتأثير في
السلطان منسا موسى لتشجيع المغاربة للقدوم
إلى دولته وإكرامهم(((.
ويش��� ّبه أحد الباحثين((( أثر الس���احلي في
الحياة الثقافية واالجتماعي���ة لدولة مالي بأثر
زرياب((( في الحياة األندلسية ،وربما كانت تلك
((( العبر.)202 / 6( ،
((( هو �أب��و �إ�سحاق �إبراهيم بن محمد بن �إبراهيم ال�ساحلي
الغرناطي المعروف بالطويجنُ ،ولد بغرناطة وبها ن�ش�أ وتعلم،
وقد رحل من غرناطة �إلى م�صر ثم �إلى ال�شام والعراق ،وفي
�سنة (724ه� �ـ1325/م) حج والتقى بال�سلطان من�سا مو�سى
ملك التكرور بمكة المكرمة ،ف�أن�س به وا�صطحبه معه في رحلة
العودة �إلى بالده ،و�أقام عنده حتى وفاته �سنة نيف و�أربعين
و�سبعمائة ،وقد كان لل�ساحلي �أث ٌر كبي ٌر في بالد ال�سودان في ك ّل
المجاالت ال�سيا�سية والثقافية والعمرانية ،حيث كان له الف�ضل
في �إدخ��ال �أ�ساليب العمارة الأندل�سية وعنا�صرها �إلى بالد
ال�سودان الغربي ،و�ش ّيد لملك مالي كثير ًا من العمائر الدينية
والمدنية( .ل�سان الدين بن الخطيب :الإح��اط��ة في �أخبار
غرناطة ،)329 / 1( ،وما بعدها ،ابن الأحمر� ،أب��و الوليد
�إ�سماعيل :نثير فرائد الجمان في نظم فحول الزمان ،تحقيق
محمد ر��ض��وان ال��داي��ة ،ب�ي��روت ،م�ؤ�س�سة الر�سالة ،الطبعة
الأولى (1396هـ)� ،ص  ،309الم ّقري :نفح الطيب،)10 / 3( ،
محمد بن �شريفة :من �أعالم التوا�صل بين بالد المغرب وبالد
ال�سودان ،الرباط ،جامعة محمد الخام�س ،من�شورات معهد
الدرا�سات الإفريقية ،ط1999( 1م)� ،ص  ،80وما بعدها).
((( ل�سان الدين بن الخطيب :الإح��اط��ة ،)329 / 1( ،محمد بن
�شريفة :من �أعالم التوا�صل بين المغرب وبالد ال�سودان� ،ص .98
((( محمد بن �شريفة :المرجع نف�سه� ،ص .97
((( زرياب :ا�سمه علي بن نافع مولى الخليفة العبا�سي المهدي،
وتلميذ �إبراهيم المو�صلي ،كان �شاعر ًا مطبوع ًا ح�سن ال�صوت،
ا�شتهر بالغناء وبرع فيه ،وقد انتقل �إلى الأندل�س ،و�سبقته �إليها
�شهرته ،فتلقاه عبد الرحمن بن الحكم بنف�سه �سنة �ست ومائتين،

18

العدد ( )28ربيع الآخر -جمادى الآخرة  1437هـ � -أبريل – يونيه 2016م

التقاليد الملكية التي وصفها ابن بطوطة حينما
زار دول���ة مالي بتدبير الس���احلي ،بل ربما كان
لباس ملوك مالي الذي وصفه هذا الرحالة ،وهي
الثياب البيض الحسان((( ،من أثر هذا الشاعر؛
ذلك أنه هو لباس المغاربة واألندلسيين.
كان العلم���اء المغاربة ينتش���رون في مدن
الس���ودان الغربي كافة ،ففي مدينة جنّي((( كان
هن���اك أكثر من أربع���ة آالف عالم خالل القرن
السادس الهجري ،وال يُستبعد أن يكون من بينهم
عد ٌد من المهاجرين المغاربة(((.
تعج بالعلماء
أما مدينة تنبكت؛ فق���د كانت ّ
الوافدين إليها من ك ّل أنحاء العالم اإلس�ل�امي،
وبخاص���ة المغرب؛ ذلك أنها ش���هدت في دولة
مال���ي نهضة علمي���ة مزدهرة ،فق���د اهتم بها
السلطان منسا موسى وبنى فيها الجامع الكبير
سنة (730هـ1330/م) ،وج ّدد جامع سنكري(((،
وسرعان ما تح ّول هذان المسجدان إلى جامعتين
إسالميتين تد ّرسان العلوم اإلسالمية والعربية،
وأصبح جامع س���نكري يحاكي األزهر في تراثه
ومكانت���ه العلمي���ة ،وتحولت ه���ذه المدينة إلى
و�أقام بقرطبة ،وبها توفي ،ونقل �صناعة الغناء للأندل�س ،وكان
له ت�أثير عظيم في الحياة االجتماعية في الأندل�س في اللبا�س
والأك��ل والآن�ي��ة والزينة( .اب��ن خ�ل��دون :المقدمة� ،ص ،357
الم ّقري :نفح الطيب )217 / 4( ،وما بعدها).
((( الرحلة� ،ص .686
((( ج ّني :وردت عند محمود كعت جن ب��دون ي��اء (الفتا�ش،
�ص � ،)88أما عند الح�سن الوزان فوردت( :جنة)( ،و�صف
�إفريقيا� ،ص  ،)537تعد المركز الثاني في ال�سودان الغربي،
وتقع على نهر باني �أحد فروع نهر النيجر� ،إلى الجنوب من
تجار �صنهاجة
تنبكت ،على بعد ( )200ميل ،وق��د بناها ّ
لتكون مركز ًا تجاري ًا يلتقي فيه تجار الملح بتجار الذهب.
(ال�سعدي :تاريخ ال�سودان� ،ص .)12
((( عبدالرحمن ال�سعدي :تاريخ ال�سودان� ،ص .12
((( عبدالرحمن ال�سعدي :تاريخ ال�سودان� ،ص  ،56عبد الرحمن
زكي :تاريخ الدول الإ�سالمية ال�سودانية ب�إفريقيا الغربية،
القاهرة ،الم�ؤ�س�سة العربية الحديثة (1961م)� ،ص .110

مركز للحياة العلمي���ة ،واجتمع فيها العلماء من
ٍ
جنس ولون ،فكان فيها المغاربة واألندلسيون
ك ّل ٍ
والمصريون والحجازيون ،ومن ك ّل مناطق غرب
إفريقيا(((.
ومن أوجه العالقات العلمية بين المنطقتين
حرص حكام مالي على إيفاد الطلبة السودانيين
للمراك���ز الثقافية ف���ي المغرب عل���ى نفقتهم
الخاصة؛ ولذا وفد كثي��� ٌر من الفقهاء والطالب
ّ
الس���ودانيين على مدينة فاس لاللتحاق بحلقات
العلم(((.
ومن هؤالء العلماء عالم اسمه عبد الرحمن
التميميَ ،قدِ م مع الس���لطان منس���ا موسى من
أرض الحجاز وس���كن تنبك���ت ،فوجدها حافلة
بالعلماء الس���ودانيين الذين فاق���وه في العلم؛
فذهب إلى فاس يستزيد من علمائها ،وعاد إلى
تنبكت ،وكان من أوالده وأحفاده قضاة وعلماء(((.
ومن هؤالء العلماء الذين درس���وا في فاس
كاتب موس���ى الذي أرسله منس���ا موسى لتلقي
العل���م ،فل ّما ع���اد تولى اإلمام���ة والقضاء في
تنبكت ،واستمر إماماً أربعين سنة(((.
ف���إن المصادر
وعل���ى الرغ���م من ذل���ك؛
ّ
المغربي���ة تجاهلت أمثال هؤالء فلم تترجم لهم،
وربما يعود ذلك إل���ى قلتهم ،ولكونهم لم يرتقوا
إل���ى منزلة فقهاء وعلماء المغرب المريني؛ ذلك
أنهم في أثناء دراس���تهم كانوا في طور التكوين،

ولم يش���تهروا إال بعد تخرجه���م وعودتهم إلى
بالدهم(((؛ ولذا نجد تراجم لبعض العلماء الذي
تعدت شهرتهم العلمية بالد السودان الغربي إلى
المغرب واألندلس ،فالنباهي المالقي األندلسي
يورد ترجمة ألحد قضاة دولة مالي ،وهو القاضي
أبو عمرو عثمان بن موسى الجاني ،والذي يصفه
بأنه م���ن أهل الفضل والعدل والقيام على العلم
والصرامة في الحك���م((( ،وقد لقيه ابن خلدون
س���نة (799هـ1396/م) بمصر وهو في طريقه
للح���ج ،ولقّبه بـ :فقيه أهل غانية وكبيرهم علماً
ّ
(((
وديناً وشهرة .

مظاهر الت�أثي ��ر المغربي في الثقافة
ال�سودانية:

برزت مظاهر التأثي���ر المغربي في الثقافة
وجلي في اللغة ،وطريقة
واضح
بشكل
السودانية
ٍ
ٍ
ٍّ
الكتابة؛ فقد س���ادت اللغ���ة العربية ،وأصبحت
إن الدولة اس���تخدمت
لغة العل���م والثقافة ،بل ّ
اللغة العربية في المكاتبات الدبلوماس���ية ،وكان
الس�ل�اطين يجيدونها ويستطيعون التحدث بها،
كتاب من
وقد ذكر ابن فضل الله ال ُعمري وصول ٍ
الس���لطان منسا موسى إلى السلطان المملوكي؛
ّ
ُكتب
بالخط المغربي(((.

ولقد انتش���رت الكتب العربي���ة ،وبخاصة
الدينية ،في بالد الس���ودان الغربي ،فإلى جانب
كتب التفس���ير ،وكتب الحدي���ث كالصحيحين،
اشتهرت مجموعة من المؤلفات التي كانت تُ َد َّرس
((( ح�سن �أحمد محمود :الإ�سالم والثقافة العربية في �إفريقيا ،في مدن الس���ودان الغربي ويقتنيها العلماء ،مثل
القاهرة ،دار الفكر العربي ،ط1986( 3م)� ،ص .248

(((  �أحمد ال�شكري :الإ�سالم والمجتمع ال�سوداني� ،إمبراطورية
مالي� ،أبو ظبي ،من�شورات المجمع الثقافي� ،ص .221

(((  �أحمد ال�شكري :الإ�سالم والمجتمع ال�سوداني� ،ص .223
((( النباهي� ،أبو الح�سن بن عبد اهلل بن الح�سن :المرقبة العليا
فيمن ي�ستحق الق�ضاء والفتيا ،بيروت ،دار الآفاق الجديدة
(1400هـ1980/م)� ،ص .168

((( البرتلي� ،أب��و ع�ب��داهلل محمد ب��ن �أب��ي بكر ال��والت��ي :فتح
ال�شكور في معرفة �أعيان العلماء التكرور ،تحقيق :محمد
ال�ك�ت��ان��ي وم�ح�م��د ح�ج��ي ،ب �ي��روت ،دار ال �غ��رب الإ��س�لام��ي
(1401هـ1981/م)� ،ص .179

((( العبر.)200 / 6( ،

((( عبدالرحمن ال�سعدي :تاريخ ال�سودان� ،ص .57

((( م�سالك الأب�صار في ممالك الأم�صار� ،ص .74
ثقافية ف�صلية َّ
محكمة متخ�ص�صة في �ش�ؤون القارة الإفريقية
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قراءات

تاريخية
وقد جذبت الث����روات الطبيعي����ة الموجودة في
السودان الغربي تجار المغرب ،وبخاصة الذهب الذي
ٍ
بكميات كبيرة ،حتى إ ّن الجغرافيين المس����لمين
ُوجد
(((
األوائل أطلقوا على تلك البالد( :بالد التِّبر)  ،وظنوا
أنه لكثرته ينبت نباتاً كما ينبت الجزر(((.
وكانت القوافل التجاري���ة تأتي من المغرب
مح ّملة بما يحتاج إليه أهل الس���ودان ،وبخاصة
المل���ح الذي ال يوجد في بالده���م ،ويُحمل من
(((
الصحراء ،حيث يتم إنتاج���ه في مدينة تغازة
الواقعة في جنوب المغرب ،ويقوم باس���تخراجه
مس���وفة البربرية ،وتم ّر بهم القوافل
عبيد قبيلة ّ
ف���ي ك ّل س���نة م ّرة ،فتحم���ل المل���ح إلى بالد
الس���ودان((( ،وش���اهد ابن بطوطة هذه المدينة
وس ّماها( :تغازى) ،وذكر أنها على حقارتها فإنه
يُتعامل فيها بالقناطير المقنطرة من التِّبر ،ومنها
سار في قافلة تجارية للسودان(((.

الموطأ لإلمام مالك ،والمدونة لإلمام سحنون،
والرسالة ألبي زيد القيرواني ،والشفاء للقاضي
عياض ،وغيرها.
أثر السفارات في تدعيم العالقات التجارية:
وكان للس���فارات والوف���ود المتبادلة بين
المرينيي���ن ومل���وك مال���ي أث ٌر ف���ي تدعيم
ٌ
ومعروف
العالقات التجاري���ة بين المنطقتين،
ٍ
ٍ
تجارية قديمة؛
بعالقة
أن المنطقتين ترتبطان
ّ
تدعمت وازدهرت في عهد دولة مالي
غير أنها ّ
نتيجة عوامل متعددة ،وعلى رأسها االستقرار
واألم���ن الذي س���اد الط���رق التجارية ،فقد
حرص حكام دولة مالي على س�ل�امة التجار
والمس���افرين ،بل إنهم أنشؤوا فرقاً عسكرية
مهمته���ا حف���ظ الط���رق بين دولته���م وبالد
المغرب((( ،وأشاد ابن بطوطة بأمن دولة مالي
سارق
فال يخاف المسافر فيها وال المقيم من
ٍ
وال غاصب ،وكذل���ك فهم ال يتعرضون ألموال
التج���ار البيض ،ولو ((( ابن حوقل� ،أبو القا�سم الن�صيبي� :صورة الأر���ض ،بيروت،
َمن يم���وت ببالدهم من ّ
دار �صادر ،ن�سخة م�صورة عن طبعة ليدن (1989م)� ،ص
ج���داً ،بل يتركونها عند َمن يثقون
كانت كبيرة
ّ
 ،102الإدري�سي :نزهة الم�شتاق في اختراق الآف��اق/1( ،
(((
 ،)23القزويني ،زكريا بن محمد بن محمود� :آث��ار البالد
به منهم حتى يأخذها مستحقها  ،ولقد سافر
و�أخبار العباد ،بيروت ،دار �صادر� ،ص .18
ابن بطوطة من أيواالتن إلى مالي مسيرة أربعة
((( ال �ه �م��ذان��ي� ،أب ��و ب�ك��ر �أح �م��د ب��ن محمد ال �م �ع��روف بابن
وعش���رين يوماً ،ليس معه إال دلي ٌل وثالث ٌة من
ال�ف�ق�ي��ه :مخت�صر ك�ت��اب ال �ب �ل��دان ،ل �ي��دن ،مطبعة ب��ري��ل،
أصحاب���ه «إ ْذ ال حاجة إلى الس���فر في رفقة
(1302هـ885/م)� ،ص .87
ألمن تلك الطريق»(((.
((( تغازة :تقع ه��ذه البلدة جنوب المغرب في ال�صحراء ،على
الطريق �إل��ى ب�لاد ال�سودان الغربي ،ا�شتهرت ب�إنتاج الملح،
التجار من المغرب على
ونتيجة لذلك تدفق ّ
و�س ّماها ابن �سعيد( :ح�صن الملح)( ،الجغرافيا� ،ص ،)113
بالد السودان ،يقول ابن خلدون عن ملوك مالي
وعُ رفت بعد ذلك با�سم( :تغازة �أو تغازى) ،وبيوتها مبنية من
الملح ،و�أر�ضها �سبخة ،ومنها يُحمل الملح �إلى بالد ال�سودان
إنهم« :قد اعتز سلطانهم ،وهابتهم أمم السودان،
(القزويني� :آثار البالد و�أخبار العباد� ،ص  ،)18وقد م ّر بها ابن
التجار م���ن بالد المغرب
وارتح���ل إلى بالدهم ّ
بطوطة �أثناء رحلته �إلى بالد ال�سودان ،وذكر �أنها على م�سيرة
وإفريقية»(((.
خم�سة وع�شرين يوم ًا من �سجلما�سة ،وقدّم لنا و�صف ًا ق ّيم ًا لهذه
(((  �إبراهيم طرخان :دولة مالي الإ�سالمية� ،ص .133
((( الرحلة� ،ص .690
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البلدة( ،الرحلة� ،ص  ،)674وقد ظلت تغازة م�صدر ًا للملح بعد
دولة مالي ،حيث م ّر بها الح�سن الوزان في الن�صف الأول من
القرن العا�شر الهجري وو�صفها( ،و�صف �إفريقيا� ،ص .)526

((( الم�صدر ال�سابق� ،ص .678

((( القزويني� :آثار البالد و�أخبار العباد� ،ص ( ،)27 - 26وقد �سمع
هذه المعلومات من فقيه �س ّماه( :علي ،ر�أى المدينة وو�صفها.

((( العبر.)200 / 6( ،

((( الرحلة� :ص .674
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سوداً((( ،وفي المقابل استقرت أعدا ٌد كبيرةٌ من
السودان في مدن المغرب ،واتخذ بعض الملوك
من بني مرين إم���اء من تلك البالد فأنجبن لهم
أوالداً ارتق���ى بعضهم ع���رش الحكم في الدولة
المرينية ،مثل الواثق بالله محمد بن أبي الفضل
بن أبي الحسن المريني الذي تولى حكم الدولة
المرينية في شهر شوال سنة (789هـ1387/م)،
وكان أسود اللون وأ ّمه مو ّلدة اسمها( :عسيلة)(((.

وهكذا كان���ت القوافل الس���ودانية تخترق
الصحراء ش���ماالً ،لكنها ال تص���ل إلى المراكز
المغربي���ة كسجلماس���ة مث ً
ال ،ف���ي حين كانت
القواف���ل المغربي���ة تصل إلى مدن الس���ودان
الغربي ،وبخاصة مالي وتنبكت.
ولق���د بلغ االزدهار التج���اري المتبادل بين
المغرب ومالي ذروته بقيام الش���ركات التجارية
المتخصصة في تصدير س���لع السودان الغربي
الخاتمة:
إلى المغرب واألندلس ،ثم إلى األسواق العالمية،
وختاماً؛ فإنه من الممكن أن نجمل عدداً من
وكانت عائلة المقَّري المغربية إحدى األسر التي
النتائج التي توصل لها البحث ،ومنها:
نشطت في هذا المجال.
 االرتباط القوي بي���ن بالد المغرب وبالد�أث ��ر ال�س ��فارات ف ��ي ازده ��ار العالقات
الس���ودان الغربي في جمي���ع المجاالت الدينية
االجتماعية:
والعلمية والثقافي���ة واالقتصادية واالجتماعية،
وإلى جان���ب ازده���ار العالق���ات العلمية حيث عاش���ت المنطقتان فت���رة تاريخية زاهرة
والثقافي���ة والتجاري���ة كانت هن���اك
ٌ
عالقات خالل حكم ٍّ
كل من المرينيين وملوك دولة مالي.
اجتماعية ،تمثلت في الهجرة والمصاهرة ،حيث
 اتجه حكام الدولتين النتهاج وس���يلة إرسالكانت مدن الس���ودان الغربي تزخر بالمهاجرين الس���فارات فيما بينهم ،وذل���ك لتقوية العالقات
بشكل خاص.
البيض من المغرب
ٍ
ودعمها في جميع المجاالت؛ إلدراكهم أهمية ذلك.
ح���ي كام ٌل
فف���ي مال���ي العاصم���ة هناك
 رص���د البح���ث ك ّل ما أوردت���ه المصادرٌ
للبيض���ان((( ،وف���ي قرية زاغ���ري الواقعة بين التاريخية عن السفارات المتبادلة وآثارها ،كما
(((
صحح بعض األخطاء التي وردت لدى بعض
والته ومالي يسكن جماعة من البيضان  ،وفي أنه ّ
جاو (كوكو) حارةٌ للبيضان ،يس���كنها جماعة من الباحثين حولها.
 أعط���ى البحث صورة واضحة عن ازدهارالمغرب ،مثل محمد بن عمر من أهل مكناس���ة،
ومحمد الوجدي التازي ،والفقيه محمد الفياللي العالق���ات العلمي���ة والثقافي���ة واالقتصادي���ة
واالجتماعي���ة بي���ن الدولتي���ن ،وذل���ك بفضل
إمام مسجد البيضان(((.
وكان ه���ؤالء المهاج���رون يندمج���ون في الس���فارات المح ّمل���ة بالهداي���ا واالتص���االت
المجتمع الس���وداني ،بل يصاه���رون األفارقة المتبادلة (التبادل الدبلوماسي).
وأخيراً :لعل هذا البحث يكون إضافة مفيدة
ويتزوج���ون منهم ويزوجونهم ،ومما ُذكر عن أبي
إسحاق الس���احلي أنه تزوج منهم وأنجب أوالداً في تاريخ منطقة السودان الغربي ،خصوصاً في
المجال الحضاري 
((( ابن بطوطة ،الرحلة� ،ص .681
((( الم�صدر ال�سابق� ،ص .680

((( ل�سان الدين بن الخطيب :الإحاطة في �أخبار غرناطة.)341 /1( ،

((( الم�صدر ال�سابق� ،ص .695

((( ابن الأحمر :النفحة الن�سرينية واللمحة المرينية� ،ص (.)15 -14
ثقافية ف�صلية َّ
محكمة متخ�ص�صة في �ش�ؤون القارة الإفريقية
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سياسية

أزمة الدولة في منطقة الساحل اإلفريقي:
دراسة في األسباب وتحديات البناء

�أ .عربي بومدين
�أ�ست�اذ م�ساع�د – ق�س�م العل�وم ال�سيا�سي�ة والعالق�ات الدولية -
جامعة ح�سيبة بن بوعلي -ال�شلف /الجزائر

�سارعت

دولة ما بع�د اال�ستقالل في �إفريقيا جديدة مهدِّ دة للأمن ،كالإرهاب الدولي ،والجريمة
�إل�ى ا�ستي�راد النم�وذج
الغرب�ي المنظمة.
ّ
هذه البيئ���ة األمنية المعقَّ���دة باتت تفرض على
للدولة الوطني�ة؛ الأمر الذي ا�صطدم بالخ�صو�صيات
المحلي�ة (القبيل�ة ،التن�وع اللغويّ والعرق�ي والإثني الدولة أدواراً جديدة ،س���واء كونه���ا ضامناً لألمن،
ّ
ّ
أو مس���ؤوالً عن تحقيقه ،وأمام هذه الوضعية تظهر
الغربي الم�ستورد،
والديني) التي ال تتالءم والنموذج
ّ
ّ
منطقة الس���احل اإلفريقي((( بوصفها منطقة منتجة
ً
ما ّ
مجموعة من ال�صراعات؛ �أدخلت دو ًال �إفريقية
غذى
ف�ي
ح�روب �أهلي� ٍة� ،أ�ض�ف �إل�ى ذل�ك ظه�ور فواع�ل ((( منطقة ال�ساحل :تع ّد نقطة ربط بين المغرب العربي وجنوب
ٍ
22
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لألزم���ات؛ انطالقاً من ذلك وتأسيس���اً عليه :يعالج
الموض���وع اإلش���كالية اآلتية :إلى أي مدى س���اهم
االس���تعماري في تعميق أزم���ة الدولة في
الموروث
ّ
الس���احل اإلفريقي؟ وما أه��� ّم التحديات التي تواجه
بناء الدولة في المنطقة؟

المحور الأول :ت�ش ّكل الدولة في �إفريقيا:
مدخل نظري:

تعك���س أزم���ة بن���اء الدول���ة الوطني���ة إحدى
المعضالت الكبرى للمشكلة األمنية التي تعانيها دول
القارة اإلفريقية ،وذلك في شكل الرواسب التاريخية
التي أنتجتها مشكلة الحدود الجغرافية المتوارثة عن
والقبلي
اإلثني
االس���تعمار ،والتي لم يراع فيها التن ّوع
ّ
ّ
وخصوصي���ة المجتمعات اإلفريقي���ة ،باإلضافة إلى
الصالت السياسية ،والتبعية التي ال تزال تربط الن ُُّظم
السياسية اإلفريقية بسياسات الدول االستعمارية.
وقد حظيت مس���ألة تش��� ّكل الدولة في إفريقيا
ٍ
ٍ
وسجاالت واسعةٍ في األدبيات اإلفريقية،
بمناقش���ات
نظراً ألهميتها ،ولخصوصية تش��� ّكل الدولة الحديثة
في إفريقيا «دولة ما بعد االستعمار».
إ ّن الدول���ة اإلفريقية الحديثة ما هي إ ّال نس���خة
مش��� ّوهة عن الدولة في الغرب ،وذلك راج ٌع أساس���اً
إلى تجاهلها للبيئة اإلفريقية وخصوصياتها المحلية،
ال�صحراء ،وهي كذلك الحزام الرابط بين المحيط الأطل�سي
غرب ًا والبحر الأحمر �شرق ًا ،وبذلك فهي ذلك القو�س الذي
ي�ضم :ال�سودان ،ت�شاد ،النيجر ،مالي ،موريتانيا ،ال�سنغال،
ّ
يو�سع من رقعتها لي�ضيف �إليها :بوركينافا�سو،
وهناك َمن ّ
نيجيريا ،جزر الر�أ�س الأخ�ضر .راجع:
Cédric Jourde، «Au Sahel، la guerre au
terrorisme entre réalité et fiction، In.
Bertrand Badie et Sandrine Talotti (Eds.)،
l›état du monde 2009، Paris: La découverte،
.281-2008، pp: 276

غير �أن��ه �سيتم ح�صر منطقة ال�ساحل الإفريقي في هذه
ال��درا� �س��ة لت�شمل خم�س دول ،وه ��ي( :ال �� �س��ودان ،ت�شاد،
النيجر ،مالي ،موريتانيا) ،نظر ًا لكثافة النزاعات الإثنية
في هذه المنطقة ،والطبيعة المجتمعية المعقدة ،ف�ض ًال عن
التحديات الأمنية فيها.

وقد أثبتت السنوات التي تلت حقبة ما بعد االستعمار
فشل جميع أش���كال المحاكاة في بناء نموذج الدولة
عل���ى الطريقة الغربي���ة ،وبدرجةٍ أكب���ر في المجال
الدستوري(((.
ويمكن القول في االتجاه نفس���ه :إ ّن المشكالت
التي واجه���ت دولة ما بعد االس���تعمار ،والصعوبات
التي اعترضتها في مس���ألة صعوب���ة توطين النموذج
الغربي للدولة ،راجعة باألس���اس إل���ى غياب تقاليد
ّ
َد َوليِة (أُس���س بن���اء الدولة) في التاري���خ اإلفريقي
يفس���ر رفض فك���رة «الدولة» من
المعاصر ،وهو ما ّ
قِ َب���ل المجتمع ،وهو األمر ال ّذي أك���ده غورن هايدن
 ،Goren Hydenحيث يرى أ ّنه -باستثناء إثيوبيا:-
«لم تستطع المجتمعات اإلفريقية جنوب الصحراء أن
تط ّور بنفسها أنظمة دولتية».
ويمي���ز جون وايزم���ان John Wisemanبين
واالجتماعي في
السياس���ي
ثالث مراحل في التط ّور
ّ
ّ
إفريقيا(((:
األول���ى ،وهي المرحل���ة المبكرة :هي س���نوات
تصفية االستعمار ،وبداية تحقيق االستقالل الوطني،
وقد ميزتها جملة قضايا رئيسة ،من أبرزها :إشكالية
بناء الدولة الوطنية ،طبيعة األنظمة السياسية ،وكذا
قضية تحقيق التنمية السياسية.
الثانية :ح ّدد مداها من منتصف الستينيات ،وإلى
غاية نهاية ثمانينيات القرن المنصرم ،وطبعتها ثالثة
مالمح رئيس���ة :التخلّي عن صيغة التعددية الليبرالية
والتح ّول نح���و تبنّي نظام الحزب ،وتدخّ ل العس���كر
((( ب ��رت ��ران ب ��ادي“ :الدولة ال�م���س�ت��وردة :غربنة الن�صاب
ال�سيا�سي” ،ترجمة� :شوقي الدويهي ،ط ،1الجزائر :دار
الفارابي2006 ،م� ،ص .8
(((

John
A.Wiseman، «Introduction:
the
movement towards democracy: Global،
continental and state perspectives»، In. John
A.Wiseman (Ed)، Democracy and Political
Change in Sub-Saharan Africa، London and
.10-New York: Routledge، 1995، pp. 1
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قراءات

سياسية
المباش���ر في الحياة السياسية ،وأخيراً وجود أنظمة
انتخابية تنافسية ،سواء في الدول التي حافظت على
نمط التع ّدد الحزب���ي ،أو التي اعتمدت نمط الحزب
الواحد.
الثالثة :بدأت مع س���نة 1989م ،وش���هدت تحوالً
ملموس���اً في الن ُُّظم السياس���ية اإلفريقية ،حيث ت ّم
التخلّي عن نظام الحزب الواحد من الناحية القانونية
والدس���تورية في صورة الديمقراطية الشكلية ،وهي
ديمقراطي���ة غير حقيقية ،أو ما يس���ميها ريتش���ارد
جوزيف  Richard Josephباس���م« :الديمقراطية
االفتراضية»((( ،ذلك أ ّن الممارس���ة الواقعية أثبتت،
وبشكل ال يدع مجاالً للشك ،أ ّن هذا التح ّول لم يعكس
ٍ
األط���ر النظرية المق���ررة في المواثي���ق والنصوص
ومختلف الدس���اتير ،فيما ُعرف بموجة التح ّول نحو
الديمقراطية في توصيف ما أُطل���ق عليه« :بالتح ّرر
الثاني» إلفريقيا(((.
المتخصص في الش���ؤون
وعلى ح ّد قول الباحث
ّ
اإلفريقي���ة «أ .د .حمدي عبد الرحمن حس���ن»؛ فإ ّن
مؤسس ّياً وال فعل ّياً ،بل إ ّن النّخب
هذا التح ّول لم يكن ّ
الحاكمة س���عت من خالله إلى التكيف واالس���تجابة
((( حمدي عبد الرحمن ،مرجع �سابق� ،ص (.)21 - 13
للش���روط التي أملته���ا طبيعة التح���والت المعقدة

والمركب���ة الت���ي صاحب���ت مرحلة ما بع���د الحرب
الباردة(((.
وفي الس���ياق نفس���ه؛ يؤكد أصحاب مدرس���ة
االقتصاد السياس���ي الليبرالي الجدي���د :أ ّن الدولة
اإلفريقية م���ا بع���د الكولونيالية تتحمل مس���ؤولية
األزمات السياس���ية واالقتصادية التّي تم ّيز إفريقيا،
فقد فشلت فش ً
ال ذريعاً في وظيفتها التنموية(((.
وق���د تمح���ورت التس���اؤالت األساس���ية حول
المح ّددات الس���ياقية والمضاميني���ة لظاهرة «أزمة
الدولة» في إفريقيا عا ّمة ،ومنطقة الساحل اإلفريقي
بصفةٍ
خاصة ،إذ يذهب فري ٌق من الباحثين إلى اعتبار
ّ
العامل اإلثني -الهوياتي والتقس���يم التعسفي للحدود
اإلفريقي���ة دون مراعاة للخصوصي���ات المجتمعية-
متغيراً رئيس���اً؛ على غرار دراس���ات توال فرانس���وا
.Tual François
وهناك َم���ن يرجعها إلى الطبيع���ة القيادية في
ظ ّل أنظمة زبائني���ة وباتريمونيالية  -نيوباترمونيالية؛
قائمة على التس���ييس والش���خصنة خدم ًة للمصلحة
الخاصة((( ،ومن ذلك دراسات رينيه لومارشون René
ّ

((( حمدي عبد الرحمن ،مرجع �سابق� ،ص .21

((( حمدي عبد الرحمن ح�سن« :االتجاهات الحديثة في درا�سة
النظم ال�سيا�سية :النظم ال�سيا�سية الإفريقية نموذج ًا»،
عمان :الأردن ،المركز العلمي للدرا�سات ال�سيا�سية،2008 ،
�ص (.)8 - 7
((( يمكن القول ب ��أنّ البيئة الخارجية المتمثلة في ال�ضغوط
كبير في حدوث هذا التح ّول ،ف�ض ًال
الدولية �ساهمت ٍ
ب�شكل ٍ
ع��ن البيئة ال��داخ�ل�ي��ة؛ ف��ي �شكل االح �ت �ج��اج��ات ،والنخب
المعار�ضة ،وت�صاعد حركات المجتمع المدني في �إفريقيا،
�إ�ضافة �إل��ى ذل��ك ف ��إنّ ه��ذه الفترة �شهدت تراجع ًا لفكرة
التنموية ال�سيا�سية التي ظهرت ف��ي المرحلة الأول ��ى من
التطور االجتماعي وال�سيا�سي لإفريقيا ،وح ّلت مح ّلها فكرة
الم�شروطية ال�سيا�سية و�سيا�سات التكييف الهيكلي المنتهجة
من قبل الم�ؤ�س�سات النقدية العالمية؛ فيما عرف بم�ؤ�س�سات
«بريتون وودز»  .Bretton Woodsانظر :حمدي عبد
الرحمن ،مرجع �سابق� ،ص (.)21 - 13
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((( ت��رت �ب��ط ال�ب��ات��ري�م��ون�ي��ال�ي��ة patrimonialism
Neopatrimonialism
والنيوباتريمونيالية
ارتباط ًا وثيق ًا بكتابات ماك�س فيبر ،وت�ستند على مفهومين
�أ�سا�سيين( :الهيمنة ،وال�شرعية) .ت�ستعمل هذه المقاربات
ب���ص�ف� ٍة خ��ا� ّ��ص��ة ل��درا� �س��ة ال���س�ي��ا��س��ات الإف��ري �ق �ي��ة .يمكن
القول ب ��أنّ النيوباتريمونيالية هي خليط بين نوعين من
الهيمنة مت�شابكين جزئ ّي ًا ،وهما :الهيمنة الباتريمونيالية
 ،patrimonial dominationوال�ه�ي�م�ن��ة
البيروقراطية القانونية العقالنية legal-rational
.bureaucratic domination
فمع الباتريمونيالية :تكون ك � ّل ع�لاق��ات ال�ق��وة بين الحاكم
والمحكوم عبارة عن عالقات �شخ�صية ،وال يوجد تمايز بين
القطاع الخا�ص والمجال العام .بيد �أنه مع النيوباتريمونيالية:
يكون التمييز بين الخا�ص والعام ،على الأق��ل ر�سم ّي ًا ،مقبو ًال
وم��وج��ود ًا ،ويتعاي�ش النظامان جنب ًا لجنب :الباتريمونيالية
المتعلقة بالعالقات ال�شخ�صية ،والعقالنية القانونية المتعلقة

 Lemarchandو صموي���ل إيزنش���تات Samuel
.Noh Eisenstadt
رج���ح فري ٌق آخر دور العوام���ل االقتصادية
كما ّ
وضعف التنمي���ة ،في حين ر ّكز آخ���رون في اقتراب
التبعية ،كما ر ّكز آخرون فيما يُعرف حال ّياً بـ «اقتصاد
الح���رب» ،وما يُحدث���ه من انعكاس���ات محفّزة على
النزاع���ات ،وتظهر فيها فواعل جدي���دة مثل أعمال
ّ
المنظم(((.
العنف ،ونشاطات اإلجرام

المحور الثاني :الأزم���ات البنيوية في
منطقة ال�ساحل الإفريقي:

إ ّن المالحظ���ة الجوهري���ة الت���ي تصادفنا عند
تفكيك الفشل والضعف الذي تشهده الدولة الوطنية
في إفريقيا عا ّمة ،وفي منطقة الساحل بصفةٍ
خاصة،
ّ
هي تماهي مفه���وم الدولة في العديد من القوى غير
المتالئمة مع ماه ّية الدول���ة الوطنية وطبيعتها ،فقد
ت ّم تجسيد فكرة الدولة في ك ٍّل من( :شخص الرئيس
القائد ،والزعيم ،والح���زب القائد الطليعي الواحد)،
وكذا في( :القبيل���ة ،والعرش ،والمنطق���ة ،والجهة،
والعرق) ،ولهذا ُعرفت الدولة اإلفريقية بما يُس ّمى بـ
«العصب العسكرية -المدنية».
وعليه؛ س���يحاول الباحث االعتم���اد على نظرية
بالبيروقراطية ،ما يعني �أنّ ال�سيا�سات غير الر�سمية تغزو
�ات متفاوتة ،لتتم م�أ�س�سة هذا
الم�ؤ�س�سات الر�سمية ب��درج� ٍ
ال�م��زي��ج .وه �ك��ذا ،ف���إنّ النيوباتريمونيالية ن��وع م��ن الهيمنة
ال�سيا�سية ،تتميز بانعدام الأمن ناحية �سلوك م�ؤ�س�سات الدولة
ودوره ��ا ،لكن �ضمن ه��ذا النمط ال يمكن للدولة �أنّ تح ّقق
الم�صلحة العا ّمة ،والم�ؤ�س�سات العا ّمة الر�سمية وال�سيا�سات
المن�سوبة �إليها ال تكت�سب �شرعية كافية .ومن الوا�ضح �أنّ الحكم
النيوباتريمونيالي في �إفريقيا ترجع جذوره التاريخية �إلى الإرث
اال�ستعماري ،فالدولة اال�ستعمارية لي�ست بالدولة الحديثة؛ بل
تقليدية ،تتميز بخ�صائ�ص الإمبراطوريات القديمة .في:
Gero Erdmann and Ulf Engel، Neopatrimonialism
Revisited –Beyond a Catch-All Concept، In. GIGA
Research Program: Legitimacy and Effiency of
.Political Systems، N° 16، February 2006، p.p. 18 ، 19

((( خديجة بوريب“ :الدبلوما�سية الأمنية الجزائرية في منطقة
ال�ساحل الإف��ري�ق��ي :ال��واق��ع والرهانات” ،المجلة العربية
للعلوم ال�سيا�سية ،العدد (� ،)42ص .26

ّ
في اعتقادنا ّأن جل التحديات
األمنية في منطقة الساحل
ّ
اإلفريقي متعلقة بالفشل
االقتصادي وأزمة التوزيع

ٍ
مجتمعات
يخص االنتقال من
التحديث السياسي فيما ّ
ٍ
مجتمعات حديثة ،ويع ّبر بعض الباحثين
تقليديةٍ إل���ى
عن األولى ب���ـ «المجتم���ع الزراعي» ،وع���ن الثانية
باصطالح «المجتمع الصناعي».
وس���نحاول رصد األزمات التي تعانيها األنظمة
السياس���ية والدولة في الس���احل اإلفريقي ،استناداً
إلى التحليل ال ّذي ق ّدمه لوسيان باي Lucian Pye
و جوزي���ف البالومب���ارا Joseph LaPalombara
ألزمات النظام السياس���ي ،ومنها( :أزمة الهوية ،أزمة
المشاركة السياسية ،أزمة الش���رعية ،أزمة التغلغل،
أزمة التوزيع)((( ،والتي أردن���ا أن تكون إطاراً نظر ّياً؛
نقوم و ْفقَه بتحلي���ل أزمات التنمية السياس���ية التي
تواجه الدولة في الساحل اإلفريقي.

�أ � -أزمة الهوية واالندماج الوطني:

من بين التحديات التي واجهت الزعماء الوطنيين،
في مس���ألة بناء الدولة في إفريقيا ومنطقة الساحل
اإلفريقي ،كيفي���ة تحويل المجتمعات متعددة األعراق
واإلثني���ات واللغ���ات والثقافات واألدي���ان إلى «أ ّمة
واحدة»((( ،فاعتقاد إح���دى الجماعات الثقافية بعدم
((( ثامر محمد كامل الخزرجي“ :النظم ال�سيا�سية الحديثة
وال�سيا�سات العامة :درا�سة معا�صرة في ا�ستراتيجية �إدارة
ال�سلطة” ،ط ،1عمان :الأردن ،دار مجدالوي للن�شر والتوزيع،
2004م� ،ص .134
((( حمدي عبد الرحمن ،مرجع �سابق� ،ص .9
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سياسية
االنتماء إلى الدول���ة ،أو ادعائها بعدم انتماء جماعةٍ
أخ���رى ،بالرغم من كون هذه الجماعة األخيرة تعيش
ضمن الدولة نفس���ها ،يدفعنا للق���ول بأننا أمام أزمة
هو ّية((( ،حيث إ ّن المؤسس���ات التعليمية والعسكرية
والبيروقراطية ،فض ً
ال عن المؤسس���ات الوس���يطة
كاألح���زاب والنقاب���ات ،قائمة جميعها على أس���اس
االنتم���اء إلى العصبية المهيمنة على المركز ،س���واء
كانت قبلي���ة أو طائفية أو عرقية ،ونتيجة لذلك؛ فإ ّن
مؤسس���ات الدولة تتحول إلى مجرد أدوات عاملة في
خدمة العصبية ودوامها ،وتعميق ح ّدة أزمة االندماج.
إ ّن الحياة السياسية في هذه المنطقة قائم ٌة باألساس
على انتش����ار مظاهر الحياة القبلية التي يغلب فيها الوالء
للقبيلة على ال����والء للوطن ،خصوص����اً أ ّن بعض القبائل
المستوطنة للمنطقة لها امتدادات عابرة لألوطان ،كأقلية
الطوارق التي تتوزع على خمس دول( :مالي ،النيجر ،ليبيا،
الجزائر ،بوركينافاسو) ،ما أ ّثر بصورةٍ مباشرةٍ في تماسك
الوحدة الوطنية ،ومن ث ّم على بقاء الدولة واستمراريتها.
وعليه،؛ ف���إ ّن أزمة الهو ّي���ة واالندماج في دول
الساحل اإلفريقي تظهر في ثالث صور أساسية:
واللغوي والديني.
اإلثني
العرقي ،والتعدد
 -1التباين
ّ
ّ
ّ
 -2معضل���ة الح���دود المصطنعة الت���ي خلّفها
االستعمار دون مراعاة لهذا التنوع -كما سبق.-
 -3ضعف االنتماء ،وتح ّول الوالء إلى الخارج.

ب � -أزمة الم�شاركة ال�سيا�سية:

���ي؛ على
عام ًال حاس����ماً في إدارة عملية االنتقال السياس� ّ
الرغم من تبنّي هذه الدول للديمقراطية(((.
فض ً
ال عن عالقة ذلك بدرجة المأسس���ة ،وهي
الس���مة الغائبة لدى جميع دول الساحل ،ولهذا يربط
صاموئيل هنتنغت���ون  Samuel Huntingtonبين
المأسسة والمشاركة السياسية واالستقرار السياسي،
حيث يرى أ ّن تحقيق ه���ذا األخير مرهو ٌن بمدى بناء
مؤسسات سياسية ّ
تنظم المشاركة السياسية ،وتحول
دون انعدام االستقرار(((.

ج � -أزمة ال�شرعية والم�شروعية:

السياسي أحد أهم مق ّومات
تم ّثل شرعية النظام
ّ
الدولة واستمراريتها ،لكن في الساحل اإلفريقي غالباً
ما يت ّم الوصول للس���لطة عن طريق وس���ائل وآليات
غير ديمقراطية ،في صورة فرض هيمنة أقلية معينة
السياس���ي في البلد واحتكار السلطة،
على المشهد
ّ
أو عن طريق اعتماد وس���يلة االنقالبات العس���كرية
طريق ًة وأس���لوباً للوصول إلى السلطة ،وهو ما يتنافى
والفعل الديمقراطي ،إذ إ ّن تراث الدولة التسلّطية في
إفريقي���ا أدى إلى هيمنة االعتبارات السياس���ية على
كثير
إدارة االنتخابات الت���ي اتخذت طابعاً رمز ّياً في ٍ
من الحاالت؛ إلضفاء الشرعية على النظام الحاكم.
كما يمك���ن القول بأ ّن الدولة ف���ي العالم الثالث
عا ّم ًة ،بما في ذلك دول الس���احل اإلفريقي ،متغ ّربة
وتقليدية في ٍآن واحد ،حيث استمدت التجربة الغربية
في نموذج أجهزتها اإلدارية واألمنية والعسكرية ،وفي
الوقت نفسه اس���تخلصت من موروثها الثقافي فكرة
جعل الس���لطة حكراً على الحاكم وحاش���يته ،وهو ما
ٍ
الحقيقي.
تحديث من محتواه
يف ّرغ أي
ّ

تتميز العملية السياس����ية في جميع بلدان الس����احل
ٍ
باختالالت هيكليةٍ عميقة ،باإلضافة إلى طبيعة
اإلفريقي
األنظمة السياسية المغلقة ،وضعف المشاركة السياسية،
وانعدام وتقييد حرية التعبير واإلعالم ،وهي من السمات
األصيل����ة للواقع في دول الس����احل اإلفريقي ،فض ًال عن
استمرار تأثير المؤسسة العسكرية في هذه الدول بصفتها ((( ال�سيد علي �أب��و فرحة« :م�ستقبل ال��دول��ة الإفريقية بين
((( رع��د عبدالجليل م�صطفى الخليل ،ح�سام الدين علي مجيد:
«نموذج الدولة  -الأ ّم��ة التقليدي في مواجهة �أزمتي االندماج
والهوية» ،المجلة العربية للعلوم ال�سيا�سية ،العدد (� ،)33ص .131
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ال�سطوة الع�سكرية وج��دوى الديمقراطية» ،مجلة ق��راءات
�إفريقية ،العدد (� ،)13ص .51

((( �صاموئيل هنتنغتون« :النظام ال�سيا�سي لمجتمعات متغيرة»،
ترجمة :فلو عبود ،بيروت :دار ال�ساقي1993 ،م� ،ص (.)101 - 102

د � -أزمة التغلغل:

ال ت���زال الدولة ف���ي الس���احل اإلفريقي تعيش
صعوب���ات في الجغرافيا السياس���ية الداخلية؛ نظراً
لع���دم التح ّكم والس���يطرة على أراضيها الشاس���عة

ومراقب���ة حدوده���ا ،فحكومات ال���دول الخمس في
الس���احل اإلفريقي تمارس -نظر ّياً -الس���يادة على
أراضيها الشاسعة.
وذلك راجع باألساس إلى قلّة اإلمكانيات المتاحة،
والفش���ل الذي تعيش فيه ،فأغلبية دول هذه المنطقة
إما دول منهارة ،وإما في طريقها إلى الفشل ،وهو األمر
الذي من شأنه أن يُغ ّذي حالة عدم االستقرار وال ّ
الأمن
ف���ي هذه المنطقة؛ من خالل تقاس���م فواعل من غير
الدول السلطة مع السلطة المركزية ،كالقبائل ،ومختلف
العرقيات المنتشرة على طول الساحل اإلفريقي؛ على
غرار أقلية الطوارق ،باإلضافة إلى ش���بكات الجريمة
المنظمة ،والجماعات المس���لحة الناش���طة في هذا
اإلقليم ،وفي بعض األحيان تكون أمام تحالف متمردي
الطوارق مع القاعدة وشبكات الجريمة المنظمة.

غياب «المؤسسية» ،هو
كثير
السمة المشتركة في ٍ
من مؤسسات دول الساحل
باتجاهات
اإلفريقي ،الرتباطها
ٍ
وقبلية وطائفية
عرقية
ٍ
ٍ

ويمكن إيعاز تفاقم هذه األزمة إلى ظاهرة الفساد
السياس���ي ،والتي قوامها استخدام السلطة من أجل
تحقي���ق أهداف ذاتية ،والتعامل مع الممتلكات العا ّمة
بوصفها ممتلكات شخصية.
وفي هذا الس���ياق؛ يبرز ّ
مؤشر الشفافية الدولية
لس���نة 2014م المواق���ع المتدنية للعدي���د من بلدان
الساحل اإلفريقي ،وفي مثل هذا السياق من الطبيعي
أن يتع ّم���ق الظل���م االجتماعي ،وأن تتأث���ر الحقوق
هـ � -أزمة التوزيع والف�شل االقت�صادي:
االقتصادية ،وأن تتس���ع رقعة الفقر بعيداً عن فكرة
يقول جوزيف البالومبارا  :joseph palombaraالتنمية اإلنسانية.
عام -هي مشكلة توزيع،
إ ّن مش���كالت الحكم -بوجهٍ ٍ ّ
مدركات الفس���اد في الس���احل اإلفريقي حسب
فالنظام
ّ
السياس���ي هو المستخرِ ج والمح ِّرك والموزِّع مؤشر2014م
للموارد والخدمات والقيم والفرص.
المعدل
الترتيب
البلد
ومما يالحظ ف���ي دول الس���احل اإلفريقي :أ ّن
توزيع الموارد يم ّثل إح���دى الظواهر البارزة داخلها،
175/103
النيجر
100/35
ففي حين تنفرد القلة بك ّل الموارد المتاحة؛ يقع عبء
175/115
مالي
100/32
الحرمان على الكثرة الغالبة.
175/124
موريتانيا
100/30
ٍ
طبقي حاد،
تفاوت
وتُبرز أزمة التوزيع إش���كالية
ٍّ
وه���و ما ينجم عنه ص���راع داخلي ،ومن ش���أن هذا
175/154
ت�شاد
100/12
الطبقي إث���ارة االس���تقرار وتهديده ،وهو
التف���اوت
ّ
175/173
ال�سودان
100/11
ما يظه���ر جل ّياً في ك ٍّل من مال���ي والنيجر من خالل
العصيان والتم ّرد المستمر للطوارق ومختلف األقليات
المص���در :مؤش���ر الش���فافية الدولية لس���نة
األخ���رى ،فيما يُع���رف بـ «قوس األزمات» المتّس���م 2014م– بتصرف www.transparency.org/ .-
باالنقسامات الداخلية.
cpi2014/results
ثقافية ف�صلية َّ
محكمة متخ�ص�صة في �ش�ؤون القارة الإفريقية
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قراءات

سياسية
المحور الثالث :تحديات بناء الدولة في
منطقة ال�ساحل الإفريقي:

يتفق العديد م���ن الخبراء والباحثي���ن على :أ ّن
واالقتصادي للدولة الوطنية
السياسي
عامل الضعف
ّ
ّ
اإلفريقي يمكن أن يؤدي دوراً أساس��� ّياً
في الس���احل
ّ
في زعزعة االس���تقرار واألمن ف���ي المنطقة ،فأزمة
الدولة هي نتيجة لتراكم ما يُس��� ّمى« :العوامل المثيرة
لألزمات».
كما واجهت عملية بناء الدولة في منطقة الساحل
اإلفريق���ي تحديات متنوع���ة ،باتت تعرقل مس���يرة
االس���تقرار وتحقي���ق التنمية ،فض ً
ال عن المش���اريع
األجنبية التي اس���تغلت هذا الواق���ع المتأزم ،وهو ما
سيت ّم بيانه في النقاط اآلتية:

�أ  -التحديات التاريخية:

مواطن
لجأت السياسة االس���تعمارية إلى تكوين
ٍ
إفريق���ي مم���زّق بي���ن انتماءاته اإلقليمي���ة واإلثنية
ٍّ
والديني���ة ،في إطار مجتمعه التقلي���دي ،وبين واقعه
االجتماعي والسياسي الحديث.
ومن ناحية أخرى؛ فقد أخلّت السياسة االستعمارية
بالحدود العرقية ،وزعزعت طرق الحياة التقليدية ،بما
في ذلك التنقّل الح ّر لألشخاص والممتلكات ،بحدودٍ
مصطنعة ورثتها ال���دول اإلفريقية ،وفي هذا اإلطار،
الرحل ،ينبغي
الذي يجمع بين سيطرة الدولة والسكان ّ
تحلي���ل العديد من الصراعات الس���احلية ،فغالباً ما
يكون البدو هم الالعبين األساس���يين فيها ،وكثيراً ما
تكون هذه الصراعات حدودية ،كما في حالة الطوارق
في مالي والنيجر(((.

ب  -التحديات ال�سيا�سية:

يُس��� ّمى« :دولة ما بعد االس���تعمار» ،وقد تبنّت أغلب
الدول اإلفريقية حديثة االستقالل -في هذه الفترة-
نظام «الحزب الواحد» آلي ًة لبناء الدولة(((.
ومن أبرز المق���والت الفكرية في توصيف الن ُُّظم
السياس���ية اإلفريقية في مرحلة ما بعد االستقالل؛
ما ع ّبر عنه ماي���كل براتون  Michael Brattonو
نيكوالس ف���ان دي وال Nicolas van de Walle
عام 1997م بمس ّمى« :األبوية الجديدة»(((.
كما أ ّن غياب «المؤسسية» ،هو السمة المشتركة
كثير من مؤسس���ات الدولة لدى دول الس���احل
ف���ي ٍ
ٍ
باتجاهات عرقيةٍ وقبليةٍ وطائفية،
اإلفريقي ،الرتباطها
إضافة إلى اإلخفاق اإلداري ،دونما نس���يان تماسك
النفوذ القبلي في مواجهة مؤسسات الدولة ،وارتباط
الذاكرة الجماعية لألفراد بمفه���وم االنتماء العرقي
وليس بمفهوم الدولة ،وهي من األس���باب الجوهرية
التي جعلت الدول الجديدة تفشل في تكوين مجتمعات
حديثة قادرة على تقديم ضمانات متساوية للجميع.
وعند التمعن في الفضاء الجيوسياس���ي للقوس
الس���احلي؛ يبدو (هناك دوماً ق���وى تم ّثل «المركز»،
تمتلك السلطة السياسية ،وتتحكم في ثروات البالد،
وقوى أخرى هي «المحيط» -أي األطراف ،-مه ّمشة،
وتطم���ح لتغيير الوضع القائم) ،وهي وضعية س���اهم
االس���تعمار بقوةٍ في تكريس���ها ،حيت عمل على قلب
عالقات الق���وة التقليدية في المنطقة ،وهو ما يظهر
جل ّياً في ك ٍّل من( :مالي ،والنيجر ،وتشاد) ،وهذا األمر
س���ينتج أزم ًة سياس���ي ًة نتيجة لغياب آليات التداول
الطبيعي للس���لطة ،واحتكار مراك���ز القيادة من قبل
ّ
خ���ب ال تتمتع في أغلب األحي���ان بالح ّد األدنى من
نُ ٍ

أ ّدت نهاية الحقبة االس���تعمارية ،بما حملته من
تش ّوهات ،إلى ظهور الدولة اإلفريقية الحديثة ،أو ما ((( حمدي عبد الرحمن :االتجاهات الحديثة في درا�سة النظم
ال�سيا�سية ،...مرجع �سابق� ،ص .31

(((
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(((

Michael Bratton، Nicholas van de Walle،
Democratic Experiments in Africa: Regime
Transitions in Comparative Perspective، UK:
.Cambridge University Press، 1997

النزاهة والكفاءة المهنية ،إضافة إلى غياب الحريات
العا ّم���ة ،وتفاق���م انتهاكات حقوق اإلنس���ان ،وفرض
المراقبة السياس���ية والفكرية على األفراد ،والخلط
بين الدولة والقبيلة بوصفها السمة الرئيسة للمجتمع
والدولة.
باإلضاف���ة إلى النظام االقتصادي الس���ائد في
ه���ذه الدول بعد اكتش���اف النفط ،هو نظ���ا ٌم ريعي،
ومزيج م���ن تركيبةٍ ثيوقراطي���ةٍ وأوثوقراطيةُ ،غ ّيبت
فيها المؤسس���ات التشريعية والدس���تورية ،وهياكل
الدول���ة الحديث���ة ،و ُغ ّيب���ت فيها فكرة المأسس���ة
والمشاركة السياس���ية لصالح أقليةٍ مع ّينةٍ في صورة
التس���ييس والش���خصنة ،ذلك أنها أنظمة عسكرية
ونيوباتريمونيالية ،م ّيزت الحياة السياس���ية في هذه
المنطقة منذ االس���تقالل ،وال تزال مستمرة إلى اآلن
بش���كل يوحي بأ ّن الواقع اإلفريق���ي قد تج ّذرت فيه
ٍ
السلطة األبوية والعسكرة.
وفي السياق نفسه؛ تتب ّدى لنا ظاهرة االنقالبات
العس���كرية ،حيث تتورط المؤسسة العسكرية لتشغل
ح ّيزاً معتبراً في الحياة السياسية ،وهو ما أطلق عليه
بعض الباحثين« :زرع المؤسسة العسكرية في الحياة
المدنية»((( ،وهو ما يع ّد مخالفة آللية الديمقراطية.

ج  -التحديات االقت�صادية واالجتماعية:

متالزم���ة األم���ن والتنمية ،ودالل ًة عل���ى ذلك :تحتل
جميع دول الس���احل اإلفريقي ذيل الترتيب (المراتب
األخيرة) في مؤش���ر التنمية البش���رية لسنة 2014م،
فنجد النيج���ر في المرتبة  ،187تش���اد  ،184مالي
 ،176السودان  ،166موريتانيا. (((161
يخص األمن الغذائي ،والذي يترتب عليه
أما فيما ّ
األمن الصحي ،فقد أش���ارت تقديرات شهر ديسمبر
2014م إل���ى أ ّن هن���اك  19.8مليون ش���خص في
منطقة الس���احل يعانون انعدام األمن الغذائي ،منهم
ش���خص في حالةٍ خطرةٍ  ،ويحتاجون إلى
 2.6مليون
ٍ
مساعدات غذائية عاجلة.
وقد شهدت سنة 2015م تدهوراً في حالة األمن
ٍ
سنوات سابقة.
الغذائي لعددٍ أكبر م ّما كانت عليه في
وتش���هد منطقة الساحل مس���تويات مرتفعة في
مستمر وغير مقبول ،وقد
بشكل
س���وء التغذية الحا ّد
ٍ
ٍ
أشار مكتب األمم المتحدة لتنسيق الشؤون اإلنسانية
( )OCHAإلى أنه في عام 2015م عانى  5.8ماليين
س���ن الخامسة من س���وء التغذية العالمي
طفل دون
ّ
الحا ّد ( ،)GAMمن بينه���م  1.7مليون طفل عانوا
من سوء التغذية الحا ّد ( ،)SAMو  4.4ماليين طفل
من سوء التغذية الحا ّد المعتدل ( ،)MAMويعاني-
في المتوسط -طف ٌل واح ٌد من أصل ثالثة في منطقة
الساحل من ظاهرة التقزّم (بسبب تو ّقف النمو) ،وما
س���ن الخامسة يتوفون
يُق ّدر بـ  571.000طفل دون
ّ
سنو ّياً بسبب سوء التغذية(((.

من بي���ن التحديات الت���ي تعرقل مس���يرة بناء
الدولة في الس���احل اإلفريقي الفقر ،وزيادة البطالة،
والمجاعة ،والتدهور االقتصادي ،والتدهور الصحي،
وضعف النمو االقتصادي ،ووجود مستويات استدانةٍ
عالية ،وتبعية للخارج ،وضعف البنية التحتية التعليمية ((( برنامج الأمم المتحدة الإنمائي ،تقرير التنمية الب�شرية
ل �ع��ام 2014م «ال�م���ض��ي ف��ي ال �ت �ق��دم :ب �ن��اء المنعة ل��درء
واالجتماعية ،واضطراب الموارد الزراعية ،باإلضافة
المخاطر» ،نيويورك :الأمم المتحدة2014 ،م.
إلى األم ّية والجهل.
((( Humanitarian Needs Overview - 2015
وهذه العوامل من ش���أنها تغذية مصادر اليأس،
Sahel region، Report prepared by OCHA on
behalf of Regional Humanitarian Partners،
وتفاقم مش���اعر اإلحب���اط ،وتو ّف���ر أرضية خصبة
.16-December 2014، p01
لحركات التم ّرد واالنش���قاق والتط���رف ،انطالقاً من
http://reliefweb.int/sites/reliefweb.int/files/
((( ال�سيد علي �أبو فرحة ،مرجع �سابق� ،ص .43

20Regional%20HNO%20 %resources/2015
-02-Final%202014Dec17.pdf accessed on: 03
.2016
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قراءات

سياسية
فهذه المنطقة تش���هد رواج���اً لالتجار غير
المش���روع باألس���لحة ،خصوصاً بعد انهيار نظام
معم���ر القذافي في ليبيا ،وفتح مخازن الس�ل�اح،
وعودة أف���راد الطوارق الذين س���لّحهم في إطار
ّ
مخطط���ه في إنش���اء «جمهورية الط���وارق» في
الصحراء الكب���رى ،يؤكد ذلك مانو دياك mano
 - dayakوه���و من ط���وارق النيجر -من خالل
مؤ ّلفه( :معاناة الطوارق)(((.
إضاف���ة إلى عددٍ م���ن األنش���طة ،كتهريب صمغ
الحش���يش المغربي ،وتهري���ب الكوكايين م���ن أمريكا
الالتيني���ة ،وعمليات االختطاف للحص���ول على فدية،
والتي كان وراءها – غالباً  -تنظيم القاعدة في المغرب
اإلسالمي ،والتجارة في السلع المه ّربة المشروعة هروباً
م���ن اإلجراءات القانونية ،وتب���رز موريتانيا كواحدة من
أه ّم ثالثة محاور لتهريب الس���جائر في الساحل وغرب
إفريقيا((( ،أضف إلى ذلك مسألة الهجرة غير الشرعية،
وما يصاحبها من عمليات االبتزاز واالتجار بالبشر.
وال ينبغي نس���يان العالقة الوطيدة بين أعمال
العنف في المنطقة ونشاطات الجريمة المنظمة،
وك���ذا عالقتهما ببع���ض المتورطي���ن في جهات
حكومية ورسمية في هذه الدول.

ويمك���ن إرجاع هذا الضعف المعقد إلى عدد من
العوامل:
 سوء اإلدارة ،والفساد (الصغير ،والكبير). البيئة الخارجية المتعلقة بمسألة المديونيةالخارجي���ة ،ذل���ك أ ّن دول الس���احل اإلفريق���ي
ٍ
بنس���بة كبيرةٍ على المساعدات اإلنسانية،
تعيش
كبير
واإلق���راض ،هذه األخيرة التي تعيق
ٍ
بش���كل ٍ
النمو والتنمية ،وترهن اس���تقالل هذه الدول من
الناحي���ة السياس���ية واالقتصادي���ة ،وأمارة ذلك
المشروطية السياسية.
 عوامل جغرافية؛ نظراً لخصوصية المنطقة؛كونها منطقة صحراوية ،وتق ّل فيها نسبة تساقط
التصحر والجفاف،
األمطار ،إضافة إلى مشكالت
ّ
وهي األمور التي من ش���أنها إعاقة تحقيق األمن
الغذائي وقيادة التنمية.
 تخلّي الدولة ع����ن وظائفها االجتماعية فيإط����ار تحقيق العدال����ة االجتماعي����ة ،برغم النم ّو
الديموغرافي الس����ريع ،والذي ال يتماشى ووتيرة
االقتصادي في هذه المنطقة ،ما من ش����أنه
النمو
ّ
أن يُضعف الوالء ،ويح ّوله إلى جهات أخرى متمثلة
في( :األقلية ،المجموعة العرقية ،الجهة ،العشيرة)،
وفي بعض األحيان يتع����دى ذلك إلى التحالف مع هـ  -تحدي الم�شاريع الأجنبية:
من بين التحديات الت���ي تواجه بناء الدولة في
ّ
المنظم بغية تأمين لقمة العيش،
عصابات اإلجرام
الساحل اإلفريقي :مدخل التهديدات األمنية لتعظيم
كما تجلّى ذلك خالل األزم����ة األخيرة في منطقة
القيم���ة االس���تراتيجية لهذه المنطق���ة أو مناطق
الساحل اإلفريقي بداي ًة من سنة 2012م.
مجاورة ،فتبرز في هذا اإلطار عدة مشاريع أجنبية
د  -التحدي ��ات الأمني ��ة (ق�ضاي ��ا الغلو ،في محاولة للتموقع من جديد؛ بغية كس���ب مناطق
ون�شاطات الجريمة المنظمة):
نفوذ وحماية مصالحها االقتصادية بالدرجة األولى.
من بين التحديات األمنية في منطقة الساحل
ومن أبرز ذلك المصالح الفرنسية في ٍّ
كل من
اإلفريق���ي نش���اطات الجريمة المنظم���ة العابرة
للحدود بمختلف أنواعها ،وظاهرة العنف الدولي،
((( راج� � ��ع ف��ي ذل� ��كMano Dayak، Touareg، la :
.tragédie، France: Édition LATTES، 1992
والتي تؤدي دوراً بارزاً في إعاقة عملية بناء الدولة،
((( ولفرام الخ��ر“ :الجريمة المنظمة وال�صراع في منطقة
أي تنمية ال بد أن يصاحبها
خصوصاً إذا علمنا أ ّن ّ
ال�ساحل وال�صحراء”� ،أوراق كارينغي ،ب �ي��روت :لبنان،
االستقرار واألمن.
�سبتمبر 2012م� ،ص .5
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النيج���ر ومالي ،حيث توجد كبرى االس���تثمارات
الفرنس���ية في مج���ال اليورانيوم (ش���ركة أريفا
وتوتال) ،زيادة لما تراه فرنسا نفوذاً تقليد ّياً لها.
ويت ّم اس����تغالل الجماعات المسلحة بغية خلق
ٍ
تهديد وجودي ومس ّوغ للتدخل ،بحيث يت ّم «تضخيم
التهدي����د اإلرهابي» ،على ح ّد تعبير الباحث مهدي
تاج ،للس����ماح للدول المنافس����ة باالس����تيالء على
الث����روات ،والتمركز اقتصاد ّياً وعس����كر ّياً بالممر
االستراتيجي الذي يربط المحيط األطلسي بالبحر
األحمر ،مم����ا يُمكنهم من التأثير ف����ي التوازنات
الجيوسياسية والطاقوية في المغرب العربي وغرب
إفريقيا ،وهو ما ظهر بوضوح في التدخّ ل العسكري
الفرنسي في مالي (2013م) ،وفي إفريقيا الوسطى
بحجة محاربة «الجماعات اإلرهابية».
(2014م)ّ ،
ً
وتب���رز أيضا في إط���ار التكال���ب على هذه
المنطقة المشاريع األمريكية في الساحل اإلفريقي،
خصوصاً بعد أحداث س���بتمبر 2001م ،في إطار
الحملة العالمية لمكافحة اإلرهاب ،وعودة االهتمام
بهذه المنطقة االستراتيجية ،إذ ت ّم تأكيد ذلك من
طرف اإلدارة األمريكية م���ن خالل وثيقتَي األمن
القومي لس���نتَي (2002م2006 ،م) ،وكذا البرامج
األمنية( :مب���ادرة بان الس���احل 2002م ،مبادرة
مكافحة اإلرهاب عب���ر الصحراء 2005م ،القيادة
العس���كرية أفريكوم) ،إضافة إلى دعاوى مكافحة
اإلرهاب ،حيث يت ّم تضخيم التهديد المس���لح في
الس���احل اإلفريق���ي؛ بغية الس���يطرة على منابع
النفط في منطقة غرب إفريقي���ا الغنية بالنفط،
استراتيجي في مجال الطاقة،
بديل
لما تم ّثله من ٍ
ٍّ
س���عياً لتنويع مصادر الحصول عليه���ا ،وتحقيق
األمن الطاقوي األمريك���ي ،في ظ ّل االضطرابات
السياسية واألمنية في منطقة الشرق األوسط.
وال ننس���ى  -في هذا التضارب  -المنافس���ة
االقتصادية الصينية.
ك ّل تلك المشاريع تنال من مق ّومات هذه الدول

ّ
يتم استغالل الجماعات
تهديد
المسلحة بغية خلق
ٍ
وجودي ّ
ومسوغ للتدخل،
بحيث ّ
يتم «تضخيم التهديد
اإلرهابي
في السعي لبناء األمن ،وتحقيق االستقرار ،والدفع
نحو التنمية ،ومسيرة بناء الدولة(((.

الخاتمة:

إ ّن هذا الواقع لن يس���تقيم إال بمعالجة األزمات
الهيكلي���ة المتعلقة بضرورة بن���اء الدولة انطالقاً من
البيئة والخصوصية المحلية ،ومراعاة التنوع والتعدد،
ٍ
ضعف
وتوظيفه في أن يكون عامل قوة للدولة ال عامل
له���ا ،مع تجاوز ك ّل األحقاد التاريخية ،وبناء مجتمعات
توافقية تراعي هذا التعدد والتنوع ،فض ً
ال عن تصحيح
االختالالت الهيكلية على مس���توى العملية السياسية،
وبن���اء أنظمة ديمقراطية قائمة عل���ى انتخابات ح ّرة
ونزيه���ة؛ في إطار التداول الس���لمي على الس���لطة،
وتحقيق العدال���ة التوزيعية ،وعدم اإلقصاء والتهميش
في إطار فك���رة المواطنة؛ تحقيقاً لكرامة اإلنس���ان
وحماية كيانه ،وكذا تحريره من الخوف والحاجة.
وف���ي اعتقادن���ا :أ ّن ج ّل التحدي���ات األمنية
في منطقة الس���احل اإلفريقي متعلّقة بالفش���ل
االقتصادي وأزم���ة التوزيع ،أل ّن أي اس���تقرار ال
ب���د أن يكون ُمخرجاً لتنمية اقتصادية تس���تهدف
اإلنس���ان ،تحقيق���اً للتنمية اإلنس���انية بمفهومها
الواسع في هذه المنطقة 
((( عربي بومدين“ :ال�ساحل الإفريقي �ضمن الهند�سة الأمنية
الأمريكية” ،مجلة قراءات �إفريقية ،العدد (� ،)19ص (.)40 - 49
ثقافية ف�صلية َّ
محكمة متخ�ص�صة في �ش�ؤون القارة الإفريقية

31

قراءات

سياسية

ّ
القمة اإلفريقية  ..26رصد وتحليل
د .بدر ح�سن �شافعي
خبير ال�ش�ؤون الإفريقية  -جامعة القاهرة

�شهدت

يخص الموض����وع الرئيس للق ّمة :فقد ت ّم
وفيما
ّ
العا�صم�ة الإثيوبية �أدي��س �أبابا في
الفترة من  31-21يناير 2016م :اختياره من قِ بل قادة االتح����اد ،لالحتفال بالذكرى:
الخامسة والثالثين لتدشين الميثاق اإلفريقي لحقوق
�أعم�ال الدورة  26لر�ؤ�ساء الدول والحكومات (القمة
ّ اإلنسان والشعوب (1981م) ،والثالثين لدخوله ح ّيز
الإفريقية  ،)26والتي ُعقدت تحت �شعار2016( :م :النفاذ (1986م) ،باعتبار هذا الحدث تح ّوالً حقيق ّياً
ب�شكل فى مسار التعامل اإلفريقي مع قضايا حقوق اإلنسان،
عام �إفريقي�ا لحقوق الإن�سان ..م�ع التركيز
ٍ
انبثق عنه :تش����كيل اللجنة اإلفريقية لحقوق اإلنسان
خا�ص على حقوق المر�أة).
ٍّ
والش����عوب ،والمحكمة اإلفريقية لحقوق اإلنس����ان
وحقوق الشعوب؛ فض ً
ال عن تماشي ذلك مع البند 4
وقد سبق اجتماعات الق ّمة اجتماعان :أحدهما من القانون التأسيسي لالتحاد اإلفريقي  ،2000الذي
على مس���توى المندوبي���ن الدائمي���ن ،واآلخر على يُلزم الدول األعضاء «باحترام المبادئ الديمقراطية،
وحقوق اإلنس����ان ،وسيادة القانون ،والحكم الرشيد»،
مستوى المجلس التنفيذي (وزراء الخارجية).
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وم����ا جاء في أحكام بروتوكول ع����ام 2003م للميثاق
اإلفريقي لحقوق اإلنس����ان والش����عوب؛ بشأن حقوق
���مي بشأن
المرأة (بروتوكول مابوتو) ،واإلعالن الرس� ّ
المساواة بين الجنسين في إفريقيا 2004م(((.
وإن كانت هناك العديد من اإلش���كاالت المرتبطة
بهذا الموضوع ،لع ّل منها :عدم تصديق العديد من الدول
الخاصة بهذا الموضوع ،مثل
على المعاهدات اإلفريقية
ّ
الميثاق اإلفريق���ي للديمقراطية واالنتخابات والحكم،
البروتوكول المنشئ لبرلمان عموم إفريقيا ..لذا كانت
هذه القضية من أه ّم القضايا التي ت ّمت مناقشتها على
المستوى الوزاري في القمة.

أهم ق�ضايا القمة:
� ّ

أما أه ّم القضايا التي ُطرحت للنقاش في القمة
26؛ فتن ّوعت ما بين قضايا إدارية (إجرائية) ،وأخرى
سياس���ية ،واقتصادية ،وأمني���ة ،وحقوقية ،وكذلك
إنسانية ،وبيئية.
ويمكن إيجاز أه ّم هذه القضايا فيما يأتي:
 -1الجوانب اإلجرائية :تتم ّثل في انتخاب هيئة
مكت���ب الق ّمة ،حيث يح ّل الدور على إقليم الوس���ط
لش���غل منصب رئيس االتحاد ،وانتهت المش���اورات
اإلقليمي���ة ف���ي هذا الش���أن إلى اختي���ار الرئيس
التش���ادي (إدريس ديبى إتنو) لرئاس���ة االتحاد لعام
2016م ،فض ً
السلم
ال عن التشكيل الجديد لمجلس ّ
الخاصة
واألمن ،وكذلك وضع القواع���د اإلجرائية
ّ
بانتخاب���ات المفوضية التي يُفت���رض أن تُجرى في
يوليو القادم.
 -2الجوان���ب السياس���ية :برزت فيها مس���ائل
الحوكم���ة ،واالنتخاب���ات ،وااللت���زام بالمب���ادئ
((( حول هذه التبريرات انظر :الم�ؤتمر ال�صحافي الم�شترك
لمفو�ض االتحاد الإفريقي لل�ش�ؤون ال�سيا�سية حول م�شروع
2016م ،الموقع العربي للمفو�ضية 31،يناير 2016م:

http://au.int/ar/joint-press-conferenceproject-2016-commissioner-aisha-larabaabdullahi-urges-journalists-advocacy-onhuman-rights

الدستورية ،فى الجلسة المغلقة التي عقدها رؤساء
ال���دول والحكومات صباح الي���وم األول للق ّمة؛ قبل
جلسة االفتتاح الرسمية.
 -3الجوانب المالية واالقتصادية :نوقشت فيها
قضي����ة التمويل اإلضافي ألنش����طة المنظمة ،ومدى
مساهمة الدول األعضاء بها ،كما بحثت الق ّمة بعض
تقارير اللجان الرئاس����ية األخ����رى لمؤتمر االتحاد
اإلفريقي ،أهمها :تقرير رئيسة ليبيريا ورئيسة اللجنة
رفيعة المستوى ألجندة التنمية لما بعد 2015م.
السلم
 -4الجوانب األمنية :تتناول تقرير مجلس ّ
الس���لم واألم���ن في إفريقيا ،وأبرز
واألمن عن حالة ّ
النزاعات الت���ي تتص ّدر أولوياته ،وبعض المس���ائل
السلم واألمن في إفريقيا.
المتصلة بتفعيل بنية ّ
 -5القضايا اإلنس���انية والحقوقي���ة :ت ّم بحث
الخاصة بأنش���طة اللجنة اإلفريقية لحقوق
التقارير
ّ
اإلنس���ان والش���عوب ،والمحكمة اإلفريقية لحقوق
اإلنسان والشعوب ،ولجنة االتحاد اإلفريقي للقانون
الدولي ،والمجلس االقتصادي واالجتماعي والثقافي
لالتحاد اإلفريقي ،والمجلس االستش���اري لمكافحة
الفساد ،واللجنة اإلفريقية لحقوق الطفل ورفاهيته.
 -6أما بالنس���بة للجوانب البيئية :فقد خُ ّصصت
منس���ق لجنة
لع���رض تقري���ر مص���ر ،باعتباره���ا ّ
رؤس���اء الدول والحكوم���ات األفارقة لتغ ّي���ر المناخ
 CAHOSCCأم���ام الق ّم���ة اإلفريقي���ة ،وال���ذي
اجتم���اع عقدته على
يتض ّم���ن عمل اللجنة منذ آخر
ٍ
هامش اجتماعات الجمعية العا ّمة لألمم المتحدة في
سبتمبر 2015م ،خصوصاً فيما يتعلق بنتائج ق ّمة تغ ّير
المناخ التي ُعقدت بباريس في ديسمبر 2015م(((.
وكذل���ك تض ّمنت كيفي���ة مكافحة األمراض في
والس���ل ،وعرض
القارة ،ومن أهمها :اإليدز واإليبوال ّ
((( لمزيد من التفا�صيل انظر :م�صر تت�أهب لع�ضوية الأمن
الإفريقي ،موقع العربية نيوز 26 ،يناير 2016م:
more at: http://www.alarabyanews.
com/153272#sthash.QMV4BzuU.dpuf
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قراءات

سياسية
تقرير رئيس زيمبابوي ورئيس لجنة رؤس���اء الدول
والحكومات حول برنامج( :إيدز واتش أفريكا).
وفي ه���ذا الصدد ،وقبل ع���رض تفاصيل هذه
القضايا ،ينبغي إيراد مالحظتَيْن:
المالحظة األولى :ت ّم ترش���يد ع���دد التقارير
التي تناقش���ها الق ّمة ،وذلك من أج���ل التركيز في
ٍ
ٍ
محدود من القضاي���ا ،ففي ضوء قرارات ق ّمة
عدد
يونيو 2015م :ت ّم االتف���اق على أن تتناول ق ّمة يناير
2016م عدداً محدوداً من تقارير اللجان الرئاس���ية
(لجان رؤساء الدول والحكومات التابعة لمؤتمر ق ّمة
االتح���اد) ،لتمكين الرؤس���اء من التركيز على تناول
الموضوع���ات ذات األهمية االس���تراتيجية للقارة،
حيث تق��� ّرر أن تتناول ق ّمة يناي���ر 2016م التقارير
الخاصة بلجان تغ ّير المناخ ،وأجندة التنمية لما بعد
ّ
2015م ،وبرنامج( :إيدز واتش أفريكا).
المالحظة الثانية :تأجيل بح����ث تقارير اللجان
الخاص����ة بإصالح مجل����س العلم واألمن
الرئاس����ية
ّ
اإلفريقي وتوسيعه ،واللجنة التجارية رفيعة المستوى،
واللجنة المعنية بتنفيذ التزامات ش����رم الشيخ حول
المي����اه والصرف الصح����ي ،ولجنة توجي����ه النيباد،
واآللي����ة اإلفريقية لمراجعة النظ����راء إلى ق ّمة يونيو
2016م ،وإن كان هذا ال يمنع اللجان الرئاس����ية – إن
قررت ذلك  -من عرض تقريرها خالل هذه الق ّمة.

الق�ضايا ال�سيا�سية:

السلم واألمن في
َمن طرحها في اجتماعات مجلس ّ
يناير 2015م ،خصوصاً بعدما برزت في العديد من
ٍ
اضطرابات
الدول اإلفريقية ،وأس���فرت عن حدوث
كثيرةٍ بها ،منها ما شهدته بوروندي في أبريل 2015م
بعدما أبدى الرئيس بيرنكورونزيزا رغبته في تعديل
الدس���تور بما يس���مح له بالوالية الثالث���ة ،وقيامه
بالترش���ح فع ً
ّ
ال في االنتخابات التي شهدتها البالد
في يوليو الماضي؛ برغم طعن المعارضة بها واندالع
اضطراب���ات بعدها ،هذا األمر تك ّرر أيضاً في توجو
عبر الرئيس فوريه جناسينجبي في انتخابات أبريل
2015م؛ مما س���اهم في زيادة ح ّدة االحتقان هناك،
بل حدث في بوركينافاسو عندما تق ّدم بليز كومباوري
دستوري يتيح له المشاركة
بتعديل
في أكتوبر 2014م
ٍ
ٍّ
في االنتخابات؛ ما أدى إلى اندالع انتفاضةٍ ش���عبيةٍ
مصحوبةٍ
سلمي ض ّده.
بانقالب
ٍ
ٍّ
لكن يبدو أ ّن عدم التط ّرق لهذه اإلشكالية يرجع
إل���ى أ ّن الكثير من القادة األفارق���ة ال يرغبون في
طرحها؛ ألنهم هم المتس��� ّببون فيها ،وما لم يحسم
االتحاد اإلفريقي موقفه بشأنها فسوف يتك ّرر األمر
في العديد من الدول األخرى ،مثل الكونغو ،الكونغو
الديمقراطي���ة ،رواندا ،بنين ،وهذا يؤدي إلى حدوث
حالةٍ من عدم االستقرار ،خصوصاً في الدول ّ
الهشة
.((( Fragile state
ونظراً لخطورة هذه القضية؛ فقد أش���ار إليها
األمين العام لألمم المتحدة (بان كي مون) في كلمته
أم���ام الق ّمة األخيرة ،عندما دعا القادة األفارقة إلى
عدم اس���تخدام ثغرات قانونية أو تعديالت دستورية
غير ديمقراطية «للتمس���ك بالس���لطة» ،كما طالبهم
بضرورة احترام الفترات الرئاسية المح ّددة ،محذ ّراً

ناقش���ت الق ّمة في جلسةٍ مغلقة ،ع َق َدها رؤساء
الدول والحكومات في صباح اليوم األول قبل جلسة
االفتتاح الرس���مية ،قضايا الحوكم���ة ،واالنتخابات،
وااللتزام بالمبادئ الدستورية.
وتُع ّد قضية االلتزام بالمبادئ الدس���تورية ،وال
سيما ما يتعلق بقيام العديد من رؤساء الدول بتعديل
ّ
الترش���ح لفترة واليةٍ ثالثة ،من
الدس���تور من أجل
((( Hengari, Alfredo Tjiurimo, “Burundi crisis
a key issue for the African Union summit”,
أه ّم القضايا المثارة على الس���احة اإلفريقية ،وقد
.south Africa institute of international affairs
http://www.saiia.org.za/opinion-analysis/
تجاهلتها ق ّمة جنوب إفريقيا يونيو 2015م ،برغم أ ّن
discussing-constitutional-amendments-vitalرئيس جنوب إفريقي���ا (جاكوب زوما) كان من أوائل
for-the-african-union-2015-sandton-summit
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إياهم م ّما وصفه بالعواقب المأس���اوية التي تترتّب
على فعلهم ذلك(((.
لكن يبدو أ ّن هذه الكلمات لم تجد آذاناً صاغية
من بعض القادة في الجلسة االفتتاحية ،فقد انتقدها
رئيس زيمباب���وي (روبرت موجاب���ي) رئيس الدورة
الس���ابقة ،والذي يحكم بالده من���ذ  36عاماً ،ويبلغ
من العم���ر  91عاماً ،بل من مفارقات الق ّمة األخيرة
اختيار رئيس تشاد (إدريس ديبي) رئيساً لها في هذه
الدورة ،وهو ال���ذي يحكم منذ  26عاماً ،وفاز في 4
جوالت ،وسيخوض الخامسة في أبريل القادم!!

الق�ضايا الأمنية:

طالب بان كي مون القادة
األفارقة بضرورة احترام
الفترات الرئاسية ّ
المحددة،
ّ
محذرًا من العواقب المأساوية
ّ
التي تترتب على عدم
االلتزام بها
في الدورة التي ستبدأ في مارس 2016م(((.
أم���ا بالنس���بة ألزم���ة بوروندي ،وما تش���هده
الب�ل�اد من اضطراب���ات ،منذ إع�ل�ان الرئيس في
ّ
والترش���ح
أبريل 2015م رغبته في تعديل الدس���تور
ش���خص في
لفترة ثالثة ،واضطرار قرابة  230ألف
ٍ
حينه���ا للهروب إل���ى الدول المج���اورة ،ثم تج ّددت
االضطرابات بإجراء انتخاب���ات في يوليو الماضي
الس���لم واألمن
ف���از بها الرئيس ،فقد اتخذ مجلس ّ
ف���ي  18ديس���مبر 2015م (أي ُقبي���ل الق ّمة بأيام)
جندي تابعين لالتحاد؛ بهدف
قراراً بإرسال  5آالف
ّ
السلم هناك لمدة  6أشهر قابلة للتجديد ،مع
حفظ ّ
إمهال الحكومة أربعة أيام لقبول قرار نش���ر القوات
أو اتخاذ «إجراءات إضافي���ة» لتفعيل القرار ،إال أ ّن
الحكومة رفضت نش���رها باعتبار أ ّن ما يحدث شأ ٌن
داخلي ،وفي حال إصرار االتحاد على نشرها فسيتم
اعتبارها قوات غازية(((.

كانت هناك العديد من القضايا ،بعضها إجرائية
السلم واألمن اإلفريقي الذي
تتعلق بتش���كيل مجلس ّ
يتك��� ّون من  15عض���واً ،يت ّم اختياره���م وفق نظام
التمثيل الجغرافي والتناوب ألقاليم القارة الخمسة،
وأخرى أمنية أبرزها :األزمة في بوروندي.
بالنسبة للقضايا اإلجرائية :فقد اعتمدت الق ّمة
اإلفريقية نتائج أعمال المجلس التنفيذي (الوزاري)
الذي سبقها ،والمنوط بانتخاب جميع أعضاء مجلس
ّ
بالترش���ح عن
الس���لم واألمن ،حيث «تقدمت مصر
ّ
إقليم ش���مال إفريقيا على مقعد الس���نوات الثالث،
بعدما ت ّم تعليق عضويتها التي فازت بها عام 2012م
لعا َميْن بس���بب االنقالب» ،في حين تنافست ٌّ
كل من
تونس والجزائر وموريتانيا على مقعد السنتَيْن.
وجاءت النتيجة :اختيار  5دول لمدة  3س���نوات،
وه���م :مص���ر (الش���مال) ،الكونغ���و الديمقراطية
(الوسط) ،كينيا (الشرق) ،زامبيا (الجنوب) ،نيجيريا
(الغرب) ،فض ً
ال عن  10دول هم باقي األعضاء لمدة
((( Election of the (15) Members of the Peace and
Security Council of the African Union and
عا َميْن :بوروندي وتش���اد (الوسط) ،رواندا وأوغندا
. One Member of the ACEWRC
(الشرق) ،الجزائر (الشمال) ،بتسوانا وجنوب إفريقيا
See
more
at:
http://www.au.int/en/
pressreleases/19663/election-15-members(الجنوب) ،النيجر وسيراليون وتوجو (الغرب) ،وذلك
peace-and-security-council-african-unionand-one-member#sthash.YJddr0Dk.dpuf

((( «ب��ان» يدعو قادة �إفريقيا �إلى «عدم التم�سك بال�سلطة»،
موقع الوافي نيوز 30 ،يناير 2016م:

((( بوروندي ترف�ض ن�شر ق��وة �إفريقية على �أرا�ضيها ،موقع
ال �ج��زي��رة ن ��ت 21 ،دي���س�م�ب��ر 2015م:

http://www.

aljazeera.net/news/international
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قراءات

سياسية
وب���دالً من لجوء المجل���س للتصعيد؛ اضطرت
الق ّمة إلى تأجيل قرار إرس���ال هذه القوات ،واكتفت
ٍ
خاص لبوجمب���ورا إلقناع الحكومة
بإرس���ال
مبعوث ٍّ
(((
ٌ
مخاوف من إمكانية لجوء
بذل���ك  ،وإن كانت هناك
المعارضة للعنف حال عدم نش���ر هذه القوات ،ومن
حرب أهليةٍ في البالد كتلك التي
ث��� ّم إمكانية اندالع ٍ
ش���هدتها في الفت���رة م���ن 1993م 2006 -م ،وراح
ضحيتها مئات اآلالف.

الق�ضايا المالية واالقت�صادية (زيادة
الميزانية والتمويل):

ناقش المجل���س التنفي���ذي (وزراء الخارجية)
لالتحاد ،مش���روع الميزانية المنقحة لعام 2016م،
الخاص بزيادة التمويل
والمقترح
المخصص للش���قّ
ّ
ّ
البرامجي منه���ا بمقدار حوال���ي  25مليون دوالر،
يتحملها الشركاء ،علماً بأنه سبق لق ّمة يونيو 2015م
أ ّن أقرت الميزانية المقترحة لالتحاد اإلفريقي للعام
المال���ي 2016م ،بإجمالي  416مليوناً و  867ألفاً و
ّ
 326دوالراً أمريكياً.
كما ناقش المجل���س التنفي���ذي تقرير اللجنة
المختصة بتقدير األنصبة ،وبحث إنش���اء
الوزاري���ة
ّ
آلية مساءلة ورقابة ذات مصداقية ،تضمن التدقيق
الف ّعال في موضوعات الميزانية.
وفي هذا الصدد أكدت مصر ،في كلمة السيسي
أمام الق ّمة ،أهمية بحث ُسبل زيادة الموارد المتاحة
لتنفيذ البرامج والمشروعات الطموحة التي أقرتها
القمم اإلفريقية المتعاقب���ة للبدء في تنفيذ «أجندة
 2063اإلفريقية»((( ،باعتبارها الرؤية االستراتيجية

(((

African Union decides against peacekeepers
for Burundi, Aljazeera English websitem,1
.feb 2016
/01 /http://www.aljazeera.com/news/2016
african-union-decides-peacekeepersburundi-160131102052278.html

((( هذه الأجندة ت�ستهدف تحقيق ثالثة �أمور ،هي( :الوحدة،
ال��رخ��اء ،ال �� �س�لام) ،وذل ��ك ع�ب��ر اال��س�ت�ف��ادة م��ن خ�ب��رات
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لتحقيق التنمية الشاملة في القارة اإلفريقية ،فض ً
ال
عن ض���رورة تفعيل م���ا أق ّرته القمم الس���ابقة من
تعزيز مس���اهمة الدول األعضاء في تمويل أنشطة
تدريجي؛ بهدف تغطية كامل الميزانية
بشكل
االتحاد
ٍ
ٍّ
المخصصة
التش���غيلية ،وزيادة نسب مس���اهماتها
ّ
لتغطية الميزانية البرامجية وميزانية حفظ السالم.

ق�ضايا حقوق الإن�سان:

اتف���ق قادة االتحاد اإلفريقي في الق ّمة الس���ابقة
على أن يكون عام 2016م ،هو عام حقوق اإلنسان في
إفريقي���ا ،لذا بحثت الق ّمة العدي���د من تقارير أجهزة
الخاصة بأنش���طة اللجنة اإلفريقية
االتحاد اإلفريقي
ّ
لحقوق اإلنسان والشعوب ،والمحكمة اإلفريقية لحقوق
اإلنسان والش���عوب ،ولجنة االتحاد اإلفريقي للقانون
الدولي ،والمجل���س االقتصادي واالجتماعي والثقافي
لالتح���اد اإلفريقي ،والمجلس االستش���اري لمكافحة
الفساد ،واللجنة اإلفريقية لحقوق الطفل ورفاهيته.
لكن ،ومع ذلك ،لم يت��� ّم اتخاذ إجراءات عقابية
ض ّد األنظمة التي تنتهك هذه الحقوق!
ويالح���ظ في ه���ذا الص���دد :أ ّن االتحاد قام
بتحصين الرؤس���اء الحاليين الذين يت ّم إدانتهم من
قِ بل هيئات دولية ،مث���ل المحكمة الجنائية الدولية،
الرتكابهم جرائم حرب أو جرائم ض ّد اإلنس���انية أو
إبادة جماعية ،وفق مبدأ الحصانة الرئاس���ية ،حيث
اتخذ قراراً في عام 2013م بعدم جواز القبض على
الرؤساء األفارقة ،ومن قبله اتخذ قراراً مماث ً
ال عام
2010م بض���رورة قيام ال���دول األعضاء في االتحاد
والمحكم���ة بالموازنة قدر اإلمكان بي���ن التزامات
الما�ضي ،ومن الموارد المتاحة في المدى القريب والمتو�سط؛
لتحقيق �أف�ضل نتائج ل�شعوب القارة على الم�ستوى االقت�صادي
واالجتماعي بحلول عام 2063م ،وذلك من خالل مناق�شة
حلول لها ،مثل :الو�ضع الإقليمي،
الق�ضايا الحرجة ،وو�ضع ٍ
�إعادة توزيع الموارد ،التغير الطبيعي في عالقة القارة بباقي
العالم الخارجي ،لمزيد من التفا�صيل انظر:
Agenda 2063 Vision and Priorities, AU
SITEM. http://agenda2063.au.int/en//vision

االتحاد والمحكمة(((.
م���ن مفارقات ه���ذه الق ّمة :أ ّن رئي���س الدورة
الحالية التشادي (إدريس ديبي) متهم هو اآلخر من
قِ بل منظمة العفو الدولي���ة ومنظمة هيومان رايتس
ووتش بانتهاكات حقوق اإلنس���ان ف���ي بالده ،وذلك
لعدم اس���تخدام صالحياته لوق���ف أعمال التعذيب
حد
واالغتصاب ض��� ّد المعارض���ة والمدنيين على ٍّ
س���واء ،والتمييز ض ّد النس���اء واألطفال ،وممارسة
العنف ض ّدهم ،فض ً
ال ع���ن تر ّدي األوضاع الصحية
(((
للمعتقلين داخل السجون .

الق�ضايا البيئية:

ناقشت الق ّمة التقرير المق ّدم من مصر ،بوصفها
رئيس����اً للجنة رؤس����اء الدول والحكوم����ات األفارقة
المعنية بتغ ّير المناخ ،تض ّمن نتائج ق ّمة باريس لتغ ّير
المناخ التي ُعقدت في ديسمبر 2015م ،والجهود التي
بذلته����ا مصر في إطار قيامه����ا بالتفاوض نياب ًة عن
التوسع
إفريقيا بها ،كما طرح التقرير مبادرتَيْن بشأن
ّ
في استخدام الطاقة المتجددة في الدول اإلفريقية،
وتنوي����ع مص����ادر تمويل تك ّيف ال����دول اإلفريقية مع
متطلبات مواجه����ة التغ ّيرات المناخي����ة ،والح ّد من
انبعاثات الغازات وارتفاع درجة حرارة كوكب األرض،
وبحس����ب وكالة أنباء الشرق األوسط المصرية؛ فقد
أق ّر القادة األفارقة المبادرتَيْن باإلجماع.

مالحظات ختامية:

ض ّد انتهاكات الدول لحقوق اإلنس���ان التي تقوم بها
األنظمة ،وفي المقابل ركزت فقط على العنف الذي
تقوم ب���ه بعض الجماعات ،والذي قد يكون في أحد
أبعاده نتاجاً لهذه الممارسات.
الثانية :أ ّن بعض القادة في الق ّمة اقترحوا فكرة
«االنس���حاب الجماعي التدريجي» من اتفاقية روما
المنش���ئة للمحكمة الجنائية الدولي���ة عام 2002م،
على اعتبار أنها منذ إنشائها تر ّكز في قضايا الدول
اإلفريقية فقط دون غيرها((( ..« ،وهنا يبرز التساؤل
حول ما إذا كان هذا التبرير يُتخذ مس��� ّوغاً إلفالت
القادة األفارق���ة  -الذين ال يزالون في الحكم  -من
العقاب ح���ال ارتكابهم انتهاكات لحقوق اإلنس���ان
تس���توجب المحاكمة ،الس���يما في ظ ّل عدم اكتمال
البديل اإلفريقي (المحكمة اإلفريقية)؛ لمش���كالت
ً
فض�ل�ا عن مدى
ف���ي عملية التمويل م���ن ناحية،
حيادها واستقالليتها من ناحية ثانية»(((؟!
وإزاء هذا؛ يبرز التس���اؤل ع ّما إذا كانت هناك
رغب���ة إفريقية حقيقية في التنفيذ العملي لش���عار
الق ّم���ة عمل ّياً (احت���رام حقوق اإلنس���ان)؛ في ظ ّل
تو ّرط ٍ
عدد من القادة في انتهاكها؟! أو س���يظ ّل هذا
شعاراً «نظر ّياً» ،يت ّم إفراغه من مضمونه ،أو تطبيقه
بمعايير انتقائية على الش���عوب – فقط  -التي يجب
عليه���ا الخنوع ،وليس الحكام الذين هم منزّهون عن
االتهام؟! 

في نهاية هذا العرض يمك���ن إيراد مالحظتَيْن
ختاميتَيْن:
((( منذ ن�ش�أة المحكمة ع��ام 2002م فتحت تحقيقات في
�سبع ق�ضايا �إفريقية ،وه��ي� :أوغ �ن��دا ،وجمهورية الكونغو
عقوبات مح ّددةٍ
ٍ
األولى :ع���دم حديث الق ّمة عن
Sidiropoulos, Elizabeth, “Bashir, immunity,
impunity and South Africa”, south Africa
institute of international affairs, http://
www.saiia.org.za/opinion-analysis/bashir.immunity-impunity-and-south-africa

الديمقراطية ،و�إفريقيا الو�سطى ،ودارف��ور (ال�سودان)،
وكينيا ،وليبيا ،و�ساحل العاج .وقد �أ�صدرت حكم ًا باعتقال
الرئي�س عمر الب�شير في 2009م؛ على خلفية الأح��داث في
دارف��ور ،كما يمثل �أمامها الآن رئي�س �ساحل العاج ال�سابق
(ل��وران جباجبو) ،وفي المقابل ب� ّر�أت رئي�س كينيا (�أوه��ور
كينياتا) من التّهم الموجهة له.

((( لمزيد من التفا�صيل انظر :الملخ�ص التنفيذي لمنظمة
هيومان رايت�س ووت�ش ب�ش�أن :حقوق الإن�سان في ت�شاد 2012م:

((( االن�سحاب الجماعي الإف��ري�ق��ي المقترح م��ن «الجنائية
الدولية» ..هل من بديل؟ موقع ال�ساحل 2 ،فبراير 2016م:

(((

http://www.humanrights.gov/wp-content/
chad-ara-final.pdf/10/uploads/2013

http://sahelnews.info/node/1400#sthash.
llpBflhv.dpuf

ثقافية ف�صلية َّ
محكمة متخ�ص�صة في �ش�ؤون القارة الإفريقية

37

قراءات

سياسية

االستراتيجية اإلفريقية لالتحاد األوروبي
د .رتيبة برد
�أ�ست�اذة العالق�ات الدولي�ة  -كلية الحق�وق والعل�وم ال�سيا�سية /
جامعة مولود معمري – تيزي وزو  /الجزائر.

لقد

أهمه�ا تنامي
العالم�ي الجدي�د من�ذ ف�ي مواجه�ة
ع�رف النظ�ام
ٍ
تحدي�ات جدي�دةّ � ،
ّ
ً
فت�رة الت�سعيني�ات
مرحل�ة جدي�دة ،الهيمن�ة الأمريكي�ة ،والمناف�س�ة ال�شدي�دة من
(((
ُ
ب�زوغ بيئ� ٍة جدي�د ٍة م�ن الخ�صائ��ص جانب القوى االقت�صادية الجديدة ،كاليابان
يم ّيزه�ا
والم�ستج�دات والتفاعالت الدولي�ة والإقليمية،
�أ ّدت �إل�ى توفي�ر الظ�روف المالئم�ة ال�ست�رداد
عالق�ات الهيمن�ة الأوروبي�ة� ،إذ وج�دت ال�دول

الأوروبي�ة -الت�ي طالم�ا احتفظ�ت ب�سيطرته�ا
وهيمنتها عل�ى القارة الإفريقي�ة� -أنها �أ�صبحت
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((( انح�صر دور اليابان في البداية على تقديم الم�ساعدات،
�إال �أنها مع �أواخ��ر الثمانينيات �أعلنت �سيا�سة جديدة تقوم
على محاور ثالثة :الم�ساعدات ،والتبادل الثقافي ،وحفظ
ال�سالم .وعملت اليابان على دعم التنمية في �إفريقيا ،و�إثارة
انتباه المجتمع الدولي تجاهها بعد تهمي�شها؛ وذلك بدعوتها
لعقد م�ؤتمر طوكيو الدولي الأول لتنمية �إفريقيا (تيكاد)
في 1993م ،ثم عقد الم�ؤتمر الثاني في 1998م .وعموم ًا
تركز اليابان في عالقتها ب�إفريقيا على الجانب االقت�صادي

�أو ًال :مالمح االهتمام المتبادل..
وال�صي�ن((( ،لذل�ك يعم�ل االتح�اد الأوروب�ي
عل�ى ا�ست�رداد عالقات�ه (اال�ستغاللي�ة) بالق�ارة والتباين الإدراكي:
يمكنن���ا التركي���ز على مفه���وم (المصلحة
الإفريقي�ة وتدعيمه�ا((( ،بعد � ّأن ّ
ق�ل اهتمامه بها الوطنية) بوصفها دافعاً وهدفاً
مباش���ر للسلوك
ٍ
في فتر ٍة �سابقة.
السياس���ي ،واالهتمام المتب���ادل بين الطرفين؛
ٍ
إشكالية تتمحور
ننطلق في هذا المقال من
عموماً حول :ما أه ّم المحاور واألطر التي تجمع
االتح���اد األوروبي بالقارة اإلفريقية؟ وما فحوى
االس���تراتيجية األوروبية الجدي���دة؟ وما الذي
قدمته إلفريقيا التي ال تزال رهن وضعها؟
ّ
سنس���تعين في تحليل موضوعن���ا واإلجابة عن
التحليلي؛
الوصف���ي
إش���كاليته باس���تخدام المنهج
ّ
ّ
بالتركيز على أبعاد العالقات األورو-إفريقية ،وتعميق
المعرفة بها ،من خالل دراسة الظاهرة كما توجد في
الواقع بوصفها وصفاً دقيقاً ،كيف ّياً أو كم ّياً ،سنتط ّرق
عموماً إلى ك ّل األمور المتعلقة بتاريخ هذه العالقات،
ومراحلها وأطرها وطبيعتها؛ في ظ ّل التنافس الكبير
على القارة بعد انتهاء الحرب الباردة.
م�ستخدم ًة ف��ي ذل��ك ع��دة �أدوات� ،أه�م�ه��ا :الم�ساعدات
واال�ستثمارات والعالقات التجارية .وتع ّد اليابان الدولة الأولى
المانحة للم�ساعدات في �إفريقيا منذ بداية الت�سعينيات.
((( تح ّول اهتمام ال�صين بالقارة من دعم حركات التحرير
في �إفريقيا في الخم�سينيات �إلى تب ّني �سيا�س ٍة ترتكز على
الم�صالح العا ّمة واال�ستراتيجية بعيدة المدى لكال الطرفين،
كما تطورت العالقات االقت�صادية بينهما من االعتماد على
الم�ساعدات ال�صينية الحكومية �إل��ى التعاون المتبادل في
��ص��ورة م�شروعات م�شتركة ،وق��رو���ض بفائدة منخف�ضة،
بالإ�ضافة �إلى تطور العالقات في مجاالت الثقافة والتعليم.
احتياطي النفط
((( تتوفر القارة الإفريقية على حوالي  %10من
ّ
الطبيعي العالمية،
العالمي ،و 8 %من احتياطيات الغاز
ّ
وتنتج 80 %من بالتين العالم ،و�أكثر من 40 %من �ألما�س
العالم ،و 20 %من الذهب والكوبالت .انظر :علي ح�سين
باكير« :التناف�س الدولي في �إفريقيا :ال��دواف��ع والأه��داف
وال�سيناريوهات الم�ستقبلية» ،مركز الجزيرة للدرا�سات
(2�آب�/أغ�سط�س 2009م)www.aljazeera.net/NR/ ،
-sxeres/2117487C-497F

المسجل بينهما ،وهذا
برغم االختالف اإلدراكي
ّ
على النحو اآلتي:
بالنس���بة لالتح���اد األوروب���ي :تكم���ن
مصلحت���ه في التصدي ومواجه���ة التنافس
اآلس���يوي،
وبخاصة الصين���ي((( ،فالصين
ّ
ٍ
ش���ريك إلفريقيا ،أضف
تم ّث���ل ثال���ث أكبر
إلى ذلك الرغبة في فتح األس���واق اإلفريقية
أن حجم
أمام المنتجات األوروبية ،خصوصاً ّ
السوق اإلفريقية يبلغ  %20من إجمالي السوق
العالمية ،كذلك التصدي لالهتمام األمريكي
بإفريقيا(((.
نج���د من ٍ
أن إق���رار االتحاد
جهة أخ���رىّ :
ٍ
ٍ
ٍ
وأمنية مشتركة
خارجية
سياس���ة
األوروبي بنا َء
ودعمها؛ ال يمك���ن تحقيقه إال من خالل الربط
بين القوة االقتصادية األوروبية والبعد السياسي
لهذه التجربة الوحدوية الرائدة ،مما يساعد في
معرفة المصال���ح األوروبية في القارة اإلفريقية
و َف ْهمها ،والتي تتلخص في :البحث عن أس���واق
لتصريف المنتج���ات األوروبية ،والحصول على
الم���واد األولية ،وك���ذا الوصول إل���ى الموارد
الطبيعية االس���تراتيجية التي تمتلكها إفريقيا،
((( طبق ًا ل�ل�إح���ص��اءات؛ و�صل حجم ال�ت�ج��ارة بين ال�صين
و�إفريقيا �إلى 5 .55 :مليارات دوالر عام 2006م.
((( ظهر ذلك بو�ضوح منذ 1996م عندما قام وزير الخارجية
الأمريكي «وارين كري�ستوفر» بزيارة بع�ض الدول الإفريقية،
ثم تال ذلك زيارات متالحقة لم�س�ؤولين �أمريكيين� ،أبرزها
دول �إفريقية ،تالها انعقاد
زيارة كلينتون في 1996م ل�ستّ ٍ
القمة الإفريقية-الأمريكية في ال��والي��ات المتحدة عام
2000م ،التي دعا فيها كلينتون �إلى �إ�سقاط  70مليار دوالر
عن الأفارقة.
ثقافية ف�صلية َّ
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39

قراءات

سياسية
واستغالل المواد الخا ّم التي تزخر بها ،والسيما:
(النفط ،اليورانيوم ،الذهب ،الماس).
أما بالنس���بة للط���رف اإلفريق���ي :فتكمن
مصلحت���ه في س���عي ال���دول اإلفريقي���ة ،بعد
اس���تقاللها ،إلى البحث ع���ن المعونة والخبرة
األوروبي���ة للقي���ام بإصالح���ات اقتصادي���ة
واجتماعية وسياسية ،ومطالبة األوروبيين بإلغاء
ديوﻧﻬا الخارجية أو إلغاء جزء منها ،هذه األخيرة
كونه���ا العائق أمام تحقيق تنمية ش���املة ،وح ّل
النزاعات القائمة ،وكذا محاربة الفقر والبطالة
واألمراض الفتاكة.
فنج���د من بي���ن دواف���ع اهتم���ام الطرف
اإلفريقي باالتح���اد األوروبي :الرغبة في جذب
االس���تثمارات األوروبي���ة إلى أراضي���ه ،وعدم
اقتصارها عل���ى قطاع التعدي���ن ،والرغبة في
فتح األس���واق األوروبية الكبيرة أمام المنتجات
اإلفريقية ،عن طريق الحصول على تس���هيالت
تجاري���ة واقتصادي���ة ،وتنويع عالق���ات الدول
اإلفريقية الخارجية وتوسيعها؛ بالرغم من تأكيد
خبراء االقتصاد التهاماته���م الموجهة لالتحاد
األوروب���ي :بأن���ه ال يمضي ُقدم���اً في عالقاته
االقتصادي���ة بإفريقيا نحو عالق���ات متكافئة،
وذلك حتى تس���تمر الق���ارة اإلفريقي���ة منتجاً
سوق لتصريف المنتجات
للمواد األولية ،ومج ّرد ٍ
األوروبي���ة المصنّعة ،بالرغم م���ن كون االتحاد
التجاري الرئيس إلفريقيا.
األوروبي الشريك
ّ
إن التباي���ن اإلدراك���ي اإلفريقي-األوروب���ي
ّ
ّ
مرشح لالزدياد ألسباب عدة ،لع ّل أبرزها :تش ّدد
الط���رف األوروبي في الحصول على المزايا التي
تتيح له توسيع التجارة غير المتكافئة مع الطرف
اإلفريقي؛ في مواجهة تش��� ّدد الطرف اإلفريقي
أن توسيع التجارة يجب أن يت ّم في ظ ّل اعتماد
في ّ
عملي���ة تنموية ش���املة؛ تتيح لش���عوب القارتين
تحقيق التكامل االقتصادي والتجاري العادل.
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لع ّل فش���ل االتحاد األوروبي في اس���تغالل
فرصة القمة األورو-إفريقية ( 30-29تش���رين
الثاني–نوفمب���ر 2010م) ،إلغ���راء األط���راف
اإلفريقي���ة ،يُع ّد داعماً الش���تداد التنافس حول
إفريقيا ،من خالل جهود تنشيط مبادرة شراكة
الواليات المتحدة-دول ش���مال إفريقيا (مصر،
ليبيا ،تونس ،الجزائر ،المغرب وموريتانيا) ،ويتيح
أيضاً العمل بوتائر أس���رع ف���ي برنامج التعاون
االقتصادي الصيني مع الدول اإلفريقية الرئيسة
(جنوب إفريقيا ،السودان ،الكونغو الديمقراطية،
أنجوال ،موزنبيق ،إثيوبي���ا ،غينيا) ،وهي الدول
فإن موارد
التي لو ارتبطت بالشراكة مع الصين؛ ّ
القارة اإلفريقية سوف تكون قد أصبحت عمل ّياً
ف���ي يد الصين ،والتي قطعت ش���وطاً كبيراً في
مش���روع التعاون الصيني-اإلفريقي؛ من خالل
انتقائه���ا للتعاون مع الدول اإلفريقية ذات الوزن
والتأثير في بقية دول القارة اإلفريقية.

ثاني ًا� :أُط���ر ال�شراكة (الأوروب��ي��ة
– الإفريقية) ..وهل تزيد من �أزمات
القارة:

�أ) اتفاقيات لـومي:

يم ّثل إطار اتفاقي���ات لومي (Traités de
 ((()Loméأحد أه ّم القنوات المتعددة األطراف
للعالقات األوروبية م���ع دول إفريقيا((( في ظ ّل
مجموعة (.)ACP
بصفة متجددةٍ
ٍ
لقد جاءت اتفاقيات لوم���ي
ٍ
ومتتالية عبر عدة أجيال:
الجي���ل األولُ :عرف باس���م( :سياس���ات
((( ن�سبة �إلى (لومي  -بالفرن�سية )Lomé :عا�صمة دولة توغو
Togo؛ في غرب �إفريقيا.
((( ت�ؤكد الدول الإفريقية ،في ديباجة ميثاق الوحدة الإفريقية،
وحول عالقاتها مع الآخر ،مبد�أ «الحفاظ على ا�ستقاللها،
و�سيادتها ،والوحدة الإقليمية للدول الإفريقية ،و�أن تقاوم
اال�ستعمار الجديد بك ّل �صوره».

ِ
المنش���ئة
االرتباط) ،إذ س���محت معاهدة روما
للس���وق األوروبية بتوقيع بع���ض البلدان من الـ
 ACPعلى المعاهدة المذكورة ،حيث استفادت
تجار ّي���اً ،وكذل���ك من حيث المس���اعدات التي
الست المك ّونة للسوق األوروبية.
أقرتها الدول
ّ
الجي���ل الثاني :تم ّثل ف���ي اتفاقيات ياوندي
(األولى والثانية) ،فيم���ا بين عامي1963( :م /
1973م) ،وكانت أغلبية المس���تفيدين (األفارقة
وغيرهم) من هذه االتفاقيات من الدول الناطقة
بالفرنسية.
الجي���ل الثالث :تم ّثل ف���ي اتفاقيات لومي،
أُطلقت لوم���ي األولى ف���ي  28فبراير 1975م،
وض ّمت  46دولة من دول الـ  ،ACPوارتفع العدد
ليبلغ نحو  69دول��� ًة مو ّقع ًة على معاهدة (لومي
الرابعة) (1995م 2000 /م) ،والتي اشتملت على
سياس���ي للحوار في (المادة الخامسة)
مضمون
ٍ
ٍّ
التي تش���ير لض���رورة احترام حقوق اإلنس���ان
وتطبيق الديمقراطية وحكم القانون.
(((
وما يزال الحوار جارياً بين الطرفين حول
ٍ
ٍ
جديد من اتفاقيات ما بعد (لومي الرابعة)،
نمط
خصصت مبالغ مالي���ة فعلية لدعم برامج
التي ّ
الهيكلي؛ وصلت لنحو  1150مليون يورو،
التك ّيف
ّ
المخصصات المالية.
أي بنسبة  %14من جملة
ّ
لقد و ّفرت اتفاقي���ات لومي المتجددة ،منذ
((( محمود �أبو العينين� :إمكانيات نجاح الحل الإفريقي الموحد
1975م ،إطاراً اس���تفادت منه الدول اإلفريقية،
لأزم��ة المديونية في ظ � ّل المتغيرات الراهنة في النظام
الدولي ،بحث قدّم لندوة م�شكلة المديونية الخارجية للدول
التج���اري المعم���ول به ،أو
س���واء في النظام
ّ

المعونات المالية الممنوح���ة ألغراض التنمية،
وقد م ّثلت هذه المس���اعدات نسب ًة تصل إلى ما
بين ( )%15 – %10من إجمالي المعونات المالية
المتدفقة على إفريقيا الس���وداء؛ في ظ ّل لومي
الثالثة(((.
كما أص���درت المفوضية األوروبية( :الورقة
الخضراء)((( بتاريخ  20نوفمبر 1996م ،وطالبت
الورقة دول الـ ACPبضرورة تحسين سياساتها
الداخلية وأس���لوب إدارتها لالقتصاد ،وتحسين
ش���روط التنمية ،وتهيئة المج���ال أمام القطاع
الخاص لجذب االستثمارات ،كما طالبت الورقة
ّ
دول ال���ـ ACPبضرورة األخذ في الحس���بان
العالمي ،وتوسيع دائرة العالقات
نم ّو االقتصاد
ّ
االقتصادية الخارجية ،كما طالبت بتطوير دعم
السياس���ي بين الجانبين من أجل تحقيق
الحوار
ّ
مس���تقبل أفضل للش���راكة بي���ن دول االتحاد
ٍ
األوروبي ودول الـ. ACP
لع ّل أه ّم النقاط المتعلقة بهذه الورقة ،والتي
أثارت الجدل حولها ،ما يأتي:
 اس���تمرارية المزايا التفضيلي���ة :المزايااألوروبي���ة التفضيلية للدول اإلفريقية تالش���ى
أثرها اإليجابي بع���د 2004م ،على ضوء قواعد
منظمة التج���ارة العالمية((( ،مما ش��� ّكل فراغاً

((( انطلق الحوار بين الطرفين ،وب��د�أت المفاو�ضات ب�ش�أن
نمط جديدٍ من لومي منذ � 30سبتمبر 1998م ،بين االتحاد
ٍ
الأوروبي ونحو  71دولة من دول الـ  ،ACPوذلك في ظ ّل بيئ ٍة
عالمي ٍة جديدة ،عبر مفاو�ضات متعدّدة الم�ستويات داخل ك ّل
جانب على حدة ،وعبر الم�ؤ�س�سات الم�شتركة بين الجانبين،
وتم اختيار �ست دول لتمثيل المجموعة ،وهي( :باربادو�س)
ّ
عن الكاريبي( ،الكاميرون) و�سط �إفريقيا( ،مالي) غرب
�إفريقيا( ،ناميبيا) الجنوب الإف��ري�ق��ي ،غينيا الجديدة
(بابوا) دول المحيط الهادئ ،و (�أوغندا) عن �شرق �إفريقيا.

الإفريقية 7/5 ،ماي/مايو 1990م ،جامعة القاهرة  -كلية
االقت�صاد والعلوم ال�سيا�سية مركز البحوث والدرا�سات
االقت�صادية والمالية� ،ص .14

((( تعك�س الوثيقة وجهة نظر دول االتحاد الأوروبي في المخاطر
المتوقعة من جراء المتغيرات ال�سيا�سية واالقت�صادية التي
تطرحها البيئة العالمية الجديدة �أو الم�ضامين الم�ستقبلية
لل�شراكة على �ضوء هذه المتغيرات.
((( ف ��ي ظ � ّل اال� �ص �ط��دام بالمناف�سة الأم��ري�ك�ي��ة و�سيا�سات
الم�ؤ�س�سات المالية الدولية (البنك الدولي ،و�صندوق النقد
الدولي).
ثقافية ف�صلية َّ
محكمة متخ�ص�صة في �ش�ؤون القارة الإفريقية

41

قراءات

سياسية
للفت���رة التي تلت (لومي الرابع���ة) المنتهية في
2000م ،مما أدى بالطرف األوروبي إلى المطالبة
بتقسيم دول الـ  ACPإلى ٍ
فئات حسب ظروفها
االقتصادية ،والتعامل معها كفئات مختلفة ،األمر
الذي عارضته دول الـ (((.ACP
وعلى الرغم من المزايا التجارية في (اتفاق
لومي)؛ فإنها لم تط َّبق كثيراً ،وليس ّ
أدل على ذلك
أن نصيب إفريقيا والكاريبي والباس���يفيكي
من ّ
من التجارة األوروبية قد انخفض من ( )%7عام
1980م ليصل إلى ( )%3فقط عام 1997م(((.
 مبدأ الحوار السياسي :تُع ّد معاهدة لومياتفاقي���ة تنموية ،لكن بع���د أن طرحت (الورقة
الخض���راء) مب���دأ دعم الحوار السياس���ي بين
الدول األط���راف في الش���راكة الجديدة ،التي
تح ّولت الحقاً إلى «المش���روطية السياس���ية» و
أن بعد (لومي
«المش���روطية االقتصادية»((( ،إذ ّ
الرابعة) ،وفي ظ ّل التفوي���ض الممنوح لالتحاد
األوروب���ي بخصوص الش���راكة المس���تقبلية،
فإنه يتحدث ع���ن العناص���ر التقليدية للحوار
السياس���ي والحكم الجيد ،ويتجاوز ذلك ليشمل
ّ
ً
ّ
الحوار أمورا أخرى ،كحل الصراعات والمسائل
اإلنسانية ..إلخ ،بذلك أصبحت الدول األوروبية
تُجري عملية مساومة سياسية تجعل من االتحاد
الدولي األول واألكبر إلفريقيا،
األوروبي الشريك
ّ
وهذا مقابل قضية المشروطية ،األمر الذي دفع
(((  �أعربت الدول الإفريقية عن موقفها في مجل�س وزراء منظمة
الوحدة الإفريقية في ( 10/ 9مار�س 2000م) ،حين دعت
�إل��ى �ضمان ع��دم الم�سا�س بالت�ضامن الإفريقي والتعاون
الإفريقي كما ورد في معاهدة (�أبوجا).
((( حمدي عبد الرحمن ح�سن :الق ّمة الأفرو�أوروبية الأولى..
�صراع الأولويات ،في.www.islamonline.net :
((( ظ ّل الجدل م�ستمر ًا منذ ال�ستينيات حول ما �إذا كانت العالقة
الأورو�-إفريقية ،والروابط االقت�صادية والع�سكرية والثقافية
التي �أبقتها الدول الأوروبية مع �إفريقيا بعد ا�ستقاللها ،تعك�س
ا�ستعمار ًا جديد ًا للقارة (.)new Colonialisme
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حوار
بدول القارة السمراء إلى قبول الدخول في ٍ
سياس���ي مع دول االتحاد((( ،األمر الذي يش ّكل
ٍّ
ٍ
بصفة عا ّمة،
تقس���يماً محق ّقاً ل���دول ()ACP
واإلفريقية خصوصاً ،بعد انس�ل�اخ دول جماعة
التنمية لدول الجنوب اإلفريقي (.)SADC
(((
لعل أبرز ما تهدف إليه االتفاقية الجديدة
ما يأتي:
ج���ذري في تنظيم العالقة
تغيير
 إحداثٍ
ٍّ
بين أوروبا وإفريقيا؛ إذ ت ّم إلغاء نظام التفضيالت
جان���ب واحد ،كما كان في اتفاقية
إلفريقيا من
ٍ
إقليمي للتجارة
لومي القديمة ،ليح ّل محلّه اتفا ٌق
ٌّ
الح ّرة بين الجانبين؛ بعد فترة انتقالية مدتها 8
سنوات.
 القض���اء عل���ى الفق���ر ف���ي إفريقي���ا،ومساعدتها على االندماج في االقتصاد العالمي،
من خالل التحرير التدريجي لتجارتها مع أوروبا،
مع مراعاة الظروف االقتصادية في هذه الدول.
من���ح مالية إلفريقي���ا ودول بحر
 تقدي���مٍ
الكاريب���ي والمحيط الهادئ ،قدرها  13.5مليار
ّ
ي���ورو ،خالل الفترة من 2000م إلى 2007م ،إلى
جانب  9مليارات منح سابقة لم تستفد منها هذه
نس���جل قرار المجلس األوروبي ،في
الدول .كما
ّ
اجتماعه لس���نة 2005م ،التزام���ه بزيادة حجم
المس���اعدات بـ  20مليار يورو سنو ّياً حتى عام
تو�صلت �إليها دول  ACPالمجتمعة
((( من بين القرارات التي ّ
ف��ي 1997م ف��ي ليبرفيل ( :)Librevilleق�ب��ول ال�ح��وار
وتم تحديد مفهومه ب�أنه« :لي�س �أحاديّ
ال�سيا�سي المطروحّ ،
الجانب ،وال يم ّثل �شرط ًا م�سبق ًا ،و�إنما هو �أداة لتنظيم القيم
عام ط ّبق مبد�أ الحوار
الم�شتركة ،كالديمقراطية ،»...،بوجهٍ ٍّ
ال�سيا�سي ،في �سياق الحوار الدائر بين االتحاد الأوروبي ودول
جماعة التنمية لدول الجنوب الإفريقي ( ،)SADCليكون �أول
حوار بين �أحد �أقاليم دول ( )ACPوبين االتحاد الأوروبي.
((( ك ��ان الغر�ض م��ن ط��رح ال��والي��ات المتحدة لقانون النم ّو
والفر�ص في �إفريقيا مناف�سة �إط��ار اتفاقيات لومي؛ مما
يع ّد مظهر ًا من مظاهر التناف�س االقت�صادي بين الواليات
المتحدة والدول الأوروبية في المنطقة.

2010م ،ثم يرتفع بـ  46مليار يورو س���نو ّياً حتى
عام 2015م ،لكن هذه المساعدات التي يق ّدمها
بشكل عادي ،بل يجب على تلك الدول
ال تس���ير
ٍ
لكي تس���تمر في تلقيها :احت���رام مجموعة من
التوصيات ،وتحقيق مس���تويات معينة من األداء
يؤس���س في
ّ
االقتص���ادي والسياس���ي ،وهو ما ّ
(((
الستعمار جديد .
حقيقة األمر
ٍ
أما أبرز المبادئ المك ّرسة في إطار (لومي):
فهي تلك المتعلقة بضرورة إرساء مبدأ المشروعية
في تنصيب الحكومات الدس���تورية في بلدان الـ
كأس���اس لالعتراف به���ذه الحكومات؛
ACP؛
ٍ
ألن األمر يتعلق بضرورة توفير مناخ االس���تقرار
ّ
واالقتصادي المالئم للتنمية ،مما من
السياسي
ّ
ّ
شأنه دعم هذه العالقات األورو-إفريقية ،ومما
يس���اهم في تحقيق المصالح المشتركة((( ،ومن
شأنه المس���اعدة في معالجة ظاهرة النزاعات
اإلفريقية والتقاتل الناتج عن ظاهرة االنقالبات
العسكرية ،كما في مالي ونيجيريا ،وغيرهما.
أما مطالب الدول اإلفريقية من هذا اإلطار
ال���ذي يربطها باالتح���اد األوروب���ي؛ فنجدها
تنحصر في نقطتَين أساسيتَين:
 -1التخلّص من النظ���رة التقليدية واإلطار
القانوني الموروث عن عهد االستعمار.
 -2العم���ل على وضع قواع���د أكثر إيجابية
للقانون الدولي ،لتدعيم العالقات التعاونية بين
الدول(((.

ب) اتفاقية كوتونو:

ت ّم التوقيع على اتفاقية شراكة جديدة ،تربط
بين االتحاد األوروبي ودول الـ ، ACPبتاريخ 23
يونيو 2000م ،بمدينة كوتونو.
ولقد ق���ام االتحاد األوروب���ي بتقديم بعض
الدع���م والمس���اعدة للقارة اإلفريقي���ة ،برغم
محدوديته���ا على أرض الواقع ،في إطار اتفاقية
(كوتونو) الت���ي ّ
تغطي الفترة م���ن 2000م إلى
2020م((( ،وتض ّم االتفاقيتان نحو  77دولة ،منها
 48دول���ة إفريقية ،و  15دولة من دول الكاريبي،
و  14دول���ة من دول المحيط اله���ادئ ،والجزر
التي يُطلق عليها( :أقاليم ما وراء البحار)((( ،إال
أن وضع إفريقيا ضمن دائرة اهتمام واس���عة ال
ّ
خاص.
باهتمام
تحظى
ّ
ٍ
لقد جاء إطار كوتون���و مخالفاً ،أو باألحرى
أوس���ع من سابقه ،ففي حين كانت اتفاقية لومي
تخ���ص باهتمامها الجان���ب االقتصادي؛ جاءت
ّ
اتفاقية كوتونو لتشمل إضافة إلى ذلك :الجانب
السياسي ،على النحو اآلتي(((:

المحور ال�سيا�سي:

اس���تحدثت اتفاقية كوتونو إط���اراً للحوار
شامل
حوار
السياسي ،الذي يعني :الدخول في
ٍ
ٍ
ومتوازن ،أساس���ه تبادل اآلراء والتفاهم
ٍ
عميق
ٍ
المش���ترك ،تترتب عليه التزام���ات على عاتق
الطر َفيْ���ن األوروبي واإلفريق���ي ،إذ يض ّم هذا
المحور جملة من الملفات المتمثلة عموماً في:
 الديمقراطي���ة وحقوق اإلنس���ان والحكمالراش���د :يتض ّمن الحوار على هذا المس���توى
((( مجدى ال�شيمى :القارة الإفريقية ا�ستقالل تام �أو ا�ستعمار
�أوروب���ي ج��دي��د ،النيل ال �ي��وم ،ف��ي http://www.nile. :تقييم���اً منتظماً لمب���ادئ الديمقراطية والحكم
today/%D9%
الراش���د وحكم القانون ،وك ّل م���ا يتعلق بقضايا

((( حازم علتم :التعاون االقت�صادي لأغرا�ض الإنماء :درا�سة
في القانون الدولي للإنماء( ،دار النه�ضة العربية الطبعة
الأولى� ،)2006 ،ص .301
((( �آمال يو�سفي :بحوث في عالقات التعاون الدولي( ،الجزائر:
دار هومة للطباعة والن�شر والتوزيع2008 ،م)� ،ص .17

((( مق�سمة على �أربع مراحل مت�ساوية.
((( المرجع نف�سه� ،ص �ص (.)200 ، 199
(((  �آمال يو�سفي ،مرجع �سابق� ،ص �ص (.)29 – 18
ثقافية ف�صلية َّ
محكمة متخ�ص�صة في �ش�ؤون القارة الإفريقية
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قراءات

سياسية
دعم االس���تقرار وتجاوز النزاع���ات ،عبر دعم
المش���روعية السياس���ية وفق آليات المشاركة
السياس���ية ،مرفقة بض���رورة دعم اإلصالحات
المؤسسية (السياسية والقانونية التشريعية).
نص���ت االتفاقية على
 تس���وية النزاعاتّ :ضرورة الس���عي لوضع سياس���ة متكاملة لبناء
الس�ل�ام ،وتس���وية النزاعات ،ومنعها منذ بروز
تداعياتها ،من خالل تبنّي أساليب وقائية قائمة
على دع���م الفرص االقتصادي���ة واالجتماعية،
وعبر المس���اعدات التنموي���ة ،وعبر مضاعفة
جهود الوساطة والتفاوض ،وغيرها.

المحور االقت�صادي:

استقرار أرباح تصدير منتجات التعدين ،اعتمد
في الفترة ما بين ( ،1995(((-1980إذ أصبحت
موارد صندوق التنمية األوروبي وبنك االستثمار
ُوجه للدول اإلفريقية المعنية حس���ب
األوروبي ت ّ
أغراض النظا َميْن وأهدافهما؛ المتمثلة في زيادة
قدرة استيعاب االستثمارات األجنبية ،وكذا لرفع
الدخل القومي ،ومعدالت االدخار القومي.
تمس فئ ًة
 محارب���ة ظاهرة الفقر :الت���ي ّكبي���ر ًة من ش���عوب إفريقيا ،إضاف���ة لمظاهر
التهميش االجتماعي.
 ترشيد استغالل المساعدات والمعونات،مع ترشيد اس���تخدام الموارد :من خالل وضع
معايير للموافقة على اس���تخدام المس���اعدات،
الكلي لالقتصاد.
تأخذ بعين االعتبار األداء
ّ
االقتصادي :إذ يس���عى
 تعزي���ز التكام���لّ
األوروبي – ظاهر ّياً  -إلى تعزيز التنمية
االتحاد
ّ
االقتصادي���ة واالجتماعي���ة ،من خ�ل�ال تكامل
التجارة واألسواق(((.
 تخفيف ع���بء الدي���ون المتعلقة بالدولاإلفريقية في إطار مبادرة الدول األكثر فقراً.
ٍ
بصف���ة عا ّم ٍة :تع ّد ه���ذه االتفاقية الجديدة
بمثابة اتفاق شراكة بين االتحاد األوروبي والدول
اإلفريقية ،تهدف – نظر ّياً  -إلى:
ج���ذري في تنظيم العالقة
تغيير
 إحداثٍ
ٍّ
بين أوروبا وإفريقيا؛ حيث ت ّم إلغاء النظام الذي
ٍ
واحد -كما
جانب
يمن���ح تفضيالت إلفريقيا من
ٍ

ورك���زت اتفاقية كوتونو أيض���اً على ميادين
اقتصادية ،تعكسها عدة ملفات ،أبرزها ما يأتي:
 تقويم أس���اليب الحكم واإلدارة :من خاللتبنّي الحكم الراش���د المبني على الش���فافية،
ومحاربة ك ّل المظاهر السلبية؛ كالرشوة والفساد
بك ّل أنواعه.
 تصحيح إط���ار عمل التج���ارة اإلقليميةالدولي���ة ،وتج���اوز إخفاقات اإلطار الس���ابق
التفاقيات لومي :مما يستوجب إعادة النظر في
أطر العالقات التجارية التي تربط دول الـ،ACP
من خالل تفعيل عمليات التكامل اإلقليمي التي
من شأنها تحسين األساليب اإلنتاجية والتنموية.
 تبنّي أدوات تمويلية جديدة ،لدعم التنميةٍ
جديد في ظ ّل
في إفريقيا :ولقد ت ّم تقديم تص ّو ٍر
اتفاقية كوتونو لتجاوز عيوب األدوات التقليدية�  ((( ،آليتين اعتمدتا منذ ال�سبعينيات ،في �إطار اتفاقيات لومي،
ولم تتمكنا من مواجهة طلبات ال��دول الإفريقية بال�سرعة
مث���ل نظ���ام  ) Stabexيع ّد اختص���اراً لنظام
الالزمة.
اس���تقرار أرباح التصدير ،أي نظ���ام التعويض
تن�ص المادة  23على �أنه :ينبغي على البلدان النامية ،من
((( ّ
المالي لتحقيق االستقرار في عائدات التصدير
ّ
�أجل تعزيز التعبئة الفعلية لمواردها الذاتية ،تقوية تعاونها
ب�شكل
االقت�صادي ،وتو�سيع المبادالت التجارية فيما بينهاٍ ،
ل���دول ُ ،ACPطرح في ع���ام 1975م من قبل
ي��ؤدي �إلى تعجيل تنميتها اال قت�صادية واالجتماعية ،وعلى
اتفاق لومي ،وألغي عام 2000م عند توقيع اتفاق
جميع ال��دول ،وال�سيما المتقدمة ،تقديم الدعم والتعاون
كوتونو( ،أما نظ���ام  Sysminفهو (يعمل على
الالزم ْين.
َ
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كان ف���ي اتفاقية لومي القديم���ة ،-وذلك ليح ّل
إقليمي للتجارة الح ّرة بين الجان َبيْن
محلّها اتفا ٌق
ٌّ
بعد فترة انتقالية مدتها  8سنوات.
 المفت����رض أن ت����ؤدي ه����ذه الش����راكةإل����ى انتعاش االقتص����اد اإلفريق����ي والتنمية
أن العك����س هو الذي حدث،
االجتماعي����ة ،إال ّ
ودخل����ت أغلب ال����دول اإلفريقي����ة في أزمات
الغ����ذاء والمديونية ،التي كانت وراء نم ّو العنف
والجريمة المنظمة.

ثالث ًا :طبيعة ال�شراكة (الأوروبية
– الإفريقية):

انطلقت هذه الش���راكة االس���تراتيجية ،في
مؤتمر ق ّمة أوروبية إفريقية((( ،لتش ّكل أول لقاءٍ
على أعلى مس���توى من الشمول ج َمع الطرفين،
بمبادرةٍ من االتح���اد األوروبي ،انعقد االجتماع
بالقاهرة عل���ى امتداد يو َم���ي ( )4 ، 3أفريل/
أبريل 2000م ،بهدف بحث أس���س هذه الشراكة
الجديدة واس���تراتيجيتها ،وكانت الق ّمة برعاية
ٍ
جهات عدة ،أبرزها منظم���ة الوحدة اإلفريقية
واالتحاد األوروبي ،ول���م تخرج موضوعاتها عن
المعتاد ف���ي المؤتمرات الدولي���ة ،مثل مؤتمر
األمم المتحدة للتجارة والتنمية ()UNCTAD
وغيره.
وتأت���ي هذه الش���راكة بالم���وازاة مع (ق ّمة
األمم المتح���دة لأللفية) الت���ي تض ّمنت جمل ًة
من اإلجراءات ،من أبرزها :اإلعفاء من الديون،
ومس���اعدات التنمية الرس���مية ،وح���ثّ الدول
المانحة على الوفاء بالمس���تهدف المتفق عليه
دول ّي���اً ،وهو  %7م���ن إجمالي النات���ج المحلي،
ٍ
بعملية في
وأق ّرت بالب���دء خالل ع���ام 2000م
التجارة الدولية تضمن وصول الدول األق ّل نم ّواً
((( ج �م��ع لأول م��رة دول االت �ح��اد الأوروب� ��ي م��ع دول ال�ق��ارة
الإفريقية.

التوصيف الصحيح لطبيعة
العالقات األوروبية اإلفريقية
هو :أنها ٌ
نوع ٌ
جديد من
الهيمنة مهما اتخذت من
مسميات وأشكال جديدة

إلى الس���وق الح ّرة بحلول ع���ام 2005م ،األمر
الذي ما زالت نتائجه ال تلوح في األفق القريب.
لقد جاءت الشراكة االستراتيجية األوروبية
اإلفريقية لإلجابة عن تس���اؤالت شتّى مشتركة
بي���ن الطر َفيْن ،في ظ ّل االنس���داد الذي يعرفه
إط���ار (لومي) ،بعد االتفاقي���ة الرابعة المنتهية
في عام 2000م ،من ج���راء الجدل الدائر حول
القضايا المذكورة أعاله.
ولق���د أقرت الق ّمة جملة م���ن االقتراحات،
هي:
 تش���جيع تد ّف���ق االس���تثمارات ،ونق���لالتكنولوجيا والتقنية إلى الدول النامية.
 دفع تنمي���ة التقنيات المحلي���ة ،وتطويرالبيئة األساسية االجتماعية.
 تطوي���ر وضع الم���رأة ،وتعزيز دورها فيالحياة االقتصادية.
 الحاجة إلى إصالح المؤسسات المتعددةالجنسيات.
 إق���رار ال���دول النامي���ة بأهمي���ة تعزيزالس���لْم
الديمقراطية والحكم الراش���د لتحقيق ّ
واالستقرار.
 تأكيد ض���رورة التعاون اإلقليمي (جنوب/جنوب) ،والتعاون (جنوب/شمال).
ثقافية ف�صلية َّ
محكمة متخ�ص�صة في �ش�ؤون القارة الإفريقية
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سياسية
كما اس���توجبت هذه الشراكة االستراتيجية
الجدي���دة مع االتح���اد األوروبي عل���ى الدول
الرق���ي والتنمية الذي
اإلفريقي���ة :العمل ألجل
ّ
يس���مح لها بالتعامل مع التغيرات الدولية ،لذلك
ج���اءت حتمية التح��� ّول من (منظم���ة الوحدة
اإلفريقية) إل���ى (االتحاد اإلفريقي) في 2002م
بشكل أكثر مما سبق؛
لتطوير التجربة اإلفريقية
ٍ
ألجل تحقيق أهداف األلفية الجديدة.
كما ظهرت في الفترة نفسها -عام 2001م-
مبادرة إفريقية جديدة وجديرة بالتتبع واالهتمام،
أُطلق عليها اسم( :النيباد)((( ،تسعى إلى تحقيق
ٍ
أهداف تنموية كبي���رة ،بما فيها ما يتعلق بجلب
االس���تثمارات للقارة اإلفريقي���ة ،والعمل على
جع���ل إفريقيا ق���ا ّر ًة خالي ًة م���ن النزاعات ،في
واحترام لمبادئ القانون
سياس���ي
استقرار
ظ ّل
ٍ
ٍ
ٍّ
(((
الدول���ي العام ،وك���ذا القضاء عل���ى الفقر ،
ّ
وتعزيز دور المرأة ،ووضع الدول اإلفريقية على
طريق التنمية المستديمة ،وإخراجها من خندق
التهميش الدولي.
لذلك دعت مبادرة (النيباد) ش���ركاءها إلى
إقام���ة «ش���راكة عالمية جديدة» بي���ن إفريقيا
وش���ركائها في التنمية ،تقوم أساساً على مبدأ
تقاس���م المس���ؤولية((( إزاء األوضاع اإلفريقية،
((( لقد ّتم اعتماد وثيقة (النيباد) اال�ستراتيجية الإطارية في
الق ّمة  37لمنظمة الوحدة الإفريقية المنعقدة في زامبيا في
يوليو 2001م ،وفي اجتماع �أبوجا (نيجيريا) ،في � 23أكتوبر
2001م ،ت� ّ�م �إع�لان ال�صيغة النهائية للمبادرة ،مع تغيير
ا�سمها �إلى :ال�شراكة الجديدة لتنمية �إفريقيا (النيباد) New
)partnership for Africa Development(NEPAD

((( انخف�ضت ن�سبة ال�سكان الذين يعي�شون في حالة فقر مدقع
�إلى الن�صف خالل الفترة (1990م 2015 -م).
((( تدعو م �ب��ادرة (ال�ن�ي�ب��اد) ال ��دول المتقدمة والمنظمات
المتعددة الأطراف �إلى تح ّمل م�س�ؤوليات وتنفيذ التزامات في
مجاالت معينة ،عدّدت منها الوثيقة اثني ع�شر مجا ًال ،ت�ض ّمها
الفقرة ( )185من الوثيقة ،في مقابل هذه الم�س�ؤوليات من
االلتزامات؛ ف�إنّ القادة الأفارقة يتعهدون من جانبهم بتنفيذ
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فعلى الشركاء الوفاء بتع ّهداتهم بتصحيح النظام
بش���كل يسمح بنفاذ المنتجات
الدولي؛
التجاري
ٍ
ّ
ّ
والص���ادرات اإلفريقي���ة لألس���واق األوروبية
والعالمية ،والوفاء بتقديم مس���اعدات التنمية،
مع العمل على خفض عبء المديونية التي تُثقل
كاهل ال���دول اإلفريقية ،وتع���وق تنفيذ خطط
التنمية بها ،وتعرقل تحقيق أهدافها.
إن األم���ر كفي ٌل بتحقي���ق المنافع لألطراف
ّ
الدولية من ش���راكتها الجديدة مع إفريقيا ،من
والس���لْم
خالل العمل معاً لتدعيم قواعد األمن
ّ
أن هذه النتائج ال يمكنها التحقّق
العالم ّيي���ن ،إال ّ
إال في حال إقامة ش���راكة حقيقية ،بين إفريقيا
والدول المتقدمة ،بما فيه���ا دول أوروبا ،تكون
مبن ّية على أساس االحترام المتبادل.
وفي إطار الش���راكة الجديدة من أجل تنمية
إفريقي���ا (النيباد) أُنش���ئت« :اآللي���ة اإلفريقية
للتقيي���م من قبل النظ���راء» ( ،((()APRMفي
ق ّمة االتحاد اإلفريقي المنعقدة في «دربان» في
جويلية/يوليو 2002م  -تحت قرار رقم ()57/7
للجمعية العامة لألم���م المتحدة ،بهدف تحقيق
ُعد هذه اآللية حجر
ٍ
فرص إلنجاح (النيب���اد) ،وت ّ
الزاوية في الش���راكة الجديدة ،تسعى لتشجيع
جميع الممارسات والسياس���ات والمعايير التي
السياس���ي والنم ّو
ت���ؤدي لتحقيق االس���تقرار
ّ
االقتص���ادي والتنمية ،تعزّز ه���ذه اآللية :التعلّم
ّ
من األقران ،وبناء القدرات ،من خالل ممارس���ة
الحوار البنّاء واإلقناع بين الشركاء ،فهذه اآللية
لي���س المقصود منها أن تكون جه���ة رقابة ،بل
الغرض منها تش���جيع المش���اركة بين الحكومة
الإجراءات التي وردت في الف�صل الثالث من المبادرة (فقرة
.)49
(((

.African peer review mechanism

والمجتمع المدني في البلد المقيم(((.
وج���اءت قمة (إفريقيا-االتح���اد األوروبي)
الثالث���ة ،المنعقدة في العاصمة الليبية طرابلس
يو َم���ي ( )30 ، 29نوفمبر 2010م ،دفعة جديدة
لمستقبل العالقات اإلفريقية-األوروبية وطبيعة
الص���راع الدولي حول م���وارد القارة اإلفريقية،
حيث أدرجت القمة في جدول أعمالها ما يتعلق
الحساس���ة المتعلقة بملفات :الس�ل�ام
بالنقاط
ّ
واألمن ،الحكم الديمقراطي وحقوق اإلنس���ان،
التج���ارة والتكامل اإلقليم���ي ،البنيات التحتية،
أهداف التنمية في األلفية الثالثة ،الطاقة ،التغ ّير
المناخي ،الهجرة ،الحراك السكاني والتوظيف،
العلم ومجتمع المعلومات والفضاء(((.
فإن المؤش���رات تفيد
وبرغم جرأة الطرح؛ ّ
يتوصال ،إلى ح��� ّد اآلن ،إلى
ب���أن الطر َفيْن لم
ّ
ّ
تحقي���ق التوافق والتوازن المطلوبَيْن لتأس���يس
الشراكة اإلفريقية-األوروبية الحقّة.
جاءت بدورها القمة األورو-إفريقية الرابعة
في بروكس���ل يو َم���ي ( )3 ، 2أبريل 2014م ،في
ظ ّل تحدي���ات كبرى((( ،دفع���ت األوروبيين إلى
أن يو ّلوا وجوههم ش���طر إفريقي���ا م ّرة أخرى،
مما دف���ع الرئيس الفرنس���ي هوالند إلى طرح
مبادرة إقامة تحال���ف أوروبي-إفريقي لمواجهة
األخطار والتحديات المشتركة للجان َبيْن ،إال أنه
عل���ى الرغم من حضور قمة بروكس���ل أكثر من
ثمانين وفداً ،بينهم ( )61من رؤساء الدول وكبار

المس���ؤولين ،والتزامهم بإعالن خريطة الطريق
تحدد
الممتدة بي���ن (2014م – 2017م) ،والتي ّ
األولويات االس���تراتيجية في خمس���ة مجاالت،
ه���ي( :األمن والس�ل�ام ،والديمقراطية والحكم
الرش���يد ،وحقوق اإلنس���ان ،والتنمية البشرية
والتنمية المس���تدامة ،والنم ّو والتكامل القاري)،
فإنها سوف تظ ّل ش���عارات ال يُرجى من ورائها
نف���ع ما لم يت ّم التعامل مع التحديات والمع ّوقات
التي تعترض إقامة ش���راكة حقيقية بين أوروبا
وإفريقيا ،وذلك يبقى دوم���اً
الجوهري
التحدي
ّ
ّ
والحقيقي(((.
دالالت الشراكة االستراتيجية الجديدة:
تحمل هذه الش���راكة الجدي���دة التي تجمع
بين الجان َبيْن إطاراً جديداً للعالقات ،يحمل في
طياته جملة من الدالالت ،لعل أبرزها ما يأتي(((:
 تعكس هذه الش���راكة الجديدة نهاية زمنانفراد بعض الدول األوروبي���ة بالحركة والفعل
على الس���احة اإلفريقية ،كما هو الحال بالنسبة
لفرنسا وعالقتها الخصوصية بالقارة السمراء،
وال يعني هذا نهاية دور القوى األوروبية بوصفها
قوى منفردة.
 طالما اعتبرت الدول األوروبية نفسها أَ ْولىاألطراف الدولية األخرى وأحقّها ارتباطاً بالقارة
اإلفريقية بحك���م التاريخ والقرب الجغرافي ،إال
أن التح ّول الذي يعرفه النظام الدولي منذ نهاية
ّ
الحرب الباردة ،ومنافس���ة الوالي���ات المتحدة،
وبعض القوى األخرى كالصين ،س���تكون لصالح
إن
القارة نفس���ها في ظ��� ّل هذه الظ���روف ،إذ ّ
التنافس س���يدفع األوروبيين لتح ّمل مسؤوليتهم

((( القمة الإفريقية -الأوروب�ي��ة وم�ستقبل العالقات بين دول
القارتين ،مرجع �سابق.

((( حمدي عبد الرحمن� :أوروبا و�إفريقيا وجه ًا لوجه نحو �شراكة
�أم هيمنة جديدة؟ ،معهد العربية للدرا�سات ،فيhttp:// :
 ،studies.alarabiya.net/hotالأحد � 06أبريل 2014م.

((( محمد المهدي �شنين ،ع�صام بن �شيخ :الآلية الإفريقية

للتقييم م��ن ق �ب��ل ال �ن �ظ��راء ،ف ��يhttp://bohothe. :
blog-post _8316.html. /04/blogspot.com/2010
 - . 21أفريل 2010م

((( طر�أت على المنطقة تحوالت معتبرة؛ �أبرزها� :إعادة ت�شكيل
بنية ال�شمال الإفريقي بفعل ثورات الربيع العربي ،وتداعياتها
الأمنية والجيوا�ستراتيجية على منطقة ال�ساحل وال�صحراء.

((( محمود �أبو العينين :العالقات الأوروبية الإفريقية بعد انتهاء
الحرب الباردة ،مرجع �سابق.
ثقافية ف�صلية َّ
محكمة متخ�ص�صة في �ش�ؤون القارة الإفريقية
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سياسية
أن الرغبة في
التاريخي���ة تجاه الق���ارة ،كم���ا ّ
الحفاظ على مصالحهم س���تجعلهم أكثر حرصاً
على العمل المشترك مع األفارقة ألجلها.
 الحركة األوروبية في هذا اإلطار الشاملجديرة بخلق منافس���ة كبيرة داخل إفريقيا على
القطب األمريك���ي ،في ظ ّل تو ّفر البديل للقطب
األوروبي الذي يثير ف���ي دول إفريقيا حيرة من
جراء الماضي االس���تعماري المرير الذي خلّفه
منذ فترة ليست ببعيدة.
والمصلح���ة اإلفريقية ينبغ���ي لها أن تكون
م���ع الطرف الذي يق��� ّدم ضمان���ات أكثر على
صعي���د تحس���ين الوضع اإلفريق���ي األليم في
النظ���ام الدولي الجديد ،ويحقّق بعض المطالب
وبخاصة مس���ألة االس���تثناء
اإلفريقية الم ّهمة،
ّ
م���ن عملية التحرير الكامل للتجارة ،حتى تتأهل
إفريقيا لهذا الوضع ،وكذلك اإلعفاء من الديون
التي تك ّب���ل االقتصاديات اإلفريقية((( ،وقد حان
الوقت التخاذ خطوات أكبر إزاء عدة مس���ائل،
مثل المتعلقة بحدود المنافس���ة بين األوروبيين
واألمريكيي���ن ف���ي إفريقيا؛ إذ هن���اك ضرورة
لتجاوز منطق تقس���يم الب���ؤر اإلقليمية المتفق
عليها وفقاً لمبدأ مونرو(((.
فرص نجاح الشراكة االستراتيجية الجديدة:
ٍ
ٍ
كاملة من طرح مبادرة الشراكة
عشرية
بعد
الجدي���دة ،الت���ي ترب���ط الطرفي���ن األوروبي
((( من جهته �ألغى االتحاد الأوروبي مبلغ يعادل  65مليار دوالر
على الدول الأطراف في لومي.
((( مبد�أ مونرو :يع ّبر عن الوفاق الأمريكي الأوروبي الذي �أعلن
منذ القرن التا�سع ع�شر ،في  23دي�سمبر 1823م ،يرتكز على
تق�سيم العمل بين الواليات المتحدة (في �أمريكا الالتينية)،
و�أوروبا (في �إفريقيا ومناطق �أخرى) ،وعلى ح ّد ر�أي «جورج
بول»� ،أحد م�س�ؤولي �إدارة كيندي ،اعتبرت الواليات المتحدة
خا�صة بالأوروبيين؛ نظير
�أنّ القارة الإفريقية م�س�ؤولية ّ
الخا�صة في �أمريكا
اعتراف ال��دول الأوروب�ي��ة بم�س�ؤوليتها
ّ
الالتينية.
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واإلفريقي منذ 2000م ،تبقى إنجازاتها ضئيلة،
وال ترقى إلى مس���توى اآلم���ال المرجوة منها،
ٍ
خاصة
بنسبة أكبر بالنسبة للطرف اإلفريقي –
ّ
 ال���ذي ما زال رهن مكانه في ظ ّل تزايد حجمالتناف���س والوع���ود الغربية عا ّم���ة ،إذ ال تزال
إفريقيا تعاني التخلف االقتصادي ،الذي ينعكس
أثره في مؤشرات ع ّدة ،مثل :تد ّني معدالت النم ّو
االقتصادي ،المس���تويات العالي���ة للفقر ،تفاقم
الديون ،تد ّني متوسطات دخول األفراد ...إلخ.
ولعل نجاح هذه الصيغة الجديدة للش���راكة
األورو  -إفريقي���ة يتو ّقف عل���ى مراعاة بعض
االعتبارات األساس���ية ل���كال الجانبين ،يمكن
عرضها كما يأتي(((:
 يجب أن يظ ّل االتحاد اإلفريقي هو الراعيوالجام���ع ألعضائه ،ويج���ب أن تحظى مبادئه
ألن الخروج
باالحت���رام والتقدي���ر الجماع���ي؛ ّ
عن الوف���اق الجماعي يعني تضييع المكاس���ب
والمصالح.
 هناك ضرورة لوضع اس���تراتيجية شاملةٍ
وواع
بين الدول اإلفريقية ،وفق تص ّو ٍر
مش���ترك ٍ
للمفاهيم الجديدة المطروحة في هذه الشراكة
مع االتحاد األوروبي ،كالتدخل ألغراض إنسانية،
و َف ْهم صلتها ومبتغاها من عمليات التدخّ ل ،فض ً
ال
عن الموقف من الثقافات الوطنية واحترامها في
ظ ّل العولمة.
 يُش���ترط تو ّفر ج ٍّو من الحوار والتش���اورالدائ���م والمس���تمر في إط���ار لق���اءات على
المس���تويات كافة ،ح���ول كيفية التع���اون في
المجاالت األمنية وحفظ السالم ،بالتنسيق بين
مجلس األمن واالتحاد اإلفريقي.
 يجب أن تقوم وتُبنى هذه الشراكة الجديدة((( محمود �أبو العينين :للعالقات الأوروبية الإفريقية بعد انتهاء
الحرب الباردة ،مرجع �سابق.

على مبدأ توازن المصالح بين الطرفين ال توازن بالثق���ة والدوام؛ في حال م���ا إذا تمخضت عن
ٍ
ٍ
ٍ
قوي
خدم���ة
القوى ،وليس على أس���اس
آلية مستمرة تكفل الحوار المنتظم ،والمراجعة
لطرف ٍّ
على حساب اآلخر.
الدوري���ة للمصالح المش���تركة والقضايا مح ّل
 يج���ب على الدول اإلفريقية أال تتش���بث االهتمام.ٍ
راب����ع���� ًا :ت��ق��ي��ي��م اال���س��ت��رات��ي��ج��ي��ة
بصفة عمياء بهذه الشراكة الجديدة مع االتحاد
الداخلي الإفريقية لالتحاد الأوروبي:
األوروب���ي عل���ى حس���اب التضام���ن
ّ
االس���تراتيجية اإلفريقية لالتحاد األوروبي
والقاري بين دول القارة اإلفريقية ،أو حتى على
ّ
والعسكري بين الدول حلق ٌة من حلقات دع���م صعود القطب األوروبي
حساب التوازن السياسي
ّ
لصالح دعم مكانته اإلقليمية والدولية ،وش���ك ٌل
واألقاليم.
 ينبغي لهذه الش���راكة أال تؤ ّثر س���لباً في من أش���كال الهيمنة الجديدة الممارس���ة علىالمصالح الرئيسة لبعض الدول ،أو في حقوقها الجنوب الذي ال يزال ف���ي مراحل التبعية التي
ما تزال تغ ّير أثوابها.
الخاصة.
التاريخية وعالقاتها
ّ
ما زالت إفريقيا القرن الحادي والعش���رين
 سوف ينجح الطرفان األوروبي واإلفريقيفي بناء ش���راكة اس���تراتيجية جديدة وجديرة تُس���تنزف وتعاني االس���تغالل ب���ك ّل مظاهره،
ثقافية ف�صلية َّ
محكمة متخ�ص�صة في �ش�ؤون القارة الإفريقية
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اقتصاد ّياً :من خالل سيطرة الشركات األجنبية
المتنافسة على استغالل الثروات ،سياس ّياً :عبر
األجندات الغربية التي تتعمد زرع الالس���تقرار
المبرمج الهادف إلى توسيع األزمات وتعميقها،
ثقاف ّياً :اعتماداً على آليات العولمة.

العالق ��ات الأوروبي ��ة الإفريقي ��ة..
والعودة �إلى الهيمنة اال�ستعمارية:

 -3الس���ماح لألفارق���ة باس���تخدام قوتهم
التفاوضية من أجل تحقي���ق التنازالت من قِ بل
االتح���اد األوروب���ي؛ ألخذ األولوي���ات التنموية
اإلفريقية بعين االعتبار(((.
لع ّل أب���رز المالحظات الواجب تس���جيلها،
والمتعلقة بالعالقات األوروبية اإلفريقية ،والتي
تستوجب إعادة النظر فيها ،ما يأتي:
 محدودي���ة ال���دور األوروبي ف���ي تحقيقالس�ل�ام واالس���تقرار ،ومواجه���ة التهديدات
األمني���ة التي تعانيه���ا إفريقيا ،وه���ذا مقارنة
باهتمامها المتزايد باتفاقيات الشراكة والتعاون،
فهذه األخيرة تهتم أكث���ر بالميادين االقتصادية
والتجارية والمساعدات المالية.
 المفت���رض عند الحديث ع���ن عالقاتالتعاون أن يجمع التطبيق الف ّعال ألي ش���راكة:
مس���اهمة ك ّل الدول األعضاء ،في الش���مال أو
أن الواقع عكس
حد س���واء ،إال ّ
الجنوب عل���ى ٍّ
ذلك ،فاالتحاد األوروبي يمارس سياسة اإلقصاء
ٌ
طرف أو سياس���ة إفريقية ال تخدم
كلّم���ا ظهر
استراتيجيته والمصالح األوروبية ،فهذه النظرة
اإلقصائية من شأنها كبح جهود التعاون والشراكة
الحقيقية.
 التناقض بين الخطاب���ات األوروبية حولاالس���تقرار ،والممارس���ات الميدانية األوروبية
الزّارعة لالنشقاقات والخالفات الداخلية.
شح االس���تثمارات ،التي تعرفها
 معضلة ُّعد
منطقة الش���رق األوس���ط ،وإفريقي���ا ،إذ ت ّ
المنطقة التي ال تتمكن من جذب االس���تثمارات
الخارجية ،بس���بب عدم االس���تقرار السياسي،
وعدم وجود تش���ريعات مناس���بة لجذب رؤوس
األموال ،وله���ذا تذهب أغلب الدراس���ات إلى

الرقي بالعالقات
المنتظر من هذه األط���ر
ّ
األورو-إفريقية للمس���توى المطل���وب ،والكفيل
أن
بتحقيق أه���داف الطرفين ومصالحهما ،ولو ّ
معادلة( :الكتلة األوروبية الموحدة من جهة  -في
مواجهة أطراف انفرادية) هي التي تطرح نفسها
في عالقات االتحاد األوروبي ،حيث يع ّد االتحاد
األوروبي مس���تفيداً بقوة في سياس���ة التعامل
االنف���رادي هذه التي تع ّد عامل تجزئة ال توحيد
ّ
على مستوى الجنوب.
يبق���ى التوصيف الصحيح لطبيعة العالقات
األوروبي���ة اإلفريقي���ة هو :أنها ن���و ٌع جدي ٌد من
الهيمنة مهما اتخذت من مس��� ّميات وأش���كال
جديدة.
يدفع ذلك إلى البحث في مح ّددات العالقة
ومس���تقبلها ،بحيث تتحول من حالة الهيمنة إلى
حالة الشراكة المتكافئة ،ولتحقيق ذلك ال بد من
تحقيق ثالث نقاط أساسية:
 -1تجاوز مواريث التاريخ االستعماري ،ولن
يتأت���ى ذلك إال من خالل إعالن الدول األوروبية
عن مس���ؤوليتها األخالقية والمادية عن سنوات
حد تعبير
االستعمار ،وكيف أنها أسهمت -على ّ
والتر رودني -في« :تخلّف إفريقيا».
ّ
الكف عن السياس���ة التدخلية األوروبية
-2
بحج���ة الترويج لنموذج
في الش���ؤون اإلفريقية ّ
الليبرالية الجديدة ،والتي قد تتعارض مع القيم ((( حمدي عبد الرحمن� :أوروبا و�إفريقيا وجه ًا لوجه ،...مرجع
�سابق.
والمواريث اإلفريقية التقليدية.
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أن ه���ذه المنطق���ة ت���دور في حلق���ة مفرغة
ّ
(فاالستثمارات ال تأتي إليها ألنها غير مستقرة،
وغياب االس���تثمارات يؤدي بدوره إلى تكريس
عدم االستقرار).
 محدودية الفائ���دة المحققة نتيجة غيابالتكام���ل اإلفريق���ي ،فالتفاوض بي���ن االتحاد
األوروب���ي  -بوصفه قوة  -ومجموعة من الدول
م���ن ناحية ،وبين ك ّل دولة إفريقية على حدة من
ناحية أخرى ،ال يخدم مصالح الدول اإلفريقية،
فعدم التنس���يق أدى إلى فقدان الدول اإلفريقية
للعديد من المزايا.
عموم���اً تم ّث���ل العالق���ات بي���ن االتحاد
األوروبي واالتح���اد اإلفريقي نموذجاً للعالقات
غي���ر المتكافئ���ة ،فم���ن خ�ل�ال المقارنة بين
أن القارة اإلفريقية
هاتَيْ���ن الكتلتَيْن يتضح لن���ا ّ
تف���وق الق���ارة األوروبية من حي���ث الجغرافيا
والديموغرافيا ،ولكن حي���ن النظر إلى الجانب
بش���كل
االقتصادي يبدو االختالف جل ّياً تماماً،
ٍ
ّ
يعكس حقيقة الخلل في العالقات بينهما ،حيث
األوروبي يزيد
اإلجمالي
القومي
أن الناتج
نج���د ّ
ّ
ّ
ّ
تقريباً أو أكثر بس���بع عش���رة مرة ع ّما هو عند
أن مساحة إفريقيا
نظيره اإلفريقي ،وهذا برغم ّ
تبلغ عشرة أضعاف مساحة االتحاد األوروبي ،مع
األخذ في االعتبار ما يزخر به الباطن اإلفريقي
ٍ
أن عدد سكان إفريقيا
من
خيرات وثروات ،كما ّ
ضعف عدد سكان االتحاد األوروبي  -تقريباً،-
لكن ال���دول اإلفريقية تض ّم أفق���ر دول العالم،
بينما يض ّم االتحاد األوروبي دوالً ذات مستويات
معيشة مرتفعة عالم ّياً(((.

أن طبيع���ة العالقات بين االتحاد
المعروف ّ
األوروب���ي والجن���وب ،بمفهومها الواس���ع ،غير
وتصب ف���ي صالح
عادل���ة ،وغي���ر متكافئ���ة،
ّ
تش���كل نوعاً
ّ
االتحاد األوروبي ،فهذه العالقات
من االمتداد للعالقات ذات الطابع االستعماري،
مما جعل منها مانعاً إلح���داث التطور والتنمية
في الق���ارة اإلفريقية ،وعرقل محاوالت التكامل
األفقي.
ف���إن ما يجب أن تس���عى إليه
وبن���ا ًء عليه؛
ّ
إفريقيا عا ّمة ،لي���س فقط كيفية الحصول على
ق���در من المكاس���ب والمناف���ع من هذه
أكبر
ٍ
الش���راكة ،وإنما يجب أن تستهدف إيجاد كيفية
تحقيق تق ّد ٍم ملموس ف���ي أحوالها االقتصادية
واالجتماعية والسياس���ية ،مما يس���اعدها على
بلوغ المس���اواة الحقيقية الت���ي يمكن أن تبني
شراكة حقيقية.
أن هناك حاجة
م���ن ه���ذا المنطلق :ن���رى ّ
ملحة ومستعجلة إلى تجاوز الخالفات الداخلية
ّ
الضيقة بي���ن الدول اإلفريقي���ة ،إذ وحده هذا
يؤس���س لعالقات خارجية
األمر من ش���أنه أن ّ
حقيقية ،ال نق���ول عالقة الن��� ّد بالند ،بل على
األق ّل عالقة تحفظ إلفريقيا مصالحها ،في ظ ّل
حالة الالت���وازن التي تعرفها العالقات األورو -
إفريقية 

خاتمة:

((( محمود �أب ��و العينين ف��ي :ح�م��دي ع�ب��د ال��رح�م��ن ح�سن
(محرر)� ،إفريقيا والعولمة( ،القاهرة :برنامج الدرا�سات
الم�صرية الإفريقية ،كلية االقت�صاد والعلوم ال�سيا�سية
بجامعة القاهرة2004 ،م� ،ص .197
ثقافية ف�صلية َّ
محكمة متخ�ص�صة في �ش�ؤون القارة الإفريقية
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تنموية

ّ
ّ
قانون المكون المحلي وفرص التوطين
الصناعي في نيجيريا
(((

د .جميل حلمي عبد الواحد
دكتوراه في االقت�صاد (جامعة القاهرة) ،وم�ست�شار اقت�صادي

((( هذا البحث جزء من ر�سالة الدكتوراه التي قام ب�إعدادها الباحث بعنوان( :دور قطاع النفط في توطين ال�صناعات الهند�سية
المغذية في نيجيريا منذ عام 1990م)( ،معهد البحوث والدرا�سات الإفريقية ،ق�سم ال�سيا�سة واالقت�صاد ،جامعة القاهرة-2012 ،
2014م)..
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مع

انته�اء الح�رب الأهلي�ة ف�ي نيجيري�ا
ع�ام 1970م �أ�صب�ح قطاع النف�ط مك ّون ًا
مهم� ًا ف�ي االقت�ص�اد النيجي�ري ،وتج ّل�ى ذلك
ّ
ب�ص�ور ٍة وا�ضح ٍة مع ان�ضم�ام نيجيريا في العام
نف�سه لمنظم�ة الدول الم�ص�درة للنفط (�أوبك)،
ولتعل�ن ر�سم ّي� ًا ان�ضمامه�ا لن�ادي �أكب�ر الدول
والم�ص�درة للنف�ط ف�ي العال�م ،وتلا
المنتج�ة
ّ
ذل�ك �إن�ش�اء �شركة الزيت القومي�ة النيجيرية
م�سماه�ا ع�ام
( ،)NNOCوالت�ي �أ�صب�ح ّ
1977م�( :شرك�ة النف�ط القومي�ة النيجيري�ة
 ،)NNPCوهي تهيمن على �إدارة قطاع النفط
و�إنتاجه في نيجيريا في الوقت الحالي.

مقدمة:

وفقاً ألحدث البيانات (2015م) تحتل نيجيريا
المركز العاشر عالم ّياً في احتياطي البترول(((،
كما تحتل أيضاً المركز الثاني عش���ر عالم ّياً في
إنتاج البت���رول الخام((( ،وتحت���ل أيضاً المركز
احتياطي الغ���از الطبيعي،
التاس���ع عالم ّياً في
ّ
والمركز األول على المس���توى اإلفريقي((( ،ومن
الطبيعي :تحتل المركز الثاني
حيث إنت���اج الغاز
ّ
احتياطي يبلغ  37.٫14مليار برميل ،وبما
((( وذل��ك بحجم
ٍّ
ي�ش ّكل ن�سبة  %2.3من االحتياطي العالمي للبترول.
مقال � :أعلى  10دول من حيث حجم احتياطي النفط في
العالم� ،صحيفةBusiness insider Aastalia - 22 :
.Jul 2015

يومي يبلغ � 2457ألف برميل ،وبما ي�ش ّكل
إنتاج ٍّ
((( وذلك بحجم � ٍ
العالمي للبترول.
ن�سبة  %2.9من الإنتاج
ّ
متر مكعب ،وبما
((( وذلك بحجم
احتياطي بلغ  5.1تريليونات ٍ
ٍّ
العالمي البالغ 208.4
االحتياطي
ي�ش ّكل ن�سبة  %2.5من
ّ
ّ
متر مكعب.
تريليون ٍ

والعشرين عالم ّياً.
ك ّل هذه المؤش���رات جعلت قط���اع النفط
األساسي للتنمية
والغاز في نيجيريا هو المحرك
ّ
االقتصادية ،حيث يس���اهم بنسبة تزيد عن %74
م���ن إجمالي اإليرادات ،وتش��� ّكل صادراته نحو
 %72من إجمالي صادرات نيجيريا.
ألن قطاع النفط والغاز من القطاعات
ونظراً ّ
كثيف���ة رأس المال؛ فإنه يؤدي دوراً محدوداً في
تش���غيل العمالة الوطنية ،حيث ال تتجاوز نسبة
العاملي���ن في قط���اع النفط  %1م���ن إجمالي
العاملين في نيجيريا في جميع القطاعات.
وتتلخص المش���كلة الرئيس���ة التي تعانيها
وبخاصة الدول
العديد من ال���دول النفطي���ة،
ّ
أن قطاع النفط والغاز قطا ٌع كثيف
النامي���ة ،في ّ
االس���تهالك لرأس المال ،ويعتمد على مك ّونات
عال في تس���يير
صناعية ذات مك ّو ٍن
تكنولوجي ٍ
ٍّ
أعماله ونش���اطاته ،ونظراً لعدم تو ّفر الطاقات
اإلنتاجية الصناعي���ة المحلية في معظم الدول
فإن
النامية؛ يتم االعتماد على االستيراد ،ومن ث ّم ّ
النس���بة األكبر من عوائد هذا القطاع يت ّم دفعها
إلى الش���ركات األجنبية ،وذل���ك مقابل خدمات
التصنيع ،واإلنش���اءات الهندسية ،والتصميمات
فإن عائد
الهندسية ،والدراسات الفنية ،ومن ث ّم ّ
قطاع النفط يت ّم تحويله إل���ى خارج البالد مر ًة
أخرى دون االس���تفادة منه في تنمية االقتصاد
الوطني ،ويمكن اعتبار ذل���ك وجهاً واضحاً لما
أسماه سمير أمين وغيره من المفكرين« :تحويل
فائ���ض القيمة م���ن الدول النامي���ة إلى الدول
المتقدمة»!
ومن خالل نظرة متع ّمق���ة لحالة االقتصاد
النيجي���ري نجده يعان���ي أعراض ما يُس��� ّمى:
«الم���رض الهولندي»  ،Dutch Diseaseحيث
يوج���د اعتما ٌد كبي��� ٌر على قط���اع النفط؛ دون
االس���تفادة منه في تنمية غي���ره من القطاعات
ثقافية ف�صلية َّ
محكمة متخ�ص�صة في �ش�ؤون القارة الإفريقية
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تنموية
المغذي���ة من خالل تدعي���م «الروابط الخلفية» توطين الصناعات المغذية لقطاع صناعة النفط
 ،Backward Linkagesوالت���ي م���ن أه ّمها والغاز.
�أو ًال :نقاط القوة في قانون المك ّون
ٍ
وبخاص���ة ذات المك��� ّون
الصناع���ي،
القط���اع
ّ
العالي والمتوس���ط ،أو ما يمكن المح ّلي:
التكنولوج���ي
ّ
ّ
تسميته« :قطاع الصناعات الهندسية المغذية».
 - 1من ��ح ال�ش ��ركات النيجيري ��ة
وقد انتبه���ت الحكومة النيجيري���ة مؤخّ راً الأف�ضلية الأولى:
إلى ض���رورةٍ تحقيق نهضة اقتصادية ش���املة؛
 منح القانون الشركات النيجيرية األفضليةباالعتم���اد على القوى الش���رائية لقطاع النفط األولى عند منح تراخيص تش���غيل حقول النفط
والغاز،
وتجسد ذلك بوضوح في إصدار الرئيس أو تراخي���ص نق���ل النفط ،وفي ك ّل المش���اريع
ّ
النيجي���ري جوناثان في أبري���ل 2011م( :قانون المتعلقة بقطاع النفط والغاز ،والتي يت ّم طرحها
المك ّون المحلي النيجيري)((( ،األمر الذي جعل ف���ي نيجيري���ا ،وبحيث يت ّم من���ح أفضلية أولى
نيجيريا تتصدر دول العال���م النفطية من حيث للش���ركات المحلية((( التي تمتل���ك :المعدات،
إص���دار سياس���ات واضحة وملزم���ة للتوطين والعمالة المحلية ،وال َمقْدِ رة على تنفيذ الخدمات
المطلوبة أو تصنيع السلع المطلوبة.
الصناعي.
واضح على نس���ب
بش���كل
نص القانون
ٍ
المح���ور األول :التحليل الرباع���ي لقانون
 ٍّ
المحل���ي التي يجب االلت���زام بها في
المك��� ّون
المك ّون المحلي:
ّ
يتك ّون هذا القانون من ثالثة أجزاء ،تتضمن مشتريات قطاع النفط والغاز.
 أل���زم القانو ُن جمي َع الش���ركات ومطوري 107م���ادة ،كما يتض ّمن ملحق���اً ت ّم من خالله
المحلي
المحلي التي يجب أن المش���اريع باالهتمام بموضوع المك ّون
النص على نس���ب المك ّون
ّ
ّ
ّ
(((
المقدمة في المناقصات
العط���اءات
تقييم
عند
َّ
تلتزم بها شركات النفط والغاز في نيجيريا في
مش���تريات جميع األنشطة الصناعية والخدمية المطروحة ،وبحيث يت ّم ترسية العطاء على أعلى
الشركات تطبيقاً لنسبة المك ّون المحلي.
المرتبطة بها.
 أك���د القانون عدم االعتم���اد على قاعدةفإن هذا القان���ون يهدف إلى
ٍ
وبش���كل عا ٍّم ّ
الس���عر األق ّل عند تقييم العط���اءات ،خصوصاً
((( قامت العديد من دول العالم النفطية باتباع �سيا�سات في حالة ت ّوفر ش���ركة محلية قادرة على تنفيذ
ج��ادة للتوطين ،نتج عنها زي��ادة ن�سبة المك ّونات المحلية المش���اريع أو توري���د الصناع���ات والخدمات
ن�سب مرتفعة ،مثل
في م�شتريات قطاع النفط والغاز �إل��ى ٍ
النرويج ،وتُعرف هذه ال�سيا�سات با�سم�« :سيا�سات المك ّون المطلوبة.
المحلي»  ،Local Content Policiesفوفق ًا
لأح��دث البيانات المن�شورة عن البنك الدولي :تبلغ ن�سبة
المحلي في الم�شتريات ال�سلعية والخدمية ل�شركة
المك ّون
ّ
النفط القومية في النرويج Stat oil Hydro ASA
نحو .%86
((( ُيق�صد بالم�شغلين الملزمين بتطبيق هذا القانون ك ٌّل من:
�شركة النفط القومية النيجيرية ،وفروعها ،و�شركائها ،و�أية
�شركات محلية �أو �أجنبية تعمل في قطاع النفط والغاز في
نيجيريا تحت مظلة �أي ترتيبات واتفاقيات بترولية.
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 - 2توفير �آليات التمويل:

 االحتفاظ بنسبة  %10من إيرادات تشغيل((( ُيق�صد بال�شركات المحلية �أو الموردين المحليين  -وفق ًا
لهذا القانون  :-تلك ال�شركات التي ّتم ت�أ�سي�سها وت�سجيلها
داخل نيجيريا بالتوافق مع قانون ال�شركات النيجيري ،والتي
يملك المواطنون فيها ما يزيد عن ن�سبة  %51من ح�ص�ص
الملكية.

نشاط النفط في البنوك النيجيرية :ألزم القانون
كلاّ ً من المش���غلين والمقاولين ومقاولي الباطن
باالحتفاظ بنسبة  %10على األق ّل من إيراداتهم،
انتبهت الحكومة النيجيرية
يتحصلون عليها من أعمالهم في نيجيريا،
الت���ي
ّ
إلى ضرورة تحقيق نهضة
في حسابهم في أحد البنوك المحلية.
اقتصادية شاملة تجسد ذلك
المحلي
 تأس���يس صندوق تنمية المك ّونّ
في إصدار قانون ِّ
المكون
نص القانون على تأس���يس صندوق
النيجيريّ :
المحلي النيجيري
المحل���ي؛ بهدف تمويل عمليات
لتنمية المك ّون
ّ
تطوي���ر الصناعة المحلية ،وبحي���ث يت ّم تمويله
من عائد خصم نس���بة  %1من قيمة ك ّل عقد يت ّم
ترس���يته على أي ش���ركة في نشاط استكشاف �أن�شطة المالحة البحرية:
النفط والغاز واس���تخراجهما ،وبحيث يت ّم وضع
أكد القانون تفعيل نصوص قانون المالحة،
هذه المبالغ في
ٍ
يخص الموضوعات المتعلقة بتطوير
صندوق يهدف إلى تنمية توطين وذلك فيما
ّ
الصناعة.
المك ّون المحلي ،ويش ّكل ذلك عوامل قوة للقانون
 - 3الن� � ّ�ص عل ��ى توطي ��ن �صناع ��ات فيما يتعلق بمراعاة شمولية النطاق.

اللحام:

 - 6الت�أكي ��د عل ��ى توطي ��ن وتدري ��ب
العمالة:

ألزم القانون جميع مشغلي أو متعهدي تنفيذ
مش���اريع في قطاع النفط والغ���از في نيجيريا؛
أعط���ى القان���ون موضوع تش���غيل العمالة
بتنفي���ذ جميع عمليات التصني���ع واللحام داخل الوطنية وتأهيلها وتدريبها اهتماماً كبيراً ،وألزم
نيجيريا ،وبما يش��� ّكل دعماً قوياً لهذه األنشطة الشركات العاملة بقطاع النفط والغاز بذلك.
الصناعية.
� - 7ضمان نقل التكنولوجيا:

� - 4ضم ��ان توفي ��ر المعلوم ��ات
ألزم القانون المشغلين بإعداد برامج محفزات
وال�شفافية في المعامالت:
تهدف الى دعم وتسهيل نقل التكنولوجيا ،وتشجيع
 تأسيس س���وق إلكترونية للموردين :تعمل إنشاء شراكات وتحالفات مع الشركات النيجيريةعلى تسهيل إجراء التعامالت المطلوبة من أجل لتهيئة المناخ المناسب لهم على نقل التكنولوجيا.
توريد الس���لع والخدمات لشركات النفط ،وتتبع  - 8توف ��ر الإط ��ار الم� ّؤ�س�س ��ي الداع ��م
أداء تنفيذ قانون المك ّون المحلي.
للتوطين:
استشاري للمك ّون المحلي:
 تأسيس منتدىٍّ
نص القانون على إنشاء ٍّ
كل من :هيئة تنمية
ّ
بهدف توفي���ر المعلومات ومش���اركتها ،وتعزيز المك ّون المحلي ،وس���وق إلكتروني���ة للموردين،
التعاون بي���ن القطاع
ّ
الصناع���ي وقطاع النفط ونظام التأهيل المشترك ،والمنتدى االستشاري
والغاز ،فيما
ّ
يخص المش���روعات المس���تقبلية للمحت���وى المحلّ���ي ،وصندوق تنمي���ة المك ّون
والطاقات اإلنتاجية المحلية.
المحلّي ،ويع ّد توفير هذه المؤسس���ات من أه ّم
 - 5تفعي ��ل قانون المالح ��ة وتوطين

عوامل تشجيع التوطين الصناعي.
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� - 9ضمان الرقابة والمتابعة:
الرئيسة ،مما يزيد من درجة المخاطرة ،ويعتمد
أل���زم القانون الش���ركات العاملة في قطاع ذلك على حزمة المحفزات المقدمة.
النفط والغاز بإعداد ّ
خطة سنوية للمك ّون
ّ
المحلي  - 3الدف ��ع المق ��دم للم�ستحق ��ات
جدول
قب���ل إجراء المناقصات ،وإع���داد
ٍ
ٍّ
زمني المالية:
للف���رص الوظيفية المس���تقبلية ،وخطة للبحث
لم يل���زم القان���ون الش���ركات العاملة في
والتطوير ونق���ل التكنولوجيا ،وتقارير دورية عن قطاع النفط بدفع دفعة مقدمة من مس���تحقات
التوطين ،بحيث يتم تقديمها لهيئة تنمية المك ّون الش���ركات الموردة المحلية؛ تش���جيعاً لها على
المحلّي التي تقوم بمراجعتها والموافقة عليها .س���رعة اإلنتاج ،وتس���ليم المنتج���ات ،وتقديم
 - 10منح محف ��زات �إ�ضافية لت�شجيع
التوطين ال�صناعي:

الخدمات في األوقات المتفق عليها.

 - 4التدريب والت�أهيل:

أعطى القانون الحقّ لوزير الموارد النفطية
أكد القان���ون أهمية تدريب العمالة المحلية
(البترول) في من���ح محفزات إضافية (ضريبية وتأهيلها ،غير أنه لم يح ّدد الجهة التي ستتولى
ومالية) لتش���جيع االستثمار في القطاعات ذات عملية التدريب.
الفجوة اإلنتاجية ،وذلك بعد التشاور مع األجهزة
ثالث ًا :الفر�ص التي يوفرها قانون
الحكومية المعنية.
المكون المح ّلي:

ثاني ًا :نقاط ال�ضعف التي ت�ض ّمنها
قانون المك ّون المح ّلي:

 - 1فر� ��ض غرامات على عدم االلتزام
بن�صو� ��ص القان ��ون ف ��ي �ض ��وء �ضع ��ف
القدرات ال�صناعية الحالية:

بالرغم م���ن القوة الملزمة لذلك فإنه من
ٍ
مش���كالت
المتو ّق���ع أن يواجه قطاع النفط
بس���بب ضعف الق���درات اإلنتاجية المحلية؛
خصوصاً في الس���نوات األول���ى من تطبيق
يح���دد الجهة
أن القانون لم
القان���ون ،كم���ا ّ
ّ
صاحبة الصالحية في التحقيق في ذلك ،كما
الن���ص على اإلجراءات التي تثبت
أنه لم يت ّم
ّ
إدانة إحدى المنشآت.

� - 2إل ��زام الم�شغلين بت�أ�سي�س وحدات
�إنتاجية لت�صنيع بدائل الواردات:

بالرغم من أهمية هذا القانون؛ فإنه س���يتم
وفقاً لذلك إرغام المش���غلين على االستثمار في
ٍ
أساسي بأعمالهم
بشكل
أنشطة ليست مرتبطة
ٍ
ٍّ
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ّ

النيجيري من
 - 1إمكانية استفادة االقتصاد
ّ
كبير من عوائد قطاع النفط والغاز التي كان
جزءٍ ٍ
يت ّم إنفاقها على الس���لع والخدمات المستوردة،
وتق ّدر بنحو  16.8مليار دوالر سنو ّياً.
 - 2إتاح���ة الفرص���ة لتوطين  22نش���اطاً
صناع ّي���اً ،و  257نش���اطاً خدم ّي���اً ،مرتبط���ة
بمشتريات أنشطة قطاع النفط والغاز.
 - 3توطين جمي���ع صناعات اللحام ،وهو
م���ا يعطي فرصة لتأس���يس صناعات محلية
في هذا المجال ،تل ّبي متطلبات قطاع النفط
والغاز.
 - 4توفير التمويل المناسب أمام القطاع
الصناعي المحلّي ،ومن ث ّم دعم المنش���آت
ّ
الصغيرة والمتوس���طة ،ودعم جهود توسعة
المش���اريع القائم���ة ،من خ�ل�ال صندوق
المحلي أو مؤسسات التمويل
تنمية المك ّون
ّ
األخرى.
 - 5يضمن القان���ون توفير المعلومات حول

الفرص االس���تثمارية المس���تقبلية ،وبما يتيح
المج���ال أم���ام القطاعات اإلنتاجي���ة الوطنية
لالستعداد.
 - 6زيادة فرص االس���تفادة من التكنولوجيا
األجنبي���ة ،وذل���ك من خ�ل�ال الش���راكة التي
سيحرص عليها المستثمرون األجانب لالستفادة
من الفرص التي و ّفرها القانون.
 - 7توطي���ن الصناع���ات البحرية ،وهو ما
يو ّفر فرصاً واسع ًة أمام المستثمرين النيجيريين
في هذا القطاع.
 - 8زي���ادة الف���رص الوظيفي���ة والتدريبية
المتوفرة أمام الش���باب النيجي���ري ،وبما يو ّفر
مجاالً واس���عاً لتمكين العمال���ة النيجيرية تقنياً
لإلحالل مح��� ّل العمالة والخب���رات األجنبية،
والمساهمة في ح ّل مشكلة البطالة التي تتزايد
باستمرار.
المش���جع على البحث
 - 9توفي���ر المن���اخ
ّ
والتطوير ونق���ل التكنولوجي���ا ،وبالتالي إتاحة
الفرص���ة لتحدي���ث القطاع الصناع���ي وتعزيز
قدراته التنافسية.

راب���ع��� ًا :ال��ت��ح��دي��ات ال��ت��ي ت��واج��ه
اال�ستفادة من قانون المك ّون المح ّلي:

 - 1الطبيع���ة المتقلبة لقطاع النفط :نتيجة
تقلّب األس���عار واإلنتاج ،وطول فترة اس���ترداد
عوائد االستثمار.
 – 2قدرة الطاق���ات اإلنتاجية المحلية على
بش���كل يواكب طلب قط���اع النفط والغاز:
النمو
ٍ
تش ّكل المنشآت الصناعية الصغيرة والمتوسطة
النس���بة األكبر م���ن المنش���آت الصناعية ،كما
أعطى القانون الس���لطة لوزير الموارد النفطية
في الموافقة على االس���تمرار في االستيراد بعد
مرور ثالث سنوات من بدء تطبيق القانون ،وتع ّد
ٍ
كافية إلحداث ٍ
ٍ
جوهرية في
نقلة
هذه المدة غير
هياكل اإلنتاج لتتمكن من اإلحالل مح ّل الواردات.

يهدف القانون إلى توطين
الصناعات المغذية القطاع
صناعة النفط والغاز

 - 3الق���درة عل���ى توفير التموي���ل الالزم:
خصوصاً مع ارتفاع تكلفة االقتراض ،ومحدودية
فرص الحصول على التمويل األجنبي ،وبما يؤثر
المحلي مقارنة بالواردات
في تنافس���ية اإلنتاج
ّ
األجنبية.
 - 4القدرة على س ّد فجوة الموارد البشرية،
ن���وع من التوافق الس���ريع بين
وصعوبة إيجاد
ٍ
مخرجات س���وق العمل ومتطلبات قطاع النفط
والغاز.
 - 5المواصف���ات والج���ودة :حت���ى تت��� ّم
االستفادة من الفرص التي و ّفرها قانون المك ّون
المحلي متوافقاً
المحل���ي فالب ّد أن يكون اإلنتاج
ّ
مع المعايير والمواصفات الدولية ،وهذا التوافق
يحت���اج إلى فترات زمنية طويل���ة؛ بما يمكن أن
يحول دون االس���تفادة السريعة من الفرص التي
و ّفرها القانون.
 - 6قلة جهات االعتماد المحلية :حيث يق ّل
المتخصصة في اعتماد
عدد الهيئات المحلي���ة
ّ
المواصفات والمقاييس.
 - 7النظام التعليمي :يحتاج إلى إعادة تطوير
وتأهيل المدارس ومراكز التدريب المتخصصة
في المجاالت الهندس���ية والفنية ،للمواءمة بين
مخرجات التعليم والتدريب واحتياجات س���وق
العمل في قطاع النفط.
ثقافية ف�صلية َّ
محكمة متخ�ص�صة في �ش�ؤون القارة الإفريقية
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 - 8مس���توى البنية التحتية :خصوصاً مدى للمو ّردين المحليين بأفضلية سعرية بنحو ،%10
الق���درة على توفي���ر مصادر الطاق���ة الالزمة
فإن من شأن ذلك رفع تكلفة التعاقد ،وبما يمكن
ّ
للصناعة.
أن يؤثر في التدفقات االستثمارية مقارن ًة بالدول
 - 9توفر الم���واد الخام المحلية :خصوصاً النفطية األخرى ذات التكلفة األقل.
في ظ ّل ارتفاع التعريفات الجمركية على واردات
المحور الثاني :الآث���ار المتوقعة
المواد الخام الالزمة للتصنيع.
المحلي:
لقانون المك ّون
ّ
 - 10التزام���ات نيجيريا ف���ي إطار منظمة
م���ن المتو ّق���ع أن ينتج عن قان���ون المك ّون
التجارة العالمي���ة :فهناك قضايا مرفوعة حال ّياً
المحلي في نيجيريا العديد من الفوائد بالنسبة
ّ
في المنظمة ض ّد قوانين مشابهة قامت بها كندا
للعديد من مكونات االقتص���اد النيجيري ،ومن
وإندونيسيا ،ومن المتوقع رفع قضية ض ّد قانون
أهمها:
المك ّون المحلّي النيجيري.
 - 11معارضة شركات النفط لهذا القانون� :أو ًال :تنمي ��ة اال�ستثم ��ارات المحلي ��ة
لصعوب���ة االلتزام بنصوصه ،ويذك���ر أنه قد ت ّم والأجنبية:
تتوق���ع وزارة الموارد النفطي���ة النيجيرية
تأجيل المفاوض���ات حول جولة منح التراخيص
الجديدة لش���ركات النفط انتظاراً لوضوح رؤية (البترول) وصول االس���تثمارات الجديدة التي
الحكومة حول كيفية تطبي���ق القانون ،وقد نتج س���يت ّم ضخها في االقتصاد النيجيري ،خالل
عن ذلك تأجيل دخول  50مليار دوالر استثمارات خمس س���نوات من بداية تنفيذ القانون ،إلى
أجنبية للسوق النيجيري(((.
نح���و  150مليار دوالر ،كم���ا تتوقع زيادة في
الموجهة نحو
 - 12تقييد حرية تحويل عوائد االس���تثمار تدفق االس���تثمارات األجنبي���ة
ّ
(تأثر االستثمارات األجنبية):
قط���اع الصناع���ات المغذية ألعم���ال النفط
ن���ص القانون عل���ى ضرورة قي���ام ٍّ
كل من
ّ
والغاز.
المشغلين والمقاولين ومقاولي الباطن باالحتفاظ
بنس���بة  %10من اإليرادات في البنوك المحلية ،ثاني� �اً :زي ��ادة فر� ��ص التموي ��ل
يُضاف لذلك منح االستفادة من القانون للشركات للقطاعات الإنتاجية الوطنية:
تقدر الحكوم���ة النيجيرية حجم اإلنفاق في
ّ
التي يمتلك المواطنون نس���بة  %51من أصولها،
األجنبي الذي قطاع النفط خالل الس���نوات العش���ر القادمة
ويتعارض ذلك مع نظام االستثمار
ّ
يؤكد ضم���ان تحويل عوائد االس���تثمار كاملة2012( ،م 2022 -م) بنح���و  168مليار دوالر ،أي
مما قد ينتج عنه نش���وء العدي���د من منازعات بما يش ّكل في المتوسط نحو  16.8مليار دوالر
االستثمار ،ويخلق مناخاً غير
ّ
مشج ٍع لالستثمار سنو ّياً( ،انظر :جدول (.) )1
األجنبي ،كم���ا أنه بالرغم م���ن األثر اإليجابي
جدول رقم (:)1
لتحصيل نسبة  %1من قيمة العقود ،ومنح أولوية
النسبي للنفقات الرأسمالية السنوية
التوزيع
ّ
المتوقعة لقطاع النفط والغاز خالل الس���نوات
(((
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العشر القادمة

الن�شاط

حجم الإنفاق
(مليار دوالر)

التوزيع الن�سبي
()%

الم�شتريات

10.7

الخدمات الفنية

1.4

ت�صنيع الوحدات ال�شاملة

2

الخدمات الهند�سية

2

البحوث والتطوير

0.7

الإجمالي

16.8

64
8
12
12
4
100

Content

Nigerian

Source:

Development and Monitoring Board،
“Leveraging Nigerian Content for Greater
at

Presented

APaper

Opportunities”،

.PETAN OTC Panel Session، 2012

بالنظر إلى قانون المك��� ّون المحلي الذي
ن���ص عل���ى خصم  %1م���ن قيم���ة ك ّل ٍ
عقد،
ّ
وإيداعها في صن���دوق تنمية المك ّون المحلّي،
فمن المتوقع أن تنمو موارد هذا الصندوق في
المتوسط بنحو  168مليون دوالر سنو ّياً ،ومن
تمويل كبيرةٍ أمام
المتو ّقع أن يو ّفر ذلك فرص
ٍ
القطاع الصناعي في نيجيريا ،ويتضح ذلك من
تقديرات الجدول (.)2
جدول رقم (:)2
تقدير حجم الموارد السنوية لصندوق تنمية
المك ّون المحلي
ثقافية ف�صلية َّ
محكمة متخ�ص�صة في �ش�ؤون القارة الإفريقية
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البيان

القيمة

الإنفاق ال�سنوي (مليار دوالر)

16.8

ن�صيب �صندوق تنمية المكوّن المحلي

%1

حجم الموارد ال�سنوية لل�صندوق (مليون دوالر)

168

عمل خالل عشر
وبما يبلغ نحو  574ألف فرصة ٍ
سنوات.
جدول رقم (:)3
تقدير فرص العمل المتوقع توفيرها سنو ّياً
نتيجة قانون المك ّون المحلّي
البيان

حجم الإنفاق

الإنفاق ال�سنوي (مليار دوالر)

16.8

ن�سبة الم�شتريات المحلية المخططة ()%

%70

قيمة الم�شتريات المحلية المقدرة (مليار دوالر)

10.92

فر�ص العمل الناتجة عن ك ّل مليار دوالر (فر�صة عمل)

5263

�إجمالي فر�ص العمل المتوقع توفيرها �سنوي ًّا

57472

ثالثاً :زيادة فر�ص العمل:

المحلي حجم
يق���در مجلس تنمية المك��� ّون
ّ
ّ
رؤوس األموال التي ت ّم إنفاقها على مش���تريات
قطاع النفط من خارج نيجيريا ،خالل الفترة من
عام 1976م وحتى ع���ام 2006م (ثالثين عاماً)،
المحلي في
أي حتى بداية تطبيق سياسة المك ّون
ّ
نيجيريا ،بنح���و  380مليار دوالر ،وهذه األرقام
توض���ح حجم الفرص الضائع���ة على االقتصاد
ّ
النيجيري طوال تلك الفت���رة ،فوفقاً لتقديرات
ف���إن ذلك قد
المحلي؛
مجلس تنمي���ة المك ّون
ّ
ّ
أض���اع على نيجيري���ا فرص تش���غيل  2مليون
أن ك ّل مليار دوالر
عام���ل نيجيري ،وبما يعن���ي ّ
يت ّم إنفاقها على قطاع النفط والغاز تو ّفر 5263
فرصة عمل(((.
وبتطبيق هذه النتائج على النفقات المتوقعة
خالل األع���وام الثالثين القادم���ة (جدول رقم
والمق���درة بنحو  16.8مليار دوالر س���نو ّياً،
،)3
ّ
تس���تهدف الحكومة شراء نس���بة  %65منها من
السوق النيجيري ،أي ما يبلغ نحو  11.76مليار
دوالر سنو ّياً ،ووفقاً لتقديرات الجدول رقم ()3؛
فمن المتوقع أن ينتج عن هذه النفقات المحلية
عمل س���نو ّياً،
توفير ما يزيد عن  57472فرصة ٍ
(((
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راب��ع � ًا :انخفا�ض ف��ات��ورة ال���واردات
ال�صناعية:

من المتوق���ع أن ينتج عن إلزام الش���ركات
العاملة ف���ي قطاع النفط والغاز بنس���ب مك ّون
محلي معينة في مش���ترياتها انخفاض واردات
ٍّ
إن المتوسط الذي
نيجيريا من هذه البنود ،حيث ّ
قدرته الدراسات لنسبة المك ّون المحلّ ّي أن تبلغ
ّ
(((
عام 2009م  -قبل إصدار القانون  -نحو ، %14
وذلك مقارن ًة بمتوس���ط يبلغ  %70وفقاً للنسب
ف���إن زيادة
نص عليه���ا القانون ،ومن ث ّم
ّ
الت���ي ّ
االعتم���اد على المش���تريات الصناعية المحلية
س���وف ينتج عنها اإلحالل مح ّل الواردات ،وبما
ينتج عنه انخفاض فاتورة الواردات النيجيرية.
خامساً :تقدير أثر قانون المك ّون المحلّي في
توطين الصناعات الهندسية المغذية:
(((

UNCTAD، ”Creating Local Linkages by
Empowering Indigenous Entrepreneurs”،2006،
.P 65

 - 1منهجية التقدير:
المحلي
يمكن تقدير أثر قيام قانون المك ّون
ّ
نسب محددةٍ من
بإلزام شركات النفط بش���راء ٍ

جملة مش���ترياتها السنوية من المصانع المحلية
على خلق صناعات وطنية ،تح ّل مح ّل الواردات،

وذلك من خالل ّ
مؤشر التوطين الصناعي Local

 Content Indexالذي يقوم على االفتراضين
اآلتيين:
المحلي
 التطبي���ق الكامل لنس���ب المك ّونّ
نص عليها القانون.
التي ّ
 قدرة الصناع���ات الوطنية على اإلحاللمح ّل الواردات.

يمكن حس���اب مؤشر التوطين الصناعي من
إن:
خالل المعادلة رقم ( )1اآلتية :حيث ّ
:i

ال�صناعات الهند�سية المغذية.

:P

متو�سط الإنفاق ال�سنوي على م�شتريات ال�صناعات
الهند�سية المغذية.

:LCR

ن�ص عليها قانون المكوّن
ن�سب المكوّن
المحلي التي ّ
ّ
المحلي النيجيري.
ّ

الن�شاط

حجم الإنفاق
(مليار دوالر)

التوزيع الن�سبي
()%

م�شتريات المواد

10.7

84

ت�صنيع الوحدات ال�شاملة

2

16

الإجمالي

12.7

100

Source:
Nigerian
Content
Development and Monitoring
Board،
“Leveraging
Nigerian
Content for Greater Opportunities”،
APaper Presented at PETAN OTC
.Panel Session،2012
 - 3حس���اب مؤش���ر التوطي���ن Local
:Content Index
م���ن المتوقع أن يتم توطين مش���تريات من
الصناعات الهندسية المغذية بما يزيد عن 8.8
مليارات دوالر سنو ّياً ،تتركز النسبة األكبر منها
في مشتريات المواد بنسبة .%84
جدول رقم (:)5
فرص توطين الصناعات الهندسية المغذية
المقدرة سنو ّياً
الن�شاط

ن�سب
المكون المحلي
()%

حجم
الإنفاق
(مليار
دوالر)

حجم التوطين
ال�صناعي
(مليار دوالر)

م�شتريات المواد

68.75

10.7

7.356

ت�صنيع الوحدات
ال�شاملة

72.5

2

1.45

الإجمالي
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8.8

 تجهيز البيانات:تق���در الحكومة النيجيري���ة حجم اإلنفاق
ّ

الس���نوي لقطاع النفط والغاز على مش���تريات
ٍّ
كل من« :المواد ،ومتطلب���ات تصنيع الوحدات
الش���املة» ،وهي الت���ي تتضم���ن الصناعات
الهندس���ية المغذية ،بنح���و  12.7مليار دوالر
سنو ّياً ،وسوف يتم االعتماد على هذه البيانات

كأس���اس لتقدير حج���م التوطي���ن الصناعي
ٍ
المتو ّقع.

المحور الثالث :الآث���ار المتوقعة
لقانون المك ّون المح ّل ّي على الم�سلمين في
نيجيريا:

جدول رقم (:)4
المحل���ي بين
لم يف��� ّرق قان���ون المك��� ّون
ّ
اإلنفاق الس���نوي لقطاع النفط والغاز على المواطنين حس���ب أديانهم أو انتماءاتهم؛ حتى
يمكنهم االس���تفادة م���ن الفرص الت���ي و ّفرها
مشتريات الصناعات الهندسية المغذية
ثقافية ف�صلية َّ
محكمة متخ�ص�صة في �ش�ؤون القارة الإفريقية
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القانون ،ولكنه وضع معايير قانونية وفنية؛ منها:
شرط ملكية المواطنين لنسبة  %51من حصص
الملكية في الشركات التي يحقّ لها االستفادة من
ألن القانون يرتبط بقطاع
مزايا القانون ،ونظراً ّ
أن تستفيد الواليات
النفط والغاز فمن الطبيعي ّ
النيجيري���ة التي تتمتع بوف���رة نفطية من مزايا
القانون وفرصه المختلفة.

الواليات الإ�سالمي ��ة والم�سيحية في
نيجيريا:

بلغ عدد س���كان نيجيريا ف���ي يوليو 2013م
نحو  174.5مليون نسمة ،يش ّكل المسلمون منهم
 ،%50والديانة المس���يحية  ،%40ونسبة الـ%10
المتبقية معتقدات وتقاليد داخلية.
ويبل���غ عدد واليات نيجيري���ا  36والية ،تقع
 19والي ًة منها في شمال نيجيريا ،ويقيم أغلبية
مس���لمي نيجيريا في اإلقليم الشمالي المتك ّون
من  19والية ،ويش ّكل المسلمون فيه ما يزيد عن
 %80من السكان.
وال يقتص���ر وج���ود المس���لمين فقط على
الواليات الش���مالية ،حيث توجد واليات جنوبية
بها أغلبية مس���لمة ،مثل الجوس التي يش��� ّكل
المس���لمون فيه���ا نس���بة  %65من الس���كان،
وأجون  ،%65وأش���ون  ،%70وأويو ( %70مالسا،
2010م)(((.

المناط ��ق ذات المزاي ��ا الن�سبي ��ة
النفطية:

يض ّم حوض دلت����ا النيجر الواقع في إقليم
جنوب نيجيريا (ذي األقلية المس����لمة) تس����ع
واليات رئيسة ،ويس����تحوذ على النسبة األكبر
من احتياط����ي نيجيريا من النفط ،ويس����اهم

بالنس����بة األكبر من اإلنتاج والصادرات ،حيث
يض ّم الواليات التسع المنتجة للنفط والغاز في
نيجيري����اAbia، Akwa Ibom، Bayelsa،
Cross River، Delta، Edo، Imo،
أن نس����بة
 ،Ondo and Riversومن المؤكد ّ
كبيرة من المزاي����ا والفرص التي وفرها قانون
المك ّون المحلّي  -الس����ابق اإلش����ارة اليها -
سوف تستفيد منها هذه الواليات ،فعلى سبيل
المثال قام����ت الحكومة بإعداد اس����تراتيجية
تأسيس تج ّمعات صناعية للصناعات المغذية
Nigerian Oil and Gas Industrial
 ،Park Strategy- NOGIPSتس����تهدف
تأس����يس تج ّمعات صناعية في هذه الواليات
فقط ،وذلك بهدف تمكين القطاعات اإلنتاجية
الوطني����ة م����ن التوريد لش����ركات النفط ،ولم
فإن
ي����درج البرنامج أي والية أخ����رى ،ومن ث ّم ّ
االستفادة الكبرى وفرص االس����تثمار والعمل
سوف تعود للمس����تثمرين والمواطنين في هذه
الواليات فقط ،وما يؤكد ذلك انخفاض معدل
كبير عن نظيره في الواليات
البطالة فيها
ٍ
بشكل ٍ
الشمالية ذات األغلبية المسلمة.
أن أغلبية الموظفين
ويُذكر في هذا الصددّ :
في ش���ركات النفط األجنبية التي تسيطر على
حقول النفط وأماكن الث���روات في نيجيريا من
فإن
المس���يحيين (مالس���ا2010 ،م) ،وعلي���هّ :
االستفادة المباش���رة وغير المباشرة للمسلمين
تعد اس���تفادة
من الثروات النفطية
ٍ
بش���كل عا ٍّم ّ
محدودة.

خاتمة:

اتخ���ذت الحكوم���ة النيجيري���ة بع���ض
الخطوات لتفعيل االس���تفادة من قانون المك ّون
المحلّ���ي ،وذلك من خ�ل�ال وضع مجموعة من
((( داوود عمران مال�سا :نيجيريا �أكبر دولة �إ�سالمية م�ستهدفة االستراتيجيات والبرامج التي تستهدف توطين
في �إفريقيا ،درا�سة من�شورة على الموقع الإلكتروني ل�شبكة
الصناع���ات المغذية لقطاع النفط والغاز ،ومن
الألوكة ال�شرعية 18 ،فبراير 2010م.
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خالل متابعة أح���دث التقارير حول اإلنجازات
الفعلية التي نتجت عن القانون؛ فيتمثل أه ّمها
في :البدء في تنفيذ العديد من االس���تثمارات
في قط���اع الصناع���ات الهندس���ية المغذية،
تش���مل صناعات :وحدات المعالجة والتخزين،
واألنابي���ب ،والس���فن البحري���ة ،والمع���دات
ويقدر حجم االس���تثمارات في هذه
البحري���ة،
ّ
القطاعات الصناعية نحو  1.150مليار دوالر،
ومن المتوقع أن تو ّفر ف���رص عمل لنحو 105
ألف عامل نيجيري ،أي بمعدل  10952فرصة
عم���ل لك ّل ملي���ار دوالر اس���تثمارات في هذه
الصناعات.

كما تتدفق على نيجيريا استثمارات أجنبية
ف���ي تصنيع قطع غيار المعدات الالزمة لقطاع
النفط والغ���از ،بنحو  500ملي���ون دوالر حتى
نوفمب���ر 2013م ،كما بلغت موارد صندوق دعم
المك ّون المحلّي ف���ي نوفمبر 2013م نحو 350
ملي���ون دوالر ،وقام���ت بعض ش���ركات النفط
بعمل برامج تمويل لدع���م مورديها المحليين،
مثل برامج شركة توتال وشركة الغاز الطبيعي،
تعد أولى الثمار
ولعل هذه اإلنجازات األولي���ة ّ
المتوقع���ة لقانون المك��� ّون المحلّي ،والتي من
المتوقع أن تعمل على تغيير الهيكل االقتصادي
النيجيري بكامله 
ثقافية ف�صلية َّ
محكمة متخ�ص�صة في �ش�ؤون القارة الإفريقية
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عالقات المغرب وغرب إفريقيا..
المحددات والتفاعالت

د .محمد بوبو�ش
باحث في العالقات الدولية  -مركز الدرا�سات والبحوث الإن�سانية واالجتماعية – وجدة  -المملكة المغربية.

عد
ال ُي ّ

االنتماء المغربي لإفريقيا مح�ض ثقافي ٍة تاريخي� ٍة ممتدة ،ودو ٍر رياديٍّ في القارة،
جغراف�ي فح�س�ب ،وال خ�صو�ص� ًا ف�ي منطق�ة غ�رب �إفريقي�ا (ال�سودان
انتم�اءٍ
ٍّ
إقليمي الغربي).
ه�و ّ
مجرد تعبي ٍر ع�ن مكانته كمرك� ٍز � ٍّ
و�صل �أ�سا�سي ٍة
�
أ�سا�سي في �شمال القارة ،وحلقة ٍ
ٍّ
وق���د عمل���ت المملك���ة المغربي���ة ،خ�ل�ال
المتو�سط�يّ � ،إن العالقة بين
بينها وبي�ن الف�ض�اء
ّ
الس���نوات األخيرة التي أعقب���ت تو ّلي الملك محمد
إفريق�ي ه�ي
المغ�رب ومجال�ه ال
ٌ
ّ
تعبي�ر ف�ي الس���ادس الع���رش ،على بن���اء سياس���ةٍ إفريقيةٍ ،
وعالقات قوامه���ا تعميق التع���اون الدولي وتنويع���ه مع بلدان
الأ�سا��س ع�ن انتم�اءٍ ح�ض�اريٍّ عري�ق،
ٍ
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إفريقيا جنوب الصح���راء ،واتجهت الدبلوماس���ية
المغربي���ة للتك ّيف م���ع تطورات الظرفي���ة الدولية
الدولي ح���ول إفريقيا
المطبوعة بتزاي���د التنافس
ّ
جنوب الصحراء ،وتيس���ير اقتن���اص الفرص التي
تو ّفرها؛ حيث س���عت إل���ى تعزيز تموق���ع المغرب
ف���ي القارة اإلفريقي���ة ،وخدمة قضاي���ا المصلحة
الوطنية ،مستخدم ًة في ذلك ك ّل األدوات االقتصادية
والسياسية والدينية(((.

�أو ًال :محددات عالقات المغرب مع غرب
�إفريقيا وال�ساحل:

�أبعاد ال�ساحل الإفريقي ودوله:

يمتد «الس���احل»((( من المحيط األطلس���ي إلى
البح���ر األحمر ،من موريتانيا إلى الس���ودان ،مروراً
بمالي وبوركينافاس���و والنيجر وتش���اد والس���ودان،
ويقابله على الضفة األخرى م���ن الصحراء الكبرى
المغاربي المط ّل على المتوسط.
الفضاء
ّ
إ ّن تس���مية الس���احل تعني -تقليد ّياً :-الشاطئ
أو الحا ّف���ة الجنوبية للصحراء((( ،و «الس���احل» هو
العربي الذي أطلقه المسلمون الفاتحون ،أو
االس���م
ّ
الناشرون لإلس�ل�ام في إفريقيا ،على ّ
خط التماس
بين الحا ّف���ة الجنوبية للصحراء الكب���رى والحا ّفة
الشمالية للغابات اإلفريقية.
((( التوجهات الجديدة لل�سيا�سة الإفريقية للمملكة المغربية،
موقع مغر�س2014/05/12 ،م ،على الرابط:
http://www.maghress.com/attajdid/111982

((( يُعرف ال�ساحل بو�صفهّ :
الخط الفا�صل بين �إفريقيا ال�شمالية
(ال�ب�ي���ض��اء) و�إف��ري�ق�ي��ا ج�ن��وب ال���ص�ح��راء (ال �� �س��وداء) ،وهو
معب ٌر ت�ج��اريٌّ تاريخ ٌّي تقليديٌّ بين منطقة غ��رب �إفريقيا من
جهة ،والبحر الأبي�ض المتو�سط من جه ٍة �أخ��رى ،ومن �أ�سمائه
الم�شهورة« :بالد ال�سيبة» ،وهي بالد يقطنها غالبية من الطوارق
والعرب وال�سونراي والفالن ،ويجوبها الم�سلحون  -طو ًال وعر�ض ًا
 من العرب والطوارق �أ�سا�س ًا لت�أمين القوافل وحرا�سة قطعانحدود� ،أو دول ٍة� ،أو �سلط ٍة� ،أو نظام.
الموا�شي؛ بحث ًا عن الكلأ ،دون ٍ
(((

Mehdi Taje, «Sécurité et stabilité dans la Sahel
Africain», college de defence de l’OTAN,NDC
.occasionel paper 19, decembre 2006, p 6

اتجهت الدبلوماسية المغربية
ّ
للتكيف مع تطورات الظرفية
الدولية المطبوعة بتزايد
ّ
الدولي حول إفريقيا
التنافس
جنوب الصحراء
الجغرافي للس���احل
ولع ّل شس���اعة المج���ال
ّ
اإلفريقي خلقت نوعاً من االختالف حول الدول التي
تنتمي إليه ،فسياس��� ّياً ،وبالرجوع إلى مجموع الدول
التي ض ّمتها لجنة مكافحة الجفاف التي أُنشئت سنة
1971م؛ فإ ّن دول الس���احل اإلفريقي هي :السنغال،
غامبيا ،موريتانيا ،مالي ،النيجر ،تشاد وبوركينافاسو،
ثم أضيفت ٌّ
كل من :غينيا بيس���او والرأس األخضر،
ونظراً لزحف الصحراء تُضاف ٌّ
كل من :الس���ودان،
إثيوبيا ،الصومال ،وكينيا(((.
«الس���احل» إذن منطقة تتقاطع فيها الحضارات
والثقاف���ات واللغات؛ م ّما أهلّها لتكون واحة س�ل�ام
وتواصل ،وجس���راً رابطاً بين الحضارتَيْن اإلفريقية
والعربية ،ولكن الصراع���ات والحروب جعلتها تدفع
ثمن هذا الموقع؛ وص���ارت نقاط قوتها هي َمقاتلُها
الجغرافي إلى
ونقاط ضعفها؛ حين تح��� ّول موقعها
ّ
منطقة تتحارب فيها الثقافات واإلثنيات.
ولمنطق���ة الس���احل اإلفريق���ي الي���وم معنى
جيوسياس���ي أوس���ع ،يأخذ بعين االعتبار ك ّل الدول
ٍّ
الحدودي للصح���راء الكبرى،
التي تش��� ّكل الحزام
ّ
أي بإضافة دول الش���مال اإلفريقي ،وخصوصاً دول
العربي ،لذلك تُع ّد منطقة الساحل اإلفريقي
المغرب
ّ
(((

Mehdi Taje, «Sécurité et stabilité dans la
.Sahel Africain», op.cit, p6
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من أكثر المناط���ق المفتوحة شس���اعة في العالم،
(((
بمساحة تفوق تسعة ماليين كيلومتر مربع.

م�شكالت �شمال �إفريقيا وال�ساحل:

في منطقة الساحل لسنا أمام أزمة مح ّددة ،وإنما
أمام أزمات متع ّددة ومتشعبة ،بعضها مزمن وقديم،
مث���ل أزمة الط���وارق والنزاعات الترابي���ة واإلثنية،
وبعضها جدي ٌد ناتج عن فشل الدولة وضعفها(((.
وتع ّد منطقة شمال إفريقيا والساحل والصحراء
فضا ًء خصباً للجريمة المنظمة العابرة للحدود بك ّل
السرية ،الجريمة
أنواعها ،مثل :المخدرات ،الهجرة ّ
اإللكترونية ،غسل األموال ،التهريب (سجائر  -المواد
الغذائية  -األس���لحة) ،األمر ال���ذي جعل المنطقة
(((
مصدراً لتهديدات أمنية إقليمية ودولية خطيرة.
وأصبحت الفضاءات الواسعة لمنطقة الصحراء
الكبرى وس���احل غربي إفريقي���ا المناطق المفضلة
((( �أحمد �إدري�س :منطقة ال�ساحل الإفريقي ،و�أمن المغرب
العربي ،ف��ي :المغرب العربي و�إفريقيا� ،أوراق مجموعة
الخبراء المغاربيين -مركز الدرا�سات المتو�سطية والدولية-
تون�س -فبراير 2012م� ،ص .9
((( نق�صد بذلك :قو�س الأزمات ،انطالق ًا من الأزمات الإثنية
الم�ستع�صية بال�سودان (جنوب ال�سودان ،الآن دارف��ور)،
الت�شاد ،و�صو ًال �إلى ال�شروخات الداخلية والتهديدات الأمنية
التي تعرفها النيجر ،نيجيريا ومالي وموريتانيا ..انظر:
د� .أمحند برقوق :منطق الأمننة في �ساحل الأزم��ات ،موقع
العلوم ال�سيا�سية الجزائري � 29أبريل 2010م ،على الرابط:
http://politics-ar.com/ar2/?p=3003

د .محمد بوبو�ش :الأم��ن المغاربي الم�شترك وتحديات
االندماج الإقليمي ،في :الإ�صالحات ال�سيا�سية والم�ؤ�س�ساتية
بالدول المغاربية و�آف��اق االن��دم��اج� ،أعمال الندوة الدولية
ال�م�غ��ارب�ي��ة المنظمة م��ن ط ��رف كلية ال �ع �ل��وم القانونية
واالقت�صادية واالجتماعية بجامعة محمد الأول بوجدة،
بتعاون مع م�ؤ�س�سة هان�س �سايدل� -ألمانيا ،ومعهد الدرا�سات
الإفريقية -جامعة محمد الخام�س ال�سوي�سي -الرباط ،يومي
الجمعة وال�سبت  23-22نوفمبر 2013م� ،ص .160
((( ول�ف��رام الخ��ر :الجريمة المنظمة وال�صراع في منطقة
ال�ساحل وال�صحراء ،برنامج كارينغي لل�شرق الأو��س��ط،
�أيلول�/سبتمبر 2012م� ،أوراق م�ؤ�س�سة كارينجي لل�سالم
الدولي ،على الرابطhttp://carnegieendowment. :
org/files/fulltext-ar1.pdf
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لنشاط تنظيم «القاعدة في بالد المغرب اإلسالمي»،
كما يم ّثل الس���احل والصحراء منطلقاً للهجرة غير
الش���رعية ،إذ تم ّثل إفريقيا الشمالية معبراً للحدود
(((
األوروبية.
ك ّل ذلك ح��� ّول المنطقة إلى ب���ؤرة ته ّدد األمن
والس�ل�ام الدولي واإلقليمي ،لكن ح ّل هذه المعضلة
يتطل���ب ،بالم���وازاة مع الح��� ّل العس���كري ،وضع
استراتيجيات ش���املة للتنمية البشرية واالقتصادية
واالجتماعية ،وتأهيل مؤسسات دول الساحل(((.
وكانت ثورات الربيع العربي في تونس وليبيا قد
جعلت المغرب يراقب الوض���ع دون أن يتخذ موقفاً
واضحاً ،خشية عدوى انتقال الثورات ،لذلك بادر إلى
اتخاذ جملة من اإلصالحات السياسية.
لكن يبدو أ ّن االس���تراتيجية المغربية ،في غرب
إفريقيا والساحل ،مرتبطة بثالثة مح ّددات أساسية:

المحدد الأول :ق�ضية ال�صحراء:

فالتوتر القائم بين المغ���رب والجزائر في هذا
الملف ،يُبعد ك ّل الش���راكات األمنية الممكنة ،نظراً
لغي���اب الثقة بينهما ،فبرغ���م تصريحات الخارجية
المغربي���ة والجزائرية بأ ّن النش���اط المس���لح في
المنطق���ة المغاربية يش��� ّكل تهديداً كبي���راً لألمن
واالستقرار؛ فإ ّن مش���كل الصحراء يجعل من وجود
((( مهدي ت��اج :الم�ستقبل الجيو � -سيا�سي للمغرب العربي
وال�ساحل الإفريقي ،مركز الجزيرة للدرا�سات � 20أكتوبر
2011م ،على الرابطhttp://studies.aljazeera.net/ :
reports/2011/10/20111020123249824.htm

((( نق�صد بذلك م�ث� ً
لا :تج ّمع دول ال�ساحل وال�صحراء-
الجماعة االقت�صادية ل��دول غ��رب �إفريقيا (الإي�ك��وا���س)-
اتحاد المغرب العربي -الكومي�سا  -المنطقة النقدية لغرب
�إفريقيا -منظمـة تنميـة الجنوب الإفريقي (ال�سادك).
م�ح�م��د ب��ن حمو رئي�س ال �م��رك��ز ال �م �غ��رب��ي ل �ل��درا� �س��ات
اال�ستراتيجية :تهديد المغرب الكبير يبد�أ من مالي ،في حوار
مع موقع مغاربية ،على هام�ش منتدى مراك�ش الأمني25 ،
يناير2013م ،على الرابط:
http://magharebia.com/cocoon/awi/xhtml1/ar/
-reportage/25/01/features/awi/reportage/2013

تص��� ّور مح ّدد ومش���ترك حول التحدي���ات األمنية
ً (((
بالمنطقة أمراً مستبعدا.

المح ��دد الثان ��ي :م ��ا يجري ف ��ي منطقة
ال�ساحل:

فالجزائ���ر ت ُِص ّر عل���ى إبعاد المغ���رب ،بحجة
الجغرافيا ،وتحميله مس���ؤولية بعض أعمال العنف
من خالل خلق حرك���ةٍ مقاتلةٍ هن���اك((( ،والمغرب
ين ِّبه إلى أ ّن منطقة الس���احل على وشك التح ّول إلى
«أفغانس���تان» جديدة ،ويعتبر ما يجري فيها تهديداً
بدول
لألمن
القومي المغربي؛ خصوصاً أنها مرتبطة ٍ
ّ
ملتصقةٍ جغراف ّياً بالمغرب ،كموريتانيا مثالً.

المح ��دد الثال ��ث :مطل ��ب فت ��ح الح ��دود
بين المغرب والجزائر:

فاستمرار إغالق الحدود (منذ 1994م) يُبعد ك ّل
ف َر ِض ّيات التعاون والش���راكة األمنية ،ويفتح المجال
لتبادل االتهامات حول انفالت المراقبة ،وهو الوضع
ً (((
حال ّيا.
ثانياً :أدوات ترس���يخ النفوذ المغربي في غرب
إفريقيا والساحل:
يرتب���ط المغرب م���ع البل���دان اإلفريقية بأكثر
من  500اتفاقية للتعاون ،تش���مل مختلف المجاالت
والقطاعات السياس���ية والدبلوماسية واالقتصادية
((( د .محمد ب��وب��و���ش :ت �ط��ورات ق�ضية ال���ص�ح��راء ف��ي ظل
التحوالت الإقليمية والدولية الراهنة ،التقرير (2014 ،)4م،
مركز الدرا�سات والبحوث الإن�سانية واالجتماعية ،وجدة� ،ص
 180وما بعدها.
((( يتعلق الأم��ر بحركة التوحيد والجهاد في غ��رب �إفريقيا
المتخ�ص�صة في خطف الرهائن ،انظر :د .الح�سن بوقنطار:
ال�سيا�سة الخارجية المغربية� ،2013-2000 ،سل�سلة موا�ضيع
ال���س��اع��ة ،م�ن���ش��ورات المجلة المغربية ل �ل��إدارة المحلية
والتنمية ،العدد 2014/86م� ،ص .87
((( د .عبدالرحيم المنار ا�سليمي ،ف��ي ح��وار �أج��رت��ه معه
 swissinfo.chفي مو�ضوع :مرتكزات اال�ستراتيجية
ب�شكل كبير� 26 ،أكتوبر 2012م،
الأمنية في المغرب تغ ّيرت ٍ
على الرابطhttp://www.swissinfo.ch/ara/detail/ :
content.html?cid=33733586

يرتبط المغرب مع البلدان
اإلفريقية بأكثر من 500
اتفاقية للتعاون ،تشمل
مختلف المجاالت والقطاعات
السياسية والدبلوماسية
واالقتصادية واالجتماعية
والثقافية والدينية واإلنسانية
واالجتماعي���ة والثقافية والدينية واإلنس���انية ،إلى
ٍ
اتفاقيات متع ّددة األطراف ،تش ّكل بدورها آلي ًة
جانب
متجددة ،تم ّكن هذه الدول من االستفادة من الخبرة
المغربية ف���ي القطاعات التقنية ،وكذا من تمويالت
ثنائية ومتع ّددة.
 - 1الدبلوماسية االقتصادية:
إ ّن الفعل السياس���ي الناج���ع يحتاج إلى مقاربةٍ
مباش���ر في الس���كان ،وقد تن ّبه
أث���ر
ٍ
تنموي���ةٍ ذات ٍ
المغرب إلى أ ّن غ���رب إفريقيا ما زال منطق ًة بكراً،
فك ّث���ف اس���تثماراته االقتصادي���ة والتنموية فيها،
وتن ّبه���ت الصين إلى ه���ذا الجانب أيض���اً ،ونزلت
االس���تثماري ،وحقّقت نجاحاً أقلق كثيراً من
بثقلها
ّ
المنافس���ين ،فه���ل يمتلك المغ���رب مؤهالت تقلق
كثيراً من المنافس���ين اقتصاد ّياً؟ هل يمتلك المغرب
واس���تثماري
اقتصادي
مؤهالت تم ّكنه من أداء دورٍ
ٍّ
ٍّ
في إطار ما يُس ّمى« :محور جنوب-جنوب»؟ ث ّم أث ّمة
االقتصادي المغربي؟ أو أنه
اس���تقاللية في القرار
ّ
تنس���يق مع القوى الغربية ،وفي مقدمتها
ينطلق من
ٍ
فرنسا والواليات المتحدة؟
ضمن هذا السياق؛ بلغت قيمة المبادالت التجارية
بين المغرب ودول الس���احل  11.7مليار درهم عام
2010م ،وارتفعت قيمة الصادرات المغربية من 5.8
مليارات درهم عام 2000م؛ إلى  7.2مليارات درهم
ثقافية ف�صلية َّ
محكمة متخ�ص�صة في �ش�ؤون القارة الإفريقية
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تنموية
وفي قطاع االتصاالت؛ تسيطر اتصاالت المغرب
على معظم أس���هم الش���ركة الموريتاني���ة موريتيل
 ،Mauritelوتس���تحوذ على  %51من أسهم أونا تيل
البوركينابية ،وتحتكر ،منذ ش���باط /فبراير 2007م،
نحو  %51من أس���هم شركة غابون تيلكوم Gabon
(((.Telecom
وب���دأت ش���ركة مناج���م  Managemعملها
بالغابون ،والكونغو الديمقراطية والس���ودان وإثيوبيا
وموريتانيا في قطاع المع���ادن ،ويأتي في الصدارة
الذهب والنحاس ،فتم ّكن���ت بذلك مجموعة أونا(((،
عبر ذراعها المنجمي ،من استغالل عدة وحدات بك ٍّل
من غينيا ومالي وبوركينافاسو والنيجر ،وتم ّثل القارة
الطبيعي لالمتداد
بالنسبة إلى شركة مناجم المجال
ّ
والتطور.
أما في قطاع النقل؛ فقد اس���تحوذت الخطوط
الملكي���ة المغربية  RAMعلى  %51من رأس���مال
الشركة السنغالية ،Air Sénégal International
وهي النس���بة نفسها التي تس���اهم بها شركة النقل
البح���ري المغربية كومان���اف  Comanavضمن
الشركة السنغالية سومات .Somat

ع���ام 2010م ،وعلى النحو نفس���ه تزايدت الواردات
المغربية من المنطقة من  2.4مليار درهم؛ إلى 4.5
مليارات درهم((( ،وهي قيمة ال يمكن أن تُقارن بقيمة
المش���اريع الصينية في المنطقة التي تجاوزت 9.5
مليارات دوالر عام 2006م(((.
توجه المس���تثمرون المغارب���ة نحو قطاع
لقد ّ
البنوك والمؤسس���ات المالية ،وقط���اع االتصاالت،
وصناع���ة اإلس���منت ،وقط���اع المناج���م ،والنقل
واإلسكان((( ،وضمن هذا السياق سيطرت المؤسسة
التجاري���ة وفابن���ك  Attijari wafabankعل���ى
 %66.67م���ن رأس البن���ك الس���نغالي التونس���ي،
واستحوذت على  %51من أس���هم بنك مالي الدولي
البالغة نحو  60ملي���ون أورو ،ومن جانبه يعد البنك
المغربي للتجارة الخارجية  BMCE Bankمؤسسة
بنكي���ة رائدة في غرب إفريقيا ،إذ بلغت مس���اهمته
 %35ضمن ما يُس��� ّمى :بن���ك إفريقيا ،UEMOA
االقتصادي
وهو ثالث مجموعة بنكية ضمن االتحاد
ّ
والمالي لغرب إفريقيا(((.
ّ
ير ّك���ز المغرب ف���ي عالقات���ه اإلفريقية أيضاً
عل���ى تأهيل الموارد البش���رية ،إذ يتابع نحو ثمانية
إفريقي دراس���اتهم العلي���ا بالجامعات
طالب
آالف ٍ
ٍّ
الدبلوما�سية العامة والفاعلين غير الحكوميين ،ملف �صحفي بعنوان:
والمعاه���د المغربية ،وقد اس���تقبلت المؤسس���ات
ملتقى ال�سفراء المغاربة المعتمدين في �إفريقيا« ،الدبلوما�سية
األكاديمي 2008م
العمومية المغربية ،برسم الموسم
ّ
المغربية في �إفريقيا :مقاربة مجددة لأولوية ا�ستراتيجية»/8 /10 ،
– 2009م 7046 ،طالب���اً من أصل  41دولة إفريقية،
2012م .يحي بولحية :المرجع ال�سابق� ،ص .80
منهم  6668طالباً ممنوحاً(((.
((( المرجع نف�سه� ،ص .80
(((

Performance commercial du Maroc sur le
marché de l’Afrique Subsaharienne, Ministère
de l’économie et des finances, Direction des
Etudes et des Prévisions Financiers (avril
.2012), p: 9

((( يحي بولحية ،المرجع ال�سابق� ،ص .79
(((
(((

Performance commercial du Maroc sur le
.marché op.cit, p: 9
.10-op.cit, p : 9

((( المملكة المغربية ،وزارة ال�ش�ؤون الخارجية والتعاون ،مديرية
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((( مجموعة �أونا ،بالفرن�سيةOmnium Nord Afr :
�( icainأومنيوم �شمال �إفريقيا) ،هي �شركة متعددة
الن�شاطات ،تعد �أكبر �شركة مغربية على الإط�لاق ،و�إحدى
�أ�ضخم ال�شركات في العالم العربي ،يرجع ت�أ�سي�سها �إلى
�سنة 1919م ،زم��ن االن�ت��داب الفرن�سي ،لها وزن كبير في
االقت�صاد المغربي عبر فروعها الم�سيطرة على قطاعات
كبيرة من االقت�صاد ،كقطاع الحليب ومنتجاته� ،صناعة
ال�سكر ،ال��زي��وت ،المناجم ،البيع بالتجزئة� ،إل��ى جانب
هيمنتها على �أكبر بنك خا�ص في المغرب ،وهو التجاري وفا
ح�صة كبيرة
بنك .تمتلك العائلة الملكية الحاكمة بالمغرب ّ
من �أ�سهم ال�شركة ،وتتمتع ال�شركة بمعاملة تف�ضيلية في
العديد من القطاعات االقت�صادية.

واألمر نفسه يقال بشأن الماء ،والزراعة ،وإقامة
البنيات التحتية(((.
وعلى صعيد التجارة الخارجية الثنائية؛ تضاعفت
قيمة المبادالت بين المغرب وغينيا االس���توائية ،إذ
ازدادت الصادرات المغربية من  21مليون درهم عام
2000م إلى  789ملي���ون درهم 2010م ،ما جعل من
ٍ
تج���اري للمغرب على صعيد
ش���ريك
هذا البلد أول
ٍّ
(((
دول جنوب الصحراء .
وقد و ّقع المغرب ومالي في  26تش���رين األول/
أكتوب���ر 2000م بروتوكوالً
يخص مب���دأ التعاون في
ّ
مجال الش���غل والتدريب ،وفي  18أيلول/س���بتمبر
2001م ج���رى توقي���ع اتفاق تعاون؛ ش���مل ميادين:
الش���باب ،والرياض���ة ،والطفولة ،وقضاي���ا المرأة،
وتكوين األطر ،وف���ي  7تموز/يوليو ُو ّقع في مراكش
اتف���اق في قطاعات تحدي���ث اإلدارة وحماية البيئة
والصناعة التقليدية(((.
 - 2الدبلوماس���ية الروحية ف���ي خدمة الوحدة
الترابية:
ً
الديني غائبا أثناء الجولة التي قام
لم يكن البع ُد
ّ
بها ملك المغرب في دول غرب إفريقيا يوم الجمعة 5
يونيو 2015م ،قادته لك ٍّل من الغابون والسنغال وغينيا
عالقات ديني ٌة
بيس���او وس���احل العاج((( ،فللمغرب
ٌ
(((

Point sur les relations du Maroc avec les
pays de l’Afrique subsaharienne, Ministère
de l’économie et des finances, Direction des
Etudes et des Prévisions Financiers (Octobre
.10-2008), p: 9

(((

Performance commercial du Maroc sur le
marché de l’Afrique Subsaharienne, Ministère
de l’économie et des finances, Direction des
Etudes et des Prévisions Financiers (Avril
.2012), p. 15

(((

MarocMali:
Cooperationsoiled
“aux
perspectives
prometteuses,
Lemag.ma”,
at: http//www.lemag.ma/Maroc- ,2014/2/17
Mali-Coopération-solideaux-perspectives.prometteuses-a80657,html

((( الزيارات الملكية لإفريقيا  -ماي 2015م ،موقع البوابة

وطيدة بالمنطقة ،خصوصاً عبر الطرق الصوفية.
ملتقى لتفاع���ل الحضارات
وقد ظ ّل المغ���رب
ً
والثقافات ،بفضل تش��� ّبثه بقيم الحرية والتس���امح
واالنفتاح ،ما أهلّه ألن يم ّد جس���وراً لنش���ر اإلسالم
حضاري متم ّيز ،خصوصاً في
بأسلوب
وقيمه ال ُمثلى
ٍ
ٍّ
(((
غرب إفريقيا .
ويع ّرف العديد من الخبراء الدبلوماسية الروحية
بأنها محاولة لح ّل الصراعات والنزاعات بين الدول
وداخل حدود الدولة ،من خالل االعتماد على القيم
(((
الروحية للشعوب.
وقد امت���دت الط���رق الصوفية ذات المنش���أ
المغرب���ي إلى غ���رب إفريقيا ،وس���اهمت في دعم
ّ
الرواب���ط الدينية بين س���كان المغرب والش���عوب
اإلفريقية ،وتس���تخدم المملكة المغربي���ة تأثيرها
وبخاص���ة الطريقة
الكبي���ر في الط���رق الصوفية،
ّ
مؤسس���ها الشيخ أحمد
التيجانية التي تؤوي ضريح ّ
التيجاني بمدينة ف���اس ،والطريقة القادرية ،وهاتان
الطريقتان منتش���رتان كثيراً ف���ي موريتانيا ومالي
والسنغال(((.
الديني» ف���ي تدعيم عالقة
يس���اهم «المح ّدد
ّ
بكثير من الدول اإلفريقية ،ذلك أنه قد أعاد
المغرب ٍ
صوغ عالقته بالتيجانيين الذين ينتشرون في مختلف
البل���دان اإلفريقية عل���ى امتداد منطقة الس���احل
الوطنية ،على ال��راب��ط:

http://www.maroc.ma/ar/

content

(((  -عبد الإل��ه ال�شباكي« :دور المحدد الديني ف��ي دعم
العالقات المغربية الإفريقية ،الطريقة التيجانية نموذج ًا»،
الحوار المتمدن2007 /7 /15 ،م ،على الرابطwww. :
ahewar.org/debat/show.art.asp ?aid=102773

((( يو�سف لخ�ضر :الدبلوما�سية الروحية للمغرب تحقق مكا�سب
في غرب �إفريقيا ،الخمي�س 6 ,مار�س 2014م ،موقع عوا�صم،
على موقعwww.awassim.com :
((( عبداهلل مولود« :الموريتانيون يتفح�صون �أبعاد وانعكا�سات
زيارة ملك المغرب لباماكو و�أبيدجان المغرب يفعل محاور
ا�ستقطاب �إقليمية ،تتجاوز �أدوار موريتانيا والجزائر»،
القد�س العربي2013 /3 /24 ،م.
ثقافية ف�صلية َّ
محكمة متخ�ص�صة في �ش�ؤون القارة الإفريقية
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تنموية
والصحراء ،و َد َفع هذه العالقة في اتجاه بناء عالقةٍ
جديدةٍ  ،تقوم على تمكين أتباع الزاوية التيجانية من
القيام بأدوارٍ دبلوماس���ية تساهم في تقوية الروابط
بين المغرب وبلدان إفريقية.
وقد ت���ر ّأس الملك محمد الس���ادس والرئيس
اتفاق؛
المال���ي بوبكر كيتا عام 2008م حف���ل توقيع ٍ
يخ���ص تكوين  500إم���ام مالي لمدة س���نتين على
ّ
(((
المذهب المالكي  ،وه���و جانب حقق فيه المغرب
بع���ض التم ّيز ،إذ س���ارعت دو ٌل أخ���رى إلى طلب
المس���اعدة المغربية في مجال تكوين األئمة ،منها:
ليبيا ،ونيجيريا ،وغينيا االستوائية التي طلب رئيسها
من الملك تكوين أئمتها بالمغرب(((.
إ ّن التط���ورات األخي���رة في منطقة الس���احل
والصحراء ،وانكفاء الجزائر -الدولة الجارة لمالي-
البوركينابي في المصالحة
على نفسها ،وتراجع الدور
ّ
الرس���مي دوراً
المالي���ة ،كلّها عوامل تمنح المغرب
ّ
يفس���ر
جدي���داً في الحوار
الوطني المالي ،وهو ما ّ
ّ
المالي إلى ملك المغرب أداء دورٍ في
طل���ب الرئيس
ّ
هذه المرحلة التاريخية المه ّمة ،وفي هذا الس���ياق
كان اس���تقبال ملك المغرب لوف���د الحركة الوطنية
لتحرير األزواد ي���وم الجمعة  31يناير 2014م؛ بغية
االنخراط ف���ي الدينامية اإلقليمي���ة التي أطلقتها
منظمة األمم المتحدة والمجموعة االقتصادية لدول
إفريقيا الغربية ،وف���ق مقاربةٍ واقعيةٍ وناجعة ،كفيلة
ودائم لألزمة الحالية ،كما
بالتوصل إلى ح��� ٍّل
ّ
نهائي ٍ
ٍّ
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ج ّدد العاه���ل المغربي التعبير ع���ن إرادة المغرب
التوصل إلى ح ٍّل
القوي���ة في مواصلة العمل من أجل
ّ
لألزمة المالية(((.
المغرب تعامل مع القضية المالية بنظرةٍ واقعيةٍ ،
واإلثني
السياسي
ومبنيةٍ على معرفةٍ عميقةٍ بالنسيج
ّ
ّ
المالي ،واألزوادي كج���زء ال يتجزأ منه،
والثقاف���ي
ّ
ّ
وعليه :ف���ك ّل إقصاءٍ للحرك���ة األزوادية من عناصر
الح ّل في مالي ،والتركي���ز فقط على دعم الحكومة
يخص
المالية ال يمكن أن يعطي نتائج إيجابية فيما
ّ
وحدة مالي واس���تقرارها مستقب ً
ال ،وهذا ما ال يريد
(((
الدولي الوصول إليه.
المغرب والمجتمع
ّ
 - 3محارب���ة العنف وأش���كال التطرف :مالي
نموذجاً:
في ظ ّل الهواجس األمني���ة يُط ّل الدور المغربي
برأس���ه (برغم إص���رار الجزائر عل���ى رفضه ،في
أمني في منطقة
أي دورٍ
إطار اس���تبعاد الرباط من ّ
ٍّ
الس���احل اإلفريق���ي ،بحكم أ ّن المغ���رب ال تربطه
ح���دو ٌد برية بالمنطقة المتو ِّت���رة والمتحركة ،وليس
عضواً في االتح���اد اإلفريقي) ،لكن للمغرب مكانته
اإلفريقي���ة ،وعالقات ثنائية متين���ة مع معظم دول
وبخاصة غربها ،لذلك يجد نفسه مع ِن ّياً بك ّل
القارة،
ّ
تطوراتها بسبب انعكاساتها المباشرة عليه ،في ظ ّل
معركة الصحراء الغربية التي يخوضها منذ منتصف
السبعينيات.
المغربي إلى
س���ياق متصل؛ يذهب الطرف
في
ٍ
ّ
ارتب���اط إش���كالية التحالف���ات الظرفي���ة ما بين
وبخاص���ة تنظي���م القاعدة
الح���ركات الجهادي���ة،
ّ
بالس���احل والصح���راء ،وحرك���ة أنص���ار الدي���ن
((( العاهل المغربي يطالب حركة ازواد بالحوار مع باماكو،
�صحيفة ال�ع��رب 2015/02/02م ،على ال��راب��ط:

www.

alarab.co.uk/m/?id=1437

((( انغير بوبكر :لماذا احت�ضن المغرب �أمازيغ مالي وتجاهل
ق�ضية �أمازيغ الجزائر؟ موقع م�شاهد 10 ،فبراير 2014م،
على الرابطmachahid.info/?p=11997 :

الناش���طة بمالي ،وتنظيمات الجريمة غير المنظمة،
والح���ركات االنفصالية ،بالتحالف بينها وبين «جبهة
(((
البوليساريو».
وقد س���اهمت اس���تراتيجية ما يسمى الحرب
الدولي ،بعد هجمات
على اإلرهاب على المس���توى
ّ
التوجهات
 11س���بتمبر 2001م بأمريكا ،في تنامي
ّ
الرامي���ة إلى تقويةِ دور التصوف الطرائقي لمواجهة
الحركات الس���لفية المتشددة ،كما أ ّدت هجمات 16
مايو 2003م اإلرهاب ّية بالدار البيضاء ،على المستوى
الداخلي ،إلى هذا الصعود الالفت للطرق الصوفية؛
بعد وض���ع ّ
الديني التي
خطة إعادة هيكلة الحق���ل
ّ
اتخذت من التصوف السنّي أحد معالمها األساسية
الروحي للمملكة ،ب���ل إ ّن بعض
ف���ي ضمان األم���ن
ّ
المؤسس���ات البحثية األمريكية اعتبرت أ ّن الطرائق
الصوفي���ة المهادنة والمتحالفة م���ع الغرب ،والتي
تقب���ل بالقيم العلمانية ،هي الوحيدة المؤهلة لتح ّمل
توصيف الوسطية؛ من خالل توظيف مفهوم اإلسالم
الصوفي le soufi-islamismeالذي يبتعد تماماً
خطاب ٍ
عن صياغة
معاد للغرب(((.
ٍ
تش��� ّكل المش���اركة الفعالة للمغرب فيما يسمى
الحرب عل���ى اإلرهاب في مالي فرص��� ًة مواتية(((،
((( د .الح�سان بوقنطار في حوار مع ـ swissinfo.chالأو�ضاع
في مالي تثير مخاوف �إقليمية ودولية 06 ،نوفمبر 2012م،
www.swissinfo.ch/ara/detail/
ع�ل��ى ال ��راب ��ط:
content.html?cid=33887942

((( الخمالي بدر الدين� :أزمة الت�صوف الطرائقي بالمغرب،
م�ؤ�س�سة م�ؤمنون بال حدود� 25 ،أبريل 2014م ،على موقع:
www.mominoun.com

((( يمكن للمغرب ت�صدير تجربته الفريدة في مكافحة التطرف
والعنف بك ّل �أ�شكاله ،فهو من ال��دول التي عانت من العنف
وال�ت�ط��رف منذ هجمات ال ��دار البي�ضاء ف��ي م��اي/م��اي��و
2003م ،والمغرب يعتمد على المقاربة الأمنية اال�ستباقية
واليقظة الأم�ن�ي��ة ،وق��د جنبت المغرب اع �ت��داءات دموية
مماثلة لـ «الجمعة الأ�سود» التي هزت باري�س يوم  13نونبر/
نوفمبر 2015م ،بعد �أن �أظ�ه��رت التحريات المنجزة مع
خلية «�أ�شبال الجهاد» ،التي �أعلن عن تفكيكها ،الخمي�س 18
فبراير 2016م� ،أنها كانت تعتزم تنفيذ عملية انتحارية نوعية

الدبلوماس���ي؛ بما
تط���رح عليه بجدية تطوير أدائه
ّ
اإلفريق���ي المؤ ّثر في القضايا المصيرية
يعزّز دوره
ّ
ذات الصلة بمصالح المغرب وريادته اإلقليمية.
ويمكن للمغرب أن يركز في اس���تثمار العناصر
(((
اآلتية :
 -1تجربته الطويلة ،والخبرة التي راكمها الجيش
المغربي في ح���رب الصحراء :األم���ر الذي يجعل
المشاركة المغربية عام ً
ال مح ّدداً لمصير الحرب في
الصحراوي
شمال مالي ،فالبيئة الجغرافية والمناخ
ّ
والحرب غير النظامية؛ كلها عناصر خبرها الجيش
المغربي وأثبت كفاءته في التعامل معها.
 -2السمعة الطيبة واالنضباط :وقد تميزت بهما
التشكيالت العس���كرية المغربية في ك ّل المشاركات
التي أشرفت عليها األمم المتحدة ،ومن شأن ه َذيْن
العنص َريْن أن يخلقَا ويدع َما أجواء الثقة بين الشعب
المالي والقوى العس���كرية التي ج���اءت لتحميه من
ّ
العنف واالنفصال.
 -3تجرب����ة الالمركزية والجهوية التي قطع فيها
المغرب أش����واطاً :إذ من شأن اعتماد نظام الجهوية
���ي بين
ّ
الموس����عة في مالي أن ينهي الصراع السياس� ّ
ّ
الحكومة المركزية والشمال األزوادي الذي ظل يعاني
التهميش واإلقصاء من فرص التنمية ،وستكون تجربة
كانت ت�ستهدف م�صالح حيوية وطنية وعربية وغربية� ،سواء
بالمملكة �أو بالخارج ،بالإ�ضافة �إلى حجز تر�سانة مه ّمة من
الأ�سلحة والذخيرة كانت بحوزة �أع�ضاء الخاليا الم�سلحة
المفككة .وفككت الم�صالح الأمنية  152خلية م�سلحة منذ
2002م ،من بينها  31خلية منذ مطلع 2013م ،على ارتباط
وطيد بالمجموعات الم�سلحة بال�ساحة ال�سورية العراقية،
وال�سيما «داع�ش».
يعتمد المغرب �أي�ض ًا ا�ستراتيجية محاربة التطرف عبر
ال �ح��وار م��ع الجماعات ال�سلفية؛ بغية �إقناعها ب�ضرورة
المراجعات الفكرية ،ويحاول �أي�ض ًا ت�صدير نموذج «الإ�سالم
المعتدل والو�سطي» �إلى الدول الإفريقية ،وذلك عبر تكوين
الأئمة وبناء الم�ساجد.
((( �سعيد الكحل :كيف للمغرب �أن ي�ستثمر بنجاح التدخل في
مالي؟ ،موقع  ،Sahara Questionتاريخ الدخول 28
�سبتمبر 2013م ،على الرابطsahara-question.com :
ثقافية ف�صلية َّ
محكمة متخ�ص�صة في �ش�ؤون القارة الإفريقية
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قراءات

تنموية
الموس����عة مجاالً لتأهي����ل األزواديين على
الجهوية
ّ
ممارس����ة الحكم الذاتي الذي يطالبون به؛ في مقابل
التخلّي نهائ ّياً عن فكرة االنفصال عن الوطن األ ّم.
 -4تجرب���ة المصالحة الوطني���ة وجبر الضرر
الجماع���ي التي راكمهما المغ���رب :يمكن نقلها إلى
ّ
السياس���ي
الماليين من أجل تجاوز ماضي الصراع
ّ
واإلثني الذي طبع عقود ما بعد االس���تقالل ،وترك
جروحاً عميقة في نفوس األزواديين وذاكرتهم .وإذا
كانت فرنس���ا تدعو الرئيس
المال���ي إلى فتح حوارٍ
ّ
بين الجنوب والش���مال؛ فليجعلها المغرب مناس���ب ًة
لبسط تجربته على األطراف المالية؛ تجسيراً للهوة
وربحاً للجهد والوق���ت؛ إلعادة بناء الثقة بما يحترم
الخصوصي���ة الثقافية لك ّل جه���ة ،ويضمن الحقوق
السياسية لك ّل األطراف.
 -5العالق���ات المتينة التي ترب���ط بين أمازيغ
المغ���رب وأزواد مالي :يمكن اس���تثمارها في إطار
الدبلوماسية الموازية لدعم جهود المصالحة ،وتقوية
الجبهة الداخلي���ة لمواجهة االنفص���ال والتطرف،
خصوصاً أ ّن الحركة الوطنية لتحرير أزواد تس���اند
الوح���دة الترابية للمغ���رب؛ برغ���م الضغوط التي
مارس���تها الجزائر على قيادة الحركة من أجل تغيير
موقفها ،ولعلها أحد األس���باب الرئيسة التي جعلت
تختص حرك���ة أنصار الدين المتش���ددة
الجزائ���ر
ّ
بالمساندة المطلقة.
اإليجاب���ي للمغرب ف���ي الصراع
 -6الحي���اد
ّ
الداخل���ي ال���ذي عرفت���ه مالي على م���دى العقود
الماضي���ة :فالمغرب لم يكن طرفاً في هذا الصراع،
ولم يدعم جه ًة ض ّد أخرى ،ومن شأن هذا الحياد أن
يو ّفر األجواء المناسبة لقيام المغرب بوساطةٍ هادفةٍ
سياس���ي
بين األط���راف المالية؛ للدخول في حوارٍ
ٍّ
بنّاء ،يم ّهد لمرحلة االنتخابات المقبلة التي ح ّدد لها
الرئيس موعداً ي���وم  31يوليوز/يوليو المقبل ،ومن
ش���أن هذه الوس���اطة أن تضمن مشاركة واسعة في
هذه االنتخابات؛ تقطع عهد االنقالبات العسكرية.
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 -7الموقف المساند للقضية المالية الذي اتخذه
المغرب على المس���توى األممي :حيث أسهم ترؤسه
لمجلس األمن خالل ش���هر دجنبر/ديسمبر 2012م
في إص���دار القرار رقم  2085الذي يقضي بنش���ر
القوة العس���كرية في مالي ،وذلك لمس���اعدتها على
استرجاع الشمال الذي س���يطرت عليه التنظيمات
المغربي ارتياحاً
المتطرف���ة ،وخلّف هذا الموق���ف
ّ
كبيراً في أوساط الش���عب المالي الذي حافظ على
احترام الجالية المغربية وسالمتها.
 -8العالق���ة الطيبة بين المغ���رب ومالي :التي
السياسي
المالي بالوكالة يطلب الدعم
جعلت الرئيس
ّ
ّ
والعس���كري من المغرب لمواجه���ة خطر االنفصال
ّ
والعنف ،ومن ش���أن هذه العالق���ة أن تدعم تدخّ ل
المغرب لدى الس���لطة المالية لوقف أعمال االنتقام
من المواطنين المحليين ،أو من الرعايا العرب بتهمة
التعاون مع التنظيمات المتطرفة.
وق���د كان قرار المغرب س���ديداً أن يش���ارك في
العمليات العس���كرية الت���ي خاضتها فرنس���ا والقوات
اإلفريقية تحت شعار« :القط المتوحش»؛ لعدة اعتبارات:
 القض���اء عل���ى العن���ف الذي أق���ام «إمارة»مالي؛ تمكنها من اس���تقطاب العناصر
في ش���مال ّ
المتطرفة في العالم ،وته ّدد ال���دول المجاورة التي
وضرب
المادي والعسكري،
تعاني الهشاشة والضعف
ّ
ُ
اإلره���اب في مهده هو حماية لتل���ك الدول ،ووقفٌ
لزحفه نحو حدود المغرب الجنوبية والشرقية.
 إ ّن وقوف المغرب إلى جانب مالي هو رس���الةإلى الدول اإلفريقية وش���عوبها؛ مفادها أ ّن المصالح
الوطنية ال يمكن تحقيقه���ا والدفاع عنها إال بالعمل
المشترك والتعاون البنّاء ،وقد كان خطاب الملك في
حفل تنصيب رئيس مال���ي واضحاً في التأكيد على
الوف���اء «لتقاليده العريقة والمش���هود بها في مجال
التعاون مع الدول الش���قيقة جنوب الصحراء» ،وكذا
االلتزام بأنه «سيتحمل ،بك ّل فعالية وعزم ،نصيبه من
هذه المسؤولية التاريخية».

والروحي الواقي من
الدين���ي
 تأمي���ن الحزامّ
ّ
الروحي للمغرب ال ينحصر
التطرف؛ ذلك أ ّن األمن
ّ
داخل حدوده الجغرافية ،وإنما يمتد إلى دول الجوار.
يبدو من خالل تتبع السياسة
ومن أجل أن يؤدي دوراً في هذه المعضلة؛ انفتح
اإلفريقية للمملكة المغربية
المغرب على أطراف األزمة في مالي ،من مسؤولين
ّأن األبعاد االقتصادية
حكوميين ،وقادة حركة الطوارق ،حيث زار الرباط
والدينية والثقافية والسياسية
رئيس حكومة مالي الشيخ موديبوديار ،ومسؤولون
ّ
أصبحت أكثر وضوحًا وقوة
من «الحركة الوطنية لتحرير األزواد» ،كما ساندت
فيها ،بالرغم من التغيرات
الرباط الجهود اإلقليمية والدولية الحتواء األزمة
التي شهدتها البيئة الدولية
عبْر تأييدها لتج ّمع دول غ���رب إفريقيا ،ودعوته
حد لهذه
إلى تح ّر ٍك
دولي من أجل اإلسراع بوضع ٍّ
والداخلية للمغرب
ٍّ
األزمة؛ من خالل منح باماكو الحكم الذاتي لألزواد،
يشجع المجتمع
وهو ما من ش���أنه أن ّ
ّ
الدولي على المغربية أ ّن األبع���اد االقتصادية والدينية والثقافية
دع���م مبادرته بمنح الصحراء ُحكم���اً ذات ّياً؛ ٍّ
كحل والسياسية أصبحت أكثر وضوحاً وقو ّة فيها ،بالرغم
للنزاع المزمن مع «جبهة البوليساريو»(((.
من التغيرات التي ش���هدتها البيئة الدولية والداخلية
خاتمة:
للمغرب (تداعيات األزم���ة المالية العالمية ،صدور
الدبلوماسي
التوجه
يبقى
ّ
المغربي تجاه إفريقيا دستور 2011م)؛ وهذا ما تد ّل عليه الزيارات الملكية
ّ
ّ
تمليه اعتبارات اقتصادية آنية ّ
ملحة ،في ظ ّل األزمة المتك���ررة للق���ارة اإلفريقية ،والتي أبرزت س���عي
ً
فاع�ل�ا مؤثراً في التحوالت
االقتصادية التي تعيش فيها أوروبا الشريك األساس المغرب الحثيث ليكون
للق���ارة ،فالمغرب يعتب���ر غرب إفريقي���ا الحديقة التي يش���هدها محيطه اإلفريق���ي ،كما ب ّينت بجالء
الخلفية لتحركاته االس���تراتيجية ،ومث���االً يُحتذى االرتب���اط الوطيد بين السياس���ة اإلفريقية للمغرب
يخص أولى المصالح
به كنم���وذج للتعاون «جنوب-جن���وب» ،خصوصاً أ ّن وتدعيم موقف المغ���رب فيما
ّ
المغرب أصبح منذ وصول الملك محمد الس���ادس الوطنية العليا للبالد ،أال وهي قضية الصحراء.
سنة 1999م ينأى بنفسه عن مشكالت العالم العربي
وال ش���ك أ ّن الصراع بي���ن ٍ
عدد م���ن البلدان
وأزمات���ه ،والتي تفاقمت بح ّدة بع���د الربيع العربي المتنافس���ة على النفوذ الجيوسياس���ي داخل القارة
الذي أنتج جسماً عرب ّياً ممزقاً(((.
اإلفريقي���ة بين الق���وى الدولية (أمريكا ،وفرنس���ا،
ويبدو من خالل تتبع السياسة اإلفريقية للمملكة والصي���ن) ،واإلقليمية (الجزائ���ر ،والصين ،وتركيا)
عل���ى وجه العموم؛ لم يغب عن صانعي السياس���ات
((( د .الح�سان بوقنطار في ح��وار م��ع  ...swissinfo.chالخارجية بالمملكة المغربية 
المرجع ال�سابق.

((( بالغ بخ�صو�ص �إرجاء حقّ المملكة المغربية في تنظيم دورة
عادية للقمة العربية ،موقع وزارة ال�ش�ؤون الخارجية والتعاون،
2016/02/19م ،على الرابطwww.diplomatie.ma/ :
arab/Politique%C3%A9trang%C3%A8re/
MondeArabe/tabid/1618/vw/1/ItemID/13098/
language/en-US/Default.aspx
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َ
ْ
العربي واألوروبيّ
ّ
الموقفين
َ من الرقيق األفارقة

ّ
ّ
الميالديين
الهجريين  15( /و )16
في القرن ْين ( 10و )11
د .ب�شار �أكرم المالح
كلية الآداب/جامعة المو�صل/العراق

في

الوق�ت ال�ذي رف�ع فيه الإ�سلام مكان�ة الإن�سان ،ودع�ا �إلى احترام�ه ومنحه
حقوقه كاملة ،ومنع التفريق بين الب�شر على �أ�سا�س الجن�س �أو اللون �أو الع ِْرق،
المقدرات في الع�ص�ور الو�سطى هي ال�سائدة في
كان الظل�م والقه�ر وال�سيطرة على ّ
رئي�س ْين ،هما( :الإقطاع،
المجتمع الأوروبي ،فقد كانت الحياة فيه ت�سير وفق نظا َم ْين َ
إقطاعي و ِق ّ ٍن في الأر�ض ،و�س ّي ٍد مالك وعب ٍد مملوك.
وال ّ ِرق) ،ق�سما المجتمع �إلى� :س ّي ٍد � ٍّ
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وقد اختلف���ت اآلراء حول نظ���ام اإلقطاع،
وش���جعه ،ومنهم من عانى
فمنهم من عمل فيه
ّ
من���ه وحاربه ،ولم تكن محاربته س���هل ًة في ذلك
الوقت؛ بسبب تغلغله في المجتمع وسيطرته على
ك ّل المفاصل فيه((( ،واألمر نفس���ه ينطبق على
نظام ال ِّرق ،فقد ظهر منذ عصور قديمة ،و ُعمل
متكامل((( سائد ،يعتمد من
اجتماعي
كنظام
فيه
ٍ
ٍ
ٍّ
خالله المجتمع على قدرات الرقيق الجسمانية
لحد يجعل التفكير
في جميع مجاالت الحي���اة؛ ٍّ
بإلغائه لم يكن باألمر اليسير(((.
واختلفت بن���ا ًء على ذلك طريقة التعامل مع
شعب وآخر ،فمن الرقيق َمن تع ّرض
الرقيق بين
ٍ
للقتل والتعذيب وسمل العيون وتقطيع األطراف،
كرقيق الروم���ان واليونان والهن���د والمصريين
القدماء ..وغيرهم من الش���عوب((( ،بينما كانت
معاملة الرقيق أفضل عند العرب قبل اإلس�ل�ام
في بالد الحج���از واليمن ،حيث كانت العقوبات
أق ّل قسوة(((.
وقبل ظهور اإلس�ل�ام وبعده؛ بدأت إفريقيا
جن���وب الصح���راء((( ترفد المنطق���ة العربية
(((  �إبراهيم ها�شم الفاللي :ال ّ
رق في ال�ق��ر�آن (القاهرة -
د/ت)� ،ص (.)31-30
(((  �أب��و بكر الجزائري :منهاج الم�سلم ،دار الكتب ال�سلفية،
(القاهرة 1406 -هـ)� ،ص .502
(((  �أبو عبد اهلل محمد بن �أحمد بن �أبي بكر بن فرح القرطبي:
الجامع لأحكام القر�آن ،دار الكتب العلمية ،ط( ،1بيروت –
1988م) ،مج � ،17ص (.)183-182
((( الفاللي ،ال رق في القر�آن ،م�صدر �سابق� ،ص .23
(((  �أحمد �شلبي :مقارنة الأدي ��ان (الإ� �س�لام) (ال�ق��اه��رة –
1967م).)228/3( ،
(((  �إفريقيا جنوب ال�صحراء :هي المنطقة الجغرافية التي
يحدّها من ال�شمال ال�صحراء الكبرى ،ومن ال�شرق البحر
الأحمر والمحيط الهندي ،ومن الغرب المحيط الأطل�سي،
وت�سمية المنطقة جاءت لوقوعها جنوب ال�صحراء الكبرى،
وهي الت�سمية التي اعتُمدت من قِبل الأوربيين ،فيما �أطلق
الم�ؤرخون الم�سلمون ت�سمية بالد ال�سودان عليها تبع ًا للون

لقد ّ
تسبب رأي األوروبيين
بالرقيق األسود القاضي
بضرورة استرقاق الجنس
األسود لخدمة الجنس األبيض
إلى إفراغ القارة اإلفريقية من
شبابها
بالرقيق الذين سير ّكز البحث على المقارنة بين
معاملتهم من قِ بل الع���رب ومن قِ بل األوروبيين،
تساؤل يتم ّثل فيَ :من
ويحاول البحث اإلجابة عن
ٍ
المسؤول عن تجارة الرقيق في إفريقيا :العرب
أم األوروبيون؟ وم���ا رأي الفري َقيْ���ن باألفارقة
بشكل عا ٍّم ،ورقيقاً
بوصفهم بشراً
خاص؟
بشكل
ٍ
ٍ
ّ
ولكي تك���ون المقارنة واضح��� ًة بين العرب
بم���دة زمنية كان
واألوروبيي���ن؛ فقد ت ّم تقييده
ّ
فيها الوجود األوروبي في المنطقة قد بدأ وظهر
جل ّياً ،وهي القرنان( :العاش���ر ،والحادي عشر)
الهجر ّيان ( /الس���ادس عش���ر ،والسابع عشر)
الميالد ّيان.
ومن أبرز الدراسات الس���ابقة التي تناولت
مباش���ر مجموعة بحوث في
بش���كل
الموضوع
ٍ
ٍ
كتاب( :مس���ألة ال��� ّرق في إفريقي���ا من خالل
األوروبي والعربي) ،الصادر في تونس
الموق َفيْن
ّ
س���نة 1982م ،بقلم جهاد مجيد محي الدين ،إذ
ناقش���ت تلك البحوث اآلثار السلبية لل ّرق على
القارة اإلفريقية ،وكذل���ك بحث بعنوان( :تجارة
الرقيق في إفريقيا من خالل الموق َفيْن األوروبي
والعربي) ،بقلم إبراهيم حركات ،تح ّدث فيه عن
ب�شرة ال�سكان .ينظر :عبد القادر زبادية :مملكة �سنغاي في
عهد الأ�سقيين( ،الجزائر  -د/ت)� ،ص (.)16-15
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الموق َفيْن في فت���رةٍ حديثة ،امتدت حتى القرن
أن تلك البحوث لم
الثامن عش���ر الميالدي ،إال ّ
واضح ،حيث
بش���كل
تجب عن ذلك التس���اؤل
ٍ
ٍ
ر ّكزت عل���ى نتائج ال ّرق على الق���ارة اإلفريقية
دون الخوض في تحديد الجهة التي ش ّرعت تلك
العملية وح ّولتها لتجارةٍ رائجة.
وج���اء بحثنا هذا ال���ذي نتمنّى أن يكون قد
أضاف ش���يئاً مفيداً للموضوع ،لكي يس���تطيع
القارئ عبره أن يم ّيز بين معاملة ٍّ
كل من الجان َبيْن
ألبناء تلك المنطقة الذين ُظلموا عبر العصور.

�أو ًال :الموقف العربي:

حر
ودون س���بب((( ،وإذا ما ا ّدعى العب��� ُد بأنه ٌّ
أن كفّارة الوطء
وأص ّر على ذلك فهو حر((( ،كما ّ
في رمضان هي عتق رقبة((( ،والحنث في اليمين
كفّارته عتق رقبة((( ،وفي حالة حدوث الظواهر
فإن ما يتقرب
الطبيعية ،كالخسوف والكسوفَّ ،
إلى الله به في تلك الحالة عتق الرقاب((( ،فضالً
عن فتح���ه باب التحرير عن طريق المكاتبة بين
سدده
مبلغ من المال إذا ما ّ
الس��� ّيد وعبده على ٍ
أن األَ َمة التي تنجب من
العب ُد فهو حر((( ،كم���ا ّ
س ّيدها تصبح أ ّم ٍ
كثير
ولد وتتحرر((( ،وهكذا في ٍ
ُ
إن الكلمة التي أطلقت على العبيد
من األمور ،بل ّ
الرق،
كانت تدل على التس���امح والمحبة ،وهيّ ِ :
ألن
والتي تعني الرقة والرفق وحس���ن المعاملة؛ ّ
العبودية لله وحده فقط(.((1
ول���م يكن ه���ذا ال���رأي في مس���ألة ال ّرق
خاصاً
والتعامل الحسن للمس���لمين مع رقيقهم
ّ
بجن���س ُمعين؛ ب���ل مع جميع أجن���اس الرقيق،
ٍ
ومنهم الرقيق «السودان» ،كما أطلق ذلك عليهم

أم���ام ك ّل ذل���ك ظه���ر اإلس�ل�ام بتعاليمه
الس���محة ،وتعامل مع ال ّرق على أس���اس كونه
ّ
حال ًة اجتماعي ًة سائدة في المجتمع العربي ،لذا
فقد أبقى اإلسالم على نظام ال ّرق ،وتعامل معه
كتعامله مع بقية المسائل؛ مستخدماً التدريج في
القضاء عليه((( ،وقد ر ّكزت التعاليم اإلس�ل�امية
على تجفيف منابعه الكثيرة ،والمتمثلة في( :رقّ
الحروب ،ورقّ الوراثة ،ورقّ الدين) ،وغيرها كثير� ((( ،صحيح م�سلم ،)127/11( ،وقال بع�ض ال�سلف« :ال ت�ضرب
المملوك في ك� ّل ذن��ب ،ولكن احفظ له ذل��ك ،ف ��إذا ع�صى
وحصرها في منب َعيْن فقط ،هما( :رقّ الحروب،
اهلل فا�ضربه على مع�صي ٍة تذكره الذنوب التي بينك وبينه»،
انظر� :شم�س الدين محمد بن �أحمد بن عثمان الذهبي ،كتاب
ورقّ الوراث���ة) ،وإبقائه لرقّ الحرب كان نابعاً من

أن إلغاء ذلك الباب من أبواب ال ّرق سوف يجعل
ّ
من أسرى المس���لمين عبيداً لدى العدو مقابل
إطالق سراح أسراهم(((.
أن اإلس�ل�ام في الوقت نفسه عمل على
إال ّ
عجل
فت���ح أبواب عديدة لتحري���ر الرقيق؛ مما ّ
بشكل تدريجي ،فأصبح لزاماً
بإنهاء ذلك النظام
ٍ
على الس��� ّيد أن يعتق عبده إذا ما ضربه متع ّمداً
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الكبائر( ،بيروت  -د.ت)� ،ص .204

((( مالك بن �أن�س :المدونة الكبرى ،رواية الإمام �سحنون بن
�سعيد ،مطبعة ال�سعادة( ،القاهرة 1323 -هـ).)75/7( ،
((( موفق الدين �أبو محمد عبداهلل بن �أحمد بن قدامة ،المغني
(بيروت – 1972م).)65/3( ،
((( ابن ر�شد القرطبي :بداية المجتهد.)429/1( ،
(((  �أبو عبداهلل محمد بن �إ�سماعيل البخاري� :صحيح البخاري،
(بغداد – 1986م).)79/2( ،
(((  �أبو جعفر محمد بن جرير الطبري :جامع البيان في تف�سير
القر�آن( ،بيروت .)101/18( ،)1972 -

(((  �أبو الأعلى المودودي :تف�سير �سورة النور ،دار الفكر( ،الهور
– 1959م)� ،ص .189

((( ابن ر�شد القرطبي :بداية المجتهد)428/2( ،؛ الجزائري:
منهاج الم�سلم� ،ص (.)506-505

(((  �أبو الوليد محمد بن �أحمد بن ر�شد القرطبي :بداية المجتهد
ونهاية المقت�صد (القاهرة – 1966م).)397/1( ،

(�  ((1أبو الف�ضل جمال الدين محمد بن مكرم بن منظور :ل�سان
العرب (بيروت – 1997م).)123/10( ،
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المؤرخون العرب نسب ًة لس���واد ألوانهم((( ،فمع
بداية الدعوة اإلسالمية كانت مكة وبقية الجزيرة
ٍ
بأعداد كبيرةٍ من الرقيق الس���ود؛
العربية حافلة
الذين ما لبث الكثير منهم أن تع ّرف على تعاليم
اإلسالم الداعية للتس���امح مع الجميع ،وأنها ال
تف ّرق بين العبد وس ّيده ،فالناس جميعاً سواسية،
مرح ٌب به من
وأن تنوع القوميات وتع ّدد األلوان
ّ
ّ
قِ بل العرب المس���لمين ،فقد قال الله عز وجل:
َّاس ِإ َّن���ا َخل َ ْقنَا ُكم ِّم���ن َذ َك ٍر َوأُنثَى
{يَ���ا أَ ُّي َها الن ُ
َو َج َعلْنَا ُك ْم ُش ُعوباً َو َق َبا ِئ َل ِلتَ َعا َر ُفوا إ َِّن أَ ْك َر َم ُك ْم ِعن َد
اللَّ���هِ أَتْقَا ُك ْم إ َِّن اللَّ َه َعلِي��� ٌم َخبِي ٌر} [الحجرات :
 ،]13فعلم أولئك الرقيق أنه الدين الحقّ  ،وأقبلوا
إليه بقوة ،ودخلوا فيه ،ولم يتركوه برغم التعذيب
الشديد الذي تعرضوا له(((.
لق���د كان في مقدمة أولئ���ك الرقيق الذين
حصل���وا على حريته���م بعد دخول اإلس�ل�ام:
الحبشي رضي الله عنه ،والذي ذاق
س ّيدنا بالل
ّ
التعذيب على يد مش���ركي مكة ،فقام سيدنا أبو
بكر الصديق -رضي الله عنه -بشرائه وتحريره؛
ليصبح واح���داً من الصحابة األجالء حاله حال
صحابي كان في الجاهلية س��� ّيداً في قومه،
أي
ّ
ٍّ
وفي ذلك قال س���يدنا عم���ر بن الخطاب رضي
الله عنه« :أبو بكر س ّي ُدنا ،وأعتق س ّي َدنا–يعني:
إن سيدنا بالل تم ّيز عن غيره من
بالالً ،(((»-بل ّ
الصحابة بأن أصبح مؤذن الرس���ول صلى الله
عليه وسلم ،وكان له ش���رف الصعود على ظهر
(((  �أبو عبيد اهلل محمد بن �أبي بكر الزهري :كتاب الجغرافية،
(دم�شق – 1968م)� ،ص 93؛ �أحمد بن علي القلق�شندي:
�صبح الأع�شى في �صناعة الإن�شا( ،ب�ي��روت – 1987م)،
(.)272/5
((( محمد بن عبدالملك بن ه�شام ،ال�سيرة النبوية ،تحقيق:
م�صطفى ال�سقا و�إبراهيم االبياري وعبد الحفيظ �شلبي،
(القاهرة – 1955م) ،ق� ،1ص .321
((( �صحيح البخاري ،رقم (.)7345

كان في مقدمة أولئك الرقيق
الذين حصلوا على حريتهم
بعد دخول اإلسالم :سيدنا
ّ
الحبشي رضي الله عنه
بالل

الكعبة الشريفة واآلذان عند فتح مكة دون غيره
من الصحابة(((.
ً
فإن عدداً م���ن الرقيق،
فض�ل�ا عن ذل���ك؛ ّ

والسيما األسود ،كان قد رفض العودة إلى بالده
بعد تحريره ،وذلك بسبب المعاملة الحسنة التي
كانوا يلقونها في بالد اإلس�ل�ام على يد سادتهم
الذين امتثلوا ألقوال الرس���ول محمد صلى الله
عليه وس���لم ،حينم���ا نصحهم باإلحس���ان إلى
رقيقه���م قائ ً
«إن إخوانَكم َخ َولُكم ،جعلهم الله
الّ :
تحت أيديكم ،فمن كان أخوه تحت يده فليُطعمه
م ّما يأكل ،وليُلبس���ه م ّما يلبس ،وال تكلفوهم ما
فإن كلفتموهم ما يغلبهم فأعينوهم»(((.
يغلبهمّ ،
أن األصل هو الحرية
لقد جاء اإلسالم ليؤ ّكد ّ
لجميع البشر من خالل اإليمان بأنهم متساوون
أمام الله تعالى ،ولهذا اعتمد المسلمون أسلوب
(((  �أب��و عثمان بن عمرو بن بحر الب�صري الجاحظ ،ر�سائل
الجاحظ (القاهرة – 1964م).)180/1( ،
((( �صحيح البخاري)83/2( ،؛ �أب��و عبداهلل محمد بن يزيد
القزويني المعروف بابن ماجه� ،سنن ابن ماجه ،تحقيق:
محمد ف ��ؤاد عبد الباقي ،دار الكتب العلمية( ،ب�ي��روت -
د.ت)� ،ص  .1216وكان من حقّ العبد على �س ّيده �أن يو ّفر له
ماء طهارته �أو تراب تي ّممه ،وبقية الأمور ف�ض ًال عن طعامه
و�شرابه .انظر :محمد الخطيب ال�شربيني :مغني المحتاج
�إلى معرفة معاني المنهاج� ،شركة مطبعة ومكتبة م�صطفى
البابي الحلبي( ،القاهرة – 1958م).)460/3( ،
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أن المجتمع
التعامل بالحسنى مع األرقاء((( ،كما ّ
العرب���ي ال ينظر إلى الناس وف���ق معيار اللون،
ّ
أو العنص���ر ،أو الطبقة ،بل م���ن خالل العقيدة
بالنسبة للعرب المس���لمين ،ومن خالل الرابطة
اإلنسانية بالنسبة لغير المسلمين(((.
وانطالقاً من مبدأ المس���اواة بين الس��� ّيد
وعبده في اإلسالم؛ فقد ارتدى الرقيق المالبس
الت���ي يرتديها األحرار ،في صدر اإلس�ل�ام وما
تبعه���ا من عص���ور ،فكان العبد ف���ي المجتمع
العربي يشابه س ّيده في ملبسه ومشربه ومسكنه
ّ
(((
ّ
أثناء م��� ّدة رقه أو بعد تح ّوله إل���ى مولى  ،بل
وصلت هذه المس���اواة بين السادة ورقيقهم إلى
داتهن،
الحلي أكثر من س ّي
حد جعل اإلماء يلبسن
ٍّ
ّ
ّ
(((
وقد برز ذل���ك خالل العصر العباس���ي  ،ولم
يكت���ف العرب بإزالة الفوارق بينهم وبين رقيقهم
فحسب؛ بل كانوا ال يم ّيزون بين رقيقهم وأفراد
عوائلهم(((.
وقد اعترف بعض رجاالت الغرب ومؤرخيهم
بحسن المعاملة اإلنسانية التي عامل بها العرب
رقيقهم ،إذ يقول ديورانت برباروسا« :حال الرقيق

في منبسا((( ّ
تدل على ما ألسيادهم العرب هناك
من إنسانية ،يعجز الواحد أحياناً أن يم ّيزهم عن
أس���يادهم ،إذ يبيح هؤالء له���م أن يقلّدوهم في
اللباس ،وفي غيره من شؤون العيش»((( ،كما أ ّكد
واإلفريقي
األوروبي
«إن بين
ذلك زويم���ر بقولهّ :
ّ
ّ
ه ّوة تف ّرق بينهما ،والمس���لمون تم ّكنوا من إزالة
هذه اله��� ّوة التي كانت بينهم وبي���ن الزنوج»(((،
ً
فض�ل�ا عن ذلك فقد أش���ار المستش���رق (آدم
«إن كثيراً من
سمث) إلى المسألة نفسها بقولهّ :

يعدون أنفسهم مسيح ّيين
الرجال اإلنكليز الذين ّ
ط ّيبي���ن لن يجول بخاطرهم اإلقرار بالزمالة مع
المس���يحيين من سود البش���رة ،أما المسلمون
فال يف ّرق���ون ،فالعرب والزنوج والبربر إخوة في
الدي���ن ،وال يختلط بعضه���م بالبعض اآلخر في
العبادة فحس���ب ،وإنما يعاون بعضهم بعضاً عن
طيب
خاطر في شؤون الحياة اليومية»(((.
ٍ
أن ال ّرق عند
كاتب
ويؤك���د
أوروب���ي آخ���ر ّ
ٌ
ّ
وأن
المس���لمين يختلف عن ال ّرق عند النصارىّ ،
حال األرقاء في الش���رق أفضل من حال الخدم
ألن الرقيق في الش���رق هم جز ٌء ال
ف���ي أوروباّ ،
إن الرقيق يستطيعون
يتجزّأ من أسرة الس ّيد ،بل ّ
(((1
((( عبا�س محمود العقاد ،داعي ال�سماء – بالل بن رباح – ،الزواج من بنات سادتهم بعد التحرير .
(القاهرة – 1945م)� ،ص .72
ً
فض�ل�ا عن ذلك؛ فق���د كان للرقيق عموماً،

((( يو�سف القر�ضاوي :مالمح المجتمع الم�سلم الذي نن�شده،
م�ؤ�س�سة الر�سالة ،ط( ،1بيروت – 2001م)� ،ص .99
((( المولى :وهي كلمة ُ�أطلقت للداللة على �صلة القرابة �أو �صلة
الرحم ،كما كانت الكلمة ّ
تدل -وال�سيما قبل الإ�سالم -على
�راف ي�ق� ّررون التعاون والن�صرة
الحلف واالت�ف��اق بين �أط � ٍ
بينهم ،وفي الإ�سالم د ّلت الكلمة على الداخلين في الإ�سالم
خا�ص بالرقيق ،والم�س ّمى« :والء
من غير العرب ،ومعناها هنا ٌّ
العتاقة» حينما يعتق ال�سيد عبده .ينظر :ابن منظور ،ل�سان
العرب.)289/20( :
((( محمد بن عبدو�س الجه�شياري :الوزراء والكتاب( ،م�صر -
1938م)� ،ص .251
(((  �أحمد بن علي بن عبدالقادر المقريزي :المواعظ واالعتبار
بذكر الخطط والآث��ار ،مكتبة الثقافة الدينية( ،القاهرة -
د/ت).)411/1( ،
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((( منب�سا :وت�س ّمى �أي�ض ًا« :ممب�سا» ،وهي �إح��دى �أه� ّ�م و�أقدم
ال � ُم��دن ال�ت��ي � ّأ�س�سها الم�سلمون على ال�ساحل ال�شرقي
الإفريقي ،وبلغت �أوج ازدهارها في القرن ال�ساد�س الهجري/
الثاني ع�شر الميالدي .ينظر� :أبي الح�سن علي بن مو�سى بن
�سعيد المغربي :كتاب الجغرافية( ،بيروت – 1970م)� ،ص
.83
((( دافد�سن� :إفريقيا تحت �أ�ضواء� ،ص .17
((( نق ًال عن الجندي ،الإ�سالم� ،ص .94
((( محمود �سالم زناتي :الإ�سالم والتقاليد القبلية في �إفريقيا،
(بيروت – 1969م)� ،ص (.)248-247
( ((1غو�ستاف لوبون :ح�ضارة العرب( ،القاهرة – 1956م)،
�ص .376

والس���ودان خصوص���اً ،دو ٌر واض ٌح ف���ي الدولة
العربي���ة اإلس�ل�امية ،فقد تو ّلوا قي���ادة بعض
فرق الجيش((( ،وفي بع���ض األحيان كانوا قادة
سياس��� ّيين((( ،فاإلس�ل�ام لم يف ّرق بينهم وبين
األح���رار((( ،ول���م يتعامل معهم وف���ق نظرتهم
الوثنية للمجتمع والقائم���ة على نظام الطبقات
التي ورثوها عن أسالفهم((( ،وعلى هذا األساس
فقد تس���لّم عد ٌد من الرقي���ق والموالي مناصب
سياس���ية وإدارية مه ّمة((( داخل إفريقيا جنوب
الصح���راء وخارجه���ا((( ،فقد أس���هم الرقيق
الس���ودان في تشكيالت بعض الجيوش العربية،
الفاطم���ي الذي ض ّم أعداداً كبيرة من
كالجيش
ّ
الجند السودان ،وخصوصاً على عهد المستنصر
الفاطمي((( ،فض ً
ال عن تس���لّم الرقيق السودان
مه ّمات إدارية في قصور الطولونيين ،فقد ُع ّين
حاجب أسود للنظر في جنايات الغلمان السودان
ٌ

وح ّل مشكالتهم ،اسمه« :الدرمون» ،يجلس عند
أحد أبواب الميدان المط ّل على القصر(((.
وكدليل عل���ى الحرية الت���ي كان يتمتع بها
ٍ
ٍ
بحرية تا ّم ٍة
الرقيق السود خارج بالدهم :تحركهم
واندماجهم مع بقية فئات المجتمع ،ومشاركتهم
في التغييرات السياس���ية في الب�ل�اد ،وهو ما
حصل في مصر خالل ع���دة عهود ،وصوالً إلى
حكم المماليك لمصر ،بل حدثت ثورات عديدة
للعبيد السود كان من بينها ثورتهم في مصر سنة
849هـ1445/م(((.
فض ً
ال عن ذلك؛ فقد ش���ارك الرقيق السود
العرب���ي في جوان���ب كثيرة من
أه���ل المغرب
ّ
حياته���م ،فنجدهم في بالط���ات الملوك وعلية
القوم ،كما نجدهم مقاتلين في الجيش ،وفالحين
في الواحات الصحراوية ،وع ّماالً يس���تخرجون
تجاراً يقودون القوافل التجارية إذا
المعادن ،بل ّ
ما نالوا ثقة رؤسائهم(.((1
كما تس���لّم بع���ض الرقيق الس���ودان بعد
ٍ
ٍ
وإدارية داخل بالدهم،
سياسية
تحريرهم مناصب
وه���و الذي حصل في دول���ة مالي حينما أصبح
ساكورة( ((1حاكماً للفترة (684-674هـ-1275/

(((  �إبراهيم حركات :تجارة الرق ب�إفريقيا من خالل الموق َف ْين
الأوروب��ي والعربي ،بحث من�شور في كتاب م�س�ألة ال� ّرق في
�إفريقيا( ،تون�س – 1982م)� ،ص .78
ما�س ُة هو الأمير
((( كان �أول حاكم في دولة بني مدرار في �سِ ِج ْل َ
عي�سى بن يزيد يعود في الأ�صل �إلى � ٍّأم من رقيق �إفريقيا.
وللمزيد عن دول��ة بني م��درار والأم�ي��ر عي�سى انظر :عبد
الرحمن بن محمد بن خلدون :العبر وديوان المبتد�أ والخبر
في �أي��ام العرب والعجم والبربر وم��ن عا�صرهم من ذوي
ال�سلطان الأكبر( ،بيروت – 1956م).)130/6( ،

((( المقريزي :المواعظ.)123/2( ،

(((

L.A.Lugard,
A
tropical
dependency
(Anoutline of the Ancient History of the
.Western sudan (London :1964), P.145

(((  �أبو عبيداهلل بن عبدالعزيز البكري :المغرب في ذكر بالد
�إفريقية والمغرب ،ن�شره :ديالن( ،الجزائر – 1857م)� ،ص
149؛ المقريزي :المواعظ واالعتبار.)26/2( ،
((( القرطبي :الجامع لأحكام القر�آن.)323/16( ،

((( المقريزي :المواعظ.)26/2( ،
((( جمال الدين �أبو المحا�سن يو�سف بن تغرى بردى :النجوم
ال��زاه��رة ف��ي �أخ �ب��ار م�ل��وك م�صر وال �ق��اه��رة ،الم�ؤ�س�سة
الم�صرية العامة للت�أليف والترجمة والن�شر( ،القاهرة -
د/ت).)79/4( ،

((( جمال الغيطاني :مالمح القاهرة في �ألف �سنة ،دار نه�ضة
م�صر( ،القاهرة – 1997م)� ،ص (.)114-113
( ((1ماجدة كريمي :العالقة بين المغرب وال�سودان على عهد
المرينيين ،العدد (�( ،)269أبريل 1988م)� ،ص .250
ب�صيغ متعدد ٍة في الم�صادر
(� ((1ساكورة :لقد ورد اال�سم
ٍ
العربية ،فقد ذكره القلق�شندي با�سم «�ساكورة» ،انظر� :صبح
الأع�شى ،)294/5( ،كما �سماه اب��ن خلدون�« :ساكبورة»،
انظر :العبر ،)434-433/5( ،و�س ّماه المقريزي�« :صاكورة»،
انظر :الذهب الم�سبوك في ذكر من حج من الملوك ،تحقيق:
جمال الدين ال�شيال ،مطبعة لجنة الت�أليف والترجمة والن�شر،
(القاهرة – 1955م)� ،ص ،111وهو �أحد موالي �أ�سرة كيتا،
ومن ال�صعوبة معرفة �أ�صله .ينظرMurphy, History of :
.African, p.117
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1285م)((( ،وهو رج��� ٌل ذو إمكانيات عالية ،وله

شعبية كبيرة في أوس���اط الماليين((( ،إذ أصبح
القوي الذي أعاد إلى
في نظر الش���عب الحاكم
ّ

مد
مال���ي هيبتها ،وحرص أش��� ّد الحرص على ّ
نفوذها(((.

شن س���اكورة الكثير من الهجمات على
لقد ّ

أعدائه من أجل اس���تعادة ممتلكات مالي ،فقد
بدأ بالهج���وم على صنغ���اي((( إلخضاعها بعد

أن خرجت عن س���يادة مالي ،إذ اس���تولى على

العاصم���ة (غ���او) المنيعة على َمن َس��� َبقه من
السالطين((( ،كما افتتح كوكو((( ،وأشار إلى ذلك
ابن خلدون((( بقوله« :وافتتح بالد كوكو وأصارها

في مملكة أهل مالي» ،فاتس���ع نط���اق مملكته
ٍ
واس���عة ،تمتد
أراض
ليصبح مس���يطراً عل���ى
ٍ
األطلس���ي إلى بالد تكرور ،فقوي
من المحيط
ّ

((( �إب��راه�ي��م علي ط��رخ��ان :دول��ة مالي الإ��س�لام�ي��ة ،الهيئة
الم�صرية العامة للكتاب( ،القاهرة – 1973م)� ،ص .68
(((

.Murphy , History of African , p. 117

((( طرخان :دولة مالي� ،ص .69
((( �صنغاي :قبيلة �إفريقية تعي�ش في �إقليم يقع في �أوا�سط
النيجر ،ويمتهن �أفرادها �صيد الأ�سماك وزراعة الدخن ،وفي
القرن الأول الهجري/ال�سابع الميالدي انتظمت تحت �سلطة
واحدة ،تحكمها عائلة قيل �إنها قادمة من المغرب العربي،
ُعرفت با�سم( :عائلة �ضياء) ،قامت فيما بعد بت�أ�سي�س
مملكة �إ�سالمية في غرب �إفريقيا على �أنقا�ض دول��ة مالي
الإ�سالمية .ينظر :دريد عبد القادر نوري :تاريخ الإ�سالم في
�إفريقيا جنوب ال�صحراء من القرن 10-4هـ16-10/م ،ط،1
(المو�صل )1985 -م.
(((

80

.Lugard , P.120

سلطانه ،وحسب له أعداؤه ألف حساب(((.
وفي دولة الس���نغاي كان مستش���ار األسكيا
الحاج محمد األول((( وأمين س��� ّره من الرقيق،
يرافقه في جميع رحالته.
(((1
وفي «كانو»( ((1كان حاكمها محمد رومفا
قد ع ّين عدداً من الرقيق الخصيان في وظائف
ٍ
سياسية مه ّمة( ،((1وحينما سيطر بغودا( ((1على

عرش مقاطعة «دورة» في «كانو» كان في جيشه
عد ٌد كبي ٌر من الرقيق ،تس���لّم عد ٌد منهم الحكم
في تلك المقاطعة ،حتى سقط حكمهم في سنة
(828هـ1419/م)(.((1
فض ً
ال عن ذلك؛ فقد أسهم الرقيق األفارقة
((( القلق�شندي� :صبح الأع�شى.)264/5( ،

((( الأ�سكيا الحاج محمد� :أحد حكام دولة ال�سنغاي الإ�سالمية
في غرب �إفريقيا ،قام بثورة �سنة ( 862ه �ـ1493/م) �ضد
حاكم البالد (علي كلن) ،وت�س ّلم ال�سلطة بد ًال عنه؛ مبتدئ ًا
حكم �أ�سرة الأ�سقيين التي حكمت البالد حتى عام 1591م.
ينظر :نوري ،تاريخ� ،ص .155
( ((1كانو :من مدن بالد الهو�سا المه ّمة في و�سط �إفريقيا ،وتقع
على بعد ( 500ميل) �إل��ى ال�شرق من نهر النيجر .ينظر:
نوري ،تاريخ� ،ص .295
( ((1محمد رومفا� :أبو عبد اهلل محمد بن يعقوب ،حكم بالد
كانو للمدة (1463م 1499 -م) ،وكان مهت ّم ًا بالعلم ،ا�ستقبل
في ب�لاده العالم ال�شيخ محمد بن عبد الكريم المغيلي،
وتع ّلم على ي��ده ،و�أخ��ذ عنه الكثير من المعلومات المفيدة
ف��ي �إدارة ال�ب�لاد .ينظر� :أ.م.ك��ان��ي :مظاهر االت�صاالت
الفكرية والثقافية بين �شمال �إفريقيا وو�سط ال�سودان بين
خا�صة �إلى كانم – برنو،
�سنة (700م 1700-م) ،مع �إ�شارة ّ
و�أر���ض الهو�سا ،من�شور في مجلة البحوث التاريخية� ،س،3
ع( ،1ليبيا� ،)1997 :ص .18
( ((1مهدي �أدام��و :الهو�سا وجيرانهم في ال�سودان الأو�سط،
بحث من�شور في كتاب تاريخ �إفريقيا العام( ،اليون�سكو –
1988م).)279/4( ،

((( كوكو :ا�سم �أ ّمة وبالد من ال�سودان ،وملكهم يظاهر رعيته
ب��الإ� �س�لام ،و�أك �ث��ره��م يظاهر ب��ه ،ول��ه مدينة على النيل
(النيجر) ا�سمها�« :سرناة» ،فيها �أ�سواق ومتاجر .ينظر:
�شهاب ال��دي��ن �أب��و عبد اهلل ي��اق��وت ب��ن عبد اهلل ال��روم��ي
ال �ح �م��وي :معجم ال �ب �ل��دان دار � �ص��ادر ،ط( ،2ب �ي��روت –
1995م).)495/4( ،

( ((1بغودا :ابن باو بن بايزيد حاكم بالد الهو�سا (نيجيريا)،
�أر�سله �أبوه لحكم دورة من بالد كانو بعد �أن �سيطر عليها.
ينظر� :آدم عبد اهلل الآلوري :موجز تاريخ نيجيريا( ،بيروت
– 1965م)� ،ص .80

((( ينظر :العبر )200/6( :و (.)494/5

( ((1الآلوري ،المرجع نف�سه� ،ص .81
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في نجاح الكثير من معارك دولة الس���نغاي ض ّد
الوثن ّيين ،فقد كانت تشكيالت الجيش ،والسيما
صنف المش���اة ،يزخر بالمقاتلين األش ّداء الذين
أخضعوا ك ّل وادي النيجر تحت راية اإلسالم(((،
الملكي
كما أسهم الرقيق في تشكيالت الحرس
ّ
التي تقوم بمهام حماية الس���لطان أو الحاكم في
البالد؛ لم���ا يتمتّع به أفراد ذل���ك الصنف من
ٍ
ٍ
ٍ
ٍ
وأمانة،
وانضباط
ع���ال
وتدريب
قتالية
موهب���ة
ٍ
ٍ
للح��� ّد الذي دفع بح ّكام الب�ل�اد الختيار قادتهم
الصنف(((.
العسكريين من بين أبناء ذلك ّ
جلي اندماج
ويبدو– مما سبق وغيره-
ٍ
بشكل ٍّ
الرقيق األفارقة في الدولة العربية اإلس�ل�امية،
ومعاملتهم معاملة األحرار في المشرق والمغرب
اإلسالمي.

ثاني ًا :الموقف الأوروبي:

عل���ى عك���س موقف الع���رب م���ن الرقيق
األس���ود ورأيهم فيه ،جاء موقف األوروبيين من
تلك المس���ألة ورأيهم فيها؛ متم ّثلة في المعاملة
السيئة التي عاملوا بها الرقيق األسود ،فقد ُدعم
ال���رأي األوروبي بإباحة تج���ارة الرقيق بموقف
علماء الالهوت والمسؤولين في أوروبا؛ بدعوى
أن اإلفريقيي���ن أفضل حاالً في ظ ّل اإلش���راف
ّ
المسيحي منه عند الوثنيين أو العرب من مالك
ّ
الحجة أنه طالما كان ال ّرق
تلك
وأفادت
الرقيق،
ّ
شيئاً طبيعياً عند اإلفريقيين فما على األوروبي
أن العبد المش���ت َرى يُس���تعبد
إال أن يتأكد من ّ
(((
َ
ٍ
تتماشى والقانون اإلفريقي .
بطريقة عادلة
المسيحي على
وأمام ذلك؛ فقد عمل الغرب
ّ
تبرئة نفس���ه من تدمير القارة اإلفريقية بال ّرق،
((( نوري :تاريخ� ،ص .156

اإلفريقي ٌ
ّ
فاقد
رأى الغرب ّأن
لإلنسانية ،وباسترقاقه سوف
يحصل على حياة أفضل

العربي بمظهر
ووضع اللوم على العرب ،وإظهار
ّ
تاج���ر الرقيق المعلّم لبقية األم���م لهذه الفتنة،
وتش���ويه صورته أم���ام األفارق���ة ،وزرع الحقد
والكراهية في نفوس���هم تجاه العرب((( ،فيذكر
«أن اس���تغالل العمال السود
جيمس ويلالرد((( ّ
كان تقدمة العرب للبش���رية؛ ألنه���م هم الذين
ّ
نظموا هذه التجارة الواسعة بالبضاعة اإلنسانية
األطلسي والمتوسط».
من إفريقيا إلى موانئ
ّ
أن المؤل���ف «ويلالرد» لم يس���مع
ويب���دو ّ
بشكل عا ٍّم
بالمعاملة الحسنة التي القاها الرقيق
ٍ
على يد العرب؛ مقابل ما القاه األفارقة على يد
الغربيين وباعترافهم أنفسهم.
خاصة بعملية نقل
فقد تش��� ّكلت ش���ركات
ّ
الرقيق إلى أوروبا ،كش���ركة غينيا الفرنس���ية،
أن
وش���ركة البحر الجنوبي اإلنكليزي���ة((( ،إال ّ
البرتغاليي���ن كانوا قد س���بقوا تلك الش���ركات
وأرس���لوا أول ش���حنة إلى خ���ارج إفريقيا عام
((( �أحمد م�شهور الحداد :حقائق تاريخية عن العرب والإ�سالم
في �إفريقيا ال�شرقية� ،ص .25

((( زبادية :مملكة �سنغاي� ،ص (.)67-66

((( جيم�س وي �ل�لارد :ال�صحراء ال�ك�ب��رى ،ط( ،1ب �ي��روت -
� ،)1967ص .154

((( دونالد ويدنر :تاريخ �إفريقيا جنوب ال�صحراء ،دار الجيل
للطباعة( ،القاهرة  -د/ت)� ،ص .77

((( عبدال�سالم الترمانيني :ال��رق ما�ضيه وحا�ضره� ،سل�سلة
عالم المعرفة( ،الكويت – 1979م)� ،ص .156
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1442م؛ حينم���ا أهدى هنري الم�ل�اح((( عدداً

م���ن رقيقها إلى البابا ،وباع الباقي في أس���واق
ٍ
ٍ
رسمية
موافقة
لش���بونة((( ،ليحصل بعدها على

أن أعلن أنه يعمل على اس���ترقاق
من البابا بعد ّ

«الكفرة» من األفارق���ة؛ مما أعطاه غطا ًء جيداً

لتحركاته(((.

أن نهاية
ويشير شهود العيان من األوروبيين ّ

الميالدي شهدت بيع العبد
القرن الخامس عشر
ّ

األس���ود مقابل اثنتي عش���رة أو خمس عشرة
قطعة من األساور النحاسية((( ،فقد كان التجار

اإلفريقي
األوروبيون الس���اكنون على الس���احل
ّ
يش���ترون الرقيق من الداخل اإلفريقي بأبخس
مرتفع على الساحل(((.
بثمن
األثمان ،ويبيعونه ٍ
ٍ

لقد تس��� ّبب رأي األوروبيين بالرقيق األسود

القاضي بضرورة اس���ترقاق «الجنس األس���ود»
لخدم���ة «الجن���س األبيض» إلى إف���راغ القارة

اإلفريقية من شبابها ،ففي سنة 1448م تركزت

في مدينة إرغان تجارة نظامية تقوم على مبادلة
البضائع بالبش���ر ،وبعد سنة 1460م كان يقصد
((( هنري المالح :هو ابن الملك يوحنا ملك البرتغال ،عمل
هنري في الك�شوف الجغرافية بمباركة البابا نيقوال الخام�س.
ينظر :علي محمد محمد ال�صالبي :الدولة العثمانية عوامل
النهو�ض و�أ�سباب ال�سقوط ،دار التوزيع والن�شر الإ�سالمية،
ط( ،1م�صر � ،)2001 -ص .193
(((  �إبراهيم علي طرخان :البرتغاليون في غرب �إفريقيا ،بحث
من�شور في مجلة كلية الآداب ،مج  ،25ج  ،1القاهرة –
1963م)� ،ص .24
((( طرخان :البرتغاليون� ،ص .25
((( با�سيل دافيد �سون� :إفريقيا القديمة تكت�شف من جديد،
ترجمة :نبيل ب��در و�سعد زغ�ل��ول ،مراجعة :محمود �شوقي
الكيال ،الدار القومية للطباعة والن�شر( ،القاهرة  -د/ت)،
�ص.60
((( روالن��د �أوليفر وج��ون فيج :تاريخ �إفريقيا ،ترجمة :عقيلة
محمود رم���ض��ان ،م��راج�ع��ة� :أح�م��د � �ص��وار ،ال��دار القومية
للطباعة والن�شر( ،القاهرة  -د/ت)� ،ص .59
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البرتغال وأس���واقها قرابة  1000عبد سنو ّياً(((،
يت ّم اس���تخدامهم في مزارع البرتغال وإسبانيا؛
إذ كان���وا يُباع���ون إلى نبالء األس���بان ليعملوا
عماالً في أراضي الريف الواس���عة ،فض ً
ال عن
عمل آخرين في الجزر المقابلة للساحل الغربي
اإلفريقي التي ت ّم اكتش���افها ،مثل ماديرا وجزر
ّ
الكناري والرأس األخضر وساوتوميه وبرنسيب،
والتي زُرعت بالكروم وقصب السكر والخضروات
وأنواع من الفواكه(((.
ٍ
وكان ُجل���ب الرقيق األس���ود للعمل في تلك
المزارع بس���بب فش���ل الع ّمال الس���ابقين من
شجع تجار
الهنود الحمر في تلك األعمال؛ مما ّ
الرقي���ق األوروبيين ورجال السياس���ة ،بالتعاون
قرار بمشروعية
مع رجال الدين ،في استصدار ٍ
استرقاق السود ،وبرغم ما قام به أولئك السود
من ثورات ض ّد الظل���م والتعذيب الذي تع ّرضوا
فإن البرتغاليين وغيرهم
له خالل اس���ترقاقهم؛ ّ
من المحتلين نجحوا في اس���ترقاقهم ،وفصلهم
ٍ
محيط
ع���ن عوائله���م وأوطانهم ،فعاش���وا في
ٍ
مألوف لهم ،فهم ال يعرف���ون لغة األهالي
غي���ر
(((
وعاداتهم .
لقد عملت ش���ركات تجارة الرقيق الغربية-
المدعومة من قِ بل حكومات البلدان التي تنتمي
إليها -على تشويه صورة األفارقة الذين تجلبهم
كرقيق ،فعملت تلك الش���ركات في البداية على
خلق الفت���ن بين اإلفريقيين أنفس���هم ،وتحفيز
رؤس���اء القبائل وعلية القوم على اقتناص أبناء
قبائلهم وبيعهم لتلك الش���ركات من خالل مبدأ
((( ج .ديني�س و �ش .لبيب� :إفريقيا من خالل العالقات بين
ال �ق��ارات ،بحث من�شور ف��ي ك�ت��اب ت��اري��خ �إفريقيا ال�ع��ام،
(اليون�سكو – 1988م).)668/4( ،
(((
(((

E.J.MURPHY , History of African civilization
., (New york:1979), p. 273
.Murphy, History, p. 275

«ف ّرق تسد» ،ومن ث ّم العمل على ترويج أقاصيص
تش���ير إلى وحش���ية األفارقة ،وب ّثها على لسان
ّ
المبش���رين والمستكش���فين والتجار؛ لكي تقنع
بأن الرق بالنسبة لألفارقة هو إنقا ٌذ لهم
الجميع ّ
(((
المتحضر !
من خالل نقلهم إلى العالم
ّ
ولنج���اح أولئك التجار ،ومن ث ّم الش���ركات
العاملة بتجارة الرقيق في مسعاهم ،فقد عملوا
على غل���ق الطريق أمام األوروبيين الراغبين في
الوص���ول إلى إفريقيا للعمل في تجارة المالبس
أو المواد الغذائية وغيرها ،وحاربوا أصحاب تلك
التجارات وأبعدوهم عن القارة؛ لكي ال يكتشفوا
تجار الرقيق ،ولينفرد أصحابها بذلك
س ّر عمل ّ
الربح(((.
((( محمد عبدالفتاح �إبراهيم� :إفريقيا من ال�سنغال �إلى نهر
ج��وب��ا ،مكتبة الأنجلو الم�صرية ،دار الطباعة الحديثة،
(القاهرة – 1961م)� ،ص .139
((( دوالند �أوليفر :موجز تاريخ �إفريقيا ،ترجمة :دولت �صادق
ومحمد ال�سيد غالب ،ال��دار الم�صرية للت�أليف والترجمة،
(القاهرة  -د/ت)� ،ص .147

وكان الرقيق األس���ود الذي اس���تولى عليه
األوروبيون قد عانى الكثي���ر ،وخصوصاً خالل
نقلهم إل���ى خارج القارة ،وذل���ك بقيامهم بعزل
الرجال عن النس���اء ،وإيقافهم بشكل دائرة بعد
أن كانوا قد ساروا لمسافة طويلة؛ بحيث يعجز
بعضهم عن الوقوف ،ويقف في وس���ط الدائرة
تجار الرقيق ليتفحصوا تلك البضائع البش���رية
م���ن الرجال وكذلك النس���اء ،وليُنقل���وا بعدها
صصت لتس���توعب أكبر ٍ
عدد
بالس���فن التي خُ ّ
ممكن من البش���ر ،وربما أكثر من حمولتها؛ مما
يو ّلد الزحام الش���ديد الذي ينتج عنه األمراض
وحاالت االختناق(((.
وكانت السفن التي تقوم بنقل أولئك الرقيق
ق���د أنيطت قيادتها بأش��� ّد المالحين قس���اوة
ومكراً؛ ليتمك���ن من التعامل م���ع تلك األعداد
من البش���ر الذين ال يجدون مكاناً للجلوس على
ٍ
واحد
بشر
الس���فينة ،بل المكان
المخصص لك ّل ٍ
ّ
((( الترمانيني :الرق� ،ص .156
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هو ما يكفي لوقوفه فقط ،وبرغم ذلك يُجبر على
التم ّدد فيه ،ومن ث ّم يت ّم ش ّده بسالسل مع َمن هو
أن السفينة مع ّرضة
بجانبه ،وإذا ما رأى القبطان ّ
للخطر بسبب الحمولة الزائدة؛ فله أن يلقي في
البحر َمن يشاء من الرقيق(((!
وبرغ���م المعاملة الس���يئة الت���ي تعامل بها
الغرب مع الرقيق األس���ود؛ فإنه���م حاولوا أن
يبعدوا مس���ألة البدء بتلك التجارة عن أنفسهم،
إن ابن
ويلصقوه���ا بالع���رب ،فيقول أحده���م ّ
بطوطة تأ ّلم كثي���راً ألنه زار خالل رحلته المدن
الزنجية ،وشاهد أولئك السود الذين «تع ّود» أن
يراه���م رقيقاً ،فقد رآهم أس���ياداً في بالدهم،
أن الحقيقة
وهو أم ٌر مزعج بالنس���بة له((( ،إال ّ
أن الرحالة ابن بطوطة وصل بالد
غير ذل���ك إذ ّ
وبتشجيع من السلطان الم ّريني
السودان برغبته
ٍ
أبو الحسن((( ،وقد ش���اهد خالل رحلته الكثير
لبعض آخر ،لكنه لم يف ّرق
وفرح لبعضها ،وضجر
ٍ
بين ٍ
عبد أو ح ٍّر ،ول���م يحكم على الجميع بأنهم
رقيق(((.
س���جلت تج���ارة الرقيق
وفي المقابل؛ فقد
ّ
األس���ود سج ً
ال من أحلك الس���جالت في تاريخ
الغ���رب ،ففض ً
أن اإلفريقيين اس���تعبد
ال ع���ن ّ
((( الترمانيني ،المرجع نف�سه� ،ص .157
((( بوفل :الممالك الإ�سالمية في غ��رب �إفريقيا و�أث��ره��ا في
تجارة الذهب عبر ال�صحراء الكبرى ،ترجمة :زاهر ريا�ض،
مكتبة الأنجلو الم�صرية( ،القاهرة � ،)1968 -ص.121
(((  �أبو الح�سن :هو �أبو الح�سن علي بن عثمان بن يعقوب بن
عبد الحق ،تولى الحكم بعد وفاة ال�سلطان �أبو �سعيد المريني،
وكان ي�س ّمى بالأكحل للونه الأ�سمر ،والذي اكت�سبه من �أ ّمه
الحب�شية ،حكم البالد حتى وفاته �سنة (752ه �ـ1351/م).
ينظر :ابن خلدون :العبر.)287-286/7( ،
((( محمد بن عبد اهلل بن محمد بن �إبراهيم اللواتي المعروف
بابن بطوطة ،رحلة ابن بطوطة الم�س ّماة :تحفة النظار في
غ��رائ��ب الأم���ص��ار وعجائب الأ��س�ف��ار ،اعتنى ب��ه وراج�ع��ه:
دروي�ش الجويدي ،المطبعة الع�صرية( ،بيروت – 2007م)،
( ،)271/2وما بعدها.
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وأن عدداً من تج���ار الرقيق
بعضه���م بعض���اًّ ،
فإن وصول
الع���رب عملوا في تلك التجارة بقوةّ ،
األوروبيي���ن وتخطيطهم لألمر زاد من بش���اعة
المسألة ،وخصوصاً على الساحل الغربي للقارة
في مناطق خليج بنين وساحل الذهب(((.
وربما كان للظروف السياس���ية واالقتصادية
واالجتماعية التي تعي���ش فيها القارة اإلفريقية
دو ٌر في وصول األوروبيين ،ونظرتهم السيئة حول
الس���كان األفارقة ،فقد ص��� ّوروا المجتمع كأنه
وأن الصراع بين القبائل هو
بعي ٌد عن الحضارةّ ،
الس���ائد ،واالقتصاد قائ ٌم على الزراعة البدائية
وأن الوقوع في األس���ر أثناء الحروب
والرع���يّ ،
فإن وصول
والتح��� ّول إلى ٍ
رقيق أمر طبيعي ،لذا ّ
األوروبيين للمنطقة ه���و الح ّل! ،فجاؤوا ومعهم
وش���جعوا القبائل القوية على
الس�ل�اح والمال،
ّ
ش���راء الس�ل�اح لقتال األعداء والحصول على
رقيق ،وبالتالي بيعه للغرب(((.
أن الرقيق األس���ود
ويش���ير األوروبيون إلى ّ
تم ّكن بحك���م القابلي���ة الجس���مانية أن يقاوم
ويعمل؛ على عكس الهنود الذين ت ّم استبعادهم،
وبمرور الزمن كانت أعداد الرقيق األس���ود قد
تزايدت في «العالم الجديد» كما س��� ّماه الغرب،
وإن كانت تل���ك الحياة دون رغبة أولئك الرقيق،
أن الهروب من ذلك المكان كان أمراً صعباً،
كما ّ
وقد وصلت أعدادهم إلى حوالي  75٫000عبد
في بدايات القرن الس���ابع عش���ر الميالدي في
أمريكا اإلسبانية ،كما ت ّم نقل ٍ 50٫000
عبد إلى
البرازيل البرتغالية(((.
((( ايناكورين ب ��راون :ت��اري��خ ال��زن��وج ف��ي �أم��ري�ك��ا ،ترجمة:
م.عي�سى ،م�ؤ�س�سة �سجل العرب( ،القاهرة  -د/ت)� ،ص
(.)18-17
((( جهاد مجيد محي الدين :الآثار ال�سلبية للرق في �إفريقيا،
بحث من�شور في كتاب م�س�ألة الرق في �إفريقيا� ،ص (.)6-5
(((

.muruphy , History , p. 276

وكان لرأي الغرب في الرقيق األسود (بكون
اإلفريقي فاقداً لإلنس���انية ،وباسترقاقه سوف
ّ
سلبي كبي ٌر على
ر
تأثي
أفضل)
حياة
على
يحصل
ٌ
ٌّ
بشكل كامل ،فكان اإلفريقي ال
القارة اإلفريقية
ٍ
يسير على الساحل إال وهو مسلّح خشية الوقوع
أن بعض أبناء
في ال ّرق ،وكان ما يُحزن األفارقة ّ
جلدتهم من المتعاونين مع األوروبيين؛ أس���هموا
بشكل أو بآخر في عقد الصفقات مع األوروبيين
ٍ
لبي���ع مواطنيهم األفارق���ة ،إذ لم يكن َه ّم هؤالء
الم���ادي المتحقّق م���ن وراء ذلك
س���وى الربح
ّ
العمل(((.
بأن
ونتيج��� ّة لقناع���ة الغ���رب
المس���يحي ّ
ّ
استرقاق اإلفريقي جاء لخيره ،من خالل تحويله
من اإلس�ل�ام أو الوثنية إلى المس���يحية ،والتي
ستحوله من حالته السيئة إلى اإلنسانية والرقي،
فقد هيؤوا بعثات تنصيرية داخل إفريقيا تنتشر
بين الس���كان الذين بقَوا ،ولم يت ّم اس���ترقاقهم
خارج القارة ،وكان الهدف األول لتلك الحمالت
أن العرب ما قدِ موا سابقاً
يتم ّثل بإقناع األفارقة ّ
إلى الق���ارة إال ليخطفوا أبناءه���ا ويذهبوا بهم
بعي���داً ليبيعوهم ،وربما يكون ذلك القول قد أ ّثر
في نفوس البعض من األفارقة ،وجعلهم ينظرون
إلى العرب نظرة حقد(((.
وربما يكون قلّة وعي الع���رب وجهلهم وقلّة
دعاة اإلس�ل�ام في القارة اإلفريقية ،وخصوصاً
في إفريقيا الوس���طى ،قد ساعد األوروبيين في
اإلفريقي مح ّباً لإلس�ل�ام
مس���عاهم ،فقد كان
ّ
أن ذل���ك ال يكفي أمام وس���ائل
بعاطفت���ه ،إال ّ
أن هؤالء اس���تغلوا
التنصيريي���ن ودهائهم ،كما ّ
(((

الظ���روف الصعبة التي يعيش فيه���ا األفارقة،
والس���يما الفقراء منهم ،وهم ُكث���ر ،من خالل
منحهم األموال ومعالجته���م مقابل تح ّولهم إلى
النصرانية(((.
أن االختالف في الرأي ظهر
وبذلك نالحظ ّ
جل ّياً ف���ي التعامل مع مس���ألة الرقيق عموماً،
والرقيق األسود المجلوب من إفريقيا خصوصاً،
فموقف الع���رب كان نابعاً من رأيه���م المتمثل
بعدم التفريق بين البش���ر مهما كان جنس���هم،
ب���ل المقياس ه���و التقوى ،في حي���ن كان رأي
األوروبيين بالرقيق األس���ود -خصوصاً -يتم ّثل
في كونهم من طبقة دنيا ال ترتقي إلى مس���توى
وأن اس���تعبادهم له فائدةٌ كبيرةٌ لهم من
البشرّ ،
ّ
مصاف البشر.
خالل تحويلهم إلى

وفي الختام:

ٌّ
ش���ك في تحديد هوية المسؤول
هل هناك
عن استعباد األفارقة وتشريدهم وتدمير مدنهم
وقراهم؟ فإذا ما أردنا أن نحكم على الفري َقيْن:
(األوروبي) ،وإل���ى وقتنا الحاضر،
(العرب���ي) و
ّ
ّ
أن الرقيق األسود قد تح ّول بمرور الزمن
نالحظ ّ
إلى مواطنين مندمجين في المجتمع اإلسالمي،
أما َمن ت ّم اس���ترقاقهم من قِ بل األوروبيين فقد
ُش��� ّردوا و ُقتلوا وأُخرجوا من بالدهم ،واألعداد
الكبي���رة الموجودة منهم ف���ي أمريكا أكبر دليل
على ذلك 

ROLAND Oliver , The Middle age of African
.History, p. 36 – 37

((( �إب��راه�ي��م النعمة :الإ� �س�لام ف��ي �إفريقيا الو�سطى ،دار
الأن�صار( ،القاهرة – 1977م)� ،ص .53

((( النعمة ،المرجع نف�سه� ،ص .54
ثقافية ف�صلية َّ
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طبيعة العالقة بين اللغة العربية
ولغة األورومو
�أ.د .كمال محمد جاه اهلل الخ�ضر
كلية الأل�سن  /جامعة �إفريقيا العالمية  -ال�سودان

ل ّلغة

العربي�ة بحك�م �إفريقيته�ا ،وبحكم انت�شاره�ا الوا�سع في ق�ارة �إفريقيا،
وبحك�م ارتباطه�ا بالدي�ن الإ�سالمي ،وبحكم ث�راء �إرثها وتراثه�اٌ ،
عالقة
ٌ
متمي�زة بع�د ٍد م�ن اللغ�ات الإفريقي�ة ،وال �سيم�ا لغ�ات ال�شع�وب الإ�سالمي�ة ،مث�ل:
�شعوب
(ال�سواحيلي�ة ،والهو�سا ،والماندنقو ،والفوالنية) ،فه�ي (�أي العربية) تتكلمها ٌ
ٌ
ُ
إفريقي�ة بو�صفه�ا اللغ�ة ال ّأم ،ال لغة ثاني�ة �أو �أجنبية ،لي�س ذل�ك في �شمال
وقبائ�ل �
�إفريقيا وح�سب ،بل في و�سطها وغربها و�شرقها.
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ومن خالل هذه العالقة المتميزة اس����تطاعت
اللغة العربية أن تؤ ّثر في هذه اللغات تأثيراً واضحاً،
كثير
فأقرضت العربي ُة كثيراً من ألفاظها لقواميس ٍ
كثير من
من اللغات اإلفريقية ،وساهمت في نشأة ٍ
اآلداب اإلفريقي����ة ذات الصبغة اإلس��ل�امية ،مثل
األدب الهوسوي اإلسالمي ،كما وهبت حرفها ٍ
لعدد
معتبر من اللغات اإلفريقية ،خصوصاً ذات األكثرية
ٍ
المتحدثة ،كالسواحيلية والهوسا واألورومو ،وبذلك
���فاهية إلى مص� ّ
ٍ
نقلتها م����ن ٍ
���اف اللغات
لغات ش�
المكتوبة ..إلخ.
الح����قّ ؛ أ ّن عالق����ة اللغ����ة العربي����ة باللغات
اإلفريقية يمك����ن تناولها  -على األقل  -من خالل
ثالثة مستويات:
 -1عالق����ة االش����تراك في األص����ول :وهذا
يخص اللغات التي تشترك مع العربية
المس����توى
ّ
ف����ي االنتماء ألس����رة اللغات اإلفريقية اآلس����يوية
بأفرعها المختلفة (السامي ،والكوشي ،والتشادي،
والبربري ،والمصري القديم ،واألومي)(((.
 -2عالقة االتصال المباش����ر :وهذا المستوى
يع ّبر ع����ن وجود متحدث����ي اللغة العربي����ة واللغة
���كان واحد ،وجود يس����مح بالتأثير
األخرى في م� ٍ
اللغوي الكثيف ،كحالة اللغات الدارفورية المختلفة
ّ
واللغة العربية في إقليم دارفور.
 -3عالق����ة االتص����ال غير المباش����ر :وهذا
المس����توى يع ّبر عن ذلك االتص����ال الذي يت ّم عبر
التقاليد األدبي����ة (كالقصيدة والرواية والمقامة...
إلخ) ،وال يشترط وجود متحدثي اللغتين أو اللغات
مكان واحد.
في ٍ
وتختلف مستويات العالقة بين العربية واللغات
ٍ
ٍ
اإلفريقي����ة من ٍ
إفريقية
منطقة
لغة ألخرى ،وم����ن

ٌ
ٌ
هناك صلة عريقة بين شبه
جزيرة العرب وإفريقيا،
تتمثل في وضوح التشابه،
ً
ً
عرقًا ،وثقافة ،ولغة ،بين
الشعوب المتكلمة ألسرة
اللغات اإلفريقية اآلسيوية
بأفرعها المختلفة :السامي،
والكوشي..
ألخرى ،وه����ذا أم ٌر باإلمكان التح ّق����ق منه نظر ّياً
حالة واحدةٍ
وعمل ّياً ،أل ّن اللغة العربية ليس����ت على ٍ

وضع ٍ
واحد في جميع أنحاء قارة إفريقيا.
أو ٍ
���ص عالقة اللغ����ة العربية بلغة
أم����ا فيما يخ� ّ
األورومو (تعد األوروم����و من لغات إثيوبيا الكبرى،
بل من اللغات العشر األوائل في قائمة اللغات ذات
المتحدثة في قارة إفريقي����ا التي تض ّم
األكثري����ة
َّ
أكثر من ألفي لغة)؛ فيمكن تناولها في المستويات
الثالثة سابقة الذكر؛ لمعرفة طبيعة هذه العالقة،
وما ترتب عليها.

�أو ًال :عالقة اال�شتراك في الأ�صول
بين اللغة العربية ولغة الأورومو:

هناك صل���� ٌة عريق ٌة بين ش����به جزيرة العرب
وإفريقيا ،تتمثل في وضوح التشابه ،عرقاً ،وثقاف ًة،
ولغ ًة ،بين الشعوب المتكلمة ألسرة اللغات اإلفريقية
اآلس����يوية بأفرعها المختلفة :السامي ،والكوشي،
واألومي،
والتشادي ،والبربري ،والمصري القديم،
ّ
التي م ّر ذكرها.
ويزيد هذا التش����ابه وضوحاً في منطقة القرن
الجغرافي بش����به جزيرة
((( يطلق بع�ض الباحثين على ه��ذا ال �ف��رع ت�سمية :الفرع اإلفريق����ي ،ذي الق����رب
ّ
الأوميتي؛ وهو تعريب للكلمة الإنجليزية  ،Omoticوتجدر
�ل�ات تاريخي ٌة قديم ٌة بهذا
الإ�شارة �إلى �أنّ هذه الت�سمية جاءت ن�سبة لنهر �أومو  Omoالعرب ،التي تربطها ص� ٌ
في �إثيوبيا.
الجزء من إفريقيا قبل اإلس��ل�ام وبعده ،باإلضافة
ثقافية ف�صلية َّ
محكمة متخ�ص�صة في �ش�ؤون القارة الإفريقية

87

قراءات

ثقافية
إلى أ ّن منطقة الق����رن اإلفريقي تُع ّد موطناً مثال ّياً

لثالثة أفرع من أس����رة اللغات اإلفريقية اآلسيوية،
وهي:
 -1الفرع الس����امي ،ومن أهم لغاته :األمهرا،
والتجري ،والتجرينيا ،والعربية.
 -2الفرع الكوش����ي ،ومن أهم لغاته :األورومو،
والصومالية ،والبجاوية.
 -3الفرع األومي ،ومن أهم لغاته :آري ،Aari
وكارو  ،Karoودزي .Dizi
(((
عمل سابق  -أ ّن هناك-
وكما أوضحنا -في ٍ
على األرجح -أص ً
ال سالل ّياً واحداً لمتحدثي أسرة
اللغات اإلفريقية اآلس����يوية ،باإلضافة إلى األصل
اللغوي المش����ترك الذي أثبت����ه اللغويون ،فإننا في
ّ
���رق مه ٍّم،
هذا المقام نضيف إلى ذلك رأي مستش� ٍ
هو صاحب مؤلَ����ف( :اللغات الس����امية) ،أال وهو
ثيودور نولدكه ،حين يقول« :إ ّن ...:القرابة الكائنة
بين اللغتين :السامية والحامية تدعو إلى االعتقاد
األصلي للس����اميين كان في إفريقيا،
بأ ّن الموطن
ّ
يظن أ ّن الحاميين كان لهم موط ٌن
ألنه من النادر أن ّ
أصلي غير القارة السوداء»(((.
ٌّ
قي
وقد بنى نولدكه رأيه هذا على التشابه الخل ْ ّ
األخص س����كان
بين الحام ّيين والس����ام ّيين ،وعلى
ّ
جن����وب الجزيرة العربية ،وقال :إ ّن َع ْظمة الس����اق
في األقوام الس����امية هزيلة ،تماماً كما هو الحال
في سكان إفريقيا األصل ّيين ،كما يشترك الشعبان
في مش����ابهة ش����عر الرأس للصوف ،وكذلك بروز
الفكين(((.

وإذا أردن����ا تتبع بع����ض التفاصيل ذات الصلة
باللغتَيْ����ن الواردتَيْن بعنوان هذا البحث ،وهما اللغة
العربية ولغة األوروم����و ،من منظور بعض مصنفي
اللغ����ات اإلفريقي����ة حديث����اً؛ فيمكن اس����تعراض
اإلفادات اآلتية:

�أو ًال :اللغة العربية:

السامي أحد أفرع أسرة
تتبع هذه اللغة للفرع
ّ
اللغات اإلفريقية اآلس����يوية ،وه����ذا الفرع  -وفقاً
لرمضان عبد التواب  -يض ّم(((:
 -1لغات س����امية ش����رقية :وه����ي األكادية؛
البابلي واآلشوري.
بفرعيها
ّ
 -2لغات س����امية غربية :وتنقس����م إلى لغات:
غربية شمالية ،وغربية جنوبية.
وتض ّم الغربية الشمالية( :الكنعانية ،واآلرامية)،
واألولى تنقس����م إل����ى :كنعانية ش����مالية؛ وتمثلها
األوجارتية ،وكنعانية جنوبية؛ وتشمل اللغة العبرية،
وكذلك اللغة الفينيقية .والثانية تنقسم إلى :قديمة
ووسطى ،والوسطى تنقس����م إلى شرقية وغربية،
ومن أه ّم لهجات اآلرامية الشرقية :السريانية.
ويض���� ّم القس����م الغربي الجنوبي م����ن اللغات
السامية لغتَيْن ،هما( :العربية ،والحبشية).
فالعربية :تنقس����م إلى قسمين ،هما( :العربية
الجنوبية ،والعربية الشمالية) ،فاألولى :تُعرف عند
اللغويين باللغة الحميرية ،وموطنها اليمن وجنوبي
الجزي����رة العربية ،ولها لهجتان ،هما( :الس����بئية،
والمعينية).
أما الثانية :فهي لغة وس����ط الجزيرة العربية
وشماليها ،وهي تُس ّمى :اللغة العربية الفصحي.
((( انظر :كمال محمد جاه اهلل (“ :)2008الأ�صل ال�ساللي
السامي
أما الحبش����ية :فهي لغة ذلك الشعب
الم�شترك لمتحدثي �أ��س��رة اللغات الإفريقية الآ�سيوية”،
ّ
درا��س��ات �إفريقية ،العدد ( ،)39يونيو� ،ص �ص ( - 137ال����ذي خرج م����ن جنوب����ي الجزي����رة العربية إلى
.)155

((( ثيودور نولدكه ( :)1977اللغات ال�سامية ،ترجمة :رم�ضان
عبدالتواب ،القاهرة� ،ص .21
((( المرجع نف�سه ،ال�صفحة نف�سها.
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((( رم�ضان عبدالتواب ( :)1999ف�صول في فقه العربية،
القاهرة :مكتبة الخانجي للطباعة والن�شر والتوزيع� ،ص �ص
( ،)35 - 25بت�صرف.

الحبشة ،واس����تعمروها ،واختلطوا بأهلها القدامى
من الحام ّيين اختالطاً ش����ديداً ،وتس���� ّمت الحقاً
باللغة الجعزي����ة ،وأحياناً باإلثيوبي����ة ،وفيما بعد
تفرقت إلى لهجات؛ أبرزها :األمهرية.

ثانياً :لغة الأورومو:

الكوشي ،أحد أفرع أسرة
تتبع هذه اللغة للفرع
ّ
اللغات اإلفريقية اآلس����يوية ،وه����ذا الفرع -وفقاً

اش����تراكهما في األصول؛ إذ هما لغت����ان تنتميان
إلى أس����رة اللغات اإلفريقية اآلسيوية (وهي– في
الواقع -ال تس����اوي ما كان يس ّمى باللغات السامية
الحامية مساواة التطابق ،بل تتشاركان في الغالبية
العظمى من تل����ك اللغات) ،لكنهم����ا تختلفان في
األف����رع ،فالعربي����ة تنتمي إلى (الفرع الس����امي)،
واألورومو تنتمي إلى (الفرع الكوشي).
ومن األمثلة التي توضح عالقة االش����تراك في
األصول بين العربية واألورومو:
 وجود تش���ابه في بع���ض العناصر اللغوية:ومن ذل���ك تش���ابه اللغتَيْن في بعض ما يُس��� ّمى
باأللف���اظ األساس���ية Basic vocabularies
(وه���ي عدد محدود من األلف���اظ ال تلجأ اللغات
عموماً القتراضها م���ن اللغات األخرى ،ويفترض
أن تك���ون أصيلة في ك ّل لغة ،وم���ن ث ّم تعد معياراً
لقياس درجة التشابه بين اللغات ،والستنباط صلة
القرابة بينها):

لريتش����ارد هي����وارد - Richard J. Hayward
يض ّم(((:
 - 1اللغات الكوشية الشمالية :تض ّم لغة :البجا
(البداويت).
 - 2اللغات الكوش����ية الوس����طى :تض ّم لغات:
نوعيات لغوي ٌة متباينة.
أجاو  ،Agawوهي
ٌ
 - 3لغات كوش����ية المرتفعات الشرقية :تض ّم
لغات :السيدامو ،والكمباتة ،والهدية ،ويُستثنى من
ذلك :البرجي .Burji
 - 4لغات كوشية المنخفضات الشرقية :وهي
تنقسم إلى ثالث مجموعات داخلية ،هي:
الكلمة الأورومية
الكلمة العربية
أ  -المجموع����ة الش����مالية :وتمثله����ا لغتا:
aabba/abba/abbi
�أب
الساهو ،والعفر.
ardi
�أر�ض
ب  -المجموع����ة األورومي����ة :وتمثله����ا لغة:
sami
�سماء
األورومو.
galb
قلب
ج  -مجموع����ة األوم����و– تان����ا :وتمثلها اللغة
)Afaa) n
فم
الصومالية.
anaa
�أنا
 - 5لغات الدولي  :Dullyوتمثلها لغة تسامي
ruhi
روح
.Tsamay
 ومن ذلك :ش����يوع ظاهرة التذكير والتأنيث - 6اللغات الكوش����ية الجنوبي����ة :وتمثلها لغة
في اللغتَيْ����ن :وهي ظاهرة مميزة ألس����رة اللغات
إراقو .Iraqw
ومن ه����ذا نخلص إلى :أن بي����ن اللغة العربية اإلفريقية اآلس����يوية عن األسرات اللغوية األخرى
ّ
صنّفت لها اللغات اإلفريقية (وهي :أس����رة
ولغة األورومو عالقة رحمي����ة (جينية) ،تتم ّثل في الت����ي ُ
اللغات النيلية الصحراوية ،وأس����رة اللغات النيجر
(((  Hayward, Richard, J. (2000): «Afroasiatic»,كردفانية ،وأسرة اللغات الكويسانية).
in: Heine, B and D, Nurse, African Languages,
���ال يعكس لنا ش����يوع ظاهرة
ولع����ل أقرب مث� ٍ
An Introduction , Cambridge: Cambridge
التذكير والتأنيث في لغة األورومو قولهم:
University Press, p.p. (80-81).
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قراءات

ثقافية
الكلمة العربية

الكلمة الأورومية

moti

بمعنى «ملك»

motitti

بمعنى «ملكة»

)deerri) dufe

بمعنى «جاء (الرجال)“

(dubartiin) dufte

بمعنى «جاءت (الن�ساء)“

ثاني ًا :عالقة االت�صال المبا�شر بين
اللغة العربية ولغة الأورومو:

م����ن المعلوم المس����لّم به -تاريخ ّي����اً -أ ّن بين
الجزيرة العربية والحبش����ة (إثيوبيا) صلة قديمة؛
بحك����م الجوار والتج����ارة ،وخصوص����اً مع جنوب
تأثير
الجزي����رة العربية ،وقد أدى ه����ذا إلى وجود ٍ
متبادل بي����ن المنطقتين في الحي����اة االجتماعية،
ٍ
واللغوية ،وبعض التقاليد والعادات.
ومما ال ش����ك فيه أ ّن هذه الصلة قويت بصورةٍ
واضح� ٍ
���ة بعد ظهور اإلس��ل�ام ،وما ت��ل�ا ذلك من
ٌ
سكاني -قدي ٌم وحديث -من
حراك
عصورٍ صاحبها
ٌّ
وإلى المنطقتَيْن ،وقد س����اهم ذلك في بروز عالقة
���ر بين اللغتَيْن (العربية ،واألورومية)،
ٍ
اتصال مباش� ٍ
وبين المنطقتَيْن (جزيرة العرب ،والحبشة).
وم����ن تفاصيل ذلك :أ ّن العرب في إثيوبيا (في
التاريخ الحديث والمعاصر) -كما يحدثنا محمد تاج
ٍ
شديد -معظمهم
الرحمن العروس����ي ،في اختصارٍ
من اليمن الشمالي والجنوبي ،وقد كان عددهم في
ٍ
مستمر إلى عهد اإلمبراطور هيالسالسي،
ازدياد
ٍ
وعندما ت ّمت مضايقته����م -الحقاً -رحل معظمهم

أ ّن اإلثيوبيين ال يتح ّمسون للزواج من بناتهم(((.
هذا باإلضافة إلى أ ّن هناك قبائل من الحبشة
يعود أصلها إلى العرب ،لكنهم بطول الزمن نُس����ي
تاريخه����م ،وإن كانت هناك بع����ض المالمح التي
تد ّل على أصلهم ،بينما هناك بعض األفراد الذين
استطاعوا المحافظة على شجرة النسب(((.
أما قديماً؛ فتُحدثنا المصادر التاريخية -فيما
يخص اإلس��ل�ام والعروبة في بالد الحبشة والزيلع
ّ
(منطقة القرن اإلفريقي) -أ ّن اإلسالم تس ّرب إلى
تلك البالد في عهده األول ،تسرباً بطيئاً في ركاب
التجار والدعاة عبر
المهاجري����ن إلى إفريقيا م����ن ّ
المس����الك البحرية المعهودة ،وكان لذلك أث ٌر كبي ٌر
ف����ي نم ّو المدن الس����احلية الزيلعية التي ازدحمت
بهؤالء المسلمين المشتغلين بتجارة الرقيق وغيرها
جاليات
م����ن التجارات ،وظهرت في ه����ذا العصر
ٌ
إس��ل�امي ٌة قوي ٌة ف����ي( :دهلك ،وس����واكن ،وباضع
وزيل����غ ،وبربرة) ،وق����د انجلى عن ذل����ك ازدهار
الحياة اإلس��ل�امية في تلك المدن ،وتوطيد النفوذ
اإلس��ل�امي على طول السهل الس����احلي ،وظهرت
مد ٌن إس��ل�امية على ذلك الساحل ،كأنها العقد أو
الط����راز ،في الفترة بين القرنَيْن العاش����ر والثالث
عشر الميالد َّييْن(((.
ويبدو أ ّن اإلس��ل�ام نفذ إلى الداخل في ٍ
وقت
مبكر ،ربما في القرن الثالث الهجري ،حين تط ّرق
إلى منطقة ش����وا ،حيث قامت س����لطنة إسالمية،
عملت على توطيد العقيدة اإلس��ل�امية في جنوب

من إثيوبيا وعادوا إلى اليمن ،كما ذهب أكثرهم إلى
الخليج ،وبخاصة المملكة العربية السعودية.
���ي :أ ّن التج����ارة كانت في
ويضي����ف العروس� ّ
((( المرجع نف�سه� ،ص (.)166
الس����ابق بأيديهم ،ولهم جهو ٌد طيب ٌة في نشر الدين
((( رجب محمد عبدالحليم ( :)1997الإ�سالم والعروبة في
�إفريقيا ال�شرقية ،المو�سوعة الإفريقية ،المجلد الثاني،
اإلسالمي بجانب الثقافة والتم ّدن والحضارة ،ومن
�إع ��داد� :شوقي عطا اهلل الجمل و�آخ��ري��ن ،معهد البحوث
المالحظ أنهم كانوا يكثرون الزواج من اإلثيوبيات،
وال��درا��س��ات الإفريقية ،جامعة ال�ق��اه��رة ،م��اي��و- 249( ،
� ،)310ص �ص (.)251 - 250
ولكنهم ال يز ّوجون بناتهم لإلثيوبيين إال نادراً ،كما
((( محمد تاج الرحمن العرو�سي ( :)1999تاريخ �إثيوبيا ،الجزء
الأول� ،إ�سالم �آباد :الحافظ تريدرز� ،ص �ص (.)166 - 165
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الحبشة وش����رقها ،وهي سلطنة ش����وا اإلسالمية
(255هـ 684 -هـ) (896م 1285 -م) ،ظهرت على
ٍ
يد أسرةٍ
عربية تُس ّمى ببني مخزوم ،وهم مهاجرون
عرب ،نف����ذوا إلى هذه الجهات ف����ي ذلك الوقت
المبكر(((.
كما قامت سلطنة أوفات اإلسالمية (648هـ -
أسسها قو ٌم من
805هـ) (1250م – 1402م) ،وقد ّ
قريش من بني عبد الدار ،أو من بني هاش����م؛ من
ولد عقيل بن أبي طالب(((.
���ض الكت����اب أ ّن عالق����ة األورومو
وي����رى بع� ُ
باإلسالم بدأت منذ أن توطدت أركانه في األجزاء
الساحلية لشمال إفريقيا ،بين القرنين الميالد َّييْن
العاشر والثاني عش����ر ،بما يُعرف بمنطقة الطراز
اإلس��ل�امي ،وانطالقاً م����ن هذه اإلم����ارات أخذ
اإلسال ُم ينتشر ويكسب مؤيدين له وسط األورومو،
حتى إذا ما جاء اإلم����ام أحمد إبراهيم دخلت في
بيعته قبائل كاملة.
وكان اعتن����اق األوروم����و لإلس��ل�ام بطيئ����اً
وتدريج ّي����اً ،وقد كانوا على حذرٍ ش� ٍ
���ديد في أثناء
زمن
احتكاكهم بالقبائل التي اعتنقت اإلسالم منذ ٍ
الشرقي
طويل ،وقد اعتنق عد ٌد من أورومو الجنوب
ّ
لهرر اإلس��ل�ا َم في القرن التاسع عشر الميالدي،
بعض المؤرخين انتشار اإلسالم وسط
فس����ر ُ
وقد ّ
األوروم����و بأنه جز ٌء من عملي����ة الدفاع عن النفس
ض ّد مح����اوالت تنصيره����م وأمهرته����م ،وأصبح
اإلس��ل�ام جزءاً من أيديولوجية البقاء والدفاع عن
الذات((( ،وتجلّى هذا األم����ر في عظم االبتالءات
التي تعرضوا لها من قِ بل اآلخرين.
((( المرجع نف�سه� ،ص ( .)252

انفتح شعب األورومو على
األقطار العربية واإلسالمية،
وزادت فيه نسب التعليم،
ّ
واإلقبال على تعلم العربية،
والتدين ّ
المؤسسي والشعبي
بعض المصادر التاريخية إلى أ ّن
هذا ،وتش����ير ُ
بعض مناطق األوروم����و ،والمناطق المجاورة لهم،
س����ادت فيها إمارات حكمت بالشريعة اإلسالمية،
وازدهرت ف����ي كنفها اللغة العربي����ة((( ،وكانت ك ّل
منطق� ٍ
���ة من مناطق األوروم����و وغيرها من مناطق
إثيوبيا تش����تهر ٍ
معتبر من العلماء ،وبمؤلفات
بعدد
ٍ
(((
لهم في مختلف العلوم  ،ال مجال للوقوف عندها
هنا ،وك ّل ذلك يد ّل على مكانة اللغة العربية والثقافة
العربية واإلسالمية في إثيوبيا عموماً ،وفي منطقة
أوروميا خصوصاً.
يُفه����م من هذا ومن غيره ،مما تذكره المصادر
التاريخية عن الهجرات من شبه جزيرة العرب إلى
منطقة ش����رق إفريقيا وإثيوبيا (الحبشة) تحديداً
ألغراض مختلفة كالتجارة واالستيطان ،أ ّن منطقة
ٍ
إثيوبيا -بما فيها المنطقة التي يعيش فيها ش����عب
األورومو -كانت منطقة التقاء بين العرب والقبائل
اإلثيوبي����ة المختلفة قديماً وحديث����اً ،ليس مجرد
التقاء فحس����ب ،وإنما اس����تطاع هؤالء العرب أن
يقيموا ممالك إس��ل�امية حفل����ت بتفاصيلها كتب

((( المرجع نف�سه� ،ص ( .)264

((( المرجع نف�سه� ،ص ( .)100

((( ح�سن مكي محمد �أحمد ( :)1987الأوروم ��و (ال�ق��اال):
درا�سة تحليلية ،درا�سات �إفريقية ،العدد الثالث� ،أبريل87( ،
– � ،)108ص �ص (.)92 – 91

((( انظر :محمد تاج الرحمن العرو�سي ،مرجع �سابق ،وقد
حفل بذكر ع��دد كبير م��ن العلماء وال�شيوخ وم�ؤلفاتهم،
ومناطق انت�شارهم ،في �إثيوبيا.
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ثقافية
التاريخ ،وهذا كله أتاح لش����عب األورومو أن يحتك
بالع����رب مباش����رة ،ويأخذ عنهم ،ويتأث����ر بلغتهم،
وثقافتهم ،وسنتناول بشيء من التفصيل جانباً من
تأثر لغة األورومو باللغة العربية الحقاً.
أما حديث����اً؛ فتوجد بمناط����ق األورومو قبائل
عربي����ة يمنية ،خصوصاً في منطقة جمة وهرر ،إذ
في هاتَيْن المنطقتين ما يمكن أن يُش����ار إليه بأنها
مالمح عربية ،مثل :طول الش����عر ،واللون (الفاتح)،
كثير من الفتيات((( ،وهذه مالمح
والجمال الب ّين في ٍ
يُمكن أن تالحظ  -أيضاً -عند بعض اإلثيوبيين.
مهما يكن من أمر؛ فإ ّن لعالقة االتصال المباشر
بين متحدثي اللغة العربية (العرب) ،ومتحدثي لغة
األوروم����و (األورومو) ،التي كان مس����رحها أرض
األورومو (أوروميا) ،تأثيراً مباشراً من العربية في
األوروم����و ،إذ إ ّن العربية أقرضت األورومو ألفاظاً
الخاصة
عدي����دة ،خصوص����اً في مجال األلف����اظ
ّ
بالدين اإلسالمي ،والتجارة.
والحقّ  ،فيما نرى ،أ ّن عالقة االتصال المباشر
بي����ن اللغة العربية ولغة األوروم����و تم ّثل اآلن أعلى
مستوى للعالقة بين اللغتَيْن؛ مقارن ًة بمستوى عالقة
االشتراك في األصول المذكورة سابقاً ،وبمستوى
عالقة االتصال غير المباش����ر التي س����تُذكر بعيد
قليل ،لذلك سيتم التفصيل في أحد مخرجات هذه
العالقة؛ تح����ت عنوان :األلفاظ العربية المقترضة
في لغة األورومو -كما سيأتي.-

تقف دلي ً
ال على أ ّن إمكاني����ة عالقة االتصال غير
المباش����ر أق ّل درج ًة ومقداراً في ه����ذا المجال،
خصوصاً في العصور القديمة التي كان فيها للعرب
وجو ٌد مؤث ٌر في إثيوبيا عموماً ،وفي أرض األورومو
(أوروميا) خصوصاً.
أما في وقتن����ا الحالي؛ فيتاح لنا تصور عالقة
اتصال غير مباش����رة بين العربي����ة واألورومو؛ أل ّن
لغة األورومو قد تتأثر بالعربية عن طريق التقاليد
األدبي����ة العربية المختلفة في مظانها المتنوعة ،أو
عبر مصدرٍ آخر قد تمثل����ه لغات إثيوبية مختلفة؛
كاألمهرية ،أو لغات أوروبية؛ كاإلنجليزية.
وعلي����ه؛ بع����د أن تضاءل الوج����ود العربي في
إثيوبيا؛ فإ ّن المس����تقبل كفي ٌل بخلق عالقة اتصال
غير مباش����ر بين العربية واألورومو ،ومن الصعوبة
توضح هذه العالقة أو تصور
بمكان إعطاء أمثل����ة ّ
طبيعتها وكيفيتها ،ولكن يمكن استش����رافها جنين ّياً
بعد أن انفتح شعب األورومو على األقطار العربية
واإلسالمية ،وزادت فيه نسب التعليم ،واإلقبال على
المؤسسي والشعبي؛ انفتاحاً
تعلّم العربية ،والتدين
ّ
س����يمنح األورومو مزيداً من االحت����كاك بالتقاليد
األدبية المتنوعة للغة العربية.

الألفاظ العربية المقتر�ضة في لغة
الأورومو:

تبدو ظاهرة االقتراض بي����ن اللغات بأنواعها
عملية اجتماعية في بعض مناحيها ،وليست لغوية
ثالث ًا :عالقة االت�صال غير المبا�شر
صرفة((( ،ونس����ب ًة للفوارق الحضاري����ة والثقافية
بين اللغة العربية ولغة الأورومو:
الواضحة بين متحدثي اللغة العربية على امتداداتهم
تخص
يبدو ل����ي أ ّن ما تناولناه م����ن تفاصيل
ّ
الجغرافية ،ومتحدثي لغ����ة األورومو في مناطقهم
عالقة االتصال المباشر بين متحدثي اللغة العربية
(العرب) ،وبي����ن متحدثي لغة األورومو (األورومو)،
((( مقابلة م��ع� :آدم ح�سين (�أوروم � ��ي) ،ح��وال��ي  33ع��ام� ًا،
إثيوبى ،طالب درا�سات عليا ،جامعة �إفريقيا العالمية ،تمت
� ّ
بمركز البحوث وال��درا��س��ات الإفريقية بالجامعة ،بتاريخ
2008/10/7م.
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((( لمزيد من المعلومات حول ظاهرة االقترا�ض بين اللغات،
انظر :كمال محمد جاه اهلل (« :)2008االقترا�ض بين اللغات
مفهومه و�أ�سبابه وم�صادره و�أ�ضربه» ،كتاب م�ؤتمر اللغة
العربية وتحديات الع�صر ،كلية دار العلوم جامعة القاهرة
بالتعاون م��ع مركز ال��درا��س��ات المعرفية بالقاهرة5-4 ،
نوفمبر 2008م� ،ص �ص (.)81 - 52

المختلفة ،فقد اقترض����ت الثانية من األولى عدداً

من األلفاظ المتنوعة ،وقد كانت األسباب الرئيسة
م����ن وراء ذلك االقت����راض هي األس����باب العا ّمة
المشتركة التي تصاحب ك ّل لغتَيْن تتعايشان لفترات
طويلة ،وتكون إحداهما أكثر تف ّوقاً من األخرى.
واستناداً على ذلك؛ يمكن تصور أ ّن أه ّم أسباب
اقتراض لغة األورومو من العربية ما يأتي:
ٍ
ألفاظ لموضوعات
 -1الحاج����ة :وذلك بإيجاد
ومفهوم����ات جديدة؛ لم تكن ف����ي الغالب موجودة
ف����ي لغة األورومو( ،وهذا في رأينا أه ّم األس����باب
قاطبة).
 -2المكان����ة :ونعني مكانة اللغ����ة العربية بما
تحمله م����ن ثقافة ،ومن رمزي����ة حضارية ،ودينية،
وثقافية( ،وهذا من األسباب المهمة).
 -3النزعة إلى التفوق :وذلك أ ّن اللغة العربية
لغة أ ّمة محس����وبة في عداد األمم التي يُنظر إليها
بأنها جديرة بالتقليد.
 -4اإلعجاب باللفظ األجنبي :وذلك أ ّن كثيراً
���رس أو معنى يعجب
من األلف����اظ العربية لها ج� ٌ
اآلخرين.
يخص أسباب اقتراض لغة األورومو
هذا فيما
ّ
من اللغة العربية ،فكيف ت ّم جمع هذه األلفاظ؟
إ ّن اإلجاب����ة عن هذا الس����ؤال المه���� ّم يمكن
اختصاره����ا في القول :بأ ّن القائم����ة األولية التي
ت ّم إعدادها لأللفاظ العربي����ة المقترضة في لغة
األورومو ،وهي قائمة لي����س القصد منها الحصر
لوضع قائمة نهائية ،لهي نتيجة ٍ
لعدد من المقابالت
مع عين����ات مختارة بعناية ،تم ّثل عدداً من الطالب
اإلثيوبيين من قبيلة األورومو من مختلف مناطقهم،
وه����م يم ّثلون فئ����ات عمرية مختلف����ة تتحدث لغة
األورومو بوصفه����ا اللغة األ ّم ،وما يزالون يتحدثون
هذه اللغة بطالقة ،ويحافظون على اس����تخدامها.
طالب في كليات
ويغلب على ه����ؤالء الطالب أنهم
ٌ
جامعة إفريقي����ا العالمية المختلفة ،أغلبهم حديثُ

االتصال المباشر بين العربية
ولغة األورومو ،في المجاالت
ذات االرتباط بالدين اإلسالمي
والتجارة والمنتجات العضوية
ّ
وغيرها ،يمثل أعلى درجة
للعالقة بين اللغتين
وبعض منهم طالب دراسات عليا
عهد بالس����ودان،
ٌ
في الجامعة نفسها ،ولم تنقطع صالتهم ببلدهم.
استطاع الباحث بعد عدة أشهر من المقابالت
المتنوعة زماناً ومكاناً -في عام 2009م -أن يجمع
عدداً مق ّدراً من األلفاظ العربية المقترضة في لغة
األورومو((( ،وهذا العدد يم ّثل قائمة غير نهائية في
هذا المجال ،ألنه في رأينا ال يعكس طبيعة العالقة
الحميم����ة التي جمعت متحدثي اللغتَيْن طوال فترة
ممتدة لعدد من القرون.
كما اس����تطاع الباحث ،من خالل مقابالته مع
ع� ٍ
���دد منهم ،أن يقف على أص����وات لغة األورومو،
وذلك لمقابلتها ومقارنتها بأصوات العربية؛ لمعرفة
مدى التك ّيف الصوتي لأللفاظ العربية المقترضة
في لغة األورومو  -ستُنشر– إن شاء الله -في ٍ
بحث
الحق.
مهم����ا يكن من أمر؛ فإنن����ا اآلن أمام ٍ
عدد من
األلف����اظ العربية المقترضة في لغة األورومو ،فما
الحقول الداللية التي تمثلها هذه األلفاظ ،تمهيداً
لمعرفة تك ّيفها الصوتي في هذه اللغة؟
((( م��ن ال��ذي��ن ت ّمت مقابالت ع��دي��دة معهم :الطالب بكلية
ال�شريعة والدرا�سات الإ�سالمية ،جامعة �إفريقيا العالمية:
�أم��ان غوداتا فاتو (21ع��ام � ًا) ،وه��و �أوروم��ي يتحدث لهجة
بالي�-أر�سي بو�صفها اللغة الأ ّم ،بالإ�ضافة �إلى �أنّ له اهتمام ًا
خا�ص ًا بهذه اللغة ،و�أثر اللغة العربية عليها.
ّ
ثقافية ف�صلية َّ
محكمة متخ�ص�صة في �ش�ؤون القارة الإفريقية
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قراءات

ثقافية
لقد غطت األلفاظ العربية المقترضة في لغة
بنسب متفاوتة ،عدداً مق ّدراً من الحقول
األورومو،
ٍ
الداللية ،لع ّل أهمها (مقرونة ببعض األمثلة):
أ -ألفاظ الدين اإلسالمي ،مثل(((:
الكلمة العربية

الكلمة الأورومية

الكافر

kaafir

الحرام

haraama

الكعبة

kaaba

الآخرة

aakira

الحمد

hamdi

البركة

baraka

الإيمان

ilmaan

ال�شر

shari

الخير

kairi

ب  -ألفاظ التجارة ،مثل:
الكلمة العربية

الكلمة الأورومية

ميزان

miizaan

فائدة

faida

تاجر

daldalla

ج  -ألفاظ المنتجات العضوية ،مثل:
الكلمة العربية

الكلمة الأورومية

ال�صابون

saamuna

ال�سكر

shukaara

د  -ألفاظ األيام والشهور العربية ،مثل:
الكلمة العربية

الكلمة الأورومية

ال�سبت

sabti

الأحد

ahada

((( لالطالع على مزيدٍ من الألفاظ في هذا الحقل يرجى �أن
ُينظر في� :آدن �سام �شيخ ( :)2000كتابة اللغة الأورومية
(لهجة ال�ب��وران) بالحرف العربي كمدخل لتعليم القراءة
والكتابة� ،أطروحة ماج�ستير ،معهد الخرطوم الدولي للغة
العربية ،الخرطوم ،غير من�شورة� ،ص �ص (.)15 - 13
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الثالثاء

talada

الخمي�س

kamsa

محرم

muharam

�صفر

safar

هـ  -ألفاظ التعليم ،مثل:
الكلمة العربية

الكلمة الأورومية

اللوح

lohi

الكتاب

Kitaab

العالم

aalim

الأدب

adab

المتعلم

mutaallima

ٍ
داللية يظ ّل
حق���ول
إ ّن ما ت ّم اس���تعراضه من
ٍ
قائمة أولية ،آملين أن ال يكون هناك تعس���ف في
اس���تنباط مس��� ّميات هذه الحقول ،وهذه القائمة
األولية يُقصد بها فقط تس���هيل دراس���ة األلفاظ
العربي���ة المقترضة في لغ���ة األورومو ،وقد رأينا
في ه���ذا المضمار التعليق عل���ى حقلَين مه َّميْن،
هما :حقل ألفاظ الدين اإلس�ل�امي ،وحقل ألفاظ
التجارة.
 -1حقل ألفاظ الدين اإلس��ل�امي :يع ّد الحقل
الخاص بألف����اظ الدين اإلس��ل�امي أكثر الحقول
ّ
الداللية حظ����وة باأللف����اظ المقترض����ة في لغة
األورومو ،وهذا يتناس����ب مع ارتب����اط تاريخ اللغة
(وبخاصة
العربية بانتش����ار اإلس��ل�ام في إثيوبيا
ّ
أوروميا) ،كما يؤكد أ ّن اإلس��ل�ام هو محور االرتكاز
للعالقة بي����ن اللغتين ،فالدين اإلس��ل�امي بوصفه
نظام����اً روح ّياً جديداً عل����ى مجتمع األورومو (في
ذلك الوقت) ،ورد إليه متكام ً
ال ،ومصحوباً بأدواته
التعبيرية ،إذ كان األوروميون وثنيين ،وما كان يتوقع
للغته����م أن تحتوي على ألفاظ تع ّب����ر عن مفاهيم
ومضامين هذا الدين الجديد.
ولع ّل السبب المباشر ،في كثرة األلفاظ العربية
التي تقع ضمن هذا الحقل في لغة األورومو ،يرجع

إل����ى أ ّن األورومو اتصلوا باإلس��ل�ام ،كما أش����رنا
س����ابقاً ،منذ توطيد أركانه في األجزاء الساحلية
لش����مال إفريقيا بين القرنَيْن الميالد َّييْن العاش����ر
ٍ
عقود أصبح فيها
والثاني عش����ر ،وما تال ذلك من
لإلس��ل�ام مكانة عظيمة في تل����ك البقاع من قارة
إفريقيا.
 -2حقل ألفاظ التجارة :أما فيما يتعلق بحقل
ٌ
فمعروف أ ّن للع����رب منذ القدم
ألفاظ التج����ارة؛
نش����اطاً تجار ّياً مع ش����رق إفريقيا ومع الحبش����ة
(إثيوبيا) ،وبالتالي مع (أوروميا) ،وقد توس����ع هذا
النشاط وازداد بمرور الزمن حتى بلغ منتهاه .وفي
أيامنا الحاضرة ما تزال العقلية العربية تس����يطر
على أه���� ّم األس����واق التجارية في إثيوبي����ا ،ولع ّل
من أهم إفرازات ذلك تس���� ّرب ع����دد من األلفاظ
الت����ي تع ّبر عن ذلك النش����اط إلى عدد من اللغات
اإلفريقي����ة ،وكان نصيب لغة األورومو ،كغيرها من
اللغات ،عدداً من األلفاظ التي ترتبط بهذا الحقل
الحيوي.
ويُفهم من ه���ذا ومن غيره ،م ّم���ا تقدمه لنا
المص���ادر التاريخي���ة عن خصوصية اإلس�ل�ام
والثقافة اإلسالمية والتجارة التي يقوم بها العرب
وما يزالون في أرض األورومو (أروميا) ،أ ّن لإلسالم
والتج���ارة دوراً كبيراً في تغذية لغة األورومو ٍ
بعدد
معتب���ر من األلفاظ التي تع ّبر عن ه َذيْن المجالًيْن
الحيو َّييْن.

خال�صة:

نخلص مما سبق إلى اآلتي:
 -1أ ّن عالق����ة اللغ����ة العربية بلغ����ة األورومو
يمك����ن تقس����يمها إلى ثالث����ة مس����تويات :األول:
عالقة االش����تراك في األص����ول ،إذ تنتمي اللغتان
إلى أس����رة اللغات اإلفريقية اآلس����يوية ،وتختلفان
���امي،
في األف����رع ،فالعربية تنتمي إلى الفرع الس� ّ
واألوروم����و تنتمي إلى الفرع الكوش����ي ،وهذا كفل
لهم����ا أن تش����تركا في بع����ض العناص����ر اللغوية.

والمس����توى الثاني :عالقة االتصال المباشر الذي
ت ّم بين العرب متحدثي العربية واألورومو متحدثي
األورومية ،ف����ي أرض األورومو ،وه����ذا النوع من
االتصال جعل لغة األورومو تتأثر بصورة مباش����رة
باللغ����ة العربي����ة وثقافتها ،خصوص����اً في مجال
الحقول ذات االرتباط بالدين اإلس��ل�امي والتجارة
والمنتجات العضوية وغيرها ،ويم ّثل هذا المستوى
أعلى درجة للعالقة بين اللغتين مقارنة بالمستويَيْن
(األول الس����ابق ،والثال����ث الالحق) .والمس����توى
الثالث :عالقة االتصال غير المباشر ،وهو يعكس
فترة تضاؤل الوجود العربي في أوروميا؛ وتأثر فيه
األورومو بالعربية عب����ر التقاليد األدبية المختلفة،
وليس عبر العرب مباشرة ،وهو ما يمكن استشرافه
في المستقبل القريب.
 -2أ ّن األس����باب األساس����ية التي جعلت لغة
األورومو تقت����رض ألفاظاً من اللغ����ة العربية هي
األس����باب العا ّمة نفس����ها التي تصاحب ك ّل لغتَيْن
يحدث بينهما اتصا ٌل عبر المتحدثين ،وتتس����اكنان
لفت� ٍ
���رات طويلة ،وتكون إحداهم����ا أكثر تفوقاً من
األخرى ،من حيث المكان����ة الدينية أو الحضارية
أو الثقافية ،وهذه األسباب هي باختصار :الحاجة،
والمكانة ،والنزع����ة إلى التفوق ،واإلعجاب باللفظ
األجنبي.
 -3أ ّن الحق����ول الداللي����ة لأللف����اظ العربية
���ب
المقترضة في لغة األورومو متنوعة ،وتأتي بنس� ٍ
متفاوت����ة ،لع���� ّل أههما :ألفاظ الدين اإلس��ل�امي،
وألفاظ التجارة ،وألفاظ أيام األس����بوع والش����هور
العربية.
 -4أ ّن حق����ل ألف����اظ الدين اإلس��ل�امي أكثر
الحقول الداللية حظو ًة باأللفاظ العربية المقترضة
في لغة األورومو ،وهذا يتواف����ق مع ارتباط تاريخ
اللغة العربية بانتش����ار اإلسالم في إثيوبيا عموماً،
وفي أوروميا خصوصاً ،كما يؤكد أ ّن اإلس��ل�ام هو
حجر الزاوية للعالقة بين اللغتَيْن 
ثقافية ف�صلية َّ
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المشهد

اإلفريقي
أهم األحداث

■ المجاع ��ة ته� �دّد حي ��اة � 40أل ��ف ■ «فو�ستيان تواديرا» يفوز بالرئا�سة
في �إفريقيا الو�سطى:
�شخ�ص بجنوب ال�سودان:
ٍ

ش���خص
أن  40ألف
ٍ
أعلنت األمم المتحدة ّ
عل���ى األق ّل مه ّددون بالم���وت جوعاً في مناطق
المعارك في دولة جنوب السودان ،ودعت القوات
المتحاربة إلى السماح بدخول المساعدات.
ووصفت المنظم���ة الدولية الوضع بأنه من
أس���وأ الحاالت التي يعانيها السكان منذ اندالع
الح���رب األهلية قبل س���نتين ،والتي ش���هدت
ح���رب محتملة ،من بينها منع
فظاعات وجرائم
ٍ
أن الظروف
دخول اإلم���دادات الغذائية ،مؤكدة ّ
تتدهور ،حيث يحتاج أكثر من  2.8مليون شخص
إلى المساعدات.
الجزيرة نت 2016/2/8 -م

أعلن���ت الهيئ���ة الوطني���ة لالنتخابات في
جمهورية إفريقيا الوس���طى فو َز رئيس الوزراء
الس���ابق «فوس���تيان أركونج تواديرا» في جولة
اإلع���ادة النتخاب���ات الرئاس���ة ،حي���ث حصل
«تواديرا» على  ،%62.71وحصل المرشح اآلخر
«أنيس���ت جورج دولوجيليه» ،وه���و أيضاً رئيس
وزراء س���ابق ،على  ،%37.29وقد أق ّر بهزيمته
في الجولة الثانية ،ما قد يس���اعد في استعادة
االستقرار في البالد؛ كخطوةٍ نحو إنهاء الحرب
الطائفية الدموية في البالد.
وكالة رويترز 2016/2/21 -م

أعلن رئيس تش���اد إدريس ديبي الذي يشغل
منصب���ه منذ أكث���ر من  25عاماً أنه س���يُجري
تعديالت دس���تورية ،تضع ح ّداً لفترات الرئاسة
ٍ
بوالية خامس���ة في االنتخابات
في حال���ة فوزه
المق ّررة في أبريل القادم.
وأبلغ ديب���ي مؤتمر الح���زب الحاكم الذي
حصل على ترش���يحه في االنتخابات الرئاسية:
نظام
«الي���وم ال ش���يء يضطرنا لإلبق���اء على ٍ
يصعب في���ه تغيير الزعماء ...ف���ي 2005م ت ّم
الدستوري في ٍ
وقت كانت فيه البالد في
التعديل
ّ
خطر».
وكالة رويترز 2016/2/10 -م

أعلن���ت اللجنة االنتخابية ف���ي أوغندا فوز
الرئيس «يوويري كاجوتا موسيفيني» باالنتخابات
الرئاسية؛ معزّزاً حكمه المستمر منذ  30عاماً.
ف���از «موس���يفيني» بنس���بة  %60.8م���ن
األصوات؛ بينما حصل منافس���ه الرئيسي زعيم
المعارضة «كيزا بيس���يجي» على  ،%35.4وقد
رفض «بيس���يجي» نتائ���ج االنتخابات ،وقال في
بيان« :شهدنا ما يجب أن توصف بأنها :العملية
االنتخابية األكث���ر خداعاً في أوغندا» ،كما دعا
ٍ
ٍ
مس���تقلة للنتائج ،مضيفاً أنه
مراجعة
أيضاً إلى
ُوضع رهن اإلقامة الجبرية في منزله.
وانتقد مراقبو االتحاد األوروبي والكومنولث

■ ف ��وز «مو�سيفين ��ي» باالنتخاب ��ات
■ الرئي� ��س الت�ش ��ادي «�إدري�س ديبي» الرئا�سية الأوغندية ،والمعار�ضة ترف�ض
النتائج:
يدعو �إلى تقييد الفترات الرئا�سية:
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مناخ من
عملي���ة االقتراع ،وقالوا :إنها جرت في ٍ
وإن لجنة االنتخابات في البالد ليست
التخويفّ ،
مستقلة.
وكالة رويترز – 2016/2/21م

■ الرئي� ��س الترك ��ي يختت ��م �سل�سل ��ة
زيارات �إلى دول غرب �إفريقيا:

وصل الرئي���س التركي رجب طيب أردوغان
ٍ
جولة
إلى العاصمة الغينية (كوناكري) ،في ختام
في دول غرب إفريقيا ،قادته إلى س���احل العاج
ونيجيريا وغانا.
وخالل جولته و ّقع الرئيس التركي العدي َد من
ٍ
مجاالت مختلفة:
االتفاقات مع الدول األربع في
(الس���ياحة ،النقل ،الصحة ،التعاون العسكري،
الكهرباء ،الهيدروكربونات ،التعدين ،البيئة).
أن
وأشار بيا ٌن صادر عن الرئاسة التركية إلى ّ
الجولة تهدف إلى تعزيز «الشراكة االستراتيجية»
لتركيا مع إفريقيا ،وتطوير العالقات مع أعضاء
المجموع���ة االقتصادية لدول غ���رب إفريقيا،
وبحسب البيان؛ هذه هي المرة األولى التى يزور
تركي ساحل العاج وغينيا.
رئيس
فيها
ٌ
ٌّ
ويق���ود أردوغان ،الذى زار إثيوبيا وجيبوتي
والصوم���ال العام الماضي ،حمل ًة لتعزيز الوجود
التركي فى إفريقيا.
وعزّزت تركيا عدد سفاراتها في إفريقيا إلى
أكثر من ثالثة أضعاف من���ذ 2009م ،في حين
ٍ
برحالت إلى
تقوم الخط���وط الجوية التركي���ة
عشرات الوجهات فى القارة.
وكالة األناضول – 2016/3/4م

■  16قتي�ل ً�ا؛ بينه ��م  4فرن�سيي ��ن
منتجع �سياح � ٍّ�ي ب�ساحل
ف ��ي هجوم عل ��ى
ٍ
العاج:

قتل مس���لحون  16ش���خصاً ،بينه���م أربعة
شاطئ بساحل
فرنسيين ،في هجوم على منتجع
ٍ
ٍ
سلسلة
هجوم من نوعه ،ضمن
العاج ،في أحدث
ٍ
من الهجمات وقعت مؤخراً في غرب إفريقيا.
واس���تهدف س���تة مس���لّحين فن���ادق على
الش���اطئ في منتجع جراند بسام ،وهو مقص ٌد
س���ياحي يرتاده الغربيون ،ويقع على مسافة 40
ٌّ
كيلومتراً إلى الش���رق من العاصمة االقتصادية
ٍ
اشتباك مع رجال
(أبيدجان)؛ قبل أن يُقتلوا في
الخاصة.
القوات
ّ
وكالة رويترز 2016/3/15 -م

■ رئي� ��س وزراء بنين يق� � ّر بالهزيمة
في االنتخابات الرئا�سية:

أق ّر رئي���س وزراء بني���ن المنتهي���ة واليته
«ليوني���ل زينس���و» بهزيمته أم���ام خصمه رجل
األعمال «باتريس تالون» ،في الجولة الثانية من
االنتخابات الرئاس���ية ،وذلك قبل إعالن النتائج
بيان على صفحته
الرس���مية ،وقال «زينسو» في ٍ
على فيس���بوك« :اتصلت بباتري���س تالون الليلة
ألهنّئه على فوزه ،وأتمنى له التوفيق».
واعترف «زينس���و» بالهزيمة بعد أن أظهرت
أن «تالون» حصل على  %64.8من
نتائ���ج مبكرة ّ
األصوات؛ مقابل حصوله على .%35.2
وكالة رويترز 2016/3/21 -م
ثقافية ف�صلية َّ
محكمة متخ�ص�صة في �ش�ؤون القارة الإفريقية
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إفريقيا باألرقام

■ �ساح ��ل الع ��اج� :أكث ��ر م ��ن 6
ماليي ��ن �شخ� � ٍ�ص بي ��ن ( )24 - 3عاماً
الدرا�سي في عام 2015م:
خارج النظام
ّ

كشف اس���تطال ٌع أجراه مركز الدراسات
الوطني���ة ،ف���ي مايو 2015م ،ح���ول (وضع
األطف���ال والمراهقين خارج المدرس���ة في
شخص،
أن أكثر من  6ماليين
ٍ
ساحل العاج) ّ
تت���راوح أعمارهم بين ( 3و  )24عاماً ،خارج
الدراسي في عام 2015م.
النظام
ّ
وتم ّث���ل ه���ذه الفئة العمري���ة ( 3و )24
سنة أكثر من نصف سكان ساحل العاج ،أي
.٪56.8
وكالة األنباء اإلفريقية (آبا) –
2015/3/5م

■ �ساح ��ل الع ��اج تتلق ��ى  76ملي ��ار
فرن � ٍ�ك �إفريق � ٍّ�ي م ��ن بن ��ك اال�ستثم ��ار
الأوروبي لدعم توليد الكهرباء:

أعلن رئيس وزراء س���احل العاج «دانيال
كابالن دونكان» ونائب رئيس البنك األوروبي
لالس���تثمار «أمبرواز فايول» ،في أبيدجان،
عن توقيع اتفاقي���ة تمويل بقيمة  117مليون
ٍ
إفريقي،
فرنك
يورو ،أي أكثر م���ن  76مليار
ٍّ
لدعم مشروع «إينيرغوس» في مجال الطاقة.
ويأت���ي هذا التمويل المق��� ّدم من البنك
األوروبي لدعم التنمية ،وإعادة تأهيل شبكة
الكهرباء وتوسيعها في مدن بواكيه (الوسط)،
وس���ان بيدرو (الجنوب الغربي) ،وأبيدجان
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العاصمة االقتصادية لساحل العاج.
وكالة األنباء اإلفريقية (آبا) –
2016/3/18م

■ �إعادة انتخاب «محمدو �إي�سوفو»
رئي�س� �اً للنيج ��ر بن�سب ��ة  ٪92.49م ��ن
الأ�صوات:

انتُخ���ب رئيس النيج���ر المنتهية واليته
«محمدو إيس���وفو» ( 64عاماً) رئيساً
ٍ
لوالية
جديدةٍ  ،مدتها خمس س���نوات ،بعد أن فاز
ف���ي جولة اإلع���ادة لالنتخابات الرئاس���ية
بنس���بة  ،%92.5في حي���ن حصل معارضه
«هاما أمادو» ( 66عاماً) المعتقل منذ نوفمبر
الماضي على  %7.5من األصوات.
وقبل إع�ل�ان النتائج؛ ق���ال االئتالف
المع���ارض إنه لن يعترف به���ا ،وقاطعت
المعارضة جول���ة اإلعادة التزام���اً
بقرار
ٍ
أعلن عنه قادة المعارض���ة يوم  8مارس؛
احتجاج���اً على ما وصفته���ا باالنتهاكات
التي ش���ابت الجولة األولى من االنتخابات
الرئاسية التي جرت يوم  21فبراير ،وعدم
المس���اواة في التعامل بين مرشحي جولة
ّ
مرشحها «هاما
اإلعادة ،واس���تمرار سجن
أمادو».
لكن السلطة تجاهلت انتقادات المعارضة،
إن االنتخابات كانت «نزيهة وشفافة»،
وقالت ّ
والمعارضة «ال تريد تق ّبل الهزيمة».
الجزيرة نت 2016/3/23 -م

قالو عن إفريقيا

■ «لدى الق���ارة امتي���ا ٌز لكونها «متأخ���رة» عن التح��� ّول ،وذلك
الكتساب وتعلّم وإعادة اختراع نماذج التنمية األخرى لتناسب السياق
اإلفريق���ي ..إفريقيا بحاجة إلى التح��� ّول الهيكلي؛ الذي يغ ّير تركيبة
الهي���كل االقتص���ادي ،وأفضل طريق���ة للقيام بذلك ه���و من خالل
أي نوع من التصنيع؟ يجب أن يكون مختلفاً تماماً..
التصنيع ..لك���ن ّ
إذا نظرت���م إلى تل���ك التجارب في أجزاء أخرى م���ن العالم؛ فهي ال
تتكيف لحاجتنا (اإلفريقي���ة) في الوقت الراهن؛ ألنها نُفّذت في ظ ّل
الظروف االقتصادية العالمية التي لم تعد متوفرة إلفريقيا».
كارلوس لوبيز ،السكرتير التنفيذي للجنة األمم المتحدة
االقتصادية إلفريقيا ،خالل منتدى استضافه المركز اإلفريقي
للتحول االقتصادي ( ،)ACETحول سبل تحقيق التنمية السريعة
والمستدامة في إفريقيا ،مارس 2016م.
«إن الدارس لتاريخ إفريقيا ليتعجب كيف اس���تطاع أهل إفريقيا
■ ّ
أن يحملوا هذا العبء االس���تعماري كل���ه؛ وأن يظلّوا على قيد الحياة
أن شعبها قد استُعمر،
يكافحون! ..لذلك ليس من العجيب في إفريقيا ّ
ولك���ن العجيب أنه موج���ود ،وأنه باق على إص���راره أن ينتصر على
مستعمريه!».
عايدة العزب موسى ،من كتاب( :قرن الرعب اإلفريقي) ،دار
البشير ،مصر ،ط2014 - 1م ،ص .208
«إن النف���ط اإلفريق���ي ،بمواصفات���ه النوعية العالية ،ونس���بة
■ ّ
الكبريت المنخفضة فيه ،بات يش ّكل مصدراً متنامياً لمصافي البترول
على الساحل الشرقي للواليات المتحدة األمريكية».
نائب الرئيس األمريكي السابق ،ديك تشيني ،في كلمته عن
سياسة الطاقة الوطني ة األمريكية ,عام 2001م.
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فرق وأديان

■ ميلي�شي ��ا «�أنت ��ي باالكا» الم�سيحية المتطرفة تقتل  5م�سلمين في
�إفريقيا الو�سطى:

هجوم شنّته عناصر تابعة
ُقتل ما ال يق ّل عن  5مسلمين يوم االثنين 2016/3/7م ،في
ٍ
لميليش���يات «أنتي باالكا» المس���يحية الطائفية المتطرفة ،في حين حاولت عناصر من
تحالف «س���يليكا» المسلم ص ّد الهجوم في محيط مخ ّيم الالجئين ،بقاعدة «سانغاريس»
في بامباري ،وفي قرية ليوا المجاورة.
وكانت ميليشيات «أنتي باالكا» المسيحية المتطرفة ،المدعومة من فرنسا ،قد و ّقعت
اتفاقاً لوقف عملياتها العدائية مع تحالف «س���يليكا» ،نهاية ديس���مبر الماضي ،وهو ما
أعاد الهدوء الحذِ ر إلى المنطقة.
وكالة األناضول – 2016/3/7م

■ �ساح ��ل الع ��اج� :أئم ��ة الم�سلمين يدعون �إل ��ى التح ّلي بالحكمة؛ بعد
هجوم غراند ب�سام:

دعا أئمة المس���لمين في س���احل العاج ،خ�ل�ال لقاءٍ في المجل���س األعلى لألئمة
( ،)COSIMالمسلمين إلى« :التصرف بحكمة ،وااللتزام بالهدوء» ،وأدانوا هذه األعمال
التي تتنافى والقيم اإلنس���انية ،والتي يح ّرم اإلس�ل�ام ارتكابها ،وذلك بعد  24ساعة من
وقوع الهجمات المس���لّحة في المدينة الساحلية غراند بسام ،التي أسفرت عن وفاة 16
الخاصة ،وإصابة  23آخرين ،كما ُقتل
شخصاً ،بينهم  14مدن ّياً ،واثنان من أفراد القوات
ّ
المسلحون الثالثة الذين قاموا بالهجوم.
وكالة األنباء اإلفريقية (آبا) – 2016/3/15م

■ منت ��دى مجال� ��س �أ�ساقفة �إفريقيا ومدغ�شق ��ر يعقدون اجتماعاً في
العا�صمة الغانية (�أكرا):

عقد األمناء العا ّمون للمجالس األس���قفية الوطني���ة واإلقليمية ،في منتدى مجالس
أساقفة إفريقيا ومدغشقر ،اجتماعاً في أكرا عاصمة غانا ،من  29فبراير حتى  4مارس
2016م ،تمحور حول تبادل« :خبرات التنصير» بين األسقفيات.
وجاء في بيان نُش���ر في خت���ام األعمال :تجديد التزامهم في خدمة الكنيس���ة في
وأن األعمال تمح���ورت حول قرارات اجتماعهم في جنوب
إفريقي���ا والكنائس المحليةّ ،
إفريقيا عام 2014م.
إذاعة الفاتيكان – 2016/3/11م
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■ �إعادة تهمي�ش �إفريقيا:

في عام 2011م نش���ر معهد الدراسات األمنية تقريراً مطوالً عن القارة اإلفريقية ومستقبلها في 2050م ،وتو ّقع
نوع من االستقرار
التقرير حدوث تحس���ينات في االقتصاد ،والحكم الرش���يد ،وتحس���ينات في الناتج الزراعي ،مع ٍ
السياسي ،باإلضافة إلى زيادة المساعدات وخفض الديون ،وأكد التقرير أهمية السلّع بالرغم من عدم نم ّوها بصورةٍ
هيكلي لألفضل.
كافية في العق َديْن الماض َييْن ،وأ ّن القارة قد خاضت عملية إصالح
ّ
وأش���ار التقرير إلى أ ّن القارة ستشهد متوس���ط نم ٍّو بمقدار  %6لدولها األربع والخمسين في 2035م ،واستبعد
أيضاً القضاء التا ّم على الفقر بحلول 2030م ،وهو أحد أه ّم أهداف التنمية المستدامة.
تحسنت األوضاع؛ بالرغم من أنها لم تتحسن بالسرعة المطلوبة.
وبالنسبة لغالبية األفارقة :فقد ّ
وقد سلطنا الضوء على الدول الخمس الكبيرة في إفريقيا( :نيجيريا ،جنوب إفريقيا ،الجزائر ،مصر ،وإثيوبيا)،
وخلص التقرير إلى أ ّن نيجيريا وحدها كانت تملك إمكانيات حقيقية للنم ّو لتصبح العباً دول ّياَ مه ّماً ،بشرط أن تتغلّب
على عدة تحديات متعلقة بالحكم واألمن الداخلي.
وفي المجمل :تو ّقع التقرير أن يتوسع نفوذ القارة ،ولكن بالنظر إلى مق ّوماتها السياسية واالقتصادية؛ فإ ّن القارة
ستظ ّل هامشية على مستوى الشؤون الدولية ،حيث سيحت ّل الساح َة ثالث ُة عمالقة كبار ،هم :الواليات المتحدة والصين
والهند الواعدة ،وس���يكون لديهم مزيد من الس���طوة والنفوذ ،من حيث المصادر والموارد والقوى الدبلوماسية مقارنة
موحداً ومتكام ًال ،في حين س���تظ ّل الفجوة واسعة
بالدول األخرى ،ويمكن أن ينض ّم إليهم االتحاد األوروبي إذا ما ظ ّل ّ
بين هؤالء األربعة وبقية دول العالم.
ً
لك���ن اليوم ،وبعد هذا التقرير المتفائل إلفريقيا ،ف���إ ّن دول جنوب الصحراء ربما ال تزال تعاني فقرا في التنمية
المستدامة ،لذلك سنرى مزيداً من التهميش لتلك الدول في السنوات القادمة ،وهناك ثالثة عوامل رئيسة لهذه الرؤية:
التجاري األكبر للقارة ،ومن المتو ّقع أن تدخل
العام���ل األول :هو التغ ّيرات في الصين ،التي تع ّد اليوم الش���ريك
ّ
العالمي يتباطئ،
و
النم
ن
فإ
الراهن
الوقت
في
الهند بقوةٍ في هذا السوق ،وأن تستعيد إفريقيا بعضاً من زخمها ،ولكن
ّ
ّ
ّ
الصيني المتزايد على المصادر الطبيعية اإلفريقية.
أي دولةٍ أخرى مح ّل الطلب
وليس كافياً لتح ّل ّ
ّ
المخصصة للترويج للتنمية الشاملة ،وتقليل الفقر،
والعامل الثاني :يرجع إلى العنف والالجئين؛ فاالس���تثمارات
ّ
وتطوي���ر البنية التحتية ،والحكم الرش���يد ،كلها تبخّ رت مع تع ّثر أوروبا في الوف���اء بالتزاماتها المالية كنتيجةٍ ألزمة
الالجئين من سوريا ،ومن غيرها من البلدان.
ٍ
اضطرابات وحروب،
السياس���ي ،فبعد ع ّدة
أم���ا العامل الثالث :فيتعلّق بالتغ ّير في األنماط الدولية تجاه العنف
ّ
وحاالت عدم استقرار صاحبت نهاية الحرب الباردة ،شهدت إفريقيا حقب ًة من السالم استمرت حتى منتصف 2011م،
ولكن بعد ذلك ضرب العنف وعدم االس���تقرار إفريقيا ،ومن المتو ّقع أن يعقب ذلك حاالت من عدم االس���تقرار ،ربما
دول في منطقةٍ ذات
تس���تمر عشر سنوات ،فهناك حرب (سنّية  -شيعية) في الشرق األوس���ط ،وحرب بالوكالة بين ٍ
اهتمام أو أموال في الفترة القادمة؛
أهمية اس���تراتيجية ،لذلك من المتو ّقع أال تحظى منطقة جنوب الصحراء بمزيد
ٍ
بسبب تلك التحديات.
باإلضافة إلى منظومة أخرى من المش���كالت ،مثل :عدم المس���اواة في ال ّدخل ،والمش���كالت السياس���ية بين
الجماع���ات ،ومع وصول تقنية المعلومات إلى أرجاء القارة أصبح من األس���هل اليوم تحريك المجتمعات وحش���دها
أي قضية ،كما د ّلل على ذلك الحوادث في تونس وجنوب إفريقيا.
بسرعةٍ حول ّ
ولذلك فمن المتو ّقع أن يزيد الضغط من األس���فل ،من الش���عوب على الحكومات الس���لطوية ،وأ ّن حاالت عدم
االستقرار ستتراوح بين االنتفاضات والثورات التي ستتحرك في الريف والحضر ،كما يتو ّقع أن يزيد العنف المصاحب
لالنتخابات في مختلف البلدان.

معهد الدراسات األمنية ،ترجمة قراءات إفريقية 2016/2/9 -م
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اإلفريقي
ذاكرة التاريخ

■ ال�شيخ �أبو بكر جومي ..رائد الإ�صالح الإ�سالمي في غرب �إفريقيا:

هو زعيم الحركة اإلصالحية المناهضة للبدع والخرافات في غرب إفريقيا في القرن العش���رين ،أسهمت
اجتهاداته الدينية والفكرية في إلهام الكثير من حركات اإلصالح اإلسالمي ،ليس فقط في نيجيريا ،ولكن في
غرب إفريقيا عموماً.
ً
ً
ّ
ُولد الش���يخ عام 1922م ،في بلدة جومي بوالية سوكوتو ،كان أبوه قاضيا شرع ّيا ،فتعلم على ي َديْه القرآن
الكريم ،ثم التحق بمدرس���ة سوكوتو االبتدائية المركزية ،ثم مدرسة الحقوق التي ُعرفت الحقاً باسم« :مدرسة
الدراس���ات العربية» ،وبعد س���نوات من تخ ّرجه سافر إلى السودان ،فحصل على دبلومة عليا في اللغة العربية
عام 1955م.
عند عودته من الس���ودان؛ أرسلته الحكومة الفيدرالية النيجيرية مسؤوالً عن بعثة الح ّج ،وفي عام 1962م
ُع ّين الشيخ أبو بكر في منصب القاضي األكبر لشمال نيجيريا ،ومق ّره في مدينة كادونا ،وخالل جلساته الدينية
التي ُعقدت في مسجد السلطان بللو ،وكذلك أحاديثه اإلذاعية من راديو نيجيريا في كادونا ،بدأ الشيخ أبو بكر
حملته اإلصالحية بتوجيه انتقادات حا ّدة ُّ
للطرق الصوفية.
شغل الشيخ أبو بكر جومي كذلك منصب مستشار أحمدو بللو الذي جعل اإلسالم نقطة االنطالق الرئيسة
في جهوده لتوحيد ش���مال نيجيريا ،وقد أنش���أ أحمدو بللو لهذا الغرض «جماعة نصر اإلس�ل�ام» ،كما حاول
االستفادة من شعبية ُّ
الطرق الصوفية؛ فأنشا جماعة «العثمانية» نسب ًة إلى عثمان دان فوديو ،وكان على الشيخ
الرس���مي الجديد ،لكن س���رعان ما ُرفع هذا القيد عن
التوجه
جومي أن يك ّيف آراءه المناهضة للبدع مع هذا ّ
ّ
الشيخ جومي بعد اغتيال أحمدو بللو في انقالب 1966م.
س���مح العسكريون الجدد للشيخ بممارس���ة تأثيره الديني من خالل وسائل اإلعالم المختلفة ،وقد حاول
الشيخ أبو بكر التصالح مع علماء كانو؛ بيد أ ّن جهوده أخفقت ،عندئذ أصدر الشيخ كتاب( :العقيدة الصحيحة
بموافقة الش���ريعة) ،تض ّمن هجوماً حا ّداً على الخرافات والبدع ،فكاد الشيخ أن يفقد حياته عام 1978م على
أيدي مجموعة من غالة الصوفية.
واس���تناداً إلى تلك المق ّدمات ت ّم تأسيس جماعة «إزالة البدعة وإقامة السنّة» عام 1978م ،وقام بإضفاء
الديني في ش���مال نيجيريا ،واتخذت الجماعة منذ تأسيس���ها مدينة
المؤسس���ي على حركة اإلصالح
الطابع
ّ
ّ
ُ
ً
ً
«جوس» مق ّرا رئيس���ا لها ،وأنيطت إدارة هذه الجماعة للجنة من العلماء برئاسة الشيخ إسماعيل إدريس (أحد
المقربين من الشيخ جومي) ،وكان يساعد هذه اللجنة مجموعات من كبار المساعدين.
الفقهي بمكة ،ومجمع
والمجمع
العالمي لشؤون المساجد،
كان  -رحمه الله  -عضواً في المجلس األعلى
ّ
ّ
مؤسس لرابطة
البحوث اإلس�ل�امية في القاهرة ،والمجلس األعلى للجامعة اإلسالمية في القاهرة ،وهو عض ٌو ّ
منصب تواله :فهو
اإلس�ل�امي بمكة ،وجماعة أحمدو بللو ،ومجلس كبار العلماء ف���ي نيجيريا ،أ ّما آخر
العالم
ٍ
ّ
رئاسته لمجلس مركز التعليم في بالده.
له كتاب( :العقيدة الصحيحة بموافقة الشريعة) ،وكتاب( :ر ّد األذهان إلى معاني القرآن) في التفسير ،كما
ترجم معاني القرآن الكريم إلى لغة الهوس���ا ،وأش���رف على ترجمة عددٍ من الكتب التي ألفها علماء نيجيريون
باللغة العربية إلى لغة الهوسا ،وكان له ٌ
نشاط كبي ٌر في اإلذاعة والصحف والمجالت ،نال جائزة الملك فيصل
 -رحمه الله  -العالمية لخدمة اإلسالم عام 1407هـ.

الم�صادر:

 -1كتاب :جائزة الملك فيصل العالمية في خمسة وعشرين عاماً ،ص (.)75 - 74
 -2موقع إسالم أون الين.
Africa Today - ,199-Muhammad Said Umar, Education and Islamic Trends in Northern Nigeria: 1970 -3

.150-Volume 48, Number 2, Summer 2001, pp 127
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إفريقيا
والتنمية

■ نيجيري ��ا :تتوق ��ع �إي ��رادات ب� �ـ  25ملي ��ار دوالر م ��ن
المنتجات غير النفطية بحلول 2025م:

أف���اد المجلس النيجي���ري لترويج الص���ادرات ( ،)NEPCالذي ذهب

ٍ
كمورد للدخل القومي ،بأنه يجب زيادة
لالعتماد المفرط من البالد عل���ى النفط

المنتج���ات غير النفطية لتصل إيراداتها إل���ى  25مليار دوالر بحلول عام 2025م ،بعد

انخفاض سعر البترول في السوق الدولية.

وكالة األنباء اإلفريقية (آبا) – 2015/3/5م

ي�سجل �أرباحاً كبيرة خالل 2015م:
■ ميناء ليبيريا ّ

س���نوي صاد ٌر ع���ن الهيئة الوطنية للموانئ ( )NPAف���ي ليبيريا :أنه ت ّم
أفاد تقري ٌر
ٌّ
أرباح تق ّدر بنحو  28.877مليون دوالر؛ خالل (2015 / 2014م) ،ويش���ير التقرير
تحقيق ٍ

أن عائدات الميناء قد ارتفعت بزيادة قدرها %9؛ بالمقارنة مع  26.597مليون دوالر
إل���ى ّ

في (2014 / 2013م).

وكالة األنباء اإلفريقية (آبا) – 2015/3/9م

■ الكاميرون تطلق حملة لتطعيم  6ماليين طفل �ض ّد �شلل الأطفال:

أعلن���ت وزارة الصح���ة العا ّمة الكاميرونية عن إطالق حمل���ة وطنية لوقاية  6ماليين
طفل ،تق ّل أعمارهم عن خمس سنوات ،ض ّد شلل األطفال ،تغطي هذه العملية  133منطقة

صحي���ة في جميع أنح���اء البالد ،وذلك بهدف محاربة عودة ش���لل األطفال ،الذي لوحظ

خاص في شمال الكاميرون.
بشكل
ٍ
ٍّ

وكالة األنباء اإلفريقية (آبا) – 2016/3/11م

■ اتفاقية �إفريقية مبدئية لتوحيد تكتالت تجارية رئي�سة:

بأن صندوق النقد الدولي
ص ّرح مصد ٌر في وزارة االقتصاد والمالية في بوركينافاس���و ّ
( )IMFسيمنح البالد قرضاً قدره  15مليار فرنك إفريقي ،وذلك في نهاية مجلس إدارته

المق ّرر عقده في أوائل شهر يونيو.

ومن المتوقع أن يعمل الصندوق على توسيع برنامج القروض بنهاية مارس 2016م من

طرف بعثة صندوق النقد الدولي ،التي سيرافقها فري ٌق فني.

واجه االقتصاد البوركينابي تحديات خطيرة على مدى العا َميْن الماض َييْن بسبب تدهور

معدالت التبادل التج���اري ،وتأثير أزمة اإليبوال في المنطقة ،واالضطرابات السياس���ية
الداخلية التي أدت إلى سقوط نظام الرئيس «بليز كومباوري».

وكالة األنباء اإلفريقية (آبا) – 2015/3/2م
ثقافية ف�صلية َّ
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المشهد

اإلفريقي
بنك

المعلومات

جمهورية
الكاميرون
�شهد

�إقلي�م ما ُيع�رف – حال ّي� ًا  -بالكاميرون ،على م�دار تاريخه ،غ�زوات وهجرات
عدي�دة ،قام�ت به�ا مجموع�ات عرقي�ة متنوع�ة� ،أبرزه�ا( :الفوالن�ي ،والهو�س�ا،
والفانج ،والكنوري).
إفريقيا ،تط ّل على خليج غينيا بيافرا ،يح ّدها من الشمال:
تش���اد ونيجيريا ،ومن الجنوب :غينيا االستوائية والجابون
وجمهورية الكونغو ،ومن الشرق :جمهورية إفريقيا الوسطى
وتشاد ،ومن الغرب :نيجيريا والمحيط األطلسي.
 -2المس���احة 475.440 :ك���م ،2مس���احة اليابس:
 472.710كم ،2مساحة المياه 2730 :كم.2
 -3المناخ :مداري على طول الساحل؛ شبه ٍّ
جاف وحا ّر
في الشمال.
س���احلي في الجنوب الغربي،
 -4التضاريس :س���هل
ّ
وهضبة تكس���وها الغابات في الوسط ،وجبال في الغرب،
وسهول في الشمال.
 -5المص���ادر الطبيعي���ة :النفط ،البوكس���ايت ،خام
الحديد ،الخشب ،الطاقة الكهرومائية.

وكان المكتش���فون البرتغالي���ون أول م���ن َو َف���د من
األوروبيين إلى الكاميرون ،وخالل القرن التاس���ع عش���ر
تنازعت ال���دول األوروبية (بريطانيا ،وفرنس���ا ،وألمانيا)
في الس���يطرة على الكاميرون ،إلى أن أصبحت الكاميرون
محمي ًة ألماني ًة عام 1884م.
وخالل الحرب العالمية األولى فقدت ألمانيا السيطرة
على الكاميرون لمصلحة فرنسا وبريطانيا ،فقامتا بتقسيم
الكامي���رون عام 1922م إل���ى« :الكاميرون الفرنس���ي» و
«الكاميرون البريطاني» ،وفي عام 1946م تعهدت بريطانيا
وفرنسا بمنح الكاميرون استقالالً أو حكماً ذات ّياً.
االس���تقالل :اس���تقلت المناطق الت���ي كانت خاضعة
لإلدارة الفرنس���ية ،بموجب وصاية األم���م المتحدة ،في
األول من يناير 1960م ،بينما اس���تقلت المناطق التي كانت
خاضعة للحكم البريطاني ،بموجب وصاية األمم المتحدة ،ثانياً :ال�سكان في الكاميرون:
كذلك ،في األول من أكتوبر 1961م ،وظلّت اتحاداً فيدرال ّياً
 -1عدد الس��� ّكان 23.739.218 :نسمة؛ بتقديرات
حتى مايو 1972م؛ حين أُق ّر دستو ٌر جدي ٌد ّ
وحد الدولتَيْن .يوليه 2015م.
� ً
الس ّكاني%2.59 :؛ بتقديرات 2015م.
أوال :ال�سِّ مات الجغرافية:
 -2مع َّدل النم ّو ُّ
 -3معدل انتشار مرض اإليدز بين البالغين%4.77 :؛
 -1الموق���ع الجغرافي :تقع الكاميرون في غرب قارة
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بتقديرات 2014م.
 -4عدد حاالت مرضى اإليدز بين األحياء657.500 :
آالف حالة؛ بتقديرات 2014م.
 -5عدد الوفيات بس���بب مرض اإليدز 34.200 :ألف
حالة؛ بتقديرات 2014م.
 -6التقس���يمات العرقية :يمثل الكاميرونيون س���كان
المرتفعات  ،%31والبانتو االستوائيون  ،%19أما الكيرديون
 Kirdiفنس���بتهم  ،%11والفوالني %10؛ والبانتون الجنوب
غربيون  ،%8والنيجيريون الشرقيون  ،%7واألفارقة اآلخرون
 ،%13وغير األفارقة أق ّل من .%1
 -7الديانات في الكاميرون :يش ّكل المسلمون  %24من
إجمالي السكان البالغ عددهم حوالي  23.7مليون نسمة،
والنصارى -س���واء البروتستانت أو الكاثوليك -نحو ،%40
وأصحاب المعتقدات الوثنية نحو .%36
 -8اللغ���ات المنتش���رة :الفرنس���ية واإلنجليزية هما
اللغتان الرسميتان في جمهورية الكاميرون ،ويوجد بها 24
لغ ًة من اللغات اإلفريقية المه ّمة.
 -9نس���بة اإلنفاق ف���ي التعليم إلى إجمال���ي الناتج
المحلي%3 :؛ بتقديرات 2012م.
 -10نس���بة اإلنفاق في الصحة إل���ى إجمالي الناتج
المحلي%5.2 :؛ بتقديرات 2011م.

ثالثاً :النظام ال�سّ يا�سي في الكاميرون:

 -1اس���م الدولة :االسم الرس���مي الكامل :جمهورية
المختصر :الكاميرون ،االسم
الكاميرون ،االسم الرس���مي
َ
الس���ابق :الكاميرون الفرنس���ي ،والكامي���رون اإلنجليزي،
وجمهوري���ة الكاميرون الفيدرالي���ة ،وجمهورية الكاميرون
المتحدة.
رئاس���ي قائم على
الحكم :جمهوري ،نظا ٌم
 -2نظ���ام ُ
ٌّ
التعددية الحزبية.
 -3العاصمة :ياوندي .Yaounde
 -4التقس���يمات اإلدارية :تنقس���م إلى عشر مناطق:
أداماوا  ،Adamaouaوالوس���طى ،والشرقية ،والشمالية
البعي���دة ،وليتورال (الس���احلية)  ،Littoralوالش���مالية،

والشمالية الغربية ،والغربية ،والجنوبية ،والجنوبية الغربية.
 -5الدستور :اعتُمد في  20مايو 1972م؛ وأق ّر رسم ّياً
في  2يوني���ه 1972م ،وروجع في يناير 1996م ،و ُعدِّل عام
2008م.
 -6النظام القانوني :نظام قانوني مختلط ،من القانون
العام اإلنجلي���زي ،والقانون المدني الفرنس���ي ،والقانون
العرفي .وتقبل الكاميرون السلطة اإللزامية لمحكمة العدل
الدولية ،وليست دولة عضواً في المحكمة الجنائية الدولية.
 -7الس ّن القانوني لالنتخاب :مكفول لمن يبلغ عشرين
عاماً ،من الذكور واإلناث.
 -8الهيئة التنفيذية:
أ  -رئيس الدولة :رئي���س الجمهورية ،بول بيا Paul
 ،BIYAمنذ  6نوفمبر 1982م.
ب  -رئيس الحكومة :رئيس ال���وزراء ،فيليمون يانج،
منذ  30يونيه 2009م.
ج  -الحكومة :مجلس للوزراء ،يع ّينه رئيس الجمهورية،
من أسماء يرشحها رئيس الوزراء.
اقتراع
د  -االنتخاب���ات :يُنتخب رئيس الجمهورية في
ٍ
ش���عبي ،لفترة سبع س���نوات (ال حدود للفترات الرئاسية؛
وفق تعديالت الدستور عام 2008م) ،وقد جرت االنتخابات
األخيرة في  9أكتوبر 2011م؛ ومن المقرر إجراء االنتخابات
التالية في أكتوبر 2018م ،أما رئيس الوزراء ،فيع ّينه رئيس
الجمهورية.
 -9الهيئة التشريع ّية:
أ  -تكوين الهيئة التش���ريعية :تتكون الهيئة التشريعية
من مجلسين ،هما:
مجلس الش���يوخ :هو المجلس األعل���ى 100 ،عضو،
منهم  70عضواً يُنتخبون بالتصويت غير المباش���ر من قبل
المجال���س البلدية ،لخمس س���نوات؛ و  30عضواً يع ّينهم
رئيس الجمهورية.
الجمعية الوطني���ة :تتألف من  180مقع���داً ،يُنتخب
األعضاء في انتخابات شعبية مباشرة؛ مدة خدمتهم خمس
سنوات.
ب  -االنتخابات :جرت آخر انتخابات مجلس الشيوخ
ثقافية ف�صلية َّ
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اإلفريقي
ف���ي  14أبري���ل 2013م ،ومن المقرر إج���راء االنتخابات
القادمة عام 2018م ،جرت آخر انتخابات للجمعية الوطنية
في  30س���بتمبر 2013م ،ومن المق���رر إجراء االنتخابات
القادمة عام 2018م.
 -10وصف العلَم :يتكون من ثالثة أش���رطة رأس���ية
متساوية؛ باأللوان :األخضر ،جهة السارية؛ ثم يليه األحمر،
فاألصفر .يتوسط الشريط األحمر ،نجم خماسي أصفر.

رابعاً :بيانات اقت�صادية:

 -7ال َّدين الع���ام %31.7 :من إجمالي الناتج المحلي؛
بتقديرات 2015م.
 -8أه ّم المنتجات الزراعي���ة :البن ،الكاكاو ،القطن،
الموز ،بذور الزيت ،الحبوب ،الكاس���افا؛ إضافة إلى تربية
المواشي ،واألخشاب.
 -9الصناعات :إنتاج النفط وتكريره ،إنتاج األلومنيوم،
الصناع���ات الغذائي���ة ،الس���لع االس���تهالكية الخفيفة،
المنسوجات ،الخشب ،إصالح السفن.
 -10القيمة اإلجمال ّية للصادِ رات؛ بتقديرات 2015م:
 5.283باليين دوالر.
 أهم الص���ادرات :النفط الخام ،المنتجات النفطية،الخشب ،الكاكاو ،األلومنيوم ،البن ،القطن.
 أهم الدول ال ُم ْس���تورِ دة :إس���بانيا  ،%13.9الصين ،%12الهن���د  ،%10.1إيطالي���ا  %8.1هولندا  ،%8بلجيكا
 ،%5.1فرنس���ا  ،%4.6النروي���ج  ،%4.5المملكة المتحدة
%4.3؛ طبقاً لعام 2014م.
 – 11القيمة اإلجمال ّية للوارِ دات؛ بتقديرات 2015م:
 6.159باليين دوالر.
 أه���م ال���واردات :اآلالت ،التجهي���زات الكهربائية،معدات النقل ،الوقود ،المواد الغذائية.
 أهم الدول ال ُم ْصدِّرة :الصين  ،%26.2نيجيريا ،%12فرنسا  ،%11.8بلجيكا  ،%4.9الواليات المتحدة األمريكية
.%4.2
 -12احتياطي العملة الصعبة والذهب 2.51 :باليين
دوالر؛ بتقديرات 2015/12/31م.
 -13ال َّدين الخارجي 5.784 :باليين دوالر؛ بتقديرات
 31ديسمبر 2014م.
 -14العمل���ة المتداولة ورمزه���ا :الفرنك اإلفريقي
(( )XAFفرنك وسط إفريقيا).

 -1النظام االقتصادي:
يُع��� ُّد االقتص���اد الكاميرون���ي م���ن أفض���ل
االقتصاديات ،التي تقوم على السلع األولية ،في شبه
الصحراء اإلفريقية ،نظراً إلى ما تتمتع به البالد من
ٍ
وظروف زراعية جيدة ،غير أ ّنه
موارد نفطية معتدلة،
ال يزال يواجه مش���كالت خطيرة وعديدة ،ال تختلف
عن الدول النامية األخرى ،مثل عدم العدالة في توزيع
الدخل ،والفساد ،وعدم مواءمة المناخ العام لشركات
األعمال.
ب���دأت الكاميرون – مؤخراً  -ف���ي تنفيذ العديد من
مش���اريع البنية التحتية الضخمة ،تتضم���ن بناء ميناء في
كريب���ي  Kribiفي عمق البحر ،ومنش���أة لتوليد الكهرباء
تعمل بالغاز الطبيعي ،وتش���ييد عدة سدود لتوليد الطاقة
الكهرومائية.
 -2إجمال���ي النات���ج المحل���ي 72.11 :بليون دوالر؛
بتقديرات 2015م.
 -3مص���ادر إجمالي الناتج المحل���ي :قطاع الزراعة:
 ،%22.3قط���اع الصناع���ة ،%29.9 :قط���اع الخدمات:
%47.9؛ بتقديرات 2015م.
 -4ق���وة العم���ل اإلجمالي���ة 9.332 :ماليين عامل؛
بتقديرات 2015م .توزيعه���ا؛ بتقديرات 2001م :الزراعة:
ً
 ،%70الصناعة ،%13 :الخدمات.%17 :
خام�سا :الم�سلمون في الكاميرون:
 -5معدل التضخم%2 :؛ بتقديرات 2015م:
يش ّكل المسلمون نحو  %24من سكان الكاميرون،
 -6الموازن���ة :اإلي���رادات 4.035 :باليي���ن دوالر ،ويُع ّد اإلس�ل�ام الديان���ة الثانية ف���ي الكاميرون بعد
النفقات 5.404 :باليين دوالر؛ بتقديرات 2015م.
المسيحية ،وغالبية المسلمين هناك ينتمون للمذهب
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المالك���ي ،ويتر ّك���ز ثلث المس���لمون ف���ي العاصمة
(ياوندي) ،وتزداد كثافتهم في الشمال.
ومن أه ّم األعراق المسلمة في الكاميرون قبائل:
(الفوالني ،الباموم ،التيكار ،الماندرا ،الشاوية العرب،
والكيردي).
دخول اإلسالم:
بدأت الدعوة لإلسالم على يد الزعيم اإلسالمي
عثمان فودي ،فقد وص���ل الكاميرون قبل  160عاماً،
وأسس أنصاره
وساهم في نشر اإلسالم في الشمالّ ،
مملكة إدماو اإلس�ل�امية في عام 1826م ،وساهمت
قبيلة الهوس���ا في نشر اإلسالم عبر عملهم بالتجارة،
وأدت أخالق المس���لمين دوراً كبيراً في اعتناق آالف
النصارى والوثنيين لإلسالم.
زاد انتشار اإلسالم ،بعد الحرب العالمية الثانية،
بين القبائل التي تسكن وسط الكاميرون؛ مثل( :باموم،
وديورا ،والكا) ،وانتقلت الدعوة اإلسالمية إلى الجبال
غرباً بين قبائل( :كوتين ،وجي���درا ،والفالي ،وموفو،
ومتكارم) ،كما انتش���رت الدعوة اإلسالمية جنوباً بين
قبائل( :ماوندانج ،وموسجوم).
ومن أبرز الزعماء المسلمين هناك« :أحمد إيجو»
الذي استمر في الحكم أكثر من عشرين عاماً ،أسهم
خاللها في دعم المؤسسات اإلسالمية ،وشهد عصره
انتش���اراً لإلسالم في معظم أنحاء البالد ،ثم تصاعد
نفوذ النصارى حين وصل إلى حكم البالد «بول بييا».
يوجد ف���ي الكاميرون أكثر من  1200مس���جد،
معظمها في حالة س���يئة ج ّداً ،وال يوجد دعم إال من
قليل من بعض مؤسس���ات اإلغاثة في الكويت
ع���دد ٍ
واإلم���ارات التي قامت بإنش���اء عددٍ م���ن المدارس
والمراكز اإلسالمية في العاصمة ياوندي التي يعيش
فيها أكثر من  950ألف مسلم.
أوضاع المسلمين:
ينتش���ر الفقر في مناطق المسلمين ،وفي مدنهم
الكب���رى( :ناروا ،وماروا ،وس���اميان)؛ وهو ما أعطى
فرصة لمنظمات التنصير كي تنش���ر سمومها؛ حيث

تنتشر في الكاميرون كثي ٌر من اإلرساليات التنصيرية،
منه���ا :اإلخ���وة الكومبني���ون ،وإرس���اليات إفريقيا
المعمداني���ة ،ومنظمة كاريتاس ،وبرغ���م إنفاق هذه
المنظمات ماليين الدوالرات على تنصير المسلمين؛
فإ ّن النتائج التي حققتها ضئيلة ج ّداً.
بغياب
ويقابَ���ل هذا الغ���زو التنصيري الكثي���ف ٍ
إس�ل�امي ش���به كامل؛ ف�ل�ا توجد ف���ي الكاميرون
ٍّ
مؤسسات إغاثة إسالمية إال القليل ج ّداً ،بعد تشديد
ّ
الدولة ضغوطها على الجمعيات اإلغاثة اإلس�ل�امية،
والت���ي كانت تعمل في الكاميرون قبل أحداث الحادي
عشر من سبتمبر.
والصالت بين الكاميرون والعالم اإلسالمي شبه
تقدمها
مقطوع���ة ،تقتصر عل���ى بعض المنح الت���ي ِ ّ
جامعات إس�ل�امية لط�ل�اب كاميرونيين للدراس���ة
في جامع���ة األزهر في مصر والجامعة اإلس�ل�امية
بالس���عودية ،ونادراً ما نجد في العاصمة ياوندي ،أو
غيرها ،بنا ًء أسهمت دول ٌة عربية في بنائه ،أو مسجداً
شيدته ،حتى الدول التي يوجد لها كليات أو جامعات
متخصصة في الدراسات اإلسالمية أو اللغة
إسالمية
ّ
العربية.

الم�صادر:

 -1موقع وكالة االس���تخبارات المركزية ()CIA
– مكتبة العالم:-
https://www.cia.gov/library/
publications/resources/the-worldfactbook/geos/cm.html
 -2معجم بل���دان العالم ،مكتبة اآلداب ،القاهرة،
ص .516
 -3موقع مقاتل من الصحراء:
http://www.moqatel.com/
openshare/Behoth/Dwal-Modn1/
Cameroon/index.htm
 -4مجلة البيان ،العدد  ،285أبريل 2011م.
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مجلة قراءات إفريقية ..في حوار مع الشيخ
عبدالرحمن بن عبدالله آل الشيخ
�أجرى الحوار :الدكتور ربيع القمر الحاج
ع�ضو هيئة التحرير بمجلة قراءات �إفريقية

ً
بداية

نقدم لقراء مجلة قراءات �إفريقية نبذة مخت�صرة عن �ضيفنا الكريم:
ّ
ال�شي�خ عبدالرحمن بن عب�داهلل بن �إبراهيم �آل ال�شيخ من مواليد الريا�ض ،وهو من �أ�سرة
عريقة في العلم والف�ضل.
در��س ال�شي�خ عبدالرحم�ن ف�ي الكتاتي�ب حت�ى حف�ظ الق�ر�آن الكريم ،ث�م انتق�ل �إل�ى المدر�سة
العلمي عام 1370هـ،
المحمدي�ة ،وانتقل بعد ال�سن�ة الرابعة �إلى الدرا�سة في المعه�د
ّ
�إلى الثانية متو�سط ،در�س على ال�شيخ عبدالعزيز ال�سلمان في الفقه ،والدكتور
عبدالوه�اب البن�ا ف�ي اللغة العربي�ة ،كما در�س الق�ر�آن الكريم عل�ى ال�شيخ
تق�دم �إلى الدرا�سة ف�ي كلية التجارة
عبدالفت�اح قاري .بع�د �إتمام الثانوية ّ
ق�س�م العلوم ال�سيا�سية بجامعة الملك �سع�ود (الريا�ض �سابق ًا) ،وكانت كلية
الحقوق وقتها مدموجة بكلية العلوم ال�سيا�سية.
تف�رغ بعدها
ت�د ّرج في العم�ل الحكومي حتى تقاعد ع�ام 1425هـ ،ثم ّ
للدع�وة �إل�ى اهلل تعال�ى ،بجان�ب م�شاركت�ه ف�ي �إدارة بع��ض الجامعات
والقنوات الف�ضائية.
ف�ض�ل – حفظه اهلل � -أن يتوجه �إلى العم�ل الدعوي في �إفريقيا بعد
ّ
الملحة للخدم�ات العا ّمة،
التقاع�د بع�د �أن ر�أى حاجة الم�سلمي�ن ّ
م�ن الم�ساجد �إلى المدار��س �إلى الم�ست�شفي�ات ،خ�صو�ص ًا في
ّ
ظ�ل �سيط�رة الكني�سة على معظم ه�ذه الخدمات والمرافق،
وتعر�ض الم�سلمون لفتنة التن�صير ب�سبب ذلك ،فبد�أ �أعماله
ّ
م�ستو�صف لرعاية الأمومة والطفولة ،ومن
الدعوية ب�إن�شاء
ٍ
ّثم توالت م�شروعاته النوعية وجهوده الدعوية الأخرى.
والآن نتاب�ع ح�وار مجل�ة ق�راءات �إفريقي�ة م�ع ف�ضيلة
ال�شيخ عبدالرحمن بن عبداهلل �آل ال�شيخ:
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 lفضيل��ة الش��يخ عبدالرحم��ن ..بوصفكم من
المهتمي��ن بالتاري��خ اإلس�لامي ،خصوص�� ًا فيما
يتعلق بعالقات اإلسالم بإفريقيا ،لعلكم تتفضلون
بذكر إش��ارات عن هذه العالقة التاريخية؛ تكون
مدخ ً
ال لحديثنا عن الدعوة في إفريقيا.

 أوالً ..إفريقي���ا جارةٌ للمنطق���ة العربيةوقريب���ة ،واألقرب���ون أحقّ بالمع���روف ،وكانت
الس���ودان هي المعبر لإلس�ل�ام قديماً وحديثاً،
ثغر من ثغور
والس���ودان بل ٌد
عربي مس���ل ٌم على ٍ
ٌّ
اإلس�ل�ام ..ومن خالل السودان انتقل الصحابة
– رضوان الله عليهم – إلى القارة.
في لق���اءٍ جمعنا بالرئي���س التنزاني جكايا
يوم
كيكوِ ت���ه قال لنا :إنكم مدع���وون إلى قضاء ٍ
في جزيرة كيلوا كيس���يواني ّ
لتطلعوا على اآلثار
اإلس�ل�امية في تنزانيا ،وقد وجدنا منار ًة ُكتب
عليها« :رم ّم���ت هذه في عام مائتي���ن وثمانية
أن اإلس�ل�ام
(208هـ) » ،فهذا دلي ٌل
مادي على ّ
ٌّ
دخل مبكراً إلى الق���ارة اإلفريقية قبل أن يأتي
المنصرون ،الحاكم المس���لم هناك قلت
إليه���ا
ّ
له :اإلس�ل�ام أقدم في دخوله إل���ى القارة قبل
النص���ارى ،فقال :نعم صحي ٌح ..اإلس�ل�ام أقدم
دخوالً إلى القارة اإلفريقية.
ث���م نأتي إلى أه ّم دليل ،وهو ال َم ْعلم الواضح
وسبْقه إليها ،وهو
على عالقة اإلسالم بإفريقيا َ
النجاش���ي لصحابة رسول الله رضوان
استقبال
ّ
الله عليهم ،فقد أمرهم الرسول صلى الله عليه
وسلم بالذهاب إلى الحبشة ،ما قال لهم :اذهبوا
إلى فارس أو الروم ،وقد كان فيهما حضارات..
لكن قال صلى الله عليه وس���لم« :لَ ْو َخ َر ْجتُ ْم ِإلَى
ض الْ َح َب َشةِ ؛ َف ِإ َّن ِب َها َم ِل ًكا ال يُ ْظل َ ُم ِعنْ َدهُ أَ َح ٌد،
أَ ْر ِ
ض ِص ْد ٍق؛ َحتَّى يَ ْج َع َل الل ُه لَ ُك ْم َف َر ًجا مِ َّما
َو ِهي أَ ْر ُ
أَنْتُ��� ْم فِ يهِ »((( ،والملك هو أصحمة ،وقد اختلفت
((( البيهقي :كتاب ال�سير ،باب الإذن بال�سير ( ،)18190وابن

وصول الدعوة اإلسالمية إلى
إفريقيا في عهد النبي صلى
الله عليه وسلم ،والشواهد
التاريخية والمادية الدالة على
ذلك
األقوال في أصحمة رض���ي الله عنه ،منهم َمن
قال :إن���ه كان يتكلم اللغة العربية ولم يحتج إلى
مترجم مع الصحابة ،حتى إنه ترجم للقساوسة
ٍ
َ
النقاش الذي دار بينه وبين جعفر بن أبي
عن���ده
طالب رضي الله عنه.
ٍ
منطقة
ع���اش الصحابة والمس���لمون ف���ي
معروفة في الحبش���ة إلى اآلن ،كان منها رئيس
الوزراء الس���ابق مل���س زيناوي ،تُس��� ّمى :إقليم
تيغراي ،وتقع شمال إثيوبيا.
ثم تط���ور الوض���ع واعتنق كثي��� ٌر من أهل
الحبش���ة اإلس�ل�ام ،وبرز منهم علماء وزعماء،
وصارت الحرب سجاالً بينهم وبين بعض القبائل
هناك ،أحياناً ينتصرون ،ويقولون :دولة الساحل
كلها إسالمية ،ويشهد التاريخ للمسلمين بالعدل
أرض
واإلنصاف والتسامح الديني ،فما شهدت
ُ
الدين���ي إال عندما حكمها
الحبش���ة التس���ام َح
َّ
المس���لمون ،والعكس عندما يستولي النصارى
على الحكم ويقيمون دولتهم يسوقون المسلمين
إلى المش���انق ،وفرض���وا النصراني���ة بالقوة،
التنصر،
والتهديد بالطرد ..إما المش���نقة وإما
ّ
كما حدث مع زعيم من زعماء المس���لمين ،لكنه
ه�شام :ال�سيرة النبوية ( ،)323 ،322/1وق��ال الألباني:
�صحيح .انظر :ال�سل�سلة ال�صحيحة (.)3190
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وأن مح ّمداً
وقف وقال :أش���هد أن ال إله إال الله ّ

أبدلن ديني! فشنقوه ،واسمه
رسول الله ،والله ال
ّ
الحسين.
وإذا حكم المس���لمون ساد الهدوء والتعايش
السلمي ،وتسامحوا مع الطوائف األخرى ،حتى
ّ
أن أطفال النصارى
إل���ى الوقت الحاضر ن���رى ّ
يمكنه���م دخول م���دارس تعليم الق���رآن في ك ّل
مكان في الحبش���ة ،وفي تنزانيا ،لكن الكنيسة
تحاول أن توجد الخالف والشقاق بين النصارى
والمسلمين.
 lخالل الس��نوات العشرين الماضية برز عدد

م��ن الكليات والجامعات في الق��ارة اإلفريقية،
أسّ��س معظمها خريجو الجامعات اإلس�لامية
ف��ي العال��م العربي واإلس�لامي ،م��ن جامعات
المملكة ومصر والس��ودان وباكس��تان وماليزيا
وغيرها ،كيف تنظرون إلى مسيرتها؟

 هذه الكلي���ات والجامعات ،خالل تجواليفي إفريقيا ،وجدت أثرها  -ما شاء الله  -قو ّياً،
ونفعها كبيراً ،لكن بالرغ���م من ذلك؛ يوجد لها
ٍ
واحد فقط
نوع
أث ٌر
سلبي ،حيث كانت تر ّكز على ٍ
ّ
من التعليم ،وه���و التعليم الديني ،وتهمل التعليم
المدني ،وهذا في الحقيقة فيه أخطار؛ فالتعليم
المدني بالنسبة للمسلمين يجب
الديني والتعليم
ّ
ّ
ٍّ
أن يكونا خطين متوازيين ال يتقاطعان ،وكما أننا
في حاجة إلى ٍ
وخطيب وداعية؛ فنحن
وإمام
فقيه
ٍ
ٍ
ٍ
ومحام وإعالمي ،في
ومهندس
طبيب
بحاجة إلى
ٍ
ٍ
ٍ
ٍ
حاجة إلى مش���غّل كمبيوتر ومبرمج ..إلى آخره،
هذه األمور كلها يحتاج المسلمون إليها.
إن النصارى س���كتوا وتغاضوا عن
ويق���الّ :
وجود هذه الكليات والمعاهد لهذا السبب!! فهم
يقولون :هذا تعليم ديني ..تأثيره محدود ،دعهم
يشتغلون به عن غيره .ألنهم ال يريدون للمسلمين
المدن���ي حتى ال يصلوا إلى
أن يتعلم���وا التعليم
ّ
مراكز صنع القرار ،ال يريدون أن يصلوا مث ً
ال إلى
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منصب القيادة في اتح���اد المحامين ،أو اتحاد
األطب���اء ،أو في البرلمان أو أجهزة الدولة ،حتى
أن المسلمين
ال يشاركوا في صنع القرار ،برغم ّ
كثير من ال���دول اإلفريقية يم ّثلون األغلبية،
في ٍ
لكنهم أغلبية صامتة ،أو مج ّهلة ومغ ّيبة.
والخالص���ة :أنهم ال يس���تطيعون منع تعليم
اإلس�ل�ام للمس���لمين ،لكنهم يحاولون أال يتعلم
المسلمون العلوم المدنية األخرى حتى ال يصلوا
إلى منطقةِ صنع القرار ،فهذا سيزعجهم أكثر.
اإليجاب���ي له���ذه الكليات
وف���ي الجان���ب
ّ
أن الله نفع
والجامعات اإلس�ل�امية؛ فالحقيقة ّ
بها ،حيث تخ��� ّرج فيها الفقهاء والدعاة واألئمة،
والحمد لله! انتش���ر التعليم الديني والتفقّه في
الدين ،وكان لهذا أث ٌر واض ٌح في إصالح عبادات
كثير
الناس ،وانتش���ار السنّة ،وكذلك في اندثار ٍ
من المظاهر الس���لبية المض���ادة للتوحيد ،مثل
زيارة القبور وزيارة األولياء.

 lهل توضّح فضيلتكم كيف كان لهذه الكليات
والجامعات اإلس�لامية أثرٌ في نش��ر التوحيد
والعقيدة الصحيحة في إفريقيا؟

 ف���ي إحدى رحالتنا ف���ي منطقة الحدودٍ
الكينية مع ٍ
إفريقية التقينا باحثاً ،كان يتكلم
دولة
اللغة المحلية ،ويتكلم ع���دة لغات ،قال :أنا من
الدانمارك ،أرسلني البابا ألدرس ظاهرة انتشار
(الوهابية).
دراسة ظاهرة انتش���ار (الوهابية) تعني :أن
يخت���ار مكاناً فيه قبور األولياء وقبور الصالحين
ويراقب أعداد الزائري���ن لها ،قال :حينما أتيت
إلى هنا س���ابقاً كان هذا المكان يزوره في اليوم
خمسمائة ،اآلن تقلّص العدد إلى خمسة أو ستة
مسنّين يزورون المكان في األسبوع مرة واحدة.
أن
يقول :على حس���ب دراستي أو بحثي وجدت ّ
بعضهم ذهبوا إلى مدارس إسالمية وتعلّموا في
كليات إس�ل�امية في باكس���تان والسعودية وفي

مصر والمعاهد والكليات اإلسالمية في إفريقيا،
وعادوا وأنكروا على ذويهم ،وكانت اس���تجابتهم
سريعة؛ أي استجابوا للتوحيد الخالص.
س���ألنا ذلك الباحث أهو مبشر؟ فقال :ال،
أنا باحثٌ فقط ،لست ّ
مبشراً وال رجل دين ،إنما
أنا أراق���ب الظاهرة ،ووجدت أنها بدأت تختفي
(يعني :ظاهرة زيارة قبور األولياء).
حاولنا أن نتناقش معه فقال :ال ،ال تناقشوني
ٌ
دين���ي فأنا ال
نقاش
ف���ي دين���ي ،إن كان هناك
ّ
أحسنه ،أنا جئت أرصد الظاهرة فقط.
 lوه��ل تنبه��ت المؤسس��ات الدعوي��ة

والمتبرع��ون له��ذا التوجّ��ه النوع��ي ف��ي
التعليم ،وما كان دوركم في هذا المجال؟

 نع���م! والحم���د لل���ه؛ حيث اس���تدركتالمؤسس���ات اإلس�ل�امية هذا الخلل ،وأنشأت
ف���ي إفريقيا كلي���ات وجامعات ت���د ّرس الطب،
والكمبيوتر ،والهندس���ة ،وكانت هناك عقبات،
لك���ن بالرغم من ذلك  -والحمد لله  -أُنش���ئت
عدد من الجامع���ات والكليات في تنزانيا وكينيا
وجزر القُمر ..وغيرها.
وإذا نظرنا إلى دور رجال األعمال  -جزاهم
الله خيراً  -نجد لهم دوراً فاع ً
ال في هذا االتجاه،
حيث أنشؤوا كليات لتعليم أبناء المسلمين ،وكنت
قد تحدثت إلى ٍ
عدد من اإلخوة عن أهمية إنشاء
كليات الطب ،أو معاهد الطب ،من خالل التمويل
التخصص،
اإلسالمي ،وقلت لهم :هذا النوع من
ّ
يعني الطبيب المس���لم أو مساعد الطبيب ،هو
ال���ذي نعاني النق���ص فيه ،وأرغبه���م في ذلك
التوجه ،وأق���ول لهم :الحمد لل���ه! أنتم عندكم
ّ
المدني ستكون
قي ٌم إس�ل�امية إذا ُمزجت بالعلم
ّ
النتيجة  -بإذن الله  -تشرف ك ّل مسلم.
 lهل لكم أن تقدّموا لنا مثا ً
ال على ذلك؟

 هن���اك في تنزانيا مث ًرب
ال  -والحمد لله ّ
العالمين ُ -وفقنا في هذا االتجاه ،المس���لمون،

جهود الشيخ عبدالرحمن في
إنشاء المشروعات النوعية
والتعليم المدني في إفريقيا

خصوصاً في إفريقيا ،يحتاجون إلى طبيب مسلم
ومساعد الطبيب (ممرض) ،وهو َمن يتعلّم ثقافة
إس�ل�امية مكثفة ويدرس علوم الطب في الوقت
نفس���ه ،فيكون نصف داعية ونصف طبيب ،هذا
الطبيب المسلم ال يف ّرق في العالج بين المسلم
وبين النصراني وغيره ،ال���ك ّل في نظره له حقّ
العالج ،الطفل له ح���قّ العالج ،والعجوز له حقّ
الع�ل�اج ،والعاجز له الع�ل�اج ،الجميع لهم حقّ
العالج.
وبذلك نحمي المس���لمين من فتنة التنصير؛
بس���بب الحاجة للعالج ،حيث ترفض كثي ٌر –بل
غالب  -مس���توصفات النصارى؛ ترفض عال َج
المس���لم حتى يغ ّير إس���مه إلى جون أو ميشيل
وغيرها من أسماء النصارى.
لهذا ركزنا على إنشاء المستوصفات ،وكانت
ومشجعة
االس���تجابة  -والحمد لله  -واس���عة
ّ
إن الكثير من
من أبناء المس���لمين وبناتهم ،حتى ّ
األطباء قالوا لنا :إ ّنا معكم في هذا المش���روع.
فساعدونا في ذلك  -جزاهم الله خيراً  -وبدؤوا
َ
يعملون ،ويُمنحون على ذلك الرواتب المجزية -
إن ش���اء الله ،-عملوا في مناطق المسلمين في
المستشفيات ،وفي كليات الطب.
فاآلن  -بحمد الله  -صار هناك مستوصفات
يقوم عليها مسلمون ،وتق ّدم المساعدة للجميع،
ثقافية ف�صلية َّ
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الطب للجميع ،والتعلي���م للجميع ،فال يمكن أن
يستأثر بالتعليم طائف ٌة دون أخرى.
وبدأ المواطن المسلم هناك يشعر باألمان؛
بسبب توفر المساعدة الطبية اإلسالمية الالزمة
له.
 lهل قدّم��ت المنظمات الدولية مس��اعدات

لكم في هذه المشاريع؟

 المنظم���ات الدولية يئس���نا منها ،لم تكنتس���اعدنا أبداً ،وكانت هناك مبالغ مساعدات
كبي���رة ح���اول القائم���ون عليه���ا توزيعها على
المس���تحقين من خ�ل�ال المنظم���ات الدولية،
فكانت تأخذ  %40من التكلفة ،والباقي يرسلونه
إلى جمعيات نصرانية ،وال يأتي للمس���لمين إال
جداً!
القليل ّ
 lهل يعني تعصّب تلك الجهات وجود انقسام

في المجتمع اإلفريقي؟

 األفارقة طيبون بطبعه���م ،فهم يتعاونونإن
بعضهم مع بعض ،وم���ا عندهم تفرقة ،حتى ّ
المسلم إذا طبخ يعطي جاره النصراني ،وكذلك
بعض النصارى ،والكنيس���ة عندما تتدخل تف ّرق
بين الناس ،لكن الحمد لله بدأ الوعي ينتشر.
أن لك��م اهتمام�� ًا كبيراً بالش��خصيات
 lنعل��م ّ

اإلفريقي��ة البارزة في مج��ال الدعوة وخدمة
التعلي��م ،وم��ن تل��ك الش��خصيات الرئي��س
التنزاني الس��ابق علي موين��ي ،كيف تنظرون
إل��ى ش��خصية الرجل ،وم��اذا قدّم إل��ى بالده
ومجتمعه؟

 الرئيس التنزاني الس���ابق د .علي حسنموين���ي (1985م – 1995م) أكم���ل واليتَين في
رئاسة تنزانيا ،وقاد تنزانيا إلى اقتصاد السوق،
وكافح االش���تراكية ،هذا البل���د (تنزانيا) حباه
الله من النعم الش���يء الكثي���ر ،عندهم مزارع،
وعندهم معادن ،وس���ياحة ،وك ّل ش���يء ،ولكنه
ابتُلي باالشتراكية التي ساوت بين المواطنين في
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الفقر ،ونزّلت الغني إلى فقير.
أول عمل أقدم عليه الرئيس مويني أنه فتح
الباب على مصراعيه لتحرير االقتصاد ،وحرية
األف���راد في نواحي الفكر والمعتقد والنش���اط
االقتصادي ،وقال كلمته المشهورة« :مه ّمة الدولة
هي الدفاع واألمن ،أما االستثمار وبقية المرافق
فه���ي من حقّ المواط���ن» ،فازدهرت البالد في
عهده ازدهاراً عجيباً ج ّداً.
ٌ
حافظ لكت���اب الله
وه���و  -و ّفقه الل���ه -
تعالى ،كان يؤ ّم المسلمين ،ويذهب إليهم ويصلّي
الجمع
به���م التراويح في رمض���ان ،ويؤ ّمهم في ُ
واألعياد.
والغري���ب أنه حين أُعي���د انتخابه كان أكثر
َمن ص ّوت له من غير المسلمين ،وذلك لما رأوا
حرية التعدد والتس���امح وه���ذا االزدهار الذي
شهدته البالد في عهده ،في بلد أغلبيته أو دعنا
نقول :النصف ،نصفها مسلمون ،والنصف اآلخر
منهم وثنيون ومنهم مس���يحيون ،كان يساوي بين
الجميع في التعامل.
وكان���ت تجرب���ة د .علي حس���ن مويني -
الرئيس األس���بق لجمهوري���ة تنزانيا المتحدة -
تجرب ًة رائع ًة في تحسين أحوال المسلمين ،لكن
المؤاخذ عليه الش ّدة في ذلك الوقت ،حيث أراد
هذا الرئيس أن يغ ّير أوضاع المس���لمين السيئة
بالقوة السياس���ية ،وخصوصاً في مجال التعليم
أن المسلمين
والمناصب السياس���ية ،ألنه رأى ّ
محرومون م���ن التعليم العص���ري ،ومن ث ّم من
ألن المس���لمين أكثر من نصف
دخول البرلمانّ ،
الس���كان ،وبرغم ذلك لم تكن نس���بتهم تبلغ في
المجلس أكثر من النصف.
قوي���ت عالقتي بهذا الرجل ،وهو يس���تحق
التقدير والتكريم ،السودان كانت أفضل من ق ّدر
عمل هذا الرجل ،حي���ث ك ّرمته منظمة الدعوة
اإلس�ل�امية  -التي يرأسها المشير عبدالرحمن

س���وار الذهب  -على جهوده في دعم مس���يرة
منظم���ة الدعوة اإلس�ل�امية والعم���ل الخيري
والطوعي بإفريقيا ،كذلك ت ّم تكريمه في جامعة
إفريقيا العالمية ..جزاهم الله خيراً.

دور الشيخ عبدالرحمن آل
الشيخ في توجيه اإلعالم
اإلسالمي في إفريقيا

 lلك��م ص�لات جي��دة ومتمي��زة بالمش��ير

عبدالرحم��ن حس��ن س��وار الذه��ب الرئي��س
السوداني األسبق ،ورئيس مجلس أمناء منظمة
الدع��وة اإلس�لامية ،ما أبرز مالمح ش��خصيته
وعالقتكم به؟

 المش���ير عبدالرحمن سوار الذهب رج ٌلنادر ،حينما أُرغم على حكم الس���ودان َح ّدد لهم
فترة ،قال :الفترة كذا وك���ذا ،وبعدها نعود إلى
ثكناتنا ونترك الحكم المدني ..إلى آخره ،فكانوا
دائماً يقولون :إن ش���اء الله يت ّم ك ّل شيء ..وكذا،
ويطمئنونه ،ويقول :أنا ابتُليت بهذا ..لست راغباً
فيه.
شارك في إنشاء منظمة (الدعوة اإلسالمية)،
التي تأسس���ت في رجب 1400هـ الموافق لمايو
1980م ،وكان أول رئيس لها مبارك قس���م الله،
وكانت وال تزال من أنجح المنظمات العاملة في
إفريقيا.
ٌ
منصف وعاد ٌل،
والمشير سوار الذهب رج ٌل
توجه باهتمامه وجهده للدعوة إلى الله بإخالص،
ّ
أسأل الله له الثبات وحسن اإلثابة.
وعالقتي به قوي���ة ،قائمة على التعاون على
الخير وما ينفع المس���لمين ،ودائماً يدعمنا في
ك ّل المج���االت التي نقوم بها ،وهو صدي ٌق عزيز،
وشخصي ٌة متميزةٌ فريدة ،و ّفقه الله ،وزاده منطقاً
وسداداً.
 lفضيلة الش��يخ أنتم من أعضاء مجلس إدارة
قن��اة إفريقيا الفضائية الت��ي ّ
تُبث بعددٍ من
اللغ��ات اإلفريقي��ة لمجتمعات المس��لمين في
القارة؛ كيف تنظرون إلى دور اإلعالم وأهميته
في نش��ر الثقاف��ة والدعوة واللغ��ة في الوقت

الراهن؟

 اإلعالم يؤدي دوراً مه ّماً وخطيراً في حياةاألمم ،وكثي ٌر من المس���لمين ف���ي إفريقيا جنوب
الصحراء عاش���وا فت���رة محرومين من س���ماع
البرامج الدينية؛ م���ن دروس وخطب ومواعظ..
إل���ى آخره ،وعندما ف ّكر اإلخوة في إنش���اء هذه
القنوات  -جزاهم الله خيراً ،-ورشحوني لعضوية
المجلس ،اقترحت عليهم أن نبدأ باللغة األمهرية..
ثم انطلقت بعد ذلك القنوات بعدة لغات.
أرض ُمقفرة تحتاج إلى
كما قلت له���م :هذه ٌ
المطر ،تحتاج إلى ش���يء يرويه���ا ،لكن انتبهوا
س���يحتج الكارهون للدعوة عليكم
لخطابكم وإال
ّ
ويقولون :هذه القناة كذا وكذا وتف ّرق بين الناس،
انتبهوا كونوا في ٍ ّ
حيادي ،والتزموا بالمنهج
خط
ّ
الوس���طي ،وال تنش���روا إال ما جاء به اإلسالم
الصحي���ح ،وال تنحازوا ألح���د ،وال تفرقوا بين
المسلمين ،وال تنش���روا األخبار التي تؤ ّدي إلى
ذلك ..حتى لو كان الخبر الذي قد يس ّبب مشكل ًة
منش���وراً بمجالت ومصادر رسمية من الدولة..
ال تتعرض���وا له ،والحمد لله! التزم الجميع بهذا
المبدأ.
ً
بخطاب من إدارة قمر عرب
فع�ل�ا
وفوجئنا
ٍ
ُ
إن هذه المحطة أنشئت للتفريق
سات ،قالوا فيهّ :
نتحدى إذا كانت
بين المواطنين .فرددنا عليهم:
ّ
ثقافية ف�صلية َّ
محكمة متخ�ص�صة في �ش�ؤون القارة الإفريقية
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ما أملك في هذه الدنيا.
ول ّما بحث الداعية عن عملها ومصدر رزقها
وجده عم ً
ال بسيطاً ،وهو صنع الفحم في الغابة
المنصرون برغبتها في التب ّرع
ث ّم بيعه ،ول ّما علم
ّ
بمنزلها؛ أتوا إليها وعرضوا عليها استبدال بيتها
ٍ
مطل على الشارع ،-ووعدوها
ببيت آخر  -غير ٍ
براتب  100دوالر ش���هر ّياً؛ على أن يأخذوا بيتها
ليكون كنيس���ة ،فقالت لهم :حاشا لله حاشا لله!
ال يكون هذا أبداً؛ أنا أريد به بيتاً في الجنّة.
ذهبت مس���رع ًة إل���ى صاحبنا
وعن���د ذلك
ْ
الداعية ،وقال���ت له :أريد أن أتنازل اآلن وبدون
تأخي���ر! وفع ً
ال ت ّم نق���ل الملكية ف���ي الجهات
الرس���مية ،ثم ت ّم تجهيزه مسجداً؛ ول ّما ُرفع فيه
األذان بكت من شدة الفرح – رحمها الله.-

قناة إفريقيا العالمية التي تنطق باللغة األمهرية
أذاعت خبراً أو نشرت تحقيقاً أو قابلت شخصاً
تكلّم في السياسة أو ..إلى آخره ،فسكت الجميع
وخرس األفاكون.
تلقينا  -ما شاء الله تبارك الله  -آالف الرسائل
من اإلخوة وجميع المسلمين في المنطقة تع ّبر عن
فرحتهم بالقناة ،وقالوا :إ ّن لإلس��ل�ام في الحبشة
يومين بارزين؛ األول :هجرة الصحابة إلى الحبشة،
وعندما أتوا اس����تقبلهم النجاشي ،والثاني :افتتاح
هذه القناة ،وعندما جاءت اس����تقبلها المسلمون
استقبال األرض ال َع ْط َشى للمطر.
طبعاً السلطات المحلية تخشى أن تدعو هذه
القنوات إلى التفرق���ة أو العنف ،لكن الحمد لله
رب العالمين ..خاب ظنّهم ،واس���تمرت القنوات
ّ
 lفي رأيكم هل تس��تطيع الدعوة اإلس�لامية
في أداء رسالتها ،وجاءتنا الصور والتقارير التي
ف��ي إفريقي��ا مواجه��ة التنصي��ر بالرغ��م من
بأن المسلمين في هذه المنطقة اإلفريقية
تشهد ّ
ً إمكانيات المنصّرين الكبيرة؟
ً
ً
ً
فرحوا بها فرحا شديدا؛ ونفع الله بها نفعا كثيرا.
المنصرون يصيحون يقولون :المس���لمون
ّ
 lفضيلة الشيخ :في أثناء عملكم الدعوي مرّت
ف���ي دعوته���م ال يصرفون رب���ع وال خمس وال
بكم مواق��ف كثيرة مؤثرة ،وله��ا دالالت كبيرة،
خمسة في المائة م ّما نصرفه ،وبالرغم من ذلك
هال ذكرتم لنا موقف ًا من هذه المواقف المؤثرة؟
اإلسالم ينتشر أكثر منا!
 كم���ا ذكرتم المواقف كثيرة ومتنوعة ،ومنوهذا ّ
يدل على ق ّوة الدعوة اإلسالمية ،وعمق
أبرزه���ا موقف وقع ألحد الدع���اة وحدثني به:
أثرها في النفوس ،وسهولة نشر اإلسالم؛ ألنه دين
أن ام���رأ ًة تُدعى« :الحاجة عائش���ة» ،من مدينة
ّ
قريب من الفطرة.
الفطرة ،واإلنسان اإلفريقي
ٌ
(((
(موروغورو) في تنزانيا ،أُعيد تخطيط الحي
ّ  lكي��ف ترون ما حدث في إفريقيا الوس��طى،
الذي تس���كن فيه؛ فصار منزلها يط ّل على شارع
ٍ وما ينبغي عمله في مثل هذه األحداث بالقارة
رئيس – ت ّمت سفلتته وإنارته ،-فذهبت إلى هذا
ٍ
اإلفريقية؟
الداعية ،وقالت له :أري���د أن أق ّدم بيتي ليكون
 الحقيقة ..هذه األحداث يجب أال تدفعناً
ً
مس���جدا أو مدرس���ة لتحفيظ القرآن .فسألها إلى اليأس ،فأ ّمة مح ّمد  -عليه الصالة والسالم
ِ
الداعية:
وأنت أين ستسكنين؟ فقالت :هذا أم ٌر  -مبتالة ،واالبت�ل�اء يأتي قبل النصر ،ال بد من
ّ
يخصن���ي ،أنا أريد أن أق ّدم هذا البيت ،وهو ك ّل ابتالء ،ال ب���د من امتحان ،وال ب���د من الصبر

واالحتس���اب ،الله تعالى يق���ولَ { :و َج َعلْنَا مِ نْ ُه ْم
((( موروغورو :مدينة تقع في المرتفعات الجنوبية من تنزانيا،
ص َب��� ُروا َو َكانُوا بِآيَا ِتنَا
وتبعد  190كم غرب ًا من مدينة دار ال�سالم ،وهي عا�صمة أَئ َِّم ًة يَ ْه��� ُدو َن ِب َأ ْمرِ نَا لَ َّما َ
يُوقِ نُونَ} [السجدة .]24 :
منطقة موروغورو.
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ولكن على المسلمين قاد ًة وشعوباً أال يتركوا على انتشار اإلس�ل�ام ،وسهولة تعلمه ،ومالئمته
يص���ح أن يُقال ما للفطرة البشرية.
هؤالء يقتلون المس���لمين ،ال
ّ
نستطيع أن نق ّدم أكثر مما قدمنا ،ال ..يجب أن  lفضيل��ة الش��يخ عبدالرحمن بن عبداهلل
تساعدهم بالعمل ،بالقول ،ننشر ما يجري لهم ،آل الشيخ ..نش��كركم على هذا اللقاء الممتع،
أن المس���لمين استعملوا مع فرنسا شيئاً من ال��ذي ح��وى الكثي��ر م��ن العب��ر وال��دروس
ولو ّ
المقاطع���ة االقتصادية لكان لذلك أث ٌر في نجدة والفوائ��د ،نرجو م��ن اهلل تعالى أن يجعلها في
المسلمين.
ميزان حس��ناتكم ،ون��ود في الخت��ام أن نعرف
ك ّل الب�ل�اء أتى م���ن الجنود الفرنس���يين ،رأيكم في مجلة قراءات إفريقية؟
شجعوا على قتل
س���عدت بالحديث معكم،
 حياكم الله! أناُ
الجنود الفرنس���يون هم الذين ّ
مجلة ق���راءات إفريقية مجل ٌة مرموقة ،تنش���ر
المسلمين.
مكان تحقيقات ق ّيمة عن المسلمين وغير المسلمين،
تلك األحداث هزت ك ّل مسلم ،وفي ك ّل ٍ
مثل هذا يتعرض المس���لمون لألذى ،وهذا من وأنا بصفتي ُطويلب علم ألجأ لها دائماً وأستزيد
غياب المرجعية الدينية القوية ،وغياب التعاون منه���ا ،وأنتم اآلن صارت لكم مكانة في إفريقيا،
بين المسلمين ،والل ُه قاد ٌر على أن يُصلح األمور ،وانتشر ح ّيز قراءة مجلة قراءات إفريقية ،فهذه
مس���لم المجلة من النوادر على الس���احة الدعوية ،ولها
وأس���أل الله – تعال���ى -أن يجعل لك ّل
ٍ
اإلفريقي واإلسالمي،
مكانة متميزة في اإلعالم
ٍ
مضطهد فرجاً.
ّ
 lف��ي ّ
قدمتم وما ستقدمون
ظ��ل التحدي��ات الت��ي تواج��ه عالمنا فجزاكم الله خيراً على ما ّ
اإلس�لامي كيف تنظرون إلى مستقبل اإلسالم في الدعوة لإلسالم.
تعب
ونصيحتي لكمّ :
في إفريقيا؟
أن الحياة دائماً يشوبها ٌ
 هذا دين الله ،والل ُه س���بحانه يقولُ { :ه َو وإرها ٌق ونق ٌد؛ فال تلتفتوا إلى ما يُقال ..استمرواا َّلذِ ي أَ ْر َس َل َر ُس���ولَ ُه بِالْ ُه َدى َودِ ينِ الْ َحقِّ ِليُ ْظهِ َرهُ على نهجكم ،وال يجرمنكم قو ٌم انتقدوكم أو قالوا
َعلَى الدِّينِ ُكلِّهِ َولَ ْو َكرِ هَ الْ ُم ْشرِ ُكونَ} [التوبة  .]33 :فيكم ما قالوا ،الحياة كلها كفا ٌح وجهاد ،واإلنسان
اإلسالم هو الدين الموعود ،حتى في الغرب ،كما يجاهد بالسالح يجاهد بالكلمة أيضاً ،الكلمة
يظ ّل انتش���ار اإلسالم ش���يئاً مح ّيراً في الغرب؛ جهاد ،الكلمة الصادقة التي يحتسبها العبد عند
بالرغم من أنهم ينسجون ض ّده القصص الكاذبة ،الله يُث���اب عليها ،كما في الحديث الش���ريف:
الغربي كلما «الكلمة الطيب���ة صدقة»((( ،الكلمة الصادقة لها
ويحيكون المؤامرات ،ولكن المواطن
ّ
ضد اإلسالم زاد بحثه عن اإلسالم مفعولها بين الناس ،فاس���تمروا على هذا النهج
أثاروا قضي ًة ّ
فدخل فيه ،وبعد أحداث  11س���بتمبر زاد عدد الط ّيب ،أعانكم الله فيه ،وجزاكم الله خيراً 
المسلمين في أمريكا وفي الغرب.
ً
مث�ل�ا  -ينفّرون من اإلس�ل�ام من
فه���م –
أن اإلس�ل�ام يُنقص المرأة في حقوقها،
مدخلّ :
أن الذي يُس���لم في الغرب أكثرهم
والعجيب هنا ّ
من النساء ،و َمن يدخلون اإلسالم في الغرب كثي ٌر ((( متفق عليه� :صحيح البخاري ( ،)2707و�صحيح م�سلم
(.)1009
منه���م يخدمون الدعوة اإلس�ل�امية ،فهذا دلي ٌل
ثقافية ف�صلية َّ
محكمة متخ�ص�صة في �ش�ؤون القارة الإفريقية
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استمرار حمالت القلوب الصغيرة من
المنتدى اإلسالمي بدول العالم
ال لم�سي�رة العط�اء ،و�إنق�اذ
ً
ا�ستكما
القل�وب ال�صغي�رة ،ق�ام  - 1حمل ��ة (القل ��وب ال�صغي ��رة )12
والتخدير ،وفن ّيين وممرضين.

بعدة حملات طبية خالل بال�سودان ،في �أكتوبر 2015م:
المنت�دى الإ�سالم�ي ّ
الأ�شه�ر ال�سابق�ة ،حي�ث ّتم�ت اثنت�ان منه�ا في
ال�سودان ،وواحدة في بنغالدي�ش.

الم�شاركون في هذه الحمالت:

وكما هي العادة في ه���ذه الحمالت الطبية التي
طبي
يقيمها المنتدى اإلسالمي؛ ش���ارك فيها فري ٌق ٌّ
ومتخصص في جراحة وقس���طرة
عالم���ي متط��� ّوع
ّ
ٌّ
قل���ب األطفال ،يعمل في عددٍ من المستش���فيات في
المملكة العربية الس���عودية ،ف���ي( :الرياض – وج ّدة
– والقصيم) ،ويتكون م���ن عددٍ من األعضاء؛ ما بين
استش���ار ّيين ،وج ّراحين ،وأخصائ���ي العناية المركزة
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حملة (القلوب الصغيرة ( ،)12هي الثانية عشرة
على مس���توى العالم ،والخامسة في السودان) ،جاءت
بش���راكة إنس���انية خيرية بين ك ٍّل من( :المنتدى إيد،
ومؤسسة سند الخيرية) ،في الفترة من  10-2أكتوبر
الطبي على مدى  7أيام:
2015م ،أج���رى فيها الفريق
ّ
( )90عملية ،منها ( )62عملية قسطرة للقلب ،و ()28
عملية جراحية للقلب المفتوح.
وقد أقام المنتدى حف ً
ال بفندق السالم روتانا ،وزّع
الطبي
فيه الش���هادات التقديرية على أعضاء الفريق
ّ
والشركاء ،وشكر الشيخ خالد الصقير (مساعد أمين
عام المنتدى اإلسالمي للش���ؤون التنفيذية) الجهو َد
التي قام بها الفريق الطبي ،والشركا َء الذين ساهموا

في إنجاح الحملة ،مؤ ّكداً أ ّن (المنتدى إيد) يعمل عبر
االستراتيجي على إنقاذ أكبر عددٍ من
هذا المش���روع
ّ
األطفال في أنحاء العالم كافة.

 - 2حمل ��ة (القل ��وب ال�صغي ��رة )13
ببنغالدي�ش ،في دي�سمبر 2015م:

أقام المنتدى اإلس�ل�امي حملت���ه الطبية الثالثة
عش���رة (القل���وب الصغيرة لجراحة وقس���طرة قلب
األطفال) ف���ي العاصمة البنغالي���ة (دكا) ،في الفترة
من  12-5ديس���مبر 2015م ،برعاية مؤسسة الجميح
الخيري���ة ،وبحض���ور مدي���ر الخدم���ات الطبية في
بنغالدي���ش ميجور جنرال ربيع اإلس�ل�ام ،وعدد من
قيادات الجيش العس���كري ،وكان مق��� ّر الحملة في:
(المستش���فى العس���كري) بالعاصمة (دكا) ،وقد ت ّم
توفير جميع األدوات الطبية الالزمة للعمليات.
عالمي متط ّوع
طب���ي
ش���ارك في الحملة فري ٌق
ٌّ
ٌّ
ومتخص���ص في جراحة وقس���طرة قل���ب األطفال،
ّ
يعمل في عددٍ من المستش���فيات في المملكة العربية
الس���عودية ،قاموا في هذه الحمل���ة  -بتوفيق الله –
بإجراء )84( :عملية ،منها ( )47عملية قسطرة للقلب،
و ( )37عملية جراحية للقلب المفتوح.

ف���ي ختام الحملة؛ أ ّكد الش���يخ خال���د الصقير
(مس���اعد أمين عام المنتدى اإلس�ل�امي للش���ؤون
اإلس�ل�امي لتل ّمس معاناة
س���عي المنتدى
التنفيذية)
َ
ّ
إخواننا في بنغالديش ،وبخاصة االحتياجات الطبية،
وأشاد الش���يخ الصقير بتعاون الجهات الرسمية في
العس���كري
بنغالديش ،وخصوصاً إدارة المستش���فى
ّ
الطبي المس���اند ،لتعاونه���م وتهيئتهم ك ّل
والفري���ق
ّ
الوسائل والخدمات إلنجاح الحملة.

 - 3حمل ��ة (القل ��وب ال�صغي ��رة )14
بال�سودان ،في مار�س 2016م:

قام المنتدى اإلس�ل�امي بالشراكة مع شركة أبو
داوود بحمل���ة (القل���وب الصغيرة  )14بالس���ودان /
الخرطوم ،في الفترة من  11–5مارس 2016م.
أجرى خالله���ا الفريق الطب���ي )84( :عملية ،منها
( )61عملية قسطرة للقلب ،و ( )23عملية جراحية للقلب
المفتوح ،في مركز جراحة القلب بمستشفى أحمد قاسم.
إجمالي ما ت��� ّم تنفيذه خالل أربع
وبهذا؛ يصبح
ّ
عش���رة حملة دش���نها المنتدى )877( :عملية ،منها:
( )554عملية قسطرة للقلب ،و ( )323عملية جراحية
للقلب المفتوح ،تكلّلت كلها بالنجاح ولله الحمد 
ثقافية ف�صلية َّ
محكمة متخ�ص�صة في �ش�ؤون القارة الإفريقية
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إفريقيا الوسطى خطوات نحو االستقرار
«فوستن تواديرا» رئيسًا جديدًا إلفريقيا الوسطى
د .محمد الب�شير �أحمد مو�سى
باحث في الدرا�سات الإفريقية والقانونية ،ت�شاد

حيث فاز «تواديرا» بما نس���بته ()%63؛ متف ّوقاً على خصمه
رئيس الوزراء األس���بق «أنسيت جورج دلوقلي» المدعوم من
قِ بل الحكومة الفرنسية ومن حزب الرئيس األسبق «بوزيزي»؛
لذا كان يع ّد مرش���ح «بوزيزي» بامتياز ،إال أنه ُمني بخسارةٍ
أم���ام «تواديرا» المدعوم م���ن قِ بل بع���ض المعارضة غير
المسلمة ،باإلضافة إلى شرائح كبيرة من المسلمين ،وتجلّى
ذلك بزياراته قبيل انتخابات الدور الثاني لعددٍ من مخ ّيمات
اللجوء في دول الجوار ،باإلضافة إلى النازحين في الداخل،
مما كان له األثر الواضح في س���ير العملية االنتخابية ،حيث
بشكل الفت.
ت ّم دعمه من قِ بل المسلمين ٍ
حفل كبيرٍ  ،في  30مارس 2016م،
وس���يُؤ ّدى الق ََّسم في ٍ
بشكل
بعد اعتماد المحكمة الدس���تورية لنتيجة االنتخابات ٍ
منافسه بالفوز ،مما يبشر أ ّن هناك
نهائي ،وتهنئة «دلوقلي»
َ
ٍ
سنوات من
أم ًال يلوح في األفق نحو االستقرار والسالم بعد
االحتراب والتهجير القسري.
إال أ ّن المس���تفيدين من الفوضى الخالقة لم يس��� ّرهم
كثي���راً فوز «تواديرا» في االنتخابات ،ل���ذا كانت العملية التي
أ ّدت إل���ى مقت���ل ( )12من رعاة البقر المس���لمين في مدينة
بامباري في وس���ط البالد((( ،وهي واحدة من العمليات التي
يتو ّقع أن تستمر بين الفينة واألخرى لتعطيل االستقرار واألمن
في إفريقيا الوس���طى وإعاقته ،وخصوصاً بعد ظهور تقارير
الخارجي بين ش���ركات فرنس���ية،
«ويكليكي���س» عن التواطؤ
ّ
وحكومة الكونغو الديمقراطي���ة ،وحكومة «بوزيزي» ،في منح

التقيت بـ «فوستن تواديرا  » Faustin Touadéraفي
ُ
مكتبه ،في مجلس الوزراء ف���ي العاصمة بانقي ،حينما كان
رئيس���اً للوزراء في عهد حكومة «بوزيزي» ،ضمن ٍ
معني
وفد ٍّ
���م للغة العربية في جامعة بانقي الوطنية ،حينها
بإنشاء قِ ْس ٍ
فتحدث حديث المل ّم بوضع بالده،
ب ّينا له الهدف من الزيارةّ ،
الجغرافي وتشكيالته اإلثنية والدينية،
ومق ّدراً أهمية موقعه
ّ
لذا كان دعمه قو ّياً في كلمته إلنشاء هذا القِ ْسم ،حيث قال:
«إ َّن إنش���اء قِ ْسم اللغة العربية في جامعة بانقي سيُسهم في
التعليمي في البالد ،وسيُساعد هذا القِ ْسم
الوعي
ّ
رفع مستوى ّ
وخاصة أ ّن
على التعرف على الحضارة العربية اإلس�ل�امية،
ّ
العربية تُعتبر اليوم ف���ي المدارس الحكومية ماد ًة اختيارية،
وجزءاً ال يُس���تهان به من شعبي من المسلمين ،فبهذا القِ ْسم
سيت ّم تأهيل عددٍ من األس���اتذة الذين يد ّرسون هذه المادة
للتوجه
والحضارة العربية في مدارسنا المختلفة ،وآن األوان ّ
إلى المشرق العربي؛ باعتبار اللغة العربية والحضارة العربية
جزءاً من الحضارات اإلنس���انية ،لذا أقترح أن يكون قِ ْسماً
ليس للغة العربية فحس���ب ،بل للحضارة العربية اإلسالمية
أيضاً؛ حتى يتس���نّى لطالب إفريقيا الوسطى التع ّرف على
هذه الحضارة العظيمة التي ساهمت في تط ّور البشرية».
ع���ام ون ّيف؛ تغ ّيرت المعادل���ة في البالد،
وبع���د مرور ٍ
ووصلت حركة «س���يلكا» إل���ى الحكم ،وأطاح���ت بحكومة
ع���ام آخر اندلعت الحرب
الرئي���س «بوزيزي» ،ومن ث ّم بعد ٍ
الجئ
الطائفية التي أ ّدت إلى تش���ريد أكثر من (ٍ )470.000
نازح
وتهجيرهم إلى دول الجوار ،ونزوح أكثر من (ٍ )50.000
ٍ
ٍ
وساطات من
إلى المدن الش���مالية في البالد ،وبعد
أطراف ((( ال��وك��االت ،انظر« :ب��ان بر�س ،ي��وم 2016/3/07م تحت
عنوان« :مقتل � 12شخ�ص ًا في هجمات بقرية و�سط جمهورية
ع��� ّدة ،تمخّ ض عن ك ّل ذل���ك عق ُد االنتخابات التش���ريعية
�إفريقيا الو�سطى» 7 ،مار�س 2016م http:// 06:03:27 -
والبرلماني���ة ،حيث بدأت في  30ديس���مبر 2015م ،وانتقل
www.panapress.com/pana-pays-7-lang3-cfindex.html
اثنان للدور الثاني الذي ُعقد في يوم األحد 2016/02/14م،
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هذه الش���ركات حقوق امتيازٍ في بعض المناطق للتنقيب عن
الغاز والنفط واأللماس ،وبخاصة شركة «أريفا» الفرنسية ،مما
كان سبباً من أس���باب الحرب األخيرة على المسلمين ،حينما
أحس���ت هذه الش���ركات بخطورة حكومة «دوجوتيا» ،فكانت
ّ
المساهمة الفاعلة في الحرب األخيرة بدعم ميليشيات «أنتي
ب�ل�اكا» ،حيث جاءت تحت عنوان« :الح���رب القذرة» ،وذكرت
التقارير أعداداً كبيرة من الوثائق التي تُثبت عملية التواطؤ بين
الش���ركات الغربية والحكومات اإلفريقية إلراقة دماء الفقراء
والمساكين في إفريقيا الوسطى،
وبخاصة المسلمون منهم(((.
ّ
(((
جدول يب ّين نتائج المرشحين
نتيجة ت�صويت
الجولة الأولى

نتيجة ت�صويت
الجولة الثانية

%

الأ�صوات

%

23.74

268.952

37.29

AnicetGeorges
Dologuélé

Union for
Central
African
Renewal

الأ�صوات

�أن�سيت جورج
دلوقلي

اتحاد �إفريقيا
الو�سطى
للتجديد

413.352

المر�شح

الحزب

«ب�ل�ال كوليمبا ديزري» ،الذي جاء ف���ي الترتيب العام ثالثاً،
ي���د ّل على أمرٍ مه ٍّم ،وهو وجود قابلية ألن يحكم هذه الدولة
مس���ل ٌم عبر صناديق االنتخاب ،وهو ما كاد أن يحقّقه «بالل
كوليمبا» ،وهو ينتمي لقبيلة م���ن القبائل المه ّمة في جنوب
البالد ،ومن بينها العاصمة بانقي.
الغربي
كما تد ّل هذه النتائج على أمرٍ آخر ،وهو أ ّن الزخم
ّ
ّ
ّ
المرشح «دلوقلي»
المرش���حين لم ينجح ،وعلى رأسهم
لبعض
ال���ذي كان آخر رئيس وزراء في الحكومة االنتقالية برئاس���ة
الفرنسي ودعم
المسلم «ميشيل دوجوتيا» ،حيث أخفق الدعم
ّ
التجار
الش���ركات الفرنس���ية له ،وكذا لم ينفعه دع���م بعض ّ
اللبنانيين الذين ينتمون إلى حزب الله ويمتلكون ثروات كبيرة،
حي���ث دفعوا مبالغ طائل���ة لدعم حملة «دلوقل���ي» ،وبخاصة
التاجر «هزاع» ،فأتت الرياح بما ال يشتهيه ح ّكام اإلليزيه.
واألمر الالفت اآلخر :أنه بالرغم مما صاحب االنتخابات
إعالمي ض ّد الرئيس المنتخب «تواديرا» من قِ بل
تهييج
م���ن ٍ
ٍّ
العملي أن
وس���ائل اإلعالم الفرنسية؛ فإنه استطاع بماضيه
ّ
يتغلّب على هذه العقبات بنس���بةٍ مريحةٍ ج ّداً ،بعد انضمام
«بالل كوليمبا» إليه في الجولة الثانية.

وماذا بعد االنتخابات؟

19.05

215.800

136.398

12.04

62.71

695.059

تفيد ك ّل المؤشرات إلى أ ّن الوضع سيستقر ٍ
بشكل كبيرٍ
 بإذن الله تعال���ى ،-وخصوصاً أ ّن الرئيس «تواديرا» ُعرففو�ستن �أركانج
تواديرا
ّ
عنه أنه شخصية عملية ،وينتمي إلحدى القبائل المؤثرة في
م�ستقل
FaustinArchange
البالد ،ولديه قابلية ألهل الجنوب والشمال معاً ،ودليل ذلك
Touadéra
فوزه بهذه النسبة العالية على خصمه.
التجمع
وبرغم أ ّن التحديات المعقّدة في إفريقيا الوسطى تؤ ّرق
الديمقراطي
ديزري
ب�إفريقيا
الرئيس المنتخب وس���تثقل كاهله كثيراً؛ فإ ّن تهنئة المسلمين
الو�سطى
كوليمبا
Central
ومش���اركتهم ،واالحتفاء العام بفوزهّ ،
مؤشر مه ٌّم للعوامل التي
Désiré
African
Kolingba
يمكن أن تساعد على االس���تقرار ،وخصوصاً بعض العناصر
Democratic
Rally
القوية في تحالف س���يلكا ،حيث إنه من المفترض ،بنا ًء على
ش���روط االتفاقية المو ّقعة في «برازافيل» إلحالل السالم في
والمالحظ على هذه النتائج:
أ ّن المش���اركة كانت كبيرة ،ووجود ثالثة مسلمين ضمن بانقي ،أن يكون أحد المسؤولين الرئيس أو رئيس الوزراء من
المرش���حين ،أبرزهم :ابن الرئيس الس���ابق كوليمبا ديزري المسلمين؛ بنا ًء على نتائج االنتخابات ،وإذا ما ُط ّبق هذا؛ فإ ّن
رئيس ذي رؤية واضحةٍ إلحالل الس�ل�ام وتحقيق
التكامل بين ٍ
منس���جم مع هذه
مس���لم
((( التقرير من�شور في 2016/02/25م بعنوان The New :االزدهار االقتصادي ،ورئيس وزراء
ٍ
ٍ
 Dirty War for Africa›s uranium and mineralالرؤية ،لعام ٌل مه��� ٌّم من عوامل عودة الالجئين والنازحين إلى
rights, https://wikileaks.org/car-mining
اختالل في هذه المعادلة
ديارهم ،وعودة األمن في البالد ،وأي
ٍ
((( انظر:
 /25/01/http://afriquenewsinfo.net/2016قد يُرجع البالد إلى حالة الفوضى المدمّرة ،وهذا ما يخش���اه
centrafrique / http://www.anerca.org/index.
-php/elections-presidentielles/2eme
كثي ٌر من دول الجوار ،ومن عقالء إفريقيا الوسطى 
ثقافية ف�صلية َّ
محكمة متخ�ص�صة في �ش�ؤون القارة الإفريقية
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تحوالت الخطاب اإلسالمي في إفريقيا..
من الصوفية اإلصالحية إلى بوكوحرام

كانت

 ول�م ت�زل  -الح�ركاتالإ�سالمي�ة ف�ي �إفريقي�ا ّ
ت�شكل
هاج�س� ًا �شغ�ل الكثي�ر م�ن المعنيي�ن بدار�س�ة
الق�ارة ال�سم�راء ،فف�ي الما�ض�ي �أدت ه�ذه
مهم� ًا ف�ي ت�أ�سي��س الكثير من
الح�ركات دور ًا ّ
الممالك الإ�سالمية ،والتي كان�ت �سبب ًا مبا�شر ًا

ال�سيا�سي
في تحقيق قد ٍر كبي ٍر من اال�ستقرار
ّ
واالقت�صادي في مناطق مختلفة من القارة .وفي
ّ
مرحل�ة االحتلال الغرب�ي للق�ارة كان له�ذه
ب�شكل
الح�ركات مواق�ف متباين�ة ،انعك�س�ت
ٍ
رئي��س ومبا�ش ٍر على م�ستقبل هذا االحتالل في
ٍ
القارة �أي�ض ًا.

عر�ض� :أ�سامة الهتيمي
�صحفي وكاتب م�صري

الم�ؤلف :الأ�ستاذ الدكتور حمدي عبد
الرحمن ح�سن – �أ�ستاذ العلوم ال�سيا�سية
والمتخ�ص�ص
في جامعتي زايد والقاهرة،
ّ
في ال�ش�أن الإفريقي.
الكتاب� 400 :صفحة من القطع الكبير.
النا�شر :من �إ���ص��دارات مركز الأه��رام
للن�شر.
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تمهيد:

الفك���ري الذي ط���رأ على
وكان التح���ول
ّ
الحركات اإلس�ل�امية مؤخراً دافعاً كبيراً للكثير
من الباحثين والمراقبين لمعرفة األس���باب وراء
هذا التح��� ّول في خطابها ال���ذي ربما انحصر
– س���ابقاً  -في الجوانب الصوفي���ة في غالبه،
واإلصالحي في بعض األوق���ات ،إلى الخطاب
ّ
المتجس���د في نماذج م���ن مثل:
الراديكال���ي
ّ
«بوكوحرام» و «حركة الشباب الصومالية».
ويأتي كتاب( :تحوالت الخطاب اإلسالمي في
إفريقيا من الصوفية اإلصالحية إلى بوكوحرام)،
لألس���تاذ الدكتور حمدي عبد الرحمن ،كإحدى
المح���اوالت لإلجابة عن تس���اؤالت التح ّول في
هذا الخطاب اإلسالمي في إفريقيا.

�أهمية الدرا�سة:

أن الواقع
في مقدمة الكت���اب؛ يرى الباحث ّ
ٍ
وتعدد في األديان
تنوع
اإلفريقي ،بما يشهده من ٍ
والمعتقدات ،يضفي على دراسة الظاهرة الدينية،
وارتباطه���ا بالتحوالت السياس���ية واالجتماعية
أن
التي تشهدها القارة ،أهمي ًة
خاص ًة ،مضيفاًّ :
ّ
المالحظة األساس���ية المرتبطة بحقيقة األديان
التقليدية في إفريقي���ا أنها محلية الطابع ،فهي
بالجزر المعزول���ة ،أي أنها ال تمتلك أي
أش���به ُ
فعالية خارج نطاق الجماعة الدينية المؤمنة بها،
وهي ال تطرح رؤى تجديدية ،وليس من أهدافها
تجاوز جماعتها العرقية واالنتشار على المستوى
الوطن���ي أو القاري ،فض ً
ال عن أنها مش���دودة
إلى الماضي واألس�ل�اف أكثر من استش���رافها
للمس���تقبل ،فك ّل الذي تقوم به هو اإلبقاء على
الوضع القائم ومقاومة التغيير ،وعليه :لم تشهد
القارة قبل قدوم المسيحية أو اإلسالم ما يمكن
أن نس���ميه بظاهرة الحروب الدينية أو حركات
اإلحياء الديني.
ويستطرد الباحث قائ ً
ال( :وإذا كان اإلسالم

ه���و أكثر األديان انتش���اراً إفريقي���ا ،حتى أنها
ُوصف���ت بـ «قارة اإلس�ل�ام» ،فإنه في جوهره -
بالنسبة للش���عوب اإلفريقية  -يُع ّد ديناً إفريق ّياً
انتش���ر بقوته الذاتي���ة وخصائص���ه الدفينة،
إن���ه أكثر األدي���ان صالحي ًة وارتباط���اً بالواقع
فإن دراسة الظاهرة اإلسالمية
اإلفريقي ،وعليهّ :
في إفريقيا تطرح عدداً من المالحظات المه ّمة،
لع ّل من أبرزها:
أن اإلس�ل�ام ،وبرغم التحدي���ات ،ال يزال
– ّ
بمقدوره أن يمارس دوراً مه ّماً في عملية النهضة
والتطور للشعوب اإلفريقية.
أن القضية األساس���ية ف���ي إفريقيا غير
 ّالعربي���ة ذات جانبين :أولهم���ا يتم ّثل في حركة
التجديد الدين���ي بهدف الع���ودة بالعقيدة إلى
مرحلة النقاء األول ،والثاني يرتبط بعملية نشر
الدعوة ،حيث يُع ّد اإلسالم أكثر األديان انتشاراً،
وربم���ا يُعزى ذلك إل���ى قدرته عل���ى التطويع
والتطبيع إزاء الواقع اإلفريقي ،فض ً
ال عن تأكيده
على قيم العدالة والمس���اواة ،والنظر إليه  -في
اإلدراك اإلفريقي  -بأنه ليس ديناً أجنبياً.
 إذا كانت مس���الك اإلس�ل�ام في إفريقياالتجار
متعددة ومتشعبة ،حيث تشتمل على َد ْور ّ
والدعاة األفارقة فض ً
ال ع���ن الطرق الصوفية،
فإن حروب الجهاد خالل القرنين  18و  19التي
ّ
ش���هدتها بعض المناطق ،مثل بالد الهوسا ،قد
خاص ًة؛ نظراً ألنها أدت إلى قيام
اكتسبت أهمي ًة
ّ
تصدت بقوة للغزو األوروبي ،كما
دولة إسالمية
ّ
ش ّكلت بذوراً للمقاومة الوطنية لالستعمار.
أن تحليل الظاهرة اإلسالمية في إفريقيا
 ّخض���ع لعملية دعاي���ة مغرضة ف���ي الكتابات
المتخصص���ة ،حيث بدأ الحديث منذ
األوروبية
ّ
نهاية القرن  19عن ظاهرة« :اإلس�ل�ام األسود»،
إنه إسالم خضع لعملية إعادة صياغة وتفكيك،
فأضحى أكثر توافقاً مع الخصائص النفس���ية
ثقافية ف�صلية َّ
محكمة متخ�ص�صة في �ش�ؤون القارة الإفريقية
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لألجناس السوداء ،وقد تجاوب بعض المفكرين
األفارقة ،والسيما في إفريقيا الفرانكفونية ،لهذه
الدعوة ،وقالوا بوجود مصادر محلية لإلسالم أو
ما أُطلق عليه« :أفرقة اإلسالم».
أن النّخب الحاكم���ة في الدول اإلفريقية
 ّاإلس�ل�امية سعت بعد االس���تقالل إلى محاولة
تحييد المتغ ّير الديني ،من خالل فرض دساتير
علمانية تفصل بين الدين والدولة ،وتؤكد حرية
المعتقد ،وقد ظهر ذل���ك واضحاً في الخطاب
الديني الرس���مي المرتبط بالدولة أو المتحالف
الوطني للنّخبة
معها؛ أنه يسير وفق المش���روع
ّ
السياسية الحاكمة.

ق�ضايا ومحاور:

أن البح���ث جاء للتركيز
يش���ير الباحث إلى ّ
في أحد جوانب دراس���ة الظاهرة اإلس�ل�امية
في إفريقيا جنوب الصحراء ،وهي إش���كاليات
وقضايا تجديد اإلس�ل�ام وإصالحه في الواقع
اإلفريق���ي ،ومن ث��� ّم فقد ح���اول الباحث في
هذا الس���ياق أن يطرح رؤية شمولية لفهم بيئة
الخطاب اإلصالحي والتجديدي وأنماطه ،وذلك
عبر المكان والزمان.
يدور الكتاب حول خمس���ة محاور رئيس���ة،
ت ّمت معالجتها في تس���عة فصول ،باإلضافة إلى
المقدمة والخاتمة:
المحور األول :دراس���ة الظاهرة اإلسالمية
بش���كل عام؛ من حيث إش���كاالتها
في إفريقيا
ٍ
النظرية والمنهجية ،وتحدياتها التاريخية.
المحور الثاني :أنماط الخطاب اإلس�ل�امي
الذي يط���رح رؤى تجديدية ،تدفع بالدين ليكون
مش���روعاً للنهضة والتق ّدم ،وقد شهدت القارة
خالل القرون الثالث���ة األخيرة تيارات وحركات
إصالحية عدي���دة ،تراوح���ت مناهجها ما بين
العمل من داخل النظام الحاكم ،وبين الثورة عليه
واإلطاحة به.
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المحور الثال���ث :خطاب الهوي���ة والتعامل
مع اآلخر ،وقد ر ّكز ه���ذا الخطاب على مدخل
اإلصالح التعليمي ،وتطوير النظام القانوني بما
يحافظ على هوية المجتمعات اإلس�ل�امية؛ كما
هو الحال في شرق إفريقيا وجنوبها.
المحور الرابع :الج���دل الذي أثاره خطاب
تطبيق الشريعة في شمال نيجيريا ،حيث يطرح
إش���كالية الديمقراطية ،والتعامل مع اآلخر غير
المسلم.
المح���ور الخام���س :تحدي���ات المش���روع
الحداث���ي الغربي ،وأثره في موضوعات وقضايا
خطاب التجديد الديني ،حيث يناقش المشروع
الفكري الذي يق ّدمه المفكر الس���وداني حس���ن
التراب���ي ،وكذلك اجتهادات المفكر والناش���ط
الجنوب إفريقي فريد إسحاق.

الف�ص ��ل الأول :الإ�سالم في �إفريقيا:
ر�ؤية منهجية وتاريخية:

(إن اإلسالم ،وكما هو معلوم،
يقول الباحثّ :
يُع ّد أحد المكونات الرئيسية للموروث الحضاري
اإلفريقي ،وقد حس���به علي مزروعي أحد أبعاد
ثالثة تش��� ّكل الميراث الثالثي إلفريقيا ،وعليه:
ف���إن التأكيد على ال���ذات الحضارية اإلفريقية
ّ
يم ّث���ل خطو ًة واعي ًة لوض���ع إفريقيا على طريق
النهضة والتعامل الصحي���ح مع واقع ومتغيرات
العال���م من حولها) ،ثم يتس���اءل الباحث قائ ً
ال:
(أليست إفريقيا  -وكما وصفها مفكرنا األشهر
جمال حم���دان  -هي :جبهة حفظ اإلس�ل�ام،
واحتياطي توسعته في المستقبل؟!).
ّ

ال��م��ب��ح��ث الأول :الإ���ش��ك��ال��ي��ات
المنهجية:

أن حال إفريقيا والمس���لمين
أك���د الباحث ّ
بها ،وإن كانت له خصوصي���ة غير منكرة ،فإنه
ال يخال���ف المش���كالت والعوائق الت���ي تواجه

المس���لمين في مناط���ق العالم األخ���رى ،وأنه
بمراجع���ة األدبي���ات الحديثة عن اإلس�ل�ام -
أن بعضها ح���اول التركيز
على كثرته���ا  -نجد ّ
في إش���كالية التاريخ والتعدد والتنوع في إطار
الممارسات اإلفريقية لإلسالم.
(إن المالحظة المه ّمة
وفي موضع آخر؛ قالّ :
المرتبطة بتقاليد دراس���ة اإلسالم والمجتمعات
اإلسالمية ،في إفريقيا منذ أعوام الستينيات من
القرن الماضي ،م ّثلت في مرحلة معينة ما يمكن
أن نُطلق عليه اس���م« :الموضة الفكرية» في حقّ
الدراس���ات اإلفريقية ،إذ ال يخفى على الباحث
أن دراسة الظاهرة اإلس�ل�امية اكتسبت أهمي ًة
ّ
ومكان ّة بارزة بين أدبيات دراسة الواقع اإلفريقي
الكالسيكية).
أن :تناول الظاهرة اإلس�ل�امية في
ويضيف ّ
إفريقي���ا من خالل المنظ���ور الصوفي  -برغم
أهميت���ه  -ال يخلو من مخاطر ج ّمة ،فالتحوالت
السياس���ية واالقتصادي���ة واالجتماعي���ة ،التي
شهدتها المجتمعات اإلسالمية في إفريقيا منذ
االس���تقالل ،تفرض ضرورة تبنّي مناهج أخرى
وطرائق مختلفة للتحليل.

المبحث ال��ث��ان��ي :ع��وام��ل االنت�شار
وتحديات اال�ستعمار الغربي:

ٍ
أن منطقة شرق
بل ُ ٍغة
حاس���مة يق ّرر الباحث ّ
إفريقيا م ّثلت مهداً النطالقة اإلسالم والمسلمين
األول���ى ،وهو ش���رف يكاد يضاهي م���ا تمتلكه
الحج���از من أمر الدعوة إلى اإلس�ل�ام ،مضيفاً
أن اإلسالم
أ ّنه عاد ًة ما يغفل كثي ٌر من الناس عن ّ
ق���د وصل إلى إفريقيا قبل أن يصل إلى المدينة
المنورة ،فقد كانت هجرة المسلمين األولى إلى
الحبشة عميقة األثر بالنسبة للجماعة المسلمة
في مكة المكرمة.
وتناول الباحث عوامل انتش���ار اإلسالم في
إفريقيا ،وهي:

تناول الظاهرة اإلسالمية في
إفريقيا من خالل المنظور
الصوفي  -برغم أهميته  -ال
يخلو من مخاطر ّ
جمة

 - 1الفتح اإلسالمي لشمال إفريقيا.
 - 2العوام���ل الش���خصية ودور التج���ار
المسلمين.
 – 3الهج���رات ،ومنه���ا هج���رات القبائل
العربي���ة ،والهجرات التي ت ّم���ت عبر الصحراء
اإلفريقية.
 - 4طبيعة الدين اإلسالمي ،ويقصد بها ما
ٍ
س���مات جعلته قريباً من
يتّس���م به اإلسالم من
أفئدة األفارقة.
االجتماعي للمسلمين.
بالرقي
 - 5الشعور
ّ
ّ
الطرق الصوفية ،والتي مارس���ت دوراً
ُّ - 6
كثير من األفارقة إلى اإلسالم.
مه ّماً في جذب ٍ
وتناول الباحث خريطة انتش���ار اإلس�ل�ام
والممالك اإلسالمية؛ مشيراً إلى بعضها:
 إمبراطورية غانا. إمبراطورية مالي. إمبراطورية الصونغاي.ثم تط ّرق إلى :إشكاليات اإلرث االستعماري،
أن له :مجموع ًة من المالمح العا ّمة
وال���ذي رأى ّ
التي م ّثلت قاس���ماً مش���تركاً في إفريقيا ،ومن
أبرزها:
 جميع الدول االس���تعمارية رفعت ش���عار:«األبوية السياسية».
 واجهت بعد انكش���اف أهدافها الحقيقيةثقافية ف�صلية َّ
محكمة متخ�ص�صة في �ش�ؤون القارة الإفريقية
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ودراستها.
مقاوم ًة عنيف ًة من األفارقة.
ثم يتطرق الباحث في هذا المبحث للحديث
 أفضت عملية التدافع األوروبي إلى احتاللعن مفه���وم الخطاب الديني ل���دى العديد من
إفريقيا ،وإلى خلق ظاهرة« :الدولة الحديثة».
 ارتب���ط بمح���اوالت الدول���ة األوروبي���ة المفكري���ن اإلس�ل�اميين ،ومفه���وم تجدي���ده،دول ومعوقات هذا التجديد.
االس���تعمارية خلق الهياكل اإلدارية ،وظهور ٍ
ال��م��ب��ح��ث ال��ث��ان��ي :دواف����ع تجديد
ٍ
ٍ
وبحدود مصطنعة.
مصطنعة،
 أدى االس���تعمار إلى تنامي الروح الوطنية الخطاب الديني:وف���ي هذا المبحث يش���ير إلى أنه انتش���ر
اإلفريقية.
ٌ
الديني،
الخطاب
أنم���اط
من
نمط
إفريقيا
في
ّ
المبحث الثالث :الحركات الإ�سالمية
يمكن تسميته« :الخطاب التقليدي» ،وهو يرتبط
في �إفريقيا:
وفي هذا المبح���ث؛ تناول الباحث نش���أة بش���خصية المعلّم أو عالم الدي���ن الذي يلتف
أن الناس حوله ،ويم���ارس هذا المعلّم في مجتمعه
الحركات اإلس�ل�امية وتط ّورها ،مشيراً إلى ّ
المتابع لنش���أة الحركة اإلسالمية وتطورها في وظائف أخالقية ودينية بما له من منزلة رفيعة،
ّ
إفريقي���ا ،يجد أنها ال تختلف كثيراً عن مثيالتها جعلت منه أنموذجاً أخالق ّياً يُحتذى.
وينتق���ل الباحث بع���د ذل���ك للحديث عن
في أنحاء العلم اإلس�ل�امي؛ من حيث ارتباطها
المتغيرات الت���ي دفعت للتح���ول من الخطاب
أن ه���ذه الحركات
بالحقبة االس���تعمارية ،بيد ّ
التقليدي إلى الخطاب التجديدي أو اإلصالحي،
اتخذت أشكاالً تنظيمية وحركية؛ فيها قد ٌر كبي ٌر
ومنها:
من النضج والوعي في فترة ما بعد االستعمار.
 التأ ّثر بظهور جماعة اإلخوان المس���لمينكما تن���اول تصنيف الحركات اإلس�ل�امية؛
في مصر 1928م ،وظهور الجماعة اإلس�ل�امية
ً
ناق�ل�ا ع���ن المفك���ر الكيني عل���ى المزروعي
التي أسسها أبو األعلى المودودي عام 1934م.
قوله« :الحركات اإلس�ل�امية من حيث تط ّورها
 خفوت أهمية المتغ ّير الديني في إفريقيافي إفريقيا انحصرت في نموذجين رئيس���يين:
وتراجعه لصال���ح األيديولوجيات المهيمنة ذات
أولهما :النم���وذج اإلحيائي اإلصالحي ،والثاني:
الطابع العلماني بعد االستقالل.
هو النموذج التبشيري الدعوي».
 ظهور رؤى إصالحية إس�ل�امية ،طرحتالف�ص ��ل الثان ��ي :مفه ��وم الخط ��اب قضايا مه ّمة تدخل في صلب خطاب التجديد.
الإ�سالمي ودوافع تجديده:
 قيام الثورة اإليرانية عام 1979م.المبحث األول :مفهوم الخطاب اإلسالمي:
 غياب الديمقراطية ،وانتش���ار الفساد فيأشار في مقدمة الفصل إلى أنه يمكن النظر الواقع اإلفريقي.
إلى مفهوم الخطاب اإلسالمي بداللته المعرفية،
 ط���رح الموقف من اآلخ���ر الغربي ،ومنوأبع���اده األيديولوجي���ة المرتبط���ة بمصدره ،محاوالته لفرض الهيمنة السياسية واالقتصادية
وس���ياقاته المجتمعية المختلفة؛ باعتباره أحد والثقافية على شعوب العالم غير العربي.
المداخ���ل األساس���ية لفهم تقالي���د اإلصالح
المبحث الثالث :مفهوم الخطاب اإلسالمي
والتجدي���د ف���ي الفك���ر اإلس�ل�امي المعاصر في الفكر السوداني الحديث:
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أن
أن البع���ض يرى ّ
وفي���ه أوض���ح الباحث ّ
الحركة اإلس�ل�امية الس���ودانية ق ّدمت نفسها
بوصفها حلق ًة من حلقات التجديد اإلس�ل�امي،
هناك مجموعة من العوامل
واصل ًة نفس���ها بتاريخ اإلس�ل�ام في السودان،
أسهمت في مجملها في
ومس���تفيد ًة من تج���ارب الحركة اإلس�ل�امية
ّ
تحدي الخطاب الصوفي،
التاريخي الذي م ّثله الفقهاء
الس���ودانية ببعدها
ّ
ٍّ
إصالحي
خطاب
وإنتاج
ٍ
والمتص ّوفة.
جديد ،يستند إلى مرجعيات
ٍ
ويتن���اول الباحث بعضاً م���ن آراء ٍ
عدد من
أصولية سلفية
المفكرين الس���ودانيين حول مفه���وم الخطاب
الديني ،ومنهم البروفيس���ور عبد الرحيم علي،
بالوالء ُّ
للطرق الصوفية.
والبرفيس���ور حسن مكي ،والش���يخ صادق عبد
الفرنس���ي،
 أن���ه عند مجيء االس���تعمارّ
الماجد ،واإلم���ام الصادق المه���دي ،والدكتور
وتبنّي���ه نمط الحكم المباش���ر ،بما يعني تدمير
حسن الترابي.
البنية السياسية التقليدية في السنغال ،تحركت
الف�ص ��ل الثال ��ث :الخط ��اب ال�صوف ��ي
ُّ
الطرق الصوفية لتس��� ّد هذا الفراغ؛ من خالل

المهادن :ال�سنغال نموذجاً:

إعالن سياسة التحالف ،أو المهادنة على األقل،
مع السلطات االستعمارية.
ثم يتط���رق الباح���ث إلى تس���ليط الضوء
على «الطريقة المريدية» في الس���نغال ،متناوالً
مؤسسها ،وأه ّم ما طرحته من أفكار.
ّ
كما تناول نش���أة «جمعية لواء تآخي المسلم
الصالح» في الثالثينيات من القرن الماضي.

وينقل الباحث ف���ي مقدمة الفصل مقوالت
اإلم���ام الغزالي في كتابه( :المنقذ من الضالل)
حول الصوفي���ة ،ومن ثم يبن���ي الباحث فكرته
أن ُّ
الطرق الصوفية في اإلس�ل�ام ال يمكن
على ّ
مقارنتها ببساطة مع ُّ
الطرق الباطنية الموجودة
في العقائد والثقافات األخرى.
أن خطاب إسالم التكايا
غير أنه يخلص إلى ّ
المبحث الثاني :الخطاب ال�صوفي
أو ُّ
الط���رق الصوفية هيم���ن – وال يزال – في الجهادي ..نموذج عثمان بن فودي:
كثير من المناطق؛ على الرغم من تع ّدد مصادره
ٍ
وخص���ص المؤلف هذا المبحث لتس���ليط
ّ
الفكرية وجهود إصالحه وتجديده.
الضوء على عثمان بن فودي ،وجماعته التي تم ّكن
ّ
ويقس���م الباحث ه���ذا الفص���ل إلى ثالثة عبرها من تأسيس أحد الممالك اإلسالمية في
مباحث:
إفريقيا ،متطرقاً إلى س���يرته الذاتية ،وجهوده
المبحث الأول:
اإلصالحي���ة ،وعالقته بالمتص ّوف���ة في بالده،
وق���د حمل عن���وان الفصل نفس���ه ،وفيه وموقفه منها ،وكيف أن���ه و ّفق بين هذه العالقة
أش���ار إلى ّ
أن الخطاب الصوف���ي التقليدي في وبين تجاوزه للنمط التقليدي للصوفية.
الس���نغال لم يواجه أي ٍ
حقيقي منذ العهد
تحد
ولق���د أبرز الباحث بعضاً من أه ّم أفكار ابن
ٍّ
االستعماري ،وربما يرجع ذلك إلى:
فودي ،م���ن خالل تحديد مح���اور مفهوم العِ لْم
أن أغلبية المس���لمين في السنغال يدينون لديه ،ومنها:
ّ -

ثقافية ف�صلية َّ
محكمة متخ�ص�صة في �ش�ؤون القارة الإفريقية
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 ما فرضته الشريعة اإلسالمية من األصولوالفروع الظاهرة والباطنة.
 الحثّ على اتباع السنّة. ر ّد األوهام التي شاعت عند طالب العلم. ر ّد البدع الشيطانية والعوائد الرديئة. بثّ العلوم الش���رعية ،وتحرير المشكالتفيها.
ثم ح��� ّدد الباحث أه ّم مالمح مش���روع ابن
فودي اإلصالحي فيما يأتي:
 نبذ التقليد ،والحثّ على الجهاد.حجية السنّة.
 ّ -ضرورة تصحيح المفاهيم اإلسالمية.

المبحث الثالث :الخطاب الفل�سفي
الإ�شرافي في الفكرة الجمهورية:

وفي ذل���ك المبحث تن���اول باإليجاز :فكر
المفكر الس���وداني محمود محم���د طه ،والذي
اعتب���ره نموذجاً
ٍ
جديد ذي
فلس���في
لخط���اب
ٍ
ٍّ
ٍ
ٍ
صوفية خالصة.
مرجعية
وتناول الباحث س���يرة طه الذاتية ،وتط ّوره
الفكري ،ونش���اطه السياس���ي ،وعالقة بالفكر
اليس���اري ،واجتهادات���ه في الفكر اإلس�ل�امي،
ورؤاه حول الم���رأة والجهاد وال���رقّ والحجاب
والرأسمالية.
أن أه ّم ما طرحه محمود
وأشار الباحث إلىّ :
وأن
أن لإلس�ل�ام رسالتينّ ،
طه هو الحديث عن ّ
ك ً
ال منهم���ا تناقض الثانية! كما تط ّرق إلى بعض
أفكاره الشاذة :كالحديث عن المساواة المطلقة
بين الرجل والم���رأة ،ورفضه للحجاب ،ودعوته
للسفور!

الف�صل الرابع :الخطاب ال�سلفي ور ّد
الفعل ال�صوفي:
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أن انتشار اإلسالم في إفريقيا
يرى الباحث ّ
والش���افعي
المالكي
الصوفي
التوجه
من خالل
ّ
ّ
ّ
ّ
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كان أحد األس���باب التي أ ّدت إلى تأخّ ر وصول
وأن ذلك ظهر مع
الدعوة الس���لفية إلى إفريقياّ ،
تأسيس «جماعة إزالة البدعة وإقامة السنّة» في
نيجيريا عام 1978م على يد الش���يخ إسماعيل
إدريس.
وأشار الباحث إلى :أنه على الرغم مما اعترى
جماعة إزالة البدع من تحديات ومشكالت؛ فإنها
ظلّت عل���ى موقفها الثابت الراف���ض للتص ّوف
والطقوس المرتبطة به ،مث���ل زيارة األضرحة،
والموال���د ،كما أنها قاومت م���ا اعتبرته النفوذ
الشيعي المتزايد في إفريقيا.
أن هناك مجموعة من
وخلص الباحث إلىّ :
تحدي الخطاب
العوامل أسهمت في مجملها في ّ
ٍ
جديد ،يستند
إصالحي
خطاب
الصوفي ،وإنتاج
ٍ
ٍّ
ّ
إلى مرجعيات أصولية س���لفية ،لعل من أبرزها:
ظهور حركات وتنظيمات إس�ل�امية ودعاة جدد،
أخذوا على عاتقهم مه ّمة تفسير القرآن وقراءته
بش���كل مختلف ومنظور جديد ،وهو ما يش��� ّكل
ٍ
تحد ّياً للخطاب الصوفي السائد.
ويمكن أن نش���ير في هذا السياق إلى ظهور
ثالثة تنظيمات في الواقع النيجيري:
 - 1جمعية الطالب المسلمين.
 - 2جمعية الدعوة في نيجيريا.
 - 3جماعة إزالة البدعة وإقامة السنّة.
المبح���ث األول :الش���يخ أبو بك���ر جومي
وجماعة إزالة البدعة:
تناول الباحث السيرة الذاتية للشيخ أبو بكر
جومي ،وقد اعتبره أحد الشخصيات اإلسالمية
النيجيري
اإلسالمي
المحورية في تط ّور الخطاب
ّ
ّ
بعد االستقالل ،فقد كان العقل المدبر للسياسات
المرتبط���ة بالجانب الديني في عهد أحمدو بللو
(رئيس وزراء شمال نيجيريا 1909م – 1966م)،
وال���ذي بعد اغتياله ع���ام 1966م حاول جومي
الخاص بتوحيد
االس���تمرار على النهج نفس���ه
ّ

مسلمي الشمال ،وتجديد خطابهم الديني.
الخارجي لمواقفه
وقد حاول أن يجنّد التأييد
ّ
وسياس���اته عن طريق رابطة العالم اإلسالمي،
وأن يتبنّى خطاباً معادياً للصوفية ،مع االستعانة
ٍ
ٍ
ٍ
أسسها في
دينية
بحركة
في ذلك
ش���عبية كبرى ّ
السبعينيات ،وهي« :جماعة إزالة البدعة وإقامة
السنّة».
وتن���اول الباحث أه ّم خصائص المش���روع
اإلصالحي للجماعة ،وهي:
 تبنّي ال َف ْهم السلفي لإلسالم. انتقاد الطرق الصوفية ورفضها. عدم الموافقة على «اإلس�ل�ام الشعبي»،الدعوة إلى االجتهاد ،ورفض التقليد والبدع.
المبح���ث الثان���ي :الخط���اب الصوف���ي
اإلسالمي« ..خطاب التكفير»:
وف���ي هذا المبح���ث يقول الباح���ث( :لقد
مناهض لإلصالح السلفي،
إس�ل�امي
ظهر تيا ٌر
ٌ
ٌّ
الصوفي ف���ي نيجيريا ،ففي
ومع ّب��� ٌر عن الفكر
ّ
تأسس���ت «منظمة فتيان اإلسالم»،
عام 1963م ّ
وذلك بعد تزايد روابط وعالقات الطبقة الدينية
واالقتصادية في مدين���ة كانو بالعالم الخارجي،
بارز في
وق���د قام الش���يخ مودي صالغا
ب���دور ٍ
ٍ
تأسيس هذه المنظمة التي وقفت باألساس في
وجه خطاب «إزالة البدع���ة» ،وفي عام 1980م
ت ّم تأس���يس «حركة جند الله» ف���ي مدينة كانو
بزعامة :كمال الدين ناما جي.

المبح ��ث الثال ��ث :الخط ��اب ال�سلف ��ي
الجهادي ..خبرة ال�ساحل الإفريقي:

ٌ ٌ
حدث تحول فارق في خطاب
بوكوحرام منذ أواخر عام
2013م ،حيث انتقلت
الحركة من العداء للدولة
ٍّ
الكافرة إلى العداء لكل من
الدولة والمجتمع معًا
وهي :الس���لفية األصولية ،والسلفية المس ّيسة،
أن:
والسلفية الجهادية ،وأوضح ّ
التي���ار األول :يم ّثله المؤسس���ة الدينية في
المملك���ة العربية الس���عودية ،باإلضافة لبعض
الرموز السلفية.
أم���ا الثاني  -األكثر ارتباطاً بالسياس���ة :-
فإنه يع ّبر عنه ظهور حركات اإلس�ل�ام السياسي
التي م ّثلتها «جماعة اإلخوان المسلمون».
فيما يع ّبر الثالث ،وهو السلفية الجهادية :عن
ٍ
شديد من حيث نشأته ،وث ّمة َمن يرجعه
غموض
ٍ
إلى تقاليد الجماعات اإلسالمية الجهادية التي
حملت لواء الجهاد المس���لح ف���ي مواجهة قوى
الهيمنة العالمية.
ثم يتناول الباحث بعضاً من نماذج الس���لفية
الجهادية في إفريقيا ،ومنها:
 حركة أنصار الدين السلفية ،وتُع ّد بمثابة:طالبان أزواد.
 -الحركة الوطنية لتحرير أزواد.

الف�ص ��ل الخام� ��س :خط ��اب الحرك ��ة
المهدية في ال�سودان:
المبحث الأول:

ويتط ّرق الباحث هنا إلى مفهوم السلفية ،ثم
يتناول بعضاً من تعريفاته���ا لدى بعض الكتاب
والمتخصصين.
ّ
قال الكاتب( :إنه يمكن النظر إلى المهدية
وي���رى الباحث – وفق م���ا خلص إليه  -أنه
ٍ
يمكن التمييز بين
تيارات ثالثة داخل الس���لفية ،باعتبارها واحدة من أهم الحركات الثورية التي
ثقافية ف�صلية َّ
محكمة متخ�ص�صة في �ش�ؤون القارة الإفريقية
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إفريقية
واإلسالمي مع نهاية القرن
العربي
شهدها العالم
ّ
ّ
التاس���ع عشر وبداية القرن العشرين ،وتُع ّد هذه
الحركة ذات مضامين دينية وسياس���ية ،بحيث
كبير على عملية تشكيل وتط ّور
أنها أثرت
ٍ
بشكل ٍ
الدولة الوطنية الحديثة في السودان).
ثم تط ّرق الباحث إلى شرح األجواء والظروف
التي نشأت المهدية في ظلّها ،حيث نشأت على
يد أحد المنتمين للطريقة القادرية ،مشيراً إلى
المؤس���س لها ،وهو الشيخ محمد أحمد،
سيرة
ّ
الملقب بالمهدي.
وتط���رق الباحث إلى أه ّم مالمح الثورة عند
المهدي:
 محورية مفهوم« :المهدي المنتظر». الدعوة إلى الزهد ونبذ الدنيا؛ من أجل أنيتف ّرغ المرء لخدمة الله.
 الخ���روج م���ن الواقع المل���يء بالمظالم،وااللتحاق بالدعوة المهدية.
 تكفير المنكرين للمهدية ،وهو ما يس���اعدعلى توحيد ك ّل القبائل الرافضة للحكم األجنبي.

المبحث الثاني :الدولة المهدية:

وفي ه���ذا المبحث تن���اول الكاتب ظروف
إقام���ة الدولة المهدية ،والمعركة التي هزم فيها
الجنرال هيكس في يناير عام 1883م ،ثم ظهور
مالمح الدعوة األممية اإلسالمية ،حيث التطلع
إلى فتح البالد اإلس�ل�امية األخرى ،مثل مصر
وشمال إفريقيا وفلسطين والعراق.
أن األمام المه���دي قد تأ ّثر
وي���رى الباحث ّ
كثيراً باألفكار اإلصالحية ٍّ
لكل من جمال الدين
األفغاني ومحمد عبده ،كم���ا أنه كان قريباً من
الحركة الوطنية في مصر بزعامة أحمد عرابي،
ولم يكن بعي���داً عن المؤث���رات الصوفية التي
ش��� ّكلت وصاغت جوانب ش���خصيته المنحازة
إل���ى حياة الزهد والبعد عن اللهو والترف ،ولع ّل
ذلك كلّه أس���هم في بروز النمط القيادي لإلمام
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وحركته الثورية في نهاية القرن التاسع عشر.
ويرى ٌّ
كل من :حسن أحمد إبراهيم وإبراهيم
أن الدول���ة المهدية ،على عك���س الرؤى
زي���ن ّ
اإلس�ل�امية اإلصالحي���ة لمؤسس���ها ،تحولت
التقليدي خالل فترة
الملكي
تدريج ّياً إلى النظام
ّ
ّ
سيطرتها على شمال السودان ،والتي دامت نحو
 13عاماً (1885م – 1898م).
وربما أتت الوفاة المبكرة والمأساوية لإلمام
المهدي في عام 1885م بعد نجاح ثورته مباشرة
إلى تغ ّير طبيعة الدولة المهدية ،فقد كان البعض
يتص��� ّور إمكانية تح��� ّول الس���ودان تحت حكم
المه���دي لتصبح دولة إس�ل�امية تصبو لتحقيق
مقاصد الشريعة وتحقيق الخير والرفاه للشعب
السوداني كافة ،وعوضاً عن ذلك أصبحت الدولة
في ظ ّل حكم الخليفة عبد الله التعايش���ي تعاني
س���وء اإلدارة واالستبداد ،والس���يما الفترة من
(1898 – 1885م) ،والت���ي م ّثلت مرحلة حرجة
في تاريخ ٍّ
كل من السودان واأل ّمة اإلسالمية.
المبحث الثالث :خطاب المهدية الجديدة:
المهدي���ة الجديدة هي حرك���ة قادها عبد
الرحمن المه���دي بهدف إحياء التراث المهدوي
وقيم���ه الروحي���ة والوطني���ة؛ ف���ي مواجه���ة
المس���تجدات بعد هزيمة 1889م ،وهي تستند
عل���ى تراث الثورة المهدي���ة ،وترتبط بها وطن ّياً
وروح ّي���اً ،ولكنها مهدية جديدة ألنها تس���توعب
أن االنتفاضات المهدوية
حقائق العصر ،ذل���ك ّ
المس���لّحة ج���رى قمعها بالش��� ّدة والقس���وة
والوحشية.
أن أه���م مالمح الفكر
وأش���ار الباحث إلى ّ
المهدوي ،هي:
 - 1اإليمان بمفهوم المهدية.
 - 2تجديد الفكر اإلسالمي.
 - 3الحرية وحقوق اإلنسان.
 - 4الحوار اإلسالمي – اإلسالمي.

الف�ص ��ل ال�ساد� ��س :الخط ��اب الدين � ّ�ي
الجهادي:

يذكر الباحث أ ّنه خطاب التيار الثوري الذي
يه���دف إلى إحداث تغي���رات جذرية في ٍّ
كل من

ال يط ّبقان شرع الله.
وتناول الباحث بعضاً م���ن القضايا المه ّمة
في المجتمع النيجيري ،من بينها نش���أة الفكر
التكفيري وتط��� ّوره ،وعالقة بوكوحرام بالتكفير،
واألس���باب المجتمعية والسياسية التي أ ّدت إلى
تبنّي هذا الفكر.

الدولة والمجتم���ع؛ بما يعني إقام���ة المجتمع
اإلس�ل�امي أوالً؛ به���دف الوصول إل���ى النظام
اإلسالمي ثانياً.
المبحث الثالث :ال�شباب المجاهدين
تن���اول الباحث ثالثة نماذج أساس���ية لهذا وحلم الإمارة في ال�صومال:
التي���ار ،هي :جماعة إخ���وان نيجيريا ،وجماعة
أن اس���م« :الش���باب» لم يكن
يؤكد الباحث ّ
واسع في األدبيات الصومالية
بوكوح���رام ،وجماع���ة الش���باب المجاهدي���ن مطروحاً على ٍ
نطاق ٍ
الصومالية.
أن
حتى عام 2007م ،وتشير بعض الدراسات إلى ّ
المبحث الأول� :إخوان نيجيريا:
تأسيس حركة الشباب الصومالية يرجع إلى عام
ّ
وفي هذا المبحث يسلط الباحث الضوء على 2004م ،حينما قام مجموعة من الش���باب الذين
مؤسس إخوان نيجيريا «إبراهيم الزاكزاكي»؛
دور ّ
تلقوا تدريباً عسكر ّياً في أفغانستان بعقد مؤتمر
متناوالً س���يرته الذاتية والمؤثرات الفكرية التي
في مدينة الس عنود ش���مال الصومال من أجل
أ ّثرت فيه.
تنظيم جماعة سلفية جهادية.
ولخّ ص أه ّم المالمح الفكرية في الحركة في
وتناول الباحث بعضاً م���ن منطلقات حركة
اآلتي:
الشباب المجاهدين ،ومنها:
 - 1محورية دور القيادة.
 رف���ض مب���دأ الديمقراطي���ة والحك���م - 2الهدف األس���مى للحركة هو إقامة دولة
البرلماني ،واعتبار المؤسس���ات التي تأتي من
إسالمية.
خاللها مؤسسات كفرية.
 - 3االهتمام بعملية اإلصالح الفكري وتغيير
ماض إلى يوم القيامة.
 الجهاد المسلح ٍعقول األفراد.
 الس���عي إل���ى تحري���ر جمي���ع األراضي - 4يمث���ل المك��� ّون الجهادي أح���د أركان
الصومالية.
المشروع اإلصالحي للحركة اإلسالمية.
 مواصلة الجهاد بع���د ذلك لتحرير جميع - 5التأ ّثر الشديد بالخطاب الشيعي.
المبحث الثاني :بوكوحرام ..طالبان نيجيريا :المسلمين في شرق إفريقيا ،وفي العالم أجمع.
 ع���دم االعت���راف بجميع المؤسس���اتتناول ظروف نشأة هذ الجماعة ،واألسباب
وراء انتهاجها للعن���ف ،والذي أرجعه الباحث – والمنظمات الدولية ،واتخاذها عد ّواً.
 ع���دم االعتداد بمفهوم الوطن والمواطنة،ربما  -الغتيال زعيم الجماعة محمد يوسف.
ويشير الباحث إلى أنه حدث تحو ٌل فار ٌق في وبنا ًء عليه :ال يوافقون على الحدود المرسومة.
خطاب بوكوحرام منذ أواخر عام 2013م ،حيث
انتقل���ت الحركة من الع���داء للدولة الكافرة إلى
العداء ٍّ
لكل من الدولة والمجتمع معاً؛ باعتبارهما

الف�ص ��ل ال�ساب ��ع :خط ��اب الهوي ��ة
والتعامل مع الآخر:

أن منطقة شرق إفريقيا شهدت
يرى الباحث ّ
ثقافية ف�صلية َّ
محكمة متخ�ص�صة في �ش�ؤون القارة الإفريقية
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منذ نهاية القرن التاس���ع عشر خطاباً إسالم ّياً
إصالح ّي���اً مرتكزاً على تقاليد ُّ
الطرق الصوفية،
وقد م ّث���ل ٌّ
كل من الطريقتين (القادرية والعلوية)

مصلحون بارزون ،أمثال :الشيخ عويس البروي،
والشيخ سيد أحمد بالصميت ،وعبد الله باكثير
الكندي ،وسيد حبيب صالح .

المبحث الأول :الإ�سالم و�إ�شكالية
الهوية الإفريقية:

المبحث الثالث :الخطاب الإ�صالحي
في جنوب �إفريقيا:

وفي ه���ذا المبحث تح���دث الباحث عن
وصول اإلس�ل�ام إلى جن���وب إفريقيا ،وتناول
عدداً من رجاالت اإلص�ل�اح وجهودهم فيها،
ومنهم:
أ  -عبد الله هارون ..اإلمام الشهيد.
ب  -أحمد ديدات ،وخطابه الدعوي.
وألقى الضوء على بعض التنظيمات الفاعلة،
ومنها:
 - 1مجلس القضاء اإلسالمي.
 - 2حركة الشباب المسلم.
 - 3مجلس اتحاد علماء جنوب إفريقيا.

تناول الباحث خالله أبرز التطورات والتحوالت
الكبرى في إفريقيا بعد دخول اإلسالم:
 تعريب وأسلمة شمال إفريقيا. الهجرات العربية واإلسالمية واستقرارهافي منطقة ساحل شرق إفريقيا.
 التناف���س بين أوروبا المس���يحية والدولةاإلسالمية من أجل السيطرة على طرق التجارة
العالمية.
 تعاظ���م عملي���ة تدجي���ن اإلس�ل�ام فيالمجتمعات اإلفريقية.
 نشر المسيحية األوروبية ،وتأثير االستعمارالغربي في المجتمعات اإلفريقية.
 ظهور حركة الوحدة اإلفريقية وأيديولوجيةالزنوجة.

يقول الباح���ث( :في نيجيري���ا م ّثل تطبيق
الش���ريعة مطلباً ش���عب ّياً جماع ّياً في الواليات
الش���مالية ،حيث طالبت التنظيمات الش���بابية
والنش���طاء وعلماء الدين وخريج���و الجامعات
العربية بضرورة تطبيق الش���ريعة اإلس�ل�امية،
ومن���ذ ذل���ك الحين ش���هدت واليات الش���مال
المسلمة تطبيق بعض األحكام).

أن تاريخ الحركات اإلصالحية
يرى الباحث ّ
ٍ
بصف���ة عا ّم ٍة وفي
في س���احل ش���رق إفريقيا
ٍ
خاص ٍة قديم.
بصفة
«زنزبار»
ّ
أن المالحظة األساس���ية
وأوض���ح الباحث ّ
الت���ي تواجه الباحث في تاريخ حركات اإلصالح
والتجديد تتم ّثل في قلّة االهتمام بدراستها.
وتناول الباحث بال���درس عدداً من رجاالت
اإلصالح والتجديد في المنطقة ،ومنهم:
أ  -الشيخ األمين بن علي المزروعي.
ب  -الشيخ عبد الله الفارسي.

وفيه أشار إلى أنه يمكن النظر إلى نيجيريا
باعتبارها نموذجاً مصغّراً للواقع اإلفريقي العام،
وم���ا ينطوي عليه من تع ّد ٍد في األديان واألعراق
والثقافات.
ويضـــيف أنه إذا نظرنا إلى واقع العالقات
المسيحية اإلســــالمية وتاريخــــها في نيجيريا
من���ذ االس���ـــتقالل؛ لوجدنا أنه���ا تتــصف –
غالباً  -بالتــــوتر الش���ــــديد؛ نظراً العتـــبار
الدين أحد العوامــــل األساس���يــة في الخبرة
النيجــيرية.

الف�ص ��ل الثام ��ن :خط ��اب تطبي ��ق
ال�شريعة :الخبرة النيجيرية:

المبحث ال��ث��ان��ي :خ��ط��اب الإ���ص�لاح
المبحث الأول :الخطاب الإ�سالمي
الإ�سالمي في �شرق �إفريقيا:
في مجتمع منق�سم:
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المبحث الثالث« :ح��رك��ة الإ���س�لام
المبحث الثاني :خطاب ال�شريعة في
ً
التقدمي :فريد �إ�سحاق نموذجا»:
نيجيريا:

تناول في���ه موقف الحركة اإلس�ل�امية من
تطبيق الش���ريعة اإلس�ل�امية ،وكيف أنها أ ْولت
خاصة ،حيث سيطر خطاب
لهذه القضية أهمي ًة
ّ
الشريعة اإلسالمية على قضايا الحركة.
وس����رد الباحث الكثي����ر من تط���� ّور خطاب
الشريعة في نيجيريا ،والجدل القائم على تطبيقها
في بع����ض الواليات الش����مالية ،والخطوات التي
اتخذت من أجل هذا التطبيق ،فض ً
ال عن اآلليات
والوسائل والمؤسسات لتحقيق أفضل تطبيق.

المبحث الثالث :تطبق ال�شريعة في
نيجيريا :ال�سياق التاريخي والممار�سة:

وفي���ه تن���اول الباحث الدور الذي مارس���ه
االس���تعمار الغربي في مواجهة تطبيق الشريعة
اإلسالمية ،والسياسات االس���تعمارية لمواجهة
المقاوم���ة الدؤوب���ة لمس���لمي نيجيريا إلعادة
االعتبار لقوانين الش���ريعة ،كم���ا تناول الباحث
نموذج «زمفرا» في تطبيق الشريعة.

الف�ص ��ل التا�س ��ع :خط ��اب الحداث ��ة،
وتجديد الخطاب الديني:

ال��م��ب��ح��ث الأول :ق�����ض��اي��ا تجديد
الخطاب الإ�سالمي:

وفيه تن���اول بعضاً من القضايا التي طرحها
الخط���اب اإلس�ل�امي ،ومنه���ا :الديمقراطية،
ومفهوم المواطنة ،وقضية المرأة .

المبحث الثاني :خطاب الحداثة
الإ�سالمي :الترابي نموذج ًا:

وت��� ّم تخصيص هذا المبح���ث لطرح بعض
أفكار المفكر الس���وداني حسن الترابي؛ متناوالً
س���يرته الذاتية وأه ّم اجتهاداته الفكرية ،والتي
يأتي في مقدمتها مفهوم الحداثة واالبتالء لدى
أن الحداثة هي ابتالء الزمن
الترابي ،حيث يرى ّ
الراهن الواقع على المسلمين.

وخصص���ه الباح���ث لطرح أف���كار المفكر
ّ
الجن���وب إفريق���ي فريد إس���حاق ،حيث تناول
سيرته الذاتية ،وأه ّم أفكاره اإلصالحية.
أن من أه ّم أفكار إس���حاق:
وي���رى الباحث ّ
رؤيت���ه أنه لتجاوز ما يبدو أن���ه تقليدي أو غير
ليبرالي في النصوص اإلسالمية؛ ينبغي الوصول
وتأويلي جديد ،وعليه :فقد
تفس���يري
إطار
إلى ٍ
ٍّ
ٍّ
ح���اول أن يعيد تقوي���م عملية تفس���ير القرآن
علمي جديد.
بمنهج
وأصوله
ٍ
ٍّ

الخاتمة:

المالم���ح العا ّمة لتي���ارات تجديد الخطاب
اإلسالمي في إفريقيا:
وفيها أشار الباحث إلى أه ّم القضايا العا ّمة
التي انشغلت بها تيارات التجديد اإلسالمي في
إفريقي���ا ،خصوصاً في القرنين  19و  ،20وذلك
على النحو اآلتي:
 - 1تحدي الخطاب اإلسالمي التقليدي.
خطاب ٍ
ومناهض
معاد للصوفية،
 - 2تبنّ���ي
ٍ
ٍ
للمكونات الغيبية التي يقوم عليها هذا الخطاب.
 - 3التركي���ز على قضية التعليم ،واالهتمام
ٍّ
بكل من العلوم اإلسالمية والعصرية.
 - 4مع���اداة اإلمبريالية الغربي���ة ،والنّخب
الموالية لها.
ٍ
موقف
 - 5معارض���ة العلماني���ة ،واتخ���اذ
رافض لها.
ٍ
 - 6ميل بعض الحركات اإلسالمية المعاصرة
راديكالي ،يؤمن بالعنف وسيل ًة
خطاب
إلى تبنّي
ٍ
ٍّ
لتغيير المجتمع وبناء الدولة اإلسالمية 
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State Crisis in African Sahel:
Past Burdens and Future
Challenges
Arbi Boumediene
Assistant Professor, Department of Political Sciences and International
Relations, Hassiba Benbouali University of Chlef, Algeria
With global strategic changes after the Cold War, there was
a great hope that Africa would stabilize and move away from the
specters of civil wars and ethnic conflicts. However, since then,
we have witnessed a great deal of internal conflicts. Indeed,
most internal conflicts in the post-Cold War era occurred in
Africa. Many researchers explained this as a result of failures of
state-building and integration after independence, given the
diversity and plurality in African societies. This article addresses
an important issue concerning the state-building crisis in the
African Sahel. It highlights the particularities of African state,
reasons and factors of its state-building crisis, and the most
important challenges facing development and state-building
in the Sahel. It also links the state-building crisis and issues
of state failure and lawlessness, and the lack of political and
social stability. It concludes that this failure is due to structural
reasons (i.e. internal environment) as well as systemic reasons
(i.e. external environment). The state building process must be
based on the local characteristics of African societies without
importing models and ready-made templates for judgment.
Thus, the study confirms that state in Africa in general, and in
the Sahel region in particular, was created deformed in terms
of legal and political structures, due to following European
models without taking into account anthropological and
societal considerations 
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The European Union ( EU )
Africa Strategy
Dr. Bard Rutayba
Professor of International Relations, College of Law and Political Sciences,
Mouloud Mammeri University of Tizi-Ouzou, Algeria
World order changed in the 1990s: new powers emerged;
new territorial and political entities united; and new ideologies
formed. This environment favored the development of
European countries, rivaled by the United States, Japan and
China. These rivalries became a major source of threat against
European economy and hegemony over Africa. Thus, the
Europeans proposed political and economic cooperation with
Africa, which was still dependent on their aids. Hence, this
article aims to answer the following questions: what are the
different fields of cooperation between the European Union
and Africa? What are the goals of this cooperation? Is there any
hidden agenda behind this cooperation? Will the European
Union really improve the African countries’ situation or will it
only re-impose its hegemony over Africa and steal its wealth?
To answer these questions, this article uses a descriptiveanalytic method emphasizing the nature of the Euro-African
cooperation. It takes into consideration the conditions of this
cooperation, including rivalries and political disputes between
great powers after the Cold War 
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Exchanging Envoys between Mali
and the Marinid State and its Impact
on the Relations between the Two
States (591875- AH / 11951470- AD
Professor / Abdul Aziz bin Rashid Al-Obeidi
Professor, Department of History and Civilization, Imam Muhammad ibn
Saud Islamic University, Riyadh, KSA
This is a study of the exchange of envoys between the
Marinid and the Mali kings, who ruled in the same era and
had distinguished relations that had the greatest impact on
the prosperity of various aspects of their mutual activities,
particularly the scientific, economic and social ones.
The rulers of the State of Mali were keen to send delegations
to the Marinids. They took the initiative when Mensa Moses
sent a delegation and a gift to congratulate Abu Al-Hassan
Al-Marini for conquering Tlemcen. The Marinids, in turn, were
keen to send delegations and gifts to the rulers of the State of
Mali. This became a tradition practiced by contemporary kings
and continued until the demise of both states.
This article discusses the historical sources on the
exchange of envoys and the prominent figures from each state
who visited the other state, and were received, welcomed and
honored by Kings, and praised by historians, writers and poets.
They had the greatest impact on the prosperity of friendly
relations between the two states in the scientific, economic
and social fields 
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26th African Union Summit:
Observation and Analysis

Dr. Badr Hassan Shafei
Expert in African Affairs, Cairo University, Egypt
The 26th African Union summit held in Addis Ababa in
January 2016 raised the slogan: 2016 is the year of African
Human Rights with a particular focus on women’s rights. This
year also marked the 35th anniversary of the African Charter
on Human and Peoples’ Rights. Nevertheless, many countries
are yet to ratify several African human rights treaties such as
the African Charter on Democracy, Elections and Governance;
and the protocol establishing the Pan-African Parliament.
While the Charter stipulates no specific sanctions against
Africa’s political regimes that violate human rights, it focuses
on terrorism carried out by some groups which may well be
only a result of those regimes’ practices. Some leaders have
suggested a collective but gradual withdrawal from the Rome
Convention that established the International Criminal Court,
on the pretext that the Court focuses on issues of African
countries only and ignores other issues. The question then is
whether this justifies the impunity of African leaders, including
those involved in such violations, especially in the absence
of an African alternative because ‘the African Court’ faced
financing, neutrality and independence problems. In the end,
the question remains: is there a real African desire for practical
implementation of the summit’s slogan? Or will that slogan
remain only a dream as a result of human rights violations by
African political systems? 
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Arab and European Positions on
African Slaves in the 15th and 16th
Centuries: A Comparative Study
Dr. Bashar Akram Jameel
College of Arts, University of Mosul, Iraq
This article discusses Arab and European dealings
with African slaves and how each party handled this issue.
Westerners accuse Arabs of enslaving Africans, and hold them
accountable for the disastrous consequences. They attempt
to convince Africans that Arabs destroyed their countries and
tore them apart, enslaved their sons, and started the notorious
slave trade. The West has a purpose, that is, to distort the
Africans’ image of Arabs, and to widen the gap between Arabs
and Africans. Nevertheless, this goal failed because Africans are
not deceived by such claims; rather, they compare between
the positions of Arabs and those of Europeans, noticing how
Westerners treated them; uprooted African youth from the
continent and took them to work in Western countries; killed
African children, elderly and women; burned villages and
towns; and attempted to eliminate the African identity and
Westernize Africans. This article attempts to clarify all of that 
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Arabic-Oromo Relations

Dr. Kamal Mohammad Jahullah Al-Khidr
Languages College, Africa International University, Sudan
This study clarifies aspects of the relations between
Arabic and Oromo. While Arabic is Africa’s first language
in terms of number of speakers, Oromo is another widelyspoken language in Africa. Three aspects of their relations are
discussed here. First is the origins of the two languages. While
both belong to the Afro-Asiatic language family, they fall under
different branches, as Arabic is Semitic, and Oromo is Cushitic.
Second is the direct contact between Arabs and the Oromo
people, who borrowed many words from Arabic. While loan
words represent various semantic fields, the big percentage
of loan words is known to be in religious and commercial fields.
Third is the indirect contacts between Arabs and the Oromo
people, which usually occur through literary traditions in
diverse communities, such as the case of Oromo in Ethiopia 
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Relations between Morocco
and West Africa: determinants
and Interactions
Dr. Mohammad Buboosh
Reesearcher in International Relations, Center of Studies and Research
in Humanities and Social Sciences, Ojdah, Morocco
The official relations between Morocco and West African
countries are always described as historically rooted, brotherly,
strong and distinctive. The commonalities between Morocco and
West African countries include common geographic position; close
histories, ideologies and religions; and common political, economic
and investment interests.
Morocco’s move towards Africa is determined by immediate
and urgent economic demands in light of current economic crisis in
Europe, Africa’s main partner. Another determinant is Morocco’s need
to return to Africa in cultural, humanitarian, political and economic
terms, away from constraining political agendas and the international
scramble for Africa carried from the Cold War era. A third determinant
is the Western Sahara problem which is likely to come soon to an end
with a political solution acceptable to all various parties.
Morocco has been aware of the compelling political and
security conditions and their impact on its access to the African
continent and representation in the Organization of African Union.
It is also concerned about certain economic issues, such as China’s
South Africa’s economic expansions in the region, which require
highlighting Morocco’s economic approach towards the region.
In addition, Morocco’s religious diplomacy plays a pivotal role in
consolidating its influence in West Africa and the Sahel.
Royal visits have helped give a real momentum to enhance
political, economic and cultural relations, and resulted in concluding
agreements in economic, technical, social, cultural and religious fields,
as well as human development 
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Local Content Bill and
Opportunities of Industrial
Nationalization in Nigeria
Jameel Hilmi Mohammad Abdul-Wahid, Ph.D. (Economics,
Cairo University)
Economic Consultant
There is an urgent need that African countries work hard
to achieve a real economic growth through exploiting local
resources for the benefit of Africans. Nigeria has already
started the first step towards an inclusive economic growth,
as it enacted the Nigerian Local Content and Development
Bill in 2011. This bill aims at encouraging local producers and
workers by giving them a preferential treatment in oil and
gas procurements. Moreover, it specifies a local content share
that must be achieved annually by national and foreign oil
companies. Official statistics show that between 1956 and
2006, Nigeria had paid about US$380 billion for importing
goods and services for the oil and gas sector. This large
amounts of money was fairly enough to create about 2 million
jobs in a country that is suffering now from an increasing
unemployment rate. This article demonstrates that this bill
will create about 57,472 new job opportunities annually, as a
result of increasing investment by US$150 billion in the first
five years after enacting it 
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Editorial

Authoritarianism extended its
influence and domination over,
thus weakening and paralyzing
the capabilities of, all aspects
of security, political, economic
and social power. For example,
civil society organizations are
politicized and linked to state.
Therefore, the World Bank called
them paradoxically “GovernmentOrganized NGOs.” To protect itself,
authoritarianism established its
own militias, and granted the
military extensive powers and
supported it for establishing its own
companies to ensure its loyalty.
As a result of the crisis of
power transition in Africa and the
illegal practices of authoritarian
regimes, a legitimac y cr isis
emerged, and protests increased
and are usually met quickly by
suspending constitutions and
resorting to martial laws in many
African countries. This political
oppression is a response to raising
political and social discontent
among citizens, turning certain
events into violence, and political
conflicts into bloody clashes, and
leading political groups to resort
to form their own militias.

Media and information outlets
were not absent from this political
scene, and were often exploited
by authoritarian governments in
propaganda campaigns to justify
their decisions and practices to
prevent peaceful transfers of power,
to distort facts, and to have negative
impacts on the formation of public
opinion. Foreign powers, whose
interests are linked with the ruling
authoritarian regimes, were also
supportive of the intransigence of
rulers and their retaining of power.
These are the most prominent
features and cornerstones of
the crisis of power transition in
African, highlighting its reality,
implications, dimensions, negative
effects and consequences on the
overall development process in
the continent, and making it one of
the most important issues to which
efforts of those who are interested
and involved in African affairs
should be directed 
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altogether. In this sense, the president
may become like a “king”, or
sometimes a president-for-life, with
the blessing and approval of his
cronies and patrons.
On the political scene in
Africa, there also prevail the
confiscation of political rights, the
prevention of freedoms, and the
suppression of all manifestations
of political opposition that calls
for peaceful transfer of power.
Also, most African counties
suffer from the imprisonment
of political opponents without
trials or with trumped-up ones
with false charges, going as far as
political assassinations and physical
liquidation of opponents.
As a result of power monopoly
and the crisis of power transition
in Africa, many negative
consequences are apparent,
notably the prevalence of what is
described as the “leadership fever”
or the “presidential phenomenon.”
In order to reach this point,
authoritarian regimes have always
resorted to constitutional and
legal amendments to remove any
obstacles. Some succeeded in
making constitutional amendments
in favor of the continuation of
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presidents for unlimited terms, as
is the case in Uganda, or extended
the presidential terms, as in Chad,
where the parliament made
constitutional amendments in the
second half of May 2004, which
extended the presidential terms to
three five-year consecutive terms.
The personalization of power
t u r n e d r u l i n g re g i m e s i n t o
authoritarianism, erased borders
between various political sources
of power, and led to the dominance
of the president over all authorities.
For example, “the president of the
Republic of Gabon was initially the
minister of national defense, foreign
affairs, media and planning. As for
his relations with the parliament,
it was commonly characterized by
a sense of superiority that makes
the parliament only a device to
recommend and applaud his
decisions. As the chairman of the
only or leading party in the country,
his authority deepens further.”
Expanding and enlarging the
influence of the central executive
power, which is subject somehow
to the leader-president, led to
weakening the effectiveness of
formal and informal institutions.

Editorial

it is a most important factor of
political and security stability,
which is a necessary conditions
of development in its various
dimensions.
There are many evidences of
the real crisis of power transition
in Africa, which has various false
or distorted shapes and multiple
forms and manifestations. It has
bad connotations, and effects, as
it is considered a direct cause of
political and security instability and
a factor that hampers development
in Africa with all its dimensions.
Authoritarian tendency and
oppressive regimes are prevalent
and very common in most African
countries, and the most distorting
forms of power transition are the
following:
Military coups that began
since the independence of African
nations. A majority of African
countries suffered from it. Some
coups occurred ahead of elections to
prevent them, or after announcing
the results of free and fair elections
to deny the winners from assuming
power and perpetuate the oneparty authoritarianism.
The phenomenon of clinging
to power after assuming it. Soon
after assuming power, most rulers,
both individuals, groups and
parties, demonstrate authoritarian

tendencies and eagerness to
monopolize power. Thus, Africa
still has the oldest leaders in posts
in the world.
Therefore, it is common to
note what may be described as
“Electoral Coup d›états” which
ensure certain presidents to be
reelected and hence staying in
power, plus the secret rigging of
elections and electoral deals and
bargains, and buying votes or
forgery. Consequently, elections in
general are phony and fabricate the
popular will in order to legitimize
the existing structure of power,
and prevent political opponents
from reaching power through fair
competition.
The consecration of individual
leadership in Africa “is almost
institutionalized and depends
on complex recipes of legacies
of charismatic heritages, and
constitutions, laws, beliefs, traditions
and customs that attempt to impose
a certain routine and monopoly of
power.”(1)
The tribal, partisan and
ideological supporters, who make
up the political ruling class with
the president, work to endure his
leadership and their continuity
http://www.moqatel.com/openshare/Behoth/
Siasia21/TahDemoAfr/sec04.doc_cvt.htm

(((
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Power Transition
Crisis in Africa
Peaceful power transition is
considered as a guarantee for
laying down the foundations of
good governance, and also as an
embodiment of a set of prerequisites
that make good governance a
meaningful practice. Most notably,
these prerequisites include the
respect for political rights of others,
the materialization of people’s will,
and enabling them to participate
effec tively in polic y mak ing
through electing those who take
the lead on their behalf, confirming
the legitimacy of government,
strengthening the rule of law, and
maintaining the constitutional
and legal principles governing the
process of power transition and
legitimacy, in accordance with
the required commitment to its
regulations and controls.
Apart from detailing different
opinions about the conditions,
means and methods that legitimize
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or delegitimize power, and the
extent of exercising power in
terms of sphere, time and place,
we look at transition of power in
Africa and its problems through
an existing political consensus
among relevant parties, elites
and leaders about the system of
governance, and resorting to a set
of principles and constitutional
and legal rules, and pledges
from all concerned to adhere to
regulations of procedures and
mechanisms, including regulations
and conditions that ensure the
integrity of exercising political
rights and the empowerment of
the true will of people and their
genuine participation, leading to
empowering whomever the people
sees as capable of ruling and
managing governance institutions
fully effectively.
Po w e r t r a n s i t i o n i s t h e
subject of this editorial because

العدد ( )28ربيع الآخر -جمادى الآخرة  1437هـ � -أبريل – يونيه 2016م

