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ال�شخ�ص�ي؛ �إلى �إنت�اج منظوم ٍة متكامل ٍة ومتجان�س� ٍة ال
ؤ�س�س�ي بقدرت�ه على تجاوز الإطار
ّ
يتم ّي�ز العمل الم� ّ
تتوق�ف عل�ى الأفراد ،ونحن ف�ي مجلة (قراءات �إفريقي�ة) ُو ِّفقنا  -بحم�د اهلل -في بناء منظوم� ٍة وفريق عم ٍل
المكاني لبع�ض �أفرادها.
متجان�س متكامل ،يعمل ب�سال�س ٍة مع اختالف ال ُبعد
ٍ
ّ
وكذلك؛ ف�إنّ غياب �أو انتقال فر ٍد �أو �أكثر ال ي�ؤ ّثر في �سير العمل.
وخبرات متن ّوعة؛ قدّ مت الكثير ،و�أ�سهمت في قيام المجلة وا�ستمرارها ،وكانت
بكفاءات
وقد َ�ش ُرفت المجلة
ٍ
ٍ
لهم َب ْ�ص َ�متهم المتم ّيزة في م�س�يرة المجل�ة� ،إال �أنّ التغيير والتجديد �س�ن ُّة العمل الم� ّؤ�س�س�ي ،و�أحدُ عوامل
نجاحه وا�ستمراره ،وهكذا ..غا َد َرنا ُ
بع�ضهم ،وقد كان من �أبرزهم:
الحقيقي لها.
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الدكتور /خيراهلل طالب� ،أول رئي�س
ّ
ٍ
ّ
ثم خلفه الدكتور� /إبراهيم العامر ،وكانت له ر�ؤيته التي �أ�سهمت في ن ّمو المجلة وا�ستمرارها.
أكاديم�ي ،وخبرته
والآن ي�س�تلم زم�امَ القي�ادة ورئا�س�ة التحري�ر :الدكتور /محم�د اللعبون ،بتكوين�ه ال
ّ
العملي�ة م�ن خالل عمله في (المنتدى الإ�سلامي) ،ون�أم�ل �أن يو ّفقه ُ
اهلل في قيادة ال�س�فينة ،وتقديم الجديد
الذي يم ّيز م�سيرة مجلة (قراءات �إفريقية) ،في ّ
ظل وجود مناف�س ٍة علمي ٍة �صحافي ٍة بين كثي ٍر من المطبوعات
المتخ�ص�صة في ال�ش�أن الإفريقي.
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اال�ستراتيجي وال ّ
إداري والخبرة المتن ّوعة في مجاالت عمل المجلة ،هو :الأ�ستاذ /عبداهلل بن عبد المغني الفايز.
ّ
وت�أتي هذه النقلة في بداية الع�ش�رية الثانية للمجلة ،والتي ت�س�عى فيها �إلى بناء م�ش�روع (مركز درا�سات
بحثي درا�ساتيُ ،ي�سهم في خدمة العلم والفكر
�إفريقية) ،و�إنجازه ب�شك ٍل متكام ٍل ،ي�ستطيع �أن ي� ّؤ�س�س لعم ٍل ٍّ
في �إفريقيا ،ويقدّم �إ�ضافةً تعزّز هويتها ،وت�شارك في نه�ضتها.
كما ت�س�عى المجلة �إلى �أن ّ
إقليمي
تخط ا�س�مها بين مراك�ز علمية كبرى ،لي�س على الم�س�توى المح ّلي وال ّ
الدولي الذي ُيث ّمن ويُقدّ ر العمل القائم على خلفي ٍة ح�ضاري ٍة علمي ٍة متجان�سة.
فقط ،بل على الم�ستوى
ّ
َ
واهلل ن�س�أل �أن ي�سدّ د الخطى ،ويبارك في العمل.

رئيس مجلس اإلدارة

خالد بن عبد اهلل الفواز
fawaz@qiraat.org
المشرف العام

عبداهلل بن عبد المغني الفايز
رئيس التحرير
د .محمد بن عبد اهلل اللعبون

info@qiraat.org

مدير التحرير
رأفت صالح الدين

editors@qiraat.org

الهيئة االستشارية

المشير :عبدالرحمن سوار الذهب (السودان)
د .إبراهيم أبو عباة (السعودية)
أ .إبراهيم كنتاو (مالي)
د .حقار محمد أحمد (تشاد)
أ .د .حمدي عبد الرحمن حسن (مصر)
أ .د .عبدالغفور البوسعيدي (كينيا)
د .محمد أحمد لوح (السنغال)
د .محمد الثاني عمر (نيجيريا)

هيئة التحرير

أ.د .محمد عاشور مهدي عاشور
د .جالل الدين محمد صالح
د .ربيع محمد القمر الحاج
أ .محمد العقيد محمد أحمد
أ .بسام المسلماني
اإلخراج الفني

وائل خالد كريزان
المراسالت  :بريطانيا  -لندن:

7 Bridges Place، Parsons Green
Fulham، London SW6 4HW، UK

ثقافية ف�صلية َّ
محكمة متخ�ص�صة في �ش�ؤون
القارة الإفريقية ت�صدر عن المنتدى الإ�سالمي

أسعار البيع واالشتراك السنوي
لمجلة قراءات إفريقية

هاتف 0044-207-4718261 :
فاكس 0044-207-7364255 :
المملكة العربية السعودية  -الرياض:
هاتف 0096614944949 :
فاكس 0096614942900 :
جوال 00966555097415 :
جمهورية مصر العربية  -القاهرة:
هاتف 002 02 22874277 :
فاكس 002 02 22874275 :
جمهورية السودان  -الخرطوم:

هاتف 00249188266666 :
فاكس 00249183285830 :
التسويق  /التوزيع:

marketing@qiraat.org

الدول

اجلهة �سعر البيع

مصر وإفريقيا

�أفراد

م�ؤ�س�سات

 1.5دوالر  10دوالر  20دوالر

السعودية والخليج  10ريال
أوروبا وأمريكا

ا�شرتاكات

-

 60ريال  100ريال
 20دوالر  30دوالر

المواد المن�شورة ال تعبر
بال�ضرورة عن ر�أي المجلة

الإعالم الإفريقي ودوره في خدمة
الق�ضايا التنموية اال�ستراتيجية للقارة

4

التكامل االقت�صادي الإفريقي

56

التفاعل الديني االجتماعي في
بوركينافا�سو

6

المر�أة الإفريقية ودورها في
النهو�ض بالقارة

68

الـفـالنيـون :ال�شعب واللغة

16

ال�شعر العربي اليوربوي
الخ�صائ�ص وال�سمات

ال�سلم
المقاربات الأمريكية لبناء ّ
والأمن في منطقة ال�ساحل الإفريقي

26

الم�شهد الإفريقي

�أ .زينب بيال تا�سيري يانكيني

د .علي يعقوب

د .محمد بوبو�ش

�أ .محمد العقيد

78

د .كمال الدين المبارك علي

د .ع�صام عبد ال�شافي

منطقة ال�ساحل في الت�صور
الأمريكي والفرن�سي

36

�أحمد ِب ُّلو َ�س ْر َد ْونَا ..
ُ
رجل دول ٍة ودعوة

46

العالقات العربية الإفريقية في
كتابات الدكتور علي مزروعي

�أ� .سمير قالع ال�ضرو�س

االقت�صاد الإفريقي وفر�ص
النه�ضة والتنمية
د .جميل حلمي عبد الواحد

تحرير المجلة

90

102

د .محمد الثاني عمر

112

د .محمد عا�شور

تقرير ملتقى الداعية المتميز

120

حلقة نقا�ش ( م�ستقبل الإ�سالم
في �شرق �إفريقيا )

123

تحرير المجلة

تحرير المجلة

َمن ُم�ؤ ِّلف تاريخ الفتَّا�ش؟

د .هارون مهدي ميجا

العدد 24

ربيع الآخر  -جمادى الآخرة  1436هـ
�أبريل  -يونيه  2015م

126

االفتتاحية

اإلعالم اإلفريقي ودوره في خدمة القضايا
التنموية االستراتيجية للقارة
ال�ص ��ورة والمعلوم ��ات الت ��ي يقدّمها الإع�ل�ام ،من خالل
تقنيات ��ه المختلفة ،هي في الغالب  -حتى ولو كانت م�ش� �وَّهة -
ما ُتتخذ في �ض ��وئها القرارات ،و ُتبنى عليها المواقف العملية؛
حيث يتم التعامل مع ما يقدّمه الإعالم بو�صفه حقائق موثوقة.
ومما يزيد من خطورة الإعالم في فاعلية ت�أثيره وات�س ��اع
مداه في ع�صرنا الحا�ضر :تقنياته المتطورة ،وترابط �شبكاته،
واحد مع تعدّد
بل�سان ٍ
وتبادلها للبرامج والمعلومات ،وهي تنطق ٍ
لغ ��ات خطابها؛ ما يجعل المعلومة تبل ��غ  -من خاللها  -ما بلغ
اللي ��ل والنهار ،وت�ص ��ل �إلى جميع �ش ��عوب العال ��م على مختلف
قيا�سي� ،إ�ض ��افة �إلى تنوّعه �شك ًال :من م�سمو ٍع
زمن ّ
لغاتهم في ٍ
ومرئي ومقروء ،وم�ض � ً
�مونا :بتغطيته ق�ض ��ايا الحياة و�أحداثها
ٍّ
ّ
المتجددة كافة ،واهتمامات الإن�سان حيثما كان.
� ّإن الوع ��ي ب ��ك ّل هذه المعطي ��ات عن الإع�ل�ام :يدعو �إلى
�ض ��رورة توظيفه ب�ص ��ورة �س ��ليمة -و�إال �أ�ص ��بح وبا ًال -لخدمة
ق�ضايا بيئته اال�س ��تراتيجية والتنموية :االجتماعية وال�سيا�سية
واالقت�صادية ..وغيرها ،وذلك ما تنتظره القارة الإفريقية التي
هادف وقويٍّ  ،يُ�س ��هم بفعال ّي ٍة
إعالم ٍ
تحتاج �أكثر من غيرها �إلى � ٍ
في بناء نه�ض ��تها التنموية ،وتوجيه م�سيرتها لتحقيق �أهدافها،
وخ�صو�ص � ً�ا � ّأن هن ��اك ارتباط � ً�ا ً
وثيقا بين التنمي ��ة االجتماعية
واالقت�صادية ،وتعزيز الم�شهد الإعالمي الإفريقي.
إفريقي وفعاليّته على جملة من
وتتوق ��ف فاعلية الإعالم ال ّ
ال�سمات والخ�صائ�ص� ،أهمها:
ّ
 �أن يكون هادفاً ،وذلك يعني انتماءه �إلى الخ�صو�صيةالمتم ّي ��زة التي تج�سّ ��د �شخ�ص ��ية الق ��ارة الإفريقية :بحيث
يجعل منها ر�سال ًة تعمل على توجيه �شعوب القارة �إليها ،وتعميق
الوع ��ي به ��ا ،وتكثي ��ف الجه ��ود للمحافظ ��ة عليه ��ا ،واالهتمام
بتر�س ��يخها على الم�س ��توى المح ّل ��ي الإفريق ��ي ،وعالمي ًّا خارج
حدود القارة.
�إنّ تعاط ��ي الإعالم  -في م�ض ��امينه -ما رفدت به القار ُة
�اهمات قيّمة في ظ ّل ع�ص ��ورها
الح�ض ��ار َة الإن�س ��اني َة من م�س � ٍ
4
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المختلفة ،وبخا�صة الإ�سالمية ،والعمل على التمكين لذلك في
حا�ض ��رها وم�س ��تقبلها ،هو �أ�س ��ا�س االنتماء والتنمية الحقيقية
للقارة ،ب ��ك ّل �أبعاده ��ا ،وبعثها من جديد؛ لما يحمله الإ�س�ل�ام
خا�صّ ��ة م ��ن منهجية البن ��اء والتغيي ��ر ،ومق ّوم ��ات التنمية في
م�ستوياتها وجوانبها المختلفة.
ّ
 ال َف ْه ��م العميق للواقع الإفريقي :بحيث يمثل ب�أبعادهالتاريخية والجغرافية ،مجا ًال ً
وا�سعا لفاعلية الإعالم الإفريقي
دعم لعنا�ص ��ر القوة
الهادف؛ ير ّكز فيه على ما في تعزيزه من ٍ
�ات معنوي ٍة
و�أ�س ��باب النهو�ض وفر�ص ��ه ،فالق ��ارة تتمتع بمق ّوم � ٍ
ومادية :روح التدين في الحياة الإفريقية ،وب�س ��اطة الإن�س ��ان،
وقيمه االجتماعية ،و�ص ��دق االنتماء ،وقوة ال ��والء لها ،ولتراث
الق ��ارة ال�ض ��ارب ف ��ي �أعماق التاري ��خ؛ حيث ُتع ّد الق ��ارة  -في
نظ ��ر معظم الباحثي ��ن والم�ؤرّخينَ -مهْد الح�ض ��ارات ،و�إرثها
الح�ض ��اريّ مل ��ي ٌء بالخبرات والتجارب المفي ��دة ،وهي بجانب
ذل ��ك مليئ ��ة بخي ��رات وكن ��وز ف ��ي باط ��ن �أر�ض ��ها وظاهرها،
وتعدادها الب�ش ��ري قد تجاوز المليار ،وف ��ي جميع ذلك ما فيه
ّنات تم ّث ��ل مرتكزات لبحث ق�ض ��ايا التنمية في القارة
م ��ن مكو ٍ
وا�ستراتيجياتها ،وتركيز الجهود الإعالمية فيها.
 تعزي ��ز عنا�ص ��ر الق ��وة و�أ�س ��باب النهو� ��ض ،ومحاربةمظاهر ال�ضعف :وا�ستكما ًال ل�شرط فاعلية الإعالم الإفريقي،
من خ�ل�ال َفهْم الواقع ،يقابل تعزيز ما فيه من عنا�ص ��ر القوة
و�أ�س ��باب النهو� ��ض :محارب ��ة م ��ا في ��ه م ��ن مظاهر ال�ض ��عف؛
مما يب ��دد طاقات الإن�س ��ان الإفريق � ّ�ي (الروحية ،والنف�س ��ية،
والفكرية) من معتقدات ومفاهيم ،وعادات وتقاليد اجتماعية
�ض ��ارة ،وجهل ،وروا�س ��ب ا�س ��تعمارية ،ونزاعات و�ص ��راعات،
ويُ�ض ��عف قدراته الج�س ��دية من �أوبئة و�أمرا�ض ،وعوامل بيئية
تح ّد من حراكه ون�شاطه.
 التما�س ��ك الداخل ��ي :وف ��ي التما�س ��ك الداخلي تتمثلفاعلي ��ة الإع�ل�ام الإفريق ��ي ف ��ي �أن يك ��ون عام�ل ً�ا قو ّي � ً�ا يتمتع
بالق ��درة على التوا�ص ��ل المبا�ش ��ر والفاعل م ��عالجمهور ،وفي

تكثيف الحوارات الحا�س ��مة والب ّناءة بين ال�ش ��رائح المختلفة،
والتن�س ��يق بي ��ن الم�ؤ�س�س ��ات المختلف ��ة ،وبناء ال�ش ��راكات مع
الحكوم ��اتومنظم ��ات المجتم ��ع المدن ��ي والقط ��اع الخا� �ّ�ص
المح ّلي ،ويعمل على �ص ��ون الم ��وارد المعلوماتي ��ة ،كالمكتبات
والن�ش ��رات الإلكتروني ��ة ،والتعري ��ف بت ��راث الق ��ارة الثقاف ��ي
ور�صيدها الفكري والعلمي.
 �إيج ��اد ر�ؤي ��ة موحّ ��دة تج ��اه م ��ا يته ��دد المجتمعاتالإفريقي ��ة :و� ّإن م ��ن �أه ��م م ��ا يح ّقق ��ه الإع�ل�ام الإفريق ��ي
الهادف وفعاليّته في التنمية والق�ض ��ايا اال�س ��تراتيجية� :إيجاد
ر�ؤي ��ة موحّ ��دة تجاه م ��ا يتهدّد المجتمع ��ات الإفريقي ��ة ،ترتكز
وظيفته ��ا في بل ��ورة مفاهيم الجمهور وت�ص ��وراتهم في مناحي
الحي ��اة المختلف ��ة ،وتزويده ��م بالخبرات ال�سيا�س ��ية التي من
خاللها يت�ش ّكل الر�أي العام ،وتتم الم�شاركات الب ّناءة ،ويتح ّقق
التما�س ��ك االجتماع ��ي بين �أطي ��اف المجتمع؛ لدع ��م مواقف
�سيا�سية معينة �أو رف�ضها.
 القي ��ام ب ��دو ٍر فاع ��لٍ ف ��ي تحقي ��ق الأم ��ن ال�ش ��امل:فاعل
ويُتوقع من م�ؤ�س�س ��ات الإع�ل�ام الإفريقية �أن تق ��وم بدو ٍر ٍ
في تحقيق الأمن ال�ش ��امل في الق ��ارة ،ويتمثل دورها المحوريّ
في ن�ش ��ر الوع ��ي والثقاف ��ة الأمنية ل ��دى المواط ��ن الإفريقي،
وت�س ��ليط ال�ضوء على التحديات والمهدّدات الأمنية التي تواجه
�أجه ��زة الأمن؛ بما يدعمها في تحقيق الأمن والأمان لل�ش ��عوب
الإفريقي ��ة ،ويم ّث ��ل الإع�ل�ام ب ��ك ّل �أدوات ��ه وتقنياته �آلي ��ة قويّة
للإن ��ذار المبكر تجاه ك ّل المخاط ��ر البيئية وغيرها؛ بما يو ّفره
من معلومات ب�ش�أنها.
 الم�ش ��اركة الفاعل ��ة ف ��ي التخطي ��ط اال�س ��تراتيجي:ويتح ّق ��ق ذل ��ك بتطوير �آلياته ��ا ،و�إقامة مراك ��ز �إعالمية تقوم
بتنظيم الفعاليّات بال�ش ��راكة مع الجه ��ات المعنيّة ،من ندوات
وور� ��ش عمل وم�ؤتمرات ،لت�س ��ليط ال�ض ��وء على الق�ض ��ايا ذات
الأولوي ��ة ،كم ��ا تق ��وم بتوفي ��ر البيان ��ات والمعلوم ��ات المتعلقة
بها ،وا�س ��تكتاب الباحثي ��ن والخبراء فيه ��ا ،وترجمة المقاالت
والبيانات من اللغات الأخرى �إلى لغاتها.
 تن�ش ��يط الدور الثقاف ��ي :فالإعالم الهادف وفعال ّيتهه ��و ال ��ذي يقود ح ��وار ًا ب ّن ��ا ًء بي ��ن الثقاف ��ات المحلي ��ة ،ومع
الثقاف ��ات الواف ��دة ،ويعم ��ل عل ��ى مقاوم ��ة ت�أثي ��رات العولمة
الت ��ي تهدف �إلى �إلغاء الآخر؛ من خالل �إلغاء الخ�صو�ص ��يات
الثقافي ��ة واالجتماعي ��ة لل�شخ�ص� � ّية الإفريقي ��ة .وتم ّثل قدرة

الخارجي
ر�س ��خه الإع�ل�ام
الإع�ل�ام الإفريق ��ي على �إزالة ما ّ
ّ
ً
ً
من �ص ��ورة نمطية م�ش� � َّوهة للقارة عن�ص ��را مه ّما من عنا�صر
الفاعلي ��ة؛ �إذ ُيع� � ّد ذلك هدف � ً�ا �أ�سا�س� � ّي ًا للإع�ل�ام الإفريقي
ودرا�س ��اته البديلة ،وهو يتطلب بداية القيام بدرا�سات ناقدة،
تعم ��ل على ك�ش ��ف �أوج ��ه الزي ��ف والت�ش ��ويه ،وتعري ��ة الخلل
المنهجي الذي انطوت عليه الدرا�س ��ات الغربية ،و�ص ��و ًال �إلى
تقديم ال�صورة ال�صحيحة.
 دع ��م �سيا�س ��ات دول الق ��ارة الخارجي ��ة وعالقاته ��اوا�س ��تراتيجياتها :ويدخ ��ل �ض ��من الق�ض ��ايا اال�س ��تراتيجية
للإع�ل�ام الإفريق ��ي :دعمه ل�سيا�س ��ات دول الق ��ارة الخارجية
وعالقاتها وا�س ��تراتيجياتها؛ بما يفتحه من نوافذ وقنوات تط ّل
�إفريقي ��ا من خاللها ب�ص ��ور ٍة م�ش ��رق ٍة على العال ��م ،وما يقيمه
من ج�س ��ور التوا�صل مع �ش ��عوبه المختلفة ،وما يبنيه من ثق ٍة،
ويو ّل ��ده من رغبة لدى حكومات دول العالم ،وبخا�ص ��ة العربية
والإ�س�ل�امية ،ف ��ي �إقامة عالق ��ات تعاون وتطويره ��ا مع القارة
الإفريقية ،ويت�ض� � ّمن ذلك �إزالة ما �شاب العالقات (الإفريقية
– العربية) من ح�سا�س� �يّات ،وما كوّنه اال�س ��تعمار من �ص ��ور ٍة
ذهني ٍة م�شوَّهة في عالقة العربي ب�إفريقيا.
وم ��ن �أهم م ��ا ينبغي �أن يقوم به في ذلك :ا�س ��تعادة الثقة
ف ��ي ق ��درات ال�ش ��عوب الإفريقي ��ة والعربي ��ة وحكوماته ��ا على
�تقبل �أف�ض ��ل ،و�إيج ��اد مرتك ��زات التع ��اون بينها،
تحقي ��ق م�س � ٍ
إعالمي جدّي
خطاب � ّ
وتب ّني �سيا�سات وبرامج �إعالمية لتوجيه ٍ
وموحّ د في الدفاع عن الق�ض ��ايا الإفريقية والعربية الرئي�س ��ة،
إقليمي (�إفريقي  -عرب ��ي) ،يقف ن ّد ًا قوي ًّا
ويهي ��ئ لقيام تكت � ٍ�ل � ٍّ
الغربي على �شعوب
�هيوني ّ
للتكتالت الأخرى ،وير ّد الت�آمر ال�ص � ّ
المنطقتين.
كلمة �أخيرة:
�ادف وفعّال،
إعالم ه � ٍ
� ّإن الق ��ارة الإفريقي ��ة تحت ��اج �إل ��ى � ٍ
ير�س ��خ ل�صناعة �إعالمية فاعلة ،ويُ�س ��هم في تطويرها ،ويقدّم
ّ
ً
ً
الرقابي فق ��ط ،و�إنما في
نموذج ��ا ح ّي ��ا لها ،لي�س ف ��ي دوره ��ا
ّ
تفاعلها مع بيئاتها ،وم�ش ��اركاتها الوا�س ��عة في خدمة ق�ضاياها
الحيوية التنموية واال�ستراتيجية.
ويبق ��ى م ��ن بع ��د ذل ��ك ،مم ��ا يزيد م ��ن فعالي ��ة الإعالم
الإفريق ��ي الهادف ،تقديم م�ض ��امين وا�ض ��حة وم�ؤ ّثرة في نقل
المعلومات� ،أو الإقناع �أو التقويم ،وفق منهجيّة �سليمة ،واتخاذ
ما ينا�سب الحال والمقام؛ من الو�سيلة و�أ�سلوب الخطاب 
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التفاعل الديني االجتماعي في بوركينافاسو

ّ
(األرواحية واإلسالم) نموذجًا
�أ .زينب بيال تا�سيرييانكيني
كاتب�ة وباحث�ة ،و�أ�س�تاذة في المرك�ز الجامعي للتخ�ص�ص�ات
المتعددة – بوركينافا�سو.
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خ�صائ�ص المجتمع في بوركينافا�سو(((:
ي�ص ��عب الف�ص ��ل بي ��ن الدي ��ن والعالق ��ات االجتماعية
ف ��ي بوركينافا�س ��و؛ لأنّ المعتقدات ال ّتقليدي ��ة تتجاوز الفرد،
وتقاب ��ل نمط ًا مم َّيز ًا م ��ن �أنماط المجتمع ،و�أنماط ال�س ��لوك
االجتماعي تتحدد بالمعتقدات ،ف�أول ما ي�ش ��عر به ك ّل �إن�سان
ال ��وازع الدّين ��ي� ،أو الخ ��وف م ��ن الأخط ��اء ،وهو م ��ا يعك�س
الخ�ض ��وع للتقاليد التي تفر�ضها الطقو�س وال�شعائر الدّينية،
وتبع ًا لذلك ال ّثقة في الجماعة التي ينتمي �إليها(((.
وت�أت ��ي الأرواحي ��ة �أو ًال بو�ص ��فها الديان ��ة التقليدي ��ة في
بوركينافا�س ��و ،ثم ي�أتي بعدها الإ�س�ل�ام ،ثم الم�س ��يحية� ،أي
�أنها دولة متعددة الأديان(((.
و�س ��تعر�ض هذه الدرا�س ��ة المخت�ص ��رة بع� ��ض مظاهر
التفاعل الديني االجتماعي في بوركينافا�سو ،في موازنة بين
الأرواح ّية والإ�سالم.
معتقدات الدّ يانة الأرواحية وخ�صائ�صها:

تعريف الأرواحية:

الأرواحية :هي الديانة المنت�ش ��رة في بوركينافا�سو قبل
مج ��يء الإ�س�ل�ام ،وه ��ي« :تقوم على ت�ص� � ّور وج ��ود ّ
مخط ٍط
روح � ٍّ�ي وراء ّ
المخط ��ط الطبيع ��ي ،واالعتق ��اد بوج ��ود نف� � ٍ�س
للأ�ش ��ياء ،وبالثنائي ��ة ،وب�أنّ وراء ك ّل �ش ��ي ٍء روح� � ًا ،ووراء ك ّل
ظاه ��رة عق ًال ،و�أنّ هناك �إرادة في ك ّل ما نظ ّنه ُ�ص ��دفة ،و�أنّ
الإن�س ��ان ال ��ذي يع ��ي ازدواج الطبيعة ي ��رى �أنّ ك ّل ما يحيط
به م�ش ��اب ٌه له ،ويالحظ �أنّ في داخله �ص ��ل ًة وثيق ًة بين المادة
((( تقع بوركينافا�سو (فولتا العليا �سابق ًا) في غرب �إفريقيا ،تحيط
بها( :مالي ،والنيجر ،وبنين ،وتوغو ،وغانا ،و�ساحل العاج) ،وقد
ذهب الم�ؤرخون �إلى �أنه ال ُيعرف الكثير عن ما�ضي (بوركينافا�سو)
�سوى �أنها كانت جزء ًا من �إمبراطورية غانا ،وفي القرن الرابع ع�شر
الميالدي وبعده �أ�صبحت جزء ًا من �إمبراطورية مالي الإ�سالمية،
ومن ّثم �أ�صبحت ج��زء ًا من �إمبراطورية ال�صونغاي الإ�سالمية،
كما �أنها في وق� ٍ�ت ما كانت ج��زء ًا من �ساحل العاج ،وك ��أنّ بنيتها
االجتماعية متعددة ،انظر:
Delafosse Maurice: Haute sénégal – Nigéria,
.Soudan Français Paris, 1912, 3 vol 316

ّ
حرر اإلسالم المجتمع
البوركيني من كثير من
القيم االجتماعية األرواحية
المنحرفة والبعيدة عن
الفطرة السليمة
والعق ��ل ،فه ��و يحاول عب ��ر الأ�ش ��كال الخارجي ��ة �أن ي�ؤ ّثر في
الأرواح التي وراءها»(((.
ويعتق ��د الأرواحي ��ون �أنّ ف ��ي ه ��ذا الك ��ون ّ
المنظ ��م قو ًة
بطقو�س
تتحرك ،ويتع ّين على المعت ِقد تحديد م�سار حركتها
ٍ
ديني ٍة تمنع الكوارث التي يمكن �أن ت�صيب الإن�سان.

الخالق الأعظم:

مفهوم ��ه عند الأرواحيي ��ن� :أنه القوة الت ��ي قامت بخلق
العال ��م دفع ًة واح ��د ًة ،ثم ت�س ��امت عن الب�ش ��ر ،و�أخلدت �إلى
ال ّراح ��ة ،و�أناب ��ت عنه ��ا الآله ��ة ال�ص ��غرى ،وو ّكلتها ب�ش� ��ؤون
الأر�ض ،ويعتبرون هذه الق ��وة كائن ًا فوق الكائنات الموجودة
بالأر�ض(((.
وم ��ن خ�ص ��ائ�ص ه ��ذا الكائ ��ن العل ��ويّ �أ ّنه من� � ّزه عن
ال�ص ��فات الب�ش ��رية ،وه ��و �أزل ٌّي ال نهائ ��ي ،وي�س ��ود االعتقاد
ف ��ي �أنّ الخالق الأعظ ��م و�إن كان بعيد ًا ع ��ن ال ّنا�س ،حيث ال
تدركه حوا�س ��هم ،فهو غير مقطوع ال�صلة بهم ،بل ينظر �إلى
�أفعالهم ،ويراقب �سلوكهم ،فيكافئ الأخيار ويعاقب الأ�شرار،
وه ��و الذي ين ّزل الأمطار �أو يمنعها ،كما يح ّقق الخ�ص ��وبة �أو
يقطعها ،وي�ش ��في من المر� ��ض �أو يبتلي به ،ويطيل الأعمار �أو
يق�ص ��رها ،وه ��و ال ُي� � َرى وال يُل َم�س وال يُ�س� � َمع� ،إذ هو كالهواء
ّ
موج ��ود في ك ّل مكان ،وال يهتم بالم�س ��ائل ّ
ال�شخ�ص ��ية ،لهذا
توج ��ه �إليه �إ ّال عندما تكون
ال يقب ��ل العبادات والطقو�س التي ّ

((( د .عبدالرحمن عمر الماحي :الدعوة الإ�سالمية في �إفريقيا الواقع
والم�ستقبل� ،ص  ،7ديوان المطبوعات الجامعية ،ال�ساحة المركزية
ابن عنكبوت ،الجزائر.

(((

((( مرجع �سابق.Délafosse, op cit 428 ،

((( دي�شان هوبر :الديانات في �إفريقيا ال�سوداء ،القاهرة 1956م� ،ص .22

Dictionnaire des religions: P.U F.France,
.1984
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جماعية� ،أي من عا ّمة ّ
ال�ش ��عب ،و�إ ّال يعاقب �صاحبها ،فهو –
ّ
لهذا  -مو�ض ��ع خ�ش ��ية ،ومعق ��د رجاء ،ومحل عب ��ادة ،ف ُتقام
ُتو�س ��ل �إليه بالدّعاء
ل ��ه المحاريب ،و ُتق� �دَّم �إليه القرابين ،وي ّ
بوا�سطة الأ�سالف((( – ك ّل هذا بح�سب اعتقادهم.-

عبادة الأ�سالف:

تتخ ��ذ عب ��ادة الأ�س�ل�اف  -عن ��د الأرواحيي ��ن ف ��ي
بوركينافا�س ��و � -ش ��ك ًال جماع ّي� � ًا ،كما ُتقام له ��ا االحتفاالت
والطقو� ��س عادة ،حيث تعمّ القري� � َة موج ٌة من الرق�ص طوال
اللي ��ل ،وف ��ي اليوم التال ��ي يخرج النا� � ُ�س ل�ص ��يد الحيوانات
البريّة ،ويُقدَّم َق ْد ٌر من الح�ص ��يلة قربان ًا للأ�س�ل�اف ،وذلك
بتركها في الخالء ،و َق ْد ٌر للكهنة.
و�إذا كان االحتفال متع ّلق ًا بمو�سم زراعي؛ في�ضرب كاهنٌ
ال َ
أر�ض بف� ٍأ�س �أو �آل ٍة ما حادة ،بعد ذلك يمكن ا�س ��تهالك �أول
ً
خمر �إكراما للأ�سالف ،وت�ستمر
مح�ص ��ول ،و�شرب �أول ك�أ�س ٍ
طقو�س �إكرام الأ�سالف �ش ��هرين عند بع�ض الأجنا�س ،تحت
�إ�شراف الكهنة والزعماء التقليديين(((.
وهم بهذه الأفعال يعتقدون �أنّ هذه الأرواح تتو�سط لهم
عند الإله ،كما كان يفعل �أ�سالفهم الموتى ،وهنا نالحظ َد ْور
عبادة الأ�سالف عند الأرواحيين.

الوفاة عند الأرواحيين:

�إذا تو ّف ��ي الم ��رء  -عن ��د الأرواحيين في بوركينافا�س ��و
 عال ب ��كاء �أهل ��ه وعويلهم ،وقب ��ل دفنه يتح ّق ��ق الكهنة في�أ�س ��باب وفاته ،ثم يُعدّون الطقو�س والمرا�سم الالزمة للدفن
والت�أبين((( ،ثم يُ�س� ��أل النا�س مَن له َد ْي ��ن على الفقيد؛ ذلك
لأنه ��م يعتق ��دون �أنّ دفن الميت قبل ت�س ��ديد ديونه يعر�ض ��ه
للعذاب في قبره.
كم ��ا �أنهم ي�ؤمنون ب�أنّ روحه �أو قرينه �س ��يرجع �إلى داره
ليتفق ��د �أهله((( ،و�س ��بب هذا االعتق ��اد يعود �إلى تق�س ��يمهم
((( دي�شان هوبر ،مرجع �سابق� ،ص .62

للإن�سان �إلى ثالثة �أق�سام:
الق�س ��م الأول :الإن�س ��ان بلحمه ودم ��ه ،والثاني :ال ّن ْف�س،
وهي ف ��ي اعتقادهم مادة مك ّونة م ��ن ٍدم وريح (ما يع ّبر عنه
�خ�ص
ف ��ي الفرن�س ��ية  ،)Souffleثم الثالث :يتم ّثل في �ش � ٍ
م�صاحب لنا طوال حياتنا؛ هو الروح.
ٍ
ّ
فالق�س ��م الأول� ،أي الإن�س ��ان ،ي�أكل ��ه الت ��راب ،والثان ��ي
ت ��ذوب في الك ��ون� ،أو تنتقل �إلى �إن�س � ٍ�ان �آخر �أو حي ��وان� ،أما
الثالث ،وهو ال ّروح ،فتبقى مع �ص ��احبها في قبره ثالثة �أيام،
حين لآخر(((.
ثم تتفقد داره من ٍ
رفع الحداد عند الأرواحيين:
بع ��د الوفاة بثالثة �أي � ٍ�ام ُتذبح الذبائ ��ح ،ويُقدّم الطعام
وال�ش ��راب ،وبعد الدّفن بثالثة �أ�ش ��هر يُرفع الحداد ،وعندئذ
يُقام احتفا ٌل كبيرُ ،تقدَّم فيه الم�أكوالت ال�شه ّية والم�شروبات
ال ّروحي ��ة والطقو� ��س الدّيني ��ة ،واله ��دف �إع ��ادة الت ��وازن
االجتماع ��ي وتحرير الأحياء من ممنوع ��ات الحداد ،وبذلك
نهائي(((.
يو�ضع الم ّيت �ضمن فئة الأ�سالف ٍ
ب�شكل ٍّ
وعموم� � ًا ال ي ��رى الأرواحيون ف ��ي بوركينافا�س ��و الموت
ظاهرة طبيعية عادية ،بل كثير ًا ما يذهب ظ ّنهم �إلى �أنّ عدو ًا
م ��ا �ألحق بالميت ه ��ذا الأذى ،ولع ّل في هذا م ��ا يد ّل على �أنّ
لل�سحر َد ْور ًا �أ�سا�س ّي ًا في حياتهم ،ومع ذلك يرون الموت حالة
يعبرها الإن�سانّ ،
وتر�ش ��حه لمجل�س الأ�سالف الذين يقومون
كبير لدى الأرواح والآلهة.
ب َد ْو ٍر ٍ

ومما �س ��بق ن�ستخل�ص � ّأن الدّيانة الأرواح ّية
تعتقد:

� - 1أنّ في العالم وحد ًة �أو قو ًة روحية ت�سري فيه؛ بداي ًة
من �أ�صغر ذرة �إلى �أكبر نجم ،مرور ًا بالحيوان حتى الإن�سان،
التوحد
ال�س ��عي لمعرفتها وفهمها؛ ليت�س ّنى له ّ
فعلى الإن�س ��ان ّ
معه ��ا في نهاي ��ة الأمر؛ لأنّ االنعزال في الك ��ون موتٌ مح ّقق،
فعل ��ى ال ّرغم من �أنّ اهلل حا�ض� � ٌر في ك ّل مكان وفي ك ّل �ش ��يء

((( د .عبدالرحمن عمر الماحي ،مرجع �سابق� ،ص .13
((( الت�أبين� :أن يقوم �أح��د �أ�صدقاء الميت في�صف خ�صاله �أم��ام
الحا�ضرين ،ثم يقوم �أحد �أقاربه بالعمل نف�سه ،و�إن كانت امر�أة
فيف�ضل لديهم �أن يكون زوجها هو الذي يقوم بهذا العمل.
((( ح�سن �سعيد جلو :ت�أثير الديانات الإفريقية في م�سلمي بالد
ال�سودان� :أطروحة لنيل �شهادة درا�سات معمقة ،تون�س 1995م -
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1996م� ،ص .133
(((

Vieillard Gilbert: La contribution de la
sociologie des peuls, IFAN, DAKAR, 1960, p
.132

(((

Dictionnaire des religions: P.U F. Art
.Africain

غائب �أو بعيد ،ومن ثمّ
– ف ��ي اعتقادهم-؛ ف�إنه في المقابل ٌ
ال ينغم� ��س في الأج ��زاء الفردية المعزولة ،لأ ّنه ي�ش ��ارك روح
الجماعة عن طريق الأجداد �أو غيرهم.
 - 2الأج ��داد ه ��م الو�س ��طاء بي ��ن العال ��م المرئ ��ي
والالمرئ ��ي ،فه ��م برغ ��م موته ��م حا�ض ��رون م ��ع الأحي ��اء،
و�ش ��اهدون عل ��ى �أعماله ��م ،فيفرح ��ون �إن �أ�ص ��اب الأحي ��اء
م ��ن �أقربائهم ،ويغ�ض ��بون �إن �أ�س ��ا�ؤواّ ،
ويتدخلون عن طريق
القرابين لي�شفعوا لهم ،فعلى الأحياء �أن ي�ستغلوا مكانتهم.
 - 3العالم لي�س خالي ًا من الكائنات المرئية والالمرئية،
فعل ��ى الإن�س ��ان �أن يعرف �أ ّنه لي�س وحيد ًا ف ��ي الكون ،بل معه
الجنّ والأرواح ،وهي ال تق ّل عنه وجود ًا ،فعن طريق الطقو�س
ّ
وال�ش ��عائر اليوم ّية والمو�س ��م ّية يمكن توحيد هذه العنا�ص ��ر،
ومن ثمّ فالإن�سان متديّن بال�ضرورة.
ال��ع�لاق��ة ال��ع��ق��ائ��دي��ة ب��ي��ن الإ����س�ل�ام
والأرواحية:
هن ��اك �ش ��يء من الخ�صو�ص ��ية ف ��ي عقيدة الم�س ��لمين
ف ��ي وج ��ود اهلل ف ��ي بوركينافا�س ��و ،ذل ��ك �أنّ الإل ��ه الأعظم
كان معروف� � ًا ل ��دى الأرواحيين في ه ��ذه المنطقة قبل مجيء
الإ�س�ل�ام ،والكائنات الأخرى ،مثل المالئكة والجنّ وغيرها،
ال تم ّثل هي الأخرى �ص ��عوبات ل ��دى الأرواحيين؛ لأنهم كانوا
يعرفون �أنواع ًا من الكائنات الروحية في هذه المنطقة.
وبالرغم من �أنّ المفهوم الإ�سالمي غزا ويغزو المفاهيم
البوركينية ب�صفة م�ستمرة ،و�أزال فع ًال بع�ض المفاهيم؛ ف�إنه
من الم�ؤكد �أنّ بع�ض ��ها ما ي ��زال موجود ًا عند بع�ض الأجنا�س
في بوركينافا�سو(((.

ومن مظاهر ذلك:

الكلمات التي تقابل كلمة( :اهلل) في الإ�سالم:
 عند بي�سا ( :Bisaهُ ْن ُ�س .)Hounsou عند المو�سيِ ( :و ْن ِده .)Windéُ
 عند غورمنت�شي (�( :)Gourmantchéأ ْو ِت َي ْي ِن.)Otiéne
 عن ��د جن� ��س الج ��وال ( :dioulaمَا ِتي ِغ ��ي �أ َل ��ه(((

La terre Africaine et ses religion: Larousse
.Paris, 1983, p 214

.((()ALAmatighi
 عند الفالتة( :جومراطو). ول ��دى بوب ��و :Boboنج ��دُ ( :د ُو ْو )DWOتقابلا�سم( :الخالق) في الإ�سالم.
 ونالحظ �أنّ ا�س ��م (اهلل) عند ماندنغ قريب من ا�سم(اهلل) في الإ�س�ل�ام ،ويبدو �أنّ هذا الجن�س ت�أ ّثر بالم�صطلح
الإ�س�ل�امي ،ولع ّل هذا ما يجعلنا نقول �إنّ المفهوم الإ�سالمي
ق ��د غ ��زا بع� ��ض المفاهيم ف ��ي بوركينافا�س ��و ،فوج ��ود هذا
الإله المف ��ارق في ثقافة الأرواحيين ف ��ي هذه المنطقة جعل
االعتقاد باهلل �أمر ًا �سه ًال.
وكذلك نرى �أنّ الإ�سالم يتم ّيز عن الأرواحية في مو�ضوع
الجزاء (الثواب والعقاب) ،فهو في الإ�س�ل�ام :دنيوي ،يتمثل
في �إقام ��ة الحدود والتعزي ��رات ،و�أخروي ،وه ��و الجزاء في
الآخرة.
ّ
�أما الأرواحية فكل �أحكامها دنيوية ،وقد تكون العقوبات
فناء �أو انقطاع ن�س ��ل �أو تعر�ض للعن ��ة وكوارث ،وهم يخافون
من ال�س ��رقة والزنا لأنّ اللعنة �س ��تتبعهم هم وذريتهم ،وهذه
أمرا�ض
ومطر و� ٍ
ريح ٍ
اللعن ��ة ال تمهل لأنّ القوى الطبيعية م ��ن ٍ
فتاك ��ة ،كلها م�س � ّ�خرة لها ،ف�ل�ا يمكن الإفالت م ��ن العقاب،
كما يعتقدون �أنّ هناك �أرواح ًا خفية ت�س ��ري في المادة ،وفي
العالم ب�صفة عا ّمة ،تقوم بالمهام نف�سها(((.
مم ��ا �س ��بق؛ نالح ��ظ �أنّ هن ��اك اختالف� � ًا كبي ��ر ًا بي ��ن
العقيدتين ،الإ�سالمية والأرواحية ،في م�ستوى الجزاء ،ومن
ثمّ ال يُت�ص ّور التوفيق بينهما.
وعموم� � ًا؛ فالإيم ��ان بالإل ��ه عن ��د البوركينيي ��ن �ش ��بيه
ب�ش ��ركيات الع ��رب قب ��ل الإ�س�ل�ام ،ف� ��أرواح الأ�س�ل�اف ه ��ي
الو�س ��اطات �إلى الإله الأعظم ،كما قال الم�شركون في عبادة
�أ�ص ��نامهم ...} :مَا َن ْع ُبدُهُ ْم ِ�إ اَّل ِل ُي َق ِّربُو َنا ِ�إ َلى اللهَّ ِ ُز ْل َفى{...
(الزمر .)3 :
ّ
فالأرواحية ،و�إن بدا في ظاهر الأمر �أنها تت�س ��م بوحدة
بناء ور�ؤية كلية للكون ،ف�إنه بنا ٌء وا ٍه ،ور�ؤي ٌة �ض ��بابي ٌة قا�صرة؛
كما يت�ض ��ح من معتقداتها وق�ص ��ور ا�س ��تيعابها لحياة ما بعد
((( دي�شان هوبر ،مرجع �سابق� ،ص .63
((( ح�سن جالو ،مرجع �سابق� ،ص .90
ثقافية ف�صلية َّ
محكمة متخ�ص�صة في �ش�ؤون القارة الإفريقية
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قراءات

إسالمية
الذي �س ��جد عليه ،كما كانوا يرف�ض ��ون �إعطاء الم�سلم وعا ًء
لكي ي�شرب»(((.
هذا يد ّل على �أنّ �س ��كان بوركينافا�س ��و ف ��ي تلك الفترة
ال ّتاريخي ��ة ل ��م يكونوا يميل ��ون �إلى الإ�س�ل�ام« ،فق ��د رُوي �أنّ
رج ًال من قبيلة المو�س ��ي وعد تزويج ملك ��ه الوثني من ابنته،
قبل اعتناقه للإ�س�ل�ام ،فل ّما �أ�صبح هذا الرجل م�سلم ًا حاول
�إقناع ملكه باعتناق الإ�س�ل�ام ليم ّكنه من الزواج بالبنت التي
وع ��ده �إيّاها ،و�أبلغ الم�س ��لم �ص ��احبه الوثني �أ ّنه ال ي�س ��تطيع
وثني حتى ول ��و كان مل ��ك ًا ،ف�أجاب الملك
�إعط ��اء ابنته �إل ��ى ٍّ
الوثن � ّ�ي قائ�ل� ًا� :إنّ التزامات ��ه العرفي ��ة تح ��ول دون اعتن ��اق
الإ�سالم .قائ ًال� :إنّ الفتيات الوثنيات يعتنقن ديانة �أزواجهن
الم�س ��لمين؛ فم ��ن العدل �أن تفع ��ل الفتيات الم�س ��لمات نف�س
ال�شيء»(((.
تم�س ��ك الم�س ��لمين بدينهم
يتبين م ��ن هذا الحوار قوة ّ
والتزامهم ب�أحكامه ،فهذا الم�س ��لم رف�ض تزويج ابنته لملك
وعد
لكونه وثن ّي ًا  -اعتزاز ًا بدينه -؛ برغم ما كان من �س ��ابق ٍ
منه بذلك قبل �إ�سالمه ،بل دعا هذا الملك �إلى الإ�سالم.
كثير
وقد تح ّقق للإ�س�ل�ام انت�ص ��اره على الأرواحية في ٍ
م ��ن مناط ��ق بوركينافا�س ��و ،حيث ظل ��ت الديان ��ة الأرواحية
تتمت ��ع ب�ش ��يء م ��ن النف ��وذ؛ ما دف ��ع الم�س ��لمين �إلى �إن�ش ��اء
خا�ص ��ة بهم ،وبن ��وا فيها الم�س ��اجد،
�أحي ��اء وقرى جدي ��دة ّ
و� ّأ�س�س ��وا ال ّزوايا لحفظ القر�آن وتلقين ال ّلغة العربية والعلوم
ّ
ال�شرعية لأبنائهم ،وبهذا ا�ستمر الم�سلمون في هذا البلد في
(((
ا�ستقطاب بقية الأرواحيين .

الدنيا ،وهي الحياة الباقية ،وقد و�ص ��ف البروفي�سور جوزيف
كي زيربو المجتمع الإفريقي التقليدي (الأرواحي) :به�شا�شة
البنية الثقافية واال�س ��تبدادية ال�ش ��مولية ...و�أنّ «الإفريقيين
و�ص ��لوا �إلى طريق م�سدود ،فقد كانوا يزعمون �أنهم يروّ�ضون
الطبيعة بوا�س ��طة رموزهم وطقو�س ��هم ال�سحرية» ،ثم ينتهي
ليق ��ول« :نحت ��اج لتروي� ��ض الطبيعة ب ��الأدوات والمع ��اول!»،
وتروي� ��ض الطبيع ��ة بالعمل والإنت ��اج لإعمار الأر�ض و�إ�س ��عاد
العباد ٌ
هدف ارت�ضاه الإ�سالم ّ
وحث على تحقيقه(((.
العالقة االجتماع ّية بين الأرواحيين
والم�سلمين:
من ��ذ �أن دخ ��ل الإ�س�ل�ام �إفريقي ��ا عم ��ل على ت�ص ��حيح
المفهوم ��ات والمعتق ��دات والقيم في المجتمع ��ات الأرواحية
وغيره ��ا« ،و�ص ��اغها ف ��ي منظوم ��ة ِق َيمه الرباني ��ة ،فوجدت
قبو ًال وا�س ��ع ًا بين �ش ��عوب �إفريقيا جنوب ال�صحراء ،وانعك�س
ذل ��ك جل ّي ًا ف ��ي نه�ض ��تها االجتماعية ،وتح ّرره ��ا من �أغالل
وتع�س ��ف القي ��م الإحيائي ��ة ،وثق ��ل
المحرم ��ات (التاب ��و)ّ ،
الرواب ��ط الع�ش ��ائرية الطوطمية التي �أثقل ��ت خطاها وحالت
دون نه�ضتها»(((.
وبع ��د مجيء الإ�س�ل�ام �إل ��ى بوركينافا�س ��و ،ف ��ي �أواخر
القرن  18الميالدي ،وانت�ش ��اره ،بلغ الم�سلمون  -وفق ًا لتعداد
2006م  )% 60 – % 53( -من ال�س ��كان((( ،ولتم�سك بع�ض
البوركينيين بعقيدتهم الأرواحية �أ�ص ��بح المجتمع منق�س ��م ًا
�إلى :م�سلمين ،وهم الأكثرية ،و�أرواحيين.
وق ��د ت�ص� �دّت الأرواحي ��ة للإ�س�ل�ام �أول الأم ��ر في هذا
�كل عني � ٍ�ف ،وبك ّل ق ��وة((( ،يقول ال�ش ��يخ
البل ��د ،وحاربته ب�ش � ٍ
ومن �أ�سباب انت�صار الإ�سالم على الأرواحية
 - Touréفي ندوة �أبيدجان �سنة 1961م�« :-إنّ جماعة في تلك الفترة ،نذكر منها:
بال�ص�ل�اة في
 Mossiفي بوركينافا�س ��و لم تكن ت�س ��مح ّ
 - 1الإ�س�ل�ام ومبادئ ��ه القويم ��ة :فه ��و دي ��ن الفط ��رة
واغادوغو ،ف�إذا �ص� � ّلى م�س ��ل ٌم �ألزموه ب�أن يحمل معه الت ّراب ال�س ��ليمة ،وج ��دت في ��ه الأنف�س التواف ��ق التا ّم ،فا�س ��تجابت
له ،كما ا�س ��تجابت العقول لبالغ حكمته و�س�ل�امة منطقه في
(((  �أ.د .م�ه��دي ��س��ات��ي :الإ� �س�لام وال�ق�ي��م االجتماعية للجماعات عقائده و�أحكامه ،كما �أنه يت�ض� � ّمن ِق َيم الإن�سانية الح ّقة التي
الأرواح� �ي ��ة ف��ي �إف��ري�ق�ي��ا ج�ن��وب ال���ص�ح��راء ،بحث من�شور على
الرابط http://www.islam4africa.net/ar/more. :تح ّقق كرامة الإن�س ��ان ،والحرية الحقيقية التي تخ ّل�ص ��ه من
php?cat_id=18&art_id=61

((( انظر :مهدي �ساتي ،مرجع �سابق.
((( انظر:

http://ar.wikipedia.org

((( المرجع نف�سه� ،ص .15
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(((  ،Vincent Monteilمرجع �سابق� ،ص .17
(((  ،Vincent Mمرجع �سابق� ،ص .72
((( عمر الماحي ،مرجع �سابق� ،ص .106

الخوف مم ��ا يتوهّ مه ويعتق ��ده في �أرواحي ٍة لم�ص ��ادر قوى ال
تملك لنف�سها �ض ّر ًا وال نفع ًا.
 – 2ق ��وة الإ�س�ل�ام ف ��ي مقاوم ��ة اال�س ��تعمار و�ض ��عف
أرواحي �أمام الزحف اال�ستعماري
الأرواحية :انتبه المجتمع ال ّ
الم ��زوّد بمع ��دات متط ��ورة �إل ��ى �أنّ الأرواحي ��ة تعج ��ز ع ��ن
المقاومة ،فكان ال ب ��د للأرواحية من البحث عن قوة �أخرى،
ويي�س ��ر
فاعتنقت دين الإ�س�ل�ام لكي يفتح لها �آفاق ًا جديدةّ ،
لها الح�ص ��ول على تغ ّي ��رات بنيوية جديدة وقوية ت�س ��اعدها
على الت�ص ��دي للزحف اال�س ��تعماري؛ ونالحظ �أنّ اال�ستعمار
الأوروبي لمنطقة بوركينافا�سو قد ت�س ّبب ب�صف ٍة غير مبا�شرة
في ن�ش ��ر الإ�سالم وتو�سعه على ح�ساب الأرواحية ،ومما ي�ؤ ّكد
ه ��ذا �أنّ ج ّل �أبناء البالد الذين ّ
وظفهم اال�س ��تعمار في مهام
(((
دبلوما�سية في �شمال �إفريقيا قد عادوا م�سلمين .
 - 3الهج ��رة االقت�ص ��ادية لأبن ��اء المنطق ��ة �إل ��ى غانا،
وغيره ��ا م ��ن المناطق التي كان الإ�س�ل�ام منت�ش ��ر ًا فيها في
ذلك الوقت :ع ّززت انت�ش ��ار الإ�س�ل�ام في بوركينافا�س ��و؛ لأنّ
المهاجري ��ن بع ��د عودتهم �إلى الوطن قام ��وا جميع ًا بالدعوة
للإ�سالم.
� - 4صعوبة نقل طقو�س الأرواحية :فالمقيمون من �أبناء
بوركينافا�س ��و في مملك ��ة غانا كان ي�ص ��عب عليهم  -مث ًال -
نق ��ل قبور الأج ��داد المنتهك ��ة ،والتماثيل الت ��ي يعبدونها في
الوط ��ن� ،إلى غانا ،وفي غياب المذبح العائلي؛ لذلك ابتعدوا
تر�سخ
 لبعد الم�س ��افة  -عن الأرواحية �ش ��يئ ًا ف�ش ��يئ ًا ،حتى ّالإ�س�ل�ام فيهم خ�ل�ال �إقامتهم في غانا ،وع ��ادوا �إلى البالد
وهم يتعززون بالإ�سالم بو�صفه قيمة يُحتذى بها(((.
 - 5الإ�س�ل�ام ي�س ��مح بعقد زواج �ش ��رعي خالف ًا للزواج
عل ��ى الطريق ��ة الأرواحي ��ة :فغالب� � ًا م ��ا يت ��زوّج المهاجر في
بوركينافا�س ��و في تلك الفت ��رة تبع ًا لتقالي ��د الأرواحية ،لكنه
بع ��د عودت ��ه �إلى غانا م ��ع زوجته يعق ��د قرانه عليها ح�س ��ب
ال�شعائر الإ�سالمية ،وكذلك كان تعدد الزوجات في الإ�سالم
عام ًال �آخر النت�ص ��اره على ح�س ��اب الأرواحي ��ة؛ برغم وجود
ه ��ذا العن�ص ��ر ف ��ي منظومته ��ا  -ح�س ��ب ق ��ول Joseph
(((  ،Vincent Mitمرجع �سابق� ،ص .14
(((  ، Jean Loui Tمرجع �سابق� ،ص .123

 Lounoualفي �سنة 1960م.(((-
ال��ع�لاق��ة الثقافية ب��ي��ن الأرواح��ي��ي��ن
والم�سلمين:
(((
على الرغم من �أنّ ن�سبة  % 60من �سكان بوركينافا�سو
تعتنق الإ�س�ل�ام؛ ف� ��إنّ بع�ض الأعراف والتقالي ��د القديمة لم
تجت ��ث؛ لأنّ له ��ا معانيها ودورها في الحي ��اة اليومية ،كما �أنّ
جذوره ��ا مت�أ�ص ��لة في نفو�س ��هم ،فكان ال بد من �ص ��را ٍع بين
القي ��م التقليدية وبين القيم الإ�س�ل�امية ،وتفاع � ٍ�ل في بع�ض
الجوان ��ب الت ��ي يمكن التوفيق فيه ��ا بين الثقاف ��ة البوركينية
الموروثة وبين الثقافة الإ�سالمية الجديدة.
ً
ولع ّل هذا كان �س ��بب ًا لما �أطلق عليه البع�ض خط�أ ا�س ��م:
(الإ�س�ل�ام الأ�سود)؛ فالإ�س�ل�ام فوق ذلك ،كما �أنّ ذلك َف ْه ٌم
قا�ص� � ٌر لحقيق ��ة تفاع ��ل �شخ�ص ��ية الإفريق ��ي مع الإ�س�ل�ام،
ومنهجه ��ا الخا�ص ف ��ي فهمه وممار�س ��ته ،بل موق ��ف النا�س
جميع ًا في ك ّل مكان ،وقد �ص� � ّور النبي �ص ��لى اهلل عليه و�س ��لم
(((  ، Jean Loui Tمرجع �سابق� ،ص .124
(((

John Baur: 2000 years 07 chrilianity in
.africa, Nairobi, pautesses, 1994,p 524
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قراءات

إسالمية
ذل ��ك فقال( :مثل م ��ا بعثني ُ
اهلل به من ال ُه ��دى والعلم كمثل
ال َغي ��ث الكثير �أ�ص ��اب �أر�ض� � ًا ،ف ��كان منها نق ّي� � ٌة قبلت الماء
ف�أنبتت الكلأَ والعُ�ش � َ�ب الكثي َر ،وكانت منها �أجادبُ �أم�س ��كت
الما َء فنفع ُ
النا�س ف�ش ��ربوا و�س� � َقوا وزرعُ وا ،و�أ�صابت
اهلل بها َ
منه ��ا طائف� � ًة �أخرى �إنما هي قيعا ٌن ال تم�س ��ك م ��ا ًء وال ُتنبت
كلأً ،فذلك َم َث ُل مَن ف ُقه في دين اهلل ونفعه ما بعثني ُ
اهلل به،
هلل
فعلم وعَ ّلم ،ومثل مَن لم يرفع بذلك ر�أ�س ًا ولم يقبل هُ دى ا ِ
الذي �أُر�سلت به)(((.
وم ��ا �أدخل ��ه النا� ��س عل ��ى الإ�س�ل�ام م ��ن معتقداته ��م
وعاداتهم وتقاليدهم ال يع ّد من الإ�سالم في �شيء �إال �إن كان
موافق ًا له ،وال يُ�س� � ّمى الإ�سالم بهذا التوافق �إ�سالم ًا �أبي�ض �أو
�أ�س ��ود ،وال �أعجم ّي ًا وال عرب ّي� � ًا وال بربر ّي ًا ،ومن �أحدث فيه ما
الخا�صة ،كما
لي�س منه فهو ردّ؛ والإ�سالم له �صبغته الربانية ّ
}�ص� � ْب َغ َة اللهّ ِ َو َمنْ �أَ ْح َ�سنُ ِمنَ اللهّ ِ ِ�ص ْب َغ ًة َو َن ْحنُ َل ُه
قال تعالىِ :
عَ ا ِب َ
دون{ (البقرة .)138 :
ً
وم ��ن الخط�أ �أي�ض� �ا ما زعمه بع�ض ��هم من �أنّ الإ�س�ل�ام
ف ��ي �إفريقي ��ا عا ّم� � ًة لي�س ل ��ه ل ��ون ،كالم ��اء ال لون ل ��ه ،و�أنه
يتخ ��ذ ل ��ون الأر� ��ض والحج ��ارة  -كم ��ا ج ��اء ف ��ي تعبي ��ر
.(((- AmadeauhourpatéBa
وقد خلط بع�ض البوركينيين العادات
والتقاليد القديمة بالإ�سالم ،ومن ذلك:

في الخطبة والزواج:

 من عادات الزواج عند بي�سا (:)bissaيعتبر الكرم في قبيلة بي�سا و�سيلة للزواج ،فعندما يُكرم
ّ
ببنت يتزوج بها ،وهو �أن يقوم الم�س�ؤول
ال�ش ��اب �شيب ًا يجازيه ٍ
عن البنت ب�إعالن �أ�س ��رة ال�ش ��اب ب�أ ّنه �أعط ��ى ابنته البنهم،
فتقوم �أ�سرة ال�ش ��اب بمرا�سم الخطبة التي تتك ّون من الطبق
والديك الأبي�ض والخ ��روف والملح وجوز الكوال ،فيُعطى قد ٌر
من الخمر للأ�س�ل�اف ،ويُذبح الدّيك الأبي�ض ليطلبوا ر�أيهم
في هذا الأمر ،ويُرمى الدّيك بعد ذبحه ،ف�إن وقع على ظهره
((( رواه البخاري ،كتاب العلم ،باب :ف�ضل من علم وع ّلم ،ح (،)79
وم�سلم كتاب الف�ضائل ،باب :بيان مثل ما بعث النبي �صلى اهلل عليه
و�سلم من الهُدى والعلم ،ح (.)2282
(((
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هناك اختالف كبير بين
العقيدتين ،اإلسالمية
واألرواحية ،في الجزاء ،ومن
ّثم ال ُي ّ
تصور التوفيق بينهما

وارتفعت قدماه �إلى �أعلى فهو دليل قبول الأ�س�ل�اف ،و�إن وقع
عل ��ى �أحد جانبي ��ه �أو على بطن ��ه فهو دليل رف�ض الأ�س�ل�اف
للأمر.
ٌ
ُ
وفي الحالة الأولى تك�س ��ر ِر ْج� �ل واحدة ،وبعد ذلك ي�أكل
�أب ��و ال�ش ��اب و�أبو البنت الديك ،وي�ش ��ربان الخمر ،وي�ض ��عان
الطب ��ق  -ال غيرهم ��ا ،-وه ��ذا يعتب ��ر زواج ًا مبا�ش ��ر ًا ،وبعد
القيام بهذا الواجب تعلن �أ�س ��رة البنت لأفرادها � -أو القرية
 الأم ��ر ليعلم الجمي ��ع ،ثم يختارون يوم� � ًا لي�أخذوا العرو�سفي الليل ،فترافقها امر�أ ٌة عجوز ،وعند رجوعها ُتعطى ثالث
غرغ ��رة وكم ّية من الحبوب ل�ش ��يخ الأ�س ��رة ،وبع ��د ذلك يتمّ
توزيع الملح لإعالن �أنّ البنت ذهبت �إلى زوجها نهائ ّي ًا.
وعل ��ى الزوج الح ��ذر من �أن ي�ش ��تم �أب ��ا البن ��ت �أو �أ ّمها
�أثن ��اء التخا�ص ��م؛ لأنّ ه ��ذا يعتبر �ش ��تم ًا للأ�س ��رة ك ّلها ،و�إن
ح�ص ��ل ذلك تعود البنت �إلى �أهلها وال ترجع �أبد ًا ،و�إن ح�صل
التخا�صم دون �شتم الوالدين ترجع �إلى زوجها من جديد(((.
 من عادات الزواج عند الفوالته (:)peulhيعتب ��ر اب ��ن (الع ��مّ والع ّم ��ة والخ ��ال والخال ��ة)  -م ��ن
الفوالنيي ��ن � -أنّ البن ��ت زوج ��ة له ،كما يعتق ��دون في الزواج
بين البنت واالبن بعد والدة البنت ب�أ�سبو ٍع ،وعاد ًة يتمّ الزواج
بين �أ�س ��رة االبن و�أ�س ��رة البنت دون علمهما؛ بما ي�شبه زواج
الإك ��راه ،و�إذا علم �أقران ال ��زوج بال ّنكاح يجبرون الزوج على
الوليمة ب�شاة يذبحونها وراء القرية وي�أكلونها.
((( توتا ماما دويانكيني :من الأ�سر الحاكمة في كادبوغو ،غارا نغو
(محافظة بولغو).

ال ّت�س ��مية في العادة وال ّتقليد تطهير ًا للمولود (ة) ،وذلك �أ ّنه
في يوم الوالدة يعلن �أنّ فالنة زوجة فالن �أنجبت ،وفي اليوم
ال�س ��ابع يقيمون حفلة الت�س ��مية ،فيعطون للمولود (ة) ا�سم ًا،
ويحلقون �ش ��عره ،ويكون اال�س ��م ف ��ي الغالب عرب ّي� � ًا و�إن كان
نطقه محرف ًا نوع ًا ما ،و�أحيان ًا يُ�ض ��اف �إلى اال�سم الإ�سالمي
ا�سم ًا تقليد ّي ًا� ،أما اللقب فيبقى بوركين ّي ًا مح�ض ًا.
�أما طقو�س الت�س ��مية ف ��ي القديم فكانت تتطلب �ش ��رب
الخمر وع�ص ��ير الحب ��وب و�أكل الخروف وج ��وز الكوال ،وبعد
مجيء الإ�س�ل�ام نالحظ �أنّ ه ��ذه العادة لم تتغ ّي ��ر� ،إ ّال �أ ّنهم
�ألغ ��وا الخم ��ر فق ��ط((( ،فالبوركيني ��ون الم�س ��لمون يذبحون
خروف ًا في منا�س ��بة ت�س ��مية المولود ،وهي �س ّنة في الإ�سالم،
�أ ّما الطقو�س الم�صاحبة لها فهي عادة بوركينية.

وم ��ن التقاليد �أنّ المهر يكون بقرة �أو بقرتين �أو ثالث -
ح�سب ا�س ��تطاعة الزوج ،-ووالد ال ّزوجة يت�صرف في ن�صف
المه ��ر ،وعن ��د الطالق تحتف ��ظ البنت بالمهر �إذا كان �س ��وء
الت�ص ��رف ناتج ًا من ال ��زوج ،و�إذا كان من البنت يعود المهر
�إلى الرجل.
وبعد ال ّزواج ي�س ��تمر الفرح والرق�ص �أ�سبوع ًا ،ويذبحون
فيه ��ا الأبق ��ار والخرفان والماع ��ز وغيرها ،وبع ��د الزواج ال
يدخل الزوج على الزوجة �إ ّال بعد نوم ال ّنا�س ،وي�س ��تيقظ قبل
ا�س ��تيقاظهم ،وي�س ��تمر هذا مدّة �أيام مع ّينة ،وبعد الزواج ال
تتكلم الزوجة مع الزوج �إ ّال بعد والدة ولدين �أو ثالثة.
وهذه العادات م�ستمرة �إلى يومنا هذا(((.
ومن الفروق في عادات الزواج في بوركينافا�سو:
يخ�ص العائلة بالدرجة
 �أنّ ال ّزواج في عادة الأرواحية ّفي الختان:
الزوجين.
يخ�ص َ
الأولى ،في حين �أنه في الإ�سالم ّ
بعد الت�سمية �إذا كان المولود ذكر ًا يقومون بختانه ،و�إذا
 عند م�س ��لمي بوركينافا�سو يُعقد الزواج في الم�سجد ،كانت بنت ًا يقومون بخف�ض ��ها ،ولنعل ��م �أنّ هذه الطقو�س ُتقام�أ ّما الطقو�س الم�صاحبة له فهي بوركينية مح�ضة ،مثل توزيع عل ��ى ابن �أو ابنة المر�أة المتزوجة في �ش ��رع العادة والتقليد،
جوز الكوال والم�شروبات التقليدية.
فال ُتقام على ابن الزنا.
ويعطى ال�شيخ دور ختان الأوالد� ،أما الطقو�س الم�صاحبة
في تعدّد الزوجات:
تع� �دّد الزوجات بال ح� � ّد مع ّين عادة قديم ��ة كان عليها لهذه العملية فال عالقة لها بالإ�س�ل�ام ،وفي م�ستوى «خف�ض»
بوركيني(((.
الآباء والأجداد؛ لأ ّنها كانت من ال�ص ��فات الرجول ّية �آنذاك ،البنات؛ فالعملية تتم في ج ٍّو تقليديٍّ
ّ
ويب ��دو �أنّ ه ��ذه الظاه ��رة لي�س ��ت مق�ص ��ورة عل ��ى
وهي عادة وراث ّية �إلى يومنا.
ويالحظ حتى هذه الأيام تجاوز بع�ض الم�سلمين للزواج بوركينافا�س ��و فقط ،بل في �إفريقيا ال�سوداء ب�صفة عا ّمة� ،إذ
ب�أربع؛ برغم �أنّ الإ�س�ل�ام حدّد لنا �أربع زوجات مع �ش ��روط ،نجدها كذلك في مناطق �أخرى من العالم.
وعل ��ى ه ��ذا؛ ف� ��إنّ بع� ��ض المظاه ��ر االجتماعي ��ة ظ ّلت
وه ��ذا دليل وا�ض ��ح على غلبة الع ��ادة الأرواح ّي ��ة على تعاليم
الإ�سالم ،ف�أغلب الرجال ال يلتزمون بحدود الإ�سالم في تعدد تمار�س ب�ص ��ورة فيه ��ا مزاوجة بين الإ�س�ل�ام والأرواحية في
الزوجات ،ويطب ّقون ما كان عليه �أجدادهم و�آبا�ؤهم ،و�أحيان ًا بع� ��ض العقائ ��د والتقاليد الم�ص ��احبة في عملي ��ة ازدواجية
تفر�ض العادات على الرجل التعدد ،مث ًال �إذا تو ّفي واح ٌد من وثنائية؛ ما يد ّل على جهل بع�ض الم�س ��لمين بدينهم و�ض ��عف
تم�سكهم ب�أحكامه.
ّ
الأ�سرة وترك زوجاته؛ فعلى رجال الأ�سرة �أن يتقا�سموا فيما
ّ
ّ
كل ه ��ذه الأمثل ��ة ت�ؤكد م ��دى حر�ص بع� ��ض المجتمعات
بينهم الأرامل؛ لأنّ الأرملة في العادة ال تبقى مع ّلقة(((.
عل ��ى ما كان �س ��ائد ًا من ع ��ادات وتقالي ��د� ...} ،إِ َّن ��ا و ََج ْد َنا
في ت�سمية المولود:
وفي ّت�س ��مية المولود كذلك هن ��اك ازدواجية ،حيث تعتبر �آبَاء َنا عَ َلى �أُ َّم ٍة َو ِ�إ َّنا عَ َلى �آ َثا ِر ِهم ُّم ْق َتد َ
ُون{ (الزخرف ،)23 :
لعدم فهمهم العميق للإ�س�ل�ام ،وه ��و ما جعل البع�ض يخطئ
((( ال�شيخ علي �سي�سي� :إمام وخطيب م�سجد حمد اهلل ،واغادوغو.
((( عبد ال� ّن��ور وي��دراوغ��و :معلم كتابي ،ف��ي قطاع رق��م  10الرل��ي،
واغادوغو.

(((  �إبراهيم كومباوري� :إمام في م�سجد موغو نابا – واغادوغو.
((( ح�سن جالو ،مرجع �سابق� ،ص .47
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إسالمية
في االدعاء ،مث ��ل� ،Ba Amadeauhampaté :أنه
يوجد (�إ�س�ل�ام �أ�س ��ود) متم ّيز عن الإ�س�ل�ام في الم�ش ��رق..
متك ّي ��ف مع الخ�صو�ص ��يات النف�س ��ية لدى ال�س ��ودان(((؛ ف�إنّ
ممار�س ��ة ما يخالف الإ�س�ل�ام من ع ��ادات وتقاليد ال يع ّد من
الإ�سالم في �شيء.
(((
والمجتم ��ع البوركيني ال يختلف عن غيره في التدين ،
�إذ �أ ّنه لي�س هناك مجال في التدين لما ي�س ّمى (لوحة فارغة)،
تظ� � ّل تنتظر حتى ي�أتي دين جديد في�ش ��غلها ،بل ك ّل اللوحات
م�شغولة ،والدّين الجديد ي�شهد �صراع ًا بين عقائده والعقائد
ال�س ��ابقة له ،ولك ��ي يجد الدّين الجديد �آذان ًا �ص ��اغية له فال
ّ
قيم وبما يفهمون من
بد م ��ن �أن يكلم ال ّنا�س بما يعرفون من ٍ
لغةَ } ،ومَا �أَ ْر َ�س� � ْل َنا ِمن ر َُّ�س ٍول �إِ َّال ِب ِل َ�س ِان َق ْو ِم ِه ِل ُي َب ِّينَ َله ُْم{...
(�إبراهيم  ،)4 :وهذا ال يت�أتى �إال عندما ي�ؤخذ بعين االعتبار
ك ّل م ��ا كان �س ��ائد ًا من لغ ٍة و�ش ��عائر وطقو� ��س ،فيعمل الدين
الجديد على �إزالة ما غ�ش ��ي الفطرة بتوجي ��ه النداء الرباني
�إليها ،وما حجب العقول عن الإدراك ال�سليم ب�سالمة المنطق
الحجة والبره ��ان ،وتعديل ال�س ��لوك بالقيم ال�س ��امية
وق ��وة ّ
النبيلة؛ في�ض ��ع عنهم �إ�ص ��رهم والأغالل التي كانت عليهم،
ويعزز ما كان �س ��ائد ًا مم ��ا يتوافق معه ،وقد كان ذلك �ش� ��أن
الإ�سالم في البيئات التي انت�شر فيها ،وبخا�صة �إفريقيا ،ولم
يكن غربها وبوركينافا�سو بمعزل عن ذلك.

وال�س� ��ؤال ال ��ذي يط ��رح نف�س ��ه :لم ��اذا ظ� � ّل
بع�ض النا�س في بوركينافا�سو متم�سكين ببع�ض
طقو� ��س الأرواحي ��ة رغ ��م دخولهم في الإ�س�ل�ام
عن اقتناع؟

لطالم ��ا ظنّ بع�ض الدّار�س ��ين �أنّ ممار�س ��ة بع�ض عا ّمة
الم�س ��لمين – جه ًال  -لبع�ض طقو�س الأرواحية في المظاهر
االجتماعية تدّل على عدم اعترا�ض الإ�سالم على ال ّتوفيق مع
الأرواح ّية ،وهذا لي�س ب�ص ��حيح ،وقد ر�أينا � -س ��الف ًا � -أ ّنه ال
�شيء يجمع بين عقيدة الإ�سالم ومعتقدات الأرواحية.
ومنه ��ا م ��ا ي ��راه البع� ��ض م ��ن «�أنّ قب ��ول الإ�س�ل�ام في
بوركينافا�س ��و ي ��د ّل على �أ ّنه كان ا�س ��تجابة عملي ��ة لحاجات
(((  ، Les musulmansd›afrique noirمرجع �سابق� ،ص .407

((( المرجع نف�سه� ،ص .50
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المجتمع ��ات البوركيني ��ة وم�ص ��الحها ف ��ي ظ ��روف تاريخية
محددة»(((.
وذه ��ب بع�ض ��هم �إل ��ى �أنّ ب�س ��اطة العقيدة وت�س ��امحها
هم ��ا م ��ا جع ��ل الإن�س ��ان الإفريق ��ي ي�س ��عى �إليها ،وه ��ذا هو
الح � ّ�ق ال ��ذي ت�ؤكده ا�س ��تجابة الإن�س ��ان للإ�س�ل�ام ،لي�س في
�إفريقي ��ا وحدها ،بل ف ��ي ك ّل �أنحاء المعم ��ورة ،وقد ت�أتي بعد
ذلك بع�ض العوامل والأ�س ��باب الإ�ض ��افية ،مثل ما وجدوه في
الإ�سالم من الأمن والطم�أنينة وال�شعور بالكرامة في مواجهة
الخوف من العبودي ��ة ،وما وجدوه من مبادئ العدل والحرية
التي تجعلهم مت�س ��اوين م ��ع غيرهم من ال ّنا�س؛ ح�س ��ب قول
 Massignonفي �سنة 1938م(((.
موقف الإ�سالم من الأرواحية:
ن�س ��وق في خاتمة البحث ملخ�ص ًا لما قدّمه البروفي�سور
مهدي �ساتي من موقف الإ�سالم من الأرواحية(((:
كثير من القيم
 ا�س ��تطاع الإ�سالم تحرير المجتمع من ٍاالجتماعي ��ة الأرواحي ��ة وممنوعاته ��ا (تاب ��و) ،مث ��ل( :تابو
العالقات الجن�س ��ية) بين الرجل وزوجته �آخ ��ر �أيام الحمل،
والذي حرمته الأرواحية لمدة قد ت�س ��تمر ل�سنتين كاملتين �أو
�أكثر بعد الوالدة.
 ت�ص� �دّى لما اعتبرته الأرواحية م ��ن تع ّثر المر�أة عندالوالدة دلي ًال على ارتكابها خطيئ ٍة كالزنا ،فجعل المر�أة التي
تموت في هذه الظروف الحرجة �شهيدة .
 �أعاد الإ�س�ل�ام بناء النظام االجتماع ��ي عند القبائلالإفريقية على ن�س ��ق يح ّق ��ق التكافل والتراح ��م بين النا�س؛
ف�أوج ��ب �ص ��لة الأرح ��ام بين الأحي ��اء؛ حيث ال يدخ ��ل الج ّنة
قاطع رحم.
 ج ّرد الإ�س�ل�ام الأموات من �إمكانات النفع وال�ضرر،وا�س ��توجب له ��م الدعاء بالمغف ��رة ،كما جعل لأج�س ��ادهم
خا�ص ��ة ،وجعل عالق ��ة الأحي ��اء بالأم ��وات عالقة
حرم ��ة ّ
توج�س ورهب ��ة كما في الديانات
تعاط ��ف ومحبة؛ ال عالقة ّ
((( مركز درا�سات الوحدة العربية :العرب و�إفريقيا ،منتدى الفكر
العربي ،ط مركز درا�سات الوحدة العربية ،بيروت � ،1984ص .8
(((

Triaud (J.L) Islam et sociétés Soudanaises au
.moyen âges, Ouagadougou, 1973, p 232

(((  �أ.د .مهدي �ساتي ،مرجع �سابق.

الأرواحية القديمة.
 �أوجد الإ�س�ل�ام قيم ًا اجتماعية تخالف ما كان �سائداًالح� � َرف ،كالحدادة والدباغ ��ة ،حتى كان
م ��ن احتقار بع�ض ِ
ً
التعام ��ل مع محترف ��ي هذه المهن �ض ��ربا م ��ن المكروهات،
والت ��زاوج بهم �ض ��رب ًا م ��ن (التاب ��و) ،ف� ��أزال ه ��ذه الموانع
الح� � َرف اليدوية عل ��ى اختالفها
االجتماعي ��ة ،بل جع ��ل من ِ
ِح َرف ًا مباركة.
 �ش ّكل �ش ��رب الخمر في المجتمعات الأرواحية ظاهرةاجتماعية عقائدية ،حيث كان �ش ��رب الخمر حتى ح ّد ال�سكر
فر�ض ًا دين ّي ًا على الطاعنين في ال�سنّ ؛ فح ّرمها الإ�سالم.
 � ّأ�س ���س الإ�س�ل�ام لقيم الكرم وال�ضيافة ،ف�صار الكرم�س ��مة لمجتمعات الم�س ��لمين ،وم ّكن ��ت لها �أعياد الم�س ��لمين
وموا�س ��مهم واجتماعاته ��م ف ��ي رم�ض ��ان ،وات�س ��عت ظاهرة
تقديم الطعام وا�ست�ض ��افة الغرباء في الم�س ��اجد والمنازل،
آفاق عالمية
وانتقل الإ�س�ل�ام به ��ذه القيمة االجتماعية �إل ��ى � ٍ
�أرح ��ب ،تم ّثل ��ت في تعاط ��ف الم�س ��لمين ف ��ي �إفريقيا جنوب
ال�ص ��حراء م ��ع الم�س ��لمين القادمين للح � ّ�ج من �ش� � ّتى بقاع
العالم.
َ
 �أ ْولى الإ�س�ل�ام المر�أة خ�صو�ص ��ية عن طريق ت�صديهللقيم والأعراف التي حالت دون تحقيقها لحريتها ،و�ضمانها
لحقوقه ��ا المادي ��ة واالعتبارية ،حيث ق�ض ��ت قي ��م الميراث
الأرواحي ��ة بحرم ��ان الم ��ر�أة م ��ن وراث ��ة الأم ��وال ،كم ��ا في
مجتمعات (الهوتنتوت) على �س ��بيل المث ��ال ،كان الإرث ح ّق ًا
للذك ��ور دون الإناث ،وذلك في �س ��ائر الأم ��وال والممتلكات،
وبالإ�سالم �صار للمر�أة ّ
ال�شرعي في ذلك.
الحق
ّ
 عزز الإ�س�ل�ام قي ��م (االعتداد بالنف�س) في �أو�س ��اطالأرواحيي ��ن ،وق ��د الحظ ذلك بع� ��ض الرحالة والدار�س ��ين،
ذل ��ك �أنّ معظم ال�ش ��عوب ف ��ي �إفريقيا ال�س ��وداء كانت تنظر
�إلى (البي�ض) باعتبارهم �آلهة �أو �أن�ص ��اف �آلهة ،خ�صو�ص� � ًا
ف ��ي الأي ��ام الأولى لقدوم الم�س ��تعمرين ،غي ��ر �أنّ المراقبين
والإداريين الحظوا في مجتمعات الإفريقيين ظاهرة اعتداد
الم�سلمين الإفريقيين ب�أنف�س ��هم ،ونظرتهم الواقعية للبي�ض
م ��ن واق ��ع ثقافتهم الإ�س�ل�امية ،بو�ص ��فهم ب�ش ��ر ًا عاديين ال
يفوقونهم ب�ش ��يء يوجب الخ�ضوع ،وا�ست�شهد ه�ؤالء الإداريون
باعتداد ال�صوماليين والفالنيين ب�أنف�سهم �أمام البي�ض على
وجه الخ�ص ��و�ص ،ف ��ي المنا�س ��بات ال�س ��لطانية االحتفائية،

بعض المجتمعات اإلفريقية
وغيرها ،من الذين اعتنقوا
اإلسالم ،ما زالوا يحتفظون
ببعض طقوسهم الدينية
وعاداتهم القديمة

كالدخ ��ول عل ��ى ال�س�ل�اطين والأم ��راء ،وق ��د ذك ��ر الرحالة
البك ��ري كيف �أنّ الداخل على ال�س ��لطان في تلك المجتمعات
يدخل حبو ًا ،وقد و�ض ��ع بع�ض التراب على ر�أ�س ��ه؛ دلي ًال على
اال�ستكانة والطاعة ،بينما اكتفى الم�سلمون عند تحية الملك
بالت�صفيق!
 �أدى تقدي�س الأمراء والملوك �إلى �إذالل ال�ش ��عوب،عبر تقديم القرابين وال�ضحايا الب�شرية لهم ،وقد �أوحت
الأرواحية لمعتنقيها �ض ��رورة الوفاء لملوكهم وزعمائهم
بما ال يوافق الفطرة ال�س ��ليمة ،فظهرت في �أو�س ��اطهم -
كما عند اليوربا  -مرا�س ��م (االنتح ��ار النبيل) ،وهو مما
يدخل في مفهوم (القتل الطق�سي) عند الأنثروبولوجيين
المحدثي ��ن ،حيث يلح ��ق بع�ض الأحياء بملكه ��م المتو ََّفى
تعبير ًا ع ��ن الوفاء ،فح ّرم الإ�س�ل�ام ذلك لكون ��ه �إهدار ًا
للنف�س والمال.
 لق ��د كان لق ��اء الإ�س�ل�ام بالقي ��م الأرواحي ��ة لق ��اءتاريخ ّي ًا ا�س ��تغرق زمن ًا طوي ًال ،واقت�ضى التقويم فيه حكمة
و�ص ��بر ًا كبيري ��ن ،فق ��د �أدرك الإ�س�ل�ام ني ��ات الأرواحيين
ومقا�ص ��دهم في تخ ّيرهم لأعرافهم وقيمهم ،ف�أبقى منها
م ��ا ر�أى فيه منفعة ال ت�ص ��ادم ال�ش ��رع ،و�أزال ما دون ذلك
في ت� ٍأن وت�ؤدة 
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ّ
الفالنيون ..الشعب واللغة
د .علي يعقوب
�أ�ستاذ اللغة العربية الم�شارك بكلية اللغة العربية  -الجامعة الإ�سالمية بالنيجر

من

ال�ش�عوب الإفريقية الإ�سلامية التي لعبت دور ًا
مه ّم ًا في ن�ش�ر الإ�سالم واللغة العربية في غرب
الق�ارة ،وخ�صو�ص� ًا في القرن التا�س�ع ع�ش�ر الميالدي،
ال�ش�عب الفالني �أو (الفالن ّيون) ،وهذا ما �أك�س�بهم �ش�هرة
في داخل القارة الإفريقية وخارجها ،وهو ما دفع بالباحثين المحليين
وغيرهم لالهتمام بهم من حيث الأ�ص�ل ،واالنتماء العرقي ،ودورهم في
ن�شر الإ�سالم.
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�أ�صل الفالن ّيين:
لق ��د اختلف ��ت �أقوال علم ��اء الأجنا� ��س والآث ��ار والم�ؤرخين
واللغويي ��ن و�آرا�ؤه ��م ح ��ول م�س� ��ألة (�أ�ص ��ل الفالن ّيي ��ن)ً ،
قديما
قول مقن ٍع علمي ًّا يُعتمد عليه (ح�س ��ب
وحديث � ً�ا ،ولم يتو�ص ��لوا �إلى ٍ
علمنا).
ويمكن �إجمال �آرائهم و�أقوالهم في الآتي:

� - 1أنهم طائفة من بني �إ�سرائيل (اليهود):

ت�ش� �عّبت �أقوال الباحثين وت�ضاربت في �أ�صلهم؛ فنجد بع�ض
أ�صول عربية ،بينما ين�سبهم �آخرون �إلى
الباحثين ين�سبونهم �إلى � ٍ
�أ�ص � ٍ�ول يهودية ،وبع�ض ��هم ين�س ��بهم �إلى �أ�ص ��ول فرعونية ..وغير
ذلك.
وج� � ّل الأق ��وال والآراء الت ��ي وردت ح ��ول �أ�ص ��لهم لي�س ��ت
مبني ��ة على �أدل� � ٍة علمي ٍة مقنعةٌ ،
فبع�ض منه ��ا عبارة عن خرافات
و�أ�س ��اطير ،وبخا�صة �أقوال بع�ض الك ّتاب الفالنيّين الذين يكتبون
بالعاطفة التي تغم�ض العين ،وتعقد الل�سان ،وتكبّل اليد عن الح ّق
في مجال البحث العلمي.
ونريد في هذه المقالة الموجزة �أن نناق�ش ق�ض ��ية �أ�ص ��لهم،
ونعر� ��ض موطنهم وفروعهم ،ولغتهم من حي ��ث انتمائها اللغوي،
عر�ض �س ��ريع لأه� � ّم الدول
وبع�ض خ�صائ�ص ��ها ،بالإ�ض ��افة �إلى ٍ
الإ�سالمية التي � ّأ�س�سوها(((.
يخ�ص ن�شرهم للإ�سالم؛ فقد ُكتب فيه الكثير ،مثل :كتاب
(((  �أ ّما ما ّ
(الإ�سالم في نيجيريا) ،و (ال�شيخ عثمان بن فوديو) لل�شيخ �آدم

انتقل ��وا من طور �س ��يناء ،فنـزلوا ت ��ورو ( )Tourouفي
حو�ض ال�س ��نغال ،جاء في ر�سالة (م�س�ألة �أ�صل الفالنيّين) لل�شيخ
عب ��داهلل بن فوديو �أخو ال�ش ��يخ عثمان بن فوديو« :اعلم �أ ّن �أ�ص ��ل
مكان
الفالن ّيي ��ن كلهم من طور �س ��يناء ،فم ��ا زالوا ينتقل ��ون من ٍ
مكان� ،إلى �أق�ص ��ى المغرب ،و�إلى ما �ش ��اء اهلل»((( ،نالحظ
�إل ��ى ٍ
�أ ّن ال�ش ��يخ عبداهلل لم يحدّد تاريخ هجرتهم من طور �س ��يناء �إلى
�أق�ص ��ى المغرب ،وقد ع ّلل �سبب هجرتهم بقوله« :لأنهم �أ�صحاب
االنتقال»((( ،ولم يزد على ذلك.
ويعلل بع�ض الباحثين كون �أ�ص ��لهم من (اليه ��ود)((( ب�أنهم
نبي
يحبّون البقرة مثل حبّ اليهود للبقرة ،حتى عبدوها في زمن ّ
ملمو�س
اهلل مو�س ��ى عليه ال�سالم ،وهذا القول ال ي�ستند �إلى دليل ٍ
مقب ��ول ،وهو مبن� � ٌّي على تعلي�ل�ات ال تثبت �أمام البح ��ث العلمي؛
النع ��دام الم�ص ��در
التاريخي وال�س ��ند الموثوق بهما ،ث ��م �إ ّن حبّ
ّ
بني �إ�س ��رائيل للبقرة حال ٌة خا�صّ � � ٌة ب�أتباع ال�سامريّ الذين عبدوا
العجل لمّا ذهب مو�س ��ى عليه ال�سالم لميقات ربّه عز وجل ،ومن
باب �أولى  -للقائلين بهذا الر�أي  -لو �أرجعوا �أ�صل الفالنيّين �إلى
الهنود الذين �أحبّوا البقرة حتى عبدوها و�أ ّلهوها!

� - 2أنهم من الروم :قال ال�شيخ عبداهلل بن فوديو:

«و�أ�ص ��لهم  -فيم ��ا ن�س ��مع  -م ��ن ن�ص ��ارى الروم ،و�ص ��لت
الإل��وري ،و (�إمبراطورية الفالنيين الإ�سالمية) للدكتور �إبراهيم
طرخان ،و (الثقافة الإ�سالمية في الغرب الإفريقي) للدكتور عمر
باه ،و�سنتطرق في هذا المقال لهذا المو�ضوع قلي ًال؛ لأنه �سبق �أن
ن�شرنا درا�سات عن بع�ض دولهم في مجلة (قراءات �إفريقية).
((( ال�شيخ عبداهلل بن فوديو :م�س�ألة �أ�صل الفالنيين ،مخطوطة في
مكتبة الباحث ،ورقة .1
((( الم�صدر ال�سابق ،ورقة .1
((( انظر :محمد بللو� :إنفاق المي�سور في تاريخ بالد التكرور ،طبعة
1964 - 2م – بمطابع دار ال�شعب  -م�صر� ،ص .225
ثقافية ف�صلية َّ
محكمة متخ�ص�صة في �ش�ؤون القارة الإفريقية
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تاريخية
�إليه ��م جيو�ش ال�ص ��حابة ،ف�آمن ملكه ��م ،وتزوّج ابنت ��ه عقب ُة بن
�حابي �أمير الغرب((( ،فول ��د (قبيلة فالن)
عام ��ر المجاهد ال�ص � ّ
الم�شهورة ،وجدّهم الرومي :عي�ص بن �إ�سحاق بن �إبراهيم خليل
اهلل»((( ،ورجّ ح الوزير جنيد هذا القول؛ حيث قال« :والأ�ص ّح �أنهم
من :روم بن عي�ص بن �إ�سحاق بن �إبراهيم عليهما ال�سالم ،نزلوا
بجن ��ب البحر ،وج ��اوروا اليهود الذين في الجزائ ��ر ،(((»...وهذا
الت�صحيح يحتاج �إلى مزيد من البحث والدرا�سة ،والأدلة العلمية
المقنعة.

� - 3أنهم من �أ�صول ترجع �إلى م�صر القديمة:

�أي م ��ن الفراعن ��ة والنوبة �أو الحب�ش ��ة ،وي�س ��تند �أ�ص ��حاب
هذا ال ��ر�أي �إلى :ت�ش ��ابه المالم ��ح ،وطبيعة الع ��ادات والتقاليد،
عند الفالنيّين وقبائل النوبة في جنوب م�ص ��ر و�ش ��مال ال�سودان
والحب�شة(((.

الح ْميَريّين:
� - 4أنهم مجموعة من ِ

الذين �س ��كنوا مناط ��ق �ش ��رق �إفريقيا ،ثم هاجروا �ش � ً
�ماال
مخترقين م�صر ،واتجهوا ً
غربا �إلى �أن و�صلوا (مملكة التكرور)،
واختلطوا بال�س ��كان المحليين ،وظه ��ر الفالنيّون كجن�س من هذا
االخت�ل�اط((( ،لكن لم يذكر لنا �أ�ص ��حاب هذا الق ��ول متى كانت
هذه الهجرة؟ ولماذا؟

� - 5أنهم من �ساللة التابعي الجليل:

عقبة بن نافع الفه ��ري (�أي من العرب)  :وذلك �أ ّن عقبة
(((

((( المق�صود بالغرب :جهة المغرب.
((( انظر�( :إي��داع الن�سوخ في َمن �أخ��ذت عنه من ال�شيوخ)� ،ضمن
كتاب�( :أوراق عربية من �صكتو)� ،أحمد البدوي ،ط1991 - 2م،
جامعة قاريون�س بنغازي� ،ص .69
((( الوزير جنيد�( :ضبط الملتقطات) ،مخطوط في مكتبة الباحث،
ورقة  ،6ولم يع ّين الجزائر التي يق�صدها و�أين تقع؟!
(((

Boubou hama¸ contribution Ala connaissance
.de l، histoire des peul، 1968، p 42

وي�ؤيد هذا الر�أي ال�شيخ �أنتا جوب ال�سنغالي.
((( د .محمد بدين :الفالته والفالن ّيون في ال�سودان ،مركز الدرا�سات
ال�سودانية ،الخرطوم� ،ص  ،24بت�صرف.
((( وعلى هذا الر�أي �أغلب الم�ؤرخين الفالن ّيين ،مثل :عبداهلل بن فوديو،
رجح �ألفا ها�شم �أنه( :عقبة بن نافع) ،والبع�ض
والوزير جنيد ،بل ّ
يقولون هو( :عقبة بن عامر الجهني) ،وقيل( :عقبة بن يا�سر) ،ولم
يثبت في كتب تراجم ال�صحابة دخولهما �أرا�ضي المغرب.
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ب ��ن نافع لما فتح منطقة حو�ض ال�س ��نغال (ت ��ورو) ،و�أدخل �أهلها
ف ��ي الإ�س�ل�ام ،طل ��ب منه �أمي ��ر الب�ل�اد �أن يقيم معه ��م ليع ّلمهم
الدي ��ن ،فقب ��ل ذلك ،ثم تزوّج م ��ن ابنة الأمير التي ُت�س� �مّى( :بج
منغو( ، Bajjo Mangoف�أنجبت له �أربعة �أوالد ،هم:
 - 1دعْ تَ جَ ٌل.
� - 2آ�س �سُ ه.
 - 3واي َب ِر.
 - 4رعرب بَه.
ّ
وقبائل الفالن كلها راجعة �إلى ه�ؤالء الأربعة!
ولمّا �شبّ �أبنا�ؤه تكلموا بغير ل�سان �أمّهم و�أبيهم ،وهو الل�سان
الفالني ،ومنهم انحدرت ج ّل قبائل الفالن.
بحث ج ��ا ٍد ودقيق؛ لأنه من
ولإثب ��ات هذه الرواي ��ة ال بد من ٍ
المعل ��وم �أ ّن �إنج ��اب المر�أة �أربع ��ة �أبناء يتطل ��ب �إقامة الزوج في
م ��كان ال ��زواج مدة ال تق ّل عن �أربع �س ��نين على �أق� � ّل تقدير ،وهل
مكث عقبة بن نافع في تلك النواحي مدة �أربع �سنوات على الأقل؟
وه ��و من �ص ��غار ال�ص ��حابة  -كما قي ��ل � ،-أو من كب ��ار التابعين،
وقائد م�ش ��هور ،وتاريخ فتوحاته مدوّن بالأ�سانيد في كتب التاريخ
الإ�س�ل�امي ،وهل و�ص ��ل عقبة �إلى منطقة (فوتا تورو) بالفعل؟ لو
ح ��دث ذلك لدوّنت ��ه الم�ص ��ادر التاريخية مثلما د ّون ��ت مقتله في
ب�س ��كرة في الجزائر ،وفتوحاته في �ش ��مال �إفريقيا وجنوب ليبيا
و�ش ��مال �شرق النيجر ،وت�أ�سي�س ��ه لمدينة القيروان ..وغير ذلك،
فكيف تحفظ الم�ص ��ادر التاريخي ��ة ك ّل هذه الحوادث ولم تحفظ
ق�ض ��ية زواجه في منطقة (فوتا) بال�سنغال و�إنجابه �أربعة �أبناء؟!
ول ��م تنقل لنا الم�ص ��ادر كذل ��ك �أيّ �أثر عُزي �إليه ف ��ي المنطقة،
ف�إذا كانت تلك الم�ص ��ادر تذك ��ر � ً
أمورا �أق ّل �أهمية من هذه؛ فكان
الأحرى بها �أن تذكر مثل هذه الحادثة!
لع ّل ال�س ��بب في مثل ه ��ذه الروايات والأقوال في الم�ص ��ادر
التاريخي ��ة المحل ّي ��ة  -في غ ��رب �إفريقيا  -هو محاولة �ش ��عوبها
الم�س ��لمة رب ��ط �أ�ص ��ولهم البعي ��دة بال�ش ��رق �أو بالعرب؛ ب�س ��بب
حما�س ��هم لعقيدتهم الإ�س�ل�امية ،وحر�ص ��هم على االنتم ��اء �إلى
الأ�ص ��ول ال�ش ��رقية العربية بو�ص ��فها م�صدر الإ�س�ل�ام ،و�إال فج ّل
القبائ ��ل الإفريقي ��ة موجودة قبل الإ�س�ل�ام ف ��ي مناطقهم ،ولهم
عالقات تجارية بدول الجوار ،وبخا�صة دول �شمال �إفريقيا ،ولمّا
دخل تجار العرب ودعاتهم �إل ��ى �إفريقيا للتجارة والدعوة وجدوا
قبائل الفالنيّين وغيرهم من القبائ ��ل الإفريقية ،وتبادلوا معهم
التجارة ،ودعوهم �إلى الإ�سالم ،ف�أ�سلم مَن �أ�سلم منهم ً
طوعا.

األقوال واآلراء التي وردت
حول أصل الفالنيين ليست
علمية
أدلة
ٍ
مبنية على ٍ
مقنعة
ٍ

واحد،
وم ��ن المالح ��ظ �أ ّن ك ّل ه ��ذه الآراء تتفق على �ش ��ي ٍء ٍ
وهو �أ ّن �أ�ص ��ولهم لي�س ��ت زنجية ،و�إنما هم مجموعة مهاجرة �إلى
المنطقة ،ثم اختلطت بال�سكان الأ�صليين.
(((
ه ��ذا م ��ا رجّ ح ��ه �إبراهي ��م طرخ ��ان  ،حيث ق ��ال« :ومن
المح ّقق الذي ال �ش ��ك في ��ه� :أ ّن الفالنيّين لي�س ��وا ً
زنوجا ،ولكنهم
الفالني
متز ّنج ��ون نتيج ��ة االختالط العمي ��ق بالزنوج� ...أ�ص ��بح
ّ
يحم ��ل طاب َعيْن ممي َزيْن :الطابع الزنج � ّ�ي من حيث اللون ،وطابع
الجن�س الأبي�ض من حيث التقاطيع».
لفظ (الفالني) ،و�صوره المختلفة:
ا�شتهر الفالنيّون ب�أ�سماء مختلفة لدى ال�شعوب:
 فهم يُطلقون على �أنف�س ��هم ا�سم( :ب ّلو  )Polloللمفرد،و (فلبي  )follbeللجمع.
 وبع�ض ال�س ��نغاليين ي�ستخدمون( :هال بالري Polare.)hal
 وعند قبائل المندنغو ي�ستخدمون( :فال .)Fola وعند الفرن�سيين( :بييل .)Peul وعند الإنجليز( :فالني  ،)Fullaniوكذلك الهو�سا. وعن ��د (�س ��نغي  /زرم ��ا) ف ��ي النيج ��ر ومال ��ي( :فل ��ن)Follan
 وعن ��د قبائ ��ل (مو�س ��ي  )Mossiف ��ي بوركينافا�س ��و:(�سلميغا .)Silmiiga
((( انظر� :إمبراطورية الفالنيين الإ�سالمية ،مجلة كلية الآداب،
جامعة الريا�ض (الملك �سعود) ،المجلد  ،6عام 1979م� ،ص .100

 وعند العرب( :فالني) �أو (فالته)(((.موطن الفالنيين الأ�صلي ب�إفريقيا:
�إ ّن تحديد موطن الفالنيّين الأ�ص ��لي يثير م�شكلة �أخرى مثل
التي �أثارتها �أ�صولهم؛ وذلك ب�سبب طبيعتهم المعروفة ،وهي كثرة
التنقل للرعي ،وكذلك ب�سبب كثرة هجراتهم ،وامتداد م�ساكنهم
في م�ساحات �شا�سعة في غرب �إفريقيا وو�سطها و�شرقها.
ويُعتقد �أ ّن الموطن الأ�ص ��لي للفالنيّين كان في( :فوتا تورو)
على نهر ال�سنغال ،ومن هناك انت�شروا في غرب �إفريقيا وو�سطها
و�ش ��رقها (جمهورية ال�س ��ودان بالتحديد)(((؛ ب�س ��بب هجراتهم
المتتالية نحو ال�شرق للح ّج �أو غيره.
ولكنه ��م يتمرك ��زون ب�أعداد كثيرة في( :ال�س ��نغال ،وجنوب
موريتاني ��ا ،ومال ��ي ،وغينيا كوناك ��ري ،وغينيا بي�س ��او ،وغامبيا،
وبوركينافا�سو ،والنيجر ،و�شمال نيجيريا ،والكاميرون).
وله ��م وج ��ود مكث ��ف ف ��ي( :ت�ش ��اد ،و�إفريقي ��ا الو�س ��طى،
وال�سودان ،و�شمال بنين ،وتوغو ،وغانا).
ينقل الدكتور الأمين �أبو منقه((( �إجماع الم�ؤرخين واللغويين
القدام ��ى والمحدثي ��ن((( عل ��ى �أ ّن الموط ��ن الأم ّ للفالن ّيي ��ن في
�إفريقي ��ا يقع في منطقة (فوتا ت ��ورو) بالقرب من حو�ض النيجر
الأو�س ��ط ،ومن هناك ب ��د�أت هجراته ��م نحو ال�ش ��رق والجنوب،
وا�ستمرت خالل القرنين الثاني والثالث ع�شر الميالديّين.
ويق ��ول بع� ��ض الباحثين« :وم ��ع كثرة الروايات عن �أ�ص ��لهم
وموطنه ��م الذي جا�ؤوا منه ال يمك ��ن معه القطع على وجه اليقين
بذلك� ،إال �أنه ال يوجد ّ
�شك في �أنهم  -لأكثر من �ألف �سن ٍة خلت -
قد تر ّكزوا وانت�ش ��روا في ال�سودان الغربي ،غير بعيد عن �شواطئ
المحيط الأطل�سي»(((.
بحوث م�ستقلة؛ ب�سبب
الترجيح في هذه الق�ضية يحتاج �إلى ٍ
تداخل الم�س ��ائل فيها ،وعلى �س ��بيل المثال لو نظرن ��ا �إلى (اللغة
الفالنيّة) �س ��نجدها بعيدة ك ّل البعد عن (اللغات ال�ساميّة)؛ مما
((( انظر :غورو انجاي :معجم عربي  -فالني ،ر�سالة ماج�ستير بمعهد
الخرطوم الدولي للغة العربية  -عام 1999م� ،ص  ،42بت�صرف.
((( الم�صدر ال�سابق� ،ص .39
((( انظر� :صوتيات لغات ال�شعوب الإ�سالمية (الهو�سا ،والفالني،
وال�سواحلية) ،طبعة الإي�سي�سكو 1999 -م� ،ص .18
((( ولكن لم يذكر لنا �أ�سماءهم.
((( انظر :الغرابة ،ط1998 1م� ،ص 132م.
ثقافية ف�صلية َّ
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تاريخية
يبعد كون �أ�ص ��ولهم �س ��اميّة ،اللهم �إال �أن يكونوا تخ ّلوا عن لغتهم
الأ�ص ��لية ،وتب ّن ��وا في مح ّله ��ا لغة ال�س ��كان الأ�ص ��ليين بالمنطقة
وهويتهم.
فروع الفالن ّيين:
للفالن ّيي ��ن ف ��روع كثي ��رة ،ويمك ��ن �إجماله ��ا في �س ��تة فروع
رئي�سة ،ح�سب مناطقهم ولهجاتهم:
 - 1الفالن ّي ��ون ال�س ��نغاليون :وه ��م المعروف ��ون با�س ��م:
(ف�ل�ان فوتا ت ��ورو)� ،أو (التك ��رور) ،ومو ّزعون بين( :ال�س ��نغال،
وموريتانيا ،وغامبيا).
 - 2الفالن ّي ��ون الغيني ��ون :ويُعرف ��ون با�س ��م( :فالن فوتا
جلو) ،وهم مو ّزعون بين( :غينيا كوناكري ،و�س ��يراليون ،وغينيا
بي�ساو).
 - 3الفالن ّي ��ون ف ��ي منطقة( :ما�س ��ينا  )Massinaو
(نيورو  )gnorouفي جمهورية مالي.
 - 4الفالن ّي ��ون ف ��ي منطق ��ة( :ليبتاكو غورم ��ا وجلغوجى
( :Liptako gorma djelgodjiوه ��ي منطقة موزعة
بين( :غرب النيجر وجنوبها ،و�شمال بوركينافا�سو و�شرقها).
 - 5الفالن ّي ��ون ف ��ي�( :ش ��مال نيجيري ��ا ،و�ش ��رق النيجر،
و�شمال بنين).
 - 6الفالن ّي ��ون ف ��ي منطق ��ة�( :أدم ��اوا
 :)Adamawaوه ��م مو ّزع ��ون ف ��ي( :جن ��وب �ش ��رق
نيجيريا ،و�شمال الكاميرون ،ويمتدون �إلى �إفريقيا الو�سطى،
وت�شاد ،وال�سودان).

فرع الفالنيّين �شبه الم�ستقل:

�تقل بعادات ��ه وتقاليده،
هناك فرع من الفالنيّين �ش ��به م�س � ٍ
حتى دينه ،عن باقي الف ��روع ،وهي قبائل( :برورو )Bororo
�أو (ودابى .)Wodabe
وتقطن قبائل هذا الفرع في �ش ��مال �شرق جمهورية النيجر،
وهم رع ��اة متنقلون بموا�ش ��يهم ،وال يدينون بدين ،وال يدر�س ��ون
�أية درا�س ��ة ،وقد هاجر بع�ضهم ب�سبب ق ّلة الأمطار من مناطقهم
الأ�ص ��لية ف ��ي النيج ��ر �إل ��ى( :نيجيري ��ا ،والكامي ��رون ،وت�ش ��اد،
وال�سودان)(((.
((( قد ب��د�ؤوا في ال�سنوات الأخيرة ُيدخلون �أبناءهم في المدار�س،
وتن�صر بع�ضهم ب�سبب الإر�ساليات الم�سيحية
و�أ�سلم الكثير منهمّ ،
التي تركز عليهم ،وتحفر لهم الآبار في مراعيهم!!
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ّ
بدور كبير في
قام الفالنيون ٍ
مجال الدعوة إلى اإلسالم
ونشره في السودان الغربي،
وفي إصالح عقائد المسلمين
وتنقيتها مما علق بها من
شوائب الجاهلية
اللغة الفالنية:
�إ ّن �سعة الم�ساحة الجغرافية التي تنت�شر فيها اللغة الفالنية
�أدّت �إلى تعدّد لهجاتها ،وال�ش� � ّقة بين بع�ض لهجات اللغة الفالنية
وا�س ��عة للغاية ،قد ت�ص ��ل �إلى الإعاقة الكاملة للتفاهم المتبادل،
وذلك ح�س ��ب �سعة الم�سافة التي تف�ص ��ل بينها ،وربما ال ي�ستطيع
فالني غينيا �أو الكاميرون.
فالنيو النيجر التفاهم الجيد مع ّ

انتما�ؤها اللغوي:

يطلق الفالنيون على لغتهم( :فلفلدي .)Fulfulde
ويرى بع�ض الباحثين �أ ّن �أول عا ِلم لغوي حاول ت�صنيف اللغة
الفالنية هو العالم الألماني )مينهو (.MIANHOF
وق ��د ذه ��ب (مينه ��و) �إل ��ى �أ ّن اللغ ��ة الفالنية م ��ن اللغات
ذات الأث ��ر الحام � ّ�ي؛ �أي �أنها م ��ن اللغات (النيل ��و  -حامية)(((،
و�صنفها البع�ض �ضمن مجموعة (الكونغو – النيجر) ،ومجموعة
(الكونغ ��و – النيجر) هي �أكبر المجموع ��ات اللغوية في �إفريقيا
ال�س ��وداء ،وتنق�سم �إلى عدة ف�ص ��ائل منها( :الف�صيلة الأطل�سية
الغربية ،والف�صيلة البنوي  -النيجر).
وتن ��درج اللغة الفالني ��ة تحت ف�ص ��ائل (اللغات الأطل�س ��ية
الغربي ��ة) التي تجمع ع ��دة لغات ،منه ��ا( :الولف ،وال�س ��يرير)،
وه ��ذا ما رجّ ح ��ه العالم اللغ ��وي الفالني النيجي ��ري د� .إبراهيم
مكو�شي(((.
((( غورو انجاي ،م�صدر �سابق� ،ص .59
(((

IBRAHIM MUKOSHY، THE SOUND AND
.MORPHEMES OF FULFULDE، 1988، p 12

للغ ��ة الفالني ��ة خ�ص ��ائ�ص كثي ��رة ،ويمك ��ن تلخي�ص ��ها في
النقاط الآتية:
� - 1أنه ��ا لغة تنغيمية :فللتنغيم فيه ��ا دور كبير من الناحية
الوظيفية ،وبه ن�س ��تطيع التمييز بين اللهجات الفالنية المختلفة،
م�ستويا �أو ً
ً
ويكون التنغيم في اللغة الفالنية �ص � ً
�اعدا �أو
هابطا(((،
وذلك ح�سب المواقف الكالمية والأحوال االقت�ضائية.
 - 2ت�شا ِبه الفالنية اللغة العربية ً
كثيرا في اال�شتقاقات:
فمث�ل ً�ا كلمة( :كتب) في اللغة العربية يُ�ش ��ت ّق منها( :كاتب،
مكت ��ب) ،وفي اللغة الفالنية نجد �ش ��بيه هذا اال�ش ��تقاق( :كتب:
�أون ��دي (( ،oowindiكات ��ب :بن ��دوو ،)bindowoo
(مكتبِ :و ْن ِدردي .)windirde
 - 3تعتم ��د في تولي ��د المعاني على التغيي ��رات داخل جذور
كلماتها :بالزيادة والحذف ،وح�سب الغر�ض الداللي.
 - 4تنظر �إلى الكائنات من حيث �أنها حيّة �أو غير حيّة ،ومن
حيث حجمها و�ش ��كلها �أو ملم�س ��ها ،والمادة التي �صُ نعت منها �إذا
كانت م�صنوعة ،وتق�سمها �إلى مجموعات وفق ذلك:

مث ��ل :مجموع ��ة الآدميي ��ن ،ومجموع ��ة الم ��ادة ال�س ��ائلة،
ومجموعة الأ�ش ��ياء الخ�شنة ،ك ّل مجموعة لها مميزاتها ال�صرفية
والداللية الخا�ص ��ة بها ،وه ��ي عبارة عن �أزواج م ��ن المورفيمات
في �ش ��كل �س ��وابق ( )preflexولواحق ( )suffixesتلحق
الكلمات ،ك ّل زوج يخت�ص ب�ص ��يغتي المفرد والجمع ،و ُت�شتق منها
ال�ض ��مائر و�أ�سماء الإ�ش ��ارة ،وبع�ض العنا�صر ال�صرفية والنحوية
الأخرى(((.
� - 5أ ّن اللغة الفالنية تعبّر عن الوظائف النحوية:
فمث ًال كلم ��ة�( :أنا) في اللغة الفالنية ( ِم � ْ�ن  ،)minو�إذا
�أردت �أن تق ��ول( :نح ��ن) ت�ض ��يف ً
نونا �أخرى بي ��ن الميم والنون،
وتقولِ ( :م ِن ْن .)minen
وكذل ��ك ف ��ي الأفع ��ال ،مث ��ل( :ف َع ْلتُ ) ف ��ي اللغ ��ة الفالنية:
( ِمو َِط ��ي) ،و�إذا �أردت �أن تق ��ول( :فعلن ��ا) ت�ض ��يف ً
كافا مفخمة
( ،)gaفتقولِ ( :م ْن َكطي .)mingadi
 - 6والفاع ��ل دائم � ً�ا ي�أت ��ي قبل الفع ��ل :وال ي�أت ��ي الفعل في
مقدمة الجملة �إال ً
نادرا (�أي �أ ّن معظم جملها ا�سمية).
 - 7و�إذا �أريد تعريف كلمة تو�ضع �أداة الحقة للتعريف ،و�إذا
�أريد تنكيرها تجرد الكلمة من الالحقة:
مث ��ال ذل ��ك :كلم ��ة ُ
(غ ْر ُك ��و  : )gorkouرج ��ل ،و�إذا

((( غرو انجاي ،م�صدر �سابق� ،ص .75

((( د .الأمين �أبو منقه ،م�صدر �سابق� ،ص .19

من خ�ص ��ائ�ص اللغة الفالنية ال�صوتية وال�صرفية
والداللية والنحوية:
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�أردن ��ا تعريفه ��ا ن�ض ��يف �أداة�( :أُ ْو  ،)ooفنق ��ول( :غرك ��و �أو
) gokou،oo؛ �أي الرج ��ل ،وكلم ��ة (�أُ ْو  )ooه ��ي الأداة
الالحقة.
 - 8لي� ��س فيه ��ا التذكي ��ر والت�أنيث :ي�س ��توى فيه ��ا المذكر
والم�ؤنث في الإ�شارة وال�ضمائر.
 - 9تعد اللغة الفالنية من �أغنى اللغات من حيث ا�س ��تعمال
�أ�سماء الإ�شارة وال�ضمائر:
وال�ضمائر في اللغة الفالنية على �أنواع ،نجملها في نوعين:
تخ�ص فقط الجن�س العاقل.
�أ � -ضمائر ّ
ب � -ضمائر تخت�ص فقط بالجن�س غير العاقل؛ كالحيوانات
والنباتات وال�سوائل وغير ذلك(((.

اللغة الفالنية تتضمن أدبًا
رفيعًا ،يشتمل على الحكايات
األسطورية ،والقصص
الشعبية ،والشعر بجميع
أغراضه التقليدية ،واألغاني

يبق له ا�س ��تعمال �إال في بع� ��ض الحلقات العلمي ��ة التقليدية ،وفي
�أدب اللغة الفالنية:
رفيعا ،ي�ش ��تمل على الحكايات بع�ض المرا�سالت الخا�صّ ة.
أدبا ً
واللغة الفالنية تت�ض ��من � ً
الأ�س ��طورية ،والق�ص ���ص ال�ش ��عبية ،وال�ش ��عر بجمي ��ع �أغرا�ض ��ه
مكانتها بين اللغات الإفريقية:
التقليدي ��ة ،والأغان ��ي ،وعل ��ى ك ّل ح � ٍ�ال ف�إنه من ال�ص ��عب تقديم
تحت ��ل (اللغ ��ة الفالني ��ة) المرتب ��ة الأولى من بي ��ن اللغات
ً
�تخداما ف ��ي القارة ،وذلك م ��ن حيث عدد
فكرة وا�ض ��حة عن تاريخ اللغة الفالنية ،وبالأخ�ص المراحل التي الإفريقي ��ة الأكثر ا�س �
اجتازتها �إلى �أن و�صلت لهذا الم�ستوى.
الدول التي ت�ستخدمها.
حروف الكتابة في الفالنية:
وت�ستخدم �س ��ت ع�ش ��رة دولة (اللغة الفالنية) ،وهي الدول
كان ��ت اللغ ��ة الفالني ��ة ،وغيره ��ا م ��ن لغ ��ات ال�ش ��عوب الآتي ��ة�( :إفريقيا الو�س ��طى ،بنين ،بوركينافا�س ��و ،ت�ش ��اد ،توغو،
الإ�س�ل�اميةُ ،تك َت ��ب بالح ��رف العرب ��ي ،وي�ش ��هد له ��ذا مئ ��ات ال�س ��نغال ،ال�س ��ودان� ،س ��يراليون ،غامبيا ،غينيا ،غينيا بي�س ��او،
المخطوطات التى ُكتبت باللغة الفالنية بالحرف العربي ،وهي الكاميرون ،مالي ،موريتانيا ،النيجر ،نيجيريا).
موج ��ودة بمراك ��ز المخطوطات في غرب �إفريقي ��ا ،لكن – ويا
ت�أ ّثر الفالنية باللغة العربية:
للأ�س ��ف  -لي� ��س هناك درا�س ��ة للغ ��ة الفالنية في ح� � ّد ذاتها،
واللغ ��ة الفالني ��ة كذلك من اللغ ��ات الإفريقية الت ��ي ت�أثرت
من حيث تو�ص ��يف �أ�ص ��واتها وتقعيد نحوها ،ب ��ل ك ّل ما هنالك
باللغة العربية في مفرداتها ،وتبلغ ن�سبة ت�أثر اللغة الفالنية باللغة
ه ��و الكتابة بالح ��رف العربي ،وكيفية ر�س ��م الحروف الفالنية
العربية قرابة  ،% 25وخ�صو�ص � ً�ا ف ��ي الألفاظ والعبارات الدينية
المعدومة في اللغة العربية(((.
والثقافية وال�سيا�سية واالقت�صادية ،ويو�ضح ذلك الأمثلة الآتية:
ولمّا جاء اال�ستعمار الغربي حوّل الكتابة من الحرف العربي
الفالنية
العربية
�إلى الحرف الالتيني ،وهو ما ق ّل�ص الكتابة بالحرف العربي ،ولم
((( ان �ظ��ر� :سو ال�ح��اج دي�ب��ل :درا��س��ة تقابلية بين اللغتين العربية
والفالنية على م�ستوى تركيب الجملة الب�سيطة (النحوي) ،بحث
تكميلي لنيل درج��ة الماج�ستير؛ بمعهد الخرطوم ال��دول��ي للغة
العربية 1984 -م� ،ص .45
((( وينبغي �أن ن�شير هنا �إلى درا�سة ال�شيخ الوزير جنيد التي �س ّماها:
(مرتع الأذه��ان في قواعد لغة الفالن) ،حيث حاول و�ضع بع�ض
قواعد للغة الفالنية ،وكذلك �إلى درا�سة الدكتور الأمين �أبو منقه
حول �صوتيات اللغة الفالنية.
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�صوم

�صومي ()somaye

زكاة

زكا ()zakaa

فر�ض

فرلال ()farilla

جماعة

جما  /جم�آرى ()jamaare

�إمام

االمامي ()almami

�أمير

�أمييرو ()amiiroo

ِربْح

رييبا ()riiba

العربية

الفالنية

ربا

ربا ()ribaa

حرام

هرم ()haram

حالل

هلل ()halal

�آية

�آيارى ()aayare

حيلة

هيال ()hila

ن��ب��ذة ع��ن م��م��ال��ك ال��ف�لان� ّي��ي��ن الإ���س�لام��ي��ة في
ال�سودان الغربي:
ق ��ام الفالنيّون ب ��دو ٍر كبير في مجال الدعوة �إلى الإ�س�ل�ام
ون�ش ��ره ف ��ي مجتمع ��ات ال�س ��ودان الغربي ،وف ��ي �إ�ص�ل�اح عقائد
الم�سلمين وتنقيتها مما علق بها من �شوائب الجاهلية ،وت�صحيح
بع�ض المفهومات الخاطئة عن الإ�س�ل�ام ،ويظهر دورهم هذا في
القرن التا�سع ع�شر الميالدي في الدول الإ�سالمية التي � ّأ�س�سوها،
والحركات الإ�صالحية التي قاموا بها ،ومن هذه الدول ما ي�أتي:

 - 1دولة ال�شيخ عثمان دن فوديو (1754م 1817 -م):

وقد كث ��رت المدار�س القر�آنية لل�ص ��غار ،والحلقات العلمية
للكب ��ار ،وفتح العلماء �أب ��واب بيوتهم على م�ص ��اريعها للتدري�س،
وعقدوا الحلقات في الم�س ��اجد لإلقاء الدرو�س في العلوم الدينية
واللغوية.
وقد ا�ش ��تهرت بع�ض المدن بكونها مراكز للعلوم ،مثل مدن:
(�سكت ،غوندو ،كانو ،كت�شنا� ،ساي).

 - 2الدولة الإمامية (من 1776م �إلى 1881م):

� ّأ�س�س ��ها ال�شيخ �سليمان را�س ��بين (توفي 1780م) في (فوتا
تورو  /ال�س ��نغال) ،في القرن التا�س ��ع ع�ش ��ر المي�ل�ادي ،و ُتعرف
با�س ��م( :الدول ��ة الإمامي ��ة) لأ ّن والته ��ا كان ��وا يحمل ��ون لق ��ب:
(الإمام).
وقد اهت ّم ��ت هذه الدولة بالعلم ون�ش ��ره؛ حي ��ث بنى �إمامها
الثان ��ي (عبدالقادر ك ��ن) العديد من الم�س ��اجد الجامعة في ك ّل
بل ��دة ذات �ش� ��أن ،وعيّن لك ّل م�س � ٍ�جد �إمام � ً�ا ،وبجانب الم�س ��جد
مدر�س ��تين� :إحداهما لتعليم ال�ص ��غار الق ��ر�آن ،والثاني ��ة لتعليم
العلوم ال�شرعية واللغوية.
و�أ�ش ��رف الإمام عب ��د القادر كن بنف�س ��ه على بناء خم�س ��ة
وثالثين م�س � ً
�جداِ ،و�ض� �عْف هذ العدد من المدار�س ،وبهذا النهج
انت�ش ��ر العلم في ب�ل�اد فوتا تورو وم ��ا جاورها ،ب ��ل انتزعت راية
العل ��م والدي ��ن من ج� � ّل بل ��دان ال�س ��ودان الغربي ،و�ص ��ارت قبلة
لط�ل�اب العلم ،وتوافد عليها العلماء لن�ش ��ر ما عندهم من العلوم
ال�شرعية واللغوية وغيرها.
�س ��قطت الدولة الإمامية على يدي اال�ستعمار الفرن�سي عام
1881م(((.

�أ�س�س ��ها ال�ش ��يخ عثم ��ان ف ��ي ع ��ام 1814م ،بعدما �أ�س ��قط
الدول المناه�ض ��ة للإ�س�ل�ام في بالد الهو�سا ،وا�ستمرت �إلى عام
1903م ،حيث �سقطت على يدي اال�ستعمار الإنجليزي.
وتع� � ّد (دول ��ة ال�ش ��يخ عثم ��ان دن فودي ��و) م ��ن �أه ��م دول
الفالنيّين ،و�أعظمها � ً
أثرا ،و�أو�س ��عها م�س ��احة في تاريخ الإ�سالم
في ال�سودان الغربي(((.
كان ع�ص ��رها ع�ص ��ر نه�ض ��ة ثقافي ��ة و�أدبي ��ة وا�س ��عة ف ��ي
المنطقة ،وهو بمثابة الع�صر الذهبي للإ�سالم واللغة العربية.
فق ��د �أولت (دولة ال�ش ��يخ عثمان دن فودي ��و) اللغة العربية
و�آدابها والعلوم ال�ش ��رعية اهتمامها ،وازدهرت فيها ،وقد ال نبالغ
�إن قلنا� :إنها لم تزدهر في الدول الإ�س�ل�امية التي �س ��بقتها مثلما
والديني ،ومما تميّزت
أدبي
ّ
ازده ��رت فيها ،ودليل ذلك �إنتاجها ال ّ
به اهتمام م� ّؤ�س�س ��يها وخلفائهم بالعلم ،وكان �أغلبهم من العلماء
الفطاحل.
لقد �أ�صبحت اللغة العربية هي اللغة الر�سمية للدولة ،واهت ّم
كبيرا؛ لأنها لغة الدين وال يُفهم الدين ً
ً
اهتماما ً
فهما
بها ال�ش ��عب
ً
�صحيحا دونها؛ فتع ّلموها و�أتقنوها غاية الإتقان.

(((  �أبوبكر خالد باه :العالقة التاريخية بين اللغة الفوالنية والعربية
عبر التاريخ ،داكار1984 ،م� ،ص  27بت�صرف.

((( كانت تغطي �شمال نيجيريا وو�سطها ،وجنوب النيجر وغربها،
و�شمال الكاميرون وبنين ،و�شمال �شرق بوركينافا�سو.

((( وم ��ن ذل��ك ر�سالة الماج�ستير الأول ��ى التي نوق�شت بالجامعة
الإ�سالمية بالنيجر ،في 2008م ،وعنوانها( :تطبيق ال�شريعة في
�إمارة ما�سينا) ،للباحث نوح �سدبي ،ون�شرنا درا�سة عنها في مجلة

 - 3دولة ال�شيخ �أحمد لبو (1819م 1862 -م):

�إ ّن دول ��ة �أحم ��د لب ��و (ول ��د 1776م ،وتوف ��ي 1844م) ،ف ��ي
ما�س ��ينا (�ش ��مال مالي) ،من الدول التي ال تق ّل �أهمية عن الدول
الإ�س�ل�امية الأخ ��رى ف ��ي المنطقة ،وم ��ع ذلك ال نكاد نج ��د ً
كتبا
بالعربية خا�صّ ة بهذه الدولة مثلما كان لدولة عثمان دن فوديو� ،أو
دولة الحاج عمر الفوتي� ،إال مقتطفات ال تفي بح ّقها((( ،وهي من
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ً
تنظيما و�صرام ًة في تطبيق ال�شريعة الإ�سالمية.
�أكثرها
ً
ً
ّ
وقد نظم ال�ش ��يخ �أحمد دولته تنظيما جيدا في الجوانب
العدي ��دة ،حتى �أ�ص ��بحت من �أرق ��ى الدول ف ��ي زمانه ،فمن
ذل ��ك الجان ��ب الثقاف ��ي والعلم ��ي وال�سيا�س ��ي واالجتماع ��ي
واالقت�ص ��ادي ،وبن ��ى لها عا�ص ��مة (حم ��د اهلل) ،وتعتبر من
�أرقى المدن و�أنظفها في ذلك الع�صر.
�س ��قطت دول ��ة ما�س ��ينا الإ�س�ل�امية 1862م عل ��ى يدي
الح ��اج عمر الفوتي بعد مقتل �أميره ��ا�( :أحمد بن �أحمد بن
ال�شيخ �أحمد لبو).

 - 4دولة ال�شيخ الحاج عمر بن �سعيد تال الفوتي
(1797م 1864 -م):

الحج (1822م) ،وبعد رجوعه
قام الحاج عمر برحل ��ة ّ
ا�س ��تطاع �أن ي�ؤ�س�س دولة �إ�سالمية �شا�سعة الأطراف تمتد من
غيينا �إلى مالي.
وتنق�سم جهوده �إلى ثالثة �أق�سام:
 - 1جه ��اده للإم ��ارات الوثني ��ة ،ودعوته ��ا للدخول في
الإ�سالم.
 - 2جهاده للم�س ��يحيين (اال�س ��تعمار الفرن�سي) الذين
بد�ؤوا يتوغلون في المنطقة.
 - 3خ�صومته مع بع�ض الحكام الم�سلمين الذين تعاونوا
مع الحكام الوثنيين.
ففي عام 1852م �أعلن الحاج عمر الجهاد �ضد الوثنيين
ف ��ي ال�س ��ودان الغرب ��ي ،وا�س ��تطاع ب�س ��ط نف ��وذه عل ��ى عدد
من الإم ��ارات الوثنية ف ��ي �إقليم( :بمب ��وك )Bambok
وغيره ��ا ،ومع بداي ��ة عام 1855م ا�س ��تطاع الح ��اج عمر �أن
يحارب �أقوى �إمارة في المنطقة ،وهي (�إمارة كارتا) الوثنية
(في �إقليم ني ��ورو بجمهورية مالي) ،ففتحها و�ألحقها بدولته
الإ�سالمية.
وف ��ي ع ��ام 1857م ب ��د�أت المواجهات بي ��ن الحاج عمر
والفرن�س ��يين ،وذلك عندما هاجم مدينة مادينا وطرد منها
ق ��وات فرن�س ��ا اال�س ��تعمارية ،ووا�ص ��ل الحاج عم ��ر الجهاد،
حيث هاجم ف ��ي عام 1859م قلعة( :ماتم  ،)matamبل
�أر�سل ر�سالة �إلى الم�سلمين في �سان لوي (عا�صمة ال�سلطات
(قراءات �إفريقية)  -العدد الثامن� ،أبريل  -يوليو 2011م.
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اال�س ��تعمارية) يطل ��ب منه ��م محارب ��ة الحكام الم�س ��يحيين
والوثنيي ��ن حت ��ى يدفع ��وا الجزي ��ة �أو يطلب ��وا ال�س�ل�ام((( مع
الم�س ��لمين ،وهو ما دفع الحاكم الفرن�س ��ي �أن يطلب معاهدة
ال�س�ل�ام م ��ع الح ��اج عم ��ر ،ولكنه ��ا لم تنج ��ح ،ووقع ��ت بين
الطرفي ��ن عدة معارك ،وكان الن�ص ��ر حليف الحاج عمر في
معظمها.
لكن في عام 1859م مُني جي�ش الحاج عمر في( :ماتم)
هزيمة نكراء على يدي القوات الفرن�سية الم�سلحة بالأ�سلحة
الحديث ��ة ،حتى نق� ��ص عدد جي�ش ��ه �إلى الن�ص ��ف ،بعد هذه
النك�س ��ة التي ح ّلت بق ��وات المجاهدين تراج ��ع الحاج عمر،
و�أدرك �أنه ال ي�ستطيع مواجهة الفرن�سيين في هذه المنطقة.
وفي ع ��ام 1860م غادر الحاج عم ��ر المنطقة �إلى جهة
ال�ش ��رق ل ّم ��ا �أخفقت معاهدة ال�س�ل�ام وال�ص ��لح بين ��ه وبين
الفرن�س ��يين ،وتب ّين �أنّ عقد ال�ص ��لح معهم ل ��م يكن �إال هدنة
م�ؤقتة؛ لأنّ �أطماع فرن�سا في المنطقة ال حدود لها(((.
وعندما بد�أ الحاج عمر زحفه �إلى ال�ش ��رق واجهه جي�ش
ملك �س ��يغو غير الم�سلم ،وكان حليف ًا لحكام ما�سينا ،وهو ما
جعل �أمير ما�س ��ينا ير�سل جي�ش ًا لم�س ��اعدة ملك �سيغو ،ول ّما
هَ � � َزم الحاج عمر ملك �س ��يغو الكافر ه ��رب �إلى (حمد اهلل)
عا�ص ��مة ما�س ��ينا يطل ��ب الحماي ��ة ،فطلب الح ��اج عمر من
�أمير ما�س ��ينا �أن ي�س� � ّلمه ملك �س ��يغو الكاف ��ر ليقتله ،فرف�ض
�أمير ما�س ��ينا ذلك؛ الأمر الذي �س ّبب �س ��وء التفاهم بينهما،
و�أدى �إلى ن�ش ��وب حرب بينهما ،ووقعت فتنة بين الم�س ��لمين
المجاهدي ��ن ،لن�ش ��ر الإ�س�ل�ام وتطبي ��ق تعاليمه ال�س ��امية،
وقت ب ��د�أ فيه اال�س ��تعمار الغربي
والدف ��اع عن بي�ض ��ته ،ف ��ي ٍ
يتكالب على القارة الإفريقية.
وعلى �إثر الفتنة الت ��ي وقعت بينه وبين �أحمد لبو حاكم
ما�سينا من جهة ،وال�شيخ بكاي الكنتي من جهة ثانية ،ذهب
الثالثة كلهم �ضحية الفتنة ،فالحاج عمر �أَعْ دم �أحمد لبو بعد
القب�ض عليه في الحرب ،وترك ال�ش ��يخ ب ��كاي المنطقة بعد
هزيم ��ة حليفه �أحمد لبو �إلى ال�ص ��حراء ،وقام الما�س ��ينيون
((( انظر :الم�سلمون واال�ستعمار الأوروبي لإفريقيا� ،ص 91؛ د .عبداهلل
عبد ال��رازق �إبراهيم :الم�سلمون واال�ستعمار الأوروب��ي لإفريقيا،
عالم المعرفة ،الكويت1989 ،م.
((( الم�صدر ال�سابق� ،ص  ،95بت�صرف.

تحتل (اللغة الفالنية) المرتبة
األولى من بين اللغات
اإلفريقية األكثر استخدامًا في
القارة ،وذلك من حيث عدد
الدول التي تستخدمها

بحملة م�ضادة �ضد الحاج عمر وجي�شه ال ُمحا�صر في مدينة
حمد اهلل ،وبعد ح�ص ��ار طويل ا�ستطاع الحاج عمر �أن يخرج
من المدينة المحا�صرة هارب ًا ،واختب�أ في مغارة ،حيث مات
 رحمه اهلل تعالى  -عام 1864م ،واهلل الم�ستعان.هذه هي �أهم الدول الإ�س�ل�امية و�أ�ش ��هرها التي �أ�س�سها
الفالن ّي ��ون ف ��ي ال�س ��ودان الغرب ��ي قب ��ل اال�س ��تعمار الغربي
للمنطقة ،وهي ممالك �إ�سالمية قامت على العدل والم�ساواة
بين �ش ��عوب المنطقة التي تن�ضوي كلها تحت لواء التوحيد ال
فرق بينها �إال بالتقوى.
ّ
وهن ��اك دول �إ�س�ل�امية �أخ ��رى ،ولكنها �أقل �ش ��هرة من
ال�سابقة ،ومنها:
 الدولة الإمامية في فوتا جلون :ا�ستطاع الفالن ّيون فيفوتا جلون في عام 1725م �أن ي� ّؤ�س�سوا دولة �إ�سالمية يحكمها
العلماء((( ،ومن �أ�شهر حكامها�( :ألفا �إبراهيم �سوري) ،وقد
�سقطت على يدي اال�ستعمار الفرن�سي في عام 1888م.
 دول ��ة موديبو �آدم في �ش ��مال �ش ��رق نيجيريا و�ش ��مالالكامي ��رون :وهي امتداد لدولة ال�ش ��يخ عثمان بن فوديو؛ لأنّ
م�ؤ�س�س ��ها من تالميذه ،وكان تابع ًا لها روح ّي ًا ،وقد �أ�س ��قطها
اال�ستعمار الفرن�سي والإنجليزي في بداية القرن الع�شرين.
 دول ��ة موديبو عل ��ي �أ ّنا ( :)Annaaف ��ي محافظة:(برنن ��ي باي ��رو  ،)birnin bayourouف ��ي �إقلي ��م
(دو�سو  )Dossoبجنوب النيجر ،وذلك في نهايات القرن
((( من المالحظ �أنّ ك ّل الدول التي � ّأ�س�سها الفالن ّيون كانت على �أيدي
العلماء.

الثام ��ن ع�ش ��ر الميالدي ،واحتلتها فرن�س ��ا ف ��ي بداية القرن
الع�شرين.
 دول ��ة (�ألف ��ا مم ��ن جب� � ِو Alfa manman )djobouفي القرن التا�س ��ع ع�ش ��ر :في محافظة �ساي
بالنيجر.
 دول ��ة (بتنكوجي  :)bitikodjiف ��ي القرن الثامنع�ش ��ر المي�ل�ادي ،في ال�ض ��فة الغربي ��ة من عا�ص ��مة النيجر
(نيامي).
 دول ��ة (دوري  :)doriف ��ي القرن الثامن ع�ش ��ر ،في�شمال بوركينافا�سو.
وغيره ��ا م ��ن ال ��دول الإ�س�ل�امية ف ��ي غ ��رب �إفريقي ��ا
وو�سطها.
وفي الختام:
فه ��ذه نب ��ذة عن �ش ��عب م ��ن ال�ش ��عوب الإفريقي ��ة التي
�س ��اهمت م�س ��اهمة كبيرة في ن�ش ��ر الإ�س�ل�ام في ال�س ��ودان
الغرب ��ي والأو�س ��ط ،وم ��ا �أردن ��ا بها �إال ت�س ��ليط ال�ض ��وء على
التاريخ الإ�س�ل�امي والح�ض ��اري لإفريقيا ،وا�ستنها�ض الهمم
لقراءت ��ه ،وكتابت ��ه ،وتنقيت ��ه من ت�ش ��ويه ك ّتاب اال�س ��تعمار،
وتحريف الم�ست�شرقين وبع�ض الم�ستفرقين.
و�أدع ��و الباحثين الأفارق ��ة الذين در�س ��وا اللغة العربية
والثقافة الإ�س�ل�امية (وم ��ا �أكثرهم اليوم) �أن ي�س ��اهموا في
كتاب ��ة التاري ��خ الح�ض ��اري لإفريقي ��ا ،وتاري ��خ الإ�س�ل�ام في
�إفريقيا ،ومو�س ��وعة �أعالم �إفريقي ��ا وعلمائها ،لقد �آن الأوان
�أن ننف�ض عن تاريخنا غبار الن�سيان والت�شويهات 
ثقافية ف�صلية َّ
محكمة متخ�ص�صة في �ش�ؤون القارة الإفريقية
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قراءات

سياسية

المقاربات األمريكية لبناء السلم واألمن
في منطقة الساحل اإلفريقي
د .ع�صام عبد ال�شافي
�أ�ستاذ العلوم ال�سيا�سية  -جامعة �صقاريا  /تركيا

تتعدد
ّ

االعتبارات ال�سيا�س�ية واال�س�تراتيجية الت�ي ُتبرز �أهمية منطقة ال�س�احل الإفريقي
في اال�س�تراتيجية الأمريكية ،وق�د ازدادت هذه الأهمية بعد �أحداث الحادي ع�ش�ر
من �س�بتمبر 2001م ،وكذلك بعد التحوالت ال�سيا�س�ية التي �ش�هدتها المنطقة في 2011م ،ومن
�أبرزها ما �أُطلق عليها (ثورات الربيع العربي) ،التي كانت بدايتها من تون�س ،ومنها انتقلت �إلى م�صر
ثم ليبيا ،وما �أفرزته من التداعيات ال�سيا�س�ية واالقت�ص�ادية والأمنية ،لي�س فقط على دول المنطقة،
ولكن كذلك على ّ
كل القوى الإقليمية والدولية التي لها م�ص�الح بالمنطقة ،وفي مقدمتها بطبيعة
الحال الواليات المتحدة الأمريكية.
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فالوالي ��ات المتح ��دة لم تكن بمع ��زل عن تطورات
الأو�ض ��اع ف ��ي المنطقة ،بل يمك ��ن الق ��ول ب�أنها كانت
طرف� � ًا فاع�ل ً�ا ف ��ي �إدارتها ،وم ��ع هذا االرتب ��اط وتلك
الفاعلي ��ة كان للوالي ��ات المتحدة مقارباتها الخا�ص ��ة
لبناء ال�س ��لم والأمن في المنطقة ،وهو ما ت�س ��عى هذه
الدرا�س ��ة للبحث في �أبعادها ،من خ�ل�ال بيان الآليات
الأمريكي ��ة لبناء ال�س ��لم والأم ��ن في منطقة ال�س ��احل
الإفريقي ،وكيفية التعاطي مع هذه الآليات.
ال�سلم والأمن
الآليات الأمريكية لبناء ّ
في منطقة ال�ساحل الإفريقي:
اعتمدت الواليات المتح ��دة على عدد من الآليات
لتعزيز م�ص ��الحها اال�س ��تراتيجية وبناء ال�سلم والأمن
 وفق منظورها  -في القارة الإفريقية ب�ص ��ف ٍة عا ّمة،خا�صة ،ومن
وفي منطقة ال�س ��احل وال�ص ��حراء ب�صفة ّ
بين هذه الآليات:

�أو ًال :ال�شراكة اال�ستراتيجية:

جان ��ب ،وتوج ��د ف ��ي جمي ��ع ق ��ارات العالم با�س ��تثناء
الق ��ارة القطبية الجنوبية ،وبهذا ف�إنّ تلك ال�ش ��بكة من
القواعد تم ّثل �ش ��ك ًال جديد ًا من الإمبراطوريات ،فهي
�إمبراطورية من القواعد بها �أكثر من ن�صف مليون من
الجنود والجوا�سي�س والخبراء الع�سكريين والمد ّر�سين
والمقاولين المدنيين.
وبح�سب التقرير ال�سنوي لوزارة الدفاع الأمريكية
لل�س ��نة المالي ��ة 2003م ،وال ��ذي حمل عن ��وان (تقرير
هي ��كل القواعد) ،والذي يو�ض ��ح الأ�ص ��ول الع�س ��كرية
الأمريكية في الداخل والخ ��ارج ،ف�إنّ البنتاجون يملك
�أو ي�س ��ت�أجر �آنذاك  702قاعدة ع�س ��كرية في  130دولة
تقريب ًا ،بالإ�ضافة �إلى  6000قاعدة �أخرى في الواليات
المتحدة ،ويقول م�س� ��ؤولو البنتاجون �إنّ الوزارة تحتاج
عل ��ى الأق ��ل �إل ��ى  113ملي ��ار دوالر لت�س ��تبدل القواعد
الأجنبية وحدها.
وم ��ن �أج ��ل �أن ت�ض ��ع قواته ��ا بالق ��رب م ��ن جميع
المناط ��ق الخطرة والبق ��ع المتوترة الموج ��ودة داخل
م ��ا �أطلقت علي ��ه( :قو�س القالقل)؛ ف� ��إنّ هناك عدد ًا
من الدول ت�ش� � ّكل �أماكن يقترح �إن�ش ��اء قواعد ع�سكرية
فيه ��ا ،في �إطار ما �أ�س ��ماه كولن ب ��اول( :عائلة جديدة
م ��ن القواعد) ،ت�ش ��مل كلاّ ً م ��ن( :روماني ��ا ،وبولندا،
وبلغاري ��ا) ف ��ي �أوروبا الجدي ��دة ،وباك�س ��تان ،والهند،
و�أ�س ��تراليا ،و�س ��نغافورة ،وماليزي ��ا ،والفلبي ��ن ،حتى
فيتن ��ام ،وف ��ي �ش ��مال �إفريقي ��ا( :المغ ��رب ،وتون� ��س،
والجزائ ��ر) ،وكذل ��ك في غ ��رب �إفريقيا( :ال�س ��نغال،
وغانا ،ومالي ،و�سيراليون)(((.

وتتمث ��ل ف ��ي قيام �ش ��راكات م ��ع عدد م ��ن الدول
الإفريقي ��ة ،يت � ّ�م بموجبه ��ا من ��ح الوالي ��ات المتح ��دة
امتيازات وت�س ��هيالت ع�س ��كرية؛ ب�ص ��ورة مبا�شرة� ،أو
من خالل ال�ش ��راكة والتعاون مع حلف �شمال الأطل�سي
(نات ��و) ،وال ��ذي ُت َع� � ّد �أمري ��كا الدول ��ة المركزية فيه،
ومن بين االمتيازات والت�س ��هيالت التي تُمنح للواليات
المتح ��دة :ال�س ��ماح بوجود جن ��ود ووحدات ع�س ��كرية
بكامل عتادها ومعداتها و�أ�سلحتها داخل ثكنات خا�صة
ال تخ�ض ��ع لأي قوانين خا�ص ��ة بالدول الم�ضيفة ،وال �أي
�س ��لطة داخلها؛ وهو ما يعدّه الخبراء اال�س ��تراتيجيون
ثالث� �اً :ت�أ�س ��ي�س ق ��وة �إفريقي ��ة لمكافح ��ة
قواع ��د ع�س ��كرية �أمريكي ��ة غير معل ��ن عنه ��ا� ،أو غير
الإرهاب:
معترف بها(((.
في (2003/7/30م) ك�شف الجنرال جون �أبو زيد
ثانياً :القواعد الع�سكرية:
قائ ��د القيادة المركزي ��ة الأمريكية ع ��ن اعتزام بالده
تهيم ��ن الوالي ��ات المتحدة عل ��ى العالم من خالل �إن�ش ��اء قوة عمل ت�ش ��ارك فيها  11دولة �إفريقية ،وذلك
قواعده ��ا الع�س ��كرية الت ��ي تحي ��ط بالأر� ��ض م ��ن ك ّل
((( محمد عبد الحليم :قواعد ع�سكرية �أمريكية لت�أمين نفط �إفريقيا،

�إ�سالم �أون الين.نت2006/3/1 ،م ،الرابطhttp://www. :
/01 /03 -islamonline.net/Arabic/news/2006
article02.shtml

((( انظر� :صحيفة الأي��ام ،المغربية الم�ستقلة ،عدد 2005/4/6م.
وانظر �أي�ض ًا :مريم التيجي :قاعدة ع�سكرية �أمريكية تلوح ب�أفق
المغرب� ،إ�سالم �أون الين.نت2005/4/10 /م ،الرابطhttp:// :
-www.islamonline.net/Arabic/news/2005
article01.shtml/10/04
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قراءات

سياسية
(مالي ،وت�شاد ،والنيجر ،وموريتانيا) ،وللبرنامج جنا ٌح
ع�س ��كري يعمل تحت مظلة عملية (انديرينج فريدوم)
الهادف ��ة �إلى مكافحة واعتق ��ال المجموعات الإرهابية
العاملة في المغرب الإفريقي وفي ال�ساحل(((.
وقد قامت الواليات المتحدة بتو�سيع هذا البرنامج
ع ��ام (2009م) �ض ��من مبادرة جديدة ُعرفت با�س ��م:
(TRANS SAHARA COUNTER
)TERRORISM؛ لت�ش ��مل( :الجزائ ��ر،
وتون� ��س ،ونيجري ��ا) ،والعديد من دول غ ��رب �إفريقيا،
بما ي�ضمن نجاح اال�س ��تراتيجية الأمريكية في محاربة
الإره ��اب؛ انطالق ًا م ��ن دول الجوار ،وال�س ��يطرة على
ثروات المنطقة ،وبخا�ص ��ة النفط من خليج غينيا �إلى
ال�سودان(((.

بهدف مواجهة الكوارث ومكافحة الإرهاب في منطقة
(�ش ��رق �إفريقيا وو�س ��طها) التي تقع فيها هذه الدول،
و�ست�ش ��رف القيادة المركزية الأمريكية على عمل هذه
القوات(((.
وق ��ال �أبو زي ��د�« :إنّ الق ��وة ،التي �ست�ش� � ّكل �أي�ض� � ًا
فريق� � ًا �إفريق ّي ًا لإدارة الكوارث� ،س ��تحظى بدعم كامل
من الواليات المتحدة ،و�س ��تعمل على تحقيق قد ٍر كبير
من اال�ستقرار في المنطقة» ،مو�ضح ًا �أنّ الكوارث التي
ته� �دّد المنطق ��ة (الإفريقي ��ة) ت�أخذ �أ�ش ��كا ًال متعددة،
مث ��ل :الفي�ض ��انات� ،أو حوادث الطي ��ران� ،أو الهجمات
الإرهابي ��ة المد ّم ��رة؛ م ��ا يتطل ��ب مواجهتها ب�ص ��ورة
م�ش ��تركة ،و�ش� �دّد �أبو زيد عل ��ى �أنّ الطريق ��ة الوحيدة
للق�ض ��اء عل ��ى الإره ��اب ف ��ي المنطق ��ة ه ��ي الطريقة
الجماعية ،و�أ�ش ��ار �إلى �أنّ قوة العمل المزمع �إن�ش ��ا�ؤها
خام�س� �اً :ال�ش ��راكة الأمني ��ة المغاربي ��ة م ��ع
ً
لي�س المق�ص ��ود منها �أن تتولى فعل ّيا محاربة ا(((لإرهاب ،حلف الأطل�سي:
ولكنها �ستوفر �أر�ضية للر ّد عليه عند حدوثه .
نتيجة تطور م�ص ��ادر التهدي ��دات للأمن العالمي
رابع� �اً :برنام ��ج (ب ��ان �س ��احل) �أو (تران� ��س والإقليم ��ي ،وتزاي ��د ح ��دة االعتم ��اد المتب ��ادل ،دخل
�صحرا):
(حل ��ف الناتو) في م�س ��ارات جديدة ووا�س ��عة للتعاون
في عام 2002م ّتم �إطالق برنامج (بان �س ��احل) م ��ع �أقاليم ودول �أخرى لمواجه ��ة التحديات الجديدة،
ال ��ذي يهدف �إل ��ى تعزيز الأم ��ن على الح ��دود وزيادة وكان ��ت ال�ش ��راكة الأمني ��ة م ��ع دول منطق ��ة ال�س ��احل
الق ��درة عل ��ى محارب ��ة الإرهاب ف ��ي �أرب ��ع دول ،هي :الإفريق ��ي م ��ن �أولوي ��ات ه ��ذا الحل ��ف ،نظ ��ر ًا للقرب
الجغراف ��ي ،وكذلك �إع�ل�ان دول المنطق ��ة رغبتها في
((( هي :م�صر و�إثيوبيا و�إريتريا وجيبوتي وبوروندي ورواندا والكونغو
وكينيا و�أوغ�ن��دا وتنزانيا و�سي�شل .انظر :علي حلني :وا�شنطن العمل الم�ش ��ترك مع الحلف� ،س ��عي ًا منها لتجاوز بع�ض
ت�ؤ�س�س قوة �إفريقية لمكافحة الإرهاب� ،إ�سالم �أون الين.نت -31 /التهديدات التي عجزت عن مواجهتها ب�س ��بب توا�ض ��ع
2003-7م ،ال��راب��ط:
� http://www.islamonline.net/إمكانياته ��ا ،وج ��اءت ه ��ذه ال�ش ��راكة الأمني ��ة لتوفير
article08.shtml/31/07-Arabic/news/2003
الأم ��ن واال�س ��تقرار في حو�ض المتو�س ��ط ،في �إطار ما
((( جاءت مبادرة ت�شكيل قوة العمل الإقليمية في هذه المنطقة من
�إفريقيا ،في �إطار (ندوة الرمح الذهبي) التي عُ قدت في �أدي�س ُعرف بـا�س ��م( :الحوار المتو�سطي) ،الذي انطلق عام
�أبابا (يوليو 2003م) ،وم ّولتها القيادة المركزية الأمريكية بهدف 1994م ،وارتك ��ز الحوار على عدد م ��ن المبادئ منها:
دع��م ال�ح��وار بين ال��دول الإفريقية في ال�ش�ؤون الأمنية .وكانت
�صحيفة نيويورك تايمز الأمريكية قد ذكرت في 2003/7/4م �أنّ
وزارة الدفاع الأمريكية تخطط لإقامة قواعد ع�سكرية في عدة
دول �إفريقية ،من بينها الجزائر وتون�س والمغرب ،وللح�صول
على موافقة دول �أخرى على فتح مجالها الجوي �أمام الطائرات
الأمريكية ،وذلك بهدف ت�أمين منطقة ال�صحراء الكبرى الواقعة
بين ال�سودان وموريتانيا .انظر� :أمريكا تخطط لإحكام قب�ضتها على
�إفريقيا� ،إ�سالم �أون الين.نت2003/7/5 /م ،الرابطhttp:// :

/05 /07 -islamonline.net/Arabic/news/2003
article04.shtml
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(((

Maya Kandel, Les Etats-Unis l’Afrique et
la guerre au Mali, N° 22 - Fondation JeanJaurès / Orion, Observatoire de la défense - 7
.6-février 2013 - page 1

((( محمد ف��ال ول��د ب�لال :الأم��ن واال�ستقرار في منطقة ال�ساحل..
ال��واق��ع وال �م ��آالت ،ن��دوة (ق�ضايا الأم��ن واال�ستقرار في منطقة
ال�ساحل ..ال��واق��ع وال �م ��آالت) ،نواك�شوط ،المركز الموريتاني
للدرا�سات والبحوث الإن�سانية 11 ،مار�س 2012م.

عدم فر� ��ض �أفكار على البلدان الأخ ��رى؛ لأنّ ك ّل دولة
لها خ�ص ��ائ�ص �إقليمية و�سيا�س ��ية وثقافي ��ة ،وهذا من
�أجل بن ��اء عالقة تعاون تخدم الم�ص ��الح الم�ش ��تركة،
ويح�صل ك ّل ال�ش ��ركاء على الأ�س�س نف�سها للنقا�ش� ،أي
عدم التمييز ،وزيادة التن�س ��يق في ال�سيا�سات والتعاون
الأمني.
وفي عام 2004م ق ّرر زعماء الحلف دعوة البلدان
الم�ش ��اركة ف ��ي الحوار لإقامة عالقات �ش ��راكة �أو�س ��ع
و�أكث ��ر طموح� � ًا ،خ�صو�ص� � ًا مع البل ��دان ال�س ��بعة التي
تمتد من �شمال غرب �إفريقيا مرور ًا بجنوب المتو�سط
و�شرقه( :موريتانيا ،المغرب ،الجزائر ،تون�س ،م�صر،
الأردن� ،إ�سرائيل) ،لزيادة الت�شاور ال�سيا�سي والتعاون
العملي والم�س ��اهمة في �أم ��ن المنطقة وا�س ��تقرارها،
وت�ش ��جيع العالق ��ات الح�س ��نة بينه ��م ،فكان ��ت (قم ��ة
�إ�سطنبول 2004م) ،والتي ّتم فيها التركيز في:
 - 1التع ��اون الع�س ��كري :بغر� ��ض تعزي ��ز ق ��درات
الحلف وبلدان الحوار؛ للعمل مع ًا في الم�س ��تقبل �ضمن
عمليات بقيادة الناتو.
 - 2مكافح ��ة الإره ��اب والتهدي ��دات الأمني ��ة
الجدي ��دة :وذل ��ك بت�ش ��جيع تقا�س ��م المعلوم ��ات
اال�ستخباراتية ب�شكل �أكثر فعالية� ،إ�ضافة �إلى الم�شاركة
في عملية (:الم�سعى الن�شط) (دوريات بحرية يقودها
الحل ��ف للك�ش ��ف عن �أية �أن�ش ��طة �إرهابي ��ة محتملة في
المتو�س ��ط ،وردعها والق�ض ��اء عليها) ،بالإ�ض ��افة �إلى
منع انت�شار �أ�سلحة الدمار ال�شامل وو�سائل ترويجها.
� - 3أم ��ن الحدود� :إعطاء الن�ص ��ائح المالئمة في
هذا المجال ،خ�صو�ص� � ًا فيما يتعلق بالإرهاب وانت�شار
عمليات التهريب.
 - 4تخطي ��ط الط ��وارئ المدني ��ة :وذل ��ك بتعزيز
التعاون في مجال اال�ستعداد للكوارث ،وتح�سين القدرة
على التعاون مع تبعات �أية عملية �إرهابية.
وبالرغ ��م م ��ن و�ض ��وح �أه ��داف المب ��ادرة ،وم ��ا

قامت عليها م ��ن مبادئ ،ف�إنها ت ��رد عليها العديد من
المالحظات ،منها:
 �أنّ الواق ��ع ال يعك� ��س م�ص ��الح متكافئ ��ة ناتج ��ةعن ه ��ذه العالقة ،فالط ��رف المغارب ��ي يبقى الطرف
الأ�ض ��عف من حي ��ث النتائج ،بينما الن�س ��بة الأكبر من
المكا�س ��ب تع ��ود عل ��ى حل ��ف الأطل�س ��ي ،وعلى ر�أ�س ��ه
الواليات المتحدة الأمريكية التي تق ّرر وتنفذ ما يخدم
�أمنها بالدرجة الأولى.
يتم بين المنظمة وك ّل دولة على حدة،
 �أنّ الحوار ّولي�س ح ��وار ًا جماعي ًا مع الدول المدعوة ،وهو ما يعني
�أنّ دول المتو�س ��ط لن تكون قادرة على تن�سيق مواقفها
في مخاطبة المنظمة.
 �أنّ الأن�ش ��طة الت ��ي يمكن �أن ت�ش ��ترك فيها دولالحوار �ستكون تكلفتها على عاتقها.
 �أنّ الح ��وار مفت ��وح ل ��ك ّل ال ��دول المطل ��ة عل ��ىالمتو�س ��ط ،وم ��ن المنطق ��ي �أن تحظ ��ى ال ��دول الت ��ي
ت�ش ّكل م�ص ��در ًا لأخطار �أمنية على المنطقة باالهتمام
الأكبر �إذا كان اله ��دف الحقيقي من الحوار هو الأمن
والتفاه ��م� ،إال �أنّ ه ��ذه النظ ��رة غائب ��ة ف ��ي المج ��ال
العمل ��ي؛ فقد امتنعت المنظمة ع ��ن دعوة بع�ض الدول
مثل ليبيا و�سوريا ،وهما دولتان تحظيان ب�أهمية ونفوذ
مهمي ��ن في المنطقة ،كما �أنه لي�س للقيم الديمقراطية
�س ��وى �شكل رمزي � -إن لم يكن غياب ًا تا ّم ًا  -في �أغلبية
تل ��ك الدول ،وه ��ذا يعني �أنّ هذا الحل ��ف يختار الدولة
التي ي�ضمن �أنها �ستحقق �أهدافه وال ت�ش ّكل عائق ًا �أمام
مخططاته فقط(((.
�ساد�ساً :ت�أ�سي�س �أفريكوم (United States
:)Africa Command (USAFRICOM
(�أفريكوم) :هي قي ��ادة �إفريقيا الأمريكية ،تتكون
موح ��دة مقاتل ��ة تح ��ت �إدارة وزارة الدفاع
م ��ن ق ��وات ّ
((( م�سالي ن�سيمة :التهديدات الأمنية الجديدة في المغرب العربي
وا�ستراتيجيات مواجهتها ،مذكرة مقدمة لنيل �شهادة لي�سان�س في
العلوم ال�سيا�سية ،فرع العالقات الدولية( ،الجزائر ،ق�سنطينة،
جامعة منتوري ،كلية الحقوق ،ق�سم العلوم ال�سيا�سية والعالقات
الدولية2009( ،م2010/م)� ،ص (.)182 - 180
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سياسية
الأمريكي ��ة ،وه ��ي م�س� ��ؤولة ع ��ن العمليات الع�س ��كرية
الأمريكي ��ة ،وع ��ن العالق ��ات الع�س ��كرية م ��ع  53دولة
�إفريقي ��ة ف ��ي �إفريقيا ،ت�أ�س�س ��ت ف ��ي � 1أكتوبر 2007م
بو�ص ��فها قيادة م�ؤقتة تحت القي ��ادة الأمريكية لأوروبا
والتي كانت م�س�ؤولة عن العالقات الع�سكرية الأمريكية
مع �أكثر من  40دولة �إفريقية.
وقد بد�أت �أفريكوم ن�ش ��اطها ر�س ��مي ًا في � 1أكتوبر
2008م ,حي ��ث و ّق ��ع الرئي� ��س الأمريكي ال�س ��ابق على
خطة لإن�شاء (قيادة ع�س ��كرية �أمريكية خا�صة بالقارة
الإفريقي ��ة) ،لت�س ��تكمل الإمبراطوري ��ة الأمريكي ��ة
�س ��يطرتها عل ��ي العال ��م ،وف ��ي عه ��د الرئي� ��س باراك
�أوبام ��ا ،بد�أت ه ��ذه القوة في العمل ف ��ي �إفريقيا تحت
ا�س ��م (�أفريكوم) ،وهي �س ��اد�س ق ��وة �أمريكية للتدخل
الإقليم ��ي ال�س ��ريع ف ��ي العال ��م ،وق ��د و�ض ��ع خطته ��ا
المعهد الإ�س ��رائيلي الأمريكي للدرا�س ��ات ال�سيا�س ��ية
واال�ستراتيجيات المتقدمة التابع للمحافظين الجدد.
وج ��اء ت�أ�سي�س ��ها نابع� � ًا م ��ن الخط ��ط الأمريكي ��ة
الرامية لت�أمين الموارد اال�س ��تراتيجية ،خ�صو�ص ًا �أنها
 �أي (�أمري ��كا)  -تنظ ��ر �إلى �إفريقيا بو�ص ��فها بدي ًاللنفط ال�ش ��رق الأو�س ��ط ،ولإبعاد ال�ص ��ين عن الو�صول
�إلى موارد �إفريقيا؛ �سواء النفطية وغير النفطية(((.
واله ��دف المفتر�ض من �إن�ش ��اء قي ��ادة الأفريكوم
ه ��و :جل ��ب ال�س�ل�ام والأم ��ن ل�ش ��عوب �إفريقي ��ا ،ودفع
الأهداف الم�ش ��تركة بين الواليات المتح ��دة و�إفريقيا
في مجاالت التنمية( :ال�صحة ،التعليم ،الديمقراطية،
والتنمية االقت�صادية) في �إفريقيا.
الحجة التي �أُن�ش ��ئت على �أ�سا�س ��ها القيادة
وكانت ّ
المركزي ��ة لإفريقي ��ا (الأفريك ��وم) ه ��ي� :أنّ ال ��دول
ال�ض ��عيفة يمكن �أن ت�ش� � ّكل خطر ًا داهم ًا على الواليات
المتحدة بو�صفها دولة قوية.
وم ��ن �أجل تحقيق هذه الأهداف حدّدت الأفريكوم
م�س� ��ؤولياتها ب�أنه ��ا� :ش ��راكة (ع�سكرية-ع�س ��كرية)،
(((  �إيهاب �شوقي :االنق�ضا�ض الجيو�سيا�سي الع�سكري الأمريكي بعد

�أفريكوم ،الن�ص متاح على الرابط الآتيhttp://anntv.tv/ :
new//showsubject.aspx?id=48123
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�أُن�ش ��ئت لتطوير الق ��درة والقابلية الع�س ��كرية للجيو�ش
الإفريقية ،وم�س ��اعدة الهيئ ��ات الأمريكية الأخرى في
القي ��ام بمهامها ف ��ي �إفريقيا ،وعند االقت�ض ��اء يمكنها
القيام بن�شاطات ع�سكرية لحماية الم�صالح الأمريكية
في �إفريقيا.
ويقع مقر مركز قيادة الأفريكوم في (�شتوتغارت)
ب�ألمانيا نتيجة لرف�ض الدول الإفريقية �أن يكون مق ّرها
ف ��ي الق ��ارة الإفريقي ��ة ،ويعمل في ه ��ذه القي ��ادة �ألفا
عن�ص ��ر (في 2010م)؛ بم ��ن فيهم ثالثمائة عن�ص ��ر
من القوات الخا�ص ��ة ،ومائتان وخم�س ��ون عن�صر ًا من
اال�س ��تخبارات ،بميزانية �إجمالية تق� �دّر بـ  350مليون
دوالر.
ّ
وت�شكل قوة المهام الم�شتركة الأمريكية في القرن
الإفريقي – يبلغ عددها �ألفي عن�ص ��ر ،ويوجد مقرها
في مع�س ��كر لمونييه في جيبوتي  -مجا ًال �آخر لن�ش ��اط
القيادة الم�ش ��تركة للأفريكوم من خ�ل�ال قوات ّ
تدخ ٍل
متخ�ص�صة
دروع �أ�سا�سية ،وقوات جوية
ّ
ّ
بحري ،وقوات ٍ
ً
موجودة �أ�سا�س� �ا في �إيطالي ��ا و�ألمانيا ،وقد ّتم �إلحاقها
بقيادة الأفريكوم(((.
وتتم ّث ��ل مهمات قي ��ادة �أفريكوم ومج ��االت عملها
ف ��ي :تعزيز الق ��وات العاملة في �ش ��رق �إفريقيا وغربها
و�ش ��مالها ،ودعم الدول التي تم ّثل ثق ًال �إقليم ّي ًا ،وتعتبر
مهم ��ة ف ��ي �إدارة الح ��رب عل ��ى الإره ��اب ،مث ��ل :دول
ال�س ��احل ،ودول المواجهة ،بالإ�ض ��افة �إل ��ى دول �أخرى
ف ��ي �إفريقيا ،مث ��ل( :نيجيري ��ا ،والمغ ��رب ،وتون�س)،
((( قبل �إن���ش��اء م��رك��ز ق�ي��ادة الأف��ري �ك��وم ك��ان��ت ال��والي��ات المتحدة
الأمريكية تتعامل مع ال��دول الإفريقية من خ�لال ثالثة مراكز
قيادة �إقليمية ،هي( :القيادة المركزية الأمريكية) التي كانت
م�س�ؤولة عن( :م�صر ،والقرن الإفريقي ،وكينيا) من بين مناطق
�أخ ��رى ،وم��رك��ز (ق �ي��ادة المحيط ال �ه��ادئ) الم�س�ؤولة ع��ن دول
المحيط الهندي ،مثل( :مدغ�شقر ،وجزر القمر) ،ومركز (قيادة
�أوروب� ��ا) ال��ذي تتبع ل��ه غالبية ال ��دول الإف��ري�ق�ي��ة ،م��ع مالحظة
�أنّ م�صر ما ت��زال �ضمن اخت�صا�ص القيادة المركزية .انظر:
�إبراهيم �شابير الدين :الأفريكوم ..حماية الم�صالح الأمريكية
تحت غطاء ال�شراكة ،مركز الجزيرة للدرا�سات ،الأحد  23يونيو
2013م ،الرابطhttp://studies.aljazeera.net/repor :
htm.201362354847424557/06/ts/2013

�إ�ض ��افة �إلى مالي ،وتطوير منظومة التعاون وتو�س ��يعها
بي ��ن الدول الإفريقية والقي ��ادة الأمريكية في �إفريقيا،
وخ�صو�ص ًا في المجاالت الآتية:
 - 1برامج تدريب جيو�ش دول ال�ساحل وال�صحراء
الإفريقي ��ة عب ��ر برام ��ج تدريبي ��ة متنوع ��ة ،و�إج ��راء
مناورات م�شتركة مع القوات الإفريقية ،وعلى الأخ�ص
دول ال�ساحل وال�صحراء.
 - 2برنام ��ج الم�س ��اعدة والتدري ��ب عل ��ى عملي ��ة
الط ��وارئ الإفريق ��ي  ،ACOTAوكذل ��ك برنامج
 ، IMEIوالتعليم والتدريب الع�سكري.
 - 3برنام ��ج تجهي ��ز جيو� ��ش ال ��دول الواقع ��ة في
ال�س ��احل وال�صحراء ،وت�س ��ليحها بالمعدات الع�سكرية
الأمريكية؛ بما فيها الحوامات ،وطائرات اال�ستطالع،
و�أجهزة الر�ؤية الليلية ،والآليات القادرة على العمل في
ال�صحراء.
 - 4تقديم �أ�س ��لحة من فائ�ض المعدات الع�سكرية
الأمريكي ��ة ومنحه ��ا �إل ��ى دول تتو ّل ��ى عملي ��ة مكافحة
�كل جماعي �أو فردي مع الواليات
الإرهاب ،وتتعاون ب�ش � ٍ
المتح ��دة ،مث ��ل (مب ��ادرة مكافح ��ة الإره ��اب عب ��ر
ال�صحراء)� ،أو االتفاقيات المنفردة مع مالي والنيجر
وت�شاد وموريتانيا(((.
وت�ستخدم الواليات المتحدة حوالي � 5000شخ�ص
في �إفريقيا موزعي ��ن على مختلف الوظائف والمهمات
التي ي�ض ��طلع بها جهاز الأفريكوم من خالل العمليات
المقام ��ة بها حال ّي ّا ،حيث يوج ��د في قاعدة (لمونيير)
بدول ��ة جيبوت ��ي وحده ��ا � 2500ش ��خ�ص ،بالإ�ض ��افة
للأطقم الموج ��ودة في القاعدة الأ�سا�س ��ية للطائرات
ت�ضم القارة
بدون طيار في العالم (في �سي�ش ��ل) ،كما ّ
الإفريقية عدة قواعد �ص ��غيرة موجودة بمختلف الدول
الإفريقية ،وخ�صو�ص� � ًا في المنطقة ما بين خليج غينيا
والقرن الإفريقي(((.
(((  �إيهاب �شوقي :االنق�ضا�ض الجيو�سيا�سي الع�سكري الأمريكي بعد

�أفريكوم ،الن�ص متاح على الرابط الآتيhttp://anntv.tv/ :
new//showsubject.aspx?id=48123

(((

Maya Kandel, Les Etats-Unis l’Afrique et

موقف الدول الإفريقية من �أفريكوم:
�إنّ فكرة الأفريكوم كانت مح ًّال للرف�ض من جانب
عدد م ��ن ال ��دول والمجموع ��ات الإفريقي ��ة ،ومن بين
�أ�سباب الرف�ض الإفريقي لها:
 )1الأث ��ر المتوق ��ع للإخ�ل�ال بت ��وازن الق ��وى بين
المنظمات الإقليمية وبين الدول نف�س ��ها ،حيث تتخوف
المنظم ��ات الإقليمي ��ة �أن يق ّو� ��ض وج ��و ُد الأفريك ��وم
ت�أثيرها في المنطقة ،بينما تخ�ش ��ى الدول الم�س ��يطرة
�إقليم ّي ًا الت�أثير الذي �س ��يخلفه وجود الأفريكوم في �أية
دولة �إفريقية على التوازن الإقليمي في المنطقة؛ لذلك
عمدت جن ��وب �إفريقيا ونيجيريا ال�س ��تخدام نفوذهما
في ٍّ
كل من المجموعة االقت�صادية لدول جنوب �إفريقيا
(�س ��ادك) ،والمجموع ��ة االقت�ص ��ادية ل ��دول غ ��رب
�إفريقيا (الإيكوا�س) ،لل�ض ��غط من �أجل منع ا�س ��تقبال
مقر قيادة الأفريكوم في �أي من الدول الأع�ضاء.
� )2أث ��ا َر ع ��دم ت�ش ��اور الأمريكيي ��ن م ��ع االتح ��اد
الإفريقي في مرحلة الإعداد لإن�شاء �أفريكوم حالة من
القلق حول الأهداف الحقيقية وراء �إن�ش ��ائها ،فقد ر�أى
ع ��د ٌد من المراقبين في �إن�ش ��اء القيادة �س ��عي ًا �أمريكي ًا
ل�س ��حب النف ��وذ م ��ن االتح ��اد الإفريق ��ي ،و�أن تك ��ون
la guerre au Mali, N° 22 - Fondation JeanJaurès / Orion, Observatoire de la défense - 7
.6-février 2013 - page 1
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قراءات

سياسية
�أفريك ��وم �ص ��احبة القرار في ال�ش� ��ؤون الأمني ��ة للقارة
الإفريقية.
وتظه ��ر حقيق ��ة هذا التخ ��وف من الدور ال�س ��لبي
للأفريك ��وم ف ��ي تقوي� ��ض جهود الت�س ��وية الت ��ي بذلها
االتحاد الإفريق ��ي في الأزمة الليبية في 2011م؛ حيث
ت � ّ�م رف� ��ض الدع ��وات التي �أطلقه ��ا االتح ��اد الإفريقي
وتم
لإيج ��اد ح � ٍّ�ل �سيا�س � ٍّ�ي تفاو�ض ��ي للأزمة الليبي ��ةّ ،
تقوي�ضها من خالل العمليات التي قامت بها الأفريكوم
بالتن�سيق مع حلف �شمال الأطل�سي.
 )3ي ��رى بع� ��ض منتق ��دي قي ��ادة الأفريك ��وم �أنّ
الإ�ص ��رار الأمريكي على ربط عاملي الأمن والتنمية
ومحاول ��ة تحقيق ذلك م ��ن خالل �إن�ش ��اء الأفريكوم
يه ّدد بتمكين الزعماء الدكتاتوريين في �إفريقيا؛ لأنّ
الأفريكوم ،وفي �س ��عيها لتحقيق الم�صالح الأمريكية
ودفع �أجندتها الأمنية في القارة الإفريقية� ،ستن�شئ
عالق ��ات ثنائي ��ة م ��ع دول المنطق ��ة ،ولن ي�ض ��يرها
دول تق ��وم بقمع �ش ��عوبها ما دام
�أن يك ��ون ذل ��ك مع ٍ
قادته ��ا يوافقون على التن�س ��يق والتعاون مع �سيا�س ��ة
الأفريكوم.
 )4غطاء ال�سرية الذي تحيط به قيادة الأفريكوم
ن�ش ��اطاتها ،وق ّل ��ة م ��ا يتوف ��ر م ��ن المعلوم ��ات عنه ��ا،
والغمو�ض وال�ض ��بابية اللذان يعتري ��ان طبيعة �أهداف
هذه القيادة.
� )5أثا َر ازدياد الم�ص ��الح الأمريكي ��ة في �إفريقيا
الكثير من ال�ش ��بهات حول الأهداف الحقيقية للواليات
المتح ��دة الأمريكية من وراء �إن�ش ��اء الأفريكوم ،وذلك
لكون �أمريكا ،ومن خالل �سيا�سة االحتواء التي اتبعتها
تاريخ ّي� � ًا ف ��ي فت ��رة الحرب الب ��اردة ،قد دعم ��ت قاد ًة
دكتاتوريين ،وم ّولت ميلي�شيات ت�ستخدم �أ�ساليب عنيفة
ج ّد ًا� ،إ�ض ��افة لعدم ت�ش ��جيعها للحركات التحررية في
�إفريقيا(((.

الأطل�سي في �إفريقيا ،في الفترة ما بين عامي 2005م
و 2007م ،بو�ص ��فها نتاج� � ًا لمب ��ادر ٍة قام به ��ا االتحاد
الإفريق ��ي لطل ��ب توفي ��ر ج�س � ٍ�ر ج ��ويٍّ لبعث ��ة االتحاد
الإفريق ��ي ف ��ي ال�س ��ودان ،وق ��د ت�ل�ا الدع ��م المق� �دّم
لبعث ��ة االتح ��اد الإفريقي ف ��ي ال�س ��ودان توفير ج�س � ٍ�ر
ج ��ويٍّ وبحريٍّ لبعث ��ة االتحاد الإفريقي في ال�ص ��ومال،
وبالإ�ضافة �إلى ذلك م�ساعدة حلف �شمال الأطل�سي في
تعزيز ق ��درة االتحاد الإفريقي عل ��ى تخطيط عمليات
حفظ ال�سالم الخا�صة باالتحاد وتنفيذها ،وبناء القوة
االحتياطية الإفريقية(((.
كما �أثبتت م�شاركة حلف �شمال الأطل�سي في ليبيا
ف ��ي الفترة ما بين مار�س و�س ��بتمبر من العام 2011م،
والتي ت�ض� � ّمنت حماي ��ة المدنيين والمناط ��ق الم�أهولة
وحظر بحريٍّ ،
بال�س ��كان ،وفر�ض منطقة حظر طيران
ٍ
قدرة الحلف على التحرك الفوري و�إ�ش ��راك ال�ش ��ركاء
ف ��ي عمليات ��ه ،وبعد انته ��اء العملي ��ات في ليبي ��ا؛ �أكد
التوجهات اال�ستراتيجية ،منها:
الحلف تب ّني عدد من ّ
� - 1أ�ش ��كال جدي ��دة ووا�ض ��حة م ��ن الوج ��ود؛ من
المو�سع على (قوات اال�ستجابة) التابعة
بينها االعتماد ّ
لحلف �شمال الأطل�س ��ي؛ باعتبارها قوات متاحة عالية
القدرات وقادرة على االنت�شار.
 - 2و�ض ��ع جدولة �أكثر انتظام ًا لمناورات الحلف،
وتركي ��ز �أكثر ف ��ي الق ��وات البحرية ومراكز م�ش ��اركة
المعلومات على البر؛ للم�س ��اعدة في مجابهة مجموعة
من التحدي ��ات الأمنية البحري ��ة ،والتحديات الأخرى
النا�شئة من و�إلى البحر.
 - 3تطبي ��ق هي ��كل القيادة الجديد لحلف �ش ��مال
الأطل�س ��ي عل ��ى عملي ��ات قي ��ادة العملي ��ات والتح ّكم؛
بو�ص ��فه بدي ًال للإجراءات الوقتية ،والقيام بمزيد من
الجهود الحثيثة لزيادة مجموعة الم�ست�شارين المتاحة
لبعثات التدريب التابعة لحلف �شمال الأطل�سي لتدريب

جاءت الم�ش ��اركة العملياتية الأولية لحلف �ش ��مال

((( عبداهلل الأحمر :ا�ستراتيجية الناتو بين التاريخ والواقع ،موقع

�سابعاً :تعزيز دَور الناتو في المنطقة:

(((  �إبراهيم �شابير الدين :الأفريكوم :حماية الم�صالح الأمريكية تحت
غطاء ال�شراكة ،م�صدر �سابق.
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ح ��زب ال �ب �ع��ث ،ال�ن����ص م �ت��اح ع�ل��ى ال ��راب ��طhttp://www. :
baathparty.org/index.php?option=com_conte
nt&view=article&id=4906:national11&catid
=164&Itemid=129&lang=ar

قوات الأمن المحلية والإ�ش ��راف عليه ��ا ،واعتماد �أكبر
ثامناً :ت�ش ��كيل قوة للتدخل ال�سريع ب�شمال
على التعاون الع�سكري مع ال�شركاء لتعزيز م�ساهماتهم �إفريقيا:
المحتمل ��ة في �أي عملي ��ات ومهام م�س ��تقبلية يقوم بها
الحل ��ف ،ولدع ��م الجه ��ود المبذول ��ة لبن ��اء الق ��درات
المحلية.
 - 4تقدي ��م مزي ��د من التوعية النظامي ��ة من ِق َبل
مجموع ��ة (مراك ��ز التم ّي ��ز متع ��ددة الجن�س ��يات) -
الخا�ص ��ة بالحلف � -إلى ال�ش ��ركاء؛ من �أجل بناء قوات
وقدرات مالئمة وتبادلية(((.
�إنّ العالق ��ة مع الحلف قد ت�ص ��بح ،على الأقل في
�افي في �س ��جل
المدى الق�ص ��ير ،م�ص ��در ٍ
خالف �إ�ض � ٍّ
الخالف ��ات البيني ��ة المغاربية ،فم ��ن المرجح �أن تكون
ليبي ��ا الجديدة �أطل�س ��ية؛ عرفان� � ًا منه ��ا ور ّد ًا للجميل
الأطل�سي.
ويمكن �أن يقود هذا �إلى اتجاهين متناق�ض ��ين في
العالقة الأطل�سية – المغاربية:
�أولهما :احتمال دخول الدول المغاربية في مناف�سة
معكو�س ��ة جديدة في عالقاتها مع الأطل�س ��ي؛ ذلك �أنّ
ال�سقف العالي الذي �ست�ض ��عه ليبيا الجديدة قد يجبر
جيرانه ��ا على مزيد من التن ��ازالت لخطب ُود الحلف؛
�س ��عي ًا لنيل المكانة نف�سها التي تتبو�ؤها ليبيا الجديدة،
خ�صو�ص� � ًا في حال بق ��اء �أنظمة في من� ��أىً عن التغيير
الديمقراطي.
وثانيهم ��ا :تجمي ��د العالق ��ة بتعلي ��ق الن�ش ��اطات
التعاوني ��ة� ،أو عل ��ى الأق� � ّل خف� ��ض التع ��اون �إل ��ى �أدنى
م�س ��توياته ،تعبي ��ر ًا عن القلق تجاه الحلف ،خ�صو�ص� � ًا
�أنّ الر�أي العام في معظم الدول المغاربية يت�ش ��كك في
نيات الحلف و�سيا�ساته(((.
((( ق� ��وات الم�ساعدة الأم�ن�ي��ة ال��دول�ي��ة لحلف ال�ن��ات��و ،ع�ق��دان من
عمليات �شمال الأطل�سي ـ تقييم الو�ضع ال��راه��ن ،التطلع �إل��ى
الم�ستقبل ،الموقع الر�سمي لحلف الناتو على �شبكة الإنترنت،
الرابطhttp://www.nato.int/docu/review/2012/ :
Chicago/Stock-Looking-Ahead/AR/index.htm

(((

Steven Metz, Is Libya the End of NATO?,
Global Times, 16 April 2011. Text available
at: www.realclearpolitics.com

وافق ��ت وزارة الدف ��اع الأمريكية ،ف ��ي الثالث من
�أبري ��ل 2013م ،على ت�ش ��كيل قو ٍة للتدخل ال�س ��ريع في
�ش ��مال �إفريقي ��ا ،وذلك عل ��ى خلفية االنتق ��ادات التي
ُو ّجهت للجي�ش الأمريكي لعدم تم ّكنه من �إر�س ��ال قوات
لموقع القن�ص ��لية الأمريكي ��ة ببنغازي عن ��د تعر�ض ��ها
لهج ��وم ف ��ي �س ��بتمبر 2012م ،راح �ض ��حيته ال�س ��فير
كري�س �ستيفنز وثالثة من الأمريكيين.
وتعم ��ل الق ��وات الأمريكي ��ة عل ��ى ت�ش ��كيل قوة من
منت�سبي البحرية لت�شكيل وحدة مك ّونة من  500جندي
�وي ،تم ّكنهم
مزودي ��ن بخدمات م�س ��اندة ،كالنقل الج � ّ
من الو�صول �إلى �أي منطقة في �إفريقيا ،و�أكد م�س�ؤولون
�أمريكيون �أنّ المحادثات جارية مع الحكومة الإيطالية
وعدد من دول �أوروبا الجنوبية للو�صول �إلى اتفاقٍ حول
م ��كان القاع ��دة الأمريكية لهذه الفرق ��ة ،والتي  -على
الأغلب � -ستكون في �إيطاليا.
�يتم تزويدها ب�س ��ت
و�أو�ض ��حوا �أنّ ه ��ذه الق ��وة �س � ّ
طائ ��رات م ��ن ط ��راز ( )22-Vلالنتق ��ال ال�س ��ريع،
و�أ�س ��لحة خفيفة وقذائف هاون ،بالإ�ضافة �إلى معدات
فردي ��ة �أخ ��رى؛ من �ش� ��أنها دعم عمليات اال�ش ��تباكات
المحدودة ومه ��ام الأمن وحماية المن�ش� ��آت الأمريكية
و�إج�ل�اء الأمريكيي ��ن� ،إل ��ى جان ��ب مه ��ام البحث عن
المفقودين وتقديم الم�ساعدات الإن�سانية(((.
وف ��ي ه ��ذا ال�س ��ياق؛ ذك ��رت بع� ��ض التقاري ��ر �أنّ
ق ��وات �أمريكية خا�ص ��ة دخلت �إلى (قاعدة �أم�ش ��ا�ش)
الع�س ��كرية ،القريبة من مدينة (ت�ساليت) ،في �أق�صى
�ش ��مال �ش ��رقي مالي ،والتي ال تبعد �إال ب�ض ��ع ع�ش ��رات
الكيلومت ��رات ع ��ن الح ��دود الجنوبي ��ة للجزائ ��ر ،وقد
ج ��اءت هذه القوات الأمريكية الخا�ص ��ة ف ��ي �إطا ٍر من
التن�س ��يق مع القوات الفرن�سية الموجودة في المنطقة،
على �أن توا�ص ��ل القوات الأمريكية االنت�شار في مناطق
�أخرى من �ش ��مال مالي ،ما يعني �أنّ (قاعدة �أم�شا�ش)
(((  �أمريكا :ت�شكيل ق��وة للتدخل ال�سريع ب�شمال �إفريقيا� ،شبكة
( )CNNالإخبارية ،الأربعاء � 3أبريل 2013م.
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قراءات

سياسية
الع�س ��كرية ل ��م تك ��ن �س ��وى ّ
محط� � ٍة �أول ��ى ف ��ي �إط ��ار
ا�س ��تراتيجية االنت�ش ��ار الأمريكي ��ة على ت ��راب الجارة
الجنوبية للجزائر(((.
�إنّ انت�ش ��ار الق ��وات الأمريكي ��ة في �ش ��مال مالي،
أهداف
وغر� ��س قواعد ع�س ��كرية بالمنطق ��ة لخدم ��ة � ٍ
ا�ستراتيجية للإدارة الأمريكية ،هو الهدف غير المعلن
للوالي ��ات المتحدة وفرن�س ��ا ،و�إذا كان انت�ش ��ار الجي�ش
الأمريكي في �ش ��مال مالي يعتبر �ش�أن ًا داخلي ًا في مالي
ما دام �أنه يتحرك في �إطار حدود ال�سيادة المال ّية ،ف�إنّ
وجود جن ��ود �أمريكيين بالقرب من الح ��دود الجنوبية
للجزائر ي�ش ّكل تهديد ًا لأمنها وا�ستقرارها(((.

خاتمة :في مواجهة المقاربات الأمريكية:

�أ ّكد الم�ش ��اركون في الم�ؤتمر الوزاري الثاني حول
(تعزي ��ز التعاون الأمن ��ي وتفعيله في منطقة ال�س ��احل
وال�ص ��حراء) (ت�ش ��اد � -س ��بتمبر 2013م) االلت ��زام
بمواجه ��ة التحديات كا ّفة ،والعمل عل ��ى تحقيق الأمن
وال�س ��لم الإقليميين ،و�شدّد االجتماع على �ضرورة دعم
المنظومات الأمنية وتطويرها ،وتوثيق التعاون في هذا
المجال ،والعمل على الح ّد من الن�ش ��اطات الإرهابية،
والتن ّب ��ه �إل ��ى خط ��ورة االندم ��اج بي ��ن المجموع ��ات
الإرهابية في �ش ��مال مالي ،وفي بع�ض الدول المجاورة
لها.
ودع ��ا االجتم ��اع �إل ��ى مزيدٍ م ��ن تكثي ��ف التعاون
والت�ش ��اور ،والتن�س ��يق وتب ��ادل المعلوم ��ات ،لتتمك ��ن
الأجه ��زة المعنية من مواجهة التحدي ��ات الأمنية التي
تفر�ض على دول المنطقة ح�ش ��د الإمكانيات والقدرات
المتوفرة ل ��دول الإقلي ��م لمواجهتها ،وتدار�س ر�ؤ�س ��اء
الأجهزة الأمنية في دول منطقة ال�س ��احل وال�ص ��حراء
خالل االجتماع الم�ص ��اعب والتطورات الخطيرة التي
((( كانت (ق��اع��دة �أم�شا�ش) الع�سكرية مح ّل تناف�س بين فرن�سا
والواليات المتحدة الأمريكية ،من �أجل �إن�شاء قاعدة ع�سكرية فيها،
غير �أنّ ك ًّال من ليبيا والجزائر كانتا تقفان �ض ّد �أي وجود فرن�سي �أو
�أمريكي ،وغربي عموم ًا ،في (�أم�شا�ش) القريبة من (تي�ساليت).
((( محمد �أم�ي�ن��ي :الجي�ش الأم��ري�ك��ي ين�شر �أول ��ى ق��وات��ه بالقرب
م��ن ال �ح��دود الجزائرية2013/6/19 ،م .الم�صدرhttp:// :
elraaed.com/ara/watan
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ت�ش ��هدها منطق ��ة ال�س ��احل وال�ص ��حراء ،وتداعياتها
ال�س ��لبية عل ��ى الأم ��ن الإقليم ��ي بر ّمته ،وبحث ال�س ��بل
والطرق للو�صول �إلى نتائج �إيجابية وملمو�سة لمواجهة
التحديات الأمنية كا ّفة.
وف ��ي �إطار هذه الدعوات؛ ت�أت ��ي �أهمية ت�أكيد عدد
م ��ن االعتب ��ارات والتو�ص ��يات الت ��ي يج ��ب الأخ ��ذ بها
لمواجهة اال�ستراتيجيات الأمريكية في المنطقة ،ومن
ذلك:
التوجهات هي م ��ا يجب تعزيزه
َّ � - 1أن مث ��ل ه ��ذه ّ
وتر�سيخه لبناء مقاربة �أمنية �إفريقية في المنطقة؛ في
مواجهة المقاربات الدولية التي ت�سعى لفر�ض هيمنتها
عل ��ى دول المنطقة وال�س ��يطرة عل ��ى مقدّراتها ،وعلى
دول منطقة ال�ساحل وال�صحراء �أن تتحرك ب�سرعة في
هذا االتجاه ،وتقوم بتن�س ��يق جهوده ��ا مع منظمة دول
غرب �إفريقيا ،وبالت�ش ��اور مع االتحاد الإفريقي والأمم
المتح ��دة ،ولك ��ن دون انتظارهم ��ا بالمب ��ادرة ،والعمل
عل ��ى تفعي ��ل االتفاقي ��ات ال�س ��ابقة وتح�س ��ين بنودها،
وو�ضع �آليات متفق عليها ل�ضمان تنفيذها على الأر�ض،
و�إن�شاء (�صندوق �أزواد للتنمية والإعمار) بتمويل دولي
لمبا�شرة النهو�ض بالمنطقة.
� - 2أن ��ه في غياب ح � ٍّ�ل توافقي �س ��لمي ،ومع طول
�أمد الحرب ،وا�ستمرار العمليات العدوانية والإرهابية،
ف�إنّ الحرب �س ��تمتد عبر دول المنطقة ،فالمنطقة في
معظم �أرجائها تتّ�س ��م به�شا�ش ��ة الدولة وال�ص ��راعات
الإثني ��ة والعرقية والع�ش ��ائرية ،وتعاني ع ��دم االندماج
والتكامل الوطني ،وات�س ��اع م�س ��احة الأقاليم ،و�صعوبة
ال�س ��يطرة عليها ،والتحديات البيئية ال�صعبة ،وطبيعة
ال ُّنظم ال�سيا�سية.
� - 3أنَّ (حرب تحرير �أزواد) و (تق�سيم ال�سودان)
لي�س ��ا �س ��وى قط ��ر ٍة في بحر م ��ا ينتظ ��ر المنطقة على
رات جوهري ٍة قد تُعيد �إلى الأذهان
المدى البعيد من تغ ّي ٍ
ما حدث في قلب �أوروبا ،في البلقان ويوغ�س�ل�افيا وفي
تفتيت وت�ش � ٍّ�ظ و�إعادة ر�س ��م
االتحاد ال�س ��وفييتي ،من ٍ
الخرائ ��ط والح ��دود ،وت�أ�س ��ي�س ع�ش ��رات ال ��دول على
ح�س ��اب دول �أخ ��رى ،ب�س ��بب :الدكتاتورية ،والف�س ��اد،
وكبت الحري ��ات ،و�ص ��راع الهويات ،وت�ص ��ادم اللغات

والثقافات ،والعجز عن التكامل واالندماج واالن�صهار.
 - 4الت�شجيع على التعاون ،وتنفيذ اال�ستراتيجيات
والآلي ��ات الأمني ��ة المو ّقع ��ة ،وتعزيزه ��ا بم ��ا ي�ش ��مل
ال�س ��لطات الليبية الجديدة ،وتعزي ��ز �إدارة �أثر الأزمة
الليبية؛ بتو�س ��يع نطاق التعاون الإقليمي لي�ش ��مل جميع
البل ��دان المت�أث ��رة ف ��ي المنطق ��ة برمته ��ا ،وت�ش ��جيع
جه ��ود تنفي ��ذ العملي ��ات الرامي ��ة �إل ��ى تعزي ��ز فعالية
مكافح ��ة الإره ��اب ،وتعزي ��ز مراقبة الح ��دود بما في
ذل ��ك بن ��اء الق ��درات ،وت�ش ��جيع تب ��ادل المعلوم ��ات
الأمني ��ة ،خ�صو�ص� � ًا ف ��ي عملي ��ات �ض ��بط الأ�س ��لحة،
و�ض ��مان تطبيق مب ��د�أ المطاردة الحثيثة على �أ�س ��ا�س
اتفاقي ��ات جماعي ��ة ،وتفعي ��ل التع ��اون الإقليم ��ي بين
الدول المعنية في مجال اال�ستخبارات الميدانية لجمع
المعلومات اال�ستخباراتية الب�شرية ،ور�صد الن�شاطات
الإرهابي ��ة ومتابعته ��ا بين مختلف ال ��وكاالت والهيئات
اال�ستخباراتية بين دول المنطقة.
 - 5دع ��م المبادرات الرامية �إل ��ى تعزيز الحوار،
وزيادة قدرة المجتمعات المحلية على مواجهة الإرهاب
ومقاومت ��ه ،وموا�ص ��لة الدعم الدولي للدول ال�س ��احلية
عل ��ى تعزيز قدراتها ف ��ي حماية حدوده ��ا ومراقبتها؛
بتقدي ��م الدع ��م الم ��ادي واللوجي�س ��تي له ��ا ،وتعزي ��ز
قدراتها الأمنية ،وت�ش ��جيع ال ��دول الكبرى والمنظمات
الدولي ��ة لعملي ��ات التنمي ��ة ال�سيا�س ��ية واالقت�ص ��ادية
واالجتماعي ��ة والثقافية في الدول ال�س ��احلية ،وتقديم
الدعم ال�ل�ازم لها بغية تحقيق اال�س ��تقرار ال�سيا�س ��ي
والأمني ،وتج ّنب ّ
تدخل الدول الكبرى ذات الم�ص ��الح
ف ��ي المنطقة ،كفرن�س ��ا والوالي ��ات المتح ��دة ،وتعزيز
مبادرات الأم ��م المتحدة لتكثيف جهودها الرامية �إلى
ح�شد الموارد لإعادة الإدماج االجتماعي واالقت�صادي
لل�سكان في منطقة ال�ساحل الإفريقي.
 - 6العم ��ل عل ��ى ا�س ��تغالل التناف� ��س الأمريك ��ي
الأوروب ��ي عل ��ى منطقة ال�س ��احل الإفريقي بم ��ا يح ّقق
م�ص ��الح دول المنطق ��ة ،وه ��و م ��ا يمك ��ن �أن يتح ّق ��ق
من خ�ل�ال التكتل مع �أط ��راف �أخرى في �إط ��ار اتحاد
المغ ��رب العربي عن طريق �إدخ ��ال العبين جدد ،مثل
الدول العربية عبر البدي ��ل الإقليمي العربي� ،أو التكتل

والتحالف مع ال�صين �أو اليابان �أو رو�سيا ،وذلك لتنويع
المبادالت التجارية ،وتعزيز المركز التفاو�ض ��ي لدول
المنطقة لدى ٍّ
كل من الأوروبيين والأمريكيين.
� - 7أنَّ الت�ص ��دي للتناف� ��س الأورو�-أمريك ��ي على
منطق ��ة المغ ��رب العرب ��ي ي�س ��تدعي ب ��ذل مجهودات
متنا�س ��قة من �أج ��ل تحقي ��ق التنمية ال�ش ��املة ،تتعدى
الإمكاني ��ات ال ُقطري ��ة ،وتتطل ��ب توحي ��د الجه ��ود،
واال�س ��تفادة من الموارد المتاحة على م�س ��توى االتحاد
المغارب ��ي ،خ�صو�ص� � ًا �أننا نعي�ش في ع�ص ��ر التكتالت
االقت�ص ��ادية الكبرى ،والتي تفقد فيها الدول ال�ضعيفة
والمت�ش ��تتة وزنه ��ا ،وت�ص ��بح مج ��رد تابعة ف ��ي مجال
العالقات الدولية؛ تت�أثر بانعكا�ساتها ال�سلبية 
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التصورات الدولية لألمن في منطقة الساحل اإلفريقي:

ّ
التصو َر ْين
قراءة مقارنة بين
ّ
ّ
والفرنسي
األمريكي
�سمير قالع ال�ضرو�س
باحث في ال�ش�ؤون الإفريقية – الجزائر

بالرغم

من االمتداد الجغرافي لمنطقة ال�ساحل
أرا��ض قاحل�ة ،ودو ٍل
الإفريق�ي عل�ى � ٍ
ومجتمعات متخ ّلفة ومت�ص�ارعة عرق ّي ًا و�إثن ّي ًا ،ف�إنّ
فقيرة،
ٍ
المنطقة ّ
رهانات ا�س�تراتيجي ٍة وحيوية،
�ش�كلت مركز
ٍ
لكونها ً
غني�ة بالث�روات الطبيعية ،والم�ص�ادر الحيوية،
خا�صة.
والطاقوية ّ
وبالقراءة الجيوا�س�تراتيجية ُتعتبر هذه المنطقة نقطة
امت�دا ٍد جغرافي� ٍة وح�ض�ارية ،وعل�ى ق�د ٍر كبي� ٍر م�ن
الأهمية اال�ستراتيجية ،نظر ًا لتوا�صلها مع �شمال �إفريقيا،
�إفريقيا ما وراء ال�صحراء ،ما �أنتج اهتمام ًا متزايد ًا وكبير ًا
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به�ا ل�دى الق�وى الكب�رى ،وبخا�ص�ة فرن�س�ا :باالعتماد
عل�ى المحدّ د التاريخي ،والواليات المتحدة الأمريكية:
بنا ًء عل�ى المعيار الواقعي� ،إ�ض�افة �إلى ال�ص�ين :بنا ًء على
معطي�ات اقت�ص�ادية و�سيا�س�ية ،ودول �أخ�رى �ص�اعدة:
ت�سعى لتحقيق النفوذ في عمق القارة الإفريقية.
أه�م الت�ص�ورات
ف�ي ه�ذه الدرا�س�ة �س�نحاول �إب�راز � ّ
الأجنبي�ة تج�اه الأم�ن ف�ي منطق�ة ال�س�احل الإفريقي،
ور�ص�د الأهمي�ة اال�س�تراتيجية للمنطق�ة ومكانته�ا
في �أجن�دة القوى الكب�رى� ،سيا�س� ّي ًا و�أمن ّي ًا واقت�ص�اد ّي ًا،
أهم اال�ستراتيجيات من خالل المحاور الآتية.
ومعرفة � ّ

المحور الأول :الت�صوّر الأمريكي للأمن في ال�ساحل
الإفريقي:
لم تعد درا�س ��ة ال�سيا�س ��ة الخارجية الأمريكي ��ة وفهمها مجرّد
معرف ��ة ودرا�س ��ة� ،إنما باتت �ض ��رورة ،تفر�ض ��ها �آث ��ار هيمنتها على
العال ��م ،وثق ��ل ت�أثيره ��ا ف ��ي المجري ��ات والأح ��داث ،وتركيزها في
الم�سائل المتعلقة بق�ضايا االقت�صاد واالنفتاح االقت�صادي ،وت�شجيع
نم ��اذج الحك ��م الديمقراط ��ي ،و�إظهار احت ��رام المنظوم ��ة الدولية
لحقوق الإن�سان في العالم.
كما تميّزت ال�سيا�س ��ة الخارجية الأمريكية بتب ّنيها ق�ض ��ايا
الأمن في العالم ،خ�صو�ص � ً�ا بعد �أحداث � 11سبتمبر ،من خالل
دع ��م الجه ��ود الإقليمي ��ة والدولي ��ة؛ حينما يكون ذل ��ك ً
مالئما،
وت�ستند هاته اال�س ��تراتيجية على االعتقاد ب�أ ّن الوجود الع�سكري
الأمريك ��ي المتق� �دّم م ��ا زال ه ��و الحاج ��ز المعتمَد علي ��ه �أمام
المناف�سين الجدد من القوى الكبرى(((.

� ً
أوال� :إفريقيا في اال�ستراتيجية الأمريكية:

تكت�س ��ب الق ��ارة الإفريقية �أهمية خا�صّ ��ة لدى ال ��دول الكبرى
ب�ص ��فة عامّة؛ ً
نظرا لموقعها الجيوا�س ��تراتيجي ،حيث يتميز موقعها
ب�أهمي ��ة حيوية من الناحية الجغرافية كونها تتو�س ��ط القارات ،وفي
خريط ��ة البت ��رول والنفط؛ بكونها تتو�س ��ط طريق التج ��ارة النفطية
القادمة من دول الخلي ��ج متوجهة �إلى �أوروبا و�إلى الواليات المتحدة
الأمريكي ��ة((( ،وال تقت�ص ��ر �أهمي ��ة الق ��ارة عل ��ى اعتب ��ارات الموقع
فح�سب ،و�إنما تتعداها للموارد الحيوية والطبيعية.
وال يمك ��ن ف�ص ��ل ه ��ذه الق ��ارة عن مجم ��ل الم�ص ��الح الكبرى
للوالي ��ات المتحدة الأمريكية في ّكل المجاالت ،حيث �س ��عت الإدارة
الأمريكية �إلى ت�أ�سي�س �شراكة (�أمريكية � -إفريقية) جديدة خا�صّ ة،
من خالل التكوين والتدريب الع�سكري.
كما قامت الإدارة الأمريكية بمجموعة من الأفعال وال�سيا�سات؛
�أهمّها(((:
((( قا�سم عبد ال�ستار :اال�ستراتيجية الأمريكية الجديدة وانعكا�ساتها
على الحرب ،مجلة البيان ،العدد 2004 ،2م� ،ص .320
((( حمدي ح�سن عبد الرحمن :ع�سكرة العولمة ومخاطر التناف�س
الدولي في ال�سودان ،القاهرة :ق�ضايا �سيا�سية2004 ،م� ،ص .236
(((

Carter Ham, United States Africa Command
before the Senate armed Services committe, 7
.march 2013, p 3

� - 1إ�ص ��دار قانون التنمية االقت�ص ��ادية والفر�ص التجارية في
مزيد من االهتمام ال�سيا�س ��ي،
�إفريقيا ،ومن �أهم مرتكزاته� :إعطاء ٍ
وتعزيز التعاون االقت�صادي.
 - 2طرح الإدارة الأمريكية  -في �إطار �سيا�س ��تها تجاه �إفريقيا
 مبادرات جديدة لمواجهة الأزمات ال�سيا�س ��ية والأمنية ،تمثلت فيم�ش ��اريع تهدف �إلى تكوين وحدات ع�س ��كرية وطنية؛ لحفظ ال�سالم
في المناطق المت�أ ّزمة والمتوترة جرّاء النزاعات والحروب.
الت�ص� �وّر الأمريكي تجاه �إفريقيا  -بعد �أحداث � 11س ��بتمبر -
ر ّكز في ا�س ��تراتيجية ا�س ��تباقية نابعة من م�صالحها القومية ،ولي�س
م ��ن متطلبات المجتمع الدولي وم�ص ��الحه((( ،وكان ��ت  -وال تزال -
القارة الإفريقية تم ّثل ً
محورا مهم ًّا في �أجندة ال�سيا�س ��ات الخا�ص ��ة
بالواليات المتحدة الأمريكية ،ومن �أه ّم هذه ال�سيا�سات:
 بناء قواعد ع�سكرية في بع�ض الدول الإفريقية. طرح م�شاريع ا�ستثمارية واقت�صادية في �إفريقيا. ط ��رح خط ��ة �سيا�س ��ية لن�ش ��ر الديمقراطي ��ة الأمريكية وفقالمقاربة الليبرالية ،مع �أن الواقع يناق�ض ذلك.
 �إعادة ر�سم الخرائط ال�سيا�سية في �إفريقيا. الو�صول �إلى مناطق الأزمات وتحديد م�صائرها بر�ؤية تت�سقمع الم�صالح الأمريكية.
بع ��د �أح ��داث � 11س ��بتمبر واجه البي ��ت الأبي�ض تحد ّي � ً�ا كبيراً
ف ��ي �إع ��ادة مراجع ��ة عقيدته الأمني ��ة ،وهو م ��ا �أ ّثر ب�ش � ٍ�كل كبي ٍر في
الخط ��اب الأمني تج ��اه المنظوم ��ة الدولية بن ��ا ًء على وثيق ��ة الأمن
القومي 2002م ،وفي ال�سيا�س ��ة الأمريكي ��ة تجاه الدول والمنظمات،
وخ�صو�ص � ً�ا في المجال الطاقوي((( ،حيث �أ�ص ��بح هذا الأخير ً
فاعال
يتح ّكم في العالقات الدولية.
وب ��د�أت الإدارة الأمريكية في فح�ص الدول الإفريقية من حيث
(الإرهاب) ،وطلبت العديد من المطالب؛ �أهمّها(((:
 الم�شاركة الإفريقية في (التحالف �ض ّد ما ي�سمى الإرهاب)،(((

Alex Calinicoss, “Great Strategie for
American Impire” , International Social, N
.97, 2002, p 3

((( زينب عبد العظيم :اال�ستراتيجية الأمريكية بعد �أح��داث 11
�سبتمبر ،القاهرة :مركز الح�ضارة للدرا�سات الإ�سالمية2004 ،م،
�ص .218
((( كمال م�صطفى� :أمريكا والإرهاب ،مجلة ال�سيا�سة الدولية ،العدد
� ،147شتاء 2002م� ،ص .59
ثقافية ف�صلية َّ
محكمة متخ�ص�صة في �ش�ؤون القارة الإفريقية
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قراءات

سياسية
�إ�ض ��اف ًة للتعاون مع اال�س ��تخبارات الأمريكية ،وت�ش ��ديد �أمن الحدود
الإفريقية.
 التعاون والتن�س ��يق الأمني مع ال ��دول والمنظمات الإقليمية،وبخا�ص ��ة الإفريقية ،في مكافحة (الم�سلحين) ،وت�سليمهم للواليات
المتحدة الأمريكية.

ثاني ��اً :الأهمي ��ة اال�س ��تراتيجية لل�س ��احل بالن�س ��بة
للواليات المتحدة الأمريكية:

بالرغ ��م مما تت�س ��م ب ��ه اال�س ��تراتيجية الأمريكية ،م ��ن كونها
إقليم �أو منطق ٍة ،بل ت�شمل
ا�س ��تراتيجية كونية ال تقت�صر على قار ٍة �أو � ٍ
(((
العالم قاطبة ،فقد تغيّرت مالمح ال�سيا�س ��ة الأمريكية  ،و�أ�صبحت
�أكث ��ر براغماتي ��ة ،خ�صو�ص � ً�ا بع ��د �أح ��داث � 11س ��بتمبر ،ومن هذا
المنطلق رك ��زت الواليات المتحدة الأمريكية ف ��ي �أبرز المناطق في
القارة الإفريقية ،بو�صفها المناطق ذات االهتمام المتزايد ،وت�ش ّكل
ً
ً
ومركزا ا�ستراتيجي ًّا.
مجاال حيوي ًّا
وكم ��ا لمنطقة (الق ��رن الإفريق ��ي) �أهمية ا�س ��تراتيجية؛ ففي
الجه ��ة المقابل ��ة لها توجد منطق ��ة (غرب �إفريقيا) التي �أ�ص ��بحت
اهتمام ل ��دى القوى العظم ��ى ،ونجد
مح � ّ�ل تناف� � ٍ�س دول � ٍّ�ي ،ومرك ��ز ٍ
الواليات المتحدة الأمريكية في �صدارة هذه الدول.
تحتل ه ��ذه المنطق ��ة (غ ��رب �إفريقيا) مكان ��ة مهمّة ف ��ي بُعدها
غربا حتى النيجر �ش � ً
الجغرافي� ،إذ يمتد هذا الإقليم من موريتانيا ً
�رقا،
جنوبا ،ومن ليبيريا ً
�شماال �إلى ليبيريا ً
ومن موريتانيا ً
غربا �إلى نيجيريا.
وم ��ن ث ّم ف ��دول غرب �إفريقي ��ا هي( :مال ��ي ،غان ��ا ،نيجيريا،
النيجر ،بوركينافا�س ��و� ،س ��احل الع ��اج ،موريتانيا ،غيني ��ا ،غامبيا،
بنين ،توغو ،ليبيريا� ،سيراليون ،وال�سنغال)(((.
والق ��ارئ المتم ّع ��ن ف ��ي( :وثيقة الأم ��ن القوم ��ي الأمريكي)،
�س ��واء التي �ص ��درت ف ��ي � 20س ��بتمبر 2002م� ،أو تلك التي �ص ��درت
في  16مار�س 2006م ،يرى �أ ّن هذه المنطقة �أ�ص ��بحت �ض ��من �أعلى
اهتمام ��ات الإدارة الأمريكية ،و�أنها تحتل مكان ��ة مهمّة في الأجندة
اال�س ��تراتيجية لوا�ش ��نطن؛ ً
نظرا لموقعها باعتباره ��ا بوابة الدخول
((( زينب عبد العظيم ،مرجع �سابق الذكر� ،ص .219
((( �سعيد الالوندي :مالمح �سيا�سة �أمريكية جديدة :بين الديماغوجيا
والغطر�سة� ،أح��داث � 11سبتمبر 2001م �أه��م و�أخطر حدث في
القرن  ،21ونقطة تح ّول عظمى في �سيا�سة ال��والي��ات المتحدة
االمريكية ،الق�سم الرابع من الدرا�سة ،مجلة المتابع اال�ستراتيجي،
مركز الكا�شف للمتابعة والدرا�سات اال�ستراتيجية ،مار�س 2005م،
�ص .21
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الواليات المتحدة ّ
مصرة على
تواجدها في منطقة الساحل
ّ
ثمن ،وذلك
اإلفريقي بأي ٍ
معطيات
بسبب اطالعها على
ٍ
ّ
دقيقة جدًا باألقمار
جيولوجية
ٍ
الصناعية
ن�ص ��ت الوثيق ��ة الأخي ��رة عل ��ى �أ ّن �إفريقيا
للق ��ارة الإفريقي ��ة ،وقد ّ
تكت�س ��ب �أهمية جغرافية متزايدة ،وت�ش ّكل �أولوية في جدول الأعمال،
والفك ��رة المحوري ��ة ف ��ي االهتم ��ام اال�س ��تراتيجي بمنطق ��ة غ ��رب
�إفريقيا ،وال�س ��يما( :ت�ش ��اد ،النيجر ،الكامي ��رون ،نيجيريا) ،تتركز
في الم�صلحة االقت�صادية العليا الأمريكية.
وتتع ��دد دوافع االهتمام الأمريكي بمنطقة ال�س ��احل الإفريقي،
ومن �أهمّها:
 - 1و�ض ��ع الي ��د الأمريكية على مخزونات غ ��رب �إفريقيا النفطية،
وزي ��ادة الكميات المكت�ش ��فة ف ��ي المنطقة :ذلك �أ ّن  7مليارات من �أ�ص ��ل
 8ملي ��ارات برمي ��ل نفط ت ّم ا�س ��تخراجها عام 2010م ،الأم ��ر الذي دفع
ب�ش ��ركات النفط الأمريكية ،وبخا�ص ��ة �إك�س ��ون موبيل و �شيفرون ،لإقامة
فروع �ضخمة لها خالل ال�سنوات الأخيرة في خليج غينيا اال�ستراتيجي(((.
 - 2الح�ص ��ول عل ��ى النف ��ط ب�أ�س ��عار منخف�ض ��ة :وذل ��ك لأ ّن
النفط الإفريقي يتمتع بمميزات متعددة بالن�س ��بة للواليات المتحدة
الأمريكية؛ منها:
�أ  -قرب الم�سافة بين مناطق النفط في خليج غينيا اال�ستوائية
وم�ص ��افي البترول على ال�ساحل ال�ش ��رقي لأمريكا؛ مما يو ّفر نفقات
ال�شحن.
ّ
ً
ب – ي�س ��تغرق نقل ��ه م ��دة زمنية �أق� �ل مقارن� �ة بجلبه من
مناطق �أخرى.
ج  -كم ��ا �أ ّن النق ��ل البترولي م ��ن غرب �إفريقيا �إلى م�ص ��افي
البترول وقواع ��ده في الواليات المتحدة يجنبه ��ا مخاطر النقل عبر
((( حمدي ح�سن عبد الرحمن :ال�سيا�سة الأمريكية تجاه �إفريقيا من العزلة
�إلى ال�شراكة ،مجلة ال�سيا�سة الدولية ،العدد 2001 ،144م� ،ص .192

قناة ال�سوي�س وال�شرق الأو�سط والقرن الإفريقي ،وهي ممرات مائية
تقع في ب�ؤرة ال�صراعات الدولية.
 - 3محا�ص ��رة النفوذ الأوروبي ،وبخا�ص ��ة الفرن�سي ،وتحجيم
وتقلي� ��ص ال ��دور ال�ص ��يني ف ��ي غ ��رب الق ��ارة؛ م ��ن خ�ل�ال زي ��ادة
اال�ستثمارات وال�صادرات في هاته المنطقة.

ثالث ��اً :المب ��ادرات الأمني ��ة الأمريكي ��ة ف ��ي منطق ��ة
ال�ساحل الإفريقي:

�إ ّن الواليات المتحدة الأمريكية ،ولتج�سيد اهتمامها بالمنطقة،
وتحوي ��ل خطابه ��ا الأمن� � ّي وال�سيا�س� � ّي  -خ�صو�ص � ً�ا فيم ��ا يتعل ��ق بـ
(مكافحة الإرهاب) � -إلى �أفعال ،اعتمدت مجموعة من المبادرات،
ُعدا �أمني ًّا وع�س ��كري ًّاً ،
اتخذت ب ً
نظرا لتو�سّ ع الظواهر الإجرامية عبر
تهديد لها ،حيث
كامل المنطقة ،وهو ما تع ّده الإدارة الأمريكية �أكبر ٍ
اعتم ��دت هذه الأخي ��رة في تج�س ��يدها للأمن على مب ��ادرات تحمل
ال�ص ��فة الأمني ��ة بامتي ��از؛ منها ما هي خا�صّ ��ة بال�س ��احل الإفريقي
كمبادرة (بان �ساحل  ،)Pan Sahelومبادرة (مكافحة الإرهاب
عبر ال�ص ��حراء  ،)TSCTIومنها مبادرة ت�شمل القارة الإفريقية
كلها ،في �إطار البُعد الع�س ��كريّ �أي�ض � ً�ا ،ت�س� �مّى( :القيادة الأمريكية
الع�سكرية الخا�صة ب�إفريقيا� :أفريكوم).
 - 1مب ��ادرة ب ��ان �س ��احل :مب ��ادرة مكافحة الإره ��اب في دول
ال�ساحل الإفريقي 2002م:
انطلقت وا�ش ��نطن في تلك المبادرة من فر�ضي ٍة �أ�سا�سية ،وهي
�أ ّن �أمنها في القارة الإفريقية مرتبط ب�ض ��رورة مكافحة الإرهاب في
خ�ص�ص البيت الأبي�ض ً
مبلغا مالي ًّا
منطقة ال�ساحل الإفريقي ،ولهذا ّ
يف ��وق  8ملي ��ارات دوالر لإع ��داد الجيو�ش وتكوينها ،وهذا ما �س� �مّي:
مب ��ادرة (بان �س ��احل) ،وذلك ف ��ي ٍّكل من( :ت�ش ��اد ،النيجر ،مالي،
موريتانيا).
وي ��رى العقيد في الجي�ش الأمريكي فيكتور نيل�س ��ونVictor
 ، Nelsonالم�س�ؤول عن برنامج (بان �ساحل) في وزارة الدفاع
الأمريكية ،المخت�ص في الم�س ��ائل ذات ال�ص ��لة بالأمن القوم ّي� ،أ ّن
ه ��ذه المب ��ادرة ه ��ي �أداة مهمّة ف ��ي( :الحرب �ض ��د الإرهاب) ،من
خالل تكوين الجيو�ش ،والدعم اللوجي�س ��تي في ال�س ��احل الإفريقي،
�إ�ض ��افة �إلى االعتماد على نظام المراقبة الأمنية من �أجل (مكافحة
الإرهاب)(((.
(((

Tanguay Struye, Pan Sahel initiative, cpyright,
janvier 2005, deplomate magagine; Obtenu

وي�أت ��ي ذلك باعتب ��ار �أ ّن منطقة ال�س ��احل الإفريقي �أ�ص ��بحت
بالن�سبة للإدارة الأمريكية ب�ؤرة تو ّتر جديدة ،لي�س فقط في �إفريقيا
بل على م�س ��توى العالم ،فهناك تقديرات خا�صّ ��ة بالتنمية الب�ش ��رية
ت�ش ��ير وت�ؤ ّكد �أ ّن م�س ��توى المعي�ش ��ة منخف�ض بالمنطقة ،حيث يعي�ش
�أفراده ��ا تحت عتب ��ة  1دوالر في اليوم ،والم�ص ��نف ف ��ي �أعلى هرم
الف�ش ��ل الخا� �ّ�ص بال ��دول ،الأمر الذي جع ��ل من الوالي ��ات المتحدة
الأمريكي ��ة ت�س ��ارع ف ��ي تكثي ��ف ن�ش ��اطها ف ��ي المنطقة با�س ��م هذه
المبادرة التنموية الع�سكرية(((.
 - 2مبادرة مكافحة الإرهاب عبر ال�صحراء: TSCTI
جاءت هذه المبادرة بعد � 3س ��نوات من مبادرة (بان �ساحل)،
وه ��ي امتداد له ��ذه الأخيرة ،وتهدف �إلى تو�س ��يع نطاق الم�ش ��اركة،
لت�ش ��مل  -بالإ�ضافة للدول الأربع ً -
كال من( :الجزائر ،وال�سنغال)،
واعتماد ٍّكل من( :المغرب ،وتون�س ،ونيجيريا) مراقبين.
ويمكن تعريف هذه المبادرة ،كما جاء في الف�صل الخام�س من
تقاري ��ر الدول حول (مكافحة الإرهاب) لوزارة الخارجية الأمريكية
�س ��نة 2006م ،ب�أنها( :تهدف �إلى هزيمة الإرهاب ،وتدعيم القدرات
الع�س ��كرية لجيو�ش دول المنطقة) ،وال�ش ��يء المختل ��ف عن مبادرة
(بان �س ��احل) ه ��و( :تدعي ��م الجهود وال ��دور التن�س ��يقي لأمن دول
ال�س ��احل وال�ص ��حراء الكبرى ،وتعزيز العالقات الع�سكرية بين دول
المنطقة والواليات المتحدة الأمريكية).
كم ��ا رغب ��ت الإدارة الأمريكية �أن يكون مق ّره ��ا في �إحدى دول
ال�س ��احل �أو المتاخم ��ة له ��ذه المنطقة (منطق ��ة التما�س المبا�ش ��ر
بال�س ��احل الإفريق ��ي ،كمنطق ��ة غرب �إفريقي ��ا �أو �ش ��مال �إفريقيا)،
�إ�ض ��افة �إل ��ى �إلحاح الوالي ��ات المتحدة ب� ��أن يكون مق� � ّر القيادة في
الجزائ ��ر �إال �أن الجزائر رف�ض ��ت ذلك ،و ُتعرف هذه القيادة با�س ��م
(قيادة �أفريكوم)(((.
.dans ladresse electronique, 25 mars 2013
http://www.diploweb.com/forum/usafrica.
. html

(((

Lake Anthony and wihtman christine, More
than humanitarian strategique Usapproches.
toward africa.2012 and US, Departement of
state country reports on terrorisme, Chapiter
five_country report, africa review, 28 April
:2006, Obtenu en site electronique suivant

(((

.64335/http://www .state.gov/s/ct/rls/2005
.html
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 - 3م�شروع �أفريكوم :AFRICOM
تع ّد عقيدة (الحرب على الإرهاب) ال�سبب الرئي�س وراء �إن�شاء
(قي ��ادة �أفريكوم) ،وي�أتي ذلك جلي ًّا وراء الحجّ ��ة القائلة� :إ ّن الدول
ال�ض ��عيفة ت�ش� � ّكل القدر نف�س ��ه من الخطورة الذي ت�ش ّكله الجماعات
الإرهابي ��ة على �أمن الواليات المتحدة الأمريكية؛ لوجود ارتباط بين
انعدام التنمية وانت�شار الإرهاب.
وق ��د �أ�ش ��ار العدي ��د من المحللي ��ن ال�سيا�س ��يين له ��ذه العملية
بو�صفها ً
خطابا (تنموي ًّا � -أمني ًّا) ،وب�سبب انت�شار هذه الفكرة لم تعد
(((
البيانات التي ُت�ص ��درها �أفريكوم ُتخفي دافع (مكافحة الإرهاب)
وراء المبادرة ،وقد ابتلعت معظم البلدان الإفريقية هذه الحجّ ة.
جدي� � ٌر بالذك ��ر �أ ّن �إن�ش ��اء (�أفريك ��وم) ل ��م يك ��ن �أول مب ��ادرة
ت�ستخدمها الواليات المتحدة الختراق الدول الإفريقية تحت غطاء:
(مكافحة الإرهاب) ،حيث فتحت الواليات المتحدة الأمريكية غطاء
مبادرات �إقليمية مثل( :تجمّع دول ال�ساحل وال�صحراء) ً
مثال.
وا�صلت وا�شنطن �أجندتها الم�س� �مّاة( :الحرب على الإرهاب)
التي تر ّكزت  -بعد �أحداث � 11س ��بتمبر  -في تن�س ��يق جهود مكافحة
الإره ��اب مع ال ��دول الإفريقية ،مث ��ل( :مالي ،موريتاني ��ا ،الجزائر،
والنيجر)(((.
حيث تقول في هذا ال�صدد الباحثة كلوديا �أنيا�سو Claudia
�Aniasoأن ��ه بعد خم�س ��ين �س ��نة بد�أت وزارة الدفاع بالت�س ��ليم
ب�أهمي ��ة �إفريقي ��ا اال�س ��تراتيجية؛ من خالل �إن�ش ��اء قيادة ع�س ��كرية
مكرّ�س ��ة خ�صي�ص � ً�ا الحتياج ��ات �إفريقي ��ا الأمنية ،ولن يك ��ون ً
لزاما
عل ��ى الوالي ��ات المتحدة الأمريكي ��ة �أن تتعامل م ��ع القيادات الثالث
ال�سابقة ”EUCOM“ :و “( ”CENTCOMهذه لي�ست
في �إفريقيا) و “.(((”PACOM
و (�أفريكوم) :هي القيادة الع�س ��كرية الأمريكي ��ة في �إفريقيا،
الت ��ي اتخ ��ذ الرئي� ��س الأمريك ��ي ال�س ��ابق ج ��ورج دبليو بو� ��ش ً
قرارا
ب�إن�ش ��ائها في  6فيفري (فبراير) 2007م ،كي تكون ً
مركزا م�س � ً
�تقال
(((  �أحمد �إبراهيم محمود� :أفريكوم وتحوالت ال�سيا�سة الع�سكرية
الأمريكية تجاه �إفريقيا ،مجلة �آفاق �إفريقية ،العدد 2008 ،27م،
�ص .8
((( محمود خلف :اال�ستراتيجية الأمريكية لقيادة �إفريقيا الع�سكرية،
مجلة ال�سيا�سة الدولية ،العدد � ،168أفريل (�أبريل) 2007م� ،ص
.190
((( قا�سم ن�صر الدين� :أفريكوم وح��دود �أمريكا الجديدة ،جريدة
القب�س ،العدد  ،12454ال�سنة  ،36فيفري (فبراير) 2008م� ،ص .3
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للقيادة الع�سكرية الأمريكية في القارة الإفريقية ،يتو ّلى مهمّة تنفيذ
البرامج المتعلقة بالأمن واال�ستقرار.
ويعود ت�أ�سي�س �أفريكوم �إلى �أمرين مهمّين:
� - 1إ�ص ��رار الوالي ��ات المتح ��دة الأمريكية على دخ ��ول دائرة
التناف�س مع �أوروبا و�آ�س ��يا في �إفريقيا ،خ�صو�ص � ً�ا مع تزايد الأهمية
على الموارد الحيوية ،في مقدمتها :النفط واليورانيوم.
 - 2تزاي ��د الأخط ��ار التي بد�أت ته ّدد ال�س ��فارات وال�ش ��ركات
الأمريكي ��ة في �إفريقيا منذ الهجوم المزدوج على �س ��فارتي الواليات
المتحدة الأمريكية في نيروبي و دار ال�سالم عام 1998م ،ثم تفجير
ال�س ��فينة الأمريكي ��ة (ك ��ول) ف ��ي خليج ع ��دن بالبحر الأحمر �س ��نة
2000م ،وتزايد الن�شاط الإرهابي في القرن الإفريقي(((.
خا�ص بلجنة الأزمات الدولية� ،ص ��ادر في 2005م،
وفي تقري ٍر ٍّ
تحت عنوان( :الإرهاب الإ�س�ل�امي في ال�ساحل ..حقيقة �أم وهم؟)،
ين�ص التقرير على تعاظم الن�شاط الإرهابي في المنطقة ،م�ستدلين
ّ
بالتنظيم ��ات والت�ش ��كيالت الإرهابي ��ة الموجودة ،كتنظي ��م القاعدة
والجماعات الإرهابية المنت�ش ��رة في عمق الق ��ارة ،وبالرغم من ّكل
المح ��اوالت الت ��ي قامت به ��ا الإدارة الأمريكية ،وغيره ��ا من الدول
التي اندمجت في �إطار (مكافحة الإرهاب) ،ف�إ ّن هذا التنظيم اليوم
((( خيري عبد الرزاق جا�سم :قيادة ع�سكرية �أمريكية لإفريقيا فر�صة
�أمريكية ومحنة �إفريقية ،المجلة العربية للعلوم ال�سيا�سية ،العدد
�( 21شتاء 2009م)� ،ص .99

لفرنسا وجود عسكري في
 5دول إفريقية ،وهي أيضًا
مرتبطة بالعديد من الدول
اإلفريقية باتفاقيات للتعاون
العسكري

وتخ�ص�ص � ً�ا في مناطق معينة ،كف ��رع القاعدة
�أ�ص ��بح �أكث ��ر خطورة ّ
ف ��ي بالد المغرب الإ�س�ل�امي  ، AQMIالذي يتمركز في منطقة
ال�ص ��حراء الكب ��رى ،كما ال يزال ي�ض ��رب الم�ص ��الح الأمريكية �إلى
يومنا(((.

وختاماً لهذا المحور:

�سيا�س� �ي ًّا و�أيديولوج ّي � ً�ا وثقاف ّي � ً�ا بالكيان الفرن�س ��ي ،وهذا من خالل
االتفاقيات ال�سيا�س� �يّة والأمنية والتاريخية ،مما �س ��مح لها بالتدخل
في ال�ش� ��ؤون الداخلية �إلى ح ٍّد ي�ص ��ل �إلى ر�س ��م القرار و�ص ��نعه بما
يتوافق وتوجّ ه الدولة الفرن�سية و�سيا�ستها ،وذلك من خالل مجموعة
من الآليات التي تنفذ بها �سيا�س ��تها الأمنية في القارة ،والتي عرفت
تطو ًّرا ً
كبيرا بعد الحرب الباردة.
ومن هنا تثور �إ�شكالية رئي�سة في هذا المبحث:
هل ال�سيا�س ��ات الأمنية الفرن�س ��ية ف ��ي الق ��ارة� ،أو في منطقة
ال�س ��احل الإفريق ��ي ،امتداد لال�س ��تعمار الفرن�س ��ي للق ��ارة؟ �أو �أنها
ا�س ��تراتيجية فرن�س ��ا للعودة للمنطق ��ة والقارة بنا ًء عل ��ى المعطيات
التاريخية؟

ن ��رى �أ ّن اال�س ��تراتيجية الأمريكي ��ة ف ��ي �ش ��ريط (ال�س ��احل
الإفريق ��ي)� ،إ�ض ��افة �إلى منطقة (ال�ص ��حراء الكب ��رى) ،ما هي �إال
�شامل وا�ستراتيجي ٍة متعددة الأبعاد ،تعمل
امتداد �أو جزء من �س � ٍ
�ياق ٍ
�إدارة وا�ش ��نطن على تحقيقها في ع ��دة �أقاليم من العالم ،لذا تنظر
الوالي ��ات المتح ��دة للعالم بمنطق الم�ص ��لحة ،وه ��ذا المنطق لي�س
حديث العهد في العقيدة اال�ستراتيجية الأمنية الأمريكية؛ باعتبارها
� ً
أوال :الأهمي ��ة اال�س ��تراتيجية لل�س ��احل الإفريق ��ي
الم�ستوى الأول في مقاربتها من خالل م�ستوى اال�ستراتيجية الكونية.
المحور الثاني :الت�صورات الأمنية الفرن�سية في بالن�سبة لفرن�سا:
لق ��د خ�ض ��عت دول ال�س ��احل لال�س ��تعمار الفرن�س ��ي نف�س ��ه،
منطقة ال�ساحل الإفريقي:
يع ��ود الوج ��ود الفرن�س ��ي ف ��ي الق ��ارة الإفريقي ��ة �إل ��ى العه ��د وا�ستقلت( :النيجر ،ت�شاد ،مالي ،موريتانيا) في عام 1960م.
تق ��وم التركيب ��ة االجتماعي ��ة ف ��ي ه ��ذه ال ��دول الإفريقية على
اال�س ��تعماري ،حيث كانت فرن�س ��ا ت�س ��يطر على مناط ��ق عديدة في
ارتباطا النظ ��ام القبل ّي والإثن ّي ،وتوجد فيها المئات من العرقيات والإثنيات
ً
الق ��ارة ،وبعد ا�س ��تقالل دول ه ��ذه المناطق بقيت مرتبط ��ة
المت�ص ��ارعة ،حيث عملت فرن�س ��ا على تطبيق �سيا�سة (فرّق ت�سد)،
(((  Jean Pierre Filiu, “Could Al-Qaeda Turnوال تزال هذه ال�ص ��راعات قائمة �إلى يومنا هذا ،واعتمدت فرن�س ��ا،
in the Sahel”, Carnegie Papers,
 Africanل�ض ��مان بقائها وبق ��اء التبعي ��ة التاريخية وال�سيا�س ��ية له ��ا في هذه
Carnegie Endowment for international peace,
البلدان ،على غر�س الروح الفرنكفونية ،حتى �أ�صبح ٌ
بع�ض من دوائر
.N 112, june 2010, p 3
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القرار الفرن�س ��ي ي�س� �مّيها( :ال�س ��احل الفرنكفون ��ي) ،فكوّنت ُن ً
خبا
�سيا�س ��ية تدين بالوالء لفرن�سا؛ باعتبار �أ ّن هذه الأخيرة يطغى عليها
مبد�أ الم�صالح تجاه هذه البلدان ،ومجمل هذه الم�صالح هي:
 الم�ص ��الح االقت�ص ��ادية :القائم ��ة عل ��ى الم ��وارد المعدني ��ةوالحيوية والبترولية.
 الم�صالح الثقافية :من خالل غر�س القيم الفرن�سية. الم�ص ��الح ال�سيا�سية :بنا ًء على مبد�أ ك�سب الأ�صوات ل�صالحفرن�سا في المنظمات الدولية(((.
�أم ��ا �أه� � ّم ره ��ان لباري� ��س فه ��و :حماي ��ة م�ص ��الحها الحيوية
واال�س ��تراتيجية ،والتموقع ف ��ي المنطقة �أكثر ،حيث ترى فرن�س ��ا �أ ّن
�أمنها القومي يمتد �إلى غاية هذه البلدان ،ف�صانع القرار في الإدارة
الفرن�سية يرى �أنه ال توجد قطيعة بين الأمن الداخلي والخارجي في
تعزيز النفوذ الفرن�سي في ال�ساحل(((.
ومن المالحظ �أ ّن فرن�س ��ا لي� ��س لها �أبواب مفتوح ��ة للعودة �إال
من باب الأزمات الم�ش ��تعلة ،و�أغلب التدخ�ل�ات الأجنبية في القارة
الإفريقية كانت فرن�س ��ية ،مثل تدخلها في ت�ش ��اد في جانفي (يناير)
2009م لإنق ��اذ حك ��م الرئي�س �إدري�س ديب ��ي  Idris debyالذي
كان على و�شك ال�س ��قوط بعد الأزمة ال�سيا�سية التي ع�صفت بت�شاد،
والتدخل ف ��ي 2011م لإ�س ��قاط حكومة لوران غباغبو �ض� � ّد الرئي�س
الحالي الح�س ��ن واتارا في كوت ديفوار الذي يق ��ود حالي ًّا (الجماعة
ب�شكل كبي ٍر في عملية
االقت�ص ��ادية لدول غرب �إفريقيا)؛ مما �ساهم ٍ
ّ
التدخل الفرن�س ��ي ب�س ��رعة ف ��ي مالي ،بالتن�س ��يق م ��ع (الإيكوا�س)،
بعد االنقالب الع�س ��كري �ض ��د الرئي�س المالي الأ�سبق �أمادو توماني
ت ��وري ،كما لفرن�س ��ا وجود ع�س ��كري ف ��ي  5دول �إفريقي ��ة من خالل
ع ��دة اتفاقيات ،وهي �أي�ض � ً�ا مرتبط ��ة بالعديد من ال ��دول الإفريقية
باتفاقيات للتعاون الع�سكري(((.
(((  �إجالل ر�أفت :ال�سيا�سة الفرن�سية في �إفريقيا جنوب ال�صحراء،
ال�سيا�سة الدولية ،العدد  ،145جويليه (يوليه) 2001م� ،ص .23
((( حفيظ �صواليلي :ال�ساحل الإفريقي ي�ستقطب الأطماع وير�سم
ا��س�ت��رات�ي�ج�ي��ات ال �غ��رب الأم �ن �ي��ة ،متح�صل ع�ل�ي��ه م��ن ال�م��وق��ع
الإل �ك �ت��رون��ي ب �ت��اري��خ  29م��ار���س 2013م ،م��ن خ�ل�ال ال��راب��ط
http://www.elkhabar.com/dosseirsp/
الآت� ��ي:
. ida&=1pagereduction/mars/2010

((( محند برقوق :التدخل الفرن�سي �سيح ّول المنطقة �إل��ى م�ستنقع
و�سيخلق �أزمة �سيا�سية غير م�سبوقة ،حوار �أجري بجريدة الحوار
الجزائرية ،العدد� ،ص  ،5في يوم  13جانفي (يناير) 2013م.
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فرنسا ليس لها أبواب مفتوحة
للعودة إال من باب األزمات
المشتعلة ،وأغلب التدخالت
األجنبية في القارة اإلفريقية
كانت فرنسية
ثاني� �اً :المقارب ��ة الأمني ��ة الفرن�س ��ية ف ��ي منطق ��ة
ال�ساحل الإفريقي:

�ش ��هدت منطق ��ة ال�س ��احل الإفريق ��ي ح � ً
�راكا دراماتيك ّي � ً�ا
مت�س � ً
�ارعا� ،أدى لتع ّقد الأو�ض ��اع الأمنية ،خ�صو�ص � ً�ا بعد االنقالب
الع�س ��كري عل ��ى �س ��لطة تومان ��ي ت ��وري ف ��ي مال ��ي ،وتن � ٍ�ام كبي ٍر
ً
خ�صو�صا بعد
للتهديدات الأمنية� ،إ�ض ��افة للأزمة الأمنية الليبية،
�س ��قوط نظام معمر القذافي ،حيث �أ�ص ��بحت الحركات الم�سلحة
وقت �سبق ،من حيث التنظيم والتعداد ونوعية ال�سالح
�أقوى من �أي ٍ
الممتلك ،كما وجدت تلك الحركات ملج�أً � ً
آمنا لها في �شمال مالي،
فق ��د ظهرت حركتان م�س ��تقلتان ع ��ن القاعدة في ب�ل�اد المغرب
الإ�سالمي ،وهما�( :أن�صار الدين) و (التوحيد والجهاد)� ،إ�ضافة
لمجموعة من الكتائب ،وظهور حركة انف�صالية تدعو لتكوين كيان
عرقي ،وهي( :الحركة الوطنية لتحرير الأزواد
�ا�س ٍّ
دولة على �أ�س � ٍ
 ،)MNLAالمنت�شرة في �أقاليم( :كيدال ،غاو ،تمبوكتو) ،من
ث ��م ّ
تمخ�ض فراغ في ال�س ��لطة المالية نتيجة التمرد على م�س ��توى
�ش ��مال مالي ،والتمرد على م�ستوى ال�س ��لطة ،و�أ�صبح تق�سيم مالي
أمرا ً
� ً
واردا ،خ�صو�ص � ً�ا بعد تق�سيم المهام بين هذه الحركات على
مناطق ال�شمال ،وفي ظ ّل الأزمة المتفاقمة طلبت الحكومة المالية
ف ��ي �س ��بتمبر 2012م م�س ��اعدة تقنية وع�س ��كرية م ��ن (المنظمة
االقت�صادية لدول غرب �إفريقيا)(((.
((( فردينارد دوريتار�س :مقاربة �أوروبية حول التهديدات الإرهابية في
منطقة ال�ساحل ،متح�صل عليه من موقع �أنباء الموريتانية ،بتاريخ
2012 /10/7م ،من خالل الرابط الآتي:

0 - - -h t t p : / / w w w . a l a k h b a r . i n f o / 2 6 7 5 0
BA0BC0F-FC--F-BCC-F5-FFCF.html

فرن�س ��ا في ظ ّل الو�ض ��ع المع ّقد في �إفريقيا ،لي�س في �ش ��مال
مال ��ي ،بل في �ش ��ريط وا�س ��ع واقع بين نهر ال�س ��نغال م ��ن واجهة
المحيط الأطل�س ��ي �إلى جزيرة ال�سودان ،ومنطقة القرن الإفريقي
المطلة على المحيط الهندي ،ومن الجنوب الجزائري �إلى �شمال
نيجيريا ،ت�س ��عى للحف ��اظ على مكت�س ��باتها التاريخية ،والطاقوية
�كل �أخ� ّ��ص ،ك ��ون الأهمي ��ة اال�س ��تراتيجية للمنطقة بالن�س ��بة
ب�ش � ٍ
للإدارة الفرن�س ��ية تتج ّلى في ثرواتها الطبيعية� ،إ�ض ��افة �إلى هذا
مقيم بجنوب مالي ،وفي
ك ّل ��ه وجود حوالي  6000مواطن فرن�س � ٍّ�ي ٍ
العا�ص ��مة باماكو ،ناهيك عن اعتبار تنظي ��م القاعدة والحركات
المرتبطة به في منطقة ال�س ��احل الإفريقي الفرن�سيين ً
هدفا �أولي ًّا
للخط ��ف ،وعالوة على ذلك تنتج فرن�س ��ا ما يق� �دّر بحوالي % 20
من كهربائها من الطاقة النووية ،ومن �ش ��ركاتها �ش ��ركة �أورا�سن
و�ش ��ركة �أريفا العمالق ��ة لإنتاج الطاق ��ة النووية ،ويتم ا�س ��تخراج
اليوراني ��وم ف ��ي ك ٍّل م ��ن الح ��دود المالي ��ة النيجيري ��ة و�إفريقي ��ا
الو�س ��طى ،وهكذا نالحظ �أ ّن الم�ص ��الح الفرن�سية مرتهنة بوجود
الأمن واال�ستقرار في المنطقة(((.
وبنا ًء عليه تهدف المقاربة الأمنية الفرن�سية من التدخل في
�شمال مالي �إلى جملة من الأهداف اال�ستراتيجية المهمّة ،منها:
 �ض ��مان ا�س ��تمرار النفوذ الفرن�س ��ي في منطقة ال�س ��احلالحيوية.
 حماية مناطق نفوذها التقليدي في �إفريقيا وت�سييجها منمخاطر التناف�س الأمريكي ،وال�صيني خا�صّ ة.
 ت�س ��عى فرن�س ��ا من خالل تدخلها الع�س ��كري المبا�شر �إلىً
وخ�صو�صا في �شمال مالي
و�ض ��ع ح ٍّد لنفوذ القاعدة في المنطقة،
من خالل عملية �س ��يرفال ((( ،Servalوتهدف �أي�ض � ً�ا �إلى الح ّد
من قدرات القاعدة في التو�س ��ع واالنت�شار جغرافي ًّا وب�شري ًّا ،وبناء
قدرات ع�س ��كرية قتالية عالية� ،إ�ض ��افة ال�س ��ترجاع ال�سيطرة على
دولة مالي(((.
 تحاول فرن�س ��ا  -من خالل هذه المقاربة � -أن ت�ض ��ع حد ًّالك ّل الأن�ش ��طة المه� � ِدّدة لم�ص ��الحها الحيوية ،والتنق ��ل بالأموال
((( فريدوم �أوتوها :التدخل الع�سكري الفرن�سي الإفريقي في مالي
والمخاوف الأمنية المتفاقمة ،الدوحة :مركز الجزيرة للدرا�سات،
فيفري (فبراير) 2013م� ،ص .4
((( فريدوم �أوتاها ،مرجع �سابق ذكره� ،ص .9
((( مرجع �سابق� ،ص .9

وال�سيارات الرباعية الدفع في منطقة ال�ساحل الإفريقي(((.
 كما تهدف المقاربة الفرن�س ��ية �إلى ال�ض ��غط على الأوعيةالتنظيمي ��ة للح ��ركات الم�س ��لحة ،وت�س ��عى كذلك  -ح�س ��ب لوران
فابيو� ��س  -لإنه ��اء اال�ض ��طراب ف ��ي الب�ل�اد ف ��ي ُبع ��ده الأمن ��ي
وال�سيا�سي.
المحور الثالث :فرن�سا و�أم��ري�ك��ا :بين التعاون
الدولي في مكافحة الإرهاب ،والتناف�س على الم�صالح
الكبرى للمنطقة ..ر�ؤية تقييمية:
تعط ��ي اال�س ��تراتيجية الأمريكية لل�ش ��ريط ال�س ��احلي اهتماماً
للتعاون مع فرن�س ��ا ،في مجال الت�أطير والتن�س ��يق الع�س ��كري للقوات
الخا�صّ ��ة لمختل ��ف دول المنطقة ،وبرعاية م ��ن (الإيكوا�س) ،حيث
تتمثل المهمّة الأ�سا�سية للبنتاغون في المنطقة في محاربة:
( - 1المجموع ��ات ا ٍال�س�ل�امية الم�س ��لحة) ف ��ي الق ��رن
الإفريقي (ال�صومال).
( – 2القاعدة) في بالد المغرب العربي.
 - 3جماعة (بوكوحرام) في نيجيريا.
وذلك عن طريق ا�ستراتيجيتين:
(((
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قراءات

سياسية
�أ  -تكوي ��ن القوات الإفريقي ��ة المحلية وتدريبها في نطاق
برنامج (التعاون على مكافحة الإرهاب).
ب  -التن�س ��يق الأمني واال�س ��تخباراتي مع القوى الكبرى،
وبخا�ص ��ة فرن�سا ،من �أجل تغطية المناطق ّ
اله�شة وال�صعبة في
�ساحل الأزمات.
ومع بدء عملية �س ��يرفال  servalحدث تن�س ��يق مبا�شر
بي ��ن باري�س ووا�ش ��نطن� ،أب ��رزه وزي ��ر الدف ��اع الأمريكي ليون
بانيتا ،الذي �ص ّرح بك ّل و�ضوح ،عند بداية العمليات الفرن�سية،
ب� ّأن الم�س� ��ؤولية تحتم على �أمريكا تقديم الم�س ��اعدات لفرن�سا
ف ��ي حربها على( :الجماعات الإجرامية والإرهابية)� ،إ�ض ��افة
لإعط ��اء عناي ��ة �أكثر لق ��وات (�أفريك ��وم) والق ��وات الإفريقية
الموجودة في مالي.
�ترك ف ��ي
�كل م�ش � ٍ
وال �ش ��ك � ّأن وا�ش ��نطن ت� �وّد العم ��ل ب�ش � ٍ
�إفريقي ��ا ،وقد �أب ��دت رغبتها عدة مرات في التع ��اون المتبادل
�كل �أعمق مع فرن�س ��ا؛ لوجود قوا�س ��م عديدة م�شتركة تميّز
ب�ش � ٍ
ٍّ
ال�سيا�سة الخارجية لكل من الدولتين ،فهما:
 ترفع ��ان مع � ً�ا  -وبدع ��م المجموع ��ة الدولية – �ش ��عار:(مكافحة الإرهاب).
 وتري ��ان ف ��ي ك ّل تنظيم م�س� � ّلح ،ف ��ي �أية دول ��ة ،تهديداًً
مبا�شرا لأمنهما القومي وم�صالحهما الحيوية.
وبالرغم من � ّأن الدولتين قد تختلفان تكتيكي ًّا ،فيما يتعلق
بال�ض ��ربات الت ��ي توجهها الطائ ��رات الأمريكية ب ��دون طيــار،
والعمليات التي توجهها القوات الخا�صّ ة الأمريكية خارج نطاق
التحال ��ف ،حيث ترى الوالي ��ات المتحدة �أنه ال مج ��ال للتعاون
ف ��ي مثل ه ��ذه العملي ��ات؛ ل ّأن الق�ض ��ية تتعلق ب� ٍأمر ج ّد �س ��ريٍّ ،
وبال�سيا�س� �ــة الدفاعية الأمريكية؛ كما ت�ص ��فها با�ستراتيجيات
 Smart Powerالأمريكية ،ف� ّإن لهما الهدف نف�سه الذي
يتجـ ��اوز (محاربة الإره ��اب) ،ويتعداه �إلى ال�س ��يطرة وتعزيز
النفوذ في المنطقة.
وبالمقابل من هذا التعاون والتن�س ��يق الأمريكي الفرن�سي
في �س ��احل الأزم ��ات؛ نالحظ نوع � ً�ا من االنفرادي ��ة في اتخاد
الق ��رارات م ��ن الدولتي ��ن؛ باعتب ��ار � ّأن ل ��ك ٍّل منهم ��ا ر�ؤيته ��ا
وا�س ��تراتيجيتها للمحافظ ��ة على م�ص ��الحها ونفوذه ��ا ،فكما
لفرن�سا م�ص ��الح و�أهداف في القارة الإفريقية؛ توجد م�صالح
مه ّمة �أي�ض � ً�ا للوالي ��ات المتح ��دة الأمريكية ،ال تري ��د التفريط
فيه ��ا ،وتعم ��ل على بلوغه ��ا باالعتم ��اد على عتادها الع�س ��كري
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المتطور ،وبالتن�سيق مع �شركاء المنطقة.
كم ��ا نالح ��ظ �أ ّن التعاون والتق ��ارب بين الدولتي ��ن يقابله
تناف�س كبي ٌر على ب�س ��ط النفوذ في المنطقة؛ ً
وفقا لمدركات ٍّكل
ٌ
منهما للأهمية االقت�ص ��ادية واال�ستراتيجية والحيوية لل�ساحل،
�إ�ض ��افة �إلى وعي وا�شنطن ب�أ ّن دور الريادة في �صناعة ال�سيا�سة
والأم ��ن والتدخل في ال�ش� ��ؤون الداخلي ��ة للبلدان تتقنه فرن�س ��ا
ً
جيدا بو�صفها الم�ستعمر القديم ،والمتمكنة في َفهْم التعقيدات
الأيديولوجية والفكرية ،والعارفة بخبايا المنطقة و�أ�سرارها.
النتائج العا ّمة لما �سبق:
ن�س ��تخل�ص مما �س ��بق � ّأن الأهداف الأمنية واالقت�ص ��ادية
لفرن�سا في ال�ساحل الإفريقي وا�ضحة ،ف َع ْين لها على الحركات
الم�س ��لحة ،وعَ ْين �أخرى على حو�ض (تاودني)((( �أق�صى �شمال
مالي الغني بالنفط والغاز ،حيث تتمركز القوات الفرن�س ��ية في
ك ٍّل من( :غاو ،وكيدال ،وتمبوكتو).
كما ي�ش� � ّكل الأمن غاية للواليات المتح ��دة ،و�أولوية مه ّمة
ل�سيا�ستها الخارجية ،منذ هجمات � 11سبتمبر 2001م ،ت�سعى
�إلى تحقيقها بو�س ��يلة التدخل الإن�س ��اني ،وبالإنفاق الع�سكري،
�احلي،
للتمرك ��ز ف ��ي الفراغات الم�ش� � ّكلة داخل الف�ض ��اء ال�س � ّ
مما يعني � ّأن القيادة الع�س ��كرية الأمريكية في �إفريقيا �س ��تكون
ملتزم ��ة وملزم ��ة بتطبيق هذه العقي ��دة في الق ��ارة الإفريقية؛
ً
خ�صو�صا
تحت ذريعة � ّأن الأمن القومي الأمريكي يقت�ضي ذلك؛
في مجال (مكافحة الإرهاب)(((.
خاتمة:
وختام � ً�ا ..ف� �� ّإن الوج ��ود الفرن�س ��ي ومح ��اوالت التموق ��ع
تف�س ��ره العدي ��د م ��ن
الأمريك ��ي بمنطق ��ة ال�س ��احل الإفريق ��ي ّ
ً
انطالقا من الجنوب
االعتبارات االقت�ص ��ادية ،فهذه المنطقة،
الجزائري و�ص ��و ًال �إلى خليج غينيا ً
غربا ،و�إلى منطقة �إفريقيا
الو�سطى ،تنا ُم على ثروات باطنية عظيمة ،وبخا�صة( :النفط،
بديل للتزود بالطاقة في
الذه ��ب ،اليورانيوم) ،قد تتحول �إل ��ى ٍ
((( يقع حو�ض (ت��اودن��ي) ،ال��ذي يعد �أكبر حو�ض ر�سوبي في غرب
�إفريقيا ،على م�ساحة تقدّر بـ  1.500.000كم ،بين( :موريتانيا
ومالي والجزائر) ،ويمتد حتى حدود بوركينافا�سو ،وتقوم �شركة
توتال الفرن�سية ب�أعمال حفر في الجزء الموريتاني من الحو�ض
على بعد  100كم �شرق مدينة ودان .
((( خيري عبد الرزاق جا�سم ،مرجع �سابق الذكر� ،ص .103
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ظ ّل الأو�ض ��اع التي ت�شهدها منطقة ال�ش ��رق الأو�سطً ،
علما ب� ّأن
معطيات جيولوجية دقيق ٍة جد ًّا بالأقمار ال�ص ��ناعية ،ومختلف
ٍ
فرن�سا تق ّر �صراح ًة ب�أهمية المنطقة جيوا�ستراتيجي ًّا وتاريخي ًّا ،الو�س ��ائل التقني ��ة الحديث ��ة ،ت�ؤكد وج ��ود كميات �ض ��خمة من
كم ��ا ترى في منطقة ال�س ��احل الإفريقي ومنطقة غرب �إفريقيا الثروات الطبيعية بالمنطقة.
�س� � ّلتها االقت�صادية و�س ��وقها االحتياطي ،وبوابة كبرى للدخول
وبنا ًء على ما �سبق:
للعمق الإفريقي ال�ساحلي.
نرى � ّأن هذه الت�ص ��ورات الأمنية والتدخالت الغربية تعيق
وله ��ذه الأ�س ��باب ن�س ��تنتج � ّأن العدي ��د من الق ��وى الدولية بناء الدولة في هذه المنطقة ،وبخا�صة م�س�ألة التنمية التي تع ّد
الكبرى ال تريد اال�س ��تقرار لمنطقة ال�ساحل الإفريقي لأ�سباب عن�صر ًا �أ�سا�سي ًّا لتحقيق الأمن.
كما نرى �أنه يت ّم ت�ض ��خيم (ما ي�س ��مى التهديد الإرهابي)
جيوا�س ��تراتيجية واقت�ص ��ادية وا�ض ��حة ،ومنه ��ا غن ��ى بل ��دان
لإيج ��اد م�س� � ّو ٍغ للتدخ ��ل الع�س ��كري والتموقع بالمنطق ��ة لدوا ٍع
المنطقة بالثروات الطبيعية.
�إذن يمكن القول ب�أنّ الو�ض ��ع الراهن في المنطقة يتّ�س ��م ا�س ��تراتيجية ،و�إعادة ر�س ��م الخريطة ال�سيا�س ��ية في �إفريقيا؛
بنا ًء على هذه الم�ص ��الح التي ت�س ��عى ك ٌّل من الواليات المتحدة
بالخطورة ب�سبب:
 - 1الإ�ص ��رار) الفرن�س ��ي والأمريك ��ي) عل ��ى تواجدهما وفرن�سا �إلى الو�صول �إليها.
وعليه؛ ن�س ��تنتج � ّأن �أقرب ٍّ
حل لتحقيق الأمن هو :التن�سيق
الع�سكري في منطقة ال�ساحل الإفريقي بحجّ ة �أمنيّة.
 - 2وج ��ود دواع غي ��ر �أمن ّي ��ة ال ت ّم ��ت ب�ص ��ل ٍة لمو�ض ��وع والتع ��اون بي ��ن دول منطق ��ة ال�س ��احل الإفريق ��ي ،م ��ن خ�ل�ال
ٍ
مكافح ��ة الإره ��اب والجريمة المنظم ��ة والتهدي ��دات الأمنية مقاربتها الأمنية لإعادة ال�س ��لم واال�س ��تقرار للمنطقة ،باعتبار
الناتج ��ة عن الفراغ الأمني وم�س ��اعدة دول المنطقة ،فبالرغم � ّأن التع ��اون الأمن ��ي يجب �أن يكون في �إط ��اره الإقليمي؛ ل ّأن �أي
خارجي يم ّثل �ضربة قا�سية للأمن على الم�ستوى الوطني
تدخل
ٍّ
ٍ
م ��ن وج ��ود قناع ��ة �أمريكية ب� �� ّأن وجوده ��ا الع�س ��كري والأمني
والجهوي 
ف ��ي المنطق ��ة� ،أو في �أي دول ��ة من دول العالم ،هو �أكبر �س ��بب
يغ� � ّذي (الإرهاب) الذي يجد الحجّ ة جاه ��زة ،وهي( :مقاومة
المحت ��ل) ،ف� ّإن الواليات المتحدة م�ص� � ّرة عل ��ى تواجده ��ا في
ثمن ،وذلك ب�سبب اطالعها على
منطقة ال�ساحل الإفريقي ب�أيّ ٍ
ثقافية ف�صلية َّ
محكمة متخ�ص�صة في �ش�ؤون القارة الإفريقية
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االقتصاد اإلفريقي
وفرص النهضة
والتنمية
د .جميل حلمي عبد الواحد
دكتوراه في االقت�صاد (جامعة القاهرة) ،وم�ست�شار اقت�صادي

تحتل

القارة الإفريقية ال�س�مراء موقع ًا ا�ستراتيج ّي ًا يتو�سط الكرة الأر�ضية،
بم�س�احة �إجمالية تبل�غ  30.190مليون كم ،2كما توج�د بها �أنهار
مائي�ة عريقة ،مثل( :نهر النيل ،ونه�ر النيجر ،ونهر الزمبيزي) وغيرها ،وترتفع بها
مع�دالت ت�س�اقط الأمطار ،وتكثر بباطن �أرا�ض�يها المياه الجوفي�ة ،حيث تبلغ الطاقة
للري في �إفريقيا ما يزيد عن  42.5مليون هكتار.
الكامنة ّ
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و�أرا�ض ��يها الخ�ص ��بة يمكن �أن تكون �س� � ّلة العالم للغذاء،
حيث تقدّر ن�س ��بة م�س ��احة الأرا�ض ��ي ال�ص ��الحة للزراعة فيها
بحوالي  % 35من �إجمالي م�س ��احة القارة ،يُ�ستغل منها فقط
حوالي .% 7
كم ��ا تزخر ق ��ارة �إفريقي ��ا بالذه ��ب الأ�س ��ود (النفط)،
والغاز ،ف ��ي كثير من البلدان ،كما تمتلك �أكبر مخزون للعديد
من المعادن اال�ستراتيجية والثروات المعدنية.
ويوجد بها العديد من الأماكن ال�س ��ياحية الخالبة؛ يكفي
� ّأن م�ص ��رنا الحبيبة يوجد ب�إحدى مدنها العريقة ،وهي مدينة
الأق�صر ،ثلث �آثار العالم.
وبالنظ ��ر �إل ��ى ثرواتها الب�ش ��رية؛ فع ��دد �س ��كان �إفريقيا
يزيد عن مليار ن�س ��مة ،والقوة الب�شرية من المفتر�ض �أن تكون
من �أه ��م عوامل قوة الدول ،فمن خالل �س ��واعد رجالها يزرع
ال�سكان ويح�صدون وينتجون.
وعلى الرغم مما �سبق؛ ف� ّإن الفقر في �إفريقيا يُع ّد ظاهرة
تجعل القارة مجا ًال ً
خ�صبا للدرا�سة ،ذلك � ّأن ندرة الموارد هي
�أ�سا�س الم�شكلة االقت�صادية التي ي�ستغرق االقت�صاديون كثير ًا
من �أوقاتهم فيها بحث � ً�ا عن حلول للتعاطي معها ،ولكن �أي نوع
من �أنواع الندرة تلك التي جعلت القارة الإفريقية بهذا الو�ضع
ال�سيئ ،هل هي ندرة مائية� ،أو ندرة ب�شرية� ،أو ندرة نفطية� ،أو
هناك �أ�سباب �أخرى؟ كما � ّأن المت�أمل في واقع الفقر في العالم
خالل الأعوام الثالثين الما�ض ��ية يالح ��ظ انخفا�ض معدالت
خا�ص تزداد في �إفريقيا،
�كل ٍّ
�كل عامٍّ؛ غير �أنها ب�ش � ٍ
الفقر ب�ش � ٍ
وذلك على الرغم من توافر العديد من الفر�ص التي يمكن من
خالل ا�ستغاللها تح�سين م�ستوى معي�شة المواطنين.

جدول رقم ( :)1الم�ؤ�شرات االقت�صادية
الأ�سا�سية لقارة �إفريقيا عام 2010م
Source: African Development
2013/2012 ،Indicators
الم�ؤ�شر

وحدة القيا�س

القيمة

عدد ال�سكان

مليون ن�سمة

1010.3

متو�سط معدل النمو
ال�سكاني

%

2.3

الم�ساحة

كم

الكثافة ال�سكانية

�شخ�ص  /كم

29378

2
2

34.4

ن�صيب الفرد من الناتج
المحلي الإجمالي

دوالر -بالأ�سعار
الثابتة لعام 2000

926

متو�سط معدل ن�صيب
الفرد من الناتج المحلي
الإجمالي

( - 2000( )%
)2010

2.6

العمر المتوقع عند الميالد

�سنة

57.2

ن�صيب الفرد من
الم�ساعدات التنموية

دوالر

47.3

حجم ال�سوق الإفريقي:
يبلغ عدد �سكان القارة الإفريقية وفق ًا لإح�صاءات عام
2010م نحو  1010.3مليون ن�سمة ،ويتركز ن�سبة  % 62من
�س ��كان القارة في ع�ش ��ر دول ،هي :على التوالي( :نيجيريا،
و�إثيوبيا ،وم�صر ،وجمهورية الكونغو الديموقراطية ،وجنوب
�إفريقيا ،وتنزانيا ،وكينيا ،والجزائر ،وال�سودان ،و�أوغندا)،
حي ��ث تحت ��ل نيجيريا المركز الأول من حيث عدد ال�س ��كان؛
بما يقدّر بنحو  161.6مليون ن�س ��مة ،وبما ي�ش� � ّكل ن�س ��بة 16
 %من �س ��كان �إفريقيا ،وفي المركز الثاني ت�أتي �إثيوبيا بعدد
�س ��كان يبلغ  92.9مليون ن�س ��مة ( ،)%9.2وت�أتي م�صر في
المركز الثالث بعدد �س ��كان بلغ  91.1مليون ن�سمة (،)% 9
وتع ّد دولة �سي�ش ��ل �أق ّل دول �إفريقيا في عدد ال�س ��كان ،حيث
�كل عا ٍّم فقد زاد
يبلغ عدد �س ��كانها  0.1مليون ن�س ��مة ،وب�ش � ٍ
عدد �س ��كان القارة من  221مليون ن�س ��مة ع ��ام 1950م �إلى
ما يزيد عن مليار ن�س ��مة حال ّي ًا ،وم ��ن ّثم ف�إنّ �إفريقيا ،وهي
�أكث ��ر قارات العالم فق ��ر ًاُ ،تع ّد من �أكثر الق ��ارات في معدل
النمو ال�سكاني.
م�ستوى معي�شة المواطنين الأفارقة:
يبلغ متو�سط ن�ص ��يب الفرد من الناتج المحلي الإجمالي
ف ��ي �إفريقيا ع ��ام 2010م نح ��و  926دوالر ًا ،وبا�س ��تبعاد دولة
جنوب �إفريقيا التي يرتفع فيها المتو�سط لي�صل  2313دوالر ًا؛
يبلغ المتو�سط الإفريقي فقط  458دوالر ًا.
وبترتيب الدول الإفريقية يت�ضح � ّأن �أف�ضل م�ستوى معي�شي
يوجد في دولة �سي�ش ��ل ،حيث يبلغ متو�سط ن�صيب الفرد 8788
دوالر ًا ،يليها على التوالي( :غينيا اال�س ��توائية ،وموري�ش ��يو�س،
والجاب ��ون ،وبوت�س ��وانا ،وجن ��وب �إفريقيا ،وتون� ��س ،وناميبيا،
والجزائر) ،وت�أتي م�ص ��ر في المركز العا�ش ��ر بمتو�س ��ط يبلغ
 1976دوالر ًا �سنوي ًّا.
ثقافية ف�صلية َّ
محكمة متخ�ص�صة في �ش�ؤون القارة الإفريقية
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تنموية
�أما �أفقر الدول الإفريقية من حيث متو�سط ن�صيب الفرد
من الناتج المحلي الإجمالي  -دون الأخذ في االعتبار ك ًّال من:
(ليبيا ،وجيبوتي ،وال�صومال ،و�ساوتومي ،حيث ال تتوفر عنها
بيانات)  -فهي جمهورية الكونغو الديموقراطية بمتو�س ��ط بلغ
 106دوالرات ،تليه ��ا عل ��ى التوال ��ي ك ٌّل من دول ��ة( :بوروندي،
و�إريتريا ،وغينيا بي�س ��او ،والنيجر ،وماالوي ،و�إثيوبيا التي يبلغ
المتو�سط فيها  221دوالر ًا).
متو�سط �أعمار �شعوب القارة الإفريقية:
يبلغ متو�سط العمر المتوقع عند الميالد في جميع الدول
الإفريقي ��ة ً 57.2
عاما ،غير �أنه يوجد تفاوت كبير بين الدول،
فبالنظر �إلى م�ستوى �أف�ضل الدول نجده يتركز في ثماني دول،
يزيد فيها العمر المتوقع عن ً 70
عاما ،وفي المركز الأول ت�أتي
دولة ليبيا بمتو�س ��ط يبل ��غ ً 74.8
عاما ،تليها تون�س بمتو�س ��ط
عاما ،ثم كاب فيرد بمتو�سط ً 73.8
ً 74.6
عاما ،وموري�شيو�س
عاما ،وم�صر ً 73
عاما ،و�سي�شل ً 73
ً 73
عاما ،والجزائر 72.9
عاما ،والمغرب ً 71.9
ً
عاما.
وبالنظ ��ر �إل ��ى م�س ��توى �أق� � ّل ال ��دول؛ نج ��د � ّأن هناك 12
دول ��ة يق ّل متو�س ��ط العمر المتوق ��ع فيها عن  50عام � ً�ا ،وت�أتي
دول ��ة بوركينافا�س ��و ك�أق� � ّل دولة بمتو�س ��ط يبل ��غ ً 45.9
عاما،
و�س ��يراليون بمتو�س ��ط ً 47.4
عاما ،ولي�س ��وتو بمتو�سط 47.4
عاما ،وجمهورية �إفريقيا الو�سطى بمتو�سط يبلغ ً 48.1
ً
عاما،
و�س ��وازيالند بمتو�س ��ط ً 48.3
عاما ،وزامبيا بمتو�س ��ط 48.5
عاما ،وت�ش ��اد بمتو�س ��ط يبلغ ً 49.2
ً
عاما ،وموزمبيق بمتو�سط
 49.7عام � ً�ا ،وزيمباب ��وي بمتو�س ��ط  49.9عام � ً�ا ،وبوروندي
عاما ،وذلك ً
بمتو�سط ً 49.9
وفقا لبيانات عام 2010م.
مناخ الأعمال في القارة الإفريقية:
باالعتماد على نتائج (تقرير ممار�سة الأعمال) ال�صادر
ع ��ن البن ��ك الدولي؛ توج ��د ث�ل�اث دول �إفريقية فقط �ض ��من
�أف�ضل  50دولة على م�ستوى العالم من حيث ممار�سة الأعمال،
حيث احتلت دولة موري�ش ��يو�س المركز رقم ( )23عالم ّي ًا ،في
حين احتلت دولة جن ��وب �إفريقيا المركز رقم ( ،)35وجاءت
دولة رواندا في المركز رقم ( )45عالم ّي ًا.
وعل ��ى النقي�ض م ��ن ذلك؛ جاءت  24دولة �ض ��من �أ�س ��و�أ
دول العال ��م ،واحتل ��ت جميعه ��ا مراك ��ز تلت المرك ��ز ()150
عالم ّي ًا ،وجاءت دولة ت�ش ��اد ك�أ�س ��و�أ الدول الإفريقية من حيث
ممار�س ��ة الأعمال ،محتل ًة المركز رق ��م ( )183عالم ّي ًا ،تلتها
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دولة �إفريقيا الو�س ��طى ف ��ي المركز رق ��م ( ،)182وجمهورية
الكونغو رقم ( ،)181و�إريتريا في المركز ( ،)180وغينيا في
المركز ( ،)179وجمهورية الكونغو الديموقراطية في المركز
( ،)178وغينيا بي�س ��او في المركز ( ،)176وبنين في المركز
( ،)175والنيج ��ر ف ��ي المرك ��ز ( ،)173و�أنج ��وال في المركز
(.)172
فر�ص التنمية والنه�ضة:

الفر�ص ��ة الأول ��ى :تعزي ��ز التكام ��ل االقت�ص ��ادي
(العربي الإفريقي) ..اال�ستثمار الزراعي نموذجاً:

يحم ��ل التكام ��ل االقت�ص ��ادي (العرب ��ي الإفريق ��ي) بين
ً
تحقيقا لتكامل عنا�صر الإنتاج ،من حيث
طياته فر�ص � ً�ا كبيرة
تو ّفر ر�ؤو�س الأموال في دول الخليج ،وتو ّفر الأرا�ضي الزراعية
الخ�ص ��بة في الدول الإفريقية ،وتو ّفر الأيدي العاملة الماهرة
� ً
أي�ضا.
وف ��ي ه ��ذا الإط ��ار؛ ب ��د�أت المملك ��ة العربية ال�س ��عودية
ف ��ي تفعي ��ل (مبادرة الملك عب ��داهلل لال�س ��تثمار الزراعي في
الخ ��ارج) ،والتي تهدف �إلى تحقيق الأمن الغذائي ال�س ��عودي،
وق ��د ح� �دّدت المبادرة بع� ��ض الدول الم�س ��تهدفة لال�س ��تثمار
الزراع ��ي ،ومنه ��ا  9دول �إفريقية ،وهي( :م�ص ��ر ،ال�س ��ودان،
�إثيوبي ��ا ،كيني ��ا� ،أوغن ��دا ،جن ��وب �إفريقي ��ا ،النيج ��ر ،مالي،
ال�سنغال).
وت�ستهدف المبادرة زراعة ال�سلع اال�ستراتيجية الغذائية،
والت ��ي ت�ش ��مل( :القم ��ح ،الأرز ،ال�س ��كر ،اللح ��وم الحم ��راء،
الأ�س ��ماك ،ال�ش ��عير ،الحبوب الزيتية ،فول ال�ص ��ويا ،الذرة)،
�كل عا ٍّم ُت َع ّد المملكة م ��ن بين �أكبر  10دول في العالم من
وب�ش � ٍ
حيث اال�س ��تثمارات في الأرا�ض ��ي الزراعية في الخارج وفقا لـً
(م�ؤ�شر الند ميترك�س) العالمي ،وهذه فر�ص يجب على الدول
الإفريقية الم�ستهدفة ا�س ��تغاللها ،بت�شجيع هذه اال�ستثمارات
من خالل محفزات ا�س ��تثمار متنوعة ،ت�شمل :ت�سهيل ا�ستيراد
الآالت الزراعي ��ة دون ر�س ��وم جمركية ،وتخفي�ض لل�ض ��رائب،
وت�سهيل الإجراءات.
كم ��ا بد�أت دول ��ة الإمارات العربي ��ة المتحدة في خطوات
م�ش ��ابهة ،خ�صو�ص � ً�ا ف ��ي دولة ال�س ��ودان ،ومن ث ��م ف�إنه يجب
على الدول العربية انتهاز هذه الفر�ص لتحويل فوائ�ض النفط
الكب ��رى من البن ��وك الأوروبية �إلى الأ�س ��واق الإفريقية؛ لجني

الثمار الم�شتركة للتعاون االقت�صادي.
ومن خالل نظرة متعمقة حول واقع اال�ستثمارات الأجنبية
الزراعي ��ة ف ��ي �إفريقيا؛ نجد � ّأن ف ��ي دولة مث ��ل �أوغندا تتوجه
اال�س ��تثمارات نحو ت�ص ��نيع القه ��وة وزراعة الزه ��ور ومعالجة
كبير
الأ�س ��ماك ،ومن الم�ؤكد � ّأن هذه القطاعات ت�ساهم ٍ
ب�شكل ٍ
في تخفي�ض معدالت الفقر في �أوغندا ،وبخا�صة القهوة ،و ُتع ّد
ك ّل من المملكة المتحدة والهند وكينيا �أكبر الدول الم�ستثمرة
في الزراعة في �أوغندا.
وفي مال ��ي تتوجه اال�س ��تثمارات نحو �إنتاج المحا�ص ��يل،
مث ��ل( :الأرز ،والقم ��ح ،والقطن ،وال�س ��كر ،والمانجو) ،وت�أتي
معظم اال�ستثمارات من ال�صين و�أمريكا.
كما توجد �آفاق عديدة لال�س ��تفادة من الموارد الطبيعية
المتوفرة في ال�سودان ،والتي ت�شمل الأرا�ضي الخ�صبة والمياه
والمناخ المنا�سب للزراعة.
وب�شكل عامٍّ؛ ت�ش ّكل اال�ستثمارات الأجنبية الزراعية ن�سبة
ٍ
منخف�ضة من حجم اال�س ��تثمارات الأجنبية في �إفريقيا ،حيث
ت�ش� � ّكل ن�سبة تق ّل عن  % 3في مدغ�شقر ،و  % 2في ال�سودان،
و  % 1في المغرب.
وبالنظ ��ر �إل ��ى فوائ ��د اال�س ��تثمارات الزراعية بالن�س ��بة
لإفريقي ��ا؛ يالح ��ظ �أنه ��ا عدي ��دة ،حيث ت�ش ��مل توفي ��ر فر�ص
عم ��ل ،وتحقيق الأمن الغذائ ��ي ،وزيادة ال�ص ��ادرات ،وتمكين
المزارعي ��ن م ��ن الح�ص ��ول عل ��ى الأم ��وال الت ��ي تم ّكنهم من
تنمية �أن�ش ��طتهم الزراعية ،يُ�ض ��اف لذلك ال ��دور المهم لهذه
اال�س ��تثمارات في نق ��ل التقنية الزراعية لل ��دول الإفريقية بما
ي�س ��اعد عل ��ى تح�س ��ين الإنتاجي ��ة الزراعية ،و�أي�ض � ً�ا ت�ش ��جيع
الحكومات على تح�س ��ين البني ��ة التحتية التي تتوجه �إليها هذه
اال�ستثمارات.
وبالن�س ��بة لإفريقيا؛ يُع ّد اال�س ��تثمار في المجال الزراعي
من �أف�ض ��ل الخيارات ،وقد دعا برنام ��ج التنمية الزراعية في
�إفريقي ��ا �إل ��ى تخ�ص ��ي�ص  240ملي ��ار دوالر ،حت ��ى نهاية عام
2015م ،لال�س ��تثمار ف ��ي الزراعة؛ للرفع من درجة م�س ��اهمة
ال�ص ��ادرات الزراعية م ��ن �إجمالي الناتج القوم ��ي الإفريقي،
والتي ال تزيد عن  % 17حال ّي ًا.
وتتركز الن�سبة الأكبر من الفقر في �إفريقيا في المناطق
الريفي ��ة ،بما يعن ��ي � ّأن التنمي ��ة الزراعية والريفي ��ة محدّدات
�أ�سا�سية لمحاربة الفقر في �إفريقياً ،
ووفقا لبع�ض التقديرات؛

ف� ّإن النمو الزراعي في بع�ض الدول الإفريقية م�س� ��ؤول عن 40
  % 70م ��ن تخفي� ��ض الفقر في �إفريقيا ،وم ��ن ثمّ ف� ّإن النموالناتج عن الزراعة ي� ��ؤدي �إلى زيادة دخل المزارعين الفقراء
والعم ��ال في مج ��ال الزراعة ،كم ��ا � ّأن التنمي ��ة الزراعية ت�ؤ ّثر
كبير في �أ�سعار الغذاء ،والذي ينفق الفقراء ن�سبة كبيرة
ٍ
ب�شكل ٍ
من دخولهم ل�شرائه.
وف ��ي �إط ��ار الحديث عن تحري ��ر التج ��ارة البينية؛ يتعلق
الأم ��ر بتحري ��ر التج ��ارة عل ��ى الم�س ��توى الدول ��ي ف ��ي �إط ��ار
التزامات الدول الإفريقية في منظمة التجارة العالمية ،ومنذ
�إن�شاء المنظمة عام 1995م تتناف�س حكومات الدول الإفريقية
في االن�ض ��مام للمنظم ��ة لنهل الخيرات الوهمي ��ة؛ �إذ ال توجد
في الأ�سا�س قاعدة �إنتاجية في العديد من تلك الدول الواهمة
تجعلها ت�س ��تفيد م ��ن فر�ص النفاذ لأ�س ��واق دول العالم ،الأمر
كبير
�وق ا�س �
الذي جعل الأ�س ��واق الإفريقية مجرد �س � ٍ
ٍّ
�تهالكي ٍ
لت�صريف منتجات الدول المتقدمة.
وف ��ي الوقت نف�س ��ه؛ نجد الوالي ��ات المتح ��دة الأمريكية
وال ��دول الأوروبي ��ة تق� �دّم الحماي ��ة الق�ص ��وى لمنتجاته ��ا
الأ�سا�س ��ية ،خا�ص� � ًة تلك التي يمكن لإفريقيا المناف�س ��ة فيها،
مثل المنتجات الزراعية ،يُ�ض ��اف لذلك �سيا�س ��ات الإ�ص�ل�اح
االقت�ص ��ادي والتك ّيف الهيكلي التي تفر�ض ��ها م�ؤ�س�ستا بريتون
وودز ( Bretton Woodsوهم ��ا :البن ��ك الدول ��ي،
و�ص ��ندوق النقد الدولي) فيما يتعلق ب�ض ��رورة �ضغط الإنفاق
الحكومي ،وتخفي�ض الدعم ،وتحرير �أ�سعار ال�صرف ،وتحرير
التجارة ،وغيرها من ال�سيا�سات التي ال تتفق مع طبيعة الدول
الإفريقي ��ة وظروفها ،والتي نتجت ف ��ي �أغلبها عن زيادة �إفقار
الدول الإفريقي ��ة ،والجدير بالذكر � ّأن هناك  30دولة �إفريقية
طبق ��ت هذه البرامج ،ولم ينتج عنها �س ��وى مزي � ٍ�د من تدهور
الم�ستوى المعي�شي للمواطنين!
وف ��ي هذا ال�ص ��دد؛ تج ��در الإ�ش ��ارة �إلى وج ��ود  39دولة
�إفريقية �أع�ض ��اء ف ��ي منظمة التج ��ارة العالمي ��ة ،وكان ً
لزاما
عليها منذ االن�ض ��مام االلتزام باتفاقيات المنظمة فيما يتعلق
بتحري ��ر التج ��ارة وتخفي�ض الر�س ��وم الجمركي ��ة ،وتوجد من
بين ه ��ذه الدول  8دول تق ّل فيها متو�س ��ط التعريفة الجمركية
المطبق ��ة ع ��ن  ،% 10وهي ك ٌّل من :موري�ش ��يو�س (،)% 1.4
و�أنجوال ( ،)% 7.3ولي�س ��وتو ( ،)% 7.6و�سوازيالند (7.7
 ،)%وجن ��وب �إفريقي ��ا ( ،)% 7.7وناميبي ��ا (،)% 7.7
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وبت�س ��وانا ( ،)% 7.7وموريتاني ��ا ( ،)% 9.6وال �ش � ّ�ك ف ��ي
� ّأن مزي ��د ًا من التحرير يقوّ�ض فر�ص التنمية ال�ص ��ناعية �أمام
ال ��دول الإفريقية ،ويجعلها �س � ً
�وقا لت�ص ��ريف منتج ��ات الدول
الأخرى.
وهنا يمكن القول ب� ّأن هناك فر�صة �أمام الدول الإفريقية
الراغب ��ة في حماية منتجاتها الوطنية من مناف�س ��ة الواردات،
وذل ��ك برفع التعريف ��ة الجمركية المط ّبقة �إل ��ى الحدود العليا
التي و�ضعتها منظمة التجارة العالمية فيما يُ�س ّمى بـ (التعريفة
المربوط ��ة) ،وه ��ذه ال�سيا�س ��ة ق ��د ن ّفذته ��ا دو ٌل كثي ��رة ،مثل
البرازيل ،خالل الأزمة المالية العالمية الأخيرة.
كم ��ا �أنه يج ��ب على ال ��دول الإفريقي ��ة التر ّي ��ث في عقد
اتفاقيات التجارة الحرة مع دول �أخرى غير عربية �أو �إفريقية،
حي ��ث � ّأن الهي ��اكل الإنتاجية في ال ��دول الإفريقية ال تزال غير
مهي�أة لال�ستفادة من فوائد التحرير التجاري ،كما �أنه من بين
المفارق ��ات �أن تقوم دول ٌة بعقد (اتفاقية تجارة حرة) مع دولة
تقريبا ال تفر�ض ر�س � ً
مثل �س ��نغافورة  -التي ً
�وما جمركية على
وارداته ��ا  -ويكون المقابل فتح �أ�س ��واق الدولة الإفريقية ،كما
�أن ��ه من الم�ؤكد � ّأن واق ��ع الدول العربية ل ��ن يم ّكنها من مزايا
تن�ص عليها اتفاقيات التجارة الحرة.
البنود الأخرى التي ّ

الفر�ص ��ة الثانية :تعزيز التكامل االقت�صادي بين
دول القارة:

يُ�ش ��ار ف ��ي هذا ال�ص ��دد �إل ��ى ق ��رار الزعم ��اء الأفارقة،
خ�ل�ال م�ؤتمر قمة االتحاد الإفريقي في يناير 2011م ،بتعزيز
التجارة البينية الإفريقية ،والإ�س ��راع في �إن�شاء منطقة تجارة
ح ّرة �إفريقية ،يتما�ش ��ى معها ت�أ�س ��ي�س �صندوق لتعوي�ض الدول
توجه
المت�ض ��ررة م ��ن تخفي�ض عوائده ��ا الجمركي ��ة ،وبحيث ّ
م ��وارده للإنف ��اق عل ��ى تطوي ��ر البنية التحتي ��ة للنق ��ل البريّ
والنهريّ المع ّزز للتجارة البينية.
ومن خ�ل�ال التجارة يمك ��ن تحقيق توفي ��ر فر�ص العمل،
وتحفيز اال�ستثمارات البينية ،ودفع عجلة التنمية االقت�صادية،
وم ��ن خالل نظرة مت�أنية حول واق ��ع التجارة البينية الإفريقية
نجده ��ا ال تتجاوز  % 12من جملة تجارتها الخارجية؛ مقارنة
بمعدالت تبلغ  % 50في الدول الآ�س ��يوية النامية ،و  % 21في
دول �أمري ��كا الالتيني ��ة والبحر الكاريب ��ي ،و  % 70بين الدول
الأوروبية.
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وفي هذا ال�صدد؛ يجب ت�شجيع القطاع الخا�ص الإفريقي
م ��ن خالل مح ّفزات غير تقليدية ،وتح�س ��ين بيئة اال�س ��تثمار،
و�إزال ��ة العراقيل �أم ��ام القطاعات الإنتاجي ��ة الوطنية ،وتوفير
التمويل المنا�سب ب�أ�سعار فائدة منخف�ضة ،وت�شجيع المن�ش�آت
ال�ص ��غيرة والمتو�س ��طة ،ودفعها نحو قيادة عجلة التنمية ،كما
�أنه من الم�س ��تغرب �أن يكون م ��ن بين دول القارة ،بالرغم مما
أرا�ض زراعية خ�ص ��بة وم ��وارد مائي ��ة 37 ،دولة
تمتلك ��ه م ��ن � ٍ
م�ستورد ًا ً
�صافيا للغذاء!
وال �ش � ّ�ك في � ّأن اتفاقيات ال�ش ��راكة الإفريقية البينية ُتع ّد
بدي�ل ً�ا م�ؤكد ًا التفاقيات ال�ش ��راكة الإفريقية مع دول ال�ش ��مال
الت ��ي ُتع ّد الوج ��ه الجديد لال�س ��تعمار في ثوب ��ه الجديد ،ومن
ثمّ يمكن القول ب�أنه :ال م�س ��تقبل لإفريقيا خارج ال�ش ��راكة بين
دولها.
ومن خالل تحليل بيانات ال�ص ��ادرات البينية الواردة في
(الجدول رقم )2؛ يت�ضح � ّأن هناك نم ّو ًا في ال�صادرات البينية
كن�س ��بة من �إجمالي �ص ��ادرات جميع التج ّمعات االقت�ص ��ادية
الإفريقية ما عدا ك ٍّل من تج ّمع (�سيماك) وتج ّمع (الإيكا�س)،
وقد ح ّقـق تج ّمع (ال�س ��ادك) �أعلى زيادة في ن�سبة ال�صادرات
البينية ،فمن ن�س ��بة بلغت  % 13عام 1990م؛ �إلى ن�س ��بة بلغت
عام 2010م نحو .% 14.6

الفر�ص ��ة الثالث ��ة :تح�س ��ين ط ��رق نق ��ل التج ��ارة
البينية:

وال �ش � ّ�ك ف ��ي � ّأن االهتم ��ام بالإنفاق على البني ��ة التحتية
لط ��رق التج ��ارة البيني ��ة يحمل مع ��ه الخير الكثي ��ر من حيث
تخفي� ��ض الوق ��ت الم�س ��تغرق للنق ��ل ،وتخفي�ض تكلف ��ة النقل،
وتقلي ��ل فر� ��ص اله ��در ف ��ي ال�س ��لع التي يت ��م نقلها عب ��ر هذه

الطرق ،كما � ّأن تح�س ��ين م�س ��توى الطرق يزيد من التجارة في
ال�صناعات التحويلية ،حيث �سيتم ّكن الم�ص ّنعون من الح�صول
على المواد الخام الالزمة للت�ص ��نيع ،و�أي�ض � ً�ا �س ��يم ّكنهم من
ب�شكل �أي�سر.
تو�صيل منتجاتهم للأ�سواق الإفريقية ٍ
وت�ش ��ير تقديرات البنك الدولي �إلى � ّأن تكلفة النقل ت�ش ّكل
( )% 20 - 15م ��ن �أ�س ��عار ال ��واردات في العدي ��د من الدول
الإفريقية ،كما � ّأن الدول الحبي�س ��ة تفق ��د ما بين ()1.5 - 1
نقطة من النم ّو �س ��نوي ًّا ب�سبب م�ش ��كالت النقل ،وت�ش ّكل تكلفة
الوقود و�إطارات ال�سيارات ن�سبة  % 90من التكاليف المتغيرة
لمعظم �شركات النقل.
ً
ووفقا لأحدث بيانات �ص ��ادرة عن البنك الدولي ،ب�ش� ��أن
م�ؤ�ش ��ر التجارة عبر الحدود لع ��ام 2013م ،يبلغ الوقت الالزم
لإتمام عملية اال�ستيراد في �إقليم �إفريقيا جنوب ال�صحراء 38
ً
يوما؛ مقارن ًة بنحو � 10أيام في دول منظمة التعاون االقت�صادي
والتنمية ،كما تتكلف عملية اال�ستيراد  2793دوالر ًا لك ّل حاوية
في المتو�س ��ط؛ مقارن ًة بنحو  1090دوالر فقط في دول منظمة

التعاون االقت�صادي والتنمية.
�كل ع ��ا ٍّم توج ��د عل ��ى الأق ��ل خم�س ��ة �أ�س ��باب تجعل
وب�ش � ٍ
ال ��دول الإفريقية تواجه م�ش ��كالت ارتفاع �أ�س ��عار النقل ،وهي:
(الم�س ��افة ،وال ��دول الحبي�س ��ة ،وع ��دم كفاي ��ة اقت�ص ��اديات
الحجم ،ونق�ص اال�ستثمارات الموجهة لبنية النقل ،و�سيا�سات
النقل والتجارة) ،فعلى �س ��بيل المثال �أثبتت الدرا�س ��ات � ّأن ك ّل
زيادة بن�س ��بة  % 1في الم�سافة تزيد تكلفة النقل بن�سبة 0.25
 ،%وم ��ن المع ��روف � ّأن جميع الأ�س ��واق التقليدية لل�ص ��ادرات
الإفريقية في �أوروبا و�أمريكا تزيد الم�سافة فيها عن  3000كم.
وفي هذا ال�ص ��دد؛ توجد �أهمية لزيادة الإنفاق على البنية
التحتية لطرق النقل الم�ش ��تركة ،والتعاون بين الدول الحبي�س ��ة
وال ��دول ال�س ��احلية المج ��اورة ف ��ي مج ��االت النقل والم�ش ��اريع
الم�ش ��تركة ،وي�أتي دور التج ّمع ��ات الإقليمية المختلفة في تنفيذ
م�شروعات جادة لتح�سين البنية التحتية لطرق التجارة البينية،
فقد �أثبتت الدرا�س ��ات �أ ّن ك ّل زيادة في الإنفاق على بنية الطرق
بن�سبة  % 1ينتج عنها تخفي�ض تكلفة النقل بن�سبة .% 0.14

جدول رقم ( :)2واقع التكامل االقت�صادي بين دول القارة الإفريقية (ال�صادرات البينية)
Source: World Bank، Africa Development Indicators، 2012 / 2013، 2013
2010م

1990م

التجمّع

�سنة
الت�أ�سي�س

التج ّمع االقت�صادي والنقدي لدول و�سط �إفريقيا
CEMAC

1994

138.7

التج ّمع االقت�صادي لدول البحيرات العظمى
CEPGL

1976

7

0.5

ال�سوق الم�شتركة لدول �شرق وجنوب �إفريقيا
CPMESA

1994

1146

4.7

8157.8

تج ّمع �شرق �إفريقياEAC

1996

334.5

17.7

1996.7

20.3

التجمع االقت�صادي لدول و�سط �إفريقياECCAS

1983

159.7

1.4

482.5

0.6

التج ّمع االقت�صادي لدول غرب �إفريقيا
ECOWAS

1975

1532.3

8

8910.7

8.8

تج ّمع دول المحيط الهندي IOC

1984

62.5

3.9

184.1

5.3

التج ّمع االقت�صادي لدول جنوب �إفريقياSADC

1992

1655.3

6.6

14575.9

9.8

االتحاد االقت�صادي والنقدي لدول غرب �إفريقيا
UEMOA

1994

620.8

13

2250.3

14.6

القيمة
مليون دوالر

ن�سبة من �إجمالي
ال�صادرات ( )%

القيمة
مليون دوالر

ن�سبة من �إجمالي
ال�صادرات ( )%

2.3

383

1.2

80.7

1.5
7.7
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الفر�ص ��ة الرابع ��ة :االهتم ��ام بالتعلي ��م ،و�إتاح ��ة
الفر�صة لتعليم المر�أة وتمكينها:

توج ��د عالقة ارتباط وثيقة ال�ص ��لة بي ��ن التوزيع العادل
لفر� ��ص التعلي ��م وخف� ��ض م�س ��تويات الفق ��ر وتعزي ��ز النم ��و
االقت�ص ��ادي ،كم ��ا � ّأن االهتم ��ام بتعلي ��م الن�س ��اء ي� ��ؤدي �إل ��ى
تعزيز م�شاركتهن االقت�ص ��ادية ،ويجعلهن �أكثر ً
وعيا بال�ش�ؤون
ال�صحية وتغذية �أطفالهن ب�شكل جيد.
وقد �أثبتت العديد من الدرا�سات � ّأن التعليم هو �أحد �أهم
العوام ��ل الم�ؤثرة ف ��ي تخفي�ض فر�ص �إ�ص ��ابة الأفارقة بمر�ض
نق�ص المناعة (الإيدز) ،كما � ّأن التعليم ي�ؤدي �إلى اال�س ��تغالل
الأمثل للموارد االقت�ص ��ادية وتقليل م�ستويات الهدر ،وبالرغم
م ��ن الجه ��ود المبذولة لن�ش ��ر التعليم ف ��ي دول �إفريقيا جنوب
ال�ص ��حراء ف� ّإن ن�سبة تق ّل عن  % 60من ال�شباب قادرون على
القراءة والكتابة بفهم.
وباالعتم ��اد على النتائج الدولية الخا�ص ��ة بتعليم المر�أة
(مع ��دل مح ��و الأمية) ف ��ي دول القارة (�أكبر م ��ن ً 15
عاما)،
والمتاح ��ة فقط ل� �ـ  33دول ��ة �إفريقية عام 2009م ،يت�ض ��ح � ّأن
�أعلى ن�س ��ب تعليم المر�أة تتركز في لي�س ��وتو بمعدل ،% 95.3
تليه ��ا دولة غينيا اال�س ��توائية بمع ��دل  ،% 89.8وفي المركز
الثال ��ث ت�أت ��ي دولة زيمباب ��وي بمع ��دل  ،% 89.4وفي المركز
الراب ��ع ت�أتي دولة ناميبيا بمعدل � ،% 88.1أما �أق ّل الدول من
حي ��ث تعليم المر�أة فتتركز في دولة ت�ش ��اد ،حي ��ث بلغ المعدل
فقط  ،% 23.1تليها دولة غينيا بمعدل  ،% 28.1تليها بنين
بمعدل  ،% 29.1ثم �سيراليون بمعدل .% .30.1

الفر�ص ��ة الخام�سة :التنمية ال�ص ��ناعية وتوطين
م�شتريات القطاعات اال�ستراتيجية الكبرى:

أ�سا�سي
وتعدينية؛ فيجب �أن تكون هذه الموارد هي المحرك ال ّ
للتنمي ��ة ال�ص ��ناعية ،وذلك عن طريق توطين م�ش ��تريات هذه
القطاعات ،و�إلزام ال�ش ��ركات العاملة فيها ب�شراء م�ستلزمات
الت�شغيل من ال�سوق المحلي ،وت�شغيل العمالة المحلية وتدريبها
وت�أهيلها لتمكينها من الإحالل مح ّل الخبرة الأجنبية.
فمن حيث احتياطيات البترول الخام؛ فاحتياطي �إفريقيا
من البترول الخام يبلغ نحو � 130.3ألف مليون برميل ،وتحتل
ليبيا المركز التا�س ��ع عالم ّي ًا ،في حي ��ن تحتل نيجيريا المركز
العا�ش ��ر ،كم ��ا توج ��د احتياطيات كبي ��رة لدى ك ٍّل م ��ن �أنجوال
والجزائر ،وذلك ً
وفقا لإح�صاءات عام 2013م.
وتبلغ احتياطيات �إفريقيا من الغاز الطبيعي ما يزيد عن
 14.2تريليون م ،3وتحتل نيجيريا المركز التا�س ��ع عالم ّي ًا في
احتياطي الغ ��از الطبيعي ،كما توجد قدرات كبيرة كامنة لدى
ك ٍّل من الجزائر وم�صر.
وبالن�س ��بة للفحم؛ توجد احتياطيات كبي ��رة لدى ك ٍّل من
جنوب �إفريقيا وزيمبابوي.
وفيم ��ا يتعلق بتوليد الطاقة الكهربائية يبلغ حجم الطاقة
المو َّل ��دة لإفريقيا ع ��ام 2013م نحو  703تيراوات/ال�س ��اعة،
و ُتع� � ّد جن ��وب �إفريقي ��ا �أكبر ال ��دول � ً
إنتاجا ف ��ي �إفريقيا ،تليها
م�صر ثم الجزائر.
ك ّل هذه القطاعات اال�ستراتيجية يجب �أن توجّ ه �سيا�ساتها
نحو توطين الم�ش ��تريات ،ويمكن في هذا المجال اال�ستفادة من
التجرب ��ة النيجيرية في قان ��ون (المكوّن المحلي) ال�ص ��ادر في
مار�س 2011م ،والذي �أكدت الم�ؤ�شرات الأولية قدرته على جذب
مزيد من فر�ص
مزيد من اال�ستثمارات الأجنبية والمحلية ،وخلق ٍ
ٍ
العمل �أمام العمالة النيجيرية ،يُ�ض ��اف لذلك اال�ستغالل الأمثل
الحتياطيات النفط من خالل التو�س ��ع في �إن�شاء م�صافي تكرير
وطنية ،و�إنتاج المنتجات البترولية ب� ٍأيد وطنية ،والتو�سع في ّ
�سن
�سيا�سات لتوطين م�ش ��تريات قطاع النفط والغاز والمعادن؛ كما
في قانون (المكوّن المحلي) في نيجيريا.

يُنظ ��ر للتنمية ال�ص ��ناعية بو�ص ��فها �أحد �أه ��م محدّدات
توجه ال�سيا�س ��ة ال�ص ��ناعية
التنمي ��ة االقت�ص ��ادية ،ويجب �أن ّ
نح ��و تطبي ��ق �أدوات متنوعة لت�ش ��جيع ال�ص ��ناعات ال�ص ��غيرة
والمتو�س ��طة؛ نظر ًا لأهميتها في ت�شغيل العمالة وتخفيف حدّة
الفر�ص ��ة ال�ساد�س ��ة :العدال ��ة ف ��ي توزي ��ع الموارد
البطال ��ة ،ويمك ��ن �أن ت�ش ��مل هذه ال�سيا�س ��ة ما يتعل ��ق بتقديم
قرو� ��ض م ّي�س ��رة ،وتخفي� ��ض الر�س ��وم الجمركية المفرو�ض ��ة داخل الدول الإفريقية:
بالرغ ��م من تعدّد الموارد الطبيعية في العديد من الدول
عل ��ى واردات المواد الخام ،وو�ض ��ع حماية جمركية للمنتجات
الإفريقية ف� ّإن هناك �سوء عدالة في توزيع الموارد ،ومثال على
الم�صنعة.
وبالنظ ��ر �إلى الدول الإفريقية الت ��ي تتمتع بموارد نفطية ذلك بع�ض الدول النفطية مثل نيجيريا؛ ينعم فيها الجنوبيون
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ومجاع ��ةً ،
فوفقا لتقديرات البنك الدول ��ي ف� ّإن معدالت الفقر
تزي ��د معدل  20نقطة في الدول التي يوجد بها عدم ا�س ��تقرار
�سيا�س ��ي ،وك ّل ع � ٍ�ام يم� � ّر على الدول ��ة في حال ��ة العنف وعدم
اال�ستقرار ي�صاحبه �إبطاء فر�ص تخفي�ض الفقر بمعدل ،% 1
كما � ّأن الدول التي تعاني تدهور ًا في �أو�ض ��اع حقوق الإن�س ��ان،
و�ض ��عف الأداء الحكومي ،و�ض ��عف دور القانون� ،أكثر عر�ض ��ة
للح ��روب الأهلي ��ة بمعدل يت ��راوح بي ��ن ()% 45 - 3؛ مقارن ًة
بالدول النامية.
وت�ؤدي ال�صراعات �إلى تهديدات للب�شر بالوفاة �أو الإعاقة
�أو نزوح ال�س ��كان وهروبه ��م لأماكن �أخرى بعيد ًا عن م�ص ��در
دخلهم ومواردهم ،ويوجد في �إفريقيا ً -
وفقا لإح�صاءات عام
2011م  -ما يزيد ع ��ن  13.5مليون الجئ ومعاق حرب ،وبما
ي�ش ّكل ن�سبة  % 38من العدد العالمي البالغ  35مليون �شخ�ص.
وباالعتماد على م�ؤ�شرات الحوكمة العالمية ال�صادرة عن
ً
وخ�صو�صا ما يتعلق بم�ؤ�شر اال�ستقرار ال�سيا�سي
البنك الدولي،
(2013م) ،يالحظ � ّأن ال�ص ��ومال تحت ��ل المركز الأول عالم ّي ًا
من حيث عدم اال�س ��تقرار ال�سيا�سي ،حيث ح�صلت على درجة
�ص ��فر من  100درجة ،وتوجد  11دولة �إفريقية �أخرى ح�صلت
عل ��ى درج ��ات �أق ّل م ��ن  ،10وكان ��ت عل ��ى التوال ��ي( :الكونغو
الديموقراطي ��ة ،وال�س ��ودان ،و�إفريقي ��ا الو�س ��طى ،ونيجيريا،
وليبيا ،وجنوب ال�سودان ،ومالي ،وم�صر ،و�إثيوبيا ،وبوروندي،
والنيجر) ،وبالرغم من ذلك احتلت( :موري�شيو�س ،وناميبيا،
و�سي�ش ��ل) مراكز متقدّمة عالم ّي ًا ،حيث ح�ص ��لت على درجات
( 77.73و  77.25و  )73.46على التوالي.
وف ��ي هذا ال�ص ��دد يج ��ب تفعي ��ل دور االتح ��اد الإفريقي
ال�س ��لم والأم ��ن
والتجمع ��ات الإقليمي ��ة الأخ ��رى ف ��ي �ض ��مان ّ
الإفريقي� ،سواء داخل ّي ًا �أو فيما بين الدول الإفريقية.

و�س ��كان حو� ��ض نهر النيج ��ر بعوائ ��د النفط؛ بينم ��ا الواليات
ال�ش ��مالية هي الأكثر فقر ًا ،وتزداد فيها معدالت البطالة ،كما
�أن ��ه في دولة مثل جنوب �إفريقي ��ا � -أكثر الدول تنمية  -يتركز
مر�ض الإيدز في الفقراء.
فعلى �س ��بيل المث ��ال؛ تبلغ م�س ��احة الواليات الإ�س�ل�امية
في نيجيريا (عددها اثنتا ع�ش ��رة والية)  466712كم ،2وبما
ي�ش ّكل ن�سبة  % 51.3من �إجمالي م�ساحة نيجيريا ،ويبلغ عدد
�س ��كانها  60.64ملي ��ون ن�س ��مة ً
وفقا لتقديرات ع ��ام 2010م،
وبما ي�ش� � ّكل ن�سبة  % 38من �إجمالي �سكان نيجيريا ،وبالرغم
من هذه الأهمية الن�سبية ف� ّإن معدل البطالة يبلغ في المتو�سط
ف ��ي هذه الواليات % 32.1؛ مقارن ًة بمتو�س ��ط يبلغ  % 19في
باق ��ي الوالي ��ات ذات الأغلبية الم�س ��يحية ،كما ت�ش� � ّكل الأ�س ��ر
الأكثر فقر ًا من �إجمالي الأ�س ��ر في هذه الواليات في المتو�سط
ن�س ��بة  ،% 8.6ويبلغ �أق�ص ��اه في والية زامفارا ،وذلك بن�سبة
 % 15.3من جملة �س ��كان الوالية ،تليها والية �س ��وكوتو بن�سبة
 ،% 12وفي المركز الثالث ت�أتي والية كانو بن�سبة .% 11.5
وم ��ن خ�ل�ال تحلي ��ل الخ�ص ��ائ�ص الأ�سا�س ��ية للوالي ��ات
الإ�س�ل�امية في نيجيريا؛ يت�ضح � ّأن جميع هذه الواليات واليات
زراعية ،تعمل الن�س ��بة الأكبر من مواطنيها بن�ش ��اط الزراعة،
و�ص ��يد الأ�س ��ماك� ،أو تج ��ارة المنتجات الزراعية� ،أو ت�ص ��نيع
المنتجات الغذائية والن�س ��يجية �أو الجلود ،ومع ذلك ُتع ّد والية
كادونا هي الوالية ال�ص ��ناعية الأكثر �شهرة بين هذه الواليات،
حي ��ث يوجد به ��ا بع�ض ال�ص ��ناعات ،مثل :الآالت ،وال�ص ��لب،
والألمني ��وم ،والمنتجات البترولية الت ��ي ترتبط بقطاع النفط
والغ ��از ،ويمكنها اال�س ��تفادة م ��ن الفر�ص الت ��ي قدّمها قانون
(المكوّن المحلي) النيجيري� ،أما فيما عدا ذلك من الواليات؛
كبير نظر ًا لعدم وجود خبرة
فتت�ض ��اءل ن�سبة اال�ستفادة ٍ
ب�شكل ٍ
�ص ��ناعية كافية في ت�ص ��نيع متطلبات قطاع النفط والغاز من
الفر�ص ��ة الثامن ��ة :ال�س ��يطرة عل ��ى الف�س ��اد م ��ن
الآالت والمعدات وقطع الغيار ،والتي ُتع ّد من ال�صناعات ذات خالل الحوكمة:
المكوّن التكنولوجي المرتفع.
يحدث الف�س ��اد عندم ��ا تقوم الحكوم ��ات با�س ��تغالل �أموال
ب�شكل غير م�س�ؤولً ،
عادل
فبدال من توزيع الموارد ٍ
الفر�ص ��ة ال�س ��ابعة :تفعي ��ل دور التجمع ��ات ال�ش ��عوب ٍ
ب�شكل ٍ
تق ��وم الحكوم ��ات بجني الثم ��ار وحدها وترمي ل�ش ��عوبها الفتات،
الإفريقية في �ضمان ال�سّ لم والأمن الإفريقي:
ً
ُتع� � ّد ال�ص ��راعات الداخلي ��ة الت ��ي تعتبر ع ��اد ًة ومظهرا وبم ��ا ي�ؤدي �إل ��ى تدمير مق� �دّرات البالد وزعزع ��ة الثقة بين
�أ�سا�س� � ّي ًا في الحياة ال�سيا�س ��ية والأمنية في الدول الإفريقية ،الحكوم ��ات وال�ش ��عوب ،وهو ما يو ّف ��ر مناخ ًا خ�ص ��ب ًا للعنف
فقر والتط ��رف ،فف ��ي ال ��دول النفطي ��ة الإفريقي ��ة تكث ��ر ظاهرة
وم�ص ��در ًا �أ�سا�س� � ّي ًا للب�ؤ� ��س الإن�س ��اني بما ينتج عن ��ه من ٍ

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

تنموية
الف�س ��اد بين كبار الم�س� ��ؤولين في الحكومة و�شركات النفط
العالمي ��ة التي تبحث عن ط ��رق خلفية لتخفي�ض ال�ض ��رائب
المفرو�ض ��ة عليه ��ا ،الأمر الذي ي�ض� � ّيع ملي ��ارات عديدة من
�أموال ال�ش ��عوب ،كم ��ا تكثر ظاهرة تهريب الم ��وارد النفطية
المدعمة للدول المجاورة الفقيرة نفط ّي ًا.
وبتحليل نتائج م�ؤ�شرات الحوكمة العالمية ال�صادرة عن
البنك الدولي ،خ�صو�ص ًا ما يتعلق بم�ؤ�شر الف�ساد (2013م)،
يالحظ �أنّ دولة غينيا اال�س ��توائية تحتل المركز الأول عالم ّي ًا
من حيث الف�س ��اد ،حيث ح�ص ��لت على درجة �ص ��فر من 100
درجة ،وقد ح�صلت  12دولة �أخرى على درجات �أق ّل من ،10
وهي على التوالي( :ال�صومال ،وليبيا ،وال�سودان ،وبوروندي،
وزيمباب ��وي ،وجن ��وب ال�س ��ودان ،وغيني ��ا بي�س ��او ،و�أنج ��وال،
والكونغو الديموقراطية ،وت�شاد ،ونيجيريا ،والكاميرون).
وال �ش � ّ�ك ف ��ي �أنّ �أح ��د �أه ��م العوام ��ل التي ت�س ��اعد في
التح ّك ��م في الف�س ��اد ما يتعل ��ق بتطبيق معايي ��ر الحوكمة في
كا ّفة ال�ش ��ركات والأجهزة الحكومية ،وتحويل �شركات قطاع
الأعمال �إلى �ش ��ركات م�س ��اهمة عا ّمة ومدرجة في البور�صة،
بحيث يت ��مّ �إلزامها بمعايير الإف�ص ��اح وال�ش ��فافية والرقابة
الداخلية والخارجية.

الفر�ص ��ة التا�س ��عة :الإدارة المتكامل ��ة للم ��وارد
المائية:

تواجه بع�ض دول القارة م�ش ��كلة نق� ��ص الموارد المائية
�أو (الفق ��ر المائي) ،وذلك على الرغم م ��ن الجهود الدولية
المبذول ��ة لتوفي ��ر مياه ال�ش ��رب بالك ��مّ والكيف المنا�س ��بين
للحي ��اة الب�ش ��رية ،فق ��د �أك ��دت ّ
خطة عم ��ل (م�ؤتم ��ر الأمم
المتح ��دة للمي ��اه) المنعقد ع ��ام 1997م �أنّ «ك ّل الب�ش ��ر �أ ّي ًا
م ��ا كانت مرحل ��ة التنمية التي تم ّر بها دوله ��م ،و�أ ّي ًا ما كانت
ظروفه ��م االقت�ص ��ادية ،لديه ��م جميع� � ًا الح � ّ�ق الكام ��ل في
الح�ص ��ول عل ��ى مياه ال�ش ��رب بالك ��مّ والجودة التي تنا�س ��ب
احتياجاته ��م الأ�سا�س ��ية» ،وبالرغم من ذلك ال يزال ن�ص ��ف
�س ��كان الق ��ارة يعان ��ون الأمرا� ��ض المرتبط ��ة بالمي ��اه ،مثل
الكولي ��را ،بالرغ ��م من ث ��راء الق ��ارة المائ ��ي ،وبالرغم من
الم�ش ��روعات الدولي ��ة المقدم ��ة ل ��دول الأنهار ف ��ي النواحي
الفنية والمالية واالقت�ص ��ادية والم�ؤ�س�س ��ية؛ ف�إنّ �سوء الإدارة
كان عام�ل� ًا �أ�سا�س� � ّي ًا ف ��ي تد ّني فر� ��ص اال�س ��تفادة من هذه
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الم�شروعات.
ح�ص ��ة المواط ��ن الإفريقي
وت�ش ��ير التقدي ��رات �إلى �أنّ ّ
ً
م ��ن المي ��اه ال تزيد عن  5000م� 3س ��نو ّيا؛ مقابل  24000م3
ف ��ي القارة الأمريكي ��ة و  9000م 3في �أوروبا ،ومع ا�س ��تمرار
معدالت النمو ال�س ��كاني المرتفعة ف ��ي �إفريقيا؛ فمن الم�ؤكد
الح�ص ��ة معر�ضة لالنخفا�ض ب�شكل مالحظ ،كما �أنّ
�أنّ هذه ّ
الم ��وارد المائية ف ��ي �إفريقيا ال تتوزع بالت�س ��اوي ،حيث يم ّثل
نه ��ر الكونغ ��و وح ��ده  % 30من الم ��وارد المائية ف ��ي القارة
الإفريقية.
وب�ش ��كل ع ��ا ٍّم؛ يج ��ب عل ��ى دول �أحوا� ��ض الأنه ��ار �أن
تتب ��ع منه ��ج الإدارة المتكامل ��ة للم ��وارد المائية ،بما ي�ش ��مل
�إ�ش ��راك المجتم َع ْي ��ن المدن ��ي والخا�ص ف ��ي عملية تخطيط
الموارد المائية ،و�إر�س ��اء �إطار قانوني منطق ��ي و�آليات لح ّل
المنازع ��ات ،وحماي ��ة الأنه ��ار م ��ن التلوث ومن اال�س ��تغالل
المفرط ،واال�س ��تعانة بتقنيات حديثة ف ��ي الزراعة المروية،
وذل ��ك به ��دف زي ��ادة الإنتاجية م ��ن الموارد المائي ��ة ،ورفع
كفاءته ��ا ،وتحقيق مزي ��د من العدالة في توزيعها ،وتح�س ��ين
نوعي ��ة المياه ،كما توجد �أهمية لتفعي ��ل التعاون المائي فيما
بي ��ن ال ��دول الإفريقية لتعزي ��ز فر�ص اال�س ��تفادة المثلى من
الموارد المائية.

الفر�صة العا�شرة :الرعاية ال�صحية:

ال يوج ��د �ش � ّ�ك ف ��ي �أنّ انت�ش ��ار الأمرا� ��ض المزمنة في
العدي ��د من الدول الإفريقي ��ة كان له الأث ��ر الكبير في تردي
الأو�ض ��اع االقت�ص ��ادية ،ذلك �أنّ المر�ض يعني �إعاقة الأفراد
عن الم�ش ��اركة بفعالية في العملية التنموية ،كما �أنّ ال�ص ��حة
م ��ن �أحد المكون ��ات الرئي�س ��ة لرفاهية الإن�س ��ان ،فهي ر�أ�س
الم ��ال الب�ش ��ري ،ومحدّد رئي�س ف ��ي تكوين الث ��روة ،ومن ثمّ
توجد عالق ��ة تبادلية بين ال�ص ��حة والثروة ،فال ��دول الغنية
تح�س ��ن
تتمكن من االهتمام ب�ص ��حة مواطنيها ،كما �أنه كلما ّ
الم�س ��توى ال�ص ��حي زادت �إنتاجية العمالة ،وم ��ن ثمّ تتحقق
التنمية ،ومن بين البيانات ال�صادمة في هذا الإطار �أنه على
الرغم من �أنّ �س ��كان �إفريقيا ي�ش ّكلون ن�سبة  % 10من �سكان
العال ��م ف�إنه ��م يتحملون �أعباء  % 25م ��ن الأمرا�ض ،ويوجد
بها  % 3فقط من القوى العاملة بالقطاع ال�صحي.
وم ��ن الم�ؤكد �أنّ زي ��ادة الإنفاق الحكومي على ال�ص ��حة

في الدول الإفريقية �س ��يكون له �أثر �إيجابي كبير في تح�سين االقت�ص ��ادية وخططها في جميع الدول الإفريقية؛ لت�أثير ك ٍّل
أ�سا�سي 
الم�س ��توى ال�ص ��حي للمواطنين ،ويجب على الدول الإفريقية منها في التنمية ومواجهة الفقر ٍ
ب�شكل � ّ
المراجع:
تطبيق تو�ص ��يات �إعالن �أبوجا (2001م) ب�ش� ��أن تخ�ص ��ي�ص
ن�س ��بة  % 15من الإنفاق الحكومي للقطاع ال�ص ��حي ،وتوجد 1- International Trade Centre Africa’s
الموجهة لقطاع Trade Potential: Export Opportunities in
�ضرورة لال�ستغالل الأمثل للمعونات الدولية ّ
Growth Markets، 2012.
ال�ص ��حة الإفريق ��ي ،والت ��ي تبلغ  10ملي ��ارات دوالر �س ��نو ّياً،
2- NEPD، Africa Health Strategy: 2007وتفعي ��ل اال�س ��تراتيجية الت ��ي و�ض ��عتها ال�ش ��راكة الجدي ��دة
2015.
لتنمي ��ة �إفريقي ��ا (نيب ��اد) (2007م 2015 -م) ،والتي تركز 3- Overseas Development Institute،
في حوكمة القطاع ال�ص ��حي ،وو�ضع الت�شريعات وال�سيا�سات Poverty and Poverty Reduction in Sub-
المحلية الداعمة للقطاع ال�صحي ،وتمويل القطاع ال�صحيSaharan Africa: An Over view of Key Issues، ،
London، 2009.
والوقاية المجتمعية ،والأمن الغذائي.
4- United Nations University، The
خاتمة:
Significance of Transport in Africa، Policy
قدّم المقال لمحة �سريعة حول واقع التنمية في �إفريقيا،
Brief N.O 5، 2007.
كم ��ا عر�ض بع�ض الفر�ص التي يمكن من خاللها الم�س ��اهمة 5- World Bank، Africa Development
الفعال ��ة في تخفي� ��ض معدالت الفق ��ر في �إفريقيا وتح�س ��ين
Indicators، 20122013 ،2013/.
م�س ��توى معي�ش ��ة المواطنين ،غير �أنّ المجال ال يت�سع لعر�ض 6- World Bank، Study of Transport Costs
and Prices in Sub-Sahran Africa، 2008.
مقال واحد ،وال يت�س ��ع �أي�ض� � ًا لال�ستفا�ضة
جميع الفر�ص في ٍ
في عر�ض تفا�صيل ك ّل فر�صة ،وال �شك �أنّ جميع هذه الفر�ص
يج ��ب �أن تكون ج ��زء ًا �أ�سا�س� � ّي ًا م ��ن ا�س ��تراتيجيات التنمية
ثقافية ف�صلية َّ
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تنموية

التكامل
االقتصادي
اإلفريقي
د .محمد بوبو�ش
باح�ث ف�ي العالق�ات الدولي�ة والعل�وم
ال�سيا�س�ية  -جامع�ة محم�د الخام��س ،
الرباط � -أكدال

يجتاز

العا َل ُ�م في الفترة الراهنة تح ّوالت عميقة في بنية النظام
العالم�ي ،و�إع�ادة �ص�ياغة لكثي� ٍر م�ن ال�ر�ؤى والمفاهي�م
والقوى الحاكمة للعالقات الدولية.
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نظام جديد
ومع الت�سليم ب�أنه لم ت�سفر هذه التحوّالت عن قيام ٍ
وا�ض ��ح المعالم والم�س ��ارات؛ ف� ��إ ّن ما يحدث على ال�س ��احة الدولية،
بتغيّرات ��ه وت�أثيرات ��ه ،ي�س ��تحق النظ ��ر والتع ّم ��ق؛ بغي ��ة ا�ست�ش ��راف
اتجاهات �إعادة بناء النظام الدولي ،وت�ش ��ير مجمل تلك االتجاهات
�إل ��ى حقيق ٍة �أ�سا�س ��ية ،مفادها� :أ ّن العالم يتح ��رك تحر ًّكا ً
حثيثا نحو
مزيد من التكتالت االقت�صادية الكبرى(((.
ٍ
�اطا تكامليّاً
ولقد �ش ��هدت �إفريقيا  -كباقي قارات العالم  -ن�ش � ً
�إقليمي ًّا وا�س ��ع النطاق ،فال يكاد يخلو مكان فيها من جهود تكاملية،
وفيما �سي�أتي ن�ستعر�ض ً
بع�ضا منها ،والتحديات التي تواجهها ،و�سبل
تجاوزها.

� ً
أوال :مفاهيم و�صيغ التعاون االقليمي:

لالستقرار السياسي دور
رئيس في نجاح إقامة أي
ّ
تكتل اقتصادي ،ويتحقق
االستقرار السياسي من خالل
إعالء سيادة القانون ،وتحقيق
مبدأي الشفافية والمساءلة

� ً
إجماال يمكن القول ب�أ ّن (التعاون الإقليمي) يُع ّد �أحد المفاهيم
ً
وتحديدا علم العالقات
الرئي�س ��ة �ض ��من �أدبيات العلوم ال�سيا�س ��ية،
الدولية ،كما �أنه �أحد المجاالت الرئي�سة في الدرا�سات االقت�صادية،
وع ّل ��ة ذل ��ك تعدد �ص ��ور التع ��اون الممكن ��ة وجوانبها بي ��ن الكيانات
ال�سيا�سية الدولية ،وفي مقدمتها الدول(((.
مفهوما ً
مفهوم (التعاون الإقليمي) يبدو ً
مركبا ،يتكون من كلمتين:
الكلمة الأولى :ت�ش ��ير �إلى مجموعة من المعامالت واالت�صاالت
الكثيف ��ة بي ��ن طرفين� ،أو ع ��دة �أط ��راف (�أ�ش ��خا�ص ،دول� ،أجهزة،
م�ؤ�س�س ��ات ،)...بهدف العمل الم�ش ��ترك على نح ٍو ي�ؤدي �إلى تحقيق
�أف�ض ��ليات م�ش ��تركةّ ،
ويعظ ��م درجة الأمن ل ��دى عدة �أط ��راف ،وال
ً (((
يُ�شترط بال�ضرورة �أن يكونوا متقاربين مكاني ًّا �أو جغرافيّا .
�أم ��ا الكلم ��ة الثاني ��ة :ف�إنه ��ا ب�إ�ض ��افتها للكلم ��ة الأول ��ى تقوم
بتخ�ص ��ي�ص النطاق المكاني للتعاون بين �أطرافه ،حيث يتعلق الأمر
بتعاون �إقليم ّي ،يت�ص ��ل بتفاع�ل�ات تحدث بين عدة
ف ��ي هذه الحالة ٍ
ّ
دول تنتم ��ي �إلى حيّز جغرافي مح� �دد ،ويطلق البع�ض على هذا النوع
من التفاعالت م�صطلح( :الإقليمي .)Regionalism

هذه (التفاع�ل�ات الإقليمية) تعني في �أح ��د تعريفاتها :جهود
دفع التعاون االقت�ص ��ادي والأمني بين ثالث دول �أو �أكثر ،في منطقة
تبعا لأ�س ���س مح ��ددة ،تتعدد ً
جغرافي ��ة معينةً ،
وفقا له ��ا االقترابات
الإقليمية للتعاون االقت�صادي والأمني.
ويمكن التمييز بين نوعين من الإقليمية ،هما:
 - 1الإقليمية المفتوحة  :Open Regionalismيُق�ص ��د
بها تلك الجهود التي ت�ستهدف التعاون في مجاالت التجارة واال�ستثمار.
 - 2الإقليمي ��ة الرخ ��وة  :Soft Regionalismتعن ��ي
الإج ��راءات الم�ش ��تركة ،في �إط ��ار التع ��اون الأمني ،بي ��ن الوحدات
الداخلة في مثل هذا النوع من التعاون(((.
ويعتب ��ر مفهوم االنت�ش ��ار والإقليمي ��ة الجديدة م ��ن المفاهيم
ً
انطالقا م ��ن حقيقة �أ ّن
وثيق ��ة ال�ص ��لة بفكرة (التع ��اون الإقليمي)،
بع�ض �أنم ��اط التعاون تتجه �إلى تجاوز �ش ��رط (الجوار الجغرافي)،
فتمتد بنطاق الإقليم والمكان �إلى التعاون( :ال�سيا�سي ،االقت�صادي،
الثقاف ��ي) ،بالم�ص ��طلح القانون ��ي والفقه ��ي ،وم ��ن ث ّم ُتت ��اح فر�ص
(التع ��اون الإقليمي) في وح ��دات وكيانات �أكثر ات�س � ً
�اعا من المعنى
الجغرافي ال�ضيّق للإقليم(((.
وعل ��ى ال�ص ��عيد االقت�ص ��ادي؛ يمك ��ن القول بتع ��دد الأ�ش ��كال التي
تتخذها ظاهرة (التعاون االقت�صادي) بالمعنى ال�شاملEconomic

((( �شقير ،محمد لبيب :ال��وح��دة االقت�صادية العربية تجاربها
وتوقعاتها (الجزء الأول) ،بيروت ،مركز درا�سات الوحدة العربية،
مايو (�أيار) 1986م� ،ص .45

(((

((( ح ��ول مفهوم ال�ت�ع��اون ان�ظ��ر� :شامي ذب�ي��ان و�آخ� ��رون :قامو�س
الم�صطلحات ال�سيا�سية واالقت�صادية واالجتماعية ،لندن ،ريا�ض
الري�س للكتب والن�شر1990 ،م� ،ص .136

((( ح��ول مفهوم االنت�شار وم�ضامينه انظر� :سعيد ،عبد المنعم:
الإقليمية في ال�شرق الأو�سط نحو مفهوم جديد ،ال�سيا�سية الدولية،
عدد � ،122أكتوبر1995 ،م� ،ص .61

(((  �أحمد �إب��راه�ي��م محمود :التحوالت اال�ستراتيجية و�إ�شكاليات
ال�صراع والأمن في جنوب �شرق �آ�سيا ،ال�سيا�سية الدولية ،العدد
� ،118أكتوبر 1994م� ،ص (.)220 – 216

BYUNG, A. Joon.- Regionalism in the AsiaPacific : Asian or Pacific Community ?..6-Koreain Foucs, vol. 4, n° 4, 1996.- p.p.5
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ً
ا�صطالحا با�سم:
 Integrationبين الدول المختلفة ،والذي يُعرف
(التكامل االقت�ص ��ادي) ،حيث يعتب ��ر التكامل االقت�ص ��ادي �أحد التعابير
الغام�ض ��ة في علم االقت�ص ��اد الحديث عل ��ى الرغم من كثرة ا�س ��تعماله،
فكلمة (تكامل) في المعنى الدارج ً -
مثال -ذات داللة وا�ض ��حة على ربط
كال ً
لت�شكل ًّ
�أجزاء بع�ضها �إلى بع�ض ّ
واحدا(((.
�أما بخ�ص ��و�ص الأدبيات االقت�ص ��ادية؛ ف�إ ّن م�ص ��طلح (التكامل
االقت�صادي) مو�ضع «اختالف بين الفقهاء في تعريفه؛ �إذ نجد البع�ض
يُدخل في نطاقه �ص � ً
�ورا مختلفة من التع ��اون الدولي ،كما يرى �آخرون
�أ ّن قيام عالقات تجارية بين اقت�ص ��اديات قومي ��ة مختلفة ينطوي في
واقع الأمر على (تكامل اقت�صادي) يربط هذه االقت�صاديات»(((.
وي ��رى بع�ض الباحثي ��ن �أ ّن (االندماج االقت�ص ��ادي)(((« :عمل
�إرادي م ��ن قب ��ل دولتي ��ن �أو �أكث ��ر ،يقوم عل ��ى �إزالة كاف ��ة الحواجز
والقي ��ود على المعام�ل�ات التجارية ،وعلى تن ّق ��ل عوامل الإنتاج فيما
نوع
بينها ،كما �أنه يت�ض ��من تن�سيق ال�سيا�س ��ات االقت�صادية ،و�إيجاد ٍ
من تق�سيم العمل بين الدول الأع�ضاء»(((.
�إ ّن (التكامل الإقليمي) يع ّد �إحدى ال�سمات الرئي�سة للعالم(((،

و�إن كان ��ت �ص ��يغة (التكامل الإقليمي) الأوروبي ت�س ��تقطب االهتمام
ف ��ي هذا المجال ،وذلك لتمتعها بدرج ٍة عالي ٍة من االعتماد المتبادل
في المجاالت االجتماعية والثقافية واالقت�ص ��ادية((( ،وقد �أ�ص ��بحت
الدول النامية �أحوج من غيرها لإقامة التعاون وت�أ�سي�س ��ه فيما بينها
عن طريق هذا الأ�سلوب المتق ّدم (التكامل).
(((
فالتكامل �ض ��رورة ال ب� � ّد من مراعاتها بالن�س ��بة لهذه الدول
التي تعاني �أو�ض � ً
�اعا اقت�ص ��ادية في غاية ال�س ��وء ،ج ��راء االنكما�ش
ظالم وغير
االقت�ص ��ادي العالمي العمي ��ق ،والتي تعاني وط�أة نظ � ٍ�ام ٍ
من�صف في العالقات االقت�صادية الدولية.
وق ��د عرّف بع�ض الباحثي ��ن (التكامل االقت�ص ��ادي) ب�أنه�( :إيجاد
�أح�سن �إطار ممكن للعالقات االقت�صادية الدولية ،وال�سعي لإزالة العوائق
الم�ص ��طنعة �أم ��ام التع ��اون االقت�ص ��ادي بي ��ن الدول ،حي ��ث �إ ّن التكامل
االقت�ص ��ادي يعني :تحقيق االندماج بين عدد من الوحدات االقت�صادية،
اثنتي ��ن ف�أكثر ،و�إزالة مظاهر التميي ��ز القائمة فيما بينها ،وتكوين وحدة
اقت�ص ��ادية جديدة متمي ��زة ،كما �أ ّن التكام ��ل االقت�ص ��ادي يُعتبر عملية
تن�سيق م�ستمرة مت�صلة و�صيغة من �صيغ العالقات االقت�صادية)(((.

((( محمد ه�شام خواجيكة :التكتالت االقت�صادية الدولية ،حلب،
مديرية المطبوعات الجامعية1972 ،م� ،ص .30
((( ح�سين عمر :التكامل االقت�صادي �أن���ش��ودة العالم المعا�صر،
القاهرة ،دار الفكر العربي 1998م� ،ص .7
((( ه �ن��اك اخ�ت�لاف كبير بين االقت�صاديين ح��ول تحديد م�صطلح
(التكامل االقت�صادي) ،فالبع�ض منهم ا�ستعمل م�صطلح (االندماج
 ،)Intégrationوالبع�ض الآخر ا�ستعمل م�صطلح (التعاون)،
و�آخ��رون ا�ستعملوا م�صطلح (التكتل) ،ويرجع هذا االختالف بوجه
عام �إلى التباين في وجهة نظر ه�ؤالء االقت�صاديين حول (التكامل
 )Complémentaritéالمقترح بين مجموعة من الدول ،هل
تكامل
هو في �شكل اتفاقيات ثنائية� ،أو تعاون بين دولتين� ،أو في �شكل ٍ
إقليمي بين مجموعة من الدول من �أجل �إن�شاء كتلة اقت�صادية ،هنا
� ٍّ
تجدر الإ�شارة �إلى �أنّ االقت�صاديين ي�ستخدمون م�صطلح (التكامل)
لنقل معنى التعبير الإنجليزي( )Intégration( :وف��ي اللغة
الإنجليزية ا�شتق هذا اللفظ من ( )Entegerالذي يعني ال�شيء
المتراكب ع�ضوي ًّا في ك� ٍّل ال يتجز�أ ،مثلما يُ�س ّمى في الريا�ضيات:
ال��واح��د ال�صحيح) ،كما �أنّ بع�ض االقت�صاديين يع ّرفون التكامل
االقت�صادي �أحيان ًا ح�سب �أ�سبابه ،و�أحيان ًا �أخرى ح�سب �أهدافه ،لهذا
عام بين مختلف الكتّاب
نرى �أنّ م�صطلح (التكامل) لم يحظ باتفاقٍ ٍّ
االقت�صاديين؛ كالمفاهيم والتعريفات الأخرى في العلوم االقت�صادية.
(((  �أحمد الغندور :االن��دم��اج االقت�صادي العربي :معهد البحوث
والدرا�سات العربية ،القاهرة1970 ،م� ،ص .4
((( محمد ال�شاذلي :التكامل االقت�صادي في �أمريكا الالتينية ،المجلة
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/http://ar.wikipedia.org
الم�صرية للقانون الدولي1978 ،م� ،ص .227
((( د .عبد المنعم �سعيد :الجماعة الأوروبية ،تجربة التكامل والوحدة،
مركز درا�سات الوحدة العربية ،بيروت1986 ،م� ،ص .22
((( د .م�صطفى �سالمة ح�سين :الجماعة االقت�صادية الإفريقية ،قراءة
قانونية ،مجلة ال�سيا�سة الدولية ،العدد  ،113يوليو 1993م� ،ص .29
(((

Maurice SCHIFF , Intégration régionale et
développement , Economica , World Bank
. ,Paris, 2004, pp 330

ثانياً� :أ�شكال التكامل االقت�صادي(((:

للعالقات االقت�صادية الدولية �أ�شكال عديدة من حيث �أطراف
العالقة ،فهناك العالقات االقت�ص ��ادية الثنائية بين دولتين ،و�أخرى
متع ��ددة الأط ��راف بين دولتي ��ن �أو �أكث ��ر ،وهناك عالق ��ات التعاون
االقت�صادي الثنائية التي تحدث على م�ستوى المنظمات االقت�صادية
للأمم المتحدة� ،إ�ضافة �إلى العديد من منظمات التعاون االقت�صادي
المتخ�ص�صة والمرتبطة بالأمم المتحدة(((.
�إ�ض ��افة �إل ��ى ذل ��ك :هن ��اك �أ�ش ��كال �أخ ��رى م ��ن (التع ��اون
االقت�صادي الدولي) ،تتمثل في المبادرات الفردية� ،أي التي تتم من
طرف واحد ،ودون وجود اتفاقية م�سبقة ،كالم�ساعدات االقت�صادية
وغيره ��ا ،لدول ��ة �أو دول لأ�س ��باب مختلف ��ة ،م ��ن خ�ل�ال المنظمات
االقت�صادية للأمم المتحدة� ،أو من خالل مبادرات فردية من جانب
العديد من دول العالم.
ث ��م هن ��اك عالقات التع ��اون المال ��ي� ،أو عالق ��ات التعاون في
مجال الم�شاريع الم�ش ��تركة� ،أو عالقات التعاون في المجال التقني،
وعالقات التعاون التجاري(((.
((( منير ال�ح�م����ش :ال� ّت�ك��ام��ل االق�ت���ص��ادي ال �ع��رب��ي ،دار الجليل،
دم�شق1987 ،م� ،سليمان نا�صر :التكتالت االقت�صادية الإقليمية
كا�ستراتيجية لمواجهة تحديات االن�ضمام �إل��ى منظمة التجارة
العالمية ،درا�سة حالة الجزائر ،مجلة الباحث ،الجزائر ،العدد 1
2002 ،م� ،ص .86
((( من �أمثلة هذه المنظمات:
 �صندوق النقد الدولي� :أن�شئ بموجب اتفاق بريتون وودز فيالواليات المتحدة في 1944/7/1م؛ بهدف و�ضع نظام نقدي دولي
لتحقيق التوازن في المدفوعات الدولية.
 البنك الدولي للإن�شاء والتعمير� :أن�شئ بموجب اتفاق بريتونوودز؛ لمواجهة احتياجات الدول التي دمرتها الحرب� ،إ�ضافة �إلى
حاجة الدول النامية �إلى ر�أ�سمال للتنمية.
 المنظمة الدولية للتنمية ال�صناعية  :ONUDIتكونتب�ق��رار الجمعية العامة ل�ل�أم��م المتحدة ف��ي 1966/11/17م،
كمنظمة م�ستقلة �ضمن �إطار الأمم المتحدة ،بهدف ت�شجيع التنمية
ال�صناعية في ال��دول النامية ،وخ�صو�ص ًا في قطاع ال�صناعة
التحويلية.
 منظمة الأغذية والزراعة � : F.A.Oأُ�س�ست عام 1945م بهدفالعمل على تن�سيق الكفاية الإنتاجية في الزراعة.
((( انظر – كمثال :-د .عبد المنعم �سعيد ،محمد فايز فرحات:
مجموعة الع�شرين و�إع��ادة هيكلة النظام االقت�صادي العالمي،
�سل�سلة كرا�سات ا�ستراتيجية ،مركز الأهرام للدرا�سات ال�سيا�سية
واال�ستراتيجية ،العدد رقم  ،207القاهرة 2010م ،محمد فايز
فرحات :الدول ال�صاعدة و�إعادة هيكلة النظام الدولي ،العدد 185

�إذن؛ �إذا كان ��ت العالق ��ات االقت�ص ��ادية (الدولي ��ة  -الدولية)
ت�أخذ عدة �صور؛ ف�إ ّن التكامل االقت�صادي بدوره ي�أخذ ً
�صورا متعددة.
وقد تع ّددت الدرا�س ��ات النظرية بخ�صو�ص درجات (االندماج
االقت�ص ��ادي) و�أ�ش ��كاله ،فق ��د �أ�ش ��ار الأ�س ��تاذ BALASSA
�إل ��ى �ض ��رورة التميي ��ز بين ع ��دة درجات م ��ن االندم ��اج �أو التكامل
االقت�ص ��ادي ،وهي( :اتفاقية التف�ض ��يل الجمرك ��ي ،منطقة التجارة
الح ��رة ،ال�س ��وق الم�ش ��تركة ،الوح ��دة االقت�ص ��ادية ،والتكام ��ل
االقت�صادي التامّ)(((.
في حين يرى بع�ض المحللي ��ن �أ ّن درجات هذا االندماج ينبغي
�أن تقت�ص ��ر عل ��ى �أرب ��ع مراحل �أ�سا�س ��ية ،وه ��ي( :منطق ��ة التجارة
الح ��رة ،االتح ��اد الجمركي ،ال�س ��وق الم�ش ��تركة ،و�أخي � ً�را :الوحدة
االقت�صادية)(((.
بينما يرى ٌ
بع�ض �آخر �أ ّن (االندماج النقدي) عن�ص ��ر �أ�سا�س ��ي
ال�ستكمال االندماج.
وتج ��در الإ�ش ��ارة في ه ��ذا المجال �إل ��ى �أ ّن تحقي ��ق (االندماج
االقت�صادي) ال يمكن �أن ي�ؤتي ثماره مع ا�ستمرار ٍّكل من الم�ؤ�س�سات
الوطني ��ة للدول الأع�ض ��اء في و�ض ��عها الأ�ص ��لي ،فمثل ه ��ذه العملية
تتطلب �إقامة م�ؤ�س�س ��ات (فوق وطنية) ،تف ّو� ��ض لها حكومات الدول
الأع�ضاء تدريجي ًّا اخت�صا�صاتها االقت�صادية ،واتباع مثل هذا النهج
�عبي ،يمكن التعبير عنه عن
دعم �ش � ٍّ
التفوي�ض ��ي ال يكتمل كذلك دون ٍ
طريق اال�س ��تفتاء� ،أو من خالل �إن�شاء برلمان للمجموعة ،يقوم على
التمثيل الن�س ��بي ّ
لكل مواطني الدول الأع�ضاء� ،أو يُختار �أع�ضا�ؤه من
برلماناتها.
وبذلك؛ ف�إ ّن نهاية المطاف ،عند ا�س ��تكمال هذه المراحل ،هي
االنتقال من الوحدة االقت�صادية �إلى وحدة �سيا�سية تكون �شبيهة �إلى
�أبعد الحدود باالتحاد الفيدرالي.

ثالثاً :دوافع التكامل الإفريقي:

عق ��ب انتهاء الح ��رب الباردة ب ��د�أت �إفريقيا ف ��ي التركيز في
التنمية االقت�ص ��ادية ،ومحاولة تج ّنب الآثار ال�س ��لبية لتيار العولمة،
يوليو 2011م� ،ص .15
(((

B.BALASSA: The Theory of économique
intégration, Allan anda Un Win London,
.fourth impression 1973

((( د� .سامي عفيفي حاتم :التجارة الخارجية بين النظرية والتنظيم،
الجزء الثاني ،ال��دار الم�صرية اللبنانية1992 ،م� ،ص  ،286وما
بعدها.
ثقافية ف�صلية َّ
محكمة متخ�ص�صة في �ش�ؤون القارة الإفريقية
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قراءات

تنموية
واال�س ��تفادة منها ،وذلك من خالل االعتماد المتبادل((( ،من خالل
تطوير منظمات قائمة� ،أو �إن�شاء منظمات جديدة.
ويعود ذلك �إلى عدة �أ�سباب� ،أبرزها ما ي�أتي:
 تمتلك قارة �إفريقيا مقومات اقت�صادية و�سيا�سية وثقافيةم�شتركة :ف�أغلب اقت�ص ��اديات القارة خ�ضعت لال�ستعمار ،حيث
ّنظمت القوى اال�ستعمارية بع�ض الأن�شطة االقت�صادية (التجارة،
التموي ��ل ،الم�س ��ائل النقدي ��ة ،الم�س� ��ؤولية الإداري ��ة ،النق ��ل)،
إقليمي ،ومثل تلك الترتيبات
�ا�س � ٍّ
و�ش ��بكات االت�ص ��ال ،على �أ�س � ٍ
التي ا�س ��تمرت بعد اال�س ��تقالل في الروابط النقدية بين فرن�سا
وال ��دول الفرنكوفوني ��ة� ،أو منظمة الخدمات الم�ش ��تركة ل�س ��وق
�إفريقيا.
 خ�ض ��وع كثي� � ٍر م ��ن دول الق ��ارة لبرام ��ج التكي ��ف الهيكلي،وتحري ��ر االقت�ص ��اد :وا�ش ��تراطات المانحين عبر �سيا�س ��ات البنك
الدول ��ي ،ومراقبة �ص ��ندوق النقد الدولي ،وما ترت ��ب على ذلك مما
تعر�ضت له القارة(((.
 ت�ش ��ابه الم�ش ��كالت الت ��ي تواجهه ��ا دول الق ��ارة الإفريقية:وبخا�صة الفقر والديون(((ً ،
وطبقا لبع�ض التقديرات :ي�صل �إجمالي
الدي ��ون الخارجي ��ة على ال ��دول الإفريقية حوال ��ي  300مليار دوالر،
وعل ��ى الرغم من تع ��دد الجهود والمب ��ادرات الرامية لت�س ��وية �أزمة
الديون؛ ف�إنها جميعها باءت بالإخفاق الذريع(((.
 اال�شتراك في التطور التاريخي واالجتماعي :فقد عانت((( ط��ارق ال�شيخ :التجمعات الإفريقية :مقومات النجاح ومعوقات
التكامل ،الأهرام الرقمي 1 ،يوليو 2007م.

http://digital.ahram.org.eg/articles.
aspx?Serial=221929&eid=1097

((( انظر :الم�شكالت التنموية في �إفريقيا ،تقرير الجزيرة نت ،الأحد
2004/10/03م.
http://www.aljazeera.net/specialfiles/
4 8 e c - b e 0 f - -2 e 8 3 -p a g e s / 7 b 4 b 4 8 7 7
f4d037994bda

((( القمة الإفريقية� ..آم��ال الوحدة والنه�ضة الإفريقية ،موقع �آخر
الأخبار 25 :مايو 2013م.

http://www.akheralanbaa.com/ar/news/4605/
%D8%B1%D8%B2%D8%A7%D8%B2

((( حمدي عبد الرحمان� :إفريقيا وتحديات الألفية الثالثة ،الديون
والفقر ،موقع �أون �إ�سالم� 01،سبتمبر 2000م.

http://www.onislam.net/arabic/
newsanalysis/analysis-opinions/africa-latinhtml.00-00-2000%01-09-2000-america/85335

60

العدد (  ) 24ربيع الآخر  -جمادى الآخرة 1436هـ � /أبريل  -يونيه  2015م

تحقيق (االندماج االقتصادي) ال
يمكن أن يؤتي ثماره مع استمرار
ٍّ
كل من المؤسسات الوطنية للدول
األعضاء في وضعها األصلي،
فمثل هذه العملية تتطلب إقامة
مؤسسات (فوق وطنية)
الدول الإفريقية من اال�س ��تعمار ،وال�ص ��عوبات االقت�صادية بعد
اال�س ��تقالل ،وتراك ��م الدي ��ون ،و�س ��لبيات التبعية االقت�ص ��ادية
لدول اال�س ��تعمار ال�س ��ابق ،كما ت�ش ��ترك جميعها ف ��ي االهتمام
بتج ّن ��ب الآث ��ار ال�س ��لبية للعولم ��ة ،ومحاول ��ة �إظه ��ار االهتمام
بحق ��وق الإن�س ��ان ،و�س ��يادة القان ��ون ،وال�ش ��فافية والم�س ��اءلة
(المحا�سبية)(((.
 ت�ش ��ابه القدرات الع�سكرية واالقت�ص ��ادية :تت�سم الإمكاناتالع�س ��كرية واالقت�ص ��ادية لمعظ ��م دول الق ��ارة بال�ض ��عف ال�ش ��ديد،
با�س ��تثناء دول قليلة ،كم�ص ��ر ،والجزائر ،وكينيا ،ونيجيريا ،وجنوب
�إفريقيا.
وكذلك؛ ت�ش ��ترك ال ��دول الإفريقية ف ��ي التطور الذي �ش ��هدته
النزاعات والحروب ،وطريقة �إدارة ال�صراعات ،حيث اتجه معظمها
�إلى ّ
حل م�ش ��كالتها عبر التفاو�ض ،واال�س ��تعانة ب�آليات حفظ ال�س ��لم
وت�س ��وية المنازع ��ات التابعة لالتحاد الإفريق ��ي� ،أو للتجمعات داخل
القارة ،ومن �أبرز الأمثلة في هذا الإطار :االعتماد ب�ش ��كل كبير على
ق ��وات الأكوموج التابعة لتجمّع �إيكوا�س لل�س ��يطرة على النزاعات في
�س ��يراليون وليبيري ��ا ،وتدخل الق ��وات الإفريقية لحفظ ال�س�ل�ام في
ال�صومال حالي ًّا.
 ُتعان ��ي غالبية الدول الإفريقية التداعيات ال�س ��لبية للعولمة:ف�أغلبه ��ا ال ي�س ��تطيع اتخاذ قرا ٍر في توزيع موارده؛ ب�س ��بب �س ��يطرة
ال�شركات المتعددة الجن�سيات على اقت�صاديات هذه الدول ،و�ضعف
((( خالد حنفي علي :قمة �أكرا وعوائق الوحدة الإفريقية ،الأهرام
الرقمي ،بتاريخ � 01أكتوبر 2007م.

http://digital.ahram.org.eg/articles.
aspx?Serial=221994&eid=4846

دور الدولة مع تطبيق برامج (الإ�ص�ل�اح االقت�صادي) التي �أ ّدت �إلى
بيع ال�شركات العامّة والقطاع العامّ؛ ما �أدى �إلى فقدان هيبة الدول،
وحدوث عدم ا�س ��تقرار �سيا�سي م�صحوب بانقالبات ع�سكرية ،وهي
ظاهرة مزمنة في الدول الإفريقية.
 تحت ��اج �أغلب الدول الإفريقية �إلى اال�س ��تفادة من بع�ضإقليمي يتيح لها
الفر�ص التي تتيحها العولمة :كاالن�ضمام لتج ّم ٍّع � ٍّ
زيادة ا�س ��تثماراتها ،ورفع معدالت النمو االقت�صادي ،وتخفي�ض
الت�ض ��خم ،وتو�س ��عة ال�س ��وق �أمام �ص ��ادراتها ،لخف� ��ض العجز
المزمن في موازين المدفوعات ،وتقوية مركزها التفاو�ضي مع
التكتالت الغربية ،وك�سر التبعية للدول التي كانت ت�ستعمرها.

رابعاً :بع�ض تجارب التكامل االقت�صادي الإفريقي:

(((

 - 1التجم ��ع االقت�ص ��ادي ل ��دول غ ��رب �إفريقي ��ا
:ECOWAS
�أُن�ش ��ئ ف ��ي الغو� ��س ،بتاري ��خ  28ماي ��و 1975م ،ي�ض� � ّم خم�س
ع�ش ��رة دولة ،هي(((( :بنين ،بوركينافا�سو ،الر�أ�س الأخ�ضر� ،ساحل
الع ��اج ،جامبيا ،غانا ،غينيا ،غينيا بي�س ��او ،النيجر ،ليبيريا ،مالي،
موريتانيا((( ،نيجيريا ،ال�س ��نغال� ،س ��يراليون ،توجو) ،بالإ�ضافة �إلى
دولتين عُلقت ع�ض ��ويتهما م� ً
ؤقتا ،وهما( :غينيا ،والنيجر) ،ب�س ��بب
االنقالبات الع�سكرية(((.
(((

Economic Community Of West African States

(((

ECOWAS Member States, in
/http://www.ecowas.int

((( خرجت موريتانيا في دي�سمبر 2000م؛ بعد �أن �أعلنت رغبتها في
االن�سحاب في دي�سمبر 1999م.
((( غينيا كوناكري� :شهدت انقالب ًا ع�سكر ّي ًا مدعوم ًا على الم�ستوى
ال�شعبي ،في  23دي�سمبر 2008م ،قام به النقيب «مو�سى دادي�س
كامارا» �أحد �صغار �ضباط الجي�ش ،وذلك فور وفاة الرئي�س الغيني
الجنرال «الن�سانا كونتي» ،وهو االنقالب الع�سكري الثاني في تاريخ
غينيا بعد اال�ستقالل .انظر :ال�سيد علي �أبو فرحة :م�ستقبل الدولة
الإفريقية بين ال�سطوة الع�سكرية وج��دوى الديمقراطية ،المنبر
الح ّر للجماهير الإريترية2012/12/23 ،م.
http://www.hafash.org/index.
php?option=com_content&vie
2 3 -0 2 -w = a r t i c l e & i d = 2 5 7 9 : 2 0 1 3
&catid=29:arabic&Itemid=328

النيجر :وقع انقالب النيجر في  18فبراير 2010م ،قاده «�سالو
دجيبو» ،حيث �أط��اح بالرئي�س «م��ام��ادو تانجا» ،وم��ن الأ�سباب
المعلنة لهذا االنقالب ما قيل عن �إمعان الرئي�س المنقلب عليه
في مخالفة الديمقراطية ،لمحاولته التر�شح لوالية ثالثة ،وهذا ما

وقد �س ��عى هذا التجمّع �إلى تحقي ��ق مجموعة �أهداف ،تتلخ�ص
ف ��ي :تحقيق حري ��ة انتق ��ال ر�ؤو�س الأم ��وال وال�س ��لع والخدمات بين
الدول الأع�ضاء ،والتن�سيق بين الدول في مجال ال�سيا�سات الزراعية
والم�ش ��روعات ذات العائد الم�ش ��ترك ،وفي مجال البحوث الزراعية
والمائية والنقل والموا�صالت والطاقة.
وبالرغم من �ش ��مولية هذه الأهداف؛ ف�إنه ل ��م يتحقق منها �إال
القليل.
 - 2االتحاد االقت�صادي لدول و�سط �إفريقيا :ECCAS
�أن�ش ��ئ ع ��ام 1983م ،ودخ ��ل ح ّي ��ز التنفيذ في �أوائ ��ل 1985م،
ي�ض� � ّم في ع�ض ��ويته  11دولة من �إقليم و�سط �إفريقيا ،هي�( :أنجوال،
بورون ��دي ،الكامي ��رون ،جمهوري ��ة و�س ��ط �إفريقي ��ا ،ت�ش ��اد ،الكونغو
(برازافي ��ل) ،جمهوري ��ة الكونغ ��و الديمقراطية ،غينيا اال�س ��توائية،
الجابون ،رواندا� ،ساوتومي وبرن�سيب).
وقد كان هذا االتحاد يهدف �إلى:
 تكوين �س ��وق م�شتركة للمجموعة ،تهدف �إلى ت�شجيع التعاونالمتكام ��ل بين الدول الأع�ض ��اء وتقويت ��ه ،في المج ��االت الزراعية،
وال�ص ��ناعية ،والتنق ��ل ،والتجارة ،والجم ��ارك ،والث ��روة الطبيعية،
والم�سائل المالية.
 �إلغ ��اء التعريف ��ة الجمركي ��ة ،والقيود والعقب ��ات التي تعرقلالتب ��ادل التجاري ،وتبديله ��ا بتعريفة جمركية موحّ ��دة ،و�إلغاء قيود
انتقال الأ�ش ��خا�ص والأموال ،وتكوين م�ؤ�س�س ��ة تعاون وتنمية خا�ص ��ة
بالمنظم ��ة ،ومن ��ح الدول الأع�ض ��اء للمنظمة مدة � 12س ��نة لالتجار
الفعلي لم�ؤ�س�ساتها.
 توحي ��د قواني ��ن اال�س ��تثمارات الخا�ص ��ة بالتنمي ��ة ،وتوزي ��عدفع بالمعار�ضة �إلى �إدانة ما ُ�س ّمي «انقالب الرئي�س» ،ودعت قوات
الأم��ن والدفاع �إل��ى «الع�صيان» ،وع��دم �شرعية بقاء الرئي�س في
ال�سلطة بعد انتهاء �آخر 2009م ،وما ذ ّكى ذلك اتجاه «تانجا» لإقامة
عالقات مع فنزويال و�إي��ران ،والتفاو�ض مع ال�صين لال�ستثمار
في مجال اليورانيوم ،مما اعتُبر تهديد ًا للم�صالح الفرن�سية
في النيجر ،من ناحية �أخ��رى :عدم اال�ستجابة لل�ضغوط الدولية
والإقليمية المطالبة بت�سوية �سلمية للأزمة في النيجر ،فمث ًال قامت
الجماعة االقت�صادية لغرب �إفريقيا (الإيكوا�س) بتعليق ع�ضوية
النيجر ،بيد �أنّ الرئي�س «تانجا» �أ�صر على البقاء في ال�سلطة،
فحدث االنقالب .انظر :ال�سيد علي �أبو فرحة :م�ستقبل الدولة
الإفريقية بين ال�سطوة الع�سكرية وجدوى الديمقراطية ،قراءات
�إفريقية 23 ،فبراير  2013م ،على موقع المجلة:

http://www.qiraatafrican.com/
view/?q=1785
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الم�ش ��روعات ب�ش � ٍ�كل متوازن بي ��ن الدول الأع�ض ��اء ،لخل ��ق العوامل
الم�ؤيدة للتبادل المتكامل وت�شجيعها في مختلف المجاالت(((.
 - 3منظمة �إيجاد:((( IGAD
تع ��د الهيئ ��ة الحكومي ��ة للتنمي ��ة (�إيج ��اد) �إح ��دى المنظمات
�ش ��به الإقليمية ف ��ي �إفريقيا ،وهي ترعى التع ��اون والتكامل الإقليمي
ف ��ي منطقة �ش ��رق �إفريقيا ،ح ّل ��ت منظمة الإيجاد مح � ّ�ل الهيئة عبر
الحكومية للتنمية ومواجهة الجفاف ( )IGADDالتي ت�أ�س�س ��ت
دول تعاني الجفاف في �ش ��رق �إفريقيا،
عام 1986م من جانب �س ��ت ٍ
وهي( :جيبوتي ،و�إثيوبيا ،وكينيا ،وال�صومال ،وال�سودان ،و�أوغندا).
واجتمع ر�ؤ�س ��اء ال ��دول في جيبوت ��ي في يناي ��ر 1986م لتوقيع
االتفاقية الذي �أُطلق عليها ر�س ��مي ًّا (�إيجاد) ،ومقرها الر�س ��مي في
جيبوتي ،و�أ�ص ��بحت دولة �إريتريا الع�ض ��و ال�سابع بعد ا�ستقاللها عام
1993م ،وفي مار�س 1996م قام ر�ؤ�ساء الدول بتعديل ميثاق الإيجاد
في نيروبي ،وتن�شيطها مع ا�سم جديد (الهيئة الحكومية للتنمية)(((.
والدول الأع�ض ��اء ف ��ي منظمة �إيجاد هي( :جيبوت ��ي ،و�إثيوبيا،
وكيني ��ا ،وال�ص ��ومال ،وال�س ��ودان ،و�أوغن ��دا) ،و (�إريتريا ،وم�ص ��ر،
وليبيا) بو�صفهم مراقبين.
((( المجموعة االقت�صادية ل��دول و�سط �إفريقيا ،الهيئة الم�صرية
العامة لال�ستعالمات ،تاريخ الن�شر2009/09/30،م ،على الرابط:

http://www.sis.gov.eg/Ar/Templates/Articles/
tmpArticles.aspx?ArtID=467#.VO3Wanzz2Zx

(((

Intergovernmental Authority on Development
(IGAD) , In 1983 and 1984, six countries in
the Horn of Africa - Djibouti, Ethiopia, Kenya,
Somalia, Sudan and Uganda - took action
through the United Nations to establish an
intergovernmental body for development
and drought control in their region. The
Assembly of Heads of State and Government
met in Djibouti in January 1986 to sign the
Agreement which officially launched IGADD
with Headquarters in Djibouti. The State of
Eritrea became the seventh member after
:attaining independence in 1993. See more
http://igad.int/index.php?option=com_content
&view=article&id=93&Itemid=153

((( ان� �ظ ��ر :م�صر وم�ن�ظ�م��ة الإي� �ج ��اد ،ال�ه�ي�ئ��ة ال�م���ص��ري��ة العامة
لال�ستعالمات ،تاريخ الن�شر :الخمي�س  9 /دي�سمبر 2010م ،على
الرابط/

http://www.sis.gov.eg/Ar/Templates/
Articles/tmpArticles.aspx?ArtID=42122#.
VO3XoHzz2Zw
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�أهداف الإيجاد:
 تعزيز التنمية الم�ش ��تركة ،وتن�س ��يق ال�سيا�سات االقت�صاديةواالجتماعية والتكنولوجية والعلمية.
 مواءمة ال�سيا�س ��ات فيما يتعلق بالتجارة والجمارك ،والنقل،واالت�ص ��االت ،والزراعة ،والم ��وارد الطبيعية ،وتعزي ��ز حرية حركة
ال�سلع والخدمات .
 خلق بيئة مواتية للتجارة الخارجية . تحقيق الأمن الغذائي الإقليمي ،وم�ساعدة الجهود التي تبذلهاال ��دول الأع�ض ��اء لمكافحة الجفاف ب�ص ��ورة جماعي ��ة ،وغيرها من
الكوارث الطبيعية والكوارث من �ص ��نع الإن�سان ،وعواقبها الطبيعية.
 ب ��دء البرام ��ج والم�ش ��اريع الإقليمي ��ة لتحقي ��ق الأم ��ن الغذائ ��يوتعزيزها ،والتنمية الم�ستدامة للموارد الطبيعية ،وحماية البيئة.
 تطوي ��ر وتح�س ��ين البني ��ة التحتي ��ة في مجاالت االت�ص ��االتوالنقل والطاقة في المنطقة.
 تعزيز ال�سالم واال�ستقرار في المنطقة.وُ�ضعت ا�ستراتيجية منظمة �إيجاد عام 2003م ،وت ّم اعتمادها
م ��ن  10ر�ؤ�س ��اء ،وتهدف اال�س ��تراتيجية �إلى توجيه برام ��ج التنمية،
وزي ��ادة التعاون ف ��ي الأمن الغذائي ،وحماية البيئة ،و�ص ��ون ال�س ��لم
والأمن وال�ش�ؤون الإن�سانية ،والتعاون االقت�صادي والتكامل.
 - 4ال�س ��وق الم�ش ��تركة لل�ش ��رق والجنوب الإفريقي (كومي�سا)
:((( COMESA
ال�س ��وق الم�ش ��تركة ثاني �أكبر تجمّع من حيث الكثافة ال�سكانية
على م�ستوى القارة ،حيث ي�ض ّم  20دولة ،وقد بد�أت �إرها�صات تكوين
هذا االتحاد منذ 1966م� ،إال �أنه لم ي�ش ��هد تكوين م�ؤ�س�سات تكاملية
�إال منذ �إن�ش ��اء (منظمة التجارة التف�ض ��يلية) عام 1981م ،حيث تم
�إن�ش ��اء ثالث م�ؤ�س�سات لتنفيذ التكامل وت�س ��هيل حركة التجارة بين
الدول الأع�ضاء(((.
(((

The Common Market for Eastern and
Southern of Africa

ت�ضم الكومي�سا في ع�ضويتها  20دولة( :م�صر ،ليبيا ،بوروندي،
(((
ّ
جزر القمر ،جمهورية الكونغو الديمقراطية ،جيبوتي� ،إريتريا،
�إثيوبيا ،كينيا ،مدغ�شقر� ،سي�شل ،م��االوي ،موري�شيو�س ،روان��دا،
ال�سودان� ،سوازيالند� ،أوغندا ،زامبيا ،وزمبابوي)( ،مع مالحظة
ان�سحاب تنزانيا من االتفاقية في �سبتمبر 2000م) ،انظر :موقع
الكومي�سا:
COMESA Members States, in
http://about.comesa.int/index.

�أهداف الكومي�سا:
 التو�ص ��ل �إلى النمو المتوا�صل والتنمية الم�ستدامة في الدولوت�سويق متوازن ومتنا�سق.
إنتاج ٍ
الأع�ضاء ،عن طريق ت�شجيع هيكل � ٍ
ّ
 دف ��ع عجل ��ة التنمي ��ة الم�ش ��تركة ف ��ي كل مجاالت الن�ش ��اطاالقت�صادي ،والتب ّني الم�شترك ل�سيا�سات االقت�صاد الك ّلي وبرامجه،
لرفع م�ستويات المعي�ش ��ة ال�سكانية ،وت�شجيع العالقات الحميمة بين
الدول الأع�ض ��اء ،والتعاون في خلق مناخ مواتي لال�س ��تثمار المحلي
والأجنبي والعابر للحدود(((.
 التعاون في تعزيز العالقات بين ال�سوق الم�شتركة وبقية دولالعالم.
 التعاون في مجال دفع م�س ��يرة ال�س�ل�ام والأمن واال�س ��تقراربين الدول الأع�ض ��اء ،وذلك لتقوية �أوا�ص ��ر التنمية االقت�صادية في
(((
المنطقة.
(((
 - 5اتحاد المغرب العربي :UMA
ظه ��رت فكرة االتح ��اد المغاربي قبل اال�س ��تقالل ،وتبلورت في
�أول م�ؤتم ��ر للأحزاب المغاربية الذي عقد ف ��ي مدينة طنجة بتاريخ
1958/4/30-28م ،و�ض� � ّم ممثلين عن حزب اال�س ��تقالل المغربي،
والحزب الد�ستوري التون�سي ،وجبهة التحرير الوطني الجزائرية.
وبعد اال�ستقالل كانت هناك محاوالت نحو تعاون دول المغرب
و (معاه ��دة م�س ��تغانم) بي ��ن ليبيا والجزائ ��ر ,و (معاه ��دة الإخاء
العربي وتكاملها ،مثل �إن�ش ��اء (اللجنة اال�ست�شارية للمغرب العربي) والوف ��اق) بي ��ن الجزائر وتون� ��س وموريتاني ��ا ع ��ام 1983م ،و� ً
أخيرا
ع ��ام 1964م؛ لتن�ش ��يط الرواب ��ط االقت�ص ��ادية بي ��ن دول المغ ��رب
العرب ��ي ،و (بيان جربة الوح ��دوي) بين ليبيا وتون� ��س عام 1974م ,اجتم ��اع ق ��ادة المغ ��رب العرب ��ي بمدين ��ة زرال ��ده ف ��ي الجزائر يوم
1988/6/10م ,و�إ�ص ��دار (بيان زرالده) الذي �أو�ض ��ح رغبة القادة
 php?option=com_content&view=article&id=1ف ��ي �إقامة االتح ��اد المغاربي ،وتكوين لجنة ت�ض ��بط و�س ��ائل تحقيق
23&Itemid=121
وحدة المغرب العربي.
لمزيد م��ن التفا�صيل ح��ول الكومي�سا ،راج��ع :د� .سمير محمد
�أعل ��ن عن قي ��ام (اتحاد المغرب العربي) ف ��ي 1989/2/17م
عبدالعزيز :التكتالت االقت�صادية الإقليمية في �إط��ار العولمة،
الكومي�سا -مجموعة � -15أوروب��ا الموحدة ،الم�شاركة الإفريقية بمدين ��ة مراك�ش م ��ن ِقبَل خم� ��س دول ،هي( :المغ ��رب ،والجزائر،
(((
المتو�سطة ،مكتبة ومطبعة الإ�شعاع الفنية ،دون ذكر المدينة ،ط 1وتون�س ،وليبيا ،وموريتانيا).
 2001م.ن�صت معاهدة �إن�شاء االتحاد المغاربي على الأهداف الآتية:
ّ
((( للتف�صيل �أكثر حول تج ّمع الكومي�سا يمكن الرجوع �إلى :ولد محمد
 - 1توثيق �أوا�صر الأخوّة التي تربط الأع�ضاء و�شعوبهم.
عي�سى محمد محمود :معوقات التكتالت االقت�صادية الإقليمية في
البلدان النامية (درا�سة حالة الكومي�سا ،مجلة الباحث ،جامعة
 - 2تحقيق تق ّدم مجتمعاتهم ورفاهيتها ،والدفاع عن حقوقها.
قا�صدي مرباح ،ورقلة ،الجزائر ،العدد 2012/10م� ،ص (- 23
.)32

((( ال�سوق الم�شتركة لدول �شرق وجنوب �إفريقيا (الكومي�سا) ،قراءات
�إفريقية 10 ،يونيو 2012م.
http://www.qiraatafrican.com/view/?q=701

(((

L›Union du Maghreb arabe

((( اتحاد المغرب العربي :الهيكل التنظيمي والأهداف� ،إعداد ق�سم
الدرا�سات والبحوث ،الجزيرة نت ،الأحد  1425/8/18هـ الموافق
2004/10/3م.
http://www.aljazeera.net/specialfiles/pages/
da8782d7-a52a-446b-b55e-7e5dae19d48c
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 - 3الم�س ��اهمة ف ��ي �ص ��يانة ال�س�ل�ام القائ ��م عل ��ى الع ��دل
والإن�صاف.
 - 4انتهاج �سيا�سة م�شتركة في مختلف الميادين.
ً
تدريجيا على تحقيق حرية تنقل الأ�شخا�ص ،وانتقال
 - 5العمل
الخدمات وال�سلع ور�ؤو�س الأموال.
و�أ�شارت وثيقة المعاهدة �إلى �أ ّن ال�سيا�سة الم�شتركة تهدف �إلى
تحقيق الأغرا�ض الآتية:
ف ��ي الميدان الدول ��ي :تحقي ��ق الوفاق بي ��ن الدول الأع�ض ��اء،
دبلوما�سي وثيق بينها يقوم على �أ�سا�س الحوار.
تعاون
ٍّ
و�إقامة ٍ
ّ
ف ��ي مي ��دان الدف ��اع� :ص ��يانة ا�س ��تقالل كل دول ��ة م ��ن الدول
الأع�ضاء.
في الميدان االقت�ص ��ادي :تحقيق التنمية ال�صناعية والزراعية
والتجارية واالجتماعية للدول الأع�ض ��اء ،واتخاذ ما يلزم من و�سائل
لهذه الغاية ،خ�صو�ص � ً�ا ب�إن�شاء م�شروعات م�ش ��تركة ،و�إعداد برامج
عامّة ونوعية.
في المي ��دان الثقافي� :إقامة تعاون يرم ��ي �إلى تنمية التعليم
بجمي ��ع م�س ��توياته ،والحف ��اظ عل ��ى القي ��م الروحي ��ة والخلقي ��ة
الم�س ��تمدة من تعاليم الإ�سالم ال�سمحة ،و�ص ��يانة الهوية القومية
العربي ��ة ,واتخ ��اذ م ��ا يل ��زم م ��ن و�س ��ائل لبل ��وغ ه ��ذه الأهداف،
خ�صو�ص � ً�ا بتبادل الأ�س ��اتذة والطلبة ،و�إن�ش ��اء م�ؤ�س�سات جامعية
وثقافية ،وم�ؤ�س�س ��ات متخ�ص�ص ��ة في البحث تكون م�ش ��تركة بين
الدول الأع�ضاء(((.
 - 6تجمّع تنمية الجنوب الإفريقي((( (:)SADC
ُيع� � ّد م ��ن التجمع ��ات الأ�سا�س ��ية الت ��ي �س ��يرتكز عليه ��ا قي ��ام
(الجماعة االقت�صادية الإفريقية).
يوج ��د ف ��ي �س ��ادك  14دول ��ة ،ه ��ي�( :أنغوال ،بت�س ��وانا،
لي�س ��وتو ،م ��االوي ،موزمبي ��ق �س ��وازيالند ،تنزاني ��ا ،زامبي ��ا،
زيمباب ��وي ،ناميبيا من ��ذ  31مار� ��س 1990م من ��ذ اال�س ��تقالل،
جن ��وب �إفريقيا من ��ذ �30أغ�س ��ط�س 1994م ،موري�ش ��يو�س من ��ذ 28
�أغ�س ��ط�س 1995م ،الكونغ ��و الديمقراطية منذ � 8س ��بتمبر 1997م،
مدغ�شقر منذ  18غ�شت (�أغ�سط�س) 2005م).
((( اتحاد المغرب العربي ،الأه��داف والمهام :موقع اتحاد المغرب
العربي،
http://www.maghrebarabe.org/ar/obj.cfm

(((
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الن�ش�أة:
بد�أت منظمة �س ��ادك  SADCبا�سم( :م�ؤتمر تن�سيق تطوير
الجن ��وب الإفريق ��ي � ،)SADCCأ�س�س ��تها ،في �أبري ��ل 1980م،
حكوم ��ات البل ��دان الإفريقي ��ة الجنوبية الت�س ��ع�( :أنجوال ،بت�س ��وانا،
لي�سوتو ،ماالوي ،موزمبيق� ،سوازيالند ،تنزانيا ،زامبيا ،زيمبابوي)،
وف ��ي �أغ�س ��ط�س 1992م تحول ��ت م ��ن � SADCCإلى SADC
عندم ��ا اجتمعت الدول الأع�ض ��اء ف ��ي (وينده ��وك  /ناميبيا) ،وت ّم
توقيع ميثاق جماعة تنمية الجنوب الإفريقي (((.SADC
الأهداف:
 تخفي ��ف حدة الفق ��ر هو الهدف الأ�س ��مى للتج ّم ��ع؛ لتحرير�شعوب المنطقة من �آثاره.
 تحقي ��ق التنمي ��ة والنمو االقت�ص ��ادي ،وتح�س ��ين م�س ��توياتالمعي�شة ل�شعوب الجنوب الإفريقي.
 تعزيز و�سائل الحماية والأمن؛ عن طريق التحالف الع�سكريالم�شترك بين دول التجمّع.
 تحقي ��ق التكامل بي ��ن اال�س ��تراتيجيات والبرام ��ج الإقليميةوالمحلية.
 تعزيز اال�س ��تفادة من الأي ��دي العاملة ،واالنتف ��اع من مواردالإقليم.
 تقلي� ��ص اعتم ��اد ال ��دول الأع�ض ��اء -ب�ش � ٍ�كل خا� �ٍّ�ص -عل ��ىدول ��ة جنوب �إفريقيا (حيث ت ّم ت�أ�س ��ي�س التجمّع قب ��ل عملية التحوّل
ال�سيا�س ��ي في جنوب �إفريقيا ،و�إعالن �إنهاء النظام العن�ص ��ري بها
في عام 1994م).
خال�صة القول:
على نحو ما �أ�ش ��ار كثير م ��ن الباحثين؛ ف� ��إ ّن اهتمامات الدول
الإفريقية من وراء التجمعات الإقليمية تدور حول ثالثة �أهداف:
 - 1الح� � ّد م ��ن الفق ��ر :وتتطل ��ب مواجهت ��ه ً
تركيزا كبي � ً�را في
تنمية (ال�س ��لع العا ّم ��ة الإقليمية) ،والتي ت�ش ��مل( :النق ��ل ،الطاقة،
المي ��اه ،تكنولوجيا المعلومات) ،لتعزي ��ز التجارة بين مختلف الدول
والتفاعالت البينية.
((( انظر بتف�صيل :عا�صم فتح الرحمن �أحمد ال�ح��اج :التكتالت
االقت�صادية الإقليمية الإفريقية ،جماعة التنمية ل��دول الجنوب
الإفريقي (�سادك) نموذج ًا  ،SADC -موقع �سودانايل:

-39-17-19-05-http://www.sudanile.com/2008
-02-2012-38147/10-47-08-24-05-2011-977/36
html.12-02-09-17

 - 2تو�س ��عة التكت�ل�ات التجاري ��ة الإقليمية :و ُيع� � ّد هذا الهدف
�أ�ص � ً
�يال ومحور ّي � ً�ا للعدي ��د م ��ن دول الق ��ارة الإفريقي ��ة المنخرط ��ة
ف ��ي تجمع ��ات �إقليمي ��ة ،وفي هذا ال�ص ��دد؛ �س ��يكون من المنا�س ��ب
الطريق أمام تحقيق التكامل
للم�ؤ�س�س ��ات الإقليمية ،والم�س ��تثمرين الأجان ��ب ،والهيئات التنموية
االقتصادي اإلفريقي طويل
�إدراك الأهمي ��ة المحتملة ل� �ـ( :ممرات التنمية) ،للح� � ّد من الفقر،
وشائك ،وفي حاجة إلى بذل
علم � ً�ا ب�أ ّن هذه الممرات هي بمثابة �آلي ��ة موثوق في قدرتها على نقل
ال�سلع العامّة الإقليمية وتو�صيلها.
الجهود المشتركة من مختلف
ويُع ّد اال�ستثمار في الطاقة (الكهربائية على وجه الخ�صو�ص)
األطراف ،ونبذ الخالفات
الق�ض ��ية الأخرى ذات الأهمية الكبرى لل ��دول الإفريقية ،لأنها �أكثر
مطال ��ب البني ��ة التحتية � ً
إلحاحا ل ��دى هذه ال ��دول ،ولأ ّن عدم وجود
ومعتمد عليه من الطاقة يُع ّد �أكب ��ر عقبة �أمام الإنتاج
م�ص ��در دائ � ٍ�م ٍ
(((
والنم ��و االقت�ص ��ادي  ،وهن ��ا تبرز �أهمي ��ة التجمعات االقت�ص ��ادية ال�سوداني) في بع�ض الفترات.
وبحلول ناجحة.
الإقليمية لعالج تلك الم�شكلة بتكلف ٍة � ّأقل ٍ
وعلى �صعيد ال�سيا�سات :ف�إ ّن دول القارة ال ت�ضع ا�ستراتيجيات
 - 3تحقيق �سلطة متجاوزة للقوميات :تبرز �أهمية هذه الفائدة بعيدة المدى ،خ�صو�ص � ً�ا فيم ��ا يتعلق بالتعاون االقت�ص ��ادي البيني،
وقت لآخر.
من التجمع ��ات الإقليمية في حالة النزاع ��ات القومية �أو االنقالبات حيث تتعطل العالقات نتيجة لتغيّر الحكومات من ٍ
الع�سكرية.
كذلك هناك حاجة �إلى التوفيق بين ال�سيا�س ��ات االقت�ص ��ادية،
خام�ساً :تحديات التكامل االقت�صادي في �إفريقيا:
والمالي ��ة ،والنقدي ��ة ب�ص ��ورة كامل ��ة ،بداية ب�ض ��مان قابلي ��ة تحويل
تواج ��ه التجمعات االقت�ص ��ادية الإفريقية ع ��دة تحديات ،العمالت فيما بين الدول الأع�ض ��اء ،ثم توحيد �أ�س ��عار ال�صرف ،ثم
الو�ص ��ول �إلى عمل ٍة موحد ٍة ،وقد ح ّققت عديد من العمالت ً
نوردها كاالتي:
قدرا من
 - 1تحديات داخل التكتالت االقت�صادية القائمة:
قابلي ��ة التحويل على الم�س ��توى الإقليمي ،الأمر الذي ي�ش ��جّ ع عملية
لال�س ��تقرار ال�سيا�س ��ي دور رئي� ��س ف ��ي نج ��اح �إقام ��ة �أي تك ّتل التجان�س النقدي ،ويع ّزز التجارة البينية الإقليمية.
اقت�ص ��ادي ،ويتحقق اال�س ��تقرار ال�سيا�س ��ي من خالل �إعالء �سيادة
العقبات الإدارية والقانونيةُ :تع� � ّد قاعدة (التوافق الجماعي)
القانون ،وتحقيق مبد�أي ال�ش ��فافية والم�ساءلة ،بالإ�ضافة �إلى تداول �أه� � ّم العقبات الإداري ��ة الم�ؤثرة في جهود التكامل االقت�ص ��ادي بين
ال�سلطة بطرق ديمقراطية ،وو�ضع ا�ستراتيجيات لها �صفة اال�ستمرار الدول الإفريقية ,فبالرغم من �أ ّن الهدف من هذه القاعدة يتم ّثل في
ف ��ي القطاع ��ات كاف ��ة ،خ�صو�ص � ً�ا فيم ��ا يتعل ��ق بتطبي ��ق الأدوات تفادي االن�ش ��قاقات وال�صراعات ال�ص ��ريحة عند عملية الت�صويت؛
االقت�صادية لتحقيق �أهداف ال�سيا�سة الخارجية.
ف�إنها �أ�س ��فرت عن م�ش ��كالت عند التطبيق ،ففي كثي� � ٍر من الأحيان
ولي� ��س م ��ن المعتاد �أن تف�ص ��ل دول القارة بي ��ن العالقات ت�س ��تغرق المفاو�ض ��ات المتعلق ��ة بق ��رارات المنظم ��ة وقت � ً�ا ً
وجهدا
ال�سيا�س ��ية والعالقات االقت�ص ��ادية ،فهذا الف�ص ��ل �أبط�أ وتيرة كبيري ��ن ،وتنته ��ي عادة بق ��رارات توفيقي ��ة  -بهدف �إر�ض ��اء جميع
التع ��اون داخل بع�ض التج ّمعات ،فعلى �س ��بيل المثال :تعر�ض ��ت الأطراف  -خالية من محتوى ذي قيمة(((!
م�س ��يرة تج ّمع المغرب العربي للعراقيل نتيجة للت�ضارب القائم
 - 2معوقات دمج التجمعات:
بين �سيا�س ��ات الدول الأع�ض ��اء ،وكذلك التكامل (الم�صري –
في ظ � ّ�ل غياب ثقاف ��ة (التكامل االقت�ص ��ادي) تنظر حكومات
كثير من الدول الإفريقية بعين ال�ش � ّ�ك ّ
لكل ما ينتق�ص من �س ��يادتها
((( انظر في هذا المو�ضوع :االتحاد الإفريقي والتكامل في مجال
الطاقة :تحديات ودرو���س ،مركز الأه��رام للدرا�سات ال�سيا�سية
واال�ستراتيجية2013/12/17 ،م ،رابط/
http://acpss.ahram.org.eg/projectsRep.
aspx?Report_ID=53

((( ان��ظ��ر :د .م�صطفى ��س�لام��ة ح�سين :ال�ج�م��اع��ة االقت�صادية
الإفريقية ..قراءة قانونية ،ال�سيا�سة الدولية (القاهرة    -م�ؤ�س�سة
الأهرام ،يوليو 1993م)� ،ص .43
ثقافية ف�صلية َّ
محكمة متخ�ص�صة في �ش�ؤون القارة الإفريقية
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قراءات

تنموية
الوطني ��ة ،في مراح ��ل التكامل االقت�ص ��ادي المختلف ��ة ،مما يعرقل
عملي ��ات االنتقال عبر مراحل التكامل االقت�ص ��ادي ،و�إن حدث ذلك
االنتقال؛ فيكون �صوري ًّا ،و�سرعان ما تكتنفه الم�شكالت(((.
وعلى الرغم من �أ ّن (التكامل الإقليمي) كان ً
مدرجا في جدول
�أعم ��ال البل ��دان الإفريقية لعق ��و ٍد خلت؛ ف�إ ّن تل ��ك الجهود تواجهها
العدي ��د من التحديات التي تعرقل م�س ��يرة التكامل ،ولم ت�س ��هم في
تحقيق الدور المتوقع من تلك الجهود.
و�أه ّم هذه العقبات:
ّ
 على الرغم من الموارد التي تزخر بها �إفريقيا؛ ف�إن �إمكاناتالو�صول �إلى الطاقة بالقارة تقع عند م�ستوى �أدنى بكثي ٍر مما هو عليه
في بقية �أنحاء العالم.
 ت�ص ��طدم عملي ��ة التكامل في القارة بالعدي ��د من النزاعاتالتي ت�سود بع�ض الدول الأع�ضاء.
 االنت�ش ��ار الوا�س ��ع للعوائ ��ق ،والمتاري� ��س ،ونق ��اط التفتي�ش علىامت ��داد الطرق الإفريقي ��ة ،مما يزيد من تكلفة النقل ،وي�س ��هم في ت� ّأخر
ت�سليم ال�سلع ،مما ي�ؤدي �إلى عرقلة حركة التجارة داخل القارة وخارجها.
 �ض ��عف �ش ��بكة الهياكل الأ�سا�س ��ية ،والبن ��ى التحتية ،مقارنةبالمقايي�س العالمية ،يعوق التجارة البينية بين البلدان الإفريقية.
 وج ��ود تباي ��ن وا�ض ��ح بي ��ن دول التج ّم ��ع� ،أو بي ��ن التجمعاتالمختلفة ،ومن �ش�أن هذه الفجوة االقت�صادية �أن ّ
تعطل مجرد �إقامة
ح ��وار فيم ��ا بينها وفق � ً�ا لبرنامج م�ش ��ترك ،مما يعن ��ي �إعاقة تكامل
اقت�صادا ً
ً
واحدا.
اقت�صاداتها لت�صبح
ً
 ل ��م ت�ض ��ع التج ّمع ��ات االقت�ص ��ادية الإفريقية �إط ��ارا يعالجإقليمي
التزام ��ات الدول الإفريقية الأع�ض ��اء ف ��ي تجم ٍّع اقت�ص ��اديٍّ � ٍّ
تجاه تجمّع �آخر من�ض� �مّة �إليه ،وهو ما يخلق ازدواجية في الخطوات
الالزم ��ة لتحقي ��ق التكامل ،كما يتعار�ض مع قواع ��د منظمة التجارة
تن�ص على �أ ّن الدولة الع�ض ��و بتجم ٍّع اقت�ص ��اديٍّ ينبغي
العالمية التي ّ
(((
�أال تن�ضم �إلى �أكثر من اتحا ٍد جمركي.
((( طارق ال�شيخ :التجمعات الإفريقية ...مقومات النجاح وعوائق
الف�شل ،مجلة ال�سيا�سة الدولية ،يوليو 2007م.
(((  �أميرة البربري( :م�ؤتمر) :خم�سون عام ًا على العمل الوحدوي
الإفريقي ،تحت رعاية االتحاد الإفريقي لالحتفال بمرور خم�سين
عام ًا على الوحدة الإفريقية ،موقع ال�سيا�سة الدولية ،رابط/

http://www.siyassa.org.eg/

�/3141/51/NewsContent/6أن�شطة-ال�سيا�سة-الدولية/
م�ؤتمرات-وندوات�/إنجازات-و�إخفاقاتaspx.
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�ساد�ساً :كيفية تجاوز العقبات:

م ��ا زالت هناك فج ��و ٌة كبي ��ر ٌة بين الواق ��ع الفعل ��ي للتجمعات
االقت�صادية الإفريقية والآمال الإفريقية المعقودة عليها ،وردم هذه
الفجوة يتطلب ً
جهودا �ضخمة على ّكل الم�ستويات.
فعلى ال�ص ��عيد ال�سيا�س ��ي :يتطل ��ب الأمر ً
مزيدا من التن�س ��يق
المتبادل بين الحكومات الإفريقيةً ،
ومزيدا من االلتزام بالمعاهدات
واالتفاقي ��ات والبروتوك ��والت المو ّقع ��ة ف ��ي �إط ��ار ه ��ذه التجمعات،
بالإ�ضافة �إلى دعم الديمقراطية والحكم الر�شيد.
وعل ��ى الم�س ��توى االقت�ص ��ادي :ال ب ��د م ��ن الت ��زام الحكومات
الإفريقي ��ة بدع ��م التج ��ارة البيني ��ة ،بتطوي ��ر البني ��ة التحتي ��ة ف ��ي
مجاالت النقل والطاقة وتكنولوجيا المعلومات واالت�ص ��االت ،وزيادة
التن�س ��يق من �أجل توحيد اللوائح والقواعد ّ
المنظمة لحركة التجارة
واال�ستثمار ،وت�سهيل انتقال الم�ستثمرين بين مختلف دول القارة.
ه ��ذا �إل ��ى جانب دع ��م االبت ��كار لزيادة الق ��درات التناف�س ��ية
الإفريقية في االقت�ص ��اد العالمي القائم على المعرفة والتكنولوجيا،
�إلى جانب تقوية ال�ش ��راكات بين القطاعي ��ن العا ّم والخا�ص ،وتوفير
التمويل الالزم.
وعلى الم�ستوى الأمني :تبرز �أهمية مواجهة التحديات الأمنية،
�إذ ي�ص ��عب تو ّقع تحقي ��ق نقلة نوعية في مجال التكامل االقت�ص ��ادي
والتجارة الإقليمية البينية دون بيئة �أمنية مواتية.

و�أخيراً:

تجدر الإ�شارة �إلى �ضرورة دمج دور م�ؤ�س�سات المجتمع المدني
والقط ��اع الخا�ص في م�ش ��روعات التكامل االقت�ص ��ادي وتو�س ��يعها،
خ�صو�ص � ً�ا ف ��ي مج ��ال �ص ��ياغة برام ��ج تي�س ��ير التب ��ادل التج ��اري
وتنفيذها ،على نح ٍو ي�ض ��من تفعيل الأدوات ال�ش ��عبية ً
جنبا �إلى جنب
م ��ع الأدوات الحكومي ��ة والنخبوي ��ة ،وفي هذا ال�س ��ياق ت�أت ��ي �أهمية
تو�س ��يع دور كيانات رجال الأعمال ،والتوا�صل مع جماعات الم�صالح
(((
ذات ال�صلة.
كما يجب ت�أكيد ما ي�أتي:
 �ض ��رورة �أن يت ��م التفاو�ض مع التكت�ل�ات العالمية ،كاالتحادالأوروب ��ي ،م ��ن خ�ل�ال ا�س ��تراتيجية موح ��دة للتجمع ��ات الإقليمية
((( نهاد مكرم :االتحاد الإفريقي والتجارة البينية الإفريقية ..حالة
الكومي�سا ،مركز الأه��رام للدرا�سات ال�سيا�سية واال�ستراتيجية،
رابط/

http://acpss.ahram.org.eg/projectsRep.
aspx?Report_ID=49

ب�شكل منفرد.
الإفريقية ،ولي�س من ِقبَل ّكل دولة ٍ
 �ض ��رورة التركيز في قطاعات تنموية تربط الدول الإفريقيةبع�ضها ببع�ض ،مثل :االت�صاالت ،الطرق ،الطاقة ،والمياه.
 �أهمي ��ة �أن تتالءم التزام ��ات التجمعات الإفريقية وم�س ��توىنم� � ّو اقت�ص ��اد ّكل دول ��ة ،كما ينبغ ��ي �أن تت ��وازن المزاي ��ا والتكاليف
لاللتزامات بين دول التجمعات الإقليمية(((.
لم تنجح التجمعات االقت�صادية الإفريقية في تحقيق الآمال التي
ترتق �إلى م�ستوى � ّأقل الر�ؤى المطروحة
كانت معقودة عليها ،بل �إنها لم ِ
عند �إن�شائها ً
طموحا ،ويعني ذلك من الناحية العملية �أمرين:
الأول� :أ ّن عل ��ى الحكوم ��ات والتجمع ��ات الإقليمي ��ة القي ��ام
بالمزيد من الجهد ،و�إظهار المزيد من الإرادة ال�سيا�س ��ية والجدية
التنفيذية للتقدم في م�سيرة تلك الترتيبات التعاونية والتكاملية على
ال�صعيدين الإقليمي ودون الإقليمي.
والثان ��ي� :أ ّن عل ��ى المجتمع الدول ��ي واجب م ّد يد الع ��ون� :أوالً
بالإق ��رار بمكانة هذه الترتيبات ودورهاً ،
وثانيا بالتعاون الم�ؤ�س�س ��ي
والمنهج ��ي والمنتظ ��م معه ��ا ،بما ي�ش ��مل تمكينها م ��ن االرتقاء �إلى
توقع ��ات النخ ��ب وال�ش ��عوب الإفريقي ��ة ،وتلبي ��ة متطلب ��ات التنمي ��ة
والتع ��اون والتكام ��ل فيم ��ا بين ال ��دول الإفريقي ��ة على ال�ص ��عيدين
الإقليمي �أو دون الإقليمي.
يت�ص ��ل بذل ��ك :التداعيات ال�س ��لبية لغياب التمثيل المن�ص ��ف
للق ��ارة الإفريقي ��ة في ع�ض ��وية التجمع ��ات الدولي ��ة الم�ؤث ��رة ،مثل
(مجموع ��ة الع�ش ��رين) ،فبالرغ ��م من مع ��دالت النمو االقت�ص ��ادي
المتزاي ��دة لدول القارة الإفريقية في ال�س ��نوات الأخيرة؛ ف�إ ّن القارة
ال�س ��مراء ب�أ�سرها لي�ست ممثلة في ع�ض ��وية المجموعة �إال عبر دولة
واح ��دة فقط ه ��ي (جنوب �إفريقي ��ا) ،وهو �أمر ال يعك� ��س الواقع من
حي ��ث الثقل وال ��وزن والدور االقت�ص ��ادي والتجاري� ،س ��واء لإفريقيا
ب�شكل فردي(((.
ككل� ،أو لدولها ٍ
((( خالد حنفي علي :الإقليمية الجديدة في �إفريقيا ..ومواجهة
العولمة� ،أون �إ�سالم 25 :مايو 2001م.
http://www.onislam.net/arabic/
newsanalysis/analysis-opinions/africa-latinhtml.00-00-2000%25-05-2001-america/85307

((( د .وليد محمود عبد النا�صر� :إفريقيا في ع�صر العولمة :التحديات
والفر�ص ،المركز الإقليمي للدرا�سات اال�ستراتيجية ،القاهرة،
2015/01/01م� .أُن�شئت (مجموعة الع�شرين) �أ�ص ًال �إ ّبان الأزمة
المالية الآ�سيوية لعامي 1998/1997م� ،إال �أنه منذ هذا التاريخ
حدثت تغيرات ج��ذري��ة وت �ح��والت على الم�شهدين االقت�صادي

من المناسب للمؤسسات
اإلقليمية ،والمستثمرين
األجانب ،والهيئات التنموية
إدراك األهمية المحتملة لـ:
(ممرات التنمية)
الخال�صة:
لقد حبا اهلل القارة الإفريقية بالم�ص ��ادر الطبيعية الغنية ،مع
التميز ببع�ض الم�ص ��ادر اال�س ��تراتيجية التي ال تقارن ،وهذه الميزة
الن ��ادرة ف ��ي الم�ص ��ادر الطبيعي ��ة ال تم� � ّد �إفريقيا فق ��ط ب�إمكانات
�ض ��خمة للتنمية االقت�صادية فح�سب ،لكن �أي�ض � ً�ا ت�ش ّكل ً
جذبا ً
كبيرا
للدول الغربية ،ومن �ضمنها الواليات المتحدة خالل م�سعاها لحفظ
وتو�سيع و�ضعها اال�ستراتيجي في القرن الحادي والع�شرين ،وفي هذا
ال�س ��ياق؛ ف�إ ّن �إفريقيا ت�س ��تعيد قوتها لجذب العالم ،كما �أ ّن مكانتها
وت�أثيرها يتح�سنان � ً
أي�ضا.
وم ��ن جان ��ب �آخ ��ر؛ ف� ��إ ّن النزع ��ة ال�س ��تمرار تهمي� ��ش �إفريقيا،
وال�ص ��راعات الم�ستمرة في بع�ض المناطق فيها ،ال تتوافق � ً
إطالقا مع
التطور ال�س ��ريع للعولمة االقت�ص ��ادية في العالم الحال ��ي ،وفي الوقت
ال ��ذي تتزايد في ��ه �أعداد ال ��دول التي تح�ش ��د ّكل طاقاته ��ا ومواردها
المادية لكي تنال مكانة مواتية في المناف�س ��ة للقوة الوطنية ال�ش ��املة
في العالم في الم�ستقبل؛ نجد بع�ض البالد الإفريقية ما زالت ّ
ت�شن بال
�ضمير ً
حروبا بال معنى ،وعلى ح�ساب �أعدا ٍد كبير ٍة من �أرواح الب�شر!
وبذل ��ك يمك ��ن الق ��ول� :إ ّن الطري ��ق �أم ��ام تحقي ��ق التكام ��ل
االقت�ص ��ادي الإفريقي طويل و�ش ��ائك ،وفي حاجة �إل ��ى بذل الجهود
الم�شتركة من مختلف الأطراف ،ونبذ الخالفات 
والمالي العالمي ،وهو ما ي�س ّوغ الدعوة �إلى �ضرورة �إعادة النظر في
�ضم
ت�شكيل المجموعة ،ودورها ،وواليتها ،ووظيفتها ،بما في ذلك ّ
دولٍ �إفريقية �أخرى لع�ضويتها ،مثل :م�صر ونيجيريا ،رابط/

/http://www.rcssmideast.org/Article/2960
�إ فر يقيا  -في  -ع�صر  -ا لعو لمة  -ا لتحد يا ت  -و ا لفر �ص . #
VO8Prnzz2Zw

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

إجتماعية

المرأة اإلفريقية
ودورها في
النهوض بالقارة
(الجن�س� � ْين)
والزوجية تعن ��ي :تف ّرد ك ٍّل من الزوجين
َ
بخ�ص ��ائ�ص نف�س ��ية وبيولوجية تنا�س ��ب وظيفت ��ه ودوره في
تنا�س ��لهماَ } ،و َب � َّ�ث ِم ْن ُه َما ِر َجا ًال َك ِثير ًا َو ِن َ�س ��اء{ (الن�س ��اء
 ،)1 :كم ��ا تعني �أنهما �ش ��ريكان في حمل ر�س ��الة ال�س ��ماء،
وعم ��ارة الأر�ض به ��ا ،فالعمارة لي�س ��ت وقف ًا على التنا�س ��ل
والتكاث ��ر ،كما �أنّ م�س� ��ؤولية حمل الر�س ��الة وعمارة الأر�ض
بها لي�س ��ت وقف ًا على �أحدهما دون الآخر ،فالم�ساواة فيهما
قائم ��ة بين الذك ��ر والأنثى ،فالخطاب الإلهي وما يت�ض� � ّمنه
من تكليف وم�س� ��ؤولية ي�ش ��ملهما مع ًاَ } ،و ُق ْل َنا َيا �آ َد ُم ْا�س� � ُكنْ
�أَن ��تَ َو َز ْو ُج َك ا ْل َج َّن َة َو ُك َال ِم ْنهَا ر ََغد ًا َح ْي ُث ِ�ش� � ْئ ُت َما َو َال َت ْق َر َبا
ال�ش َج َر َة َف َت ُكو َنا ِمنَ ا ْل َّظالِمِ ينَ (َ )35ف�أَ َز َّل ُه َما َّ
هَ ِـذ ِه َّ
ال�ش ْي َط ُان
عَ ْنهَا َف�أَ ْخ َر َج ُه َما ِم َّما َكا َنا ِفي ِه َو ُق ْل َنا اهْ ِب ُطو ْا َب ْع ُ�ض� � ُك ْم ِل َب ْع ٍ�ض
عَ � � ُد ٌّو َو َل ُك ْم ِفي الأَ ْر ِ�ض م ُْ�س� � َت َق ٌّر َو َم َتا ٌع �إِ َلى ِح ٍين (َ )36ف َت َل َّقى
�آ َد ُم ِمن َّر ِّب ِه َك ِل َم ٍات َف َت َاب عَ َل ْي ِه �إِ َّن ُه هُ َو ال َّتوَّابُ ال َّر ِحيمُ ()37
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ُق ْل َن ��ا اهْ ِب ُطو ْا ِم ْنهَا َجمِ يع ًا َف ِ�إ َّم ��ا َي�أْ ِت َي َّن ُكم ِّم ِّني هُ دًى َف َمن َت ِب َع
هُ � �دَايَ َف َال َخ ْو ٌف عَ َل ْي ِه ْم َو َال هُ � ْ�م َي ْح َز ُنونَ { (البقرة - 35 :
.)38
} َق � َ
�ال اهْ ِب َطا ِم ْنهَا َجمِ يع ًا َب ْع ُ�ض� � ُك ْم ِل َب ْع ٍ�ض عَ � � ُد ٌّو َف ِ�إ َّما
َي�أْ ِت َي َّن ُك ��م ِّم ِّني هُ � �دًى َف َم ِن ا َّت َب َع هُ دَايَ َفلاَ َي ِ�ض� � ُّل و اََل َي ْ�ش� � َقى
(َ )123و َم ��نْ �أَ ْع َر� َ��ض عَ ��ن ِذ ْك � ِ�ري َف ِ�إنَّ َل ُه َم ِع َي�ش� � ًة َ�ض ��نك ًا
َو َن ْح ُ�ش� � ُر ُه َي� � ْو َم ا ْل ِق َيا َم ِة َ�أ ْع َمى (َ )124ق َال رَبِّ ِل َم َح َ�ش� � ْر َت ِني
�أَ ْع َم ��ى َو َق� � ْد ُكنتُ َب ِ�ص ��ير ًا (َ )125ق � َ
�ال َك َذ ِل َك َ�أ َت ْت � َ�ك �آ َيا ُت َنا
ن�س ��ى (َ )126و َك َذ ِل � َ�ك َن ْج ِزي َمنْ
َف َن ِ�س ��ي َتهَا َو َك َذ ِل � َ�ك ا ْل َي ْو َم ُت َ
�أَ ْ�س� � َر َف َو َل ْم ُي ْ�ؤ ِمن ِب�آ َي ِات َر ِّب ِه َو َل َع َذابُ ْال ِآخ َر ِة �أَ َ�ش� � ُّد َو�أَ ْب َقى{
(طه .)127 - 123 :
ٍّ
والخا�ص ��ة لكل من
ه ��ذه الو�ض ��عية والوظيفي ��ة العا ّمة
ّ
الذك ��ر والأنثى ،وما يتر ّت ��ب عليها من التزام ��ات وواجبات
وحق ��وق ل ��ك ٍّل منهم ��ا ،كان ��ت مو�ض ��ع خ�ل�اف واخت�ل�اف،

محمد العقيد
كاتب وباحث �س�وداني ،وع�ضو هيئة
تحرير مجلة قراءات �إفريقية.

المر�أة

ِ�صنْـ ُو الرجل منذ بدء َخ ْلق
الإن�س�ان؛ و� ْإن تماي�ز جن�س
ٍّ
كل منهم�ا ببع��ض الخ�ص�ائ�ص ،ق�ال اهلل
تعالىَ :
}خ َل َق ُكم ِّم�ن َّن ْف ٍ�س َواحِ َد ٍة َو َخ َل َق
ِمن َْه�ا زَ ْو َج َها{ [الن�س�اء  ،]1 :وقال تعالى:
}و�أَنَّهُ َخ َل َق الزَّ ْو َج ْينِ َّ
الُن َثى{
الذ َك َر َو ْ أ
َ
[النج�م  ،]45 :فمب�د�أ َ
��س
الخ ْل�ق م�ن َن ْف ٍ
واحدة يح�س�م جد ًاال عقيم� ًا حول طبيعة
الم�ر�أة ،و ُيبط�ل ّ
كل �إنكا ٍر لكونها ب�ش�ر ًا،
ت�ش�كيك في �إن�س�انيتها و�أنها م�س�اوية
�أو
ٍ
للرجل في ذلك.
وبخا�ص ��ة مكانة المر�أة ودورها وحقوقها ،في فكر الإن�س ��ان
وفل�س ��فاته ،الخت�ل�اف مرجعياته ومنطلقاته ،ت�ش� � ّكلت على
و�س ّنت القوانين ،وترتبت عليها
�ضوئها الأعراف والتقاليدُ ،
�آثا ٌر عملية في ُن ُظم الحياة العا ّمة ،االجتماعية وال�سيا�س ��ية
واالقت�ص ��ادية وغيره ��ا ،ف ��ي ح�ض ��ارات الأمم وال�ش ��عوب،
بمراحل التاريخ المختلفة.
ومكان
زمان ٍ
وعانت المر�أة ب�سبب ذلك المهانة في ك ّل ٍ
 �إال قلي�ل� ًا – منذ فجر الح�ض ��ارات ،حتى جاء الإ�س�ل�ام،فب ّو�أها منزلة الكرامة الإن�س ��انية ،و َك َف َل لها حقوقها ،وجعل
الن�ساء �شقائق الرجال ،وجعل الج ّنة عند �أقدام الأمهات.
�إال �أنه بعد انتهاء ع�صر �صدر الإ�سالم �سرعان ما تغ ّير
الأم ��ر ب�ش� ��أن المر�أة ومكانته ��ا وحقوقها ،واحت ��دم الجدال
ب�ش� ��أن دورها وم�ش ��اركتها ف ��ي الحي ��اة العا ّمة ،وتق ّل�ص ��ت
م�ساهماتها في عملية التنمية والنهو�ض بالمجتمعات.

ال ِم� � َراء ف ��ي �أنّ الم ��ر�أة تم ّثل واحدة من �أهم �ش ��رائح
المجتم ��ع والق ��وى الفاعل ��ة والم�ؤث ��رة ف ��ي جوان ��ب الحياة
المختلف ��ة والنهو�ض به ��ا ،تتباين مكانته ��ا ،ويختلف دورها
بح�س ��ب بيئاتها ،وما يحيط بها من عوامل ،وب�سبب ما طر�أ
على المجتمعات من متغ ّيرات وتط ّورات �سيا�سية واجتماعية
واقت�صادية وغيرها.
في الع�ص ��ر الحديث �أ�ص ��بحت ق�ض ��ية الم ��ر�أة مجاالً
للبح ��وث والدرا�س ��ات م ��ن منظ ��ورات مختلف ��ة ،تتقاذفها
تي ��ارات متباين ��ة بدعاوى �ش� � َّتى ،ال تكاد تم ّي ��ز بين الطيب
م ��ن الخبيث منها ،وما هو عل ��ى ّ
الحق وما هو باطل ،والذي
يقوده ��ا �إلى الغ � ّ�ي وال�ض�ل�ال من ال ��ذي يهديها �إلى ُ�س ��بل
الر�شاد.
وفي هذه الدرا�س ��ة حر� ��ص الباحث عل ��ى التركيز في
النقاط الجوهرية في ق�ض ��ية المر�أة وم�شاركتها في التنمية
والنهو�ض بالمجتمعات في �إفريقيا ،ا�س ��تناد ًا �إلى ما تت�س ��م
مرجعيت ��ه بال�ص ��دق والثبات ،قيا�س� � ًا على مرتكزات �س� � ّنة
الحي ��اة في َخ ْل ��ق الإن�س ��ان وفطرت ��ه ،ووظيفته ف ��ي عمارة
الأر�ض ،ودور ك ٍّل م ��ن زوجيه الذكر والأنثى ،وما �أُودعه من
جن�س عن الآخر،
خ�صائ�ص وقدرات و�إمكانيات مميزة لك ّل ٍ
ومكمل ��ة للزوجي ��ة القائمة بينهم ��ا تحت حقيقة الإن�س ��انية
والم�ساواة فيها.
�أو ًال :دور المر�أة الإفريقية ،ومحدداته في
النهو�ض بالقارة وتنميتها:
خا�ص ��ة،
الم ��ر�أة ب�ص ��ورة عا ّم ��ة ،والإفريقية ب�ص ��ورة ّ
تت�ضاعف التعقيدات عند تناول ق�ضاياها ودورها في الحياة
ومو�ضوعي ،وخ�صو�ص ًا على م�ستوى الفهم
عادل
من منظو ٍر ٍ
ّ
والتحليل والتقييم ،لخ�ض ��وع الحقائق المت�ص ��لة بها للعديد
كثير
من الت�ش ّوهات والتناق�ضات والتف�سيرات القا�صرة في ٍ
منها ،وتباين المرجعيات التي يُ�س ��تند �إليها والمعايير التي
يُقا� ��س عليها ،وعدم تج ّردها �أحيان ًا م ��ن ناحية ،واختالف
الواق ��ع من بيئة لأخرى ،ومن زم � ٍ�ان لآخر؛ من ناحية ثانية،
وتعدّد العوامل الم�ؤثرة في و�ضعية المر�أة؛ من ناحية ثالثة.
�أ�ص ��بحت ق�ض ��ية المر�أة الي ��وم ومكانته ��ا ودورها في
الحي ��اة م ��ن �أب ��رز ق�ض ��ايا �ص ��راع الح�ض ��ارات وتج ��اذب
الثقاف ��ات� ،إذ ت ��كاد تتال�ش ��ى عنده ��ا خ�صو�ص ��ية ك ّل �أ ّمة
في بن ��اء مجتمعاته ��ا ،وتحدي ��د عالقاتها وف ��ق معتقداتها
ثقافية ف�صلية َّ
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وعاداتها وتقاليدها ،فهنالك �أكثر من منظو ٍر لت�صوير حياة
الن�س ��اء في �إفريقيا ،منها ما هو مح ّل ��ي الطابع؛ كالمنظور
الوثن ��ي ،والمنظ ��ورات القبلي ��ة والطبقي ��ة والعرقية ،ومنها
ما هو واف ٌد عل ��ى البيئة الإفريقية؛ كالمنظور اال�س ��تعماري
ومنظور الليبرالية الغربية ،و�أخير ًا العولمة ،وهنالك ما هو
م�شترك� ،شهدته معظم الح�ضارات وتاريخ الأمم وال�شعوب،
و�أبرز ما يم ّثل ذلك هيمنة الأديان و�سيادتها.
�إنّ �أخط ��ر ما يواجه المر�أة الي ��وم �أن ُتبدّد طاقاتها �أو
وج ��ه م�ش ��اركاتها �إلى ما يجعل منها وب ��ا ًال عليها وعلى
�أن ُت ّ
مجتمعاته ��ا ،وهذا ما ي�ؤكد �ض ��رورة التركي ��ز؛ لي�س في �أن
ت�ش ��ارك ب�ص ��ورة مطلق ��ة؛ و�إنما ف ��ي الم�ش ��اركة الإيجابية
والتنمي ��ة الحقيقي ��ة ،وم ��ا ترتكز عليه من �أُ�س ���س �س ��ليمة،
و�ض ��وابط تحكمه ��ا وفق تلك الأ�س ���س ،وذلك م ��ا يدعو �إلى
النظر ف ��ي طبيعة ك ّل منظو ٍر ،ومدى ات�س ��اقه في منطلقاته
ومفهومات ��ه م ��ع ال�س ��نن الكوني ��ة المطلقة المت�ص ��لة َبخ ْلق
الإن�سان وفطرته و�سويته النف�سية ،وفهمه لدوره وم�س�ؤوليته
ف ��ي عم ��ارة الأر� ��ض ،وخ�صائ�ص ��ه العا ّمة الم�ش ��تركة بين
جن�س� � ْيه (الذك ��ر والأنث ��ى) ،وما يتم ّي ��ز ب ��ه ك ٌّل منهما من
َ
خ�ص ��ائ�ص وفروق ��ات يتكامل بها م ��ع الآخر ف ��ي النهو�ض
بحياة الإن�س ��ان وا�س ��تدامتها ،والقي ��ام بوظائفه ��ا العا ّمة،
الخا�ص ��ة (التنا�س ��لية) ،وم ��ا يترت ��ب عليها من
ووظائفه ��ا ّ
ٍّ
و�ض ��عية منا�س ��بة لكل منهما؛ ال تلغ ��ي مبد�أ م�س ��اواتهما �أو
تنق�ص منها في �إن�سانية ك ٍّل منهما.
�إنّ المنظورات ال�سابقة تم ّثل محدّدات لو�ضعية المر�أة
الإفريقي ��ة وفعاليتها في النهو�ض بالق ��ارة الإفريقية ،وهما
�أم ��ران متالزم ��ان؛ ففعالية الم ��ر�أة تتوقف على و�ض ��عيتها
التي تت�ش� � ّكل وفق ما هو �سائد في المجتمعات من معتقدات
وثقاف ��ات وع ��ادات وتقاليد ،وم ��ا ينتقل �إليها م ��ن م�ؤثرات
ظروف مادي ��ة وغيرها ،وما
خارجي ��ة ،وما يحيط بها م ��ن ٍ
يطر�أ عليها من متغ ّيرات وتط ّورات.

المر�أة الإفريقية والديموغرافيا:

تج ��اوز التعداد ال�س ��كاني لقارة �إفريقيا مليار ن�س ��مة،
ُتم ّث ��ل الم ��ر�أة �أكثر من  % 50منه ،فقد بلغ عدد الن�س ��اء في
�إفريقي ��ا  515.922ملي ��ون امر�أة عام 2010م ،في �ش ��مال
�إفريقيا  99.599مليون امر�أة ،وفي �إجمالي منطقة جنوب
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ال�ص ��حراء  416.324مليون امر�أة؛ منها في �شرق �إفريقيا
 171.976ملي ��ون ام ��ر�أة ،وفي غ ��رب �إفريقي ��ا 151.301
ملي ��ون امر�أة ،وفي و�س ��ط �إفريقي ��ا  62.814مليون امر�أة،
وفي جنوب القارة  30.233مليون امر�أة(((.
وبح�س ��ب تقري ��ر البن ��ك الدول ��ي ف� ��إنّ ن�س ��بة الم ��ر�أة
ع ��ام 2011م بلغ ��ت  % 51,1من التعداد الك ّلي لل�س ��كان في
�إفريقي ��ا((( ،وه ��ي ن�س ��بة تت�ض� � ّمن مخاطر وقي ��ود ًا عديدة
بالن�س ��بة لنه�ضة القارة الإفريقية ،كما �أنها تهيئ للمر�أة �أن
يك ��ون لها دو ٌر فاعل ف ��ي النهو�ض بالمجتمع ��ات الإفريقية،
والقارة ب�أ�سرها؛ ب�شرط �أن يتوفر لها االهتمام بها وبدورها
ف ��ي التنمي ��ة ،وو�ض ��ع ذلك عل ��ى �س� � ّلم �أولوي ��ات التخطيط
واال�س ��تراتيجيات في �ش� � ّتى المجاالت؛ فحجم ال�سكان ُي َع ّد
من �أهم معايير التنمية ال�ش ��املة والمتوا�صلة في المجتمع،
بجان ��ب الكفاية والم�ش ��اركة والمبادرة من جانب �أع�ض ��ائه
و�أفراده.

القبيلة وال ِع ْرق والتن�شئة االجتماعية:

ال يمك ��ن فه ��م و�ض ��ع الم ��ر�أة وم�ش ��اركتها ف ��ي تنمية
مجتمعاته ��ا والنهو� ��ض بالق ��ارة �إال ف ��ي �س ��ياق البني ��ة
االجتماعية والثقافية واالقت�صادية وال�سيا�سية في المجتمع
الإفريقي ،وهذا يعني – �ضمن ًا  -ال ِع ْرق والقبيلة ،والعادات
والتقالي ��د الت ��ي ُتمار�س ،بما ف ��ي ذلك ال ُّن ُظ ��م االجتماعية
ال�س ��ائدة ،والتي تت�ش ��ابه كثير ًا في ثقافاته ��ا؛ «ولذلك ف�إنّ
معظم الممار�سات المتعلقة بالعادات والتقاليد ،والتي يمكن
تحقيقها في دولة ،يمكن تحقيقيها في دولة م�ش ��ابهة �أخرى
في الق ��ارة ،ولكن هذا ال ي�س ��تثني ،ب�أي حال م ��ن الأحوال،
حقيقة الفوارق الثانوية التي توجد هنا �أو هناك»(((.
وبح�س ��ب ما تو�صل �إليه بع�ض الم�ستك�شفين والباحثين
(((

_http://esa.un.org/wpp/Excel-Data/EXCEL
_FILES/1_Population/WPP2012_POP_F01_3
.TOTAL_POPULATION_FEMALE.XLS

(((

http://www.tradingeconomics.com/subsaharan-africa/population-female-percent-of.total-wb-data.html

((( انظر :كي �أم وزيري :حقوق المر�أة التقليدية كما تحددها العادات
ونمط الأ�سرة وال ُّنظم االقت�صادية واالجتماعية وم�شاركة المر�أة
 حالة درا�سية للمنطقة العربية والإفريقية  ،-الرابطwww. :allafrica.com

والدار�سين؛ وُجد في �إفريقيا �أكثر من  7400قبيلة((( ،و ُت َع ّد المجتمع ��ات الريفية ،ولذل ��ك تتجه م�ش ��اركات المر�أة �إلى
القبيلة من �أهم مك ّونات البناء االجتماعي في القارة ،و ُت َع ّد مجاالت �أخرى.
التن�ش ��ئة االجتماعية للم ��ر�أة من �أهم العوام ��ل الم�ؤثرة في
البنيات التحتية والخدمات والبيئة الإفريقية:
و�ضع المر�أة ،وهي في طبيعتها تن�شئة َق َبلية ِع ْرقية ،تحكمها
�إنّ مم ��ا يح ّد م ��ن دور المر�أة الإفريقي ��ة وفعاليتها في
الع ��ادات والتقالي ��د((( الت ��ي تم ّثل �أطر ًا عا ّمة ،تحدّد و�ض ��ع النهو�ض بالقارة �ض ��عف البنيات التحي ��ة (الطاقة ،النقل،
المر�أة ودورها ووظائفها وعالقاتها في الحياة االجتماعية ،المياه ،ال�صرف ال�صحي) ،والم�شكالت البيئية (الجفاف،
«و ُت َع� � ّد الأ�س ��رة وحدة مهمة ف ��ي عادات وتقالي ��د ك ّل قبيلة ،والت�ص � ّ�حر ،والأوبئ ��ة والأمرا� ��ض) ،ي�ش ��ير تقري ��ر للبن ��ك
وهي م�ؤ�س�س ��ة للتكافل االجتماعي ،ال يقت�ص ��ر تكوينها على الدولي((( �إلى �أنّ المر�أة في الريف الإفريقي تعاني الم�ش ��ي
�أ�سا�س النقود وحدها ،فهناك ِق َي ٌم �أخرى ترتبط بها وت�سود عل ��ى الأقدام ،وا�س ��تهالك وق ��ت وجهد كبيري ��ن في التنقل
(((
من خاللها؛ كاالتحاد ،والذاتية ،وال�صبر ،والكرامة»  .بما ي�س ��اوي  % 65من الوقت المتاح للأ�س ��رة ،وقد وُجد في
تب ��رز م ��ن خ�ل�ال العالق ��ات االجتماعي ��ة الإفريقي ��ة الكامي ��رون �أنّ الم ��ر�أة الت ��ي تعي�ش في قرية عل ��ى الطريق
التقليدي ��ة �أهمي ��ة العم ��ل الميداني وم�ش ��اركة الم ��ر�أة فيه الرئي�س تك�س ��ب مبالغ �أكثر من الأخرى التي تعي�ش في قرية
ف ��ي كثير من المجتمعات الإفريقية� ،س ��واء ف ��ي الزراعة �أو تبعد ت�سعين دقيقة عن الطريق(((.
الرعي ،والم�س ��اعدة االجتماعية و�أهمي ��ة وجود الطفل عن
وتق�ض ��ي المر�أة والبنت ما يعادل � 700ساعة في العام
الرجل الم�سنّ  ،الأمر الذي يق ّوي من تنامي اتجاهات زيادة في جلب المياه في غانا ،و � 500س ��اعة ف ��ي تنزانيا ،و 200
الموالي ��د ،وتع� �دّد الزيجات وف ��ق العادات القبلي ��ة والزواج �س ��اعة في زامبيا ،وبحكم �أنّ المياه ُت َع ّد المك ّون الأ�سا�س ��ي
المب ّك ��ر للمر�أة ،والتي تقوى مكانته ��ا بنا ًء على قدرتها على في معالجة الغذاء واالقت�صادات المت�صلة بالأ�سرة وال�سوق
الإنج ��اب المتعدد ،كما �أنها هي الت ��ي تتحمل تكاليف تربية التي ت�ش ��تغل فيها الم ��ر�أة؛ ف�إنّ النق�ص ف ��ي المياه المتاحة
الطفل.
للمجتمعات ال تفاقم عبء المر�أة والبنت الزمني فح�س ��ب،
ويالحظ في منطق ��ة الإبو في نيجيريا مث ًال «�أنّ الزوج بل ت�ؤثر في معي�شتهنّ ب�شكل كبير.
والزوجة يعمالن بالزراعة ،بينم ��ا تتحدد مهام �أخرى على
�ض ��عف الأ�س ��واق و�ض ��عف تنظي ��م الأعم ��ال
ّ
أنّ
�أ�س ��ا�س الجن�س ،ولهذا نجد � الطالق �أقل منه بين �ش ��عب التجارية:
يوروبا ،حيث ال تعم ��ل المر�أة على الإطالق بالزراعة ،و�إنما
ع ��اد ًة ما ت�ش ��كو المر�أة الإفريقية �ص ��احبة الم�ش ��اريع
ت�شتغل ببع�ض الحرف �أو التجارة ،ويكون لها دخلها الخا�ص
ال�صغيرة من �ضعف الطلب على منتجاتها((( ،وعدم قدرتها
الذي تت�صرف فيه با�ستقالل عن زوجها ،وتفيد منه ل�صالح
((( على الو�ص ��ول �إلى الأ�س ��واق ب�س ��بب الطرق والموا�ص�ل�ات،
دعم م�صالحها وو�ضعها الخا�ص هي و�أطفالها ال�صغار» .
�إ�ض ��افة �إلى عدم امتالكها المعلومات الخا�صة بال�سوق عن
وم ��ن ناحية �أخ ��رى؛ يتفاوت ت�أثير القبيل ��ة ودورها في
المح�س ��نة للحفظ
المنتجات والمدخالت ،وغياب التقنيات ّ
التن�ش ��ئة االجتماعية للمر�أة من بيئ ��ة لأخرى ،فالمجتمعات
ومراف ��ق التخزي ��ن القريبة من الأ�س ��واق ،ما ي�ش� � ّكل عائق ًا
الح�ض ��رية يق ّل فيها �أثر العادات والتقاليد القبلية عنها في
�أمام زيادة الإنتاج.
وم ��ع �أنّ الم ��ر�أة الإفريقي ��ة تمتلك �أنواع� � ًا مختلفة من
((( متاح على الرابطwww.ezakwantu.com :
المنظ ��م وغير ّ
الجمعي ��ات ،في القط ��اع ّ
المنظ ��م والقطاع
((( فاطمة عمر العاقب :التحديات التي تواجه المر�أة الم�سلمة في
القرن الإفريقي ،مجلة قراءات �إفريقية ،العدد  ،21يوليو 2014م.

((( كالفو1996 ،م.

((( انظر :محمد العقيد :ال�شخ�صية الإفريقية ،مجلة قراءات �إفريقية،
العدد � ،18ص .21

((( لوفل2000 ،م ،اقتبا�س في :جرون2005 ،م.

(((  �إفريقيا في ع�صر التخلف.

((( داي2005 ،م.
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االجتماع ��ي ،ف�ل�ا ي ��زال �إ�س ��هامها االقت�ص ��ادي �ض ��عيف ًا
يتم فيه ��ا جمع المال
للغاي ��ة((( ،لأنّ ه ��ذه الجمعي ��ات التي ّ
والعمال ��ة الالزم ��ة لتعظيم الإنت ��اج والت�ش ��بيك االجتماعي
�ضعيفة القدرات ،واهتمامها الأكبر بالم�صالح االجتماعية؛
ب ��د ًال من البح ��ث عن حلول لدعم الم�ش ��روعات ال�ص ��غيرة
للمر�أة الإفريقية.
ثاني ًا :المر�أة الإفريقية في المنظور الوثني،
ودونية المر�أة في الأرواحية الإفريقية:
الوثني ��ة� ،أو (الأرواحي ��ة الإفريقي ��ة)� ،أثقلتها ال ِق َيم
الإحيائية ،وك ّبلتها �أغ�ل�ال المحرمات (التابو) ،وروابط
الع�ش ��ائرية الطوطمي ��ة ،وحالت دون نه�ض ��ة المجتمعات
وتقدّمه ��ا ،ونال ��ت الم ��ر�أة م ��ن ذل ��ك �أكب ��ر الن�ص ��يب؛
فق ��د �أ�ض ��عفت و�ض ��ع الم ��ر�أة ،وعالقاته ��ا االجتماعية،
ودورها ف ��ي الحياة ،بع�ض المظاهر ال�س ��لوكية والعقدية
للمجتمع ��ات الأرواحي ��ة (الفت�ش ��ية) ،وخ�صو�ص� � ًا ف ��ي
�إفريقي ��ا جن ��وب ال�ص ��حراء ،وعلى �س ��بيل المث ��ال (تابو
العالقات الجن�سية) ،حيث ح ّرمت الأرواحية الجماع بين
الرجل وزوجته �آخر �أيام الحمل ،لمدة قد ت�ستمر ل�سنتين
كاملتي ��ن �أو �أكثر بعد الوالدة ،باعتبار �أنّ الجماع في هذه
الفترة ي�ؤذي الر�ض ��يع و َي ّ�ض ��ر به ،كما اعتبرت الأرواحية
تع ّثر الم ��ر�أة عند الوالدة دلي ًال على ارتكاب خطيئة؛ مثل
الزنا �أو ال�سرقة!
وقد ق�ض ��ت ِق َيم المي ��راث الأرواحية بحرم ��ان المر�أة
من وراثة الأموال التي ت�ش� � ّكل عنا�صر الثروة الرئي�سة ،فقد
ج ��رى العرف في المجتمعات الرعوي ��ة بحرمان المر�أة من
وراث ��ة الما�ش ��ية ،وفي مجتمع ��ات الهوتنتوت  -على �س ��بيل
المث ��ال  -كان الإرث ح ّق� � ًا للذك ��ور دون الإن ��اث ،وذلك في
�س ��ائر الأم ��وال والممتل ��كات ،وكان ينظر �إليه ��ا باعتبارها
مجرد مو ّلدة ودابة؛ كما في و�ص ��ف جوزه مندي�سموريرا في
غينيا – بي�ساو(((.

ث��ال��ث � ًا :ال���م���ر�أة الإف��ري��ق��ي��ة ف��ي منظور
اال�ستعمار الغربي و�سيا�ساته:
كان ��ت نظرة اال�س ��تعمار للأفارقة �أنهم �ش ��عب متخ ّلف
غي ��ر قاب ��ل لل�ش ��فاء ،وغير قادر على التوا�ص ��ل الح�ض ��اري
ف ��ي الع�ص ��ر الحدي ��ث م ��ع الفل�س ��فات والأف ��كار الحديثة،
وكان ��ت �سيا�س ��اته عوام ��ل تدمير لكي ��ان الم ��ر�أة الإفريقية
و�شخ�صيتها نف�س ّي ًا واجتماع ّي ًا وثقاف ّي ًا وح�ضار ّي ًا ،و�أقعدتها
عن الم�شاركات الإيجابية في تنمية مجتمعاتها.
وحقيقة الأم ��ر �أنّ �إفريقيا لم تكن متخ ّلفة عند مجيء
االحتالل الأوروب ��ي؛ فقد كان للمر�أة مكانتها وم�ش ��اركاتها
الفاعلة في الحياة ،وخ�صو�ص� � ًا في المجتمعات الإ�سالمية،
فقد كانت ت�س ��ود القارة « ُن ُظم حياتية �سيا�س ��ية واجتماعية
واقت�ص ��ادية متطورة ،و ِق َيم �أخالقية �س ��امية ،و�س ��بقت �إلى
كثي ��ر من ال�ص ��ناعات والتعدي ��ن واالبتكارات في م�ش ��اريع
الزراع ��ة وال ��ريّ والعمارة وغيره ��ا ،وبلغ قم ��ة العطاء بعد
الإ�سالم .فهذا التخ ّلف الثقافي ،والتخ ّلف العلمي ،والتخ ّلف
في مهارة �أداء العمل ،وم�ش ��كلة ّ
التح�ضر التي تواجه عديد ًا
م ��ن ال ��دول الإفريقية ،ه ��ي �آثار اال�س ��تعمار وم ��ا تركه من
اجتماعي
تخ ّل ٍف
إن�ساني»(((.
وثقافي و� ٍّ
ٍّ
ٍّ
وبذل ��ك ُي َع� � ّد اال�س ��تعمار الأوروب ��ي و�سيا�س ��اته �س ��بب ًا
رئي�س� � ًا في تهمي�ش المر�أة وتخ ّلفها في �إفريقيا ودول العالم
الثالث؛ بل تدميرها بمنهجية و�أ�ساليب مدرو�سة ،كما تع ّمد
اال�س ��تعمار الأوروب ��ي تهيئ ��ة الم ��ر�أة الإفريقية نف�س� � ّي ًا لذ ّل
العبودي ��ة ،من خالل عمليات البط� ��ش بالرجل  -رمز القوة
والحماية في حياتها � -أمام ناظريها ،وقتله بق�سوة ووح�شية
لكي تغر� ��س العبودية في �أبنائها للرج ��ل الأبي�ض ،وتر ّبيهم
عل ��ى ال ��ذ ّل والخن ��وع خوف� � ًا �أن يح ّل به ��م ما ح� � ّل ب�آبائهم
و�أقربائهم الكبار.
ول ��م تك ��ن الم ��ر�أة �ض ��من االهتم ��ام ف ��ي �سيا�س ��ات
اال�س ��تعمار التعليمي ��ة وفر�ص التدريب؛ لأن ��ه كان يركز في
�إعداد موظفين من الرجال لم�س ��اعدته في �إحكام �سيطرته
عل ��ى الب�ل�اد و�إدارتها بما يخ ��دم م�ص ��الحهّ ،
فعطل بذلك
طاق ��ات المر�أة وقدراتها ،كما �أنه �أفقدها دورها في الإنتاج

http://www.

((( انظر :محمد العقيد :ال�شخ�صية الإفريقية ،مجلة قراءات �إفريقية،
العدد � ،18ص .27

((( انظر :تمكين المر�أة في �إفريقيا والعالم العربي ..اال�ستحقاقات

والفر�ص والتحديات ،كبير ماتو ،الرابطwww.assecaa.org :

((( انظر :مهدي �ساتي :الإ� �س�لام والقيم االجتماعية للجماعات
الأرواحية في �إفريقيا جنوب ال�صحراء ،الرابط:
islam4africa.net
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وت�س ��ويق ما كانت ُت�س ��اهم به من �صناعات ن�س ��وية ب�سيطة
وب�ض ��ائع محلية؛ ب�إغراقه �أ�س ��واق الم�س ��تعمرات بالب�ضائع
الم�س ��توردة ب�أ�س ��عار زهيدة ،ق�ض ��ت على ما كان �سائد ًا من
المنتجات المحلية.
راب���ع��� ًا :ال���م���ر�أة الإف��ري��ق��ي��ة ف��ي منظور
الليبرالية:
الخا�ص ��ة بق�ض ��ايا المر�أة ما
تم ّث ��ل الأف ��كار الليبرالية ّ
كان �ش ��ائع ًا ف ��ي المجتم ��ع الغربي من انحطاط ��ات فكرية،
ومخالف ��ات فطري ��ة ،وانحرافات تخ� ّ��ص و�ض ��عية المر�أة،
وطبيع ��ة العالق ��ة بينه ��ا وبي ��ن الرج ��ل ،وذلك م ��ن خالل
منادات ��ه بحرية الم ��ر�أة وحقوقها وتمكينها ،و�إق�ص ��اء دور
الدي ��ن والأخالق عن �س ��لوكها وعالقاتها ،ف ��كان تركيزهم
ف ��ي حريته ��ا الجن�س ��ية وعالقاته ��ا بالآخري ��ن ،وح ّقها في
تقرير م�ص ��يرها دون االلتفات لأي ��ة معايير �أخالقية ،ولقد
تحولت من مطالبات بحقوق المر�أة الم�ش ��روعة في التعليم
والرعاية وال�ص ��حة� ،إلى مطالب ��ات باالنفكاك من ك ّل قيد،
و�إدخالها في حالة �ص ��دام مع ِق َيم المجتمع الذي تعي�ش فيه
ومبادئه و�شرائعه.
فالق�ض ��ية في المنظور الليبرالي لي�ست ق�ضية حريات
�أو م�س ��اواة؛ «بق ��در ما هي م�س� ��ألة �أيديولوجية ،ت�س ��تهدف
الق�ض ��اء على الدي ��ن والمعتق ��د بالدرجة الأول ��ى ،والمر�أة
ف ��ي هذه المعادلة ما هي �إال و�س ��يلة يت ��م التخلي عنها عند
�أول اتف ��اق بين خيارات تلك المر�أة والثابت الديني ...وهي
و�س ��يلة يتخذها الليبراليون لغاية �أكبر ترتبط في الأ�س ��ا�س
بتنفيذ الأيديولوجية الليبرالية المنادية برفع �س ��لطة الدين

عن الخيارات الب�ش ��رية ،فالمر�أة مجرد رق ��م في المعادلة
�كل ماديٍّ
الليبرالية ،و�أداة نفعية تتعامل الليبرالية معها ب�ش � ٍ
�هواني ،ال عل ��ى �أنه ��ا روح وعق ��ل وقل ��ب ،فالليبرالي ��ة لم
�ش � ّ
تن�ص ��ف المر�أة الغربي ��ة ،بل �أخرجتها من قه ��ر عانت منه
كائن مهمل مه�ضوم
طوي ًال �إلى قهر �أ�ش ��د منه ،فتحولت من ٍ
ّ
كائن م�ست َغل نف�س ّي ًا وماد ّي ًا»(((.
الحق� ،إلى ٍ
خ��ام�����س� ًا :ال��م��ر�أة الإف��ري��ق��ي��ة ف��ي منظور
العولمة:
العـولم ��ة �أيديولوجي ��ة بـديل ��ة ال�ستئـ�ص ��ال الـهويـ ��ة
وتال�ش ��يها؛ تقوم على طم�س الثقاف ��ات المحلية وما تحمله
من عادات و ِقـ َيم وعـقائد و�أخالق ،والت�شكيك في م�صداقية
ما ت�س ��تند �إليه من مرجعي ��ات وثوابت ،وعولم ��ة المر�أة هو
الجانب االجتماعي والثقافي في (العولمة).
والمنظور العولمي للمر�أة (الإفريقية وغيرها) يهدف
�إل ��ى طم�س �شخ�ص ��يتها ،وتدمير كيانه ��ا الداخلي الخا�ص،
وقيمي يت�سم
وتكوينها النف�س � ّ�ي ،وو�ض ��عها في �إطا ٍر نف�س � ّ�ي ّ
الخا�ص والعا ّم �إلى ممار�سات
بال�ش ��ذوذ ،وتوجيه ن�ش ��اطها
ّ
تجع ��ل منها عامل هدم للمجتمع ��ات ،ولما قامت عليه حياة
الإن�س ��ان من �سنن كونية و�سوية فطرية ،وتوازن وتكامل بين
قطب ��ي الزوجية (الذكر والأنثى) في وظائف الحياة العا ّمة
والنهو� ��ض بها ،وهدم ما في �ض ��وء ذلك م ��ن ِق َيم �أخالقية
وعادات وتقاليد ،وما قام من عالقات اجتماعية ،وما ت�ش ّكل
من كيانات بنائية ،وبخا�صة الأ�سرة النواة االجتماعية.
ف ��ي �إفريقي ��ا ُ�س ��خ ّرت الم�ؤ�س�س ��ات الر�س ��مية و�ش ��به
الر�س ��مية وغير الر�س ��مية (االتحاد الإفريقي ،والمنظمات
�ش ��به الإقليمية ،ومعظ ��م الحكومات ،ومنظم ��ات المجتمع
المدني الن�س ��وية وغيرها) لفر�ض مفهوم ��ات العولمة؛ من
خ�ل�ال التزامها بتنفيذ بن ��ود االتفاقيات الخا�ص ��ة بالمر�أة
(�سيداو ..وغيرها).
�رحي الراق ��ي والف ّعال في
�إنه ��ا «نـ ��وع من الفعـل الم�س � ّ
البنية المجتمعية؛ تمار�س الغـزو والفـتك؛ لت�ش ��ويه الهـوية،
ثـم القـ�ض� �ـاء عـليها؛ وذلك مـن خالل تـمرير م�ص ��طلحات
وتقـديم النماذج؛ ولـنا الآن (مثال) في (الـجـنـدر)sexe
((( انظر :رم�ضان الغنام :المر�أة من منظور ليبرالي ،مركز الت�أ�صيل
للدرا�سات والبحوث ،الرابطwww.lahaonline.co :
ثقافية ف�صلية َّ
محكمة متخ�ص�صة في �ش�ؤون القارة الإفريقية
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قراءات

إجتماعية
(بدي�ل� ًا لم�ص ��طلح (الذكـ ��ر والأنثى) الذي يم ّي ��ز النوع)،
ـن�سي»(((.
وذلك ل�شـرعـنة ال�شـذوذ الج ّ
ت�س ��عى �أمري ��كا والغرب لفر� ��ض العولم ��ة ومفهوماتها
على العالم الثالث ،وبخا�ص ��ة �إفريقيا ،و ُت َع ّد الأمم المتحدة
�أخط ��ر �أدوات العولم ��ة والهيمنة؛ فقد عملت منذ �إن�ش ��ائها
عالمي ،وتتحكم اليوم في
أخالقي ّ
على �إيجاد نظام عقديّ و� ّ
معظم الم�ؤ�س�س ��ات العالمية والإقليمي ��ة ،وتفر�ض هيمنتها
عل ��ى الأنظمة الحاكمة ف ��ي العالم من خالل ما �س� � ّنته من
قوانين ،وما �أبرمته م ��ن اتفاقيات دولية ،وما تقوم بتنفيذه
من برامج في المجاالت المختلفة.

مقتطف ��ات م ��ن مق ��ررات م�ؤتم ��رات واتفاقي ��ات
العولمة:

�أ  -وثيق ��ة م�ؤتم ��ر ال�س ��كان والتنمي ��ة 1995م ،والت ��ي
يترتب على �إقرارها ما ي�أتي:
 �إعادة �ص ��ياغة جميع البرامج الخا�صة بهذه الدول،�سيا�س� � ّي ًا واقت�ص ��اد ّي ًا واجتماع ّي ًا وتعليم ّي ًا ،ليت�سق ذلك كله
تبع ًا لما ورد في التو�صيات التي وافقت عليها الدولة.
 �إبع ��اد وتنحي ��ة الجوان ��ب الأخالقي ��ة والديني ��ة منكافة برامج التنمية والإ�س ��كان. ..مع ربط ذلك كله بزيادة
�كاني
ال�س ��كان ،وعالقتها بالفق ��ر ،و�أنّ الح ّد من النم ّو ال�س � ّ
هو الطريق الأمثل لتحقيق التنمية ،ورفع م�س ��توى المعي�شة،
واحتواء الفقر.
ب  -م�ؤتمر بكين :وقد تق ّرر فيه:
 الدعوة �إلى الحرية والم�س ��اواة ،والق�ضاء التام على�أي ف ��وارق بي ��ن الرج ��ل والم ��ر�أة ,دون النظر فيم ��ا قررته
ال�ش ��رائع ال�س ��ماوية ,واقت�ض ��ته الفط ��رة ,وح ّتمت ��ه طبيعة
الم ��ر�أة وتكوينها ،وكذل ��ك الدعوة الى فتح ب ��اب العالقات
المحرمة �شرع ًا ،ومن ذلك:
ال�س ��ماح بحرية الجن�س ,والتنفير من الزواج المب ّكر,
والعمل على ن�ش ��ر و�س ��ائل منع الحمل ,والح ّد من خ�ص ��وبة
الرج ��ل ,وتحديد ال ّن�س ��ل ,وال�س ��ماح بالإجها� ��ض الم�أمون,
والتركي ��ز على التعلي ��م المختلط بين الجن�س ��ين وتطويره,
وكذلك تقديم الثقافة الجن�س ��ية في �س ��نٍّ مبكرة ,وت�سخير
((( ان �ظ��ر :نجيب ك��ام��ل :الم�سرح الجن�سوي ،متاح على ال��راب��ط:
http://www.tazacity.info/news2944.html
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الإعالم لتحقيق هذه الأهداف.
ً
كم ��ا �أنّ في هذا الم�ؤتمر تم ّردا على الدين والمجتمع،
و�سلب ًا لوالية الآباء على الأبناء ,وقوامة الرجال على الن�ساء.
ج  -الم�ؤتمر الدولي في المك�سيك 1984م ،ومما تق ّرر
فيه:
 الإقرار بالعالقات الجن�سية خارج نطاق الأ�سرة. تقدي ��م الدع ��م للزن ��اة والزاني ��ات ،بتقدي ��م الدعمالمالي ،وتوفير ال�سكن المنا�سب لهم.
ّ
 الإقرار بالأ�شكال المختلفة والمتعددة للأ�سرة.خاتمة البحث:

�أو ًال :ثوابت ..وحقائق:

 �أنّ قاعدة الزوجية من �أبرز ال�سنن الكونية المت�صلةبالمخلوق ،قال اهلل عز وجل} :و َِمن ُك ِّل َ�ش ْي ٍء َخ َل ْق َنا َز ْو َج ْي ِن
َل َع َّل ُك � ْ�م َت َذ َّك� � ُرونَ { (الذاري ��ات  ،)49 :وه ��ي قاع ��دة ق ��ام
عليها ن�س ��ق الوجود كله �إال ما �ش ��اء اهلل عز وجل ا�س ��تثناءه
كالمالئكة ،والزوجية حقيقة ت�ؤكدها الك�شوفات الكونية ك ّل
يوم؛ حتى في غير الأحياء.
 �أنّ الزوجي ��ة ف ��ي المخل ��وق دليل على تف� � ّرد الخالقووحدانيته ،ونق�ص المخلوق وافتقاره �إلى الخالق.
 الزوجي ��ة ال تعني انتقا�ص �أحد الزوجين ،وال التنافربينهم ��ا ،و�إنما االن�س ��جام والتكام ��ل ،وذلك �ش� ��أن ك ّل ذكر
و�أنثى.
 تكاث ��ر المخلوق ��ات م ��ن �أب ��رز وظائ ��ف الزوجي ��ةونتائجها ف ��ي الحياة ،وهي �أهم �ش ��رط ال�س ��تدامة التنمية
وعمارة الأر�ض.
 الخ ��روج عل ��ى قاع ��دة الزوجي ��ة �أو هدمه ��ا يعن ��يالإخالل بت ��وازن الحياة ،وتعطيل عملي ��ة التنمية الحقيقية
فيها.
 �أنّ ل ��ك ّل زوج وظيفة �أ�سا�س ��ية في الحياة ،تت�س ��ق معخ�صائ�صه ،وتتحقق بها عملية تنمية المجتمعات والنهو�ض
بها ،فال ي�ص � ّ�ح الت�ضحية بها لح�س ��اب الوظائف العا ّمة �إال
ل�ضرورة.
 دور الم ��ر�أة ف ��ي �إث ��راء الحياة والنهو� ��ض بالمجتمعيتح ّق ��ق �أكثر من خالل وظيفتها الرئي�س ��ة ،وم�ش ��اركتها في
الوظائف العا ّمة ال ت�ستلزم التخلي عن وظيفتها الرئي�سة.

 ك ٌّل مي�سر لما خلق له ،وم�ساواة المر�أة مطلق ًا بالرجل وظيفته ��ا الطبيعية الرئي�س ��ة في التنمية وتتف ��رغ للوظائفال تعن ��ي العدال ��ة ،وهي بذل ��ك تفتقد عن�ص ��ري الأخالقية العا ّمة.
والإن�سانية اللذين يتحققان بالعدالة.
ثانياً :تو�صيات ومقترحات:
بالتخ�ص�ص ��ية بنا ًء على تف ��اوت القدرات
 نح ��ن نق ّرّ
 )1التوعية ال�شاملة:
المكت�س ��بة ،ون ��رى ع ��دم الم�س ��اواة ب�س ��ببها ف ��ي الحق ��وق
 ا�س ��تيعاب ق�ض ��ية المر�أة بك ّل �أبعادها ،مكانة المر�أةً
خا�ص ��ة ،واقعها ف ��ي �إفريقيا،
والواجب ��ات وغيرها ع ��دال ،حتى بالن�س ��بة للجن�س الواحد ،الإفريقي ��ة عا ّمة ،والم�س ��لمة ّ
ف ِل َم نرف� ��ض تطبيق ذلك في حال القدرات واال�س ��تعدادات ودورها ،والم�شكالت التي تواجهها.
الفطرية الأ�صيلة التي ال انفكاك عنها!
 مفه ��وم التنمي ��ة الحقيقي ��ة للم ��ر�أة ف ��ي تنمي ��ة على الن�س ��اء �أن يعلم ��ن �أنّ ت�ص ��ورهنّ للحرمان من �شخ�صيتها ،ووعيها بوظائفها ،ومفهوم النهو�ض بالمجتمع،المميزات �أكبر ب�صورة مبالغ فيها مما قد يوجد في الواقع ،والتي ال تقت�صر على الجوانب المادية.
وعليهن كذلك �إدراك �أنّ ال�س ��ير وراء االنتفا�ض ��ات الن�سوية
 ك�ش ��ف �أه ��داف م�ؤتم ��رات الم ��ر�أة وغاياته ��اينذر بالخطر.
ومخططاته ��ا وبرامجه ��ا ،وما ي ��راد تحقيق ��ه بالمجتمعات
 ل ��م ي�س ��بق للم ��ر�أة �أن كان ��ت م�س ��جونة ومنه ��ارةالإفريقي ��ة من خالله ��ا ،و�أنّ الم ��ر�أة م�س ��تهدفة من خالل
وم�س ��تعمرة وخام ��دة مثلما ه ��ي علي ��ه الآن ،و ُت َع ّد �أو�ض ��اع
ه ��ذه الدعوات وال�ش ��عارات ،وك�ش ��ف حقيقة (الم�س ��اواة)،
المر�أة في ع�صرنا �أكثر الأو�ضاع دناءة في تاريخ المر�أة.
(الجندر)( ،التمكين).
 الن�ساء اللواتي يبحثن عن الم�ساواة المطلقة بالرجل توعي ��ة الم ��ر�أة وك ّل الأطراف المعني ��ة بالمخالفاتل ��ن يجدنها �أب ��د ًا ،ذل ��ك �أنّ الجن�س ��ين � -ش ��ئن �أم �أبين -
والتناق�ض ��ات في نظرة التيارات والأف ��كار الوافدة للمر�أة،
موجودان دائم ًا؛ �أحدهما بوا�سطة الآخر.
 العولم ��ة م ��ن خ�ل�ال (الجن ��در) و (التمكي ��ن) و وخط ��ر الأيديولوجي ��ة الن�س ��وية الجدي ��دة الم�س ��تمدة من(الم�س ��اواة)� ...إلخ مخطط يقو�ض الخ�ص ��ائ�ص الفطرية المارك�س ��ية الحديث ��ة ،التي ترى �أنّ �إذاب ��ة كيانات المجتمع
ّ
للمر�أة ،ويح ��ذف الأنوثة من الخريطة ،وذلك بجذب العدد انت�صار وق�ضاء على الطبقية.
 الت�ش ��وهات الت ��ي �أ�ص ��ابت الحقائ ��ق المت�ص ��لةالأكبر من الن�س ��اء �إلى الأعمال الت ��ي ترغمهنّ على التخلي
ع ��ن الأنوث ��ة؛ حتى ت�ض ��مر فيها �ص ��فات الأنث ��ى الظاهرية بالم ��ر�أة وعالقاته ��ا ودوره ��ا ف ��ي الحياة؛ جراء ا�س ��تغالل
الأيديولوجيات العلمانية والإلحادية لها في �ص ��راعها �ض ��د
والنف�سية.
 المر�أة لم ي�س ��بق لها �أن كانت بمثل ما هي عليه الآن الأخالق وال�شرائع الإلهية ،وبخا�صة الإ�سالم. الرب ��ط غي ��ر المنطق ��ي لبع�ض م�ش ��كالت التنمية -م ��ن العبودية؛ في عالم �أل�ص ��قت نف�س ��ها به با�س ��م الحرية
(المزيفة) التي يبدو ومي�ض ��ها ب ّراق ًا ،ذل ��ك �أنّ العمل على كالفقر مث ًال  -بو�ض ��ع الأ�س ��رة ،واعتبار �أنّ الح ّد من الن�سل
�شاكلة (الذكر) لي�س مخرج ًا �إلى ما تظنّ �أنه الحرية ،و�إنما هو عالجها الوحيد.
 )2تحديد المرجعيات والمعايير:
هو باب جهنم.
 تحدي ��د المرجعي ��ات الموثوق ��ة ،وو�ض ��ع المعايي ��ر �إنّ خطط وبرامج ال�س ��كان والتنمية هدفها الحقيقيالق�ض ��اء على ما يه ��دد الأمن القوم ��ي الأمريكي من خطر ال�سليمة ،و�أهمها الدين ،و�أوثق الأديان الإ�سالم ،وت�أكيد �أنه
الأ�س ��لمة �أو الفرقة ،ومن ذلك �سيا�سات( :تحديد ال ّن�سل) ،يم ّثل المرجعية ال�شاملة.
 بن ��اء المنهجي ��ة ال�ش ��املة ب�ش� ��أن مو�ض ��وع الم ��ر�أةو (من ��ع الحمل) ،و (تنظيم الأ�س ��رة) ،و (تمكين المر�أة)،
وتهمي�ش دور (الأمومة) ،وت�أخير (�سنّ الزواج والإنجاب) ،ومكانته ��ا ووظيفته ��ا ودوره ��ا التنم ��وي؛ بن ��ا ًء عل ��ى م ��ا
و (الجندر) الذي تتحقق به المتعة الج�س ��دية دون الخوف ل�شخ�ص ��يتها م ��ن �أبع ��اد متع ��ددة ،وخ�ص ��ائ�ص متمي ��زة،
خا�صة وعا ّمة.
من خط ��ر الإنج ��اب ،وغيره ��ا ..حت ��ى تتخلى الم ��ر�أة عن وعالقات ّ
ثقافية ف�صلية َّ
محكمة متخ�ص�صة في �ش�ؤون القارة الإفريقية
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قراءات

إجتماعية
التخ�ص�ص ��ية ،ومراع ��اة الق ��درات واال�س ��تعدادات
ّ
ٍّ
والمي ��ول ،واالتجاهات المرتبطة بكل م ��ن الرجل والمر�أة،
هي �أ�سا�س للم�ساواة بينهما ب�صورة منطقية وعادلة.
 الم ��ر�أة والرجل ِ�ص� � ْنوان ال �ض� �دّان ،يك ّم ��ل �أحدهماالآخ ��ر وفق قاع ��دة الزوجية الت ��ي يتحقق به ��ا التوازن في
الحياة والتنمية الم�ستدامة فيها.
ٍّ
 ت�أكي ��د عالق ��ة �شخ�ص ��ية كل م ��ن الرج ��ل والم ��ر�أةبالفطرة النف�سية ال�سوية ،وربط التن�شئة االجتماعية بذلك.
 �إعداد م�ش ��روع قانون (جمعيات ن�سوية)؛ بعيد ًا ع ّماهو مط ��روح من ِق َبل المنظ ��ورات واالتفاق ��ات التي ظهرت
�أجندته ��ا الخفية ،والتي تهدف �إلى الق�ض ��اء عل ��ى الأنثوية
في العالم ،مع مناه�ض ��ة االتفاقيات والقوانين والم�ؤ�س�سات
التي قامت على ذلك.
 مراع ��اة الفوارق بي ��ن البيئات الح�ض ��رية والبيئاتالريفي ��ة ،وفوارق فئات المر�أة ،في تحديد و�ض ��عها وطبيعة
م�شاركتها المجتمعية المنا�سبة.
 تفعي ��ل دور الم ��ر�أة الإفريقي ��ة في النهو� ��ض بالقارةمرتب ��ط بالإ�ص�ل�اح الحقيقي ال�ش ��امل ،ومحارب ��ة ك ّل �أنواع
الف�ساد (ال�سيا�سي ،والمالي ..وغيرهما).
 )3تحديد المعوقات:
 التدخالت الخارجية في ق�ض ��ية الم ��ر�أة الإفريقية،ومعالجته ��ا وف ��ق اتجاه ��ات الأم ��م المتح ��دة و�سيا�س ��اتها
ومعاييرها ،و�إخ�ض ��اعها لما �س� � ّنته من قوانين ،وما �أقامته
من اتفاقيات ب�صورة مطلقة.
 �أخط ��ر المعوق ��ات لإنق ��اذ الم ��ر�أة م ��ن التغري ��بالأيديولوجية الن�سوية الجديدة والعولمة.
 العادات والتقاليد القبلي ��ة وغيرها المك ّبلة لطاقاتالمر�أة ،والمبددة لقدراتها و�إمكانياتها.
 تب ّن ��ي مفهوم ��ات غير �س ��ليمة ب�ش� ��أن التنمية ،ومنهااعتب ��ار �أنّ مع ��دالت التنمي ��ة العلي ��ا دائم� � ًا م ��ا ي�ص ��احبها
انخفا� ��ض ف ��ي مع ��دل ال ّنم ��و ال�س ��كاني ،م ��ع �أنّ ه ��ذا لي�س
بال�ضرورة ينطبق على �إفريقيا؛ فقد ي�صاحب عملية التنمية
ارتفاع في م�ستوى المعي�شة ،ورغبة في زيادة الن�سل ،للتمتع
نام.
بالمجتمع والح�ضارة ،خ�صو�ص ًا �أن هذا يتم في مجتم ٍع ٍ
 تدن ��ي م�س ��توى وع ��ي الم ��ر�أة ،و�ض ��عف الخدم ��اتالتعليمي ��ة وال�ص ��حية ،ومعاناتها مخاطر الظ ��روف البيئية
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والنزاعات والحروب والت�شرد واللجوء.
 النظرة الدونية للمر�أة التي ال تزال �سائدة في بع�ضالمجتمعات في �إفريقيا ،وا�ستغاللها.
 التغريب الذي يدفع بالم ��ر�أة الإفريقية المتعلمة فياتجاهات الت�أ ّثر بالحياة الغربي ��ة ،والأخذ ب ُنظمها وعادات
مجتمعاته ��ا وتقاليده ��ا وعالق ��ات الم ��ر�أة المنحل ��ة فيها،
ّ
والتح�ضر.
واتخاذها نموذج ًا يُحتذى به في المدَن ّية
 التحديات التي تواجهها المر�أة في مجال ال�ص ��حة،ال�صحي المتدهور
و�ضعف دور الن�س ��اء في مواجهة الو�ضع
ّ
في �إفريقيا.
 النزاع ��ات والحروب التي ت� ��ؤدي �إلى تدمير البنياتالتحتية وعدم الأمن واال�س ��تقرار ،وخ�صو�ص� � ًا في معي�ش ��ة
المر�أة والأ�سرة.
 و�ض ��ع ق�ض ��ية المر�أة ودورها في �إطار �صراع مفتعل�ض ��د الدين والأخالق ،وا�س ��تغاللها في هدم كيان المجتمع
والأ�سرة.
 ع ��دم ترتي ��ب الأولوي ��ة للجان ��ب الوظيف ��ي للم ��ر�أة،باعتب ��ار قيام الم ��ر�أة بوظائ ��ف الحياة العا ّمة هو الأ�ص ��ل،
الخا�صة الأ�سرية والتربية.
وتقديمه على وظيفتها ّ
 �إغف ��ال القيم ��ة العلي ��ا لأهمي ��ة التنمي ��ة الحقيقي ��ةللمجتمع ��ات والنهو� ��ض به ��ا م ��ن خ�ل�ال �أم ��ن الأ�س ��رة
وا�س ��تقرارها ،والتمكين للمر�أة لخدم ��ة المجتمع والنهو�ض
به من خاللها.
 �أنّ �إ�ص�ل�اح المجتمع ��ات ينطل ��ق م ��ن دور الم ��ر�أةالأ�سري والتربوي.
 تغيي ��ر جن�س الم ��ر�أة �أو الرجل ع ��ن طريق الجراحةوالعقاقي ��ر الهرموني ��ة ،من ذكر �إل ��ى �أنثى ،وم ��ن �أنثى �إلى
ذكر ،بح�سب الرغبات النف�سية واالجتماعية للأفراد.
 ت�ش ��ويه �ص ��ورة الأ�س ��رة ب�أنه ��ا تخل ��ق العراقي ��ل في�س ��بيل تط� � ّور المر�أة من الناحي ��ة الإن�س ��انية ،و�أنّ الإنجاب
والأمومة ورعاية ال�صغار تحول دون فعالية المر�أة في تنمية
المجتمع.
 )4و�ضع الخطط والبرامج:
 و�ض ��ع اال�س ��تراتيجيات والدرا�س ��ات ،و�إعداد برامجتنموي ��ة اجتماعي ��ة منبثقة عن الثواب ��ت والقواعد ،وتنظيم
الهيكلي ��ة الم�س ��تقبلية والتخطيط ال�س ��كاني ،تجنب� � ًا للجور

االجتماعي ،كما �أر�ش ��د �إلى ذلك قوله تعال ��ىَ :
}ذ ِل َك �أَ ْد َنى
توجهنا ال�س ّنة النبوية �إلى
�أَ َّال َت ُعو ُلو ْا{ (الن�س ��اء  ،)3 :وكما ّ
النظر في م�س ��تقبل الأجيال ،حيث قال الر�س ��ول �صلى اهلل
عليه و�سلم�( :إِ َّن َك �أَنْ َت َذ َر َو َر َث َت َك َ�أ ْغ ِن َيا َء َخ ْي ٌر ِمنْ �أَنْ َت َذرَهُ ْم
ا�س)(((.
عَ ا َل ًة َي َت َك َّف ُفونَ ال َّن َ
 التخطيط لزيادة ال ّن�سل من �أهم العوامل التي يرتكزعليها �أمن المجتمع الإ�سالمي و�سالمته على امتداد �أرا�ضيه
ال�شا�س ��عة ،فزيادة عدد الم�س ��لمين �ض ��رورة؛ لأنها �ستحدد
ال�سيا�سي للعالم الإ�سالمي.
بطريقة حا�سمة الم�ستقبل
ّ
 �إعداد درا�سات وخطط لرفع م�ستوى الوعي بخطورة(تحديد ال ّن�سل).
 �إعط ��اء �أولوي ��ة للمر�أة ف ��ي المجاالت التي تتنا�س ��بمعه ��ا ،كالتربي ��ة والتعلي ��م ،ومعاه ��د التكوي ��ن لالرتق ��اء
بالقدرات ،وفتح معاهد للتكوين المهني للن�ساء في مجاالت
ال�ص ��ناعات التقليدي ��ة الت ��ي تجيده ��ا الم ��ر�أة؛ حتى تكون
المنتجات قابلة للت�صدير والمناف�سة في الأ�سواق العالمية.
خا�ص ��ة ،بين الن�ساء في
 �ض ��رورة التمييز ،بمنهجية ّت�ص ��نيفهنّ فئ ��ات اجتماعية ،وفئ ��ات عمرية ،بي ��ن المر�أة
الريفي ��ة والمر�أة الح�ض ��رية ،بين الم ��ر�أة العاملة في قطاع

الفالح ��ة والم ��ر�أة العامل ��ة ف ��ي قط ��اع ال�ص ��ناعة ،المر�أة
العامل ��ة في قط ��اع الوظيف ��ة العمومية والم ��ر�أة العاملة في
القطاع الخا�ص ،بين �صاحبة الأ�سرة والعزباء.
 توظي ��ف �سيا�س ��ات اال�س ��تثمار و�إمكاني ��ات التمويلالأ�صغر لدعم م�شروعات الأ�سر الفقيرة والمر�أة المعيلة في
�إفريقيا ،وبخا�صة في مناطق النزاعات والحروب والبيئات
الفقيرة.
 ت�أ�س ��ي�س منظمات هادفة للمر�أة الإفريقية ،وتطويرم ��ا ه ��و قائ ��م ،للمحافظة عل ��ى ا�س ��تقالليتها ع ��ن التبعية
للعولمة ،تعمل على حماية المر�أة الإفريقية من مخاطرها،
وتوج ��ه ن�ش ��اطها وجهوده ��ا ف ��ي المحافظ ��ة عل ��ى بيئاتها
ّ
ومجتمعاتها و�أخالقها.
 و�ض ��ع ال�ش ��راكات الفاعلة بين المنظمات الن�س ��ويةالر�ش ��يدة؛ لتوجي ��ه ن�ش ��اط الم ��ر�أة وتر�ش ��يده ب�إيجابي ��ة،
والت�صدي لمخططات الأيديولوجية ال ّن�سوية ذات التوجهات
المنحرفة 

((( �صحيح البخاري ،حديث رقم .6373
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الشعر العربي اليورباوي..
الخصائص والسمات

د .كمال الدين المبارك علي
الأ�ستاذ المحا�ضر بجامعة الحكمة – �إلورن  /نيجيريا

ن�ش�أة

الأدب العربي اليورباوي:
أدب �أيَّ ق�و ٍم ه�و ج�ز ٌء م�ن تاريخه�م االجتماع�ي والثقاف�ي والفكري والح�ض�اري
� ّإن � َ
ُ
أعجمي ،في �أيِّ بقع ٍة من بقاع الأر�ض� ،أل�صقُ بتاريخ
�ش�عب �
واالعتقادي،
ودرا�س�ة الأدب العربي َلدى ٍ
ٍ
الإ�سلام وثقافته ،في حياتهم االجتماعية واالعتقادية والح�ض�ارية ،ل َّأن الثقافة العربية ت�أتي دائم ًا
ً
م�صاحبة للدعوة اال�سالمية ،وتر�سو �سفينتها حيث ر�ست �سفينة الدعوة الإ�سالمية ،وتزدهر ب�آدابها
وعلومه�ا �إذا ازدهرت الدعوة وا�س�تقرت ،وتذبل زهور الثقافة العربي�ة ،وتتقل�ص ظاللها� ،إذا لم تجد
الدعوة الإ�سالمية ا�ستقرار ًا يتيح لها ب�سط نفوذها.
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ال�ش ��عب اليورباوي (النيجيري) الذي �س ��يتناول هذا
المق ��ال درا�س ��ة الأدب العرب ��ي ل ��دى علمائ ��ه؛ �إنما عرف
الأدب العرب ��ي  -كغي ��ره م ��ن ُّ
ال�ش ��عوب غي ��ر العرب َّي ��ة -
�ام ي�ستلزم تعلم
بوا�س ��طة الثقافة الإ�س�ل�امية؛ لأنّ الإ�س�ل َ
اللغ ��ة العربي ��ة� ،أو ما يكفي منه ��ا لأداء بع� ��ض العبادات،
ولأنّ الق ��ر�آنَ الكري � َ�م المن� � ّز ٌل باللغ ��ة العربية الف�ص ��حى
يجب التع ّبد ب ��ه واالحتكا ُم �إلى �ش ��ريعته والعم ُل بتعاليمه؛
لذلك راجت �س � ُ
�وق الأدب والثقاف ُة الإ�س�ل�امية في �ش ��مال
نيجيريا؛ بف�ض ��ل قي � ِ�ام الدولة الإ�س�ل�امية بقيادة ال�ش ��يخ
عثم ��ان بن ف ��ودي ،وازده ��رت الثقافة العربي ��ة في مدينة
(�إل ��ورن) ازده ��ار ًا باهر ًا ،ومنه ��ا امتدت �إل ��ى بقية بالد
يوربا؛ بف�ض ��ل قيام الدولة الإ�س�ل�امية بقيادة ال�شيخ عالم
بن جنتا الفالني.
حدود بالد يوربا ،و�أ�صل قبائلهم ولغتهم:
ب�ل�ا ُد (يوربا) تق� � ُع معظمها في جنوب غ ��رب نيجيريا،
الجانب الأكب َر من
ي�سير من �ش ��مالها ،وهي تحتل
َ
وفي ق�سط ٍ
الواليات ال�ست التي كانت
الجنوب الغربي ،وت�ض ُّم جمي َع بال ِد
ِ
ت�ش� � ّكل نيجيريا الغربية – �سابق ًا  ،-والتي هي :والية (�أويو)
وعا�ص ��متها مدين ��ة (�إب ��ادن) ،ووالي ��ة (�أوغن) وعا�ص ��متها
مدين ��ة (�أبيكوت ��ا) ،ووالي ��ة (�أو�ش ��ن) وعا�ص ��متها مدين ��ة
(�أو�ش ��وبو) ،ووالية (الغو�س) وعا�ص ��متها مدين ��ة (�إكيجا)،
ووالي ��ة (�أون ��دو) وعا�ص ��متها (�أك ��وري) ،ووالي ��ة (�إيكيتي)
وعا�ص ��متها (�أدو �إيكيت ��ي) ،كم ��ا ت�ض ��م معظ ��م ب�ل�اد والية
(كوارا) ،وبع�ض بلدان والية (كوغي) في ال�شمال الأو�سط.
�أ�صل اليوربا:
اتفق الم�ؤرخون عل ��ى �أنَّ (الجن�س اليورباوي) نزحوا
من �ش ��مال �إفريقي ��ا ،و�أنهم �إح ��دى المجموع ��ات العربية
المهاجرة �إلى �ش ��مال �إفريقياُ ،طردوا منها ،وا�ستفا�ض ��وا
�إ َل ��ى غربها ،واتف � ُ
والتقاليد ومف ��رداتُ اللغ ِة
�ادات
ِ
�اق الع � ِ
�ش ��اه ٌد ع َلى ذل ��ك((( ،ولق ��د ذكر الأ�س ��تاذ الدكت ��ور عبد
ال�ص ��بور بيوباكو ،في بع�ض �أبحاثه� ،أنّ هجرتهم وقعت ما
بين عام 600م وعام 1000م(((.

((( الإلوري ،المرجع ال�سابق� ،ص .18

(((  �آدم عبداهلل الإل ��وري� :أ�صل قبائل يوربا ،ط ،1مطبعة الثقافة
الإ�سالمية� ،أغيغي ،الغو�س  /نيجيريا� ،ص .33

((( الأ�ستاذ الدكتور �أحمد عبد ال�سالم ،مقالة في الدرا�سات الإفريقية
بعنوان :كتابة اللغة يوربا بالحروف العربية ،مجلة بحوث ن�صف
�سنوية  -العدد ال�سابع �أغ�سط�س 1990م  /محرم 1411ه� ،ص .122

((( البروفي�سور الدكتور عبد ال�صبور بيوباكو� :إفريقيا تحت �أ�ضواء

((( الإلوري :ن�سيم ال�صبا ،مرجع �سابق� ،ص .25

وتتكون قبائل يوربا من �أربع ِة عنا�صر جن�سية:

 - 1العن�ص ُر الزنج ُّي.
 - 2العن�ص ُر النوب ُّي.
 - 3العن�ص ُر البربريُّ .
 - 4العن�ص ُر العرب ُّي.
والعنا�ص� � ُر الثالث ُة الأخيرة هُ م الذين �س ��كنوا م�صر؛
ف�أخذوا من تقاليدها ،وحملوها �إلى مهجرهم الأول �إليفي
(  ،) Ile Ifeومنها انت�شرت �إلى ربوع بالد يوربا(((.
راق ،تت�ض� � ّمنُ � َ
إرث ح�ض ��ار ٍة
أدب ٍ
و (لغ ��ة يوربا) لغ ُة � ٍ
عظيم ٍة ،وثقاف ٍة رائع ٍة ،وهي تعتمد على التنغيم والنبرة في
توليد الكلمات ،وعلى الل�ص � ِ�ق في تركي ��ب الجمل ،ويو َق ُف
معظم مفرداتها عربي ٌة م�ستعار ٌة
فيها على الحركة والمـدُّ ،
مح َّرف ٌة ،وقاربت ن�س ��بة الكلمات العربي ��ة وحروفها ربع ما
يتكل ��م بها �أهل يوربا ،وكذل ��ك يوجد فيها خليط من لغتي:
نوبا ،والبربر(((.
تكتب بالح ��روف العربية منذ عرف
وكان ��ت لغة يوربا ُ
�أهلها الإ�سالم قبل عام 1819م� ،إلى �أنْ اختر َع ّ
المب�شرون
له ��ا الح � َ
�روف الالتني� � َة  -التي تكت ��ب به ��ا الآنَ  -بغر�ض
ترجمة الأناجيل �إليه ��ا((( ،ويبلغ عدد المتكلمين بها اليوم
م ��ا يزي ��د على  45ملي ��ون ن�س ��مة ،معظمهم ف ��ي نيجيريا،
والباقون في جمهورية بنين ال�شعبية((( و�أمريكا الجنوبية،
وفري تاون في �سيراليون.

الدعوة الإ�سالمية ،والثقافة العربية ،في بالد
يوربا:
َ
�عب اليورباوي الإ�س�ل�ام ،واختلط ��تْ اللغ ُة
عرف ال�ش � ُ

جديدة� ،ص  ،206نق ًال عن كتاب (روائ��ع المعلومات عن �أقطار
�إفريقيا وبع�ض ما نبغت فيها من المملكات) لل�شيخ م�صطفى زغلول
�سنو�سي� ،ص .150
(((  �آدم عبداهلل الإلوري :ن�سيم ال�صبا في �أخبار الإ�سالم وعلماء بالد يوربا،
ط ،1مطبعة الثقافة الإ�سالمية� ،أغيغي ،الغو�س  /نيجيريا� ،ص .17
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بمفردات لغت ��ه و�آدابها ،وم�ص ��طلحاتها العلمية،
العربي� � ُة
ِ
والديني ��ة ،حت ��ى مع بع� ��ض تقاليده ��م العرقي ��ة واللغوية،
ونب َغ منه ��م علماء في اللغة العربية و�آدابها وعلومها ،حتى
�بح لهم قد ٌم را�س ��خ ٌة و�إنتاجاتٌ قيم ٌة ف ��ي مجال اللغة
�أ�ص � َ
أدب العربي
والأدب ،وعل ��وم الدي ��ن ،وغيره ��ا ،كم ��ا �أنّ ال َ
قد ن�ض ��ج وتطور لدى هذا ال�ش ��عب ،غير �أن ��ه ت�أخر  -لعدة
�أ�سباب  -عن تطوره في �شمال البالد.
ق�س ��م ال�ش ��يخ �آدم عبداهلل الإلوري تاريخ الأدب،
وقد ّ
لديار نيجيريا عا ّمة� ،إلى الع�صور الآتية:
�أ – الع�صر البرناوي :من القرن الخام�س حتى القرن
ال�سابع الهجري.
ب – الع�ص ��ر الونغري :من القرن ال�سابع حتى القرن
التا�سع الهجري.
ج – الع�ص ��ر المغيلي :من القرن التا�س ��ع حتى القرن
الحادي ع�شر الهجري.
د – الع�ص ��ر الفالني :من القرن الحادي ع�ش ��ر حتى
�آخر �س ��قوط الدول ��ة الفودي ��ة� ،أوائل القرن الثالث ع�ش ��ر
الهجري.
هـ  -الع�ص ��ر الإنجليزي :بعد �سقوط �إمارة عثمان بن
فودي (ت 1817م) ب�أوائل القرن الثالث ع�شر الهجري(((.
ويب ��دو �أنّ الأدب العربي ن�ض ��ج وتطور ف ��ي بالد يوربا
بع ��د قيام دولة اب ��ن فودي في ال�ش ��مال بالرغم من دخول
أدب
الإ�س�ل�ام �إل ��ى الجنوب الغرب ��ي قبل ذلك ،غي� � َر �أنَّ ال َ
يتزامنُ مع دخول الإ�سالم ،و�أما قوته وازدهاره فيتزامنان
م ��ع قي ��ام الدول ��ة الإ�س�ل�امية التي تهت ��م ب ��الأدب وترعى
الأدباء(((.
�تاذ الدكت ��و ِر �أحم ��د �س ��عيد
وتق ��ا َر َب تق�س � ُ
�يم الأ�س � ِ
غالدنت�ش ��ي (1982م) للع�ص ��ور الأدبي ��ة ف ��ي نيجيري ��ا
ق�س ��مها �أحمد �س ��عيد �إلى
وتق�س ��يم ال�ش ��يخ الإلوري ،حيث ّ
خم�س فترات ،ح�سب التاريخ الميالدي:
�أ – فت ��رة ت�أ�س ��ي�س الممال ��ك والواليات :م ��ن القرن
العا�شر حتى القرن الثالث ع�شر الميالدي.
(((  �آدم عبداهلل الإلوري :م�صباح الدرا�سات الأدبية في ديار نيجيرية،
ط1412 ،2ه 1992 /م.
((( الإلوري ،المرجع نف�سه� ،ص .28
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ب – فترة الوفود والحركات الإ�س�ل�امية في الممالك
والوالي ��ات :من الق ��رن الرابع ع�ش ��ر حتى الق ��رن الثامن
ع�شر.
ال�ص� � ُك ِت َّية :من القرن الثامن ع�ش ��ر
ج – فترة الدولة ُّ
حتى بداية القرن الع�شرين (1903م).
د – فترة اال�ستعمار :من (1903م) حتى (1960م).
هـ – فترة ما بعد اال�ستقالل :من (1960م)(((.
وجاء بعدهما الأ�س ��تاذ الدكتور زكرياء �أوبو ح�س ��ين،
وق�س ��م فترات الأدب العربي في نيجيريا ،ح�سب تطوراته،
ّ
�إلى �ستة ع�صور ،هي:
�أ – ع�ص ��ر اال�س ��تهالل :م ��ن (1000م) حت ��ى
(1300م) ،وهو ع�صر ات�صال العرب ب�أهل غرب �إفريقيا،
ودخول الإ�سالم مملكة كانم وبرنو.
ب – ع�ص ��ر اال�ستر�شاد �أو ع�ص ��ر الدعاة الوافدين:
م ��ن (1300م) 1804( -م) ،وه ��و ع�ص ��ر زي ��ارة العلماء
والدع ��اة �إلى غرب �إفريقيا من بالد العرب ،ووفود الدعاة
الو ْنغريِّين ،وج ّلهم من علماء تمبوكتو.
ج – ع�ص ��ر اال�س ��تقرار� ،أو الع�ص ��ر الف ��ودي :م ��ن
(1804م) – (1903م).
د – ع�ص ��ر اال�س ��تعمار البريطاني ،والفرن�س ��ي :من
(1903م) 1960( -م).
هـ  -ع�صر اال�ستقالل :من (1960م) – (1999م).
و – ع�ص ��ر االزده ��ار :م ��ن (2000م) �إل ��ى ما �ش ��اء
اهلل(((.
التق�سيم،
اعتبارات
التق�سيم� ،أو
�ميات
ِ
ومع تبا ُي ِن م�س � ِ
ِ
ِ
ف�إن ��ه ُي ُ
نبئ عن ِق� �د َِم ن�ض ��وج الأدب العربي ،ف ��ي نيجيريا
يو�ضح �أنَّ ازدها َره،
خا�ص ��ة ،كما �أنه ُ
عا ّم ًة ،وفي بالد يوربا ّ
ف ��ي بالد يوربا ،تزامن مع قي ��ام الدولة الفودية؛ لأن �أقدم
عالم �أديب  -و�صلنا �إنتاجه الأدبي  -كان من علماء مدينة
((( غالدنث �شيخو �أحمد �سعيد :حركة اللغة العربية و�آداب �ه��ا في
نيجيريا من �سنة 1804م �إل��ى �سنة 1966م ،ط ،1دار المعارف
1982م.
((( الأ�ستاذ الدكتور زكريا ح�سين :الم�أدبة الأدبية لطالب العربية في
�إفريقيا الغربية ،ط1421 ،1ه 2000 /م دار النور �أوت�ش ،والية �أيدو،
نيجيريا� ،ص (.)181 – 173

(�إل ��ورن)� ،أق ��دم بالد يورب ��ا ازده ��ار ًا في اللغ ��ة العربية
و�آدابها ،والثقافة الإ�س�ل�امية وعلومها؛ بف�ضل قيام الدولة
الإ�سالمية التي قادها ال�شيخ عالم بن جنتا �آنذاك ،وذاك
الأديب هو ال�ش ��يخ �أبو بكر بوبى الفالن ،الإلوري ،المتوفى
عام (1858م 1275 /هـ)(((.

حقائ ��ق عن الأدب العربي الإ�س�ل�امي ،والأدباء
الم�سلمين ،في بالد يوربا نيجيريا:

تتلخ�ص هذه الحقائق في:
�أ � -أنَّ الأدبا َء الم�س ��لمين في ب�ل�اد يوربا لم يكن لهم
 بالن�س ��بة ل�ل��أدب العربي الإ�س�ل�امي  -ع�ص� � ٌر جاهل ٌّي،�أو مذه � ٌ�ب غي� � ُر �إ�س�ل�امي ،و�إنم ��ا و�ص ��لهم الأدب العربي
الإ�سالمي ،مع العلوم الإ�س�ل�امية ،في ن�صاعته ،و�أ�صوله،
فلم يعرفوا �أدب ًا قبله بهذه اللغة.
ب � -أنَّ ج َّل المنت�سبين �إلى الأدب العربي الإ�سالمي،
المنتجي ��ن له ،في بالد يوربا  -ح�س ��ب علمي  ،-م�س ��لمون
ملتزمون� ،إنْ لم يكن كلهم ،مع اختالف مدار�سهم ،وتباين
فتراتهم وخ�صائ�صهم و�سماتهم ،التي �سنبينها فيما بعد.
ج � -أنَّ الأدبا َء الم�س ��لمين ،في بالد يوربا ،لم ينهجوا
المنهج الفا�س ��د المنحرف ،من
به ��ذا الأدب – �أ�سا�س� � ًا -
َ
التحلل الخلقي ،والتغريب االجتماعي ،والإثارة الجن�س ��ية،
وتمجيد ال�شاذين ،كما �أنهم التزموا بعمود ال�شعر العربي،
العرو�ضي العموديِّ الأ�صيل ،بالرغم
النظام
وعدم مخالف ِة
ِّ
ِ
ِ
ٍّ
والعبا�سي ،بما فيهما
أدب الأموي
من درا�س ��تهم لكل من ال ِ
ِّ
م ��ن الهج ��اء والنقائ� ��ض ،والغ ��زل ال�ش ��اذ ،والخمريات،
وكذلك الإلحاديات ،والمجون َّي ��ات ،واالنحرافات العقدية
ف ��ي �أدب بع� ��ض علماء ال ��كالم قديم� � ًا ،و�إنتاج ��ات بع�ض
المنحرفي ��ن م ��ن �أدباء المهج ��ر والحداثيين في الع�ص ��ر
الحديث.
د � -أنه ��م� ،أو ج ّله ��م ،ل ��م ينحرف ��وا به ��ذا الأدب
ع ��ن العقي ��دة الإ�س�ل�امية ،بدعوة �إل ��ى كفر �أو �ش ��رك� ،أو
انح�ل�ال �أخالق ��ي� ،إال ما عُ ��رف عن الأدباء المت�ص ��وفين
من مغاالتهم في مدح الر�س ��ول �ص ��لى اهلل عليه و�س ��لم� ،أو
(((  �آدم عبداهلل الإل��وري :لمحات بلور في م�شاهير علماء �إلوري من
1200ه – 1400ه�ـ 1800 /م 1980 -م ،ط ،1رم�ضان 1402ه /
1982م� ،ص .26

مدحهم ل�شيوخهم.
ً
ه� �ـ  -و�أخي ��ر ًا :ل ��م يكونوا جميعا م�س ��توفين �ش ��روط
ال�ش ��عر العربي ،من حيث �س ��مو المعنى و�س�ل�امة المبنى،
فق ��د يكون المب َنى �أحيان ًا ّ
ه�ش� � ًا �س ��وقي ًا ،مخالف� � ًا لقواعد
أقرب �إلى النثر منه �إلى ال�شعر لكثرة
العرو�ض والتقفية� ،أو � ُ
ال�ض ��رورات ال�ش ��عريةُ ،
و�ص � ِ�دقها،
وخل ِّوه من قوة العاطفة ِ
والتكلُّ ِف في ا�س ��تعمال المجازات واال�ستعارات ،غي َر �أنهم
لم يلج�ؤوا �إلى ال�ش ��عر المنثور ،فق ��د كانوا محافظين على
الأ�صالة بالرغم من ركاكة الأ�سلوب �أحيان ًا.
فترات الأدب العربي الإ�سالمي في بالد يوربا:
يالح ��ظ الدار�س لتق�س ��يمات العلماء لفت ��رات الأدب
العربي الإ�س�ل�امي ف ��ي نيجيريا ،على وج ��ه العموم� ،أنهم
اتفق ��وا جميع� � ًا ف ��ي كثير م ��ن الفت ��رات وتواريخه ��ا ،و�إنْ
اختلفوا في الت�سمية ،و�أنهم اتفقوا في الفترة الفودية.
وبنا ًء على درا�س ��ة الن�ص ��و�ص الأدبي ��ة القديمة التي
ح�ص ��لنا عليها ،بالن�س ��بة ل�ل��أدب العربي في ب�ل�اد يوربا،
يح � ّ�ق لنا �أنْ نبد�أ تحدي َد الفت ��رات للأدب العربي فيها من
ب�ص ��كوتو  -كما �سبق �أن �أ�ش ��رنا �إليه عند
ع�ص ��ر الخالفة ُ
ذكر الفترات  -للتدليل على ن�ضج الأدب العربي الإ�سالمي
في نيجيريا عا َّمة.
م ��ن هنا؛ نرى تق�س ��يم الفت ��رات التي م ّر به ��ا الأدب
العربي في بالد يوربا �إلى ثالث فترات:
�أ  -الفت ��رة القديم ��ة� ،أو فت ��رة الظهور والن�ش� ��أة :من
�أوائل القرن التا�س ��ع ع�ش ��ر (1828م 1255 /ه) �إلى وقت
قريب من �أوائل القرن الع�شرين (1910م 1330 /هـ).
ب – الفترة المتو�س ��طة� ،أو فت ��رة التطور واالزدهار:
م ��ن �أوائل القرن الع�ش ��رين �إل ��ى وقت قريب م ��ن �أواخره
(1911م 1331 /هـ �إلى 1995م 1421 /ه).
ج – الفت ��رة الحديث ��ة� ،أو فت ��رة الن�ض ��وج والتق ��دم:
مالمح هذه الفترة من فترة ما قبل منت�صف القرن
ابتد�أتْ
ُ
الع�شرين (1945م 1361 /هـ) �إلى الوقت الحا�ضر.
و ُيالحظ التداخ ُل بين هذه الفترات؛ ذلك لمعا�ص ��رة
بع�ض الأدبا ِء لبع�ض ��هم الآخر من فترة �سابقة ،وطول عمر
بع�ض �أدباء الفترتين القديمة والمتو�سطة حتى (2002م)،
و�أنّ كثير ًا من �أدباء الفترة الأخيرةُ ،ولدوا في خالل �إحدى
الفترتين ال�سابقتين� ،أو بعد المتو�سطة بقليل.
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ثقافية
�يم ب�ل�ا ِد يوربا �إلى ث�ل�اث مناطق الم�ش ��هور بابن يوربا (1892م 1968 -م) ،ومن عا�ص ��ره،
ه ��ذا ،ويمكنُ تق�س � َ
رئي�س ��ة ،بالن�س ��بة لتجمع العلماء ،وازدهار الأدب العربي ،و�سار على خ�صائ�ص منهج هذه الفترة و�سماتها.
�شاعر من ِّ
كل منطق ٍة؛ فيكون لك ّل
ورواج �س ��وقه ،ثم اختيا َر ٍ
ال�سمات ال�شعرية لهذه الفترة ،وخ�صائ�صها:
فترة ثالثة �ش ��عراء ،مع التَّمثيل ب�إنتاجات �ش ��عراء �آخرين
ظهر في هذه الفترة الأولى الفوج الأول من �أدبا ِء بالد
من ك ّل فترة �إذا ِلز َم.
يوربا (نيجيريا) و�ش ��عرائها في الدعوة الإ�سالمية والأدب
وهذه المناطق هي:
ٌ
معروف في الأ�سلوب وال�سمات
الإ�سالمي ،ول�شعرهم �إطا ٌر
 - 1منطق ��ة �إل ��ورن ،وم ��ا جاوره ��ا من بل ��دان يوربا ،الخا�صة ،وهي:
المتاخمة ل�شمال نيجيريا.
 - 1االفتت ��اح بالب�س ��ملة ،والحمدل ��ة ،وال�ص�ل�اة على
 - 2منطق ��ة �إب ��ادن ،وما حولها من بل ��دان يوربا ،في الر�س ��ول ،والتعوذ �أحيان ًا ،في مقدمة ق�ص ��ائدهم ،في �أي
المنطقة الغربية القديمة.
غر� ��ض يقر�ض ��ون فيه ال�ش ��عر :وذل ��ك لإيمانهم بقد�س ��ية
ً
 - 3منطقة الغو�س  -عا�ص ��مة نيجيريا �سابقا  ،-وما الب�س ��ملة والحمدلة وال�ص�ل�اة على الر�س ��ول والتعوذ ،وما
جاورها من بل ��دان يوربا ،التي دخل ��ت تحت والية الغو�س لها من ف�ض ��ائل ،ولت�أثرهم بالأ�شعار التعليمية التي ُنظمت
الآن.
بها كثير من المتون الفقهية والأ�صولية واللغوية والعرو�ض
فهذه الم ��دن هي كبري ��ات المراكز الإ�س�ل�امية التي وغيرها.
تج ّمع ��ت فيه ��ا المدار� ��س العربي ��ة والإ�س�ل�امية ،الأهلية
م ��ن ذلك ق�ص ��يدة ال�ش ��يخ محمد بن محم ��د الثاني،
الخا�ص ��ة ،والتابعة للجمعيات الإ�س�ل�امية الم�ش ��هورة ،في حفي ��د ال�ش ��يخ بوب ��ى ،ف ��ي م ��دح الأمير عل ��ي ب ��ن الأمير
بالد يوربا.
�ش ��ئث ،عند انت�صار جيو�ش ��ه على جيو�ش يوربا في مدينة
الفت ��رة الأولى :القديم ��ة� ،أو فترة الظهور والن�ش� ��أة�( ،أوفا) ،وقد دارت الحروب بينهم  17عام ًا ،حتى انت�ص ��ر
و�سماتها:
الم�س ��لمون �أخي ��ر ًا (1890م 1208 /ه) ،و�س � ّ�جل ال�ش ��يخ
يم ّث ��ل ه ��ذه الفترة �أوائ ��ل �أدب ��اء الدعوة الإ�س�ل�امية الحادثة ف ��ي (الق�ص ��يدة الميمية  21 -بيت� � ًا) ،وافتتحها
و�ش ��عرائها في بالد يوربا ،وهم من �أقدم من و�ص ��لت �إلينا بالحمدلة وال�صالة على الر�سول ،فقال(((:
�إنتاجاته ��م الأدبي ��ة ،وت�أث ��روا بما در�س ��وا من كت ��ب اللغة
ال� �ح� �م ��د هلل م � �ه ��دي ه� � ��ذه ال �ن �ع��م
وال�ش ��عر ،والمنظوم ��ات ف ��ي الفق ��ه والتوحي ��د والقواع ��د
ع �ل��ى ج�ـ�م��اع�ـ�ـ��ة ال �� �ش �ي��خ ع��ال��م علم
اللغوية والإمالئية.
ثم ال�صالة على خير ال��ورى وعلى
ومن �أمثال ه�ؤالء:
�آل و�صحب وم��ن يتبع ذوو الحكم
في مدينة �إلورن :ال�ش ��يخ محم ��د بن محمد الثاني بن
ل� �م ��ا ت � �ح� ��زب �أه� � � ��ل ال� �ك� �ف ��ر ك �ل �ه��م
ال�شيخ �أبي بكر بوبى الإلوري (1840م 1267 /ه) ،وال�شيخ
و�أه � � � � ��ل ب � � � ��ادن �أب� � �ـ� � �ـ � ��اد اهلل ك �ل �ه��م
�أحم ��د بن �أبي بك ��ر �إكوكورو الفالني الإل ��وري (1870م -
ويق ��ول ال�ش ��يخ �أحم ��د ب ��ن محم ��د بلل ��و الرفاعي في
1936م) ،و�أ�ض ��رابهما من العلماء والمعا�ص ��رين لهما في ق�ص ��يدة ال�ش ��كر التي بعث بها �إلى ال�ش ��يخ �إندا �ص�ل�اتي؛
الفترة نف�سها.
لم�س ��اعدته له ��م عل ��ى جم ��ع التبرع ��ات لبن ��اء الم�س ��جد
وفي و�س ��ط بالد يوربا  -مدينة �إبادن والمدن التابعة الجامع لمدينة �إبادن ،حيث بد�أ بالب�س ��ملة وال�ص�ل�اة على
لها  :-ال�شيخ �أحمد الرفاعي بن بللو (1880م 1971 -م) ،الر�سول(((:
والمعا�ص ��رين له ف ��ي المنطقة المحيطة به ��ا ،من المدن
الكبرى في بالد يوربا.
((( الإلوري :لمحات ،مرجع �سابق� ،ص (.)27 – 26
ً
وف ��ي مدين ��ة الغو� ��س  -عا�ص ��مة نيجيريا �س ��ابقا  ((( :-عبد الرحيم حمزة :حماة الثقافة العربية الإ�سالمية من طغيان
الثقافة الإنكليزية الم�سيحية ،ط1974 ،1م ،مطبعة الثقافة
ال�ش ��يخ �أحم ��د ب ��ن محم ��د م�ص ��طفى �أويلنج ��ي الزك ��وي
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ب��ا� �س��م �إل �ـ �ـ��ه ال �ع��ر���ش رازق كـلــنا
فنحن ن�صلي مع ال�سـالم لمن هدى
وب�ع��د ف��ذا التعظيم م��ن ك��ل م�سلم
�إلى �أك��رم الأ�شياخ ذي العلم والنهى
 �أنه ��م يختتم ��ون ق�ص ��ائدهم بذك ��ر �أ�س ��مائهم،وتاريخ
وذكر عد ِد � ِ
وال�ص�ل�ا ِة على النبيِ ،
أبيات الق�صيدةِ ،
ت�ألي ِفها� ،أحيان ًا كثيرة :وقد �ش ��اركهم في هذه ال�سمة كثير
من ال�شعراء ،في المدر�سة الو�سطية والحديثة؛ فترى الأخ
�أحم ��د رفاعي �أديبايو  -رحمه اهلل 1952( -م 2002 -م)
يختم �إحدى ق�صائده بقوله(((:
وف� �ـ� �ـ ��ز ب��ال �ن �ب��ي ال � � ��ذي ن��ال�ـ�ـ�ن�ـ�ـ�ـ�ـ�ـ�ـ��ا
ع � �ط � ��اي � ��اه �� �س� �م� �ح� �اً ب� �ج� �ه ��د ب� ��ذل
ع� �ل ��ى � �س �ـ �ـ �ـ �ي��دي �� �ص ��ل ي � ��ا رب �ن �ـ �ـ �ـ �ـ �ـ��ا
و�� �س� �ل ��م ع� �ل� �ي ��ه خ � �ت� ��ام ال��ر� �س �ـ �ـ �ـ �ـ �ـ��ل
وقد �ش ��ارك غي� � ُره من المعتبري ��ن من �أدب ��ا َء الفتر ِة
الثالث� � ِة في ه ��ذه ال�س ��مة؛ و�إنْ كانت من خ�ص ��ائ�ص �أدباء
الفترة القديمة ،يقول ال�ش ��يخ محمد ،حفيد ال�ش ��يخ بوبى،
في ختام (الق�صيدة الميمية) ال�سالفة الذكر(((:
ال �ح �م��د هلل م�م���س�ـ��ان��ا وم���ص�ب�ح�ـ�ن��ا
� �س � ّراً وج �ه��راً وب� ��دءاً ث��م ف��ي الختم
� �ص�لاة رب ��ي ع �ل��ى ال �م �خ �ت��ار �سيدنا
م �ح �م��د ج� ��اء ب ��الإ� �ش �ف ��اق وال ��رح ��م
وال�ش ��يخ �أحمد ب ��ن �أبي بك ��ر �إكوكورو يختت ��م مرثيته
لل�ش ��يخ هارون � -ش ��يخ علماء ب�ل�اد يوربا  -بذكر ا�س ��مه،
وتاريخ نظمه ،وال�ص�ل�اة على النبي �صلى اهلل عليه و�سلم،
فيقول(((:
ي ��ري ��د ال �ـ �م �ج �ـ �ـ��ئ ل �ل �ت �ع��زي ب�ن�ف���س�ـ��ه
ول�ك�ن�ـ�ـ�ـ��ه ق�ـ��د ع��اق�ـ��ه ��ش�غ��ل م��ا رعـــى
ع�ب�ي�ـ��د ع �ب �ي��د اهلل ي���س�م�ـ��ى ب ��أح �م��د
ه��و اب��ن �أب ��ي ب�ـ�ك��ر ال�ف�لان��ي تفرعـا

ومرثيــة المحبوب قـد تم ن�سجها على
� �س��ن �أت � �ـ� ��راب ال �ج �ـ �ن��ان م�ـ���ص�ـ�ـ�ن�ع�ـ�ـ�ـ��ا
بيـوم خمي�س �شـهر ذي القعدة التي
م�ضى ن�صفها والعام برا�ش قد نـما
� �ص�لاة وت���س�ل�ي��م ع�ل��ى خيــر مر�سل
يدومان ما يرثي المحب وما دعا
وف ��ي مرثي ��ة ال�ش ��يخ �أحم ��د ينما ب ��ن محمود لل�ش ��يخ
بو�صيري بن بو�ص ��يري بن بدر الدين ،لم يفتتح الق�صيدة
بالب�س ��ملة وال ال�صالة على الر�س ��ول كالعادة ،لكنه ختمها
بذكر ا�س ��مه ،وال�ص�ل�اة وال�سالم على الر�س ��ول �صلى اهلل
عليه و�سلم ،فقال(((:
ومن قال من في النا�س لل�شعر ناظـم
ف�أحمدنا اب��ن ال��واع��ظ ف��ي بالدنـــا
ت �ل �م �ي��ذه ب �ي �ـ��ن ال� �ت�ل�ام� �ي ��ذ ك�ل�ـ�ه��م
�صغير قليل العلم بالجهل معلـنا
�� �ص�ل�اة وت �� �س �ل �ي��م ع �ل��ى �أب �ط �ح �ي �ن �ـ��ا
م �ح �م��دن��ا م �ن �ج��ي الأن � � ��ام ب�ل�ا ع�ن��ا
ع �ل��ى �آل � ��ه �أ�� �ص� �ح ��اب م ��ع ك ��ل ت��اب��ع
و�أزواج � � � �ـ� � � ��ه �أوالده ت � ��م ن �ظ �م �ن �ـ��ا
وهذه ال�س ��مة م�شهورة لدى معا�صريهم ممن لم نذكر
�أ�س ��ماءهم ،فا�س ��تمع  -عل ��ى �س ��بيل المثال � -إلى ال�ش ��يخ
مرت�ض ��ى عبد ال�س�ل�ام مدير المعهد العربي النيجيري -
رحمه اهلل  -في �إحدى ق�صائده �إلى علما ِء �إبادن ،ينهاهم
ال�س ��نة في ق�ص ��ر المل ��وك الكفار
ع ��ن بدعة قراء ِة ِ
كتاب َّ
والتكهن لهم ،واختتم الق�ص ��يدة بذكر ا�س ��مه ،وال�ص�ل�اة
على النبي ،وعدد �أبيات الق�صيدة ،فقال(((:
ومن مرت�ضى عبد ال�سالم نجارها
ف�ص ّل على المختار ر�أ���س الكتائب
ف �ع��دت �ه��ا ع �� �ش��رون ت�ع�ـ�ل��و ب���ص�ب��ره��ا
ع�ل��ى مائتين �سهمها غ�ي��ر �صائب
 - 3ذك� � ُر كلم ��ة «�أما بعد»� ،أو «وبع ��د»� ،أو بجواب «�أما
بعد» ،فيدخلون في عر�ض الق�صيدة بحرف «فا»:

((( �سليمان �أحمد �أديبايو :ال�سطور العاطرة ..ديوان ال�شعر� ،ص .9

((( الإلوري :لمحات ،مرجع �سابق� ،ص .26

(((  �أبارغدوما :نفائ�س القلوب ،مرجع �سابق� ،ص .17

((( المرجع نف�سه� ،ص .42

الإ�سالمية � -أغيغي  /نيجيريا� ،ص .36
((( الإمام �أبوبكر بن الإمام �صالح الدين �أبارغدوما :نفائ�س القلوب
في مثابر المحبوب ،ط� ،1ص (.)16 – 15
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قراءات

ثقافية
قال ال�شيخ �أحمد الرفاعي بن محمد بللو(((:
وبعد :فذا التعظيم من ك ّل م�سلــم
�إلى �أكرم الأ�شياخ ذي العلم والندى
وقال ال�ش ��يخ �أحمد بن محمد م�صطفى �أويلنجي بعد
التع ��وذ ،والب�س ��ملة ،وال�ص�ل�اة على الر�س ��ول ،والحمدلة،
وال�سبحلة:
��س�ـ�ب�ح��ان م��ن ق��د �أوج � ��ب الفنــــايا
ب� � �ك � ��ل �� � � �ش � � ��يء ول � � � � ��ه ال � �ب � �ق � �ـ ��اي � �ـ ��ا
وب � �ع � �ـ � �ـ� ��ده :ي � �ـ ��ا �أي � �ـ � �ه� ��ا ال� �ـ� �ب ��راي� �ـ ��ا
ف� �ك� �ل� �ـ� �ك ��م ره � ��ائ� � �ـ � ��ن ال� �ـ� �م� �ـ� �ن ��اي� �ـ� �ـ ��ا
وقال ال�ش ��يخ �أحمد بن �أبي بكر ف ��ي تهنئته المذكورة
�آنف ًا ،بعد الحمدلة ،وال�صالة على الر�سول:
ف �م��ن م�ب�ل��غ ع �ن��ي ل���ش�ي�خ��ي ر��س��ال��ة
وزير ابن عبد اهلل ِبدَي ذي الحـــجا
 - 4ا�س ��تخدامهم – كثير ًا  -ثالث ��ة �أبحر من البحور
العرو�ض ��ية ،وهي :بح ��ر الطوي ��ل  -وهو الأكثر ا�س ��تعما ًال
لديهم  ،-ويليه الرجز ،ثم بحر الب�س ��يط :وقلما يخرجون
ع ��ن ه ��ذه الأبحر الثالث ��ة ،ويكث ��رون من ا�س ��تخدام بحر
الطوي ��ل لط ��ول النف�س ،وكث ��رة التفاعي ��ل في ��ه ،لت�أثرهم
ب�أ�ش ��عار ال�ش ��عراء الجاهليي ��ن � -أ�ص ��حاب المعلق ��ات ،-
وت�أثرهم بكتب المديح النبوي ،ومنظومات المتون العلمية
واللغوي ��ة وغيرها ،الت ��ي نهج بها م�ؤلفوه ��ا المنهج العلمي
ف ��ي الأ�س ��لوب ،والت ��ي تتلم ��ذ عليه ��ا �أغلبهم لأنه ��م كانوا
علماء دعاة ،وفقهاء �ص ��وفيين ،قبل �أن يكونوا �أدباء ،و�إنما
اتخذوا الأدب و�س ��يلة من و�سائل الدعوة والتعليم والتربية
غلب على �أدبهم مو�ض ��وعاتٌ في مجال
والإر�ش ��اد؛ ولذلك َ
العلوم الدينية ،وال�سلوكية ،والوعظ ،والتزهد ،والت�صوف.
ِ
وعلى �سبيل المثال جمي ُع ق�صائد ال�شيخ �أحمد بن �أبي
بكر �إكوكورو التي و�ص ��لت �إلينا لم تخرج عن بحر الطويل،
وق�ص ��ائد ال�شيخ محمد ميما�سا �أوجابورو مع كثرتها وتنوع
�أغرا�ضها لم تتجاوز بحورها  -ح�سب علمنا  -هذه البحور
الثالثة( :الطويل ،والرجز ،والب�س ��يط) ،وتمتاز ق�ص ��ائد
((( مرت�ضى �أبوبكر المعروف بابن المعلم :مر�آة الناظرين في تعريف
الآ�صال من العلماء في بلد �إب��ادن ،ط1414 ،1ه 1993 /م ،دار
الطباعة المحمدية م�صر� ،ص (.)97 – 96
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ال�ش ��يخ �أحم ��د بن بللو الرفاعي وال�ش ��يخ �أحم ��د بن محمد
م�ص ��طفى �أويلنج ��ي الزكوي بتل ��ك ال�س ��مة� ،إال �أنه توجد
للثان ��ي ق�ص ��يدة في بحر الواف ��ر ،وال�ش ��يخ بنيامين كانت
ق�صائد ديوانه الوعظية جميعها على بحر الطويل ،وكذلك
ال�ش ��يخ مرت�ضى عبد ال�س�ل�ام ،و�أخوه الكبير ال�شيخ الإمام
مدثر عبد ال�سالم ،وال�شيخ �سنو�سي �أالكا.
وقد �أح�س ��ن �أكث ُر �أدب ��ا ِء هذه الفترة ،ومن �س ��ار على
نهجهم من �أدباء الفترة المتو�س ��طة والأخيرة ،ا�س ��تعمال
تلك البحور التي التزموها ،كما �أنها نا�س ��بت مو�ضوعاتهم
العلمي ��ة ومناهجه ��م الأ�س ��لوبية ،ف�أغرا� ��ض ق�ص ��ائدهم
لم تتج ��اوز :المو�ض ��وعات الدينية من الوعظ والإر�ش ��اد،
والم�سائل العقدية والفقهية ،وال�صوفية والزهد ،والو�صف
والمدي ��ح والرث ��اء والتهنئة ،وه ��ذه الأغرا�ض ال تنا�س ��بها
– كثي ��ر ًا  -البح ��ور ذوات التفاعي ��ل القليل ��ة ،كالهزج،
والم�ض ��ارع ،والمقت�ضب ،وغيرها من البحور التي ُت�ستعمل
للأنا�شيد.
 – 5كثي ��ر م ��ن ق�ص ��ائد ه ��ذه الفت ��رة �أق ��رب �إل ��ى
الأ�س ��لوب العلمي منه �إلى الأ�س ��لوب الأدبي :لأنها تخلو من
قوة العاطفة ،كما يوجد في بع�ض ��ها الكلم ��ات الغريبة� ،أو
المخالفة للقواعد اللغوية وال�ص ��رفية �أحيان� � ًا كثير ًة ،كما
تكثر ال�ضرورات العرو�ضية وتتكرر عدة مرات في ق�صيدة
واحدة.
ون�أخذ ق�ص ��يدة من ق�صائد ال�ش ��يخ �أحمد م�صطفى
�أويلنج ��ي مثا ًال لهذه ال�س ��مة الأخيرة؛ يقول في ق�ص ��يدته
(التائية) المو�سومة بذكر الموت(((:
اذك � ��ر �أم ��ام ��ك م ��وت� �اً ك� ��ان م��وق �ـ �ت �اً
ف�ل��ا ي� �ف� �ـ ��وت ب� �ـ ��ه ام � � � ��ر�أ م�ت���ص�ل�ت��ا
�إن ج� �ـ ��اء ل� �ي�ل ً�ا �أو ن� �ه� �ـ ��اراً ف �ج �ـ ��أة
ف �ي��زي �ـ �ـ �ـ �ن��ه دي � ��ن ال �ف �ت��ى م �ت �م �ـ��وت �ـ �اً
�إن ال �م �ن �ـ �ـ��ون ه� ��ي ط �ع �ـ ��ام ف�ك�ـ�ل�ن�ـ��ا
ط��اع �م �ـ �ـ �ه��ا ط �ـ �ـ �ـ��وع �اً وك� ��ره � �اً ك�ب�ت��ا
ب �ي �ن��ا ط� �ع ��ام ال� �ـ� �م ��رء ي �ط �ب �ـ �خ��ه ل�ـ��ه
ح� �ت ��ى �إذا ي �ط �ـ �ع��م ك� � ��ان م �م �ـ��وت �اً
((( عبدالرحيم حمزة :حماة الثقافة العربية الإ�سالمية ،...مرجع
�سابق� ،ص .36

نالح ��ظ في هذه الأبي ��ات :الأ�س ��لوب العلمي ،وركاكة
العبارة ،وتداخل الأوزان.

الفت ��رة الثاني ��ة :المتو�س ��طة� ،أو فت ��رة التطور
واالزدهار:

وهي فترة بداية االنفتاح واالت�صال المبا�شر وال�سريع
بالعال ��م العربي والغربي ،وت�ش ��مل العلم ��اء الأدباء الذين
كانوا خط ال�ص ��لة بين الفت ��رة القديم ��ة والحديثة (فترة
الن�ض ��وج والتقدّم) ،وتتلمذوا على �أدب ��اء الفترة القديمة،
وعا�ص ��روا ق�س ��ط ًا غير قليل من حياتهم ،ثم َت َتلمذ عليهم
�أدب ��اء الفترة الأخي ��رة (الحديثة) ،فكانوا همزة الو�ص ��ل
للفترتي ��ن القديم ��ة والحديثة ،من �أوائل القرن الع�ش ��رين
�إل ��ى قري � ٍ�ب م ��ن �أواخ ��ره (1911م 1331 /ه� �ـ) ،حت ��ى
(1995م 1421 /هـ) تقريب ًا ،ف�إنهم تجاوزوا الح ّد ال�ضيق
من الأ�س ��لوب ،وتو�س ��عت ثقافتهم الأدبي ��ة ،وانفتح �أفقهم
العلمي ،ونما وعيهم و�إدراكهم الثقافي ،وعا�صروا القدماء
وواكبوا المحدثين ،بل هم الأ�سا�س للمدر�سة الحديثة.

نختار من �أ�صحاب هذه المدر�سة:

ال�شيخ كمال الدين الأدبي (1907م 2005 -م).
وال�شيخ �آدم عبداهلل الإلوري (1917م 1992 -م).
ونع� � ّد ال�ش ��يخ ت ��اج الأدب محم ��د جمع ��ة (1885م -
1922م) �أ�سا�س المدر�سة الو�سطية.
وغيره ��م من العلم ��اء الذين هم الو�س ��طاء والتوطئة
للعه ��د الجديد ،م ��ن الذين جمع ��وا بين الثقاف ��ة القديمة
والحديثة في العلوم العربية والثقافة الإ�س�ل�اميةّ ،
واطلعوا
عل ��ى �أدب الع�ص ��ر الحدي ��ث ،و�إنتاجات �أدبائ ��ه ،ونهجوا
بالمدار�س العربية في بالد يورب ��ا المنهج الحديث ،الذي
يواكب الروح الحديثة ،وينا�س ��ب الجي ��ل الجديد ،ويناف�س
الثقافة الغربية الم�ستوردة ،وو�ضعوا المناهج والمقررات،
ونظم ��وا الأنا�ش ��يد و�أ�ش ��عار المنا�س ��بات الإ�س�ل�امية،
واالجتماعية والثقافية.

�سمات هذه الفترة:

 - 1ا�ستعمالهم جميع البحور ذوات التفاعيل الكثيرة،
والقليلة ،على ح ّد ال�س ��واء ،ما دامت تنا�س ��ب �أغرا�ض ��هم،
ومو�ض ��وعاتهم الديني ��ة ،والثقافية ،والتربوي ��ة :من �أمثلة
ذلك� :أن�ش ��ودتان م�شهورتان اتخذهما (المركز الإ�سالمي

�أغيغي) �ش ��عار ًا ،ومفتتح ًا لجميع تجمع ��ات طالبه ،وتقوم
مق ��ام الأن�ش ��ودة الوطني ��ة الر�س ��مية للدولة ،وللأنا�ش ��يد
المماثلة لدى الـمدار� ��س الإنجليزية االبتدائية ،والثانوية،
والعالية.
(((
النوع الأول منها كالآتي :
م� � � � ��رك� � � � ��زي �أف� � � � � ��دي� � � � � ��ك روح� � � � ��ي
م � � � ��رك � � � ��زي �أف� � � � ��دي� � � � ��ك روح� � �ـ� � �ـ � ��ي
م� � � � ��رك� � � � ��زي �أف� � � � � ��دي� � � � � ��ك روح� � � � ��ي
ف � � �ـ � � �ـ� � ��ي ح � � � �ي � � ��ات � � ��ي وم � � �م� � ��ات � � �ـ� � ��ي
م� � � � �ـ � � � ��رك � � � ��زي �أن� � � � � � � � � ��ت ط � �ب � �ي � �ب� ��ي
م � � �ن � � �ـ � � �ـ � � �ق� � ��ذي م� � � �ـ � � ��ن ج� � �ه �ل��ات � ��ي
م � � � � � � � ��رك � � � � � � � ��زي ج � � � � � � � � � � ��اء ب � � �ع � � �ل � ��م
ك � � �ـ � � �ع � � �ج � � �ي� � ��ب ال� � � �ـ� � � �م� � � �ع� � � �ج � � ��زات
ل � � �ي � � �ـ � � ��� � ��س ل� � � � � ��ي ف� � � � � ��ي ال� � �ج� � �ه � ��ل
ف� ��� �ض ��ل �أدع � �ي � �ـ � �ـ � ��ه ف� � ��ي ح �ي ��ات �ـ �ـ ��ي
�إن � � � � � � �م� � � � � � ��ا ال� � � � �ج� � � � �ه � � � ��ل �� � � �ض� �ل ��ال
وزم � � � � � � � � � � � � � � � � � ��ام ال � � � �م � � � �ه � � � �ل � � � �ك � � � ��ات
ن � � � � �� � � � � �س � � � � ��أل اهلل ت� � �ـ� � �ـ� � �ع � ��ال� � �ـ � ��ى
ب � � � � � � � � � ��أح � � � � � � � � � ��ب ال � � � � � � � � � ��دع � � � � � � � � � ��وات
ل� � � ��رج � � � �ـ � � � �ـ� � � ��ال ي� � � � �خ � � � ��دم � � � ��ون ال
ع � � � �ل� � � ��م ف� � � � � ��ي ك� � � � � ��ل ال � � �ج � � �ه � � �ـ� � ��ات
�أن ي� � � ��دي� � � ��م ال � � �ن � � �� � � �ص � � ��ر ف� �ـ ��ي
ن � � � �ـ� � � ��ا ب � � �ـ � � �ن � � �ـ� � ��ي ال � � �ـ � � �ب � � �ـ� � ��رك � � �ـ� � ��ات
ه ��ذا الجزء  -من النوع الأول؛ من �أن�ش ��ودة المركز -
ُيظه ُر ف�ض� � َل هذا المركز ،ومكا َن َته ل ��دى الطالب ،ويدعو
لأمث ��ال مدي ��ر المركز ،الذي ��ن يعملون في حق ��ل الدعوة،
والتربية والتعليم.
و�أم ��ا الجزء الثاني  -من هذا النوع من الأن�ش ��ودة –
فهو على قافية الالم ،فه ��و ُيثير حما�س الطالب ،و َي ُح ُّثهم
عل ��ى الم�ض � ِّ�ي قدم ًا في �س ��بيل التع ّلم والتعلي ��م ،ويعرفهم
م�س� ��ؤوليتهم الدين َّية والتربو َّية في المجتمع ،ويحثهم على
�أن يت�سلحوا ب�سالح العلم(((.
((( المرجع نف�سه� ،ص .8
((( الإلوري؛ �آدم عبداهلل :ر�سالتنا ،ط ،1مطبعة الثقافة الإ�سالمية
– �أغيغي ،الغو�س  /نيجيريا .وانظر كذلك :لقطات من ق�صائد
ثقافية ف�صلية َّ
محكمة متخ�ص�صة في �ش�ؤون القارة الإفريقية
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ثقافية
ا� � � � �س � � � �ـ � � � �ت � � � �ع � � � �ـ� � � ��دوا ل� � �ل� � �ن� � ��� � �ض � ��ال
ا� � � � �س � � � �ت � � � �ع � � � �ـ � � ��دوا ل � �ل � �ـ � �ن � �ـ � �ـ � �� � �ض� ��ال
�إي� � � � � � � � � � ��ه ي � � � � � ��ا �أب � � � � � � � �ط � � � � � � ��ال ع � �ل� ��م
ال ��دي� �ـ� �ـ� �ـ ��ن ق� �ـ ��د ح � �ـ� ��ان ال �ن �� �ض �ـ �ـ��ال
اذه � �ـ � �ـ � �ـ � �ـ � �ب� ��وا ف � � ��ي الأر� � � � � � � ��ض ك� ��ال
�أ� � � �ش � � �ب � ��ال وام � � �� � � �ض � ��وا ال ت� �ب ��ال ��وا
ع� � � �ل� � � �م � � ��وا ال � � � �ن� � � ��ا�� � � ��س ع � � �ل� � ��وم � � �اً
ل� � �ي� � �ـ� � �ـ� � �� � ��س ي � � �ـ� � ��دري � � �ـ � � �ه� � ��ا رج� � � � ��ال
ع �ل �م �ـ �ـ��وه��م �أن � �ك � �ـ ��م ف � ��ي ال �ع �ـ �ـ �ـ �ـ �ـ �ل��م
�أق � � � � � � � � � � � � � � � �ط� � � � � � � � � � � � � � � ��اب ج � � � � � � �ب � � � � � ��ال
النوع الثاني من �أن�شودة المركز:
�ص ��اغ ال�ش ��يخ �آدم عبداهلل الإلوري  -مدير المركز –
�أن�ش ��ودة �أخرى للمركز لينا�س � َ�ب التغني بها م�شي الطالب
الرتيب من الطابور والميدان �إلى الف�ص ��ول ،كما ا�ش ��تمل
على المعاني الم�ش ��ابهة لما احتوى عليها النوع الأول ،وهي
كالآتي(((:
م� � ��رك � � �ـ� � ��زي م � � ��رك � � ��زي م� ��رك � �ـ� ��زي
ك� �ـ� �ن ��ت �أن � � �ـ� � ��ت ال� �م� �ـ� �ـ� �ن ��ى م� ��رك� ��زي
ج �ئ �ت �ـ �ـ �ـ �ن��ا ب ��ال �ـ �ه �ـ �ـ ��دى وال �� �س �ـ �ـ �ـ �ـ �ن �ـ��ا
ف ��ان� �ق� �ـ� �ـ ��ذن ق ��وم � �ن ��ا م � ��ن ع �ـ �ـ �ـ �ـ �م��ى
خ �ل �ـ �ـ �ـ �ـ �� �ص��ن ق��وم �ـ �ـ �ـ �ن��ا م �ـ �ـ ��ن ردى
واح �ـ �ـ �م �ـ �ن ��ا ت �ح �ـ �ـ �ـ �ـ �ـ��ت ك � ��ل ال �ح �م��ى
�� �س ��ر ب �ـ �ـ �ن �ـ �ـ��ا ل� �ل� �ـ ��رق ��ي وال �ع �ـ �ـ �ـ �ـ �ـ �ـ �ـ�لا
خ � � ��ذ ب � � � ��أي� � � ��دي ال � � � � � ��ورى ل �ل �� �س �م��ا
ف � ��ي ال � �ع � �ل ��وم وال� �ن� �ظ� �ـ ��ام وال �ع �م��ل
ل � �ل � �� � �س � �م� ��ا ل � �ل � �� � �س � �م � �ـ� ��ا ل� �ل� ��� �س� �م ��ا
ت�أ ّثر �أدبا َء هذه الفترة بمن تتلمذوا عليهم من العرب،
عن طريق �س ��فرهم �إل ��ى الب�ل�اد العربية للم�ؤتم ��رات� ،أو
لرحل ��ة علمي ��ة ،وت�أث ��روا ببع� ��ض الجالي ��ات العربي ��ة من
المغاربة واللبنانيين ال�س ��اكنين ف ��ي الغو�س ومدينة كانو،
الإلوري� ،ص .14
((( هيئة التدري�س ،بالق�سم التوجيهي ،بمركز التعليم العربي
الإ�سالمي – �أغيغي :لقطات من ق�صائد الإل ��وري ،هدية العيد
الأربعين ,ط1991 ،1م� ،ص  ،13مطبعة الثقافة الإ�سالمية –
�أغيغي ،الغو�س  /نيجيريا.
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وغيرهما ،كما ت�أثروا بالكتب الحديثة في العلوم والأدب.
الفت ��رة الثالث ��ة :الفت ��رة الحديث ��ة ،فت ��رة الن�ض ��وج
والتقدم:
ه ��ذه الفترة هي الأخيرة ،وتبد�أ من منت�ص ��ف القرن
الع�ش ��رين (1945م) تقريب� � ًا �إلى الوقت الحا�ض ��ر� ،أدرك
�أدبا�ؤه ��ا �أدب ��اء الفت ��رة الثاني ��ة  -المدر�س ��ة الثاني ��ة ،-
و�أخري ��ات حي ��اة كثي ��ر م ��ن المدر�س ��ة الأول ��ى ،ومع ذلك
اختلفت عنهما في جوانب كثيرة.
وهن ��اك عوام ��ل جعلت هذه المدر�س ��ة تختل ��ف تمام
االخت�ل�اف عن المدر�س ��تين ال�س ��ابقتين ،نذك ��ر منها وال
نح�صيها:
 – 1تنوع م�صدر الثقافة :فه�ؤالء در�سوا جميع المواد
اللغوي ��ة والأدبية والديني ��ة والعلمية والثقافي ��ة من الكتب
الع�ص ��رية ،وم�ؤلفات ع�صر النه�ض ��ة العلمية ،والمقررات
التي اجتم ��ع الخبراء التربويون عل ��ى ت�أليفها ،مما يواكب
روح الع�صر.
 - 2تعلم العلوم ب�أنواعها بلغة تلك العلوم مبا�شرة :ما
يفتح �آفاق ًا �أخرى لفهم تلك اللغة ،و�أ�س ��اليب ا�ستخدامها،
ويم ِّكن الطالب من النطق بها بطالقة وف�صاحة؛ لأنّ اللغة
تنمو باالحت ��كاك ،والمداومة على ا�س ��تخدامها ،ال بحفظ
ن�صو�صها فقط� ،أو الدرا�سة بالترجمة.
 - 3ا�س ��تقالل م ��ادة الأدب  -ب�أنواعه ��ا  -للدرا�س ��ة،
والتخ�ص ���ص فيه ��ا :ودرا�س ��ة مناه ��ج الأدب ��اء ب�أنواعه ��ا
والأغرا� ��ض الأدبية ،والقدرة على فهم لغة الأدب نف�س ��ها،
والنطق بها ،واالطالع على مناهج الأدب الغربي ومذاهبه،
وم�شاركة ال�شعراء العرب المعا�صرين في الأن�شطة الأدبية
المتعددة.
 - 4مخالطة �أ�ص ��حاب هذه اللغة (العرب �أنف�سهم):
وم�شاركتهم في الم�ؤتمرات والملتقيات ،وعقد الم�ؤتمرات
والن ��دوات المحلي ��ة ،حي ��ث تك ��ون اللغ ��ة العربي ��ة ه ��ي
الم�س ��تخدمة فيها ،وكذلك اال�ستماع �إلى الإذاعة والتلفزة
العربية ،وقراءة ال�صحف والمجالت والجرائد العربية.
 - 5الدرا�س ��ة ف ��ي البيئ ��ة اللغوي ��ة :من ذل ��ك �إتاحة
الفر�ص ��ة لل�س ��فر �إلى �إحدى البلدان العربية ،للدرا�سة في
�إحدى جامعاتها �أو معاهدها العليا حتى مرحلة الدكتوراه.
َ - 6م َل َك ُة الثرو ِة اللغوي ِة الع�صري ِة الف�صيحة ،وكذلك

الروح ال�شاعري ِة الف َّذ ِة :التي تقوي العاطفة ال�شعرية
ملكة ِ
الجيا�ش ��ة ،وتثير الأخيلة ،وترهف الأحا�سي�س ،مع �سالمة
الذوق.
كل ه ��ذه العوامل ،وغيرها ،جعلت هذه الفترة تختلف
عن �س ��ابقتيها ،مع بع�ض التداخل في هذه الفترات؛ حيث
بع�ض ه ��ذ ِه الفتر ِة ي�س ��ي ُر عل ��ى �إط ��ا ِر الفتر ِة
تج� � ُد �ش ��ع َر ِ
القديم ��ة� ،أو الو�س ��يطة ،م ��ن حي ��ث المنه ��ج والأ�س ��لوب
والخ�ص ��ائ�ص وال�س ��مات ،وذلك ب�س ��بب م�ص ��در الثقافة
كثير م ��ن المدار�س العربية الإ�س�ل�امية
التقلي ��دي؛ لبقاء ٍ
الأهلي ��ة على المنه ��ج القديم( :التعلي ��م بالترجمة) ،وفي
كتب التراث فقط،
الم�س ��جد� ،أو في بيت المعلم ،والمقر ُر ُ
َ
االختالف وا�ض ��ح ًا – مث ًال  -بين �ش ��اعرين
ولذل ��ك نجد
�شابين معا�صرين في الم�ستوى؛ الختالف م�صدر الثقافة،
وهما :ال�شاعر عبد الواحد محمد جمعة �أرييبي المركزي،
وال�ش ��اعر محيي الدين �ص�ل�اح الدين �إرابجي ،من طالب
ال�شيخ فايا بمدينة �إكرن.
(((
يقول عبد الواحد من مواليد (1961م) :
م � ��ع ال� ��� �ص� �ب ��ح ن � �خ � �ـ � �ت ��ار � �ص �ي��ام��ا
م � � ��ع ال � �ل � �ي � ��ل ن� � �خ � �ت � ��ار ال � �ق � �ي ��ام ��ا
ن � � � �� � � � �ص � � � ��دق واهلل الأج � � � � � � � � � ��ور
ون � �� � �س � �ع� ��ى �إل � � �ي � � �ه� � ��ا ك ��ال � �ي � �ت ��ام ��ى
�أل � � � � ��ذ ال � �م � �ع � ��ان � ��ي ف � � ��ي ال � �� � �ص �ل�اة
وال � � �س � �ي � �م ��ا الأم � � �ـ � � �ـ� � ��ن ت� �ـ� �م ��ام ��ا
و�أط � � � � �ي� � � � ��ب �أن ن � �ل � �ف � ��ى ك� ��� �ص ��ف
و�أح� � � ��� � � �س � � ��ن �أن ن � �ل � �ف� ��ى ق� �ي ��ام ��ا
�إل � � � � ��ى اهلل ن� ��� �ش� �ـ� �ك ��و ك � � ��ل � �ض �ع��ف
ون � � � ��رج � � � ��و م � � � ��ن اهلل الأم � � � ��ام � � � ��ا
ويقول محيي الدين من مواليد (1986م)(((:
و�إن �شئت �أن تنمـــو في هــذه الدنــا
فكنمنفقاواحذرعنالبخلوال�ضب�س
وك � �ـ� ��ل ب �خ �ي �ـ��ل ن ��اق� �� ��ص وم �ع��ات �ـ��ب
((( عبد ال��واح��د جمعة �أري�ي�ب��ي :رم�ضان ك��ري��م ،من�شورة �شعرية،
2002م� ،ص .2
((( محيي الدين �صالح الدين :ل�ؤل�ؤ الحكمة في الوعظ والإر�شاد� ،ص
.19

وم �ب �ع��ود �إن �ع �ـ��ام الإل �ـ��ه م��ع ال�ـ��وك����س
بلى ه��و ممقوت م��ن ال�ن��ا���س كلــهم
لئيم لديهم ويحـه �صار ذا المع�س
�إذا � �س��ائ��ل واف � ��اك ي ��وم �اً ل�ح��اج�ـ�ـ�ـ��ة
فب�شره ب��الإع�ـ�ط��اء �إي ��اك والعبـــــ�س
ق��ال النبي الم�صطفى فـي حديـثه
ب �ـ ��أن ع��دو اهلل ذو ال�ب�خ��ل بالوع�س
اللهم اعط المنفقين مثوبة ب�إخالف
م � ��ا ه � ��م ب � ��ذل � ��وا ف� �ي� �ـ ��ك ب��ال �ن �ع ����س
نالح ��ظ الفرق الظاه ��ر في الأ�س ��لوب ،بي ��ن العلمي
القري ��ب ف ��ي الثاني ��ة ،والأدبي العمي ��ق في الأول ��ى ،وغير
ذلك ،و�إنما يرجع ذلك الفرق �إلى م�صدر الثقافة والبيئة،
بالرغم من كونهما �شابين معا�صرين.

�سمات هذه الفترة:

�سمات الفترة الحديثة وا�ضحة في :النظم ،والمعنى،
والمبنى ،والعاطفة ،والأخيلة ،و�أ�سلوبها الأدبي ،و�أ�صالتها،
وروعتها ،وا�س ��تقامة �س ��بكها ،والبعد عن الكلمة الحو�شية
المهجورة� ،أو الكلمة ال�س ��وقية المبتذل ��ة ،مما لم تكن من
لغة ال�شعر� ،أو الترتيب الذي يقرب الق�صيدة �إلى النثر.
ويمكن �أن ن�ش ��ير �إلى �أمثلة لبع�ض هذه ال�س ��مات فيما
يلي:
 – 1نالح ��ظ �سال�س ��ة الأ�س ��لوب ،وعذوب ��ة اللف ��ظ،
وو�ض ��وح المعن ��ى ،والعاطف ��ة الإن�س ��انية ،و�س ��هولة الفهم
ل ��دى الدكتور ال�ش ��اعر عي�س ��ى �أالبي :في ق�ص ��يدته (�إلى
وجه ن ��داءه �إلى ال�ش ��عراء ،ينبههم على
ال�ش ��عراء) ،حيث ّ
وخطر
عظم ر�سالتهم ال�شعرية وم�س�ؤولي ِتهم في المجتمعِ ،
هذا ال�سالح الذي وهبهم اهلل ،فقال(((:
� �ش �ع ��راء ه� �ـ ��ذا ال �ج �ي��ل �إن� � ��ي م�ن�ك��م
ام �� �ش��وا ح �ث �ي �ث �ـ �اً دائ� �ـ� �م� �اً وت �ق��دم��وا
ال ت �ه �ت �ف��وا ب��ال �� �ش �ع��ر �إ ّال ج �ـ �ي �ـ��دا
�إن ال� �ـ� �ه� �ت ��اف ب �ـ �م �ث �ل��ه ال ي �� �ش �ت��م
ي ��ا ق��ائ �ل��ي الأ�� �ش� �ـ� �ع ��ار �أل� � ��ف ت�ـ�ح�ي��ة
�أن �ت��م َ ألع �ظ��م ف��ي ال��وج��ود و�أ�ســـلم
((( د .عي�سى �أالبي :ديوان الريا�ض ،ط2002 ،1م ،مطبعة �أالبي �إلورن،
�ص .67
ثقافية ف�صلية َّ
محكمة متخ�ص�صة في �ش�ؤون القارة الإفريقية
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قراءات

ثقافية
وخ ��ذوا ب ��أي��د المف�سدين ب�شعركم
ل �ل �� �ش �ع��ر ق �ـ ��وت ��ه ال �ع �ظ �ي �م��ة ت�ح�ك��م
�أف�ل��ا ت� ��رون ال �ظ �ل��م ي �مل��أ �أر� �ض �ك��م
ذودوا ع��ن ال��وط��ن المحبب يظـلم
 - 2نالحظ التالحم واالن�س ��جام بين الفرع والأ�ص ��ل،
حتى في المحاكاة لدى ال�شعراء المحدثين :فتراهم يحاكون
فحول ال�ش ��عراء العرب ،فال تكاد تالحظ فرق ًا بين الأ�ص ��ل
والفرع ،من حيث الفكرة والمعنى والأ�سلوب والمبنى.
ه ��ذا الإم ��ام ال�ش ��اعر م�س ��عود �أديباي ��و عب ��د الغني
(1949م) يحاكي ال�شاعر القائل في ف�ضل العلم:
ال �ع �ـ �ل��م ي ��رف ��ع ب �ي �ـ �ـ �ـ �ت �اً ال ع� �م ��اد ل��ه
وال �ج �ه��ل ي�ه�ـ��دم ب�ي��ت ال �ع��ز وال �ك��رم
فقال الإمام(((:
ف � � ��إن ب �ن��ى ال �ب �ي��ت ب� � ��انٍ ث ��م ج � ّم �ل��ه
فالجهل هدم فال يرفع �إذا اقتــ�ضبا
كما حاكى الدكتور عي�س ��ى �أالب ��ي �أبي بكر (1953م)
�ش ��اع َر النيل (حاف ��ظ �إبراهيم) ،و�أخذ معن ��اه في التكلم
على ل�سان اللغة العربية ،فقال في و�صف اللغة العربية(((:
�إن ال� �ل� �غ ��ات ت � �ع� ��ددت وت �ب �ـ �ـ �ـ��اي �ن��ت
ول���س�ـ��ان �أه� ��ل ال �� �ش��رق خ�ي��ر ل�ســان
و�إذا ن �ظ��رت �إل� ��ى ق ��واع ��ده ت�ج��ده��ا
زخ � � � � ��رت ب � � � � ��دون �إراب � � � � � � ��ة ب �ب �ي �ـ ��ان
ال ��وح ��ي �أع � �ل ��ن ف �� �ض �ل��ه ه � ��ذا ك�ف��ى
عِ � � � � � � ّزاً ف� �ب� ��� �ش ��رى �أم � � � ��ة الإي � �ـ � �م� ��ان
فه ��ذه الفكرة والمعاني م�أخوذة من ق�ص ��يدة �ش ��اعر
النيل حافظ �إبراهيم((( ،حيث قال:
و� �س �ـ �ـ �ع��ت ك �ت ��اب اهلل ل �ف �ظ �اً وغ��اي��ة
وم � ��ا � �ض �ق��ت ع� ��ن �آي ب� ��ه وع �ظ ��ات
فكيف �أ�ضيق ال�ي��وم ع��ن و�صــف �آل��ة
وت �ن �� �س �ي��ق �أ� � �س � �م� ��اء ل �ـ �م �خ �ت��رع��ات
((( الإمام م�سعود عبد الغني �أديبايو ،مخطوطة ديوان الأويووي.
((( د� .أالبي ،مرجع �سابق.
((( الدكتور عبد الحليم محمود :الن�صو�ص الأدبية :تحليلها ونقدها،
ط1403 ،2ه 1984 /م� ،شركة مكتبات عكاظ للن�شر والتوزيع،
الريا�ض  /المملكة العربية ال�سعوية� ،ص .195
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�أن��ا البحر ف��ي �أح�شائه ال��در كامن
فهل �ساءلوا الغوا�ص عن �صدفاتي
كم ��ا �أخ ��ذ ك ٌّل من الإم ��ام م�س ��عود والدكتور عي�س ��ى
معنى (فائدة العلم و�ض ��رر الجهل) من قول ال�شيخ برهان
الدين الزرنوجي في كتابه الم�شهور (تعليم المتعلم طريق
التعليم) ،حيث قال(((:
وفي الجهل قبل الموت موت لأهله
ف ��أج �� �س �ـ��ام �ه��م ق �ب��ل ال �ق �ب ��ور ق �ب��ور
و�إنِ ام � ��ر�أً ل��م ي �ح��ي ب��ال�ع�ل��م م � ّي� ُ�ت
ف�ل�ي�ـ�ـ����س ل��ه ح �ت��ى ال�ن���ش�ـ�ـ�ـ�ـ��ور ن���ش��ور
(((
فحاكاه الإمام م�سعود عبد الغني �أديبايو؛ فقال :
ال �ع �ل��م ن ��ور ج�م�ي��ع ال �ن��ا���س يعرفــه
ف �ل �ي �ـ �ـ ����س ي �ـ ��درك ��ه �إال ال� � ��ذي ط�ل�ب��ا
فالجـهل م��وت يميت القلب يتركه
�أع�م��ى ففي العلم �إح�ي��اء �إذا اقتربا
ويقول الدكتور عي�سى في المعنى نف�سه(((:
�إن � �م� ��ا ال �ج �ـ �ه ��ل وه� � ��و ق� �ب ��ل ق� ��دوم
ال � �م� ��وت م � ��وت ف �ج �ـ��ان �ب��وا الآالم� � ��ا
�إن � �م� ��ا ال� �ع� �ل ��م وه � �ـ ��و ب� � ��رء م� ��ن الآ
الم دوم � � � � � �اً ي � � �ط� � ��ارد الأ� � �س � �ق� ��ام� ��ا
ث ��م ب��ال �ع �ل��م ي �م ل��أ الأر� � � ��ض ع�ـ�م��را
ن� � ��ا وع � � � � � � � ّزاً و� � � � � �س � � � � ��ؤدداً و�� �س�ل�ام ��ا
 - 3وفي المعار�ض ��ة من حيث الأ�سلوب والمعنى ،كما
في نهج البردة والهمزية لأمير ال�شعراء �أحمد �شوقي :فقد
عار�ض الإمام م�س ��عود (المية) �صالح الدين خليل بن بك
ال�ص ��فدي (ت 764ه� �ـ) الم�ش ��هورة في الحكم ��ة والآداب
والموعظة الح�سنة.
قال ال�صفدي في مفتتح الميته:
الج ّد في الجـدّ ،والحرمان في الك�سل
قريب غاي َة الأمل
ْ
فان�صب َت�صب عن ٍ
فعار�ضه الإمام م�س ��عود وحاكاه ،حتى ال يكاد القارئ
((( برهان الدين الزرنوجي :تعليم المتعلم طريق التعلم ،مطبعة �أحمد
�إ�سطنبولي ،ط1234 ،1ه.
((( الإمام م�سعود ،مرجع �سابق.
((( د� .أالبي ،مرجع �سابق.

ف�ل�ي�ـ����س ي�ظ�ـ�ل��م ع �ـ �ب �ـ��داً رب �ـ ُّ�ـ �ـ �ـ��ه �أب �ـ ��داً
م��ا ق��دم��ت ي��ده ُي�ج�ـ��زى م��ن العمل
نكتف ��ي بهذه النماذج ،التي يمكن القيا�س عليها ،بما
لم نذكر من �إنتاجات �أ�صحاب المدر�سة الحديثة.

خال�صة البحث والخاتمة:

يف ّرق بين الأ�ص ��ل والفرع؛ حيث �أخ ��ذ الإمام جميع معاني
المي ��ة ال�ص ��فدي ،و�ص ��اغها ف ��ي قال ��ب الأ�س ��لوب الأدبي
اللبق الر�ص ��ين ،م�س ��تقل المعنى ،م�ستقيم المبنى ،ال ترى
فيها عوج ًا لغوي ًا ،وال �أمت ًا �أ�س ��لوبي ًا ،وال �ش ��طط ًا فكري ًا ،بل
جاء بجديد م ��ن المعاني المفعومة بالعاطفة ،المو�ض ��حة
بالأخيلة ،حيث يقول(((:
الرزق في الك ّد والإفال�س في الثقـل
ف�ك��ن حـريـ�صاً ع�ل��ى �سعي ب�لا ملل
ل��و �آث ��رت نمــلة ب��ال�ن��وم م��ا و�صـــلت
�إل ��ى م�ك��ان��ة ذك �ـ��ر ال�ح�ـ�ـ�ـ� ّق للنـمـــــل
ل��و اكـتفى ب�ص ٌل بالع ّز م��ا ن�شــــــرت
له الروائـح خذ ال��ر�أي من البـ�صـل
و�إن� �ـ� �م� �ـ ��ا ق � �ـ � �دّر اهلل ال �ع �ـ ��زي ��ز ل�ـ�ـ�ـ��ه
�آث � ��اره تقـ�ســم الأق �ـ �ـ��دار بالعــــمـل
واهلل ع ّلمـنا �ســعيا �سعياً لنيل مـنـى
�أن ليـ�س للنا�س �إال م��ا �سـعوا �أجــل
الديـن للنـا�س ب��الأخ�لاق والعـمــل
ال �خ �ي��ر ب��ال�خ�ي��ر م �ـ �ج��زي ب�ل�ا ب�ـ��دل

� - 1أنَّ الأدب العربي اليورباوي له خ�صائ�ص و�سمات،
كما �أنّ له ثالث فترات ،مهدت ك ّل فترة للتي بعدها.
� - 2أنّ الأ�ص� � َل ف ��ي �أدب ه ��ذه المدار� ��س واحدٌ ،وهو
الإ�س�ل�ام ،واله ��دف والم�ص ��ير واح ��د ،وهو الدع ��وة �إلى
الإ�س�ل�ام والذود عن حيا�ضه ،و�أنّ الم�سار والمنهج واحد،
وه ��و االحتف ��اظ بالأ�ص ��الة العربي ��ة؛ لأنه ��ا قال ��ب العلوم
الدينية ،وحاوية الم�ص ��ادر الإ�سالمية ،ف�ضعف جزء منها
�ض ��عف لها جميع ًا؛ لأنها ج�سد واحدٌ ،و�أنّ اختالفهم� ،إنما
هو في ال�س ��مات التي نتجت عن التنوع في م�صادر الثقافة
والبيئة اللغوية.
� - 3أنّ كل مدر�س ��ة منا�سبة لجوها ،وعهدها ،وم�ؤدية
لر�سالتها ،وممهدة لما يليها ،وم�ستفيدة من التي �سبقتها.
� - 4أنّ الأدباء اليورباويين م�سلمون ،ملتزمون التزام ًا
عقدي ًا ومنهجي ًا و�أ�صولي ًا ،و�أنهم لم ينحرفوا قيد �أنملة عن
المنهج الإ�سالمي في الفنون الأدبية ،من الألف �إلى الياء،
�إذ �إنهم ل ��م يعرفوا �أدب ًا جاهلي ًا به ��ذه اللغة في مجتمعهم
م ��ن قب ��ل ،و�إنم ��ا اتخذوا ه ��ذا الأدب و�س ��يلة من و�س ��ائل
الدعوة.
� - 5أنهم التزموا �أ�صالة القواعد العرو�ضية العمودية،
وا�س ��توفوا جميع �ش ��روطها ،في �إنتاجاتهم الأدبية ،ولو �أنّ
البيئة االجتماعية والثقافي ��ة �أ ّثرت في �إنتاجاتهم الأدبية،
ولكنهم لم ينحرفوا بها �إلى االنحالل العقدي �أو ال�س ��لوكي
�أو المنهجي 

((( الإمام م�سعود ،مرجع �سابق.
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أهم األحداث

يناير  -مارس 2015م  /ربيع األول – جمادى األولى 1436هـ

■ رئي� ��س وزراء ال�ص ��ومال يعل ��ن ت�ش ��كيلة
■ �إحباط محاولة انقالبية في «جامبيا»:
�أ ّكدت معلوم ��ات من العا�ص ��مة الجامبية (بانجول) حكومته الجديدة:

�أنّ محاول ��ة انقالبي ��ة كان ّ
مخطط� � ًا له ��ا ق ��د ُ�أحبط ��ت،
�أ�س ��فرت المحاولة عن مقت ��ل �أربعة مهاجمي ��ن ،واعتقال
�أربعة �آخرين ،وقد نجا �أربعة �أ�ش ��خا�ص ُي�شتبه فيهم �أنهم
تراجعوا عن االنقالب الفا�شل.
ً
وبح�س ��ب الم�ص ��ادر؛ ف� ��إنّ جن ��ودا حاول ��وا اقتح ��ام
الق�ص ��ر الرئا�س � ّ�ي ف ��ي ظ ّل غي ��اب الرئي�س (عل ��ي يحيى
جام ��ع) خ�ل�ال زيارته لفرن�س ��ا ،لك ��ن الجن ��ود الموالين
للنظ ��ام قاموا ب�إحباط هذه المحاولة الفا�ش ��لة ،م�ض ��يفة
�أنّ الم�س� ��ؤول عن مبادرة التم ّرد �ض � ٌ
�ابط ع�سكري ُيدعى:
(�أمين �سانيه).
يذك ��ر �أنّ الرئي� ��س (جامع) و�ص ��ل �إلى ال�س ��لطة في
�اب مماث ��ل ن ّف ��ذه ف ��ي 1994م ،بينما نج ��ا من عدة
انق�ل ٍ
تطهير في �ص ��فوف
مح ��اوالت انقالبية؛ �أدّت �إلى عمليات ٍ
الأمن والقوى المعار�ضة ،حيث يقبع عد ٌد من زعمائها في
المنفى حال ّي ًا.
وكالة �أنباء عموم �إفريقيا (�آبا)2015/1/5 -م

إفريقيا
باألرقام
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العدد (  ) 24ربيع الآخر  -جمادى الآخرة 1436هـ � /أبريل  -يونيه  2015م

�أعلن رئي�س الوزراء ال�ص ��ومالي (عمر عبد الر�ش ��يد
وت�ضم25 :
علي �ش ��ارماركي) ت�ش ��كيلة حكومته الجديدةّ ،
وزي ��ر ًا ون ّوابهم ،وت�س ��عة وزراء دولة ،بالإ�ض ��افة �إلى نائب
رئي�س الوزراء.
وق ��ال رئي� ��س ال ��وزراء ال�ص ��ومالي ف ��ي ت�ص ��ريح
لل�ص ��حافيين� :إنه �أنهى ت�شكيل حكومته بعد م�شاورات مع
الرئي�س ح�س ��ن �شيخ محمود ورئي�س البرلمان محمد �شيخ
عثمان جواري و�أع�ضاء مجل�س النواب.
وطالب رئي�س الوزراء ال�ص ��ومالي مجل�س البرلمان
بالم�صادقة على حكومته الجديد ،معرب ًا عن �أمله في �أنّ
حكومته �س ��ت�ؤدي المهام الملقاة على عاتقها على ال�شكل
المطلوب .وكان عبد الر�ش ��يد ّتم تعيينه رئي�س� � ًا للوزراء
في  17دي�س ��مبر الما�ض ��ي خلف ًا لعبد الولي �ش ��يخ �أحمد
ال�صومالي في ال�ساد�س من ال�شهر
الذي �أقاله البرلمان
ّ
نف�سه.
�شبكة ال�شاهد ال�صومالية – 2015/1/12م

■ ثماني ��ة �آالف حال ��ة وفاة نتيجة لفيرو�س �إيبوال �أغلبها
في غرب �إفريقيا:

�أح�ص ��ت منظمة ال�ص ��حة العالمية 8153( :حال ��ة وفاة) من جراء
الإ�صابة بفيرو�س �إيبوال في منطقة غرب �إفريقيا ،من �إجمالي20656( :
�إ�ص ��ابة) ،وذلك في الدول الثالث الأكثر ً
تعر�ضا لإيبوال ،وهي� :سيراليون
وليبيريا وغينيا التي انطلق الفيرو�س منها قبل عام .و�سُ جّ لت 15( :حالة
وف ��اة) �إ�ض ��افية ،في الدول الأخ ��رى 6( :في مالي ،وواح ��د في الواليات
المتحدة ،و  8في نيجيريا) ،في ح�صيلة لم تتغير منذ �أ�سابيع عدة.
وتبقى �س ��يراليون الدولة الأكثر �إ�صابة مع مجموع� 9772( :إ�صابة)
م�س ��جلة ف ��ي  3يناي ��ر ،و ( 2915وفاة) ،تليه ��ا ليبيريا الت ��ي كانت لفترة
طويل ��ة الدول ��ة الأكث ��ر �إ�ص ��ابة بالفيرو� ��س ،ولكنها �ش ��هدت تباط� �� ًؤا في

■ الق ّم ��ة ال� �ـ 24لالتح ��اد الإفريق ��ي تختت ��م
�أعمالها:

و ُتتاب ��ع الق ��وى الخارجي ��ة ع ��ن كث ��ب كيفي ��ة �إجراء
االنتخاب ��ات في �أكب ��ر اقت�ص ��اد ب�إفريقيا ،و�أب ��دت قلقها
ب�ش� ��أن العنف الذي قد يعقبها؛ مثلما حدث بعد انتخابات
2011م عندما ُقتل � 800شخ�ص.
و�ست�ش ��هد االنتخابات مواجهة بي ��ن الرئي�س الحالي
(جودالك جوناثان) والحاكم الع�سكري ال�سابق لنيجيريا
(محم ��د بخاري) الذي ينتمي لح ��زب الم�ؤتمر التقدّمي،
فيما قد تكون �أ�ش ّد االنتخابات مناف�سة منذ انتهاء الحكم
الع�سكريّ في 1999م.
وكالة رويترز 2015/2/8 -م

اختتمت الق ّمة ال� �ـ  24لالتحاد الإفريقي �أعمالها في
العا�ص ��مة الإثيوبية (�أدي�س �أبابا) بتو�ص ��يات ت�ص� �دّرتها:
محارب ��ة م ��ا ُي�س� � ّمى( :الإره ��اب) ،وبخا�ص ��ة جماع ��ة
و�س ��بل مواجهة وب ��اء �إيبوال الذي
بوكوح ��رام النيجيريةُ ،
دول بغرب �إفريقيا.
�أودى بحياة الآالف في ٍ
و�أك ��د رئي�س زيمبابوي روب ��رت موغابي ( 90عام ًا)،
ال ��ذي اختير رئي�س� � ًا لل ��دورة الجديدة لالتحاد� ،ض ��رورة
التعامل مع حركات مثل بوكوحرام بحزم؛ من �أجل �إعادة
اال�ستقرار للبلدان المت�أثرة بالعنف.
■ دول �إفريقي ��ة تتعه ��د بت�ش ��كيل ق ّو ٍة قوامها
وكان الق ��ادة الأفارق ��ة ق ��د وافق ��وا عل ��ى ن�ش ��ر قوة  8700فرد لمحاربة بوكوحرام النيجيرية:
�إفريقية في غرب �إفريقيا للت�صدي لحركة بوكوحرام.
تعهدت دول حو�ض بحيرة ت�شاد بالتعاون لت�شكيل ق ّو ٍة
الجزيرة نت 2015/2/1 -م �إقليمية لمحاربة م�س ��لحي جماع ��ة بوكوحرام النيجيرية،
■ ت�أجي ��ل انتخابات الرئا�س ��ة النيجيرية �إلى بن�ش ��ر  8700فرد من الجنود وال�ش ��رطة والمدنيين ،وهو
عدد يزيد عن تقديرات �سابقة للبعثة.
 28مار�س:
وكان االتحاد الإفريقي �أجاز في ال�س ��ابق ت�شكيل ق ّو ٍة
�أعلنت لجنة االنتخابات في نيجيريا ت�أجيل انتخابات
الرئا�س ��ة �إل ��ى  28مار�س ،ب�س ��بب مخاوف �أمني ��ة ،وكان قوامه ��ا  7500جندي من( :نيجيريا وت�ش ��اد والكاميرون
ل�ضغوط من حزب والنيج ��ر وبنين) للت�ص ��دي للجماعة التي �س ��يطرت على
مقرر ًا �إجرا�ؤها في  14فبراير ،مذعنة
ٍ
المرجح �أن قطاعات كبيرة من �شمال �شرق نيجيريا ،ون ّفذوا هجمات
ال�ش ��عب الديمقراطي الحاكم ،في خطوة من ّ
على الدول المجاورة.
تثير غ�ضب المعار�ضة.
م�سافر في �أفق عام 2043م ،بح�سب ت�أكيد وزير الطيران النيجيري
انت�شاره� 8115( :إ�صابة ،مع  3471وفاة ،في  31دي�سمبر).
و�أخي � ً�را :غيني ��ا ،حيث انطلق الوباء قبل ع ��امً ،
موقعا�( 2769( :أو�س ��يتا �شيدوكا) ،و�أمام تزايد حركة الم�سافرين بن�سبة  % 75من
ٍ
ال�س ��كان النيجيريين �أ�صبح من ال�ضروري ،ح�س ��ب �شيدوكا ،تطوير
�إ�صابة ،مع  1767وفاة) في  3يناير.
من جه ��ة �أخرى؛ قالت منظمة ال�ص ��حّ ة العالمي ��ة� :إ ّن� 678( :سيا�سات وبرامج جديدة تح ّقق �أهداف التنمية والرفاه.
ً
وكالة الأنباء الإفريقية (�آبا) – 2015/3/14م
عامال) في المجال ال�صحّ ي �أُ�صيبوا بالفيرو�س في  28دي�سمبر ،و�إ ّن
(ً 382
عامال) منهم ُتو ّفوا.
■ بوركينافا�س ��و تح ّق ��ق ن�س ��بة تغطي ��ة ب �ـ  %309.5م ��ن
وكالة فرن�س بر�س – 2015/1/6م
�سندات الخزينة ب�إ�صدا ٍر قيمته  30مليار فرنك �إفريقي:
قالت م�ص ��ادر في وزارة االقت�ص ��اد والمالية البوركينابية� :إنه
■ نيجيري ��ا تخ�صّ ���ص �أكث ��ر م ��ن  50ملي ��ون دوالر
قد ت ّم تحقيق ن�سبة تغطية ُتق ّدر بـ  %309.5لأذون �سندات الخزينة،
لتطوير مطاراتها:
قالت ال�سلطات النيجيرية �أنها �ستو ّفر �أكثر من  50مليار دوالر ب�إ�صدا ٍر قيمته  30مليار فرنك �إفريقي ،في  5مار�س الما�ضي.
وق ��د ت ّم ت�س ��جيل � 65إ�ص � ً
لتطوير المطارات وو�س ��ائل النقل التي �س� � ُت ّقل �أزيد من  110ماليين
�دارا ب�ص ��ف ٍة �أوليّة ،بم ��ا مجموعه
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اإلفريقي
ولم يتم الك�ش ��ف عن ميزاني� � ٍة للمه ّمة الإقليمية ،كما
■ (�إيغاد) تلوّح بفر�ض اتفاق لل�سالم بجنوب
موعد لن�شر القوات.
لم ُيعلن عن تفا�صيل �أو ٍ
ال�سودان:
وكالة رويترز 2015/2/8 -م

■ اتفاق �س�ل�ام بين باماكو وجماعات م�س ��لحة
بو�ساطة جزائرية:

�سالم
نجحت و�ساطة الجزائر في ّ
التو�صل �إلى اتفاق ٍ
بي ��ن حكوم ��ة مال ��ي وجماعات م�س ��لحة ،في خط ��وة تكلل
الجولة الخام�س ��ة من المفاو�ض ��ات التي �أقيمت بالجزائر
على مدار �أ�شهر.
(ال�سـلم والم�صالحة)
وقد ّتم التوقيع على اتفاقِّ :
ف ��ي الجزائر ،عل ��ى �أن يتم التوقيع عليه في العا�ص ��مة
المالي ��ة (باماك ��و) ف ��ي موع ��دٍ لم ُيح� �دّد بع ��د ،وفق ًا
ل ��وزارة الخارجية الجزائرية التي �أ�ش ��ارت �إلى �أنّ هذا
االتفاق ُيعد« :ثمرة ثمانية �أ�ش ��هر من المفاو�ضات بين
الجانبين».
والمجموعات الم�سلحة ال�ست هي( :الحركة الوطنية
لتحري ��ر �أزواد ،والمجل� ��س الأعل ��ى لوح ��دة �أزواد ،وحركة
�أزواد العربية ،وحركة �أزواد العربية المن�ش ��قة ،وتن�س ��يقية
ال�ش ��عب في �أزواد ،وتن�س ��يقية حركات وجبه ��ات المقاومة
الوطنية).
الجزيرة نت 2015/3/2 -م
 92.8مليار فرنك �إفريقي ،كما ت�شمل العرو�ض مبلغ  30.8مليار
فرن ��ك �إفريقي .تجدر الإ�ش ��ارة �إلى �أنه ت ّم تنظي ��م هذه المبادرة
ال� �ـ  51ببوركينافا�س ��و ف ��ي 2015م من ط ��رف وكالة «وا�ش ��نطن
ميوت�شوال» التعاونية في «بوروندي» ،بنا ًء على طلب من المديرية
العامّة للخزينة والمحا�سبة العامّة في بوركينافا�سو.
ومن المق ّرر ،خالل �ش ��هري �إبريل ويوني ��و عام 2015م،
دخول بوركينافا�س ��و في �س ��وق المال في االتحاد االقت�صادي
والنقدي لدول غرب �إفريقيا.
وكالة الأنباء الإفريقية (�آبا) – 2015/3/15م

■ موزمبيق ّ
تحقق نم ّواً بن�سبة  %7خالل الربع الأخير من 2014م:

نم ��ا اقت�ص ��اد موزمبيق بن�س ��بة  % 7خالل الرب ��ع الأخير
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هدّدت لجنة و�ساطة الهيئة الحكومية للتنمية في �شرق
�إفريقيا (�إيغاد) بفر�ض اتفاق لل�س�ل�ام بي ��ن طرفي النزاع
إيجابي
في جنوب ال�سودان؛ بعد �إخفاقهما في �إحداث تقد ٍّم � ّ
يمهد الطريق نحو �إنهاء الحرب في �أحدث دولة بالعالم.
و�أعلن وزير الخارجية الإثيوبي (�س ��يوم م�س ��فين) -
ال ��ذي يقود و�س ��اطة الإيغاد  -مهلة �أخ ��رى لك ٍّل من رئي�س
جنوب ال�س ��ودان �س ��لفاكير (مياردي ��ت) ونائبه ال�س ��ابق
المقال زعيم المتمردين (رياك م�شار).
ون ّبه �س ��يوم م�سفين في ت�ص ��ريحات ،عقب االجتماع
الثنائي بين (�سلفاكير وم�ش ��ار) ب�أدي�س �أبابا� ،إلى �أنه في
حال ف�شل و�ساطته؛ ف�إنّ الإيغاد �ستعمل مع الأمم المتحدة
واالتحاد الإفريقي وال�صين ودول الترويكا من �أجل تحقيق
اتفاق لل�سالم في جنوب ال�سودان ،على ح ّد تعبيره.
ٍ
ً
وكان مجل� ��س الأم ��ن ق ��د تب ّن ��ى م�ش ��روعا لق ��را ٍر قدّمت ��ه
ين�ص على نظ � ٍ�ام من العقوبات
الوالي ��ات المتح ��دة الأميركيةّ ،
�سيُفر�ض على الطرفين (الحكومة والمتمردين) ،ي�شمل :حظر
ال�س ��فر ،وتجميد �أموال الم�س� ��ؤولين م ��ن الطرفين؛ ممن يثبت
تورطهم في الوقوف �ضد عملية اال�ستقرار وال�سالم في البالد.
الجزيرة نت – 2015/3/4م

م ��ن 2014م؛ مقارن ��ة بالفت ��رة نف�س ��ها من 2013م ،بح�س ��ب
بيان �ص ��اد ٍر ع ��ن المعهد الوطني للإح�ص ��اء ً
ووفقا للم�ص ��در
ٍ
نف�س ��ه؛ ففي الربعين الأول والثاني من 2014م نما االقت�ص ��اد
الموزمبيقي بن�س ��بة  % 7.6و  % 7.3على التوالي ،حيث �سجّ ل
االقت�ص ��اد الوطني �أدا ًء معدّله  % 8.8خالل الق�س ��م الأول من
2014م ،بما في ذلك �صناعة التعدين التي ح ّققت نم ّو ًا بن�سبة
.% 14.9
ّ
يُذكر �أ ّن قطاع الخدمات حقق هو الآخر ن�س ��بة نم ٍّو قدرها 8.1
 ،%في حين نما القطاع التجاري بن�سبة  ،% 8تلته القطاعات الثانوية
بن�سبة .% 12.9
وكالة الأنباء الإفريقية (�آبا) – 2015/3/16م

قالو عن إفريقيا

■ «الأفارقة ال ي�ش ��تكون فقط من �أنهم فقراء والبي�ض �أغنياء ،و�إنما �أي�ض� � ًا من
�أنّ القوانين التي و�ض ��عها البي�ض مُ�ص� � َّممة للحفاظ على هذه الحالة ،وهناك �س ��بيالن
للإفالت من ربقة الفقر:
ال�سبيل الأول :عن طريق التعليم النظامي.
وال�سبيل الثاني :عن طريق اكت�ساب العامل مهارات �أكبر في عمله ،ومن ثمّ يح�صل
على �أجور �أعلى.
ً
ّ
وبقدر ما يتعلق الأمر بالأفارقة؛ تقل�ص الت�شريعات عمدا من هذين ال�سبيلين نحو
التقدّم».
البيان الذي �أدلى به الزعيم الإفريقي نيل�سون مانديال في محاكمته في
بريتوريا1964/4/20،م
■ «المحكم ��ة الجنائي ��ة الدولي ��ة تم� � ّرغ قادة �إفريقي ��ا في الوحل؛ في ا�س ��تهزا ٍء
موحد من �أجل �إر�س ��اء محكمتهم
�وت ّ
بالقان ��ون الدول ��ي؛ �إذا ا�س ��تطاع الأفارقة رفع �ص � ٍ
الخا�صة ،ف�س� �يُوقفون �إمالءات الغرب ..بع�ض الدول تفر�ض علينا ثقافتها مع
الجنائية ّ
الخا�صة ،نحن ال يمكن
�أننا لم نعد خا�ضعين لال�ستعمار من طرفها ،نحن لدينا ثقافتنا ّ
�أن نقبل �أن يج ّرونا بالحبال».
رئي�س جمهورية غينيا اال�ستوائية تيودورو �أوبيانغ نغويما مبا�سوغو ،بم�ؤتمر
�صحافي ،بالعا�صمة الرواندية (كيغالي)2014/7/17 ،م
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■ قانون مقترح لتنظيم عمل المنظمات الدينية يثير حالة من الجدل بكينيا:

دعا النائب العام في كينيا ممثلي الطوائف الدينية لعقد اجتماع لمناق�شة قوانين جديدة لتنظيم المنظمات
الدينية و�أن�شطتها في البالد ،وقد �أثار هذا الإجراء جد ًال وا�سع ًا داخل كينيا.
وقال النائب العام البروفي�سور (جيتومويغاي)� :إنهم �سيجتمعون لمناق�شتها على مدى ثالثة �أيام في نيفا�شا
في وقت الحق.
وين� ّ��ص القان ��ون المقترح على �إل ��زام الزعماء الدينيين (كهنة� ،أئمة ،ق�ساو�س ��ة ،حاخام ��ات) ب�أن يقدّموا
�ش ��هادات حُ �س ��ن ال�سيرة وال�س ��لوك و�ش ��هادات براءة من لجنة مكافحة الك�س ��ب غير الم�ش ��روع ،وعلى الكنائ�س
عام ،لل�سماح
والم�ساجد والمعابد� ،أو �أي تجمعات دينية �أخرى ،تقديم تقارير �سنوية ،خالل �شهر مار�س من ك ّل ٍ
�سجل الجمعيات.
لها بمتابعة �أعمالها ،كما يلزمها القانون بتقديم ح�ساباتها المدققة لل�سنة المالية �إلى ّ
وكالة فيد�س – 2015/2/12م

■ بنين ت�ست�ضيف ملتقى للحوار بين الأديان في مايو القادم:

ّ
ينظ ��م المرك ��ز الإفريق ��ي للآفاق االجتماعية في معه ��د �ألبيرت تيفوجري ،في الفترة م ��ن � 26إلى  28مايو
القادم ،في كوتونو ببنين ،ملتقى دول ّي ًا حول الحوار بين الأديان والثقافات.
وق ��ال م�س� ��ؤول الملتق ��ى الدكت ��ور الزاري كي-زيرب ��و ،خالل م�ؤتمر �ص ��حافي ف ��ي وغادوغ ��و�« :إنّ المبادرة
الإفريقية للتثقيف في مجال ال�س�ل�ام والتنمية من خالل الحوار بين الأديان والثقافات ،مقررة في كوتونو ببنين
من � 26إلى  28مايو القادم» ،و�أو�ض ��ح �أنّ هذا اللقاء يهدف �إلى ا�س ��تنها�ض الوعي من خالل التعريف بالأديان،
أدوات �أخرى ،مثل ُكتيب �إكوا�س حول
قائ ًال�« :س ��نتب ّنى وثيقة للت�س ��امح� ،ستكون في ال�س ��نوات القادمة قاعد ًة مع � ٍ
ال�سالم ،الذي �سيُعتمد كمرج ٍع لتثقيف ال�شباب والمواطنين على تعزيز الت�سامح».
و�أك ��د �أنّ «الثقاف ��ة والتربي ��ة والحوار بي ��ن الأديان والثقافات لي�س ��ت مجرد كلمات ،بل ه ��ي واقع معا�ش في
عائالتن ��ا و ُقرانا ،ونحن (الأفارقة) نعرف التنوع والتعاي�ش ال�س ��لمي بين الهو ّي ��ات والأديان» ،و�أنّ تنامي مظاهر
«عدم الت�س ��امح الديني �أو العرقي» يقود �إلى التفكير مل ّي ًا في الم�ص ��ادر التي تتوف ��ر عليها القارة الإفريقية؛ من
�سالم دائم وتعاي�ش �سلمي بين ك ّل الطوائف الدينية واللغوية.
�أجل ٍ
وكالة �أنباء عموم �إفريقيا (بانا بر�س) – 2015/3/4م
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ذاكرة التاريخ

■ االحتالل البريطاني لأوغندا:

�أدّى اعت ��راف �ألماني ��ا ب�أوغن ��دا ً
جزءا من منطقة نف ��وذ بريطانيا في �أعق ��اب معاه ��دة (هيلجوالند)�إلى توجيه
الأنظار �إلى هذا البلد الإفريقي ,حتى �أ�صبح هدف (ال�شركة البريطانية في �شرق �إفريقيا) هو اال�ستثمار واال�ستفادة
من موارد البالد ،من نهر جوبا �إلى �أعالي النيل ً
�شرقا.
ولكن انت�ش ��ار الحروب الأهلية في �أوغندا بين �أن�ص ��ار المذاهب المختلفة (الكاثوليكية والبروت�ستانتية) ،وتورّط
الزعم ��اء المحليي ��ن في النزاع� ،أدى �إلى تعطيل الم�ص ��الح البريطانية ،فكان الح ّل الأمثل لبريطانيا �إر�س ��ال بعثة �إلى
�أوغن ��دا ،بقي ��ادة فريدريك لوجارد الذي ان�ض ��م للعمل ف ��ي خدمة (ال�ش ��ركة البريطانية في �ش ��رق �إفريقيا) ،وكانت
تعليمات ال�ش ��ركة وا�ض ��حة ،وهي :تعزي ��ز موقف المذهب البروت�س ��تانتي ومركزه؛ لكونه يم ّثل النف ��وذ البريطاني ،مع
ا�س ��تمالة الكاثوليك ،و�إ�ش ��عار الملك موانجا  Mwangaحاكم �أوغندا بقوة ال�شركة ونفوذها ،وتخفيف حدّة التوتر
بين البعثات التن�صيرية الكاثوليكية والبروت�ستانتية.
واج ��ه لوج ��ارد عدة تحدي ��ات في �أوغن ��دا ،منها :انق�س ��ام الزعام ��ات الوطنية �إل ��ى فريقين ،وتناف� ��س البعثات
التن�ص ��يرية (الكاثوليكية والبروت�س ��نتانية) ،وكان موانجا ي�ؤيد الحزب الكاثوليكي التابع لفرن�سا ،ولم يع�ضد الحزب
البروت�ستانتي البريطاني.
تنا�س ��ا الحزبان خالفاتهما ،وقاما بطرد الم�س ��لمين من (�أونيورو) 1889م ,وبرغم ذلك ن�ش ��بت الحرب الأهلية
بين �أتباعهما في 1889م ،لذلك كان على لوجارد �ض ��رورة الإ�س ��راع بتوقيع معاهدة مع موانجا تجعل ل�ش ��ركة �إفريقيا
ال�شرقية البريطانية اليد العليا في �ش�ؤون �أوغندا ,وبالفعل ُو ّقعت المعاهدة في  26دي�سمبر 1890م.
ر�أى لوج ��ارد �ض ��رورة �ش � ّ�ن حملة �ض� � ّد الم�س ��لمين ف ��ي الغ ��رب لتعزيز �س ��لطته ،ولتوحي ��د �ص ��فوف الكاثوليك
كبير من جنود ال�ش ��ركة
والبروت�س ��تانت والتفافهم حوله ،وخرج لوجارد من كمباال في �أبريل 1891م على ر�أ�س ٍ
جي�ش ٍ
ومن الم�سيحيين ,و�أغار على قبائل (الباجندة) الم�سلمة �شمال �سينجو ،ثم عاد �إلى بوجندة.
برغم م�س ��اعي لوجارد؛ ف�إ ّن الحرب الأهلية ن�ش ��بت مرة �أخرى بين البروت�س ��تانت والكاثوليك ،وت ّم ت�صفية هذا
ال�ص ��راع ل�صالح �شركة �إفريقيا البريطانية ،و�أرغم لوجارد الحزبين على االعتراف بنفوذ ال�شركة ،وت ّم �إبرام ت�سوية
ً
ارتباطا �أبدي ًّا ببريطانيا،
بي ��ن الفريقين ،وعقد معاهدة جديدة ف ��ي 1891م ،وهي المعاهدة التي ارتبط بها موانج ��ا
واعترف بنفوذ ال�شركة.
ّ
ّ
وفي  16يوليو غادر لوجارد �أوغندا �إلى بريطانيا ،ث ّم حلت الحكومة البريطانية محل ال�ش ��ركة ،وقامت ب�إر�س ��ال
قن�ص ��لها العام في زنجبار (جيرالد بورتال) �إلى �أوغندا في �أول يناير 1893م لدرا�س ��ة �أو�ض ��اع البالد ,فو�ضع بورتال
يده على جميع الحاميات ،ورفع العلم البريطاني مكان علم ال�ش ��ركة ،ثم اتفق مع موانجا في  29مايو 1893م على �أال
يعقد معاهدات �أو اتفاقيات مع �أي �أوروبي دون موافقة مندوب الحكومة البريطانية.
تقرير �أر�سله من زنجبار �إلى بريطانيا ،لفت فيه النظر �إلى �أهمية موقع
وفي �أول نوفمبر ّلخ�ص بورتال �آراءه في ٍ
�أوغندا ،وقد �أدى تقريره �إلى التعجيل باحتاللها.
و�أقامت بريطانيا المحطات الح�ص ��ينة بين بحيرتي فيكتوريا و�ألبرت ،وارتفع العلم البريطاني على ودالي في 1895م،
وامت ��دت الحماي ��ة البريطانية تدريجي ًّا ،ف�ض� �مّت �أونيورو 1896م ،و�أبرم ��ت اتفاقية مع بوجندة 1900م ،وم ��ع تورو 1901م،
وعقدت اتفاقية مع انكولي ،وبذلك تم ّكنت ال�سلطات البريطانية في �أوغندا من �ض ّم هذه الممالك تحت نفوذها.
المراجع /بحوث ودرا�سات وثائقية في تاريخ �إفريقيا الحديث� ,إلهام محمد علي ذهني ،مكتبة الأنجلو الم�صري،
2009م ،ط ,1القاهرة.
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■ تدهور �أو�ضاع حقوق الإن�سان في �إفريقيا على الرغم من التقدم االقت�صادي:!..

ارتفعت ن�س ��بة النم ّو في القارّة الإفريقية �إلى  ،% 5.2ح�س ��ب تقدير البنك الدولي في تقريره الأخير
حول الو�ض ��ع االقت�ص ��ادي العالمي ،ويُنتظ ��ر �أن يرتفع الناتج المح ّلي الإجمالي ف ��ي 2016م ،وتقترب هذه
الن�س ��بة في بع�ض المناطق ،ك�إفريقيا الو�س ��طى ،من  ،% 7كما تع ّد غرب �إفريقيا قطب نم ٍّو م�شجّ ع ،و�أعلنت
نيجيريا عن ن�سبة نم ٍّو بلغت  % 5.5هذا العام؛ لت�ؤ ّكد مكانتها كرائدة لالقت�صاد الإفريقي.
ولكن ت�ض ��اءلت هذه الأرقام في ظ ّل الواقع المحزن لحقوق الإن�س ��ان ،ح�سبما ورد في تقرير المنظمة
غير الحكومية (منظمة العفو الدولية) الذي ُن�ش ��ر يوم  25فبراير ،وا ّلذي �أ�ش ��ار �إلى �أ ّن عام 2014م تميّز
بزيادة حدّة ال�صراعات ،وتزايد عدد الالجئين والنازحين داخل بلدانهم.
ما ال�صراع الأخطر في �إفريقيا؟
ت�سبّب تم ّرد جماعة بوكوحرام النيجيرية ،وقمع الجي�ش النيجيري لها منذ 2009م ،في مقتل 13000
�ش ��خ�ص ،ونزوح  1.5مليون داخل البالد ،وفي 2014م فتحت بوكوحرام عدّة جبهات لتتك ّثف ال�ص ��راعات
في ال�شمال ال�شرقي لنيجيريا ،وظهورها في الدول المجاورة ،مثل الكاميرون وت�شاد والنيجر...
وت�ض ��يف منظمة العف ��و الدولية �أنه لئ ��ن ارتكبت بوكوح ��رام هجمات قاتلة ،وقام ��ت بعمليات خطف
جماع ��ي ،مث ��ل خط ��ف  276طالبة من مدر�س ��ة ثانوية في بلدة �ش ��يبوك ف ��ي �أبريل م ��ن 2014م« ،ف�إ ّنه قد
�أُول ��ي اهتم ��ام �أق ّل بالجرائم المر ّوع ��ة المرتكبة من جانب قوّات الأمن النيجيري ��ة والمتعاونين معها تجاه
الأ�ش ��خا�ص ا ّلذي ��ن يُزعم �أ ّنهم منتم ��ون �إلى جماعة بوكوح ��رام �أو يدعمونها» ،كما �أ�ش ��ارت المنظمة غير
الحكومية في �أغ�سط�س الما�ضي �إلى �أ ّنها تمتلك �أدلة مادية عن عمليات قتل ارتكبها الجي�ش النيجيري.
جنوب ال�سودان :هل �ستدوم الحرب طوي ًال؟
ي�ش ��ير تقري ��ر منظمة العفو الدولية �إلى ع�ش ��رات الآالف م ��ن المدنيين لقوا حتفه ��م ،ومليوني نازح،
ب�س ��بب الحرب الأهلية بين حكومة �سلفاكيير وقوّات المعار�ض ��ة بقيادة رييك ما�شار نائب الرئي�س ال�سابق
منذ دي�س ��مبر 2013م ،وهو ال�ص ��راع الأحدث (في �إفريقيا)ّ ،
حرب
ولكن كال الطرفين قد ارتكب جرائم ٍ
وجرائم �ض ّد الإن�سانيةً ،
وفقا لمنظمة العفو الدولية...
ول ��م تح ّقق المفاو�ض ��ات بين المع�س ��كرين �أيّة نتائج ،حيث ت ّم التو�صّ ��ل �إل ��ى  7ا ّتفاقات لوقف �إطالق
الن ��ار ،ولكن ل ��م يُحترم �أيّ منها ،كم ��ا ت ّم ت�أجيل االنتخابات الرئا�س ��ية المقررة لهذا الع ��ام �إلى 2017م،
وبالتالي �ضمن الرئي�س �سلفاكيير بقاءه في ال�سلطة ل�سنتين �إ�ضافيتين ،ممّا يزيد من مخاوف الت�صعيد.
هل خرجت �إفريقيا الو�سطى من الفو�ضى؟
تو ّفي �آالف الم�س ��لمين وفيهم �أطفال ون�س ��اء ،خالل المجازر التي قامت بها ميلي�ش ��يات �أنتي بالكا ،بين
عامي 2013م و 2014م ،وتعر�ض ��ت البالد لأب�ش ��ع جريمة تطهير عرقي ،فلم يبق في البالد من الم�سلمين �إال
�أقل القليل ،وتحولوا �إلى قتلى �أو نازحين �أو الجئين ،وذلك بم�ساعدة فرن�سا التي �ساعدت على قتل الم�سلمين.
ولم يمنع وجود قوّات دولية ،من :القتل و�أعمال التعذيب واالغت�صاب للم�سلمين .ولم يت ّم التو�صّ ل �إلى
ح ٍّل دائم لمئات الآالف من النازحين؛ ب�سبب الحرب في �إفريقيا الو�سطى...
هل �إفريقيا �أكثر � ً
أمنا ممّا كانت عليه قبل � 10سنوات؟
خلقت ال�صراعات في :نيجيريا� ،إفريقيا الو�سطى� ،شرق كونغو– كين�شا�سا ،جنوب ال�سودان ،هجمات
حركة ال�شباب في ال�صومالً � ،
أقطابا حقيقية لعدم اال�ستقرار في القارّة الإفريقية ...منظمة العفو الدولية
�أ�شارت في تقريرها �إلى �أن لهذه ال�صراعات جميعها خ�صو�صية في زيادة الحدّة خالل 2014م.
را�ؤول مبوج� ،صحيفة لومند الفرن�سية ،ترجمة التقرير (بت�صرف) 1015/2/25 -م
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إفريقيا
والتنمية

■ لجن ��ة الأم ��م المتح ��دة لإفريقي ��ا تدع ��و دول و�س ��ط �إفريقي ��ا لزي ��ادة
التوافق االقت�صادي الك ّلي:

بيان �ص ��اد ٍر عنها ،دول و�س ��ط �إفريقيا
دعت لجنة الأمم المتحدة االقت�ص ��ادية لإفريقيا ،في ٍ
�إلى زيادة توافقها االقت�ص ��ادي الك ّلي ،ووجهت اللجنة هذه الدعوة خالل دورة للتفكير� ،شارك فيها نحو
ً 60
خبيرا ،در�س ��وا على مدى يومين ،في برازافيل ،التقدم المنجز من طرف الدول الأع�ض ��اء في المجموعة
االقت�صادية والنقدية لو�سط �إفريقيا ،في المعايير الأربعة للتوافق االقت�صادي الك ّلي.
ويتعلق الأمر  -ح�س ��ب لجنة الأمم المتحدة  -بت�ش ��جيع الدول الأع�ض ��اء في مجموعة و�س ��ط �إفريقيا على اجتياز
الخطوة الحا�س ��مة للو�ص ��ول �إلى �إن�شاء مجموعة اقت�صادية �إفريقية ،و�إ�ص ��دار عملة واحدة في القارة ،بحلول 2021م،
تن�ص عليه معاهدة �أبوجا ال�سارية منذ 1994م.
كما ّ
والحظ الم�شاركون في الدورة �أ ّن الدول الأع�ضاء ح ّققت �أداءات جيدة في معيار المراقبة المتعددة للتوافق ،التي
تح� �دّد مع ��دل المديونية العامّة (داخلية وخارجية) بما يق ّل �أو ي�س ��اوي  % 79من النات ��ج المحلي الخام ،لكن المعايير
التح�سن نف�سه.
الثالثة الأخرى لم ت�شهد ّ
وه ��ذه المعايير الثالثة هي( :الإبقاء على الكتلة الميزانية القاعدي ��ة �إيجابية �أو محايدة ،والمحافظة على معدل
الت�ض � ّ�خم ال�س ��نوي دون  ،% 3وعدم تراك ��م المت�أخرات الداخلية والخارجية على �إدارة الفت ��رة الجارية لك ٍّل من الدول
المعنية).
ًّ
ت�ض� � ّم المجموع ��ة االقت�ص ��ادية والنقدية لو�س ��ط �إفريقي ��ا كال م ��ن( :الكامي ��رون ،والكونغو ،والغاب ��ون ،وغينيا
اال�س ��توائية ،و�إفريقيا الو�سطى ،وت�شاد) ،فيما ت�ض� � ّم المجموعة االقت�صادية لدول و�سط �إفريقيا ،بالإ�ضافة �إلى الدول
المذكورة ،ك ًّال من�( :أنغوال ،وبورندي ،والكونغو الديمقراطية ،و�ساوتومي وبرين�سيب).
وكالة �أنباء عموم �إفريقيا (بانا بر�س) – 2015/3/4م

■ زامبيا :مع ّدل الت�ضخم ينخف�ض �إلى  % 7.4خالل فبراير:

قال المكتب الوطني للإح�ص ��اء (� :)CSOإ ّن معدالت الت�ض ��خم ال�س ��نوي في زامبيا انخف�ض ��ت بن�سبة % 7.4
خالل �شهر فبراير 2015م.
ً
ّ
ووفقا للمكتب؛ ف�إ ّن الأغذية والم�ش ��روبات غير الكحولية �ش� �كلت  3.9نقطة من هذا المعدل ،تلتها المنتجات غير
الغذائية بـ  ،3.9كما �س ��جلت البالد �أي�ض � ً�ا ً
عجزا تجاري ًّا يقدّر بـ  113.7مليون كوا�شا ب�شهر يناير ،مقابل  72.7مليون
ب�شهر دي�سمبر من العام الما�ضي.
يُذكر �أ ّن �ص ��ندوق النقد الدولي كان قد �أكد �أ ّن البالد تملك معدل نمو يتراوح ما بين � % 6إلى  ،% 7وذلك نتيجة
لنمو قطاع التعدين ،غير �أ ّن هذا المعدل تباط�أ فيما بعد لي�صل  % 5.5العام الما�ضي.
وكالة الأنباء الإفريقية (�آبا) – 2015/3/14م

■ دعم ميزانية «�إفريقيا الو�سطى» بـ 73مليار فرنك �إفريقي:

ح�ش ��دت مجموعة االت�ص ��ال الدولية ب�ش� ��أن جمهورية �إفريقيا الو�س ��طى ً
دعما لميزانيتها يُقدّر بـ  73مليار فرنك
�إفريقي ،بح�سب ما �أعلنه رئي�س الوزراء (محمد كمون) اليوم االثنين في برازافيل.
ً
ووفقا لكمون؛ ف�إ ّن الأموال �س ُت�ستخدم لدعم جهود الحكومة االنتقالية في تنفيذ خارطة الطريق الحكومية ،م�ؤكداً
�أ ّن التزام المجتمع الدولي تجاه بالده يُع ّد «� ً
إيجابيا» ،كما ّ
يب�شر بم�ساعدة البالد على الخروج من نفقها المظلم.
يُذك ��ر �أ ّن الم�س� ��ؤول الإفريقي قد �أكد ،بالنظر للظ ��روف الحالية على الأر�ض� ،أ ّن �إج ��راء انتخابات يولية 2015م
يبدو بعيد المنال.
وكالة الأنباء الإفريقية (�آبا) – 2015/3/16م
ثقافية ف�صلية َّ
محكمة متخ�ص�صة في �ش�ؤون القارة الإفريقية
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المشهد

اإلفريقي
بنك

المعلومات

جمهورية ناميبيا

و�أوهانجوين ��ا  ،Ohangwenaو�أوكافانج ��و ،Okavango
و�أوماهيكي  ،Omahekeو�أومو�س ��اتي  ،Omusatiو�أو�ش ��انا
 ،Oshanaو�أو�ش ��يكوتو  ،Oshikotoو�أوتجوزونجوب ��ا
.Otjozondjupa

التركيب ال�سكاني:

ع ��دد ال�س� � ّكان 2.108.665 :ن�س ��مة؛ طبق � ً�ا لتقدي ��رات يولية
2009م.

التق�سيمات العرقية:

جمهوري ��ة ناميبي ��ا تقع ف ��ي جنوب غ ��رب ق ��ارة �إفريقيا ،وهي
دولة ع�ض ��و في الأمم المتحدة ،وع�ضو االتحاد الإفريقي ،وع�ضو في
مجموعة التنمية لإفريقيا الجنوبية ،وع�ضو في اتحاد الكومنولث.
العا�صمة :وندهوك .Windhoek

الموقع الجغرافي:

تق ��ع جمهوري ��ة ناميبيا في جنوب قارة �إفريقي ��ا ،على المحيط
الأطل�سي الجنوبي ،بين �أنجوال وجنوب �إفريقيا ،يح ّدها من ال�شمال:
�أنجوال وزامبيا ،ومن ال�شرق :بت�سوانا وجنوب �إفريقيا ،ومن الجنوب:
جنوب �إفريقيا ،ومن الغرب :المحيط الأطل�سي.

التق�سيمات الإدارية:

ال�س ��ود :نحو  % 87.5من ،والبي� ��ض :نحو  ،% 6والملوّنون :نحو
.% 6.5
ينتم ��ي نح ��و  % 50م ��ن �إجمال ��ي ال�س ��كان �إل ��ى قبيل ��ة �أوفامبو
 ،Ovamboبينم ��ا ينتم ��ي نح ��و � % 9إل ��ى قبيل ��ة كافانجو� ��س
 .Kavangosوم ��ن المجموعات العرقي ��ة الأخرى في ناميبيا:
الهريرو  ،Hereroون�س ��بتهم % 7؛ والناما  ،Namaون�س ��بتهم
% 5؛ والكابريفي ��ان  ،Caprivianون�س ��بتهم % 4؛ والبو�ش ��من
 ،Bushmenون�سبتهم % 3؛ والبا�ستر  ،Basterون�سبتهم 2
%؛ والت�سوانا  ،Tswanaون�سبتهم .% 0.5
الديانة :الم�سيحيون)% 90 - % 80( :؛ منهم نحو  - % 50على
الأقل -من اللوثريين؛ والوثنيون.)% 20 - % 10( :

اللغة:

تنق�س ��م جمهوري ��ة ناميبي ��ا �إل ��ى � 13إقليم � ً�ا ،ه ��ي :كابريف ��ي
الإنجليزي ��ة ه ��ي اللغ ��ة الر�س ��مية ،ي�س ��تخدمها نح ��و % 7
 ،Capriviو�إيرونج ��و  ،Erongoوه ��ارداب  ،Hardabم ��ن ال�س ��كان ،ويتح ��دث الألماني ��ة نح ��و  ،% 32و ُتع� � ّد الإفريقاني ��ة
وكارا�س  ،Karasوخوما�س  ،Khomasوكونين � Afrikaans ،Kuneneأكث ��ر اللغ ��ات ا�س � ً
�تخداما ،يتحدثه ��ا نح ��و % 60
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من البي� ��ض ،وهناك لغ ��ات �إفريقية محلية يتحدثها  % 1وتت�ض ��من:
�أو�ش ��يفامبو  ،Oshivamboوهري ��رو  ،Hereroونام ��ا
.Nama

ال�سِّ مات الجغرافية:

الم�ساحة الكليّة 825.418 :كم.2
الح ��دود البرية :الكلية 3936 :كم ،منها مع �أنجوال 1376 :كم،
ومع بت�س ��وانا 1360 :كم ،ومع جن ��وب �إفريقيا 967 :كم ،ومع زامبيا:
 233كم.
ال�شريط ال�ساحلي 1572 :كم.
المن ��اخ :يع� � ّد �ص ��حراوي ًّا ،بي ��ن الح ��رارة والجفاف ،ت�س ��قط
الأمط ��ار على �أنحاء متفرق ��ة من البالد على فت ��رات متقطعة ،على
مدار ال�سنة.

الت�ضاري�س:

يمكن تق�سيم ناميبيا �إلى ثالث مناطق جغرافية:
�أ � -ص ��حراء نامي ��ب  :Namib Desertا�ش� � ُتق منه ��ا
ا�س ��م الدولة ،و ُتع� � ّد من �أقدم �ص ��حاري العالم� ،إن لم تك � ْ�ن �أقدمها
عل ��ى الإطالق ،وتغطي  % 15من م�س ��احة ناميبي ��ا بالبحور الكثبانية
وال�سهول الح�صوية.
ب  -اله�ض ��بة الو�سطى :تمتد من ال�شمال �إلى الجنوب ،ويراوح
متو�س ��ط ارتفاعه ��ا بين �ألف و�ألف ��ي كم ،وتتنوع بين �سال�س ��ل جبلية
وعرة و�أودية رملية.
ج � -صحراء كلهاري  :Kalahariالتي تقع في �شرق البالد،
وتمتد في �أرا�ضي ٍّكل من بت�سوانا و�أنجوال وزامبيا وزيمبابوي.

الم�صادر الطبيعية:

و ُتع ّد ناميبيا رابعة الدول الم�ص� � ّدرة للمعادن غير الوقودية في
قارة �إفريقيا ،وخام�س ��ة �أكبر الدول المنتج ��ة لليورانيوم في العالم.
كما تعد من الم�ص ��ادر الرئي�س ��ة للألما�س النقي في العالم .وتنتج،
كذلك ،كميات كبيرة من :الر�صا�ص ،والزنك ،والق�صدير ،والف�ضة،
والتنج�س ��تن ،ون�س ��بة العاملين بقطاع التعدي ��ن حوالي  % 3فقط من
�إجمالي ال�سكان.
يعتمد ن�ص ��ف ال�سكان على الزراعة ،وت�س ��تورد ناميبيا ،عادةً،
نح ��و ن�ص ��ف احتياجاتها من الحبوب؛ ف�ض�ل ً�ا ع ��ن �أ ّن حاالت نق�ص
الغذاء ،ب�سبب موا�سم الجفاف والفي�ضانات ،تمثل م�شكلة �صعبة في
الريف.
وعلى الرغم من �أن متو�س ��ط دخل الف ��رد في جمهورية ناميبيا
مرتف ��ع مقارنة بباق ��ي دول المنطقة؛ ف�إ ّن ذلك يخف ��ي الخلل الكبير
في توزيع الدخل.
ً
ً
يرتبط االقت�ص ��اد الناميبي ارتباطا كبيرا باقت�ص ��اد جمهورية
جنوب �إفريقيا؛ وقد رُبط الدوالر الناميبي بالراند الجنوب �إفريقي،
ف�أ�صبحت قيمة  1دوالر ناميبي =  1راند جنوب �إفريقي.
و�أدت زي ��ادة �إنت ��اج الأ�س ��ماك ،والتعدي ��ن الخا� ��ص بالزن ��ك،
والنحا� ��س ،واليوراني ��وم ،والف�ض ��ة� ،إلى زيادة النمو ف ��ي الفترة من
2003م – 2007م ،ولكن النمو في ال�سنوات الأخيرة انخف�ض نتيجة
لقلة عائد �صيد الأ�سماك ،والتكلفة العالية ال�ستخراج المعادن.
�أهم المنتجات الزراعية :ال ّدخن ،والذرة ال�ص ��فراء ،والفول
ال�سوداني ،والعنب ،والما�شية ،والأ�سماك.
�أهم ال�صناعات :تعليب اللحوم ،والأ�سماك ،ومنتجات الألبان،
والتعدين (الألما�س ،والر�ص ��ا�ص ،والزنك ،والق�ص ��دير ،والف�ض ��ة،
والتنج�ستن ،واليورانيوم ،والنحا�س).

الألما� ��س ،والنحا� ��س ،واليوراني ��وم ،والذه ��ب ،والر�ص ��ا�ص،
ناميبيا ..نبذة تاريخية:
والق�ص ��دير ،والليثيوم ،والكادي ��وم ،والتنج�س ��تن ،والزنك ،والملح،
والطاقة المائية ،والأ�س ��ماك ،ويوجد ٌّ
احتل ��ت جمهورية جن ��وب �إفريقيا تل ��ك الم�س ��تعمرة الألمانية
�شك في وجود تر�سيب للنفط،
والفحم ،وخام الحديد.
الواقع ��ة ف ��ي غ ��رب �إفريقي ��ا ،الت ��ي كان ��ت ُت�س� �مّى( :جن ��وب غرب
�إفريقي ��ا)� ،إ ّب ��ان الح ��رب العالمية الأولى؛ و�أ�ش ��رفت عل ��ى �إداراتها
البيئة:
ً
ً
تعان ��ي ناميبي ��ا الندرة ال�ش ��ديدة في م ��وارد المي ��اه الطبيعية بو�ص ��فها دولة تحت االنتداب ،حتى �ض� �مّتها �إليها تماما بعد الحرب
العذب ��ة ،والت�ص ��حّ ر ،و�ص ��يد الحيوان ��ات البرية الجائ ��ر ،وتجريف العالمية الثانية ،وفي عام 1966م �ش ّنت منظمة جنوب غرب �إفريقيا
ال�ش ��عبية المارك�سية ً SWAPO
الأر�ض الذي ي�ؤ ّدي �إلى فقد الأرا�ضي ال�صالحة للزراعة.
حربا ال�س ��تقالل المنطقة ،التي
النظام االقت�صادي:
�س ��رعان ما �سُ � �مّيت (ناميبيا) ،ولكن جنوب �إفريقي ��ا لم توافق على
ً
ً
ً
�ام
يعتمد اقت�ص ��اد جمهوري ��ة ناميبيا اعتم ��ادا كبيرا على ا�س ��تخال�ص �إنه ��اء �إدارتها له ��ذا الإقليم ،حتى ع ��ام 1988م وفقا لخطة �س�ل ٍ
المعادن ،وتجهيزها للت�صدير ،وي�سهم قطاع التعدين بنحو  % 8من �إجمالي و�ض ��عتها الأم ��م المتح ��دة للإقليم كله ،وج ��اء ا�س ��تقالل جمهورية
الناتج المحلي ،ولكن تو ّفر �أكثر من  % 50من عائدات العملة ال�صعبة.
ناميبيا عن انتداب جنوب �إفريقيا في  21مار�س عام 1990م.
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المشهد

اإلفريقي
 )2الجمعية الوطنية :تت�ألف من ً 72
وف ��ي نوفمب ��ر 2004م ،ان ُتخ ��ب هيفيكيبون ��ي بوهامب ��ا
ع�ضوا ،يُنتخبون باالقتراع
ً Hifikepunye POHAMBA
ليحل ّ
رئي�سا؛ ّ
محل �سام ال�شعبي المبا�شر ،مدة ع�ضويتهم خم�س �سنوات.
الهيئة الق�ض ��ائيّة :يمثل ال�س ��لطة الق�ض ��ائية المحكم ��ة العليا،
نجوم ��ا  ،Sam NUJOMAال ��ذي حك ��م البالد �أربعة ع�ش ��ر
ً
ويعين ق�ضاتها رئي�س الجمهورية ،بعد تو�صية لجنة خدمة الق�ضاء.
عاما.

النظام ال�سّ يا�سي:

من الأحزاب ال�سيا�سية:

ح ��زب كل ال�ش ��عب  ،APPتحال ��ف ترنهال ��ي الديمقراط ��ي
نظام الحكم :جمهوري.
الد�س ��تور :ت ّم الت�صديق عليه في  9فبراير 1990م ،وبد�أ العمل  ،DTAالحرك ��ة الديمقراطي ��ة الوطني ��ة م ��ن �أج ��ل التغيي ��ر
 ،NamDMCالجبه ��ة الديمقراطي ��ة المتح ��دة ،UDF
به في  12مار�س 1990م.
النظ ��ام القانوني :م�س ��تمد من القانون الرومان ��ي  -الألماني ،المنظمة ال�ش ��عبية المارك�سية لجنوب غرب �إفريقيا ،SWAPO
ود�س ��تور 1990م ،ولم تقبل ناميبيا ال�سلطة الإلزامية لمحكمة العدل وه ��و بزعام ��ة هيفيكيبون ��ي بوهامب ��ا Hifikepunye
 POHAMBAرئي�س الجمهورية.
الدولية.
ال�س � ّ�ن القانون ��ي لالنتخاب :الثامنة ع�ش ��رة؛ ٍّ
المجتمع الم�سلم في ناميبيا:
لكل م ��ن الذكور
ّ
ت�أخر الإ�س�ل�ام ف ��ي الدخول �إل ��ى نامبيا ،وذلك لعدة �أ�س ��باب
والإناث.
ً
ّ
تاريخي ��ة ،من �أبرزه ��ا �أ ّن ناميبيا ظلت قرونا تحت نير اال�س ��تعمار،
الهيئة التنفيذية:
�أ  -رئي� ��س الجمهوري ��ة :هيفيكيبون ��ي بوهامب ��ا حي ��ث كانت م�س ��تعمرة �ألمانية حت ��ى الحرب العالمي ��ة الأولى ،ووقع
 ،Hifikepunye POHAMBAمنذ  21مار�س 2005م ،بع�ض ��ها تح ��ت انت ��داب جن ��وب �إفريقيا ،عان ��ت خالله م ��ن النظام
العن�ص ��ري ،حتى نالت ا�س ��تقاللها عام 1990م� ،إ�ض ��افة �إلى ق�صور
حتى الآن.
ب  -رئي� ��س الحكوم ��ة :ناها� ��س �أنج ��وال  Nahasالدعوة الإ�س�ل�امية في الو�ص ��ول �إليها ،ف�ض�ل ً�ا عن تبعثر �سكانها في
م�ساحتها ال�شا�سعة.
 ،ANGULAمنذ  21مار�س 2005م حتى الآن.
ومعظ ��م المجتمع الم�س ��لم في ناميبي ��ا ينتمون �إل ��ى مجموعة
ج  -الحكومة :مجل�س للوزراء يعينه رئي�س الجمهورية؛ من بين
(ناماك ��وا) العرقي ��ة ،وم ��ن المعتق ��د �أ ّن هذا  -في الغال ��ب  -نتيجة
�أع�ضاء الجمعية الوطنية.
د – انتخ ��اب الرئي� ��س :يُنتخب باالقتراع ال�ش ��عبي المبا�ش ��ر ،للجهود التي يبذلها ال�سيا�س ��ي البارز بين ناماكوا (جاكوب�س �سلمان
�ضمير) الذي اعتنق الإ�سالم في 1980م.
لفترة رئا�سية مدتها خم�س �سنوات (وله الح ّق في مدة ثانية).
�أول م�س ��جد ف ��ي الب�ل�اد �أطل ��ق علي ��ه ا�س ��م( :مرك ��ز �س ��ويتو
الهيئة الت�شريعيّة:
ً
واعتبارا من
الإ�س�ل�امي) ،ت ّم بنا�ؤه عام 1986م ،ويقع في كاتوتورا،
تتكون الهيئة الت�شريعية من مجل�سين:
ً
م�سجدا في البالد� ،ستة منها في
 )1المجل� ��س الوطن ��ي 26 :معق � ً�دا ،ويُخت ��ار ع�ض ��وان عن ّكل مايو 2009م كان هناك اثنا ع�ش ��ر
العا�صمة (ويندهوك).
مجل�س �إقليمي ،وم ّدة الع�ضوية �ست �سنوات.
�أه ّم التحديات التي يواجهها الم�سلمون:
 - 1التفرقة العن�ص ��رية التي �س ��ادت الب�ل�اد �أيام حكم جنوب
�إفريقيا لناميبيا ،وال تزال روا�سبها.
 - 2الحاجة �إلى التنقل في الم�ساحة ال�شا�سعة للدولة.
 - 3قلة الإمكانات المادية
 -4التحدي التن�صيري.
 - 5قلة الدعاة.
المراجع :مو�سوعة مقاتل ال�صحراء ،موقع ويكيبيديا ،م�ؤ�س�سة
�آفران للدرا�سات والبحوث.
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فعاليات

■ المنتدى الإ�سالمي يختتم
الحمل ��ة الطبية العا�ش ��رة (القلوب
ال�صغيرة  -لجراحة وق�سطرة قلب
الأطفال) في بنغالدي�ش:

اختتمت حملة المنتدى الإ�س�ل�امي
الطبية العا�ش ��رة (القلوب ال�ص ��غيرة -
لجراحة وق�سطرة قلب الأطفال) �أعمالها في العا�صمة البنغالية (دكا) ،التي �أقيمت في الفترة
2015/3/7-1م ،في الم�ست�شفى الع�سكري.
�ش ��ارك ف ��ي الحملة فري ٌق طب ٌّي �س ��عوديٌّ متطوّع ،مكوّن من ( )17ع�ض ��و ًا ،م ��ا بين �أطباء
ا�ست�ش ��اريين وج ّراحين و�أخ�ص ��ائيين وفنيين وممر�ض ��ين و�إداريين ،برئا�س ��ة الدكتور /جميل
التخ�ص�صي بجدة.
العطا ا�ست�شاري �أمرا�ض قلب الأطفال بم�ست�شفى الملك في�صل ّ
بد�أت الحملة بو�ص ��ول الفريق الطبي �إلى الم�ست�ش ��فى الع�س ��كري بالعا�ص ��مة (دكا) مق ّر
�إقامة الحملة ،واجتماعهم لمناق�ش ��ة الحاالت مع �إدارة الم�ست�ش ��فى ،والك�شف عليها وعر�ضها
قبل �إجراء العمليات.
بع ��د ذلك بد�أ الفريق الطبي بالعمل ،حيث تمّ  -بحمد اهلل وتوفيقه � -إجراء عمليات قلب
لـ ( )79طف ًال ،منهم ( )27طف ًال خ�ض ��عوا لعملي ��ات( :جراحة قلب مفتوح كبرى) ،تنوّعت ما
بين( :ثقوب في القلب ،وان�س ��داد في ال�ص ��مامات ،وت�شوهات في ال�ش ��رايين) ،ا�ستمر بع�ضها
�س ��ت �ساعات .بينما خ�ض ��ع الـ ( )52طف ًال الباقون لعملية( :ق�س ��طرة القلب) ،وبحمد اهلل –
تعالى -تك ّللت جميع العمليات بالنجاح.
ُ
وف ��ي نهاي ��ة الحملة ق ��ام الجميع بتف ّق ��د حاالت الأطف ��ال الذي ��ن �أجري ��ت العمليات لهم
وعالجهم ،بغرفهم بالم�ست�ش ��فى الع�س ��كري ،و�أبدوا �س ��عادتهم وهم يرون النجاح الباهر لمثل
الخا�صة لحملة (القلوب ال�صغيرة).
هذه العمليات ّ
م ��ن جانبه �أثنى ال�ش ��يخ خالد الفواز رئي� ��س مجل�س �أمناء المنتدى الإ�س�ل�امي على نجاح
ً
نموذجا ح ّي ًا على نجاح الم�شاريع الإن�سانية التي تت�ضافر فيها الجهود،
هذه الحملة ،واعتبرها
ُ
وتتوحد فيها الطاقات ،مقد ً
ّما �ش ��كره الجزيل ،با�سمه وبا�س ��م المنتدى ،وبا�سم �أ�سر الأطفال،
ّ
للفريق الطبي والإداري للحملة والداعمين ،والم�ست�ش ��فى الع�س ��كري ب ��دكا ،على ما و ّفروه من
دعم؛ حتى نجحت هذه الحملة وح ّققت الأهداف المرجوّة.
و�أ ّك ��د الف ��واز �أنه ،بعد ف�ض ��ل اهلل تعالى ،ث ��مّ «هذه الجهود المت�ض ��افرة ،وهذا التن�س ��يق
الرا�سخ والقوي والمتكامل ،ر�أينا هذا الم�ستوى من النجاح ،وهذه الوجوه ال�صغيرة التي كانت
بالأم� ��س تعاني ،هاهي ذي الي ��وم تتعافى لتعود �إلى حياتها الطبيعية ،تلعب وتجري وت�ض ��حك،
ً
تماما كغيرهم من الأطفال الآخرين».

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

101

شخصيات و

تقارير

الم�سلمون

في نيجيريا
�أ���ص��ب��ح��وا
أ�شد الحاجة من �أي
اليوم في � ّ
وقت َم�ضى �إلى ّ
تذكر تاريخ
ٍ
زعمائهم وقادتهم الأوائل الذين
� ّأ�س�سوا دولة �إ�سالم ّية قو َّية ،قامت
أ�سا�س من العدل والم�ساواة،
على � ٍ
�إلى �أن جاء اال�ستعمار وق�ضى
عليها.
واح�د م�ن ُ�سلالة
ث�م نه��ض
ٌ
َّ
َ�سلاطينها الع َِظامَ ،ي�س�عى ل ُيعيد
يد
�ش�يئ ًا م�ن َبريقه�ا ،فاغتالت�ه ُ
ال َغ ْ�در في ع�ام 1966م ،ف�أطف�أت
ي�ش�ع في
ُّ�ور الذي َب�د�أ ّ
ذل�ك الن َ
�س�ماء �أ ّمته ،ذلكم هو�( :أحمد ِب ُّلو
َ�س ْر َد ْونَا)ُ ..
رجل الدولة والدعوة
في نيجيريا.
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ُّ َ ْ َ ْ َ
أحمد ِبلو سردونا ..
ُ
دولة ودعوة
رجل ٍ
د .محمد الثاني عمر
باح�ث وداعية ،ومدير مركز الإمام البخاري
للأبحاث والترجمة  -كنو  -نيجيريا

هذا ال ّرجل «كان يَرى �ض ��رور َة جعل نيجيريا دول ًة �إ�سالم َّي ًة
بن�ص الدّ�س ��تور ،حتى لو �أدّى ذلك �إلى انف�ص ��ال �شمال نيجيريا
ّ
من الكتل ��ة الفيدرال َّي ��ة ،وهذا ما �أغ ��اظ ال َّن�ص ��ارى والمالحد َة
وال�ص ��هاين َة والد َُّول الغربيَّة عا َّم ًة ،وقد �ش ��اهدوا مالمح ال َّنجاح
َّ
ً
َّ
وتبا�ش ��ي َر االنت�ص ��ار لل َّرجل ،و�أيقنوا �أنه لو عا�ش طويال لما وقف
�أمامه �ش ��ي ٌء يمنع ��ه من تحقي ��ق �أهدافه ،لذلك تح ّين ��وا َغفلته،
واغتالوه و�أن�صارَه من المدنيِّين والع�سكريِّين»(((.
((( الإل��وري� ،آدم عبد اهلل :الإ�سالم اليوم وغدا في نيجيريا ،مكتبة

ال�س ��طور �س� � ُنحاول �إلقا َء ّ
جانب من
في هذه ُّ
ال�ض ��وء عل ��ى ٍ
حيات ��ه ،لكي نذ ّكر الأمّة وقادته ��ا بم�آثر هذا ال ّرجل ،وحبِّه لدي ِنه
راث �أجداده.
ولأمَّتهَ ،وغيرته على َ�شعْبه و ُت ِ
�أو ًال :م��ح� ّ�ط� ٌ
�ات ف��ي ح��ي��اة ال��ح��ا ّج �أح��م��د ِب ُّلو
َ�س ْر َد ْو َنا(((:

مولدهُ :و ِلد �سن َة 1909م(((.

ن�س ��به :ه ��و� :أحمد ِبلُّو ب ��ن الأمير �إبراهيم ب ��ن �أبي بكر بن
الأمير محمد ِبلُّو بن ّ
ال�شيخ عثمان بن فودي(((.

َ ُّ
كان طودًا شامخ الذرى،
وحصنًا من حصون اإلسالم
ِ
في تلك البالد ...هدى الله به
من الضاللة َمن َهدى ،وأسلم
على يديه ُ
مئات األلوف

مرحلة الدرا�سة:

مكث �أحمد ِبلُّو في ال ُك ّتاب َ�س ��نتيْن بقري ِته (رَابَا) ،ثم �أخذه
خم�س �سنين يتخ َّرج بتفو ٍُّق ،فجاء ترتيبُه الأوّل في ف�صله(((.
ِ
�أخوه �إلى مدينة �ص� � ُكتوِ ،لي ُِلحقه بمدر�س ٍة ابتدائيّة هناك ،فدر�س
ِّ
ف ��ي ع ��ام 1926م انتق ��ل �إل ��ى كل ّي ��ة تدري ��ب المعلمين في
فيه ��ا القر�آن الكريم ،والح�س ��اب ،وال ّلغة الإنجليز ّي ��ة ،وال َّتاريخ،
كات�سينا؛ ليتخ َّرج بعد ذلك مع ِّل ًما(((.
لك ّن ��ه �أب ��دى � َأ�س� � َفه حي ��ن َر�أى �أ ّن ال َّتاري ��خ ال ��ذي َيدْر�س ��ه تاريخ
مرحلة العمل بالتدري�س:
(�إنجلترا) ً
بدال من تاريخ بالده.
بع ��د التخ ّرج؛ عاد �إلى مدر�س ��ته الأولى في �ص� � ُكتو ليدرِّ�س
متهاون بوقته ،كان يَ�س ��تيقظ
كان ج ��اد ًّا في درا�س ��ته ،غي َر ٍ
بال ّليل ليُذاكر دُرو�س ��ه تحتَ �ضوء ال َفانو�س البَاهت ،ما جعَله بعد بها ال ّلغة الإنجليزيّة والهند�س ��ة ومبادئ ال ّلغة العربيّة ،وقد عُ يّن
� ً
أي�ضا م�س� ً
ؤوال ريا�ضي ًّا(((.
ال�س ��لطان رئي�س � ً�ا لمرك ��ز (رَابَا)
ف ��ي ع ��ام 1934م ع ّين ��ه ّ
وهبة ،القاهرة ،ط الأولى 1405هـ� ،ص (.)82 – 81
رئي�س من بين
�سطر الحاج �أحمد ِبلُّو َ�س ْر َد ْو َنا كثير ًا من �سِ يرة َحياته ،منذ �أ ّيامه م�س ��قط ر� ِأ�س ��ه بعد وفاة ابن ع ّم ��ه ،فكان �أ�ص ��غ َر ٍ
((( ّ
الأولى في قريته ( َرا َبا)ُ ،مرور ًا بحياته العِلم ّية� ،إلى تو ِّليه من�صب  45رئي�س � ً�ا ،هم ر�ؤ�ساء مراكز �إمارة �ص ُّكتو� ،إذ كان عمره �آنذاك
�ورا ً
رئي�س وزراء الإقليم ال�شمالي ال ّنيجيريّ  ،وذلك في كتابه� My( :أربع � ً�ا وع�ش ��رين �س ��ن ًة ،ودخ ��ل بذل ��ك َط � ً
جديدا ف ��ي حياته
كتاب في (� 264صحفة) ،مطبو ٌع باللُّغتين:
 Lifeحياتي) :هو ٌ
(الإنجليز ّية ،والهو�سا) ،ونحن �سنعتمد عليه في َ�سرد �أحداث هذه الوظيفيّة والإداريّة(((.
أ�صح وثيق ٍة تتحدّث
المرحلة لحياة َ�س ْر َد ْو َنا اعتماد ًا كبير ًا؛ لكونه � َّ
كان �أول عم � ٍ�ل �أَق ��دم عليه ب ��ك ِّل جديَّة هو مكافح� � ِة الجهل
عن حياته ،وال مانع �أن ُن�شير �إلى غيره في بع�ض الأحداث.
فاح�ش في قريته ،حتى �إنه لم يكن فيها
والأميّة ِ
المنت�شرة ٍ
ب�شكل ٍ
((( Paden, John N., Ahmadu Bello Sardauna of
من يَعرف القراء َة والكتاب َة �سواه ،ف� َأن�ش�أ مدر�س ًة ،تو ّلى ال َّتدري�س
. Sokoto, (1986) Zaria, Nageria, p 73
ّ
رئي�س مركز قريته ( َرا َب���ا) ،وكان فيها بنف�سه؛ �إذ ال يُوجَ د مَن يُدرِّ�س غيره ،فلمّا تعلم عد ٌد من �أهل
((( وال � �دُه :ك��ان وال��دُه �إبراهيم َ
ّ
ّ
َرن
ق
ال
(ذو
ه:
ن
�
أ
و
،
�
ه:
ن
�
أ
ب
ي�صفونه
متد ِّينا ،وكان �شعرا ُء هو�سا
أمينٌ
ً
َ
القرية القراءة والكتابة فتح ف�ص ��وال �أخرى ،وجعلهم مدرّ�س ��ين
ُوفي
ت
الم�ستعمر.
أمام
�
مملكتهم
عن
الدفاع
المهاجم)؛ لب�سالته في
فيها ،حتى بُنيت �أوّل مدر�س ٍة نظاميّة في القرية(((.
والدُه وعُ مره �ستّ �سنين.
(عتيق) ،كان �سلطان ًا
ال�سلطان �أبو بكر ا ّلذي يلقب بـ َ
جدّه الأولّ :
عاد ًال ،يكت�سب لنف�سه ،وال ي�أكل من المال العام ،وكان عالم ًا باللُّغة
العرب ّية والعلوم الإ�سالم ّية والتّاريخ الإ�سالمي.
جدّه الثاني :هو :مح ّمد ِبلُّو بنُ ّ
ال�شيخ المجدِّ د عثمان بن فودي،
ا ّل��ذي َّ
�صاحب
أ�سا�س الخالفة الإ�سالم َّية ب�شمال نيجيريا،
ُ
وطد � َ
االنت�ساب �إليه دائم ًا،
ال ّت�آليف الكثيرة ،وك��ان �أحمد ِبلُّو يحلو له
ُ
إ�سالمي.
و َي�ستلهم منه معاني العزَّة والمجد ال
ّ
انظر�َ :س ْر َد ْو َنا� ،أحمدو ِبلُّو� :سيرته الذاتية� ،My Life :ص (.)70 ،8 ،2

((( انظر :الم�صدر ال�سابق� ،ص (.)25 – 21 ، 8
((( انظر :الم�صدر ال�سابق� ،ص . 35
((( انظر :الم�صدر ال�سابق� ،ص .36
((( انظر :الم�صدر ال�سابق� ،ص .39
((( انظر :الم�صدر ال�سابق� ،ص (.)46 - 45
ثقافية ف�صلية َّ
محكمة متخ�ص�صة في �ش�ؤون القارة الإفريقية
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شخصيات و

تقارير

التدرّج في المنا�صب القيادية:

في ع ��ام 1938م انتقل �أحم ��د ِبلُّو �إلى ُ
(غ َ�س� �وْ) ،وقد عيّنه
َ (((
(�س ْر َد ْونا) لإمارة
ال�س ��لطان �أبوبكر ،ا ّلذي كان ي�شغل من�صب َ
ّ
ال�س ��لطان ح�س ��ن ،م�ش � ً
�رفا عل ��ى ً 14
مركزا في
�ص� � ُكتو في حكم ّ
مهارات �إداريّة.
َ�سلطنة �ص ُكتو((( ،وبهذا اكت�سب
ٍ
و�أُعلن ��ت الحرب العالميّة الثانيّة بعد تعيينه ب�س ��ن ٍة واحد ٍة؛
ً
�ضابطا للحرب في �ص ُكتو.
ف ُعيّن
في عام 1948م �س ��افر �أحم ��د ِبلُّو �إلى ُلندن لدرا�س ��ة ُنظمُ
الحكم المح ّلي(((.
وف ��ي ع ��ام 1949م ذهب �إلى العا�ص ��مة �آن ��ذاك (الجُ و ْْ�س)
لأوّل م ّرة حين تو ّفي وزي ُر �ص� � ُكتو ،و�أ�ص ��بح الع�ض ��و ال ّثاني ا ّلذي
يم ِّث� � ُل �ص ��كتو ،وقاب َل كب ��ار ال�سِّ يا�س� �يِّين البارزين؛ مث ��ل الدّكتور
(�إنمندي �أ ِزي ِك ِويْ )(((.
وحين ب ��د�أت �إجراءات تعدي ��ل الدّ�س� � ُتور ال ّنيجيريّ اجتمع
ّ
ال�شماليّون في (كدونا) ،واختاروا مندو َبيْن منهم لال�شتراك في
ُّ (((
هذا العمل المهمّ ،وكان �أحدهما� :أحمدو ِبلو .
وكان ً
انتخاب لمم ّثلي ّ
ال�ش ��مال في مجل�س
دائما �ض ��من �أيّ
ٍ
ال ّنواب اال ّتحادي� ،أو �أيِّ مجل�س �آخر.
في ع ��ام 1953م تق ّل ��د وزار َتي تطوي ِر المجتم ��ع والحكومة
المحليّة(((.
وفي �أوّل �أكتوبر عام 1954م �أ�ص ��بح �أحمد ِبلُّو ً
رئي�سا لوزراء
الإقليم ّ
ال�ش ��مالي ،وظ ّل في هذا المن�ص ��ب ح ّتى اغتياله  -رحمه
اهلل.-
ً
ال�سيا�سي مع و�ضوح
ثانيا :ن�شاطه في العمل ّ
الهَدف:
َ
وجد َ�س� � ْر َد ْونا نف�س ��ه ف ��ي العم ��ل ال�سِّ يا�س � ّ�ي دون �أن يتطلع
ال�سلطان� ،أو َ
ال�سيف
((( من�صب َ
حامل ّ
(�س ْر َد ْو َنا) يعني :قائدَ حر�س ّ
ّ
ال�سالطين �أو الأم��راء،
ال�شجاع ،وهو
ٌ
من�صب ال يكون �إال لأبناء ّ
وح��ام� ُ�ل ه��ذا ال ّلقب ف��ي ال� ُع��رف ُيعتبر ق��ائ��دَ ق�� ّوات الجي�ش �أ ّي��ام
الحروب ،انظر� ،My Life :ص .49
((( انظر :الم�صدر ال�سابق� ،ص .51
((( انظر :الم�صدر ال�سابق� ،ص (.)64 - 63
((( انظر :الم�صدر ال�سابق� ،ص (.)65 ،64
((( انظر :الم�صدر ال�سابق� ،ص .68
((( انظر :الم�صدر ال�سابق� ،ص . 96
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�إليه؛ لكنه وجده عم ًال �ض ��روري ًّا في تلك المرحلة؛ لإعادة �ش ��ي ٍء
من �أمج ��اد �أمّته التي فقدتها ب�س ��بب اال�س ��تعمار ،فدخل الحقل
وا�ضح ور�ؤية �سيا�سيّة ا�ستراتيجيّة.
ّ
ال�سيا�سي ٍ
بهدف ٍ
ن�ص الدّ�س ��تور ال ّنيجيري على تق�س ��يم نيجيريا �إلى :ثالث
ّ
�رقيّ ،
حكومات للأقاليم ال ّثالثةّ :
والغربي ،ولك ّل
وال�شمالي،
ّ
ال�ش � ّ
حكوم� � ٍة �إقليم ّي ��ة قاعد ٌة ورئا�س ��ة ،وجميعُها مرتبط� � ٌة بالحكومة
المركزيّة في العا�صمة (الجو�س).

الأحزاب ال�سيا�سيّة الرئي�سة(((:

القومي ال ّنيجيريّ  :ت� ّأ�س ���س عام 1945م
 -1حزبُ الم�ؤتمر ّ
بقي ��ادة الدّكت ��ور �إنمندي �إِ ِزيكوي ،المنحدر م ��ن قبائل �إيبو ،نال
تعلي َم ��ه في �أمري ��كا ،كان الحزبُ ف ��ي بدايته قوم ّي � ً�اً ،
قائما على
محاربة اال�س ��تعمار الأوروبي ،وتف�ض ��يل ال�سِّ يا�سة الأمريكيّة على
�سيا�س ��ة الم�س ��تعمر الأوروبي ،ويتب ّنى ال ّت�س ��امُح الدِّيني وال ّتنويه
ب�أمجاد الأ�سالف الم�سلمين في غرب �إفريقيا ً
عموما ،ونيجيريا
ً
كثير من �شباب الم�سلمين
خ�صو�صا؛ ما جعل للحزب �شعبية عند ٍ
�رقا ً
في ال�ش ��مال ،ف�ض�ل� ًا ع ��ن �أبناء القبائ ��ل الأخرى �ش � ً
وغربا،
ا�ستطاع الحزب �أن ي�صل �إلى حكم الإقليم ّ
رقي برئا�سة هذا
ال�ش ّ
ال ّزعيم القومي (د� .أزيكوي).
 - 2ح ��زبُ جماع ��ة العم ��ل :Congress Group
�يحي من قبائ ��ل اليوربا
رجل م�س � ّ
ت� ّأ�س ���س ع ��ام 1951م بقي ��ادة ٍ
يُ�س� �مّى�ُ ( :أوبَا ِفي ِم ��ي ُ�أو ُل� �وُو) ،وه ��و ح ��زبٌ قائم عل ��ى المذهب
ال ّر�أ�س ��مالي والمبادئ الما�س ��ونيّة ،و َتغلب عليه  -حَ ْ�س ��ب و�صف
ّ
ال�شيخ �آدم الإلوري – ال ّنزع ُة القبل َّي ُة والع�صبيّة الدينيَّة والفكر ُة
ال ّنفعيّة.
يتكوّن �أع�ض ��ا�ؤُه من :قبائل اليوربا الم�سيحيّين ،والم�سلمين
�وب عل ��ى �أمره ��م بال ّنع ��رة القبل ّي ��ة والدّعاية المغ ِر�ض ��ة،
المغل � ِ
الغربي برئا�س ��ة هذا
ا�س ��تطاع الح ��زب �أن يف ��وز بحكم الإقلي ��م ّ
ال ّرجل الما�سوني.
ال�ش ��عب ّ
 - 3حزب ّ
ال�شمالي :ت� ّأ�س ���س 1949م بقيادة �أحمد
ِبلُّ ��و َ�س� � ْر َد ْو َنا ،تنح�ص ��ر �ش ��عب َّي ُته في �أبن ��اء ّ
ال�ش ��مال ،بالأغلبيّة
الم�س ��لمة والأقليّة الم�س ��يحيّة ،وهو حزب قائ ٌم على المحافظة،
ال�صلة بالأمراء ال ّتقليديِّين،
واحترام العادات وال ّتقاليد ،وتوطيد ّ
((( انظر :الإلوري� ،آدم عبداهلل :الإ�سالم في نيجيريا وال�شيخ عثمان
بن فودي الفالني ،الطبعة الثانية1398 ،هـ1978/م( ،بدون مكان
الطبعة)� ،ص (.)158 - 157

كان ُيحزنه ّجدًا ما َيراه من
اختالف بين بعض البالد
ّ
ّ
اإلسالمية في الشرق العربي،
بعمل ُيعيد إليها
فرأى أن يقوم ٍ
ّ
شيئًا من الوئام والمحبة عن
طريق العمل المشترك بينها
واالنحياز �إلى ال�شرق العربي والإ�سالمي ،وقد فاز الحزب بحكم وقادتها حول فكرته ،وكان معه ّ
ال�شيخ �أبوبكر محمود جومي ،ونتج
الإقليم ال�شمالي برئا�سة �أحمد ِبلُّو.
عن هذه الجولة فكر ُة م�ؤتم ٍر يُعقد في الح ّج �سّ نة 1961م.
لتوطيد العالقة مع ّ
ُ
العربي
ال�شرق
ثالث ًا :جهوده
ّ
م�ؤتمر 1961م بج ّدة:
والبالد الإ�سالم ّية:
انعق ��د الم�ؤتم ��ر ف ��ي الق�ص ��ر الملكي بج� �دّة ف ��ي  29مايو
ظ� � ّل �أحم ��د ِبلُّو  -رحم ��ه اهلل  -يُنادي منذ ال�س ��اعة الأولى
ال�س ��عوديّة في�ص ��ل بن
1961م ،وتر�أّ� ��س الجل�س� � َة وزي ُر خارجيّة ّ
الغربي �إلى موكب ال�شرق العربي ،غي َر
باالنف�ص ��ال عن الموكب ّ
(�س� � ْر َد ْو َنا) �أو َّل المتحدِّثين في هذا االجتماع؛
توريطا للإقليم في عبدالعزيز ،وكان َ
�أ ّن بع�ض �أن�صاره عار�ضوه ،ور�أوا �أ ّن في ذلك ً
�أزمات اقت�صاديّة مت�ضاعفة؛ النعزاله عن �شواطئ المحيط ا ّلتي فتط� � ّرق �إلى �ض ��رورة ت�س ��وية النزاعات ال�سيا�س ��ية بي ��ن الدول
ٍ
الإ�س�ل�امية ،والتع ��اون ف ��ي �س ��بيل ن�ش ��ر الإ�س�ل�ام ،والعمل على
ّ
يُ�شرف عليها الجنوب ال�شرقي والغربي.
محتفظا بهذه الفكرة ،وك ّر�س جهودَه في النهو� ��ض ببلدانهم اقت�ص ��ادي ًّا ،وعُ قدت جل�س ��ة �أخرى برئا�س ��ة
ً
لكن �أحمد ِبلُّو ظ ّل
(�س� � ْر َد ْو َنا) فيها �أي�ض � ً�ا �أوّل
تقوي ��ة �إقليمِه ثقافي ًّا واقت�ص ��ادي ًّا ،وتهيئة نه ��ر ال ّنيجر للمالحة ،الملك �س ��عود بن عبدالعزيز ،وكان َ
ّ
والمحطة الكبرى للكهرباء على �ض� � ّفته؛ تفادي ًّا المتحدّثي ��ن بعد الكلمة االفتتاحيّة م ��ن فخامة الملك ،وك ّرر في
و�إن�ش ��ا ِء الميناء
ِّ
ّ
لم ��ا قد يحدث من تطوّرات ،لذل ��ك كله ظل يلتزم حدود �إقليمه ،حديث ��ه �أه ّم الأف ��كار التي طرحها �س � ً
�ابقا ،ث ّم ف ��ي ال ّنهاية قدّم
ويَكتفي بما يَكت�سبه من الأ�صوات االنتخابيّة فيه ،وال يَطلب ً
�شيئا دعو ًة خا�صَّ ًة للملك لزيارة نيجيريا.
من �إقليم �آخر(((.
بتح�ضير
وبرغم �أ ّنه كان الم�ؤتمر الأوّل من نوعه ،ولم يحظ
ٍ
انتقل ��ت ه ّم ُته في العمل الإ�س�ل ّ
القرارات
�امي �إلى �س ��ائر �أرجاء العالم ج ّي � ٍ�د ،ف�إ ّن الم�ؤتمرين ا�س ��تطاعوا �أن يخرج ��وا ببع�ض
ٍ
ً
الإ�س�ل ّ
�امي ،وكان يُحزن ��ه ج� �دّا ما َي ��راه من اخت�ل�اف بين بع�ض المه َّم ٍة ،منها :التعاون ال�سيا�س � ّ�ي بين الدول الإ�س�ل�امية ،ون�ش ��ر
ّ
البالد الإ�س�ل�اميّة في ال�ش ��رق العربي ،فر�أى �أن يق ��وم ٍ
بعمل يُعيد الإ�س�ل�ام على هَ دْي الكتاب وال�س ّنة ،وم�ساعدة ّ
ال�شعوب الم�سلمة
�إليها �ش � ً
�يئا من الوئام والمحبّة عن طريق العمل الم�شترك بينها،
المنا�ض ��لة �ض ّد الم�س ��تعمرين في الجزائر وفل�س ��طين ،وت�أ�سي�س
فقام بجول ٍة �إلى بع�ض البالد العربيّة والإ�س�ل�اميّة ،مثل( :ال ّنيجر
(الجامعة الإ�سالميّة) بالمدينة النبويّة.
وغينيا ،وال�سّ نغال  -مع �أ ّن رئي�سها �آنذاك لي�س ً
م�سلما � ّإال �أ ّن �أغلبية
ُّ
َ
ّ
ه ��ذا النجاح ال ��ذي حققه �أحمد ِبلو َ�س� � ْر َد ْونا مهّد ال�س ��بيل
ّ
ال�شعب م�س ��لمة  ،-وغامبيا ،والمغرب ،والجزائر ،و ِليبيا ،و ُتون�س،
واليم ��ن ،والعراق ،والكويت ،وال�سّ ��عودية) ،وتح� �دّث �إلى زعمائها لدعوته �إلى وحدة العالم الإ�س�ل�امي ،فك ّلما جاءت منا�س ��ب ٌة كان
إ�سالمي ،ويقدّم ال ّن�صائح
َ
(�س ْر َد ْو َنا) يقوم بزيارة قادة العالم ال ّ
((( انظر :الإلوري :الإ�سالم في نيجيريا� ،ص .160
ا ّلتي يمكن �أن ت�ؤدّي �إلى توحيد العالم الإ�س�ل�امي ،وتح ّقق الأمن
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في ربوع العالم �أجمع(((.
عام بع ��د حجَّ ته الأولى 1955مّ ،
وتوطدت
وقد ظل يحجّ ك ّل ٍ
ال�س ��عوديّة ،وببعثات الح ��جّ من بال ٍد
عالقت ��ه بالمملك ��ة العربيّة ّ
�إ�سالميّة مختلفة(((.
إ�سالمي:
رابع ًا :جهوده في دعم ال ّتعليم ال ّ
كان ُ
(�س� � ْر َد ْو َنا) �أن تحظى المدرا�س القر�آنيّة
الهدف عند َ
خا�ص ،و�أن يت ّم تنظيمُها ح ّتى ت�ؤدّي دورَها في نيجيريا
باهتم � ٍ�ام ٍّ
الحديثة؛ لذلك ق ّرر �أن يقدّم �إليها ً
دعما يوازي ما تقدّمه حكومة
اال�س ��تعمار �إل ��ى المدار� ��س التن�ص ��يرية ،وم ��ا تج ��ده المدار�س
الخا�صّ ��ة من دعم؛ لذلك ر�أى �أن يعمل بم�ساعدة العلماء لإيجاد
منا�سب لهذه الم�س�ألة.
ح ٍّل ٍ
(�س� � ْر َد ْو َنا) ه ��ذه ّ
الخط ��ة ف ��ي �أثن ��اء دعايت ��ه
وق ��د ق� �دّم َ
االنتخاب ّي ��ة ،و�أعلن على الملأ �أ ّنه �س ��وف يق ��وم بدعم المدار�س
القر�آنيّة في حال فوزه بانتخابات 1959م.
العربي
ع�ل�او ًة على ذل ��ك؛ ف�إ ّنه كان يرى �أن ي�س ��مو التعليم ّ
(�س� � ْر َد ْو َنا)
�امي ف ��ي المدار� ��س الحكوميّة ،وقد �أ�ص ��در َ
والإ�س�ل ّ
�أوام� �رَه لوزارة التعليم �أن تقوم ب�إن�ش ��اء لجنة تنظيم الدّرا�س ��ات
الإ�سالميّة(((.
قامت الحركاتُ ال�سِّ يا�سيّة بدو ٍر مُهمٍّ في �إدخال �إ�صالحات
العربي
كثي ��ر ٍة في مي ��دان التعلي ��م عامّة ،وفي مي ��دان التعلي ��م ّ
والدّيني خا�صّ ��ة ،وقد ظهرت نتائجُ ذلك عندما ت ّم اال�س ��تقالل؛
فق ��د �أُن�ش ��ئت مدار�س كثي ��رة ،و�أقب ��ل ال ّنا�س ي�س ��تزيدون منها،
وظهر اعتنا ُء الحكومة بتدريب مدرّ�س ��ي ال ّلغ ��ة العربيّة والدّين،
وتوجهت طائف ٌة منهم للدرا�س ��ات العُليا ،وا�ش ��ترك بع�ض ��هم في
بق�سط
�سيا�س ��ة التعليم بالوزارة ،وبد�أ مدرّ�س ��و العربية يتم ّتعون ٍ
من الم�س ��اواة بينهم وبين مدر�س ��ي الم ��وا ّد الأخرى في الرواتب
و ُفر� ��ص ال ّترقية وغيرها ،و�أقبلت الحكومة على �إر�س ��ال ال ِبعثات
للتخ�ص ���ص ف ��ي العلوم
التعليم ّي ��ة �إل ��ى الب�ل�اد العربيّة وغيرها ّ
العربيّة(((.
((( انظر :جومي �أب��و بكر محمود�( Manufata :سيرة ذاتية)،
جمعها ون�سقها د� .إ�سماعيل �أبو بكر �سيغا2002( ،م)� ،ص (122
 .)123(((

انظرPaden, John N. Ibid, p. 281 :

(((

انظرPaden. Ibid, pp.299, 300 :

((( غالدن�شي� ،شيخو �أحمد �سعيد :حركة اللغة العربية و�آدابها في
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خام�س ًا :جهودُه في خدمة الإ�سالم:
دخل على �أحمد بلُّو ً
يوما ّ
ال�شي ُخ �أبو بكر محمود جومي رحمه
اهلل ،فا�ش ��تكى �أحمد بلُّ ��و �إليه �أ ّن ��ه �أنفق � ً
أمواال طائل ًة في �س ��بيل
ال ُّنهو�ض بحزبه ال�سِّ يا�س � ّ�ي؛ حزب �شعب ال�شمالNorthern
 ، Peoples' Congress, NPCكما �أ ّن الحزب � ً
أي�ضا
ينفق مثل هذه الأموال �إلى �أن و�ص ��ل �إلى حَ ِّد الإفال�س ،لكنه يرى
�أ ّن �أع�ضاء الحزب بالرغم من ذلك ال يعملون ب�إخال�ص.
�أدرك ّ
ال�ش ��يخ �أ ّن الأمر لم يكن يتع ّل ��ق بالأموال ا ّلتي يُنفقها
�أحم ��د بلُّ ��و� ،أو ينفقها الح ��زب ،و�أ ّن ق�ص ��د �أحمد بلُّ ��و اختالف
اله ��دف بينه وبين باقي �أع�ض ��اء حزبه ،فعنده ��ا قالً :
«بدال من
ال�سيا�س � ّ�ي ب ��دون طائل ،فلماذا
�إنف ��اق هذه الأموال على الحزب ّ
ال َتق ��وم ب�إنفاقه ��ا في عَ ٍمل يُر�ض ��ي عنك ال ّنا�س ،ويُر�ض ��ي عنك
خال ُقك؟».
ف�س�أله �أحمد بلُّو« :ماذا تعني بذلك؟».
ال�ش ��يخ قائ ًالً :
ف�أجابه ّ
«بدال من �أن تح�ش ��ر هذه الأموا َل في
ال�سيا�سة ،فلو �أ ّنك �أنفقت ع ُُ�شرها لن�شر الدّين لأك�سبك ذلك
�أمور ّ
� ً
ً
ً
أتباعا ،وفي الوقت نف�سه قدّمت خدمة مبا�شرة لدين ربِّك».
ف�س ��كت �أحم ��د بلُّو ول ��م يَقل �ش � ً
�يئا ،و�أدرك ّ
ال�ش ��يخ �أ ّن هذه
ً
مفتاحا له
الكلمات قد وجدت �س ��بي َلها �إلى قلب ال ّرجل ،و�صارت
للدّخول في ميدان خدمة الدّين ون�شر الإ�سالم.
وكان ما تو ّقعه� ،إذ بد�أ �أحمد بلُّو يُقدّم للعلماء والدّعاة دعماً
مادي ًّا ك ّلما خرج لجول ٍة �سيا�سيّة ،ث ّم توجّ ه �إلى بناء الم�ساجد في
الأرياف ليت�س ّنى لل ّنا�س �أن يُ�ص ّلوا جماع ًة ،وكان ال ّنا�س ي�شكرونه
عليه ��ا ويدعون ل ��ه ،ويزيده ذلك عزيم� � ًة وا�س � ً
�تمرارا ،ث ّم زادت
عزيم ُته حتى بد�أ يخرج ال لجول ٍة �سيا�سيّة �أو دعائيّة كما اعتاد �أن
يفعل �س � ً
�ابقا ،و�إنما لجول ٍة دعو ّي ٍة ك ّلما وجد فر�ص� � ًة لذلك ،وكان
يقوم بكفالة الدّعاة لتعليم ال ّنا�س الدّين ،ويدفع �إليهم المكاف�آت
الخا�ص(((.
من راتبه ّ
ويمك ��ن �أن ن�ش ��ير �إل ��ى معال ��م ب ��ارزة تظهر فيه ��ا خدمته
للإ�سالم ،وهي:

�أ  -ت�أ�سي�س (جماعة ن�صر الإ�سالم):

الحظ ّ
ال�ش ��يخ �أبو بكر جومي  -رحمه اهلل � -أ ّن عدد الدّعاة

نيجيريا1414 ،هـ1993/م( ،بدون مكان الطبعة)� ،ص .89
((( انظر :جومي :الم�صدر ال�سابق� ،ص .124

كاف للقي ��ام بالدّعوة والتعلي ��م ،فاقترح على رئي�س
لديه ��م غي ُر ٍ
ّ
الوزراء ت�أ�سي�س منظمة تقوم بهذه المه َّمةَ ،ف َق ِبل االقتراح.
عُ ق ��د �أوّل اجتم ��اع لهذا ّ
ال�ش� ��أن ف ��ي منزل �أبي بك ��ر �إمام،
(�س ْر َد ْو َنا) مع مجموع ٍة من العلماء وم�س�ؤولي الحكومة،
وح�ضره َ
و� ّأ�س�س ��وا هذه ّ
المنظمة با�س ��م( :جماعة ن�ص ��ر الإ�سالم) ،كان
ً
عام لها ه ��و�( :أبو بكر �إمام) ،وعَ يّنوا لها َّ
موظفا يقوم
�أوّل � ٍ
أمين ٍ
بت�سيير �أعمالها ،وهو( :مالم َلبَّيك ِبلُّو) من �إلورن ،وتب ّرع ّ
ال�شيخ
جومي بمنزله ليكون ً
مكتبا خا�صّ ًا ّ
للمنظمة(((.

ّ
َ
كان َ(س ْر َد ْونا) ُينفق كل ما في
يديه ّللدعوة إلى الله مع ّ
حبه
ّ
الجم ّ
للمتدينين

ب  -دعوة غير الم�سلمين �إلى الإ�سالم:

كانت �س ��نة 1955م �أوّل �س ��نة يحجّ فيها �أحمد ِبلُّو َ�س ْر َد ْو َنا،
وت�أ ّثر ً
ّيني،
كثيرا بم�ش ��اهد الح ��جّ والحجيج ،وازداد توجُّ ه ��ه الد ّ
و�شعر ب�ضرورة دعوة غير الم�سلمين في نيجيريا �إلى الإ�سالم ،ال
�سيّما الوثنيّون منهم(((.
وي�ص ��ف هو بنف�س ��ه ثم ��رات الجهود التي قام بها في ن�ش ��ر
الإ�سالم بين �أو�ساط الوثنيِّين في نيجيريا فيقول« :وفي نيجيريا:
�اط وج ٍّد ف ��ي حقل الدّعوة
�أعمل وبع�ض الإخوة الم�س ��لمين بن�ش � ٍ
والهداي ��ة بين ه�ؤالء الوثنيِّين ،و�ص ��ادفنا  -والحمد هلل ً -
نجاحا
ً
كبيرا� ،أقبل الكثيرون منهم على الإ�س�ل�ام ،يدخلون في دين اهلل
�أفواج � ً�ا ك َّل يوم ،وف ��ي ك ِّل جز ٍء من �أجزاء بالدنا ،ونحن ن�ش ��كر
اهلل ً
كثيرا ،فبعو ِنه وتوفي ِقه ،ورغم الم�شاغل الأخرى التي �أرادها
لنا – �س ��بحانه ،-فقد �آتت مجهودا ُتنا ثمارَها ،واعتنق الإ�سالم
من ه�ؤالء الوثنيِّين  176930في الفترة من دي�س ��مبر 1963م �إلى
مار�س 1965م.
ً
ّ
ولي� ��س ه ��ذا كل �ش ��يءٍ؛ فقد اعتنق الإ�س�ل�ام �أي�ض ��ا بع�ض
الم�سيحيين ،ومن بينهم �شخ�صياتٌ لها �أهميتها في المجتمع»(((.
وكان ّ
يان
ال�ش ��يخ عطية محمّد �سالم  -رحمه اهلل� -شاه َد عَ ٍ
لتل ��ك الجهود ،يو َم �أن كان ع�ض � ً�وا في بعث ٍة للجامعة الإ�س�ل�اميّة
�إلى غرب نيجيريا ،يتقدّمهم العالمة ّ
ال�شهير والمف�سِّ ر ال ِّنحرير
�نقيطي رحمه اهلل ،فقد �س ��جّ ل ّ
ال�ش ��يخ محمّد الأمين َّ
َّ
ال�شيخ
ال�ش � ّ
عط َّي ُة �ش ��هاد َته عن تلك الجهود ،فقال رحمه اهلل« :وقد �ش ��هدنا
((( انظر :جومي :الم�صدر ال�سابق� ،ص (.)126 - 125
(((

انظرJohn N. Paden: Ahmadu Bello Sardauna :
of Sokoto, pp. 281, 281

((( ال�شهيد �أحمدو ِبلُّو َ�س ْر َد ْو َنا ،كتيب فيه مجموعة مقاالت عنه� ،أ�صدرته
رابطة العالم الإ�سالمي عقيب اغتياله -رحمه اهلل� ،-ص .20

مهرجانا �ش ��عبي ًّا ط ��ارت له القلوب ً
ً
فرحا ،واهت ّزت له الم�ش ��اعر
� ً
إعجابا ،وكدنا نك ِّذب �أنف�س ��نا فيما نرى حين تقدّم مم ّثلو �س ��بع ِة
�آالف �ش ��خ�ص ق ��د دخلوا في الإ�س�ل�ام من جدي ��د ،وكدنا نخال
�أنف�سنا في القرون الأولى»(((.
ويق ��ول ّ
ال�ش ��يخ �أبو بك ��ر جُ ومي�« :أعتق ��د �أ ّنه ف ��ي المرحلة
الأخيرة من حياته �أ�ص ��بح ال يهت ّم ب�شي ٍء من هذه الحياة الدّنيا،
دفعا قوي ًّا ون�ش � ً
و�إنما توجّ هت همّته للآخرة ،وهذا قد �أعطاه ً
�اطا
ً
يوم من الأيام في �إحدى
زائدا عند خروجه للدّعوة �إلى اهلل ،وفي ٍ
جَ والت ��ه الدعويّة في قرية ( َقا َري ��ي) في َكنو ،تحدَّث طوي ًال �أما َم
مجموع� � ٍة من الوثنيِّين فلم يُن ِه حدي َثه حتى �أ�س ��لم �أكث ُر من �ألف
�شخ�ص.
ّ
َ
(�س� � ْر َد ْونا) يُنف ��ق كل ما في يديه لل ّدع ��وة �إلى اهلل مع
كان َ
(((
حبّه الج ّم للمتديّنين» .

ج  -م�ش ��ارك ُته ف ��ي ت�أ�س ��ي�س َّ
منظم ��ة (رابط ��ة العالم
الإ�سالم ّي):

كانت لق ��اءاتُ �أحم ��دو ِبلُّو َ�س� � ْر َد ْو َنا بزعماء وق ��ادة العالم
العرب ��ي والإ�س�ل�امي قد �أ�س ��فرت عن ت�أ�س ��ي�س (رابط ��ة العالم
�امي) ،فق ��د تج ّمع ��وا ف ��ي م ّكة في مو�س ��م ع ��ام 1962م،
الإ�س�ل ّ
َ
َ
(�س� � ْر َد ْونا) �أ�صل فكرتها ،وقد
وت� ّأ�س�س ��ت هذه ال ّرابطة التي كان َ
اخ ُتير ً
نائبا لرئي�س ��ها ،ث ّم ع�ض � ً�وا في المجل� ��س التنفيذي ،وعيّن
ّ
ال�شي َخ �أبابكر جومي ليَنوب عنه(((.
((( الم�صدر ال�سابق� ،ص (.)103 - 102
((( جومي� ،,Manufata :ص .132
((( انظر :جومي :الم�صدر ال�سابق� ،ص .123
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ال�ش ��رف �ش � ً
وق ��د َقبل �أحمد ِبلُّو َ�س� � ْر َد ْو َنا هذا َّ
�اكرا ،وتعهّد
بالتجاوب والتعاون مع ال ّرابطة على ن�ش ��ر الإ�سالم ،و�إن لم يكن
ق ��د �أ�س ��هم بالإنفاق على م�س ��يرة �أعم ��ال ال ّرابط ��ة؛ فقد تعاهد
ببذل نف�س ��ه ح�س ��بما جاء في ر�سالته�( :إلى �س ��يادة الأخ الأمين
العام ...ول�ستُ �أملك �إ ّال �أن �أ�ؤ ِّكد لكم ت�أييدي الكامل الذي ال حَ َّد
له ،وعهدي على التعاون الوثيق في �س ��بيل ن�ش ��ر ر�سالة الإ�سالم
العظي ��م ،ول ��ن � َ
أكون ف ��ي ذلك �إ َّال م�ؤ ِّدي � ً�ا �أمان َة اهلل ف ��ي عُ نق ك ِّل
م�س � ٍ�لم ،وما�ض � ً�يا على �أثر �آبائ ��ي و�أجدادي� ،أعت ّز ب� ��أ ّن تاريخهم
في بالدي اقترن ً
دائما بتاريخ الدّعوة الإ�س�ل�اميّة ،)...ال ّر�سالة
بتاريخ  12ذي الحجّ ة 1371هـ ( 16مايو 1962م)(((.
كان  -رحم ��ه اهلل  -ق ��د �أ ّدى قب ��ل اغتيال ��ه ب�أ�ش ��ه ٍر قليلة عام
1965م خطاب � ً�ا تاريخ ّي � ً�ا ف ��ي م�ؤتمر الرّابط ��ة ،يظهر فيه حما�سُ ��ه
له ��ذا ال ِّدين ،ولق�ض ��ايا الأمّة ،وما يحمله بين جوانحه من ه ّم ن�ش ��ر
الإ�س�ل�ام ،والعم ��ل على �إبالغه للب�ش ��ريَّة ،تحدَّث فيه ع ��ن نيجيريا،
والم�س ��لمين بها ،وم�ش ��كالتهم ،وما ي�ص ��بو �إليه من رفع مُ�س ��تواهم
علمي ًّا وثقافي ًّا ،وما تواجهه �أ َّم ُته من خطر التن�صير ،وما يقوم به هو
و�إخوانه من مواجهة التح ّديات ،ون�شر الإ�سالم بين الوثنيِّين ،و�أ�شار
في خطابه �أي�ض � ً�ا �إلى �أ ّن الإ�س�ل�ام في ذاته دائم � ً�ا و� ً
أبدا قوي ،و�إنما
ال�ضعف � ً
ال�ضعف فينا نحن الم�سلمين ،وي�أتي ّ
أحيانا من عدم التعاون
بينن ��ا على الب ّر وال ّتق ��وى كما دعانا �إليه الإ�س�ل�ام ،وع ��دم التنظيم
لأعمالناَ ،وطرَح َ
بع�ض المقترحات �أمام الرَّابطة؛ من ذلك م�ش ��روع
خا�ص للإنفاق على تعليم الم�سلمين،
�صندوق ٍّ
جمع تبرّعات ،و�إقامة ٍ
قلوب لم تعرف
ون�شر الإ�س�ل�ام الحنيف ،وحمل ر�سالته الكريمة �إلى ٍ
(((
نورَه بعد ،واقترح �أن يُ�سمّى الم�شروعُ :
(�شعلة الإ�سالم) .
ال�سلف ّية في
�ساد�س ًا� :صل ُته ب��رائ��د ال� ّ�دع��وة ّ
نيجيرياّ :
ال�شيخ �أبوبكر محمود جومي (ت 1412هـ):
ال�شي َخ �أبا بكر جومي م�س�ؤوالً
في عام 1957م عَ يَّن �أحمد ِبلُّو ّ
عن �ش� ��ؤون الحجّ اج ،وهمَّ قبل ذلك �أن يجعله ً
�سفيرا له فيها� ،إ ّال
ال�شيخ رف�ض َ
�أ ّن ّ
المن�صب(((.
قبول ِ
كان ّ
(�س ْر َد ْو َنا) �إن�سا ٌن
ال�شيخ �أبو بكر محمود جومي يرى �أ ّن َ
وال�ص ��واب ،ما جعل ال�ش ��يخ ي�ص ��ارحه
يبح ��ث دائم � ً�ا عن الح ّق ّ

وجل ،فقد يَقبل منه ،وربما
بالحقيقة ،ويبادله ر�أيَه دون ٍ
خوف �أو ٍ
ً
يختلفان في الموقف ،بل قد يُغ�ض ��به ّ
ال�ش ��يخ �أحيانا ب�ص ��راحته
المتناهية ،يقول ّ
ال�ش ��يخ« :ف�إذا ر�أيت الغ�ض ��بَ منه في مثل هذه
الحالة �أترك ��ه ،لك ّنه في الغالب يبحث ع ّن ��ي مجد ًَّدا ،فقد يعتذر
� ّإلي� ،أو يتنا�س ��ى المو�ض ��وع ،ويفتح مو�ض � ً
�وعا �آخر لل ِّنقا�ش ،ثم ال
يعود �إلى الأول نهائي ًّا»(((.
ال�ش ��يخ �أب ��و بكر جومي بهذا م�ست�ش � ً
وقد �أ�ص ��بح ّ
�ارا خا�صّ � ً�ا
لرئي� ��س الوزراء ،بالإ�ض ��افة �إلى عمله رئي�س � ً�ا للق�ض ��اة ،وهذا ما
ال�شيخ جومي هذه ّ
َقوَّى العالق َة بينهماَ ،وخ ِبر َّ
ال�شخ�صية الكبيرة
عن َك َث ٍب ،و�ص ��ار ممّن يح� � ّق له �أن يُدلي ب�ش ��هادته حولها ،يقول:
«كنتُ ً
دائما معجَ ًبا ّ
بالطريقة التي ي�س� �يِّر بها �ش�ؤو َنه اليوميَّة ،كان
�انا �س ��ه ًال مع عل ِّو مكانته االجتماعيَّة ،كان نا�ص � ً
�إن�س � ً
�حا لك ّل مَن
(((
ا�ستن�صحه ،وكان مهدِّئا لل ّنا�س ك ّلما َ�شعر �أ َّن ً
خوفا ما ينتابهم» .
ال�ش ��يخ جومي كي ��ف كان �أحم� � ُد ِبلُّو فخ � ً
ويك�ش ��ف َّ
�ورا ب�أمّته
وتاريخها ،وعام ًال من �أجل نه�ض ��تها َو ُر ُق ِّيه ��ا ،فيقول رحمه اهلل:
بيان مدى حبِّ (�سَ � � ْر َدوْنا) للإقليم ّ
ال�ص ��عب جد ًّا ُ
ال�شمالي،
«من ّ
ورغبت ��ه في قيادة �أ ّمت ��ه �إلى الرُّقي ،ال �س ��يما بالمقارنة �إلى باقي
�أقالي ��م البالد ،كان ً
دائما ً
فخورا بتاريخ �أمّته في هذه البالد ،و�أ ّن
ف ��ي تاريخ �أمّته علم ��ا َء �أ َّلفوا ً
�االت مختلفة من
كتبا مُهمَّة في مج � ٍ
النا�س في بع�ض بالد العالم يعي�شون جاهل ّي ًة
وقت كان ُ
العلوم ،في ٍ
ال يعرفون �ش � ً
�يئا .ومن دواعي الفخر عنده �أ ّن ّ
الك�ش ��افة الغربيِّين
لم يكونوا هم الذين اكت�ش ��فوا وجود �أمَّته ،كما يفخر ب�أ ّن �أجداده
هم الذين � ّأ�س�س ��وا هذه البالد من �س ��نين طويلةَ .ف َغيْر ُته ورغب ُته
أغرا�ض �سيا�س� � َّي ٍة ،بل كان ي�شعر
في نه�ض ��ة بالده و�أمّته لي�س ��ت ل ٍ
ٌ
ّ
ب�أ ّن ال ّنهو�ض ب�أمّته في ّ
ال�شمال م�س�ؤول ّية على كاهله ...وهذا الذي
جعله يعمل بجدٍّ ،دون تو ُّق ٍف ،الأم ُر الذي ب ّز به �سائر ال ّنا�س ،ومن
�أجل ذلك ال ينام في ال ّليل � ّإال ما ال يجاوز �أرب َع �ساعات �أو �أق ّل»(((.
�سابع ًا :ب��واد ُر ال ّتو ّتر بين �سيا�سة ّ
ال�شمال
والجنوب:
لقد �ص� �وّر الكات ��بُ ال ّنيجيريّ ّ
ال�ش ��يخ �آدم عبد اهلل الإلوري
 رحم ��ه اهلل  -م ��ا وقع �آنذاك بين ّال�ش ��مال والجن ��وب من تو ُّت ٍر

((( الإلوري :الإ�سالم اليوم وغدا في نيجيريا� ،ص (.)83 - 82

((( انظر :جومي :الم�صدر ال�سابق� ،ص .118

((( انظر :ال�شهيد �أحمدو ِبلُّو� ،ص (.)26 – 15

((( جومي :الم�صدر ال�سابق� ،ص (.)117 - 116

((( انظر :جومي :الم�صدر ال�سابق� ،ص .116

((( جومي :الم�صدر ال�سابق� ،ص .120

العدد (  ) 24ربيع الآخر  -جمادى الآخرة 1436هـ � /أبريل  -يونيه  2015م

�سيا�س � ّ�ي عميق؛ كان �س ��ببُه ال ّنعرة القبل ّي ��ة والدينيّة ،واختالف
ال�سيا�سة الدّاخليّة والخارجيّة ،فقال رحمه اهلل:
اال ّتجاهيْن في ّ
ّ
ال�سا�س ��ة الجنوبيِّين ل ��م يتركوا ال�ش ��مال لأهله ،كما
«لك � ّ�ن ّ
ً
َ
ّ
ُّ
ّ
تركوا لهم الجنوب ،ومع ذلك ظل �أحمد ِبلو هادئا �ضابط النف�س
لم يح ّرك ً
�ساكنا ،ولم يغيِّر �سيا�س َته.
وفي هذه الأثناء؛ كان ال ّتو ُّتر �ش � ً
�ديدا بين ّ
ال�ش ��رق والغرب،
يعني :ال ّزعيم �إِزيكوي وال ّزعيم �أولوو(((...
وقد كان ال َّتو ّتر �ش � ً
�ديدا بين الغرب ّ
وال�ش ��مال لما كان عليه
ّيني ً
معا ،و�إيقاظ ال ّنعرة
ال ّزعيم الغربي من ّ
التع�صب ال َقب َّلي والد ّ
َّ
التع�ص ��ب
النائم ��ة بين اليَرباويِّين وال ُفال ِنيِّين ...وقد حمله هذا ّ
عل ��ى بُغ� ��ض العرب والم�س ��لمين ً
جميعا ،وكان �أو َّل مَن ا�س ��تدعى
اليهود �إلى �إقليمه و�أَ�ش ��ركهم في م� ّؤ�س�س ��اته ،لي � َ
�وازن بذلك ك َّفة
�أحمد ِبلُّو الذي كان يَ�ستميل العربَ ويواليهم ،ويح�ضر م�ؤتمرهم
ك َّل �سن ٍة في م ّكة.
ً
وعبثا بَذل هذا ال ّزعيم ال َي َربَاويّ �أق�صى جُ هده للو�صول �إلى
رئا�س ��ة الحكومة المركزيّة ،ولمّا خاب �س ��عيُه ،ويئ�س من ر�صيد
ال�س ��وء ويَحيك الم�ؤامر َة ِل َق ْلب
الت�ص ��ويت واالقتراع� ،صار يبيِّت ُّ
الحكوم ��ة المركز ّي ��ة على الح ��اج �أبي بكر َت َف ��اوَا َب ِلي� �وَا ،و�أظهر
ُ
اهلل �ش� � ّره ،و ُقب�ض عليه ،وحُ وكم ،و�أُدين بالجريمة ،و ُق�ض ��ي عليه
بال�س ��جن ع�شر �سنين ،ومن هنا انق�س ��م حزبُه (جماعة العمل)
ّ
على ق�سمين:
ال�سجن.
ق�سم :يتحمّ�س لهذا ال ّرئي�س المعتقل في ّ
ٍ
وق�س � ٍ�م :يتح ّم� ��س لنائبه �ص� �مُويل �أَ ِك ْن ُتوال ،ا ّل ��ذي انحاز مع
الق�س ��م الأكبر م ��ن َقبائ ��ل يُوربا �إلى ُم ��واالة الإقليم ّ
ال�ش ��مالي،
فاعتبره ال َق َب ِليُّون ً
خائنا لقبيلته؛ لأ ّنه خ�ض ��ع لقبائل هو�س ��ا ،كما
ال�ص ��يلبيُّون ً
خائنا لدينه؛ لأ ّنه خ�ضع للم�سلمين ،ف�صاروا
اعتبره َّ
عملية اغتياله:
ال�سوء.
يبيّتون له ُّ
بع ��د رحلة العم ��رة؛ كان قائد ال ّلواء الأوّل لكتائب ّ
ال�ش ��مال
فغ ّي ��ر َّ
ال�ش ��رقيُّون �سيا�س� � َتهم فج� ��أ ًة ،وجعل ��وا يتظاه ��رون
بالتعاط ��ف مع ق�ض� �يّة ال ّزعيم اليرباويّ المعت َقل ،لك�س ��ب مواالة النيجي ��ريّ �ص ��مويل �إديمولغ ��ون على عل � ٍ�م ومعرف ��ة تامّة ّ
بخطة
(�س� � ْر َد ْو َنا) ب�أن يتح ّرك �ضدّهم ،ويطلب
�أتباعه من اليَربا ِويِّين ،حتى ي�س ��تطيعوا �أن يُ�ش� � ّكلوا جبه ًة واحد ًة االنقالبيّين ،وحاول مع َ
لتنفيذ َق ْلب الحكومة ح�سب �إرادة ال ّزعيم اليرباويّ المعت َقل ...م ��ن رئي�س ال ��وزراء ال ّنيجيري �أن يُ�ص ��در �أم � ً�را بالقب�ض عليهم
وف ��ي ه ��ذه الأثناء ج ��اء دو ُر االنتخ ��اب الإقليمي ،واكت�س ��ح
ال�ش ��مالي تحت رئا�س ��ة �أَ ِك ْنت ��وال �أغلبَ ((( الإلوري ،الإ�سالم في نيجيريا� ،ص (.)162 - 160
لل�ش ��عب ّ
الح ��زب الموالي ّ
الكرا�س ��ي ،فع ��اد �إلى رئا�س ��ة الحكوم ��ةَ ،ف�أوعَ ��زت قبائ� � ُل �إيبُو ((( .Paden, ibid, p. 653
ِ

َ
اعترا�ض ��هم على نتيجة
�إلى �أن�ص ��ارهم ف ��ي الأقالي ��م �أن يُعلنوا
االنتخابات ب�أعمال العُنف ،و�إثارة القلق واال�ض ��طراب ،ك َن ْ�س ��ف
وال�سيارات الخا�صّ ��ة ،والتمثيل بم�ؤيّدي خ�صومهم على
المباني ّ
م ��ر�أى القوى البُولي�س� �يَّة الت ��ي ت�ش� � ِّكل الأغلبيّة من قبائ ��ل �إيبو،
ً
ً
وتو�س�ل� ًا لك�سب
توهينا لقوّة الحكومة،
وتمهيدا لتنفيذ االنقالبُّ ،
ت�أييد ّ
ال�ش ��عب ،وتبري � ً�را لإقامة الحكم الع�س ��كريّ بعد �إ�س ��قاط
(((
الحكومة الإ�سالميّة كما ي�سمُّونها» .
ُ
الجريمة ال َّن ْكراء:
ثامن ًا:
كان �أحم ��د ِبلُّو َ�س� � ْر َد ْو َنا ي�س ��تع ّد لل ّذهاب �إل ��ى العمرة فيما
بي ��ن  11-3من �ش ��هر يناي ��ر 1966م ،لك ّن ��ه بد�أ بزيارة مَ�س ��قط
ر�أ�سه (رابَا) في �ص� � ُكتو لتوديعهم ،وذلك في �شهر دي�سمبر عام
1965م ،وق ��د ح ّذرته اال�س ��تخبارات من هذه ال ّرحل ��ة ،وطالبوه
ب�إلغائه ��ا ،و�إلغ ��اء رحلته �إل ��ى ( ُورْنو)؛ لما لديه ��م من معلومات
ا�س ��تخباريّة ب� ��أ ّن هن ��اك تهدي � ً
عديد من
�دا باغتيال ��ه واغتي ��ال ٍ
ال�سلطان
وزرائه ،لك ّنه �أ�ص ّر على ال ّرحلة((( ،ولما زار �ضريح جَ دِّه ّ
�أبي بكر عَ تيق ،قال لمن معه« :ادفنوني هنا»...؛ ً
م�شيرا �إلى بُقعة
ال�سلطان(((.
بجوار َقبر ُّ
ث� � ّم قبل �أن يُ�س ��افر �إل ��ى المملك ��ة و�ص ��لته ر�س ��ال ٌة مكتوب ٌة
ب�إنجليز ّي� � ٍة ركيك ��ة ُت�س ��تعمل ع ��اد ًة م ��ن قبيل ��ة �إيبو ،م ��ا �أعطى
ً
ّ
المطلعي ��ن عليه ��ا
انطباعا ب�أ ّن كاتبها من َقبيل ��ة (�إيبو) ،وكانت
ال ّر�س ��الة تحم ��ل تهدي � ً
�دا بقتله وقتل رئي� ��س ال ��وزراء ال ّنيجيري
الحا ّج �أبي بكر تفاوا بليوا ...لكن بع�ض المرافقين َل�س� � ْر َد ْو َنا َق َّلل
(�س� � ْر َد ْو َنا) قال« :ال ،ربّما يكون
من ِم�ص ��داقيّة ال ّر�سالة� ،إال �أ ّن َ
هناك �أح ٌد يريد �أن نبقى �أحياء ،»...ف�س� � ّلم ال ّر�س ��الة �إلى رجال
الأمن ولك ّنهم لم يفعلوا ً
�شيئا تجاه هذا ال ّتهديد(((.

(((

((( وكالهما م�سيح ّيان.

.Paden, ibid, 654

((( انظر ،.paden, ibid 654 :وجومي� ،ص .132
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لك ��ن ُدون ج ��دوى ،ل ��م يفع ��ل (�سَ � � ْر َد ْو َنا) �ش � ً
�يئا ،وحاول ِّالل ��واء مع
الخا�ص حتى يك ّلمه ويُفهمه خطور َة الو�ض ��ع ،لكن مع ذلك لم
طبيبه ّ
ينجح(((.
في �أواخر �ش ��هر رم�ض ��ان عام 1385هـ المواف ��ق  15يناير من
عام 1966م في منت�ص ��ف ال ّليل هاجم االنقالبيّون المجرمون منز َل
�أحمد ِبلُّو �سَ � � ْر َد ْو َنا ،وقتلوا ً
عددا من حُ رّا�س ��ه من ّ
ال�شرطة وغيرهم،
وقتل ��وا ك َّل من �ص ��ادفوه من المدنيِّين في م�س ��رح الح ��دث في ذلك
الوقت ،ح ّتى ن َف ُذوا �إلى غرفة نوم (�سَ ْر َد ْو َنا) ،ووجدوه ً
جال�سا وب�إزائه
�إحدى زوجاته (حف�ص ��ة) ،ف�أفرغوا عليه ً
�سيال من الرّ�صا�ص وعلى
زوجته ،ف�أَرْدوهما َق ِتي َليْن ،ثم �أ�شعلوا ال ِّنيران في المنزل.
وفي العمليّة نف�س ��ها اغتالوا ً
عددا من �أن�ص ��اره ،وعلى ر�أ�س ��هم
رئي� ��س ال ��وزراء النيجيري �أبو بكر َتفاوا َب ِلي ��وا ،ورئي�س وزراء الإقليم
الغربي �صمويل �أَ ِك ْنتوال ،وال ّلواء زكريا َم ْيمَالري ،وال ّلواء �إديموليغون،
والعقي ��د محمد ِق� �رُو ،ويعقوب فام ،وغيرهم من الموالين ل�سَ � � ْر َد ْو َنا
من المدنيين والع�سكريّين في مختلف الأقاليم.
وقد ه ��رب رئي� � ُ�س الجمهوري ��ة (د� .إزيكوي) �إل ��ى لندن ،ومن
هن ��اك �أم َلى على نائب ��ه �أن ي�س � ِّ�لم الحكومة �إلى الجي� ��ش رَيثما يعود
اال�س ��تقرار �إلى البالد ،وكان القائ ُد الأعلى لقوّات نيجيريا ً
رجال من
قبيلة �إيبو يُ�سمّى�( :إرون�سي)((( ،وهكذا ت ّم لهم ما �أرادوا في انقالب
دام ،راح �ضح ّي َته رجا ٌل �شرفاء مخل�صون لدينهم و�أمّتهم.
ٍ

ال ّدافع الرئي�س لهذه الجريمة:

يذكر ّ
ال�شيخ �أبو بكر محمود جومي �أ ّن الجنرال (�إ ْن ِزي ُغو) قائد

(((

انظرPaden, Ibid, pp 657, 658 :

((( انظر 662 ,Paden, Ibid, pp 658 :والإلوري :الإ�سالم في
نيجيريا� ،ص .162
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تنفيذ عمليّة اغتيال (�سَ ْر َد ْو َنا) ذكر له م�سوّغات جريمته كالآتي:
� - 1أ ّن (�سَ � � ْر َدوْنا) ّ
يخطط للقيام بالجهاد الم�س� � ّلح �ض� � ّد غير
الم�سلمين في نيجيريا؛ لإكراههم على الإ�سالم ،و�أ ّنه ا�ستورد �أ�سلح ًة
من ال ّدول العربيّة لهذا الغر�ض.
ً
َ
ً
� - 2أ ّنه و�أن�ص ��ارَه كانوا َظلمة و�سُ رَّاقا ،ينهبون الأموال العامَّة،
و�أ ّنهم َخوَنة للبالد.
� - 3أ ّن ��ه يُعطي االمتيازات في الوظائف الحكوميّة في ّ
ال�ش ��مال
لأبناء ّ
ال�شمال دون غيرهم.
� - 4أ ّن ّ
ال�ش ��ماليين ق ��د �س ��يطروا على الوظائف ف ��ي الحكومة
الفيدراليّة.
ُ
ّ
م ��ع �أ ّن الإح�ص ��ائيّات الت ��ي �أجري ��ت عام 1965م قب ��ل اغتيال
(�سَ � � ْر َد ْو َنا) ب�س ��ن ٍة واحد ٍة ت�ؤ ِّكد �أ ّن مجموع ِّ
الموظفين ّ
ال�شماليين في
وظائف الحكومة الفيدراليّة ال يجاوز عد ُدهم % 3٫6؛ مع �أ ّن ّ
ال�شمال
ي�ش ّكل َ
ن�صف �س َّكان نيجيريا(((.
هكذا �سوّغ هذا المجرم الأثيم �إجرامَه!
لكن من المعلوم للجميع �أ ّن ال ّدافع الرئي�س لهذه الجريمة لي�س
�سوى:
َ
 - 1تم�سّ ك (�سَ ْر َد ْونا) بدينه.
متمكن ًة في �أر�ضها ،تحكمِّ
� - 2سعيه �أن يَرى �أمَّته رافع ًة ر�أ�سَ هاِّ ،
خطاب �ألقاه في � 23أغ�سط�س1963 /م،
�ش ��ر َعها ،وهو الذي قال في ٍ
ّ
جمع من العلماء ،في افتتاح (لجنة ال�ش ��ورى الإ�س�ل�اميّة) في
�أم ��ا َم ٍ
كادون ��ا�« :أريد �أن �أقول لك ��م� :إ ّن الحكومة التي �أنا �أر�أ�سُ ��ها لي�س من
مخالف للإ�س�ل�ام ،و�أنا نف�سي ب�صفتي
نيّتها �أن تقوم بفع ِل �أيّ �ش ��يء ٍ
رئي�س � ً�ا ال �أملك �ص�ل�احي ًة فوق ديننا ،وكونوا على يقين ب�أني لن �أكون
((( انظر :جومي :الم�صدر ال�سابق� ،ص (.)146 ،145 ،144

أبدا ً
� ً
عمل يُناق�ض الإ�سالم �أو يخالفه.(((»...
�شريكا في �أيّ ٍ
� - 3س ��ع ِيه ف ��ي ن�ش ��ر الإ�س�ل�ام في ب�ل�اده ،وفي رب ��وع �إفريقيا
ً
جميعا.
 - 4موقف ��ه الوا�ض ��ح م ��ن دول� � ِة �إ�س ��رائيل ا ّل ��ذي ال يُخفيه في
ال�ص ��حافيين عن العالقات بين بالده
�أيّ منا�س ��ب ٍة ،فقد �س� ��أله �أح ُد ّ
بغ�ضب« :ما هي �إ�س ��رائيل؟!» ،وا�ستطرد بقوله:
و�إ�س ��رائيل ،ف�أجاب ٍ
«بال ّن�س ��بة لتفكيري �إ ّن �إ�س ��رائيل غي ُر موجودة ،وه ��ي لن توجد �أبداً،
وال �أعرف ما هي»(((.
وقد �أ�ص ��در ُ
الملك في�ص ��ل بن عبدالعزيز �أمره ب�صالة الغائب
في جميع م�ساجد المملكة ،من بينها الم�سجد الحرام بم ّكة المكرمة
والم�س ��جد ال ّنب ��ويّ بالمدين ��ة المن ��ورة ،كما �صُ � �ـ ّلي عليه �أي�ض � ً�ا في
الم�س ��جد الأق�ص ��ى بالقد�س ،وذلك في يوم الجمعة ُغرّة �شوال �سنة
1385هـ((( ،كما �صُ � �ـ ّلي عليه �ص�ل�اة الغائب � ً
أي�ضا في بع�ض العوا�صم
العربيّة والإ�سالميّة.
إ�سالمي ،وال�صحافة،
تا�سع ًا :من �أقوال قادة العمل ال ّ
في�( :أحمد ِب ُّلو �سَ ْر َد ْو َنا):
« �س ��عادة ّ
ال�شيخ �ص ��الح قزاز وكيل الأمين العام لرابطة العالم
الإ�سالمي:
ُ
« ...رح ��م اهلل �أحم ��دو بيل ��و ،لق ��د كان َط� �و ًْدا �ش ��ام َخ ال ُّذرى،
ِوح�ص � ً�نا من ح�ص ��ون الإ�س�ل�ام في تلك البالد ...عا� ��ش ومات وهو
ثابت على دعوة الح ّق ،هدى ُ
ٌ
اهلل به من ال�ض�ل�الة مَن َهدى ،و�أ�س ��لم
ً
على يديه ُ
مئات الألوف ،كان مخل�ص ��ا في دعوته �إلى �أق�ص ��ى حدود
الإخال�ص ،ولذلك كانت دعوته َت�س ��ري في القلوب �سَ رَيان الكهرباء،
كان رج � َ�ل ِج ٍّد و�ص ��رام ٍة ف ��ي الح ّق� ...إ ّنه ال يُر�س ��ل ال ��كالم جُ ً
زافا؛
لأ ّنه يعني ما يق ��ول ،وال ينطق بالكلمة حتى يعرف مو ِقعَها من نفو�س
�سامعيه»(((.
« ف�ضيلة ّ
ال�شيخ عطيّة محمّد �سالم  -رحمه اهلل:-
« ...وكان هذا ال ّزعيم الرّاحل في طليعة �أولئك ال ّزعماء الذين
(((

Amune, Stephen A., Work and Worship,
Selected Speeches Of Ahmadu Bello,
Sardauna of Sokoto, (1986) Zaria, Nigeri,
.p.178

نه�ض ��وا ببالدهم ،و�سلك منهجَ الدَّعوة الإ�س�ل�اميّة بربط حا�ضرها
بما�ض ��يها ،في ّ
ظل ال ّدعوة بالح�س ��نى والحكمة والموعظة الح�سنة،
ف�أخذ ال ّنا�س يدخلون في دين اهلل � ً
أفواجا.(((»...
«ال�شيخ ّ
ّ
عالل الفا�سي  -رحمه اهلل:-
«� ...أحم ��د ِبلُّو الذي يقف �أمام ال ّنا�س ليعر�ض برامجه لخدمة
الإ�سالم ،ومقاوم ِة ال ّتب�شير الم�سيح ّي في بالده ،الرّجل الذي ي�صرخ
ال�صهيونية والمتعاونين معها في �إفريقيا ،لقد �سمعت �أحمد ِبلُّو
�ض ّد ّ
ّ
ّ
يتك ّلم في الم�ؤتمر الإ�س�ل�ام ّي بمكة المكرّمة في العام الما�ضي ،ولم
حمدت َ
�أتمالك �أن ُ
اهلل على �أن جعل في الم�سلمين من يَ�صدع بالح ّق
(((
مثل ذلك الرّجل. »...
« الأ�ستاذ ف�ؤاد �شاكر  -رحمه اهلل:-
ّ
« ...المجاه� � ُد الم�س ��لم الكبي ��ر ..والبطل ال�ش ��هيد الذي وقف
وح ��ده بين ماليين الم�س ��لمين ِّ
والمب�ش ��رين ين�ض ��ح عن دي ��ن الع ّزة
والكرامة ،ويذود عن �ش ��ريعة محمّد ر�سول اهلل �صلوات اهلل و�سالمه
عليه.(((»...
< مجَّ ٌ
الت وجرائد عربيّة و�إ�سالميّة:
الت وجرائ ��د عربيّة و�إ�س�ل�اميّة ،منه ��ا :مجلةّ
كتبت عن ��ه مجَّ ٌ
المجتمع اللبنانيّة بعنوان�( :ش ��هي ٌد في موك ��ب الخالدين) ،وجريدة
المنار الأردن ّي ��ة بعنوان( :دمع ٌة على العرب والم�س ��لمين) ،وجريدة
العل ��م المغرب ّي ��ة بعن ��وان( :الحاج �أحم ��د بيلو كان داعية للإ�س�ل�ام
لل�ص ��هيونية) ،وجريدة عُكاظ ال�سُّ ��عوديّة بعن ��وان( :رحمك
وع ��دو ًّا ّ
اهلل ي ��ا �أحمدو بيللو) ،وجرية الميثاق ال�سّ ��ودانيّة ،وجريدة ّ
ال�ش ��م�س
ال�سِّ يالنية (ال�سّ ريالنكية) ،وغيرها((( 

((( الم�صدر ال�سابق� ،ص .102

((( ال�شهيد الحاج �أحمدو ِبلُّو� ،ص .89

((( الم�صدر ال�سابق� ،ص .46

((( انظر :ال�شهيد �أحمدو بلو� ،ص .6

((( الم�صدر ال�سابق� ،ص .71

((( الم�صدر ال�سابق� ،ص (.)38 - 37

((( انظر :الم�صدر ال�سابق� ،ص (.)105 - 84
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العالقات (العربية اإلفريقية)
*
في كتابات الدكتور علي مزروعي
�أ.د .محمد عا�شور
�أ�ستاذ العلوم ال�سيا�سية  -جامعة زايد ،الإمارات
* هذا المقال :هو جزء منقّح ومزيد من مقال د .محمد عا�شور( :العالقات العربية الإفريقية في كتابات ال��رواد :درا�سة تحليلية لبع�ض كتابات
الأ�ستاذين عبد الملك عودة وعلي مزروعي)ُ ،ن�شر في العدد  ٢٩من مجلة البحوث والدرا�سات العربية ،يوليو ١٩٩٨م
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ففي نظرته للعالق ��ات (العربية الإفريقية)؛ ذهب علي
مزروع ��ي �إلى �أنّ هناك العديد م ��ن الركائز لهذه العالقات،
دينية ولغوية ،اقت�ص ��ادية واجتماعية� ،سيا�س ��ية وتاريخية...
تعاون
�إل ��خ ،لكنه ��ا برغ ��م وجاهته ��ا وقوتها لم ت�س ��فر ع ��ن ٍ
ف ّع ��ال بي ��ن الجانبين بفع ��ل مجموعة من القي ��ود الجغرافية
والتاريخية المفرو�ض ��ة على الجانبين من الخارج؛ على نح ٍو
َح َال دون التفعيل الإيجابي للركائز.

�أو ًال :ر�ؤي ��ة عل ��ي مزروعي لأ�س ���س العالقات
(العربية الإفريقية) وركائزها(((:

ي�صعب

بتخ�ص��ص العالم�ة
الق�ول
ّ
المو�س�وعي (عل�ي مزروعي)
ف�ي العالق�ات العربي�ة الإفريقي�ة ،في �ض�وء
محدودي�ة كتابات�ه في هذا المج�ال مقارنة
بكتابات�ه ف�ي ال�ش��ؤون الإفريقي�ة والق�ض�ايا
الإ�سالمية والح�ضارية والدولية الأخرى ،ومع
ذلك؛ ف� ّإن ر�ؤيته للعالقات (العربية الإفريقية)
التي ت�ض� ّمنتها ثنايا بع�ض كتاباته ،و�أ�شهرها
أفرابي�ا :العالق�ات الإفريقي�ة
مق�ال بعن�وانَ �( :
العربية في ّ
ظ�ل النظام العالم�ي الجديد)(((،
ات�س�مت بقد ٍر كبي ٍر من الت�ش�خي�ص الدقيق
لركائز العالقات العربية الإفريقية ،و�أ�سباب
�ض�عفها برغم �ض�رورات تفعيل تلك العالقات
ل�صالح الطرفين (العربي والإفريقي).
(((

ي ��رى علي مزروع ��ي �أنّ الروابط الم�ش ��تركة بين العرب
والأفارقة تم ّثل �أ�سا�س� � ًا متين ًا للعالقات؛ �إذا �أُح�س ��ن توظيف
تلك الركائز.
وت�أت ��ي الرواب ��ط العقدي ��ة الديني ��ة ف ��ي مقدم ��ة تل ��ك
الرواب ��ط ،فالإ�س�ل�ام ف ��ي �إفريقي ��ا قدي� � ٌم ِق� �دَم وج ��وده في
الجزي ��رة العربي ��ة؛ ا�س ��تناد ًا �إل ��ى حقيقة هجرة الم�س ��لمين
الأول ��ى م ��ن مكة �إلى الحب�ش ��ة ف ��رار ًا بدينهم وطلب� � ًا للملج�أ
والمالذ((( ،كما �أنّ الحفريات الأثرية في �شرق �إفريقيا ت�شير
�إلى وجود �آثار لم�س ��اجد في تلك الأنح ��اء ،يعود تاريخها �إلى
العقود الأولى للإ�سالم.
عالوة على هذا وذاك؛ ف�إنّ ن�س ��بة كبيرة من الم�سلمين
تقطن ق ��ارة �إفريقيا ،حت ��ى �إنّ عدد الم�س ��لمين في نيجيريا
يفوق عدد الم�سلمين في �أي بلد عربي بما في ذلك م�صر(((،
كم ��ا �أنّ �إفريقي ��ا الق ��ارة الوحي ��دة ف ��ي العال ��م التي ي�ش� � ّكل
((( تم االعتماد ب�صفة �أ�سا�سية على الم�صادر الآتية:

Ali A. Mazrui, Afrabia: Africa and the Arabs
in the new world order”, Fahamu, vol. xx., no.
.111, 1992, pp 51:61
Ali Mazrui, Afro-Arab crossfire: between
the flames of terrorism and the force of
Pax-Amricana,Occasional
Paper
no.6,
Development Policy Mangement Forum
.(DPMF): Addis Ababa, 2002

Ali A. Mazrui, Afrabia: Africa and the
Arabs in the new world order, Fahamu,

(((

وقد ت ّمت ترجمة هذا المقال في كتاب حمل عنوان�( :إفريقيا
والإ� �س�لام وال �غ��رب) ،ال�ق��اه��رة :مركز درا� �س��ات الم�ستقبل
الإفريقي1999 ،م.

((( علي مزروعي  -ترجمة �صبحي قن�صوه  :-الأفروعربية� :إفريقيا
والإ��س�لام والغرب ،في :علي مزروعي  -ترجمة �صبحي قن�صوه
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الم�س ��لمون فيها الغالبية المطلقة من ال�س ��كان ،وينت�شر فيها
الإ�س�ل�ام بمع ��دالت كبيرة ،بما يجعل من الإ�س�ل�ام عن�ص� � َر
توحيد بين �إفريقيا والعالم العربي(((.
ٍ
ّ
وال تقل الروابط اللغوية في العالقات العربية الإفريقية
�أهمي� � ًة عن الرواب ��ط الدينية ،بل يرى مزروع ��ي �أنّ الروابط
اللغوي ��ة �أقدم زمني� � ًا من الرواب ��ط العقدية الدينية ،فا�س ��م
الق ��ارة (�إفريقي ��ا) ،ال ��ذي توج ��د �أ�ص ��وله في لغ ��ة البربر،
ا�س� � ُتخدم للإ�ش ��ارة �إلى ما يُعرف الآن بدولة (تون�س) ،فك�أنّ
القارة قد �أخذت مُ�س� � ّماها من ال�ش ��مال الإفريقي �أو ما يُطلق
عليه حالي ًا (�إفريقيا العربية)(((.
كما �أنّ اللغة العربية واللغة الأمهرية ،على �سبيل المثال،
كلتيهما من اللغات ال�س ��ام ّية ،حتى �إنّ الم�ؤرخين منق�س ��مون
حول ما �إذا كانت اللغات ال�س ��ام ّية ظهرت �أو ًال في �إفريقيا ثم
انتقلت �إلى الجزيرة العربية� ،أو ن�ش� ��أت في الأخيرة واتخذت
�س ��بيلها �إلى �إفريقي ��ا عبر البحر الأحمر ف ��ي مرحلة الحقة،
و�أ ّي� � ًا ما كان الأمر ف�إنّ الواقع ي�ش ��ير �إل ��ى �أنّ اللغة العربية ما
زالت هي اللغة التي يتحدث بها �أكبر عدد من �س ��كان القارة
الإفريقية ،عالوة عل ��ى ت�أثيرها الجلي في العديد من اللغات
المحلية في �إفريقيا ،وفي مقدمتها اللغة ال�سواحلية في �شرق
�إفريقيا ،ولغة الهو�سا في غربها(((.
((( لمزيد حول تلك الفكرة ،انظر:

Ahmed Ali Salem, The Islamic Heritage of
Mazruiana, (in) Parviz Morewedge (ed.), The
Thought and Experience: A Bibliographical
Festschrift in Honor of Ali Mazrui
(Binghmton, NY: Institute of Global cultural
.Studies, 2001), pp 63:101

((( ناق�ش علي م��زروع��ي ف��ي كتابه (الأف��ارق��ة :الميراث الثالثي)
�أ�صل كلمة (�إفريقيا) متتبع ًا الآراء الخا�صة ب�أ�صولها في اللغات
المختلفة ،ال �سيما اللغة البربرية واليونانية والالتينية القديمة،
ويخل�ص �إلى �أنّ الراجح  -من وجهة نظره � -أنّ �أ�صل الكلمة قد
يكون التيني ًا من اللفظة  Apricaبمعنى (م�شم�س) ،وربما كان
يوناني ًا من لفظة  Aprikeبمعنى (ال برد) ،ويعتقد مزروعي
�أنّ العرب قد قاموا بتعريب اللفظ بعد ذلك �إلى (�إفريقيا) بد ًال
من (�أفريكا) ،و�أنّ � -أ ّي � ًا كان م�صدر اال�سم  -الأ�صلين ارتبطا
بال�شمال الإفريقي ،و�أ�سهما في تعيين هوية القارة ككل .انظر:
Ali A. Mazrui, The Africans:a triple heritage ,
.London: BBC publications, 1986, p 25

(((
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وعلى ال�صعيد الديموجرافي (ال�سكاني)؛ �أ ّكد مزروعي
ف ��ي كتابات ��ه �أنّ المنطق ��ة �ش ��هدت العدي ��د م ��ن الهج ��رات
والتحركات ال�س ��كانية المتبادلة بين �إفريقيا و�شبه الجزيرة
العربي ��ة خ�ل�ال الق ��رون الما�ض ��ية ،وي�ست�ش ��هد ف ��ي ذل ��ك
بم ��ا ك�ش ��فته البعث ��ات العلمية من وج ��ود �ش ��واهد على قيام
م�س ��توطنات عربية عل ��ى ال�س ��احل الإفريقي ال�ش ��رقي؛ قبل
ظهور الإ�سالم وبعده  -على نحو ما �سلفت الإ�شارة .-
�خ�ص مثل �س ��يدنا (بالل
وي ��رى مزروع ��ي �أنّ وجود �ش � ٍ
الحب�ش ��ي)  -ر�ض ��ي اهلل عنه  -ف ��ي مكة المكرم ��ة قبل بعثة
الر�س ��ول الكري ��م �ص ��لى اهلل علي ��ه و�س ��لم؛ ه ��و نف�س ��ه دليل
�آخ ��ر عل ��ى الوج ��ود الإفريقي في مك ��ة والمدين ��ة قبل ظهور
الإ�سالم(((.
وق ��د �أ�س ��فر التوا�ص ��ل (العرب ��ي الإفريق ��ي) عب ��ر تلك
الهج ��رات  -وما �ص ��احبها من تفاعل وت�ص ��اهر  -عن وجود
مجتمع ��ات �إثنية وعرقية جديدة ،كالجماعات (الكو�ش ��ية)،
ومثالها ال�ش ��عب ال�ص ��ومالي ،كم ��ا �أنّ الإم ��ارات التي قامت
باليمن وعُ مان �أدّت دور ًا جوهر ّي ًا على �صعيد تلك التفاعالت
وم ��ا ترتب عليها من �آثار ،وفي هذا ال�ش� ��أن يرى مزروعي �أنّ
�س ��لطنة عُ مان بلد ذو �أهمي ��ة مركزية ف ��ي التاريخ الحديث؛
فيما يت�صل ب�صنع التراث ال�سواحلي وفهمه(((.

ثاني� �اً :قيود العالقات (العربية الإفريقية)
من وجهة نظر علي مزروعي:

يق�ص ��د بقيود العالقات :مجموعة العوامل واالعتبارات
الت ��ي يرى علي مزروعي �أنها تح� � ّد وتعرقل �إمكانيات التعاون
(العرب ��ي الإفريق ��ي) ،وهي ف ��ي مجملها  -م ��ن وجهة نظره
 تتعل ��ق باعتب ��ارات خارجي ��ة جيولوجية ،وعوامل م�ش ��تركةتاريخي ��ة ،و�أخ ��رى داخلي ��ة متعلقة ب ��ك ّل طرف م ��ن �أطراف
العالقة� ،ألقت بظاللها �سلب ًا على عالقات الطرفين.
(التعري ��ف الجغراف ��ي) لق ��ارة �إفريقيا يم ّث ��ل �أول قيود
العالق ��ة بي ��ن الع ��رب و�إفريقي ��ا و�أقدمها  -م ��ن وجهة نظر
مزروع ��ي  ،-فالق ��ول ب�أنّ �إفريقي ��ا هي تلك الكتلة الأر�ض ��ية
الممت ��دة من المحي ��ط الأطلنطي غرب ًا حت ��ى البحر الأحمر
((( علي مزروعي ،مرجع �سابق� ،ص (.)145 – 144
((( ال�سابق� ،ص .144

�ش ��رق ًا ،ومن المحيط الأطلنطي جنوب ًا حتى البحر المتو�سط
�ش ��ما ًال� ،إ�ض ��افة �إل ��ى الج ��زر الواقعة ف ��ي المي ��اه المحيطة
بالق ��ارة �ش ��رق ًا وغرب ًا ،يت�ض ��من من ناحية ف�ص�ل� ًا تع�س ��في ًا
ل�ش ��به الجزيرة العربية عن قارة �إفريقيا ،ويقود �إلى مفارق ٍة
م�ؤداه ��ا �أن ��ه ف ��ي حين يح ��دث ذلك الف�ص ��ل التع�س ��في بين
�إفريقيا و�ش ��به الجزي ��رة العربية؛ ف�إن ��ه � -أي التعريف  -في
المقاب ��ل ي�ض ��مّ �إلى �إفريقيا جزر ًا تبعد عنه ��ا بنحو �ألف ميل
(جزيرة موري�شيو�س) ،وخم�سمائة ميل (جزيرة مدغ�شقر/
الماالجا� ��ش) ،ف ��ي حي ��ن �أنّ اليم ��ن ال يف�ص ��لها ع ��ن بع�ض
�س ��واحل �شرق �إفريقيا �س ��وى مرمى حجر ،ومع ذلك ال ُتعتبر
جزء ًا من �إفريقيا(((!
ويلفت مزروعي النظر �إلى ظاهرة ق ّلما يلتفت �إليها �أح ٌد
من الباحثين ،وهي زيف حدود القارات ،وفي مقدمتها حدود
القارتي ��ن الإفريقية والآ�س ��يوية ،فعلى كثرة ما ُكتب عن زيف
حدود الدول الإفريقية المعا�صرة؛ ف�إنّ �أحد ًا لم يول اهتمام ًا
بمدى زيف حدود القارة نف�س ��ها ،ويعجب مزروعي من قبول
الجميع ذلك القي ��د الجيولوجي ال ُممثل في (البحر الأحمر)
كح ٍّد طبيعي منا�سب لنهاية الحدود ال�شمالية ال�شرقية للقارة
الإفريقية؛ على الرغم من ت�ض ��افر العديد من الأدلة البيئية
والثقافية واالجتماعية االقت�صادية لإثبات العك�س(((.
ولبي ��ان خط ��ورة القي ��د الجيولوج ��ي �س ��الف الذك ��ر؛
ك�ش ��ف مزروع ��ي ببراعة كيف �أ ّث ��ر ذلك القيد ف ��ي مدركات
الب�ش ��ر الثقافية عل ��ى جانبي ح ��دود القارة ،وب ��روز مزاعم
تج�س ��د االنف�ص ��ال بين الجانبين؛ خ�صو�ص ًا مع اكتمال ذلك
ّ
االنف�ص ��ال الجغرافي بع ��د حفر قناة ال�س ��وي�س؛ حيث ذهب
البع�ض �إلى �أنّ �ش ��مال �إفريقيا لي�س جزء ًا من القارة؛ بدعوى
�أنه �أقرب ل�شبه الجزيرة العربية و�أكثر �شبه ًا بها(((.
ويم ّث ��ل التاري ��خ ،ال �س ��يما (التاريخ كما �س � ّ�طرته القوى
اال�س ��تعمارية) ،قي ��د ًا �إ�ض ��افي ًا ،وعائق� � ًا �أمام جه ��ود تطوير
العالق ��ات (العربي ��ة الإفريقي ��ة) ،بفعل المبالغ ��ة في الدور
العرب ��ي في تجارة الرقيق في الق ��ارة ،وعمليات التمييز بين
((( المرجع ال�سابق� ،ص ( ،)148 - 147و�أي�ض ًا انظر:
28:32 op.cit, pp
((( .Idem
(((

.Ibid, p 32

Mazrui,

�إفريقيا �ش ��مال ال�ص ��حراء وجنوبها على �أ�س�س لونية وعرقية
وديني ��ة؛ ومحاول ��ة انت ��زاع المناط ��ق ال�ش ��مالية م ��ن القارة
(المط ّل ��ة عل ��ى البح ��ر المتو�س ��ط) م ��ن هويته ��ا الإفريقية
و�ض� � ّمها �إلى �أوروبا؛ على نحو ما ت�شير التجربة الفرن�سية في
الجزائر(((.
وعلى ال�ص ��عيد الثقافي؛ ف�إنّ �أحد القيود الرئي�س ��ة التي
تح ��ول دون تفعي ��ل التعاون (العربي الإفريق ��ي)  -من وجهة
نظ ��ر عل ��ي مزروعي  -هي م ��دى تق ّبل العرب ب�ص ��فة عا ّمة،
خا�ص ��ة ،االنتماء �إلى �إفريقيا
وعرب �ش ��به الجزيرة ب�ص ��فة ّ
(((
والتعاون معها في ظ ّل واقع �إفريقيا وال�صور الذهنية عنها .
وم ��ن الناحي ��ة ال�سيا�س ��ية؛ ف� ��إنّ الخالف ��ات (العربي ��ة
العربي ��ة) ،واالنق�س ��امات الإقليمي ��ة المترتب ��ة عل ��ى تل ��ك
االختالف ��ات ،تم ّثل بدورها قيد ًا �آخ ��ر على �إمكانيات التعاون
(العرب ��ي الإفريق ��ي) ،لتباي ��ن الموق ��ف العربي وانق�س ��امه
ب�ش� ��أن الأولويات ،وتزداد خطورة ذلك القيد وتعقيداته بفعل
التوت ��رات الداخلي ��ة الدينية وال�سيا�س ��ية ...ف ��ي العديد من
الدول الإفريقية والعربية؛ من ج ّراء الممار�س ��ات التع�س ��فية
لأنظم ��ة الحك ��م ،والنزاعات االنف�ص ��الية لبع�ض الجماعات
بها ،والتي �أدّت في مجملها �إلى التركيز في الق�ضايا المحلية
في ك ّل بلد على حدة؛ �أكثر من التركيز في الق�ضايا الم�شتركة
ت�صب في �صالح الطرفين(((.
التي ّ
وقيام تع ��اون (عربي �إفريق ��ي) جا ٍّد يحت ��اج �إلى تكاف�ؤ
اقت�ص ��ادي بي ��ن الطرفي ��ن ،فتده ��ور الو�ض ��ع االقت�ص ��ادي
لإفريقيا خالل حقبة الت�س ��عينيات من القرن الع�شرين م ّثل -
من وجهة نظر مزروعي  -قيد ًا �إ�ضاف ّي ًا على �صعيد �إمكانيات
ر�س ��خه من �صورة
التعاون بين القارة الإفريقية والعرب؛ لما ّ
نمطي ��ة لعالق ��ات الجانبين ،بو�ص ��فها عالقة بي ��ن مانحين
(الع ��رب) ومتلقي المنح (�إفريقيا) ،وهو ما ي�ؤدي بدوره �إلى
((( مزروعي� ،ص .153
(((

.Mazrui, Afrabia…, op.cit, p.61

((( جدير بالبيان� :أنّ م��زروع��ي ق��د ت�ن��اول ه��ذا القيد خ�لال فترة
الت�سعينيات من القرن الما�ضي مت�أثر ًا في ذلك بال�صدع العربي
الذي نجم عن الغزو العراقي للكويت وما ترتب عليه من تداعيات
داخلية و�إقليمية ودولية ،وبرغم مرور �أكثر من ع�شرين عام ًا على
ذلك الحدث؛ ف�إنّ التحليل ما زال له بريقه و�صداه الواقعي في �ضوء
ما ي�شير واقع العالم العربي الراهن (٢٠١٤م).
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مزيد من الح�سا�سية في العالقة بين الجانبين(((.
مع �إدراكه �صعوبة تفعيل التعاون (العربي الإفريقي) في
ظ ّل القيود �سالفة البيان؛ �آمن علي مزروعي ب�ضرورة التعاون
بي ��ن الجانبين ف ��ي ظ ّل ما �أ�س ��ماه( :الأبارتهاي ��د العالمي)؛
حيث عاي�ش مزروعي مرحلة ت�ش ّكل النظام العالمي الجديد،
في �أعقاب انهيار االتحاد ال�س ��وفييتي وما تاله من تداعيات،
ج� � ّراء م ��ا �أ�س ��ماه عل ��ي مزروع ��ي :التنا�س ��خ الإمبراطوري
 ،Imperial Reincarnationوال ��ذي فيه تنتقل
روح الإمبراطوري ��ة م ��ن مرك ��ز �إلى �آخ ��ر ،وه ��و الأمر الذي
ر�آه ينطبق على واقع ال�س ��عي الأمريك ��ي لبلورة (�إمبراطورية
�أمريكي ��ة) ال تغي ��ب عنه ��ا ال�ش ��م�س؛ ت�س ��تبطن داخله ��ا روح
(الإمبراطوري ��ة البريطاني ��ة) ف ��ي القرن الثامن ع�ش ��ر ،في
وق ��ت قبل ��ت في ��ه بريطانيا القي ��ام ب ��دور المعاون ف ��ي تلك
الإمبراطورية غير الر�سمية للواليات المتحدة الأمريكية(((.
فعولم ��ة الإمبراطوري ��ة الت ��ي ح ��اول البريطاني ��ون في
 الع�ص ��ر الفيكت ��وري  -تحقيقه ��ا ب�ص ��ورة ر�س ��مية؛ �س ��عىالأمري ��كان ف ��ي الق ��رن الح ��ادي والع�ش ��رين �إل ��ى تحقيقها
ب�ص ��ورة غير ر�س ��مية ،وهي ت�س ��عى - ،لي�س فقط لل�س ��يطرة
عل ��ى �أرا�ض ��ي الدول وال�ش ��عوب الأخرى وثرواتها ،بل ت�س ��عى
�إلى ال�س ��يطرة – �أي�ض ًا  -على �أفكارهم وثقافاتهم و ُنظمهم؛
وذل ��ك بفر�ض عقوبات عل ��ى الخارجين عليه ��ا والمخالفين
له ��ا؛ الأمر الذي ي�ش ��ير من جانب خفي �إلى ا�س ��تبدال ثنائية
(التابعي ��ن – المخالفين) بثنائية (الغرب  -ال�ش ��رق) التي
�سقطت مع �س ��قوط �س ��ور برلين وتف ّكك االتحاد ال�سوفييتي،
وق ��د ع ّب ��ر الرئي� ��س الأمريك ��ي ج ��ورج بو�ش االب ��ن عن ذلك
�ص ��راحة في �أعقاب �أحداث � 11سبتمبر 2001م؛ حينما دعا
دول العال ��م �إلى م�س ��اندة الوالي ��ات المتح ��دة الأمريكية في
حربها �ضد ما �أ�سمته (الإرهاب) ،م�ؤكد ًا �أنّ مَن لن يقف مع
الواليات المتحدة يكون �ض ��دها؛ هكذا حدث ا�ستن�ساخ للروح

الإمبراطورية اال�ستعمارية(((.
و�إذا كان ��ت كثي� � ٌر م ��ن دول العال ��م الثالث ت�ش ��ارك كلاّ ً
م ��ن المنطقتين (العربي ��ة والإفريقية) المعان ��اة ،من ج ّراء
ذلك النم ��ط الجديد من الهيمن ��ة الإمبراطوري ��ة العالمية،
ف�إنّ ال�ش ��واهد ت�ش ��ير �إلى �أنّ المنطقتين عانتا بقدر �أكبر من
تلك الظاهرة ،وقد تم ّثلت الممار�سات التمييزية �ضد العرب
في(((:
• ال�س ��ماح للكي ��ان (الإ�س ��رائيلي) بامت�ل�اك �أ�س ��لحة
نووي ��ة ،والحيلول ��ة دون ذل ��ك  -وما ه ��و �أق ّل منه  -بالن�س ��بة
للدول العربية بك ّل ال�سبل؛ بما في ذلك االحتالل الع�سكري.
• تقدي ��م الدع ��م المال ��ي والفن ��ي لدع ��م ق ��درات
(�إ�س ��رائيل) الع�سكرية ،والرقابة ال�صارمة على ك ّل الأن�شطة
الع�س ��كرية للدول العربية ،وعلى م�س ��اعيها للتع ��اون مع دول
العالم المختلفة في هذا المجال.
• قرار رونالد ريجان ب�ضرب طرابل�س ،في الثمانينيات
من القرن الما�ض ��ي ،ر ّد ًا على مزاعم �ض ��لوع ليبيا في تفجير
ملهى ليلي في �ألمانيا؛ �أ�سفر عن مقتل جنود �أمريكان.
• قرار كلينتون بق�ص ��ف م�صنع للأدوية في ال�سودان؛
بزعم �أنه م�صنع �أ�سلحة كيماوية.
• ق ��رار بو�ش الأب بتوفير الوقت  -ال الأرواح العربية
 في ح ��رب الخليج الثاني ��ة (1990م 1991 -م)؛ مف�ض�ل� ًاالإ�س ��راع بالحرب على منح م�س ��اعي الحلول ال�سلمية مزيد ًا
من الجهد والوقت.
• الممار�س ��ات الأمريكي ��ة االنتقامية في ال�ص ��ومال،
وت�سخير المنظمة الدولية لت�سويغ تلك الممار�سات ،وما تر ّتب
عليها من �إزهاق �آالف �أرواح الم�سلمين والعرب الأفارقة.
• ق ��رار بو� ��ش االبن باحتالل الع ��راق وتدمير قدراته
الع�س ��كرية ،وما �ص ��احب ذلك من �أعمال �س ��لب ونهب طالت
الأرواح الب�ش ��رية والت ��راث الإن�س ��اني ،ث ��م حق ��وق الإن�س ��ان
والكرام ��ة الإن�س ��انية  -على نحو ما �س ��لفت الإ�ش ��ارة �إليه ،-
وه ��ي الممار�س ��ات التي ت�ص ��اعدت ف ��ي �أعق ��اب �أحداث 11

((( المرجع ال�سابق� ،ص .145

((( نف�سه.

ثالثاً� :ضرورات التعاون (العربي الإفريقي):

((( انظر :محمد عا�شور :التنا�سخ الإمبراطوري و�ضرورات التعاون
العربي الإفريقي ،بحث مقدم لندوة العالقات العربية الإفريقية،
�سبها :جامعة �سبها2005 ،م.
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(((

راجع62-Ali A. Mazrui, Afrabia….,op.cit, pp 61 :
Ali Mazrui, Afro-Arab crossfire…. op.cit, pp
.4:5

�س ��بتمبر 2001م بدع ��وى (محارب ��ة الإره ��اب) ،فامت ��دت
�إلى الت�ض ��ييق عل ��ى العرب والم�س ��لمين المقيمين في الغرب
والوالي ��ات المتح ��دة الأمريكي ��ة ،ومزي ��د م ��ن التج ��اوزات
والممار�س ��ات الإ�سرائيلية �ض ��د مقاومة ال�شعب الفل�سطيني،
وهي الممار�س ��ات الت ��ي بلغت في تمييزها وعن�ص ��ريتها �أنها
لم توفر ل�ض ��حاياها ما توفره لعت ��اة المجرمين الدوليين من
�ضمانات �شخ�صية وقانونية(((!
�أم ��ا الممار�س ��ات غي ��ر الم�ش ��روعة في مواجهة ال�س ��ود
خا�ص ��ة ،ف�إنه عالوة على ما
ب�ص ��فة عا ّمة ،والأفارقة ب�صفة ّ
(((
�سلف بيانه بالن�سبة لل�صومال؛ يمكن الإ�شارة �إلى ما ي�أتي :
• دع ��م الأنظم ��ة الإفريقي ��ة القائم ��ة برغ ��م ع ��دم
كفاءته ��ا؛ عل ��ى الرغ ��م م ��ن ك ّل ال�ش ��عارات المعلن ��ة ع ��ن
الديمقراطي ��ة والحك ��م الجيد ،وهذا ما يعن ��ي �إعالء الغرب
للم�صالح ال�سيا�سية على منظومة القيم المعلنة.
• مثالب التكيف الهيكلي تحت �إ�شراف البنك الدولي
و�صندوق النقد الدولي.
• ع ��دم عدالة �أ�س ��عار ال�س ��وق العالمية التي ي�ش ��رف
عليه ��ا البن ��ك الدولي و�ص ��ندوق النقد الدولي؛ فيما يت�ص ��ل
بمنتجات الدول الإفريقية من المواد الأولية.
• عدم الجدية في معاونة الدول الإفريقية في مواجهة
(((

.Mazrui, Afro-Arab crossfire…, op.cit, pp 5:6

((( راجع :علي مزروعي ،مرجع �سابق� ،ص .153

انت�ش ��ار الفقر والأمرا�ض ،وفي مقدمته ��ا الإيدز الذي غ ّلبت
فيه الواليات المتحدة م�ص ��الح �ش ��ركاتها الدوائية و�أرباحها
عل ��ى قدرات الأفارقة و�أرواحهم؛ حينما �أ�ص ��رت على تطبيق
قواع ��د الملكي ��ة الفكري ��ة ب�ش� ��أن الأدوية ،و�س ��اندت مطالب
�ش ��ركاتها للحفاظ على الأ�س ��عار المرتفعة للدواء؛ بما يعني
عدم ق ��درة دول العالم الثالث ،وف ��ي مقدمتها �إفريقيا ،على
توفي ��ره (قارن ذلك بالو�ض ��ع الراه ��ن فيما يت�ص ��ل بموقف
العال ��م م ��ن انت�ش ��ار مر� ��ض الإيب ��وال ف ��ي بع� ��ض دول غرب
�إفريقيا)(((.
((( من المفارقات �أنه من بين  1500دواء ّتم التو�صل �إليه ما بين عامي
(1974م حتى 2004م) لم يزد عدد الأدوي��ة الخا�صة ب�أمرا�ض
المناطق اال�ستوائية عن ع�شرة �أدوية ،انظر:
James Surowiecki, Ebolanomics,New York
:at 2014/8/magazine, 25
http://www.newyorker.com/
ebolanomics/25/08/magazine/2014

ولمزيد حول المو�ضوع وما يكتنفه من �صفقات وح�سابات راجع
مخت�صر الكتاب الآتي:

Leonard G.Horowitz, Emerging Viruses: Aids
:& Ebola Nature, Accident or Intentional? At
http://www.ethosworld.com/library/
Leonard-G.-Horowitz-Emerging-VirusesAIDS-&-Ebola-Nature,-Accident-orIntentional-(1996).pdf

وان �ظ��ر ك��ذل��كDon’t be scared, be angry: the :
:politics andethics of Ebola. At
file:///D:/Users/z8567/Downloads/
.pdf.)1(20%hoo01191

ثقافية ف�صلية َّ
محكمة متخ�ص�صة في �ش�ؤون القارة الإفريقية
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• انت�ش ��ار العن�صرية في الدول الأوروبية تجاه ال�سود،
مع تزاي ��د حدة التي ��ارات اليمينية في الغرب ب�ص ��فة عا ّمة،
خا�صة ،وت�صاعد الحديث عن
والواليات المتحدة الأمريكية ّ
(((
�إبعاد المهاجرين وذوي الأ�صول غير الغربية �إلى بلدانهم .
وبطبيعة الحال؛ يمكن �إ�ضافة :تجاهل الحروب الأهلية
الدامي ��ة التي �ش ��هدتها العديد م ��ن ال ��دول الإفريقية ،وكان
�أخطرها �أثر ًا الحرب الأهلية في رواندا ،والتي �أدى التراخي
الدول ��ي في التعامل معها �إلى �إزه ��اق �أرواح مئات الأالف من
�أبناء الدولة.
حا�ص ��ل ما تق� �دّم  -من وجهة نظر عل ��ي مزروعي� :-أنّ
ثمة حاجة للت�ض ��امن (العربي الإفريقي) لمواجهة محاوالت
الهيمن ��ة والتهمي� ��ش من جان ��ب العال ��م الغرب ��ي ،والواليات
خا�ص ��ة ،م�ؤك ��د ًا �أنّ خب ��رات
المتح ��دة الأمريكي ��ة ب�ص ��فة ّ
مجتمع ��ات ودول �أخرى ،ت�ش ��ير �إل ��ى �إمكانية ذل ��ك التقارب
بين الجانبين برغم المعوقات �س ��الفة البيان؛ حيث ي�ست�شهد
بالعالق ��ات (البريطانية الأمريكية) و (الأمريكية اليابانية)
كنماذج لم�ص ��الحات تاريخية بين �أطراف �شهدت �صراعات
ومواجهات �أكثر �شرا�سة و�ضراوة بكثير مما عرفته العالقات
(العربي ��ة الإفريقي ��ة) ،و�أمكنه ��ا برغ ��م ذلك تج ��اوز ذلك
الميراث ال�ص ��راعي �إلى تعاون م�شترك ل�صالح الطرفين(((،
وه ��و ما ي ��راه مزروعي ناف ��ذة �أم ��ل لم�ص ��الحة تاريخية في
العالق ��ات (العربية الإفريقية) ،مدخله ��ا  -من وجهة نظره
 العمل على تغيير م ��دركات الجانبين (العربي والإفريقي)فيما يت�صل بتاريخ العالقات وم�ضامينها(((.

رابع� �اً� :س ��بل تفعي ��ل العالق ��ات (العربي ��ة
الإفريقية):

ات�ساق ًا مع ر�ؤيته الخا�صة لأثر العامل الثقافي ،و�أولويته
على الكثير من العوامل والمتغيرات ،ذهب علي مزروعي �إلى
�أنّ �أول ��ى خطوات تفعيل العالقات (العربي ��ة الإفريقية) هي
ر�أب ال�ص ��دع الذي �أحدثه التع�سف الأوروبي عند ر�سم حدود
القارة بجعلها تنتهي عند البحر الأحمر؛ الأمر الذي �أدى �إلى
(((

.6-Mazrui, Afro-Arab…., op.cit, pp 4

((( مزروعي ،مرجع �سابق� ،ص .153
((( نف�سه.
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انتزاع �ش ��به الجزيرة العربية وا�ستبعادها من قارة �إفريقيا،
وحال دون التحام �ش ��عوب �ش ��به الجزيرة العربي ��ة ب�أقرانهم
عل ��ى الجانب الأخر م ��ن البحر الأحمر ،وجعله ��م جزء ًا من
غرب �آ�سيا ،على الرغم من �أن ما يربط العرب ب�إفريقيا �أكبر
بكثير مما يربطهم ب�آ�سيا من ناحية.
وبرغم �أنّ تلك التو�ص ��يفات الجغرافي ��ة التي قادت �إلى
ذل ��ك كله هي نتاج تو�ص ��يفات جغرافية تع�س ��فية ،ناجمة عن
نزع ��ة �أوروبية متمرك ��زة حول الذات ،مثلها ف ��ي ذلك  -من
وجه ��ة نظ ��ر عل ��ي مزروعي  -مث ��ل اعتب ��ار �أوروب ��ا تقع فوق
�إفريقي ��ا عل ��ى الخريط ��ة ولي�س تحته ��ا ،وكذل ��ك الحال في
م�س ��ميات (ال�ش ��رق الأو�س ��ط) و (ال�ش ��رق الأق�ص ��ى) التي
بدورها تقوم في جوهرها على اعتبار �أوروبا هي مركز الكون
ومحوره ،وما عداها يقا�س عليها(((.
وللتح ��رر من القيود �س ��الفة البيان؛ ي�ؤك ��د الدكتور علي
مزروعي �ض ��رورة التخل�ص من التعريفات والم�س ��ميات التي
خلفتها ال�سيا�سات الأوروبية ب�أبعادها وم�ستوياتها المختلفة،
والبح ��ث ع ��ن تعريف جديد لق ��ارة �إفريقيا ،يجعل من �ش ��به
الجزيرة العربية جزء ًا من القارة؛ الأمر الذي �سوف ي�ساعد
بدرج ��ة كبيرة على تج ��اوز م�ش ��كلة الهوية في دول ال�ش ��مال
الإفريقي ،والتي تتعلق ب�س� ��ؤال االنتماء� :إل ��ى �إفريقيا �أم �إلى
عرب �آ�س ��يا؟ فمثل هذا الت�س ��ا�ؤل لن يكون ل ��ه مح ٌل في حالة
ان�ض ��مام �ش ��به الجزيرة العربية �إلى �إفريقيا ،عالوة على ما
�س ��يم ّثله ذلك االن�ض ��مام المكاني وال�س ��كاني من ثقل ودعم
لقدرات الجانبين في ظ ّل عال ��م يت�أثر فيه الأفراد و�إدراكهم
لأنف�سهم بطبيعة القارة والإقليم الذي ينتمون �إليه ويرتبطون
ب ��ه ،ومن هن ��ا جاءت دع ��وة علي مزروع ��ي �إلى قي ��ام وحدة
جغرافية بين المنطقتين تحت ما يُعرف با�سم (�أفرابيا)(((،
((( عالج مزروعي تلك الفكرة با�ستفا�ضة في كتابه (�إفريقيا الميراث
الثالثي) ،فتحت عنوان�( :أين �إفريقيا؟ العالم من منظور �أوروبي)
ناق�ش علي مزروعي دور �أوروب��ا الفاعل في تحديد تعريف القارة
الإفريقية بحدودها وعنا�صرها و�أجنا�سها ،و�أثر التحيز الأوروبي
في هذا المجال .للمزيد انظرMazrui, The Africans…. :
.op.cit, pp23:28

((( ترجمها البع�ض �إلى (الأفروعربية)� ،إال �أنّ تلك الترجمة ال تع ّبر
عن مراد علي مزروعي؛ لأنها – �أي الأفروعربية  -ت�شير �إلى كيانين
منف�صلين ،في حين �أنّ غاية (�أف َرابيا) عند مزروعي هي ان�صهار
النطاقين مع ًا؛ لي�شكال مع ًا نطاق ًا جديد ًا متميز ًا .راجع� :صبحي

والت ��ي تتطل ��ب  -م ��ن وجهة نظ ��ره � -إع ��ادة تعري ��ف القارة
وحدوده ��ا؛ لع�ل�اج ذل ��ك الت�ش� � ّوه الح�ض ��اري ال ��ذي �أحدثه
التعريف الأوروبي لها(((.
والتوجه
وللداللة على �أثر الت�ص ��ور الثقافي في االنتماء ّ
المكاني ،وت�أكيد ًا لمقترحه ب�ش�أن تجاوز الفجوة المكانية بين
العرب والأفارقة بج�س ��ر ثقافي ،ي�ست�ش ��هد مزروعي بمثالين
دالين في هذا ال�صدد:
ً
�أولهما� :إثيوبيا هيال�سيال�س ��ي :التي ظلت طويال  -حتى
الخم�س ��ينيات من القرن الع�شرين  -تطرح نف�سها دولة �شرق
�أو�سطية �أكثر منها دولة �إفريقية� ،إال �أنه مع تب ّني الإمبراطور
الإثيوبي نف�سه �سيا�س ��ة �إعادة �أفرقة �إثيوبيا؛ ف�إنه �سرعان ما
ت�ص ��اعد الإدراك الذاتي لل�شعب الإثيوبي باالنتماء لإفريقيا،
و�ص ��ارت مق� � ّر ًا لمنظم ��ة الوح ��دة الإفريقي ��ة (وم ��ن بعدها
االتحاد الإفريقي) ،وفاع ًال �إقليم ّي ًا رئي�س ًا في ق�ضايا القارة.
والمث ��ال الثان ��ي :ه ��و المثال الم�ص ��ري :حينم ��ا جعلت
م�ص ��ر الدائرة الإفريقية واحدة من الدوائر الرئي�سة لحركة
ال�سيا�س ��ة الخارجية ،و�أعادت اكت�ش ��اف ذاتها الإفريقية في
الخم�سينيات �أي�ض ًا من القرن الع�شرين.
ف� ��إذا كان ��ت �إثيوبيا وم�ص ��ر قد ا�س ��تطاعتا  -بدرجة �أو
ب�أخ ��رى من النجاح � -إعادة اكت�ش ��اف ذاتيهما الإفريقيتين،
ف�إن ��ه تبقى الآمال قائم ًة ب�ش� ��أن �إعادة النظر في هوية �ش ��به
الجزي ��رة العربي ��ة؛ خ�صو�ص� � ًا �أنّ جوان ��ب الت�ش ��ابه الثقافي
بين �إثيوبي ��ا وبقية القارة الإفريقية لي�س ��ت �أكثر  -بحال من
الأح ��وال  -من الت�ش ��ابه الثقافي بين �ش ��مال �إفريقيا و�ش ��به
الجزيرة العربية(((.
وتج ��در الإ�ش ��ارة �إل ��ى �أنّ عل ��ي مزروعي قد ع ّل ��ق �آما ًال
كبيرة على ا�ستكمال تح ّرر جمهورية جنوب �إفريقيا؛ باعتبار
�أن ��ه �س ��يدعم �إمكاني ��ات التفاع ��ل بي ��ن الجانبي ��ن (العربي
والإفريقي) ،و�س� �يُحدث ق ��در ًا من التوازن ف ��ي العالقة بين

الجانبي ��ن (العرب ��ي والإفريق ��ي)؛ وتغير ال�ص ��ورة النمطية
ومتلق ،في ظ ّل الإمكانيات االقت�ص ��ادية
مانح ٍ
للعالقة ما بين ٍ
(((
والتكنولوجية لجمهورية جنوب �إفريقيا .
خاتمة:
ً
ال �ش ��ك �أنّ مزروعي كان �س� � ّباقا في العدي ��د من الر�ؤى
تو�ص ��ل �إليه ��ا ف ��ي عالق ��ات (ال�ش ��مال
والخال�ص ��ات الت ��ي ّ
والجنوب) وعالق ��ات (الجنوب والجنوب) ،والتي تندرج في
�إطارها العالقات (العربية الإفريقية).
وكان محق� � ًا ف ��ي البحث عن مدخ ��ل ثقاف ��ي يتجاوز به
الفال ��ق الجيولوج ��ي الفا�ص ��ل بين �إقلي ��م الق ��ارة الإفريقية
وامتداده الطبيعي في �شبه الجزيرة العربية� ،إال �أنّ مجريات
الأحداث على ال�س ��احة الإفريقية خالل العقدين الما�ضيين،
وعل ��ى ال�س ��احة العربي ��ة خالل ال�س ��نوات الما�ض ��ية ،ت�ش ��ير
بدوره ��ا �إلى حقيقة مقابلة ،وه ��ي �أنّ ما يُع ّد في نظر البع�ض
من الركائز والفر�ص و�ضرورات للعالقات؛ قد يوظفه �آخرون
في االتجاه الم�ضاد؛ بالتوقف عند الجوانب المظلمة في تلك
الركائز وت�ض ��خيمها ،وال �أد ّل على ذل ��ك من العبث بالفوارق
الديني ��ة واالقت�ص ��ادية والعرقي ��ة والح�ض ��ارية ...داخ ��ل
المنطقتين وبينهما لإثارة النزاعات الداخلية والبينية.
وعلي ��ه؛ ف�إن ��ه ال يكفي توفر تل ��ك الركائز وال�ض ��رورات
لقي ��ام عالق ��ات �إيجابي ��ة فاعل ��ة بي ��ن الجانبين؛ ب ��ل يتعين
العمل  -قبل ذلك ومعه  -على بلورة وعي م�ش ��ترك بالجوانب
الإيجابية للتعاون ،وما لم يتم ذلك؛ ف�سيظ ّل ك ّل طرف ينظر
للط ��رف الآخر بم ��ا توفر له من عد�س ��ات خارجي ��ة (غربية
بالأ�س ��ا�س) �أو تاريخية (جامدة غالب ًا)؛ لن تتفق بال�ضرورة
وم�صالح الطرفين ..وهنا نت�ساءل مع العالمة علي مزروعي:
الوعي الثقاف� � ُّي ما م ّزقت ��ه الجيولوجي ��ا والأهواء
ه ��ل َي ْرت � ُ�ق ُ
ال�ضيقة؟! 

قن�صوه :ق�ضية الهوية و�أثرها على الإدراك الإفريقي للعالم العربي،
بحث مقدّم �إلى ندوة العالقات العربية الإفريقية ،القاهرة :المركز
العربي الإفريقي للدرا�سات والبحوث1998 ،م� ،ص .31
(((
(((

Mazrui, Afrabia…, op.cit, p 61, Mazrui, The
.Africans…, op.cit, p 29
.Ibid, p 38

((( علي مزروعي ،مرجع �سابق� ،ص (.)156 ، 154
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ملتقى (الداعية
ّ
المتميز) للنهضة
بالعمل الدعوي
في إفريقيا

ّ
نظم

(المنت�دى الإ�سلامي) بالتع�اون م�ع
(م�ؤ�س�س�ة عي�د الخيري�ة) الملتق�ى
ّ
الدعوي الأول بال�س�ودان( :الداعية المتم ّيز)� ،ش�هدَ ه
 50م�ن العلم�اء والدع�اة م�ن  27دول�ة �إفريقي�ة،
بح�ض�ور نائ�ب رئي��س الجمهوري�ة ح�س�بو عب�د
الرحم�ن ،و�س�فير خ�ادم الحرمي�ن ال�ش�ريفين
بال�س�ودان في�صل بن حامد معال ،و�س�فير دولة قطر
را�شد بن عبد الرحمن النعيمي.

ور�شة حول التحديات في جنوب ال�سودان� :أمام �أبناء الم�س ��لمين ،كتغيي ��ر لغة التعليم من العربية
�ش� � ّكل الملتق ��ى ف ��ي البداي ��ة ور�ش ��ة للك�ش ��ف عن �إل ��ى الإنجليزي ��ة ،وفتح المج ��ال للكنائ�س لبثّ �س ��موم
العقب ��ات الت ��ي تواج ��ه الدعاة ف ��ي الجن ��وب ،وكيفية التن�ص ��ير فيهم ،ولهذا عقد الملتق ��ى بجامعة �إفريقيا
الت�ص ��دي لها؛ حيث ت�ضع الحكومة الم�سيحية العقبات العالمي ��ة ندوة( :تحدي ��ات الواقع و�آفاق الم�س ��تقبل)،
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تحدّث فيها د� .س ��عيد برهان عن تكثيف جهود الدعاة
في مواجهة التن�صير الذي ي�ستغل المعونات الإن�سانية.
وحول �أ�ساليب ن�شر الإ�سالم؛ ق َّدم د .حقار محمد
�أحمد الت�ش ��ادي محا�ض ��رة( :دعوة غير الم�س ��لمين)،
و�أظهر �أنّ ن�س ��بة الم�س ��لمين متزاي ��دة ب�إفريقيا برغم
محاوالت الفاتيكان لن�شر الن�صرانية و�صدِّ النا�س عن
الإ�سالم.

محاور الور�شة:

ودح�ض لل�شبهات.
المحور الرابع :الدعاة والعلماء ..دعامة ر�ص ��ينة
وم�سدّدة للأعمال.
المح ��ور الخام�س :الدعاة والق�ض ��ايا والأحداث..
ر�ؤية م�ستب�صرة وتوزان في الطرح.
المح ��ور ال�س ��اد�س :الدع ��اة والجماعي ��ة ..نب ��ذ
للتحزب والتف ّرق ،وتغليب للجماعة والأ ّمة.
المحور ال�سابع :الدعاة والبرامج الدعوية ..موارد
قليلة وت�سويق ممكن.

المح ��ور الأول :الدعاة والم�س ��اجد ..عبادة وقربة
وانطالقة م�شاريع.
مواجهة الزحف ال�شيعي:
المحور الثان ��ي :الدعاة والتعليم� ..أر�ض خ�ص ��بة
وفي مواجهة الزحف ال�ش ��يعي الذي ي�ستغل �أو�ضاع
ومنجم قيادات.
القارة ال�سيا�سية؛ �ألقى د .محمد الثاني عمر محا�ضرة:
المحور الثالث :الدعاة والإعالم ..تو�ضيح للمنهج (ال�ص ��حب والآل) ،ك�شف فيها �أدوات ال�شيعة الخادعة
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في ن�شر مذهبهم تحت هذا الم�س ّمى.
وعن دور الأمر بالمع ��روف والنهي عن المنكر في
النه�ضة بتعاليم الإ�س�ل�ام ،ودح�ض ما دونه من عقائد
منحرف ��ة ،ع َقدَ د� .س ��عد الغن ��ام و د .محم ��د �إبراهيم
البلة ندو ًة عن فقه الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر
و�أهميته في مواجهة الق�ضايا والنوازل.
َ
ّ
كتاب
وعل ��ى �إثرها ق َّدم الغنام محا�ض ��رة( :و�إنه ل ٌ
عزيز) ،عن معان ��ي القر�آن الكريم ال�س ��امية ،و�أثرها
ف ��ي تهذيب النفو�س ،وعن الحم�ل�ات الغربية لتحريف
القر�آن وت�شويهه ،ودور الدعاة في �صدّها.

دورات تدريبية:

إداري
قدّم الملتقى مجموعة من دورات التطوير ال ّ
للنهو� ��ض بالم�ؤ�س�س ��ات الدعوي ��ة ،منه ��ا( :الإ�ش ��راف
الف َّعال) ،و (الإنتاجية ال�شخ�صية) ،لتزويد المتدربين
بالمه ��ارات الإ�ش ��رافية ،وح� � ّل الم�ش ��كالت الإداري ��ة،
و�إدارة الوق ��ت ،وترتي ��ب الأولوي ��ات ،وتعزيز ال�ص ��ورة
الذاتية للداعية.
وفي ور�ش ��ة( :البرنامج الم�س ��تمر للداعية) تلقى
الدعاة خبرات من ق�ص ���ص العم ��ل الخيري الناجحة؛
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في م�س ��يرة م�ؤ�س�س ��تي (المنتدى الإ�س�ل�امي) و (عيد
الخيرية).
وخاطب ��ت مجموع ��ة ور� ��ش �أخرى هم ��وم الدعاة،
منه ��ا�( :أهمّ التحديات الدعوية في �إفريقيا)( ،البناء
العلمي للداعية)( ،الداعية والوعي بالواقع).
ّ
ونظ ��م الملتقى للدعاة زي ��ارة �إلى المجمع الفقهي
الإ�سالمي ،و�شرح القائمون عليه طبيعة عمله و�أهميته
في المحافظة على ثوابت الأ ّمة الإ�سالمية.

من تو�صيات الملتقى:

العناي ��ة ببن ��اء الدع ��اة وت�أهي ِله ��م ،دع ��م مراكز
�وي ،تن�س ��يق الجه ��ود الدعوي ��ة ،زيادة
الت�أهي ��ل الدع � ّ
الأعمال الم�شتركة بين الم�ؤ�س�سات (الدعوية والعلمية
والإعالمية والجهات المانحة والجمعيات )...العاملة
ب�إفريقيا ،تو�س ��يع اال�س ��تفادة من نتائج الملتقى؛ بنقل
الخبرات والمهارات للدعاة الميدانيين ،ودعاة ال�صف
الثاني 

تقرير حلقة نقاش

(مستقبل اإلسالم
في شرق إفريقيا)
المكان :قاعة االجتماعات بدار قراءات.

التاري ��خ :الأربع ��اء 1436/4/22ه� �ـ المواف ��ق
2015/2/11م.

الح�ضور من المجلة:

ال�ش ��يخ /خالد ب ��ن عب ��د اهلل الف ��واز (�أمين عام
المنتدى الإ�سالمي).
ال�ش ��يخ /عبد العزي ��ز القرعاوي (مدي ��ر القطاع
الدعوي والتربوي).
الأ�ستاذ /ر�أفت �صالح الدين (مدير تحرير مجلة
قراءات �إفريقية).

الح�ضور من ال�ضيوف:

 - 1الأ�س ��تاذ /يو�س ��ف محمد بونا (وزير ال�ش�ؤون
الإ�سالمية بجزر القمر � -سابق ًا).
 - 2الدكتور /حامد عبدي �سلطان (وزير ال�ش�ؤون

البرنامج

حلق�ة نقا��ش بعن�وان
(م�ســتقبل الإ�ســـالم
في �ش�رق �إفريقيا)ّ ,
نظمته�ا مجلة (قراءات
�إفريقي�ة) بالتع�اون م�ع (لجن�ة �إفريقي�ا -
بالندوة العالمية لل�شباب الإ�سالمي).
الإ�سالمية بجيبوتي – �سابق ًا).
 - 3الدكت ��ور� /آدم يون�س (ع�ض ��و الهيئة الرقابية
ال�شرعية للبنك الوطني الكيني).
 - 4الدكتور /جالل الدين محمد �ص ��الح (باحث
و�أكاديمي  -جامعة نايف للعلوم الأمنية  -وع�ض ��و هيئة
التحرير بمجلة قراءات �إفريقية).
 - 5الدكت ��ور /ربيع الحاج (ع�ض ��و لجن ��ة �إفريقيا
بالن ��دوة العالمية لل�ش ��باب الإ�س�ل�امي  -وع�ض ��و هيئة
التحرير بمجلة قراءات �إفريقية).
 - 6الدكتور /الخ�ضر عبد الباقي (�أ�ستاذ الإعالم
بجامعة الإمام محمد بن �سعود – نيجيريا).
 - 7الدكت ��ور /ندا موزاني (الم�ش ��رف على مكتب
الدعوة الإ�سالمية في بورندي).
 - 8الدكتور /بيان �ص ��الح ح�س ��ن  -من �إريتريا -
ثقافية ف�صلية َّ
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(م�س ��اعد مدير برنامج ال�ش ��يخ عبد الرحمن المو�سى
لخدمة المجتمع).
واقع العمل الدعوي في �شرق �إفريقيا.
1
 – 9الأ�س ��تاذ /يا�سر بن �س ��عيد (باحث في �ش�ؤون
�أهم الفر�ص والمب�شرات المتوفرة في الواقع الدعوي.
2
غرب �إفريقيا – ال�سعودية).
�أهم التحديات التي تواجه الدعوة في �شرق �إفريقيا ،وهي:
 3ظاهرة (الت�شيع) ،وظاهرة (الغلوّ)؛ مدى وجودهما  -والتفاعل
 – 10الأ�س ��تاذ� /إليا� ��س �س ��ليمان ب ��وال (طال ��ب
معهما  -والجهود المبذولة لمواجهتهما.
دكت ��وراه جامع ��ة الإم ��ام محم ��د ب ��ن �س ��عود  -غيني ��ا
م�ستقبل الدعوة �إلى الإ�سالم في �شرق �إفريقيا.
4
كوناكري).
مداخالت وتعليقات.
5
 – 11الأ�ستاذ /عبد القادر ديرو �إبراهيم (طالب
ماج�ستير في �أ�صول التربية  -كينيا).
ثاني ًا :لقطات من مناق�شات الحلقة:
 – 12الأ�س ��تاذ /بن ��در بن ب ��در الغيداني (باحث
العم ��ل الدع ��وي ف ��ي �ش ��رق �إفريقي ��ا (ج ��زر
�شرعي – ال�سعودية).
القمر نموذجاً):
 – 13الأ�س ��تاذ /عبد الرحمن �أحمد عمر (باحث
ب ��د�أت م�ش ��اركات ال�ض ��يوف بحدي ��ث الأ�س ��تاذ/
متخ�ص�ص في ال�ش�أن الإفريقي).
يو�س ��ف محم ��د بونا (وزير ال�ش� ��ؤون الإ�س�ل�امية بجزر
مرا�سم اللقاء:
القمر � -س ��ابق ًا) ،حيث قدّم �ص ��ورة للعمل الدعوي في
�أو ًال :االفتتاح:
�ش ��رق �إفريقيا ،من خالل واقعه في جزر القمر ،و�أ�شار
 بد�أ اللقاء عند ال�ساعة ال�ساد�سة م�سا ًء.�إل ��ى الن�ش ��اطات التي تُمار� ��س من قبل ال ��وزارة ،ودور
 �أدار الح ��وار ال�ش ��يخ /عب ��د العزي ��ز القرعاوي العلم ��اء وطالب العل ��م هناك ،وت�أثر ال�ش ��عب بالعلماء(مدير القطاع الدعوي والتربوي).
وح ّبه لهم.
 ب ��د�أ ال�ش ��يخ /عب ��د العزي ��ز القرع ��اوي حديثهو�أو�ض ��ح �أنّ الدول ��ة خالي ��ة م ��ن جماع ��ات الغل ّو،
بالترحيب بالح�ضور ،ثم طلب منهم التعريف ب�أنف�سهم �إال �أن ��ه تط ��رق �إلى ن�ش ��اط (ال�ش ��يعة) ،وكي ��ف تم ّكنوا
قب ��ل �أن يب ��د�أ النقا� ��ش ف ��ي مو�ض ��وع الحلقة ,ث ��م ب ّين م ��ن قطاع ��ات ف ��ي الدول ��ة لن�ش ��ر مذهبه ��م ،وذل ��ك
طريقة �سير حلقة النقا�ش ،وتوزيع المحاور على الوقت بع ��د الت�س ��هيالت الت ��ي قدّمها له ��م الرئي�س ال�س ��ابق
المتاح ,ثم ب ّين محاور الحلقة؛ على النحو الآتي:
�أحمد عبداهلل محمد �س ��امبي باعلوي ،وتح ��دث ع ��ن
م
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المحاور

قطاع من الدولة بم ��ا يقدّمونه من
م ��دى ت�أثيرهم ف ��ي ٍ
خدمات طبية وتعليمية.

واقع الدعوة في جيبوتي:

ثم تحدث د .حامد عبدي �س ��لطان (وزير ال�ش�ؤون
الإ�س�ل�امية بجيبوت ��ي – �س ��ابق ًا) ع ��ن واق ��ع الدع ��وة
بجيبوت ��ي ،ومتطلبات الدع ��وة هناك ،و�أه � ّ�م العقبات
التي تواجهها ،كما تحدّث عن م�ش ��كلة الفقر والبطالة،
وفيما يتعلق بظاهرتي الغل ّو والت�ش ��يع ب ّين خل ّو بلده من
جماعات الغل ّو ومن ظاهرة الت�ش ��يع� ،إال �أنه ن ّبه على �أنّ
وج ��ود هذه الجماعات ف ��ي دول الجوار ي�ؤ ّثر �س ��لب ًا في
الو�ضع بجيبوتي.

الإ�سالم والم�سلمون في كينيا:

وتح ��دث د� .آدم يون� ��س (ع�ض ��و الهيئ ��ة الرقابي ��ة
ال�ش ��رعية للبنك الوطني الكيني) عن و�ض ��ع الإ�س�ل�ام
والم�سلمين في كينيا ،وعن حريتهم في �إدارة �ش�ؤونهم،
وانت�ش ��ار الدع ��وة ف ��ي كيني ��ا ،ودخ ��ول ع ��دد كبير في
الإ�سالم.
ث ��م تحدث ع ��ن الأثر ال�س ��لبي لبع� ��ض الجماعات
والحركات الذي طال البالد ،والو�ضع ال�سيئ للم�سلمين
هناك جراء عمليات العنف التي تمار�سها.

واقع الم�سلمين في �إريتريا:

الم�س ��لمين ،وع ��ن محارب ��ة الم�ؤ�س�س ��ات والكيان ��ات
الإ�س�ل�امية ،والأو�ضاع ال�سيا�س ��ية ال�صعبة التي جعلت
معظم ال�ش ��عب الإريتري يعي�ش خ ��ارج البالد مطارد ًا.
ث ��م تحدث عن الن�ش ��اط الدعوي في الخ ��ارج لمحاولة
م�ساعدة الم�سلمين في الداخل.
ثالث ًا :المداخالت والتعليقات:
ُق ّدم ��ت في جل�س ��ة النقا�ش عدد م ��ن المداخالت
أهم ما
والتعليقات ،وقد ّتم اال�س ��تماع �إليها ،ومناق�شة � ّ
ورد فيها والر ّد عليه.

ملخ�ص الحلقة:

ثم تحدث د .جالل الدين �صالح عن الواقع ال�سيئ
 - 1االطالع على واقع الم�سلمين في عدد من دول
للم�س ��لمين في �إريتريا ،و�س ��يطرة الن�ص ��راني �أ�سيا�س �ش ��رق �إفريقيا ،و�أهم الم�شاريع الدعوية التي يقوم بها
�أفورق ��ي عل ��ى مقالي ��د الحك ��م ،وكيف يتع ّم ��د تهمي�ش �أبنا�ؤها للنه�ضة بدولهم.
� - 2أهم النجاحات الت ��ي حققها العلماء والدعاة
في تلك الدول.
� - 3أه ��م العقب ��ات التي تواجه الإ�س�ل�ام والدعوة
�إليه في دول �شرق �إفريقيا.
 - 4ا�ست�شراف م�س ��تقبل العمل الدعوي والتربوي
في �شرق �إفريقيا ،ودور العلماء فيه 
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َ
ْ
ْ
َمن الذين ُي َس َّمون «محمود كع ِت»؟
ُ ِّ
َّ
َومن ِمنهم مؤلف (تاريخ الفتاش)؟
�أ .د .هارون المهدي ميغا
ق�سم اللغة العرب َّية ،جامعة الآداب والعلوم الإن�سان َّية ،بماكو  /مالي

� َّإن

الم�ص�ادر العرب َّي�ة القديمة التي كتبها الم�س�لمون العرب ،من
َ
والرحالة والجغرافيين ،وكذلك كثير ًا م َّما كتبه
الم�ؤ ِّرخين َّ
أهم الم�صادر
– باللغة العرب َّية  -الم�سلمون الأفارقةُ ،ت َع ُّد من � ِّ
و�أكثرها د َّقة ،وبخا�صة تلك التي تناولت تاريخ �إفريقيا.
أهم
و ُي َع ُّد (تاريخ الفتَّا�ش ف�ي �أخبار البلدان والجيو�ش) � َ
أحد � ِّ
تناولت
الم�ص�ادر والكتاب�ات التاريخ َّي�ة ال�س�ودان َّية ،الت�ي
ْ
تاريخ ال�سودان الغربي (غرب �إفريقيا) ب�إمبراطور َّياته وممالكه
الثلاث�( :س�نغاي  ،Soŋayغان�ا ،مالي) ،و� ْإن كان التف�ص�يل في
تاريخ �إمبراطور َّية �سنغاي الإ�سالم َّية �أكثر.
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ومن �أهميَّة هذا الم�صدر � َّأن م�ؤ ِّلفه من �أبناء هذه المنطقة،
وعا َي� ��ش ه ��و وكثير من �أفراد �أ�س ��رته قبله تاري ��خ المنطقة ،كما
�أ َّن ��ه من �أ�س ��رة دين َّي ��ة وعلميَّة وفقه َّي ��ة وق�ض ��ائيَّة ،كان �أفرادها
م�صاحبين لبع�ض ملوك �إمبراطوريَّة �سنغاي ،وبينهم وبين بع�ض
�أولئك الملوك َن َ�سب وم�صاهَ رة.
ولقد اختلفت الأقوال وتعدَّدت الآراء في م�ؤ ِّلف هذا الكتاب
ُ
اختالف تواريخ
المهمِّ  ،وكان من �أه ّم �أ�س ��باب هذا االخت�ل�اف:
ُ
واختالف ع�ص ��ور المتحدِّثين عنها،
بع� ��ض الأحداث والوقائ ��ع،
ووجو ُد �أكثر من �ش ��خ�ص يُ�س� � َّمى «محمود َك ْع � ِ�ت» تجمعهم قرابةُ
�أُبوَّة وبُنوَّة وحَ فادة ،وكلُّهم علماء وفقهاء وق�ضاة وم�ؤرِّخون!
ولم تتو�صَّ ��ل ك ُّل التحقيقات والدرا�س ��ات العلميّة للكتاب -
ح�س ��بما وقفتُ عليه � -إلى ا�سم الم�ؤ ِّلف الحقيقي للكتاب؛ ب�سبب
�ابق ذك ُره ��ا ،ما ع ��دا التحقي ��ق العلم ُّي
الأم ��ور المت�ش ��ابكة ال�س � ِ
ً
ً
مف�ص ��لة وعلميَّة � -ست�ص ��در قريب ��ا جدّا �إن
المقدَّم له بدرا�س ��ة َّ
�ش ��اء اهلل  -ع ��ن معهد �أحم ��د بابا للدرا�س ��ات العلي ��ا والبحوث
الإ�س�ل�اميَّة ،في تنبكتو ،قام بتحقيقه جماع� � ٌة من الباحثين(((،
وكت ��اب ( )Wadu Dofoللم� ��ؤرِّخ الغيني �س ��ليمان كانتي
(ت 1977م) ال ��ذي ذك� � َر اال�س ��مَ كام�ل� ًا ،مع خط�أ ف ��ي تحديد
تاريخ الوفاة ،ومن غي ِر �إ�شار ٍة �إ َلى � َّأن الكتابَ له  -و�سي�أتي البيان
ِ
َ ،�كوك الكثي ��رة ،وب�أد َّل ٍة قو َّي ٍة ،في � َّأن
حدث ك ُّل ذلك برغم ال�ش � ِ
غالف الن�س � ِ�خ المطبوعة ال يمك � ُ�ن �أن يكون
اال�س ��مَ ال ��وار َد على ِ
ً
ُ
الم�ؤ َّل َف الحقيقي ،واالتفاق كذلك على �أن يكون �شخ�صا ي َُن�سب بـ
(ابن المختار القنبلي).
َ
َ
قول ف�ص � ٍ�ل ،في
ل ��ك ِّل ما تق َّد َم ُتحا ِول هذه الدِّرا�س ��ة َتلمُّ�س ٍ
�ض ��و ِء ما َتمَّ التو�صُّ � � ُل �إليه من �أد َّل ٍة؛ ولتحقيق ذلك نبد�أ بالإجابة
عن ال�س�ؤال الأول :مَن الذين ي َُ�س َّموْن «محمود َكع ِْت»؟
مَن الذين ي َُ�س َّم ْون «محمود َك ْع ِت»:
�خا�ص م ��ن علم ��ا ِء �إمبراطوريَّة �س ��نغاي
هن ��اك ثالث ُة �أ�ش � ٍ
واحد منهم عالم
 Soŋayالإ�سالمية ي َُ�س َّموْن بهذا اال�سم ،ك ُّل ٍ
وقا�ض وفقيه وم�ؤرِّخ ،وبينهم َن�سب ،وهم بالترتيب:
ٍ

هو :محمود كعت ،بن علي ،بن الحاج المتو ِّكل محمود َكع ِْت،
ب ��ن زياد؛ فهو حفيد للأول من ناحية �أبيه ،يكثر في كتب التاريخ
�إ�س � ُ
�قاط ا�س ��م والده (علي) ،ون�س� �بُه �إل ��ى جدّه َو�س� � ِميِّه «الحاج
المت ��و ِّكل محمود كع ��ت» ،فلم تذكره تلك الكت ��ب �إ َّال م ّرة واحدة،
بمنا�س ��بة َنعْي ِ�س ��بطه «محمود َك ْع � ِ�ت الثالث» ،وقد فعل �س � ُ
�بطه
ال�ش ��يء نف�سه في الإحالة على كتاب له ،حيث يقول« :ونقلتُ هذا

ه ��و :الحاج المتو ِّكل محمود َكع ِْت ،ب ��ن زياد الوعْ ُكرَيُّ  ،وقد
كان عُ مُره – كما ذكر  -خم�س ًة وع�شرين ً
عاما في عام (898هـ /

((( تاريخ الفتا�ش في �أخبار البلدان والجيو�ش ،محمود كعت� ،ص ،58
هودا�س ودالفو�س ،عام 1964م ،باري�س ،مطبعة Librairie D,

 -1محمود َكع ِْت الأوَّل:

((( كاتب هذه ال�سطور من المراجعين والم�صححين له ،و�سيرد فيه
جزء كبير من هذه الدرا�سة.

عام التقاتل بين �أ�سكيا محمد الكبير ،و�سو ِّني �أبي بكر
1492م)ِ ،
ً (((
با ُر بن �سو ِّني علي بير ،وكان عم ُر �أ�سكيا محمد خم�سين عاما ،
هو كاتب �أ�س ��كيا محمد الكبير ،ور�س ��و ُله في المه َّمات الر�سميَّة؛
فقد ذكر �أ َّنه ُ
ثالث ثالثة �أر�سلهم �أ�سكيا محمد – منفردين � -إلى
�س ��و ِّني با ُر لال�ست�س�ل�ام «ف�أر�س ��لني �إليه؛ �أي �أنا الفقير المحتاج
�أَ ْل َف ��ع (محم ��ود) َكع ِْت»((( ،وه ��و مُرا ِف ُق �أ�س ��كيا محمد في حجّ ه
عام (902هـ 1496 /م) ،ي�ص ��ف نف�سه بـ «المبتلى بالت�أليف �أنا
محمود َكع ِْت» في حديثه عن العلماء الذين رافقوا �أ�س ��كيا محمد
�إلى الحجّ (((.
يب ��دو �أ َّن ��ه كان ُم َع ّم � ً�را؛ �إذ وُلد عام ( 871ه� �ـ 1466 /م)،
وتوفي عام (1000هـ 1591 /م) وعُ مرُه قرابة � 125س ��نة ،و ُد ِفن
في ُتن ُبكتُ  ،وعندئذ يكون قد �أدركه َ�سميُّه وحفيدُه «محمود َكع ِْت
الثاني»َ ،و�سم ُّيهُما ِ�س ُ
بط حفيده ال�سابق «محمود َكع ِْت الثالث».
�رات تاريخيَّة ع ��ام (925هـ /
ب ��د�أ بتحري ��ر وثائ � َ�ق ومذ ِّك � ٍ
1519م) وعمرُه خم�س ��ون �س ��نة ،كما �ص� � َّرح به ،وال �ش � َّ�ك في � َّأن
و�ص ��فه نف�سه ِبـ (المبتلى بالت�أليف) يد ُّل على كثرة ما �سجَّ له من
معلوم ��ات ،وعلى َتع� � ُّد ِد الوثائق والمذ ِّكرات الت ��ي كتب فيها تلك
المعلومات.
َّ
وبرغ ��م � َّأن هذه الوثائق لم ُتجمَع في م�ؤلف واحد ،ولم يكن
خا�ص – ح�س ��بما وقفتُ عليه  ،-ف�إ َّنها �ص ��ارتْ ً
زادا
له ��ا عن ��وا ٌن ٌّ
ً
ً
ً
د�سماً ،
َ
ورافدا علميّا قويّا ،لحفيده َو�س ِميِّه «محمود كع ِْت الثاني»،
و ِل ِ�س ِبط حفيده َو�س ِميِّهما «محمود َكع ِْت الثالث» الم�ؤ ِّلف الحقيقي
لتاريخ الف َّتا�ش  -كما �سي�أتي البيان .-

 - 2محمود َكع ِْت الثاني:

Amerique et d, Orient Adrien maisneuve

((( انظر :الم�صدر نف�سه� ،ص .54
((( انظر :الم�صدر نف�سه� ،ص .16
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ك َّله ،من كتاب الج ّد �ألفع محمود بن الحاج المتو ِّكلّ ،
بخط بع�ض
طلبته.(((» ...
َّ
لكن الباحث �إ�س ��ماعيل جاجي ذكر ا�س ��مَ وال ��ده نق ًال عن
َ
َ
مخطوط ��ات لمحم ��ود كع ِْت الثان ��ي ،وعن �أفراد م ��ن الك ْع ِتيِّين،
يب ��دو �أ َّنه التق ��ى بهم في قري ��ة ( َك ْر َ�ش� � ْمبَا)((( ،وق ��د ثبَت عن
طرق في كتابته ال�س ��مه� ،أغلبُها
كعت – نف�س ��ه  -ع� � َّد ُة ٍ
محمود ِ
على � َّأن:
علي ،وا�سم والد جدِّه هو :زياد.
 - 1ا�سم والده هوّ :
 - 2التو ُّق ��ف عند زياد ،في ذكر ن�س ��به ،وزاد �آخرون :زياد
بن �أبي بكر(((.
ُو ِل ��د محمود َك ْع � ِ�ت الثاني في �أيَّام �أ�س ��كيا محمد الكبير(((،
وعا�صر �أ�سكيا داود بن �أ�س ��كيا محمد ،وكان من المق َّربين �إليه،
و�صهرَه زوجَ ابنته عائ�شة ِكي َم ِر (((،Tchémari
وم�ست�شارَهِ ،
(((
تك َّرر ذكرُه في الحديث عن الأحداث في ع�ص ��ر �أ�س ��كيا داود ،
وكان حَ ّي � ً�ا عام (996ه� �ـ 1587 /م) في ِت ْن ِد ْرمََ ،و�ش� � ِهد بدايات
�سقوط مملكة �سنغاي.
ُتو ِّف ��ي ليلة االثنين (1002/1/1هـ 1593 /م) – كما يقول
(ج ْم ِبي�ل� َّا ( Djimbellaقرب
ال�س ��عدي  -في �أَ ْز ِكي ��ا(((ِ ،بـ ِ
بحي ��رة ِدي ُب ��و ،في �إقلي ��م موبتي (الإقلي ��م الخام�س م ��ن �أقاليم
جمهوريَّة مالي) ،و ُن ِقل جثما ُنه لدفنه في ُتنبكتُ .
وهو َ�س ِم ُّي جدِّه من �أبيه محمود كعت الأوّل ،ويَن ُقل �إ�سماعيل
جاج ��ي عن( :عَ ِلي غاو ،ب ��ن محمود ،بن محم ��ود كعت الثالث)
� َّأن ا�س ��م �أمِّه :خديجة بنت �أبي بكر (�أكبر �إخوة و�أخوات �أ�س ��كيا
((( الم�صدر ال�سابق� ،ص .48
((( ان � �ظ� ��ر :ح� �ي ��دره؛ �إ� �س �م��اع �ي��ل ج ��اج ��ي� :أل� �ف ��ا ق��ات��ي (ك �ع��ت)
م �ح �م��ود ح �ي��ات��ه و�أع� �م ��ال ��ه��� ،ص (،)216 ،222 ،221 ،220
��ض�م��ن م�ج�م��وع��ة ب �ح��وث ب �ع �ن��وان( :ت�م�ب�ك�ت��و ث �ق��اف��ة م �ت �ع��دِّ دة)
Editions
Yeredon,(Hmidou
)MAGASSA
Tombouctou son savoir-être multiple, Études

Eurafricaines, L’Harmattan

قرية ( َك ْر َ�ش ْم َبا) :تقع – الآن  -في منطقة تنبكتو.
((( انظر :المرجع ال�سابق� ،ص (.)222 ، 221
((( انظر :تاريخ الفتا�ش� ،ص .82
((( انظر :الم�صدر ال�سابق� ،ص .118
((( انظر :الم�صدر ال�سابق� ،ص (.)118 ،116 ،113 ،112 ،109 ،108
((( انظر :الم�صدر نف�سه� ،ص .211
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محمد)(((.
لمحمود كعت الثاني م َُ�ص َّنفاتٌ تنق�سم �إلى نوعين:
�أ – ال�ص ��نف الأول :كت ��ابٌ  :عنوانه( :تذك ��رة الإخوان ع َّما
تركوا م ��ن الأعوان) (مخطوط) ،وهو ُم�ؤَ َّلفه الوحيد ،وهو كتاب
تاريخ ٌّي يتكوَّن من مج َّلدين:
ف ��ي المجل ��د الأوّل :مو�ض ��وعاتٌ يمك ��ن ت�ص ��نيفها – كما
يق ��ول �إ�س ��ماعيل جاجي  -على النحو الآتي :حدي ُثه عن �أ�س ��رته،
وم�شاكلها ،وهجرتها �إلى ال�سودان الغربي بعد مغادرتها الأندل�س،
والعالق ��ة بي ��ن بن ��ي َك ْع � ِ�ت وال�سِّ ��ي َّال ْن ِكي (((،Syllantche
وعالق ِة �أ�سرته بالأ�سرة ال َم َلكيَّة في �سنغاي � ،Soŋayإلى وفاة
�أَ ْ�س� � ِكيا محمد ،و�أ�سفا ِره برفقة �أ�سكيا ،والم�ساجد والق�صور التي
بناها �أ�س ��كيا ،ب�أ�س ��مائها و�أماكنها ،ثمَّ الخاتمة ،وهي عبارة عن
ر�سائل وفتاوى.
�أمَّا المج َّلد الثاني :فقد تحدَّث فيه عن الأندل�س ،وقد �سبق:
 عن ِ�س َبطه و�س ِميِّه � -أ َّنه نقل من كتاب جدِّهّ ،بخط بع�ض طلبته،
ولم يُ�سمِّ الكتاب؛ فقد يكون هذا� ،أو بع�ض التعليقات الآتية.
ب – ال�صنف الثاني :مالحظاتٌ  ،وتعليقات :وهي متنوِّعة،
ومكتوبة على حوا�ش ��ي المخطوطات  -و�ص ��ل عددُها �إلى مائتين
وثماني ع�شرة (� - )218أو في بع�ض الوثائق� ،أو في المذ ِّكرات.
وقد قام ِ�س ُبطه َو�س ِميُّه محمود َكع ِْت الثالث( ((1بنقل �أجزاء
من الكتاب ال�سابق ،والمالحظات ،والوثائق ،على النحو الآتي:
((( انظر� :ألفا قاتي (مرجع �سابق)� ،ص .213
((( انظر تفا�صيل عن هذا اال�سم ،ون�سبة بع�ض ملوك �سنغاي �إلى
(�سي َّال) في بحثنا( :تحريف دالالت الألقاب ،والوقوع في �أخطاء
تاريخ َّية� ،ألقاب الملوك في �إمبراطور َّية �سنغاي نموذج ًا) ،مج َّلة
درا�سات �إفريق َّية� ،إ�صدار مركز البحوث والدرا�سات الإفريق َّية،
جامعة �إفريقيا العالم َّية ،الخرطوم ،ع��دد � ،45سنة  ،27يونيو
2011م  /رجب 1432ه .و ُي َع ُّد الكاتب المذكور �أعاله (�إ�سماعيل
جاجي) �أكبر دع��اة يهود َّية ه��ذه الأ��س��رة ،والباحثين عن تاريخ
ال�سالالت اليهود َّية والإ�سبان َّية في تنبكتو ،و�إمبراطور َّية �سنغاي،
تدعمها جهات يهود َّية و�أوروب َّية ،وقد ن�شر كتُب ًا بالإ�سبان َّية في هذا،
و ُم ِّكن له لتكوين مكتبة مخطوطات في تنبكتو با�سم (مكتبة �ألفا
القوتي) .انظر تفا�صيل عن جهوده في :بحثنا ال�سابق ،وفي بحثنا:
(التاريخ الإ�سالمي في غرب �إفريقيا تحت مطارق الباحثين)،
مج ّلة قراءات �إفريقية ،مج ّلة ثقافية ،ف�صل ّية ،مح ّكمة ،متخ�ص�صة
في �ش�ؤون القارة الإفريقية ،ي�صدرها المنتدى الإ�سالمي ،العدد 1
رم�ضان 1425ه � /أكتوبر 2004م.
( ((1انظر� :ألفا قاتي (مرجع ال�سابق)� ،ص (.)207 ،206

 - 1النقل المبا�شر منهما  -مع الإحالة� ،أو بدونها.
 - 2النق ��ل ،والرواية ،ع ��ن �أخواله الذين نقلوا – �أي�ض ��ا ً-
من المرجعين ال�س ��ابقين دون �إحالة ،كما نقلوا ً
�شفويا عن �أبيهم
محم ��ود َك ْع � ِ�ت الثاني ،وع ��ن ج ِّد والده ��م الحاج المت ��و ِّكل باهلل
محمود كعت الأوّل.
نحو« :هكذا روينا الق�صة عن خالنا الفقيه القا�ضي محمد
الأمين ،بن القا�ض ��ي محمود َك ْع � ِ�ت ،رحمهم اهلل»(((« ،كذا ذكره
الفقي ��ه يو�س ��ف (بن محم ��ود َكع ِْت) ب ��ن �ألفا محم ��ود َكع ِْت»(((،
«ر�أيتُ ِّ
بخط خالنا يو�س ��ف (بن محم ��ود) َكع ِْت بن �ألفع محمود،
رحمهما اهلل»(((.
َي ِقــ ُف ��ه �أخوا ُله – � ً
أحيانا  -على بع� ��ض ما لديهم ،يقول عن
وثيقة كتبها �أ�س ��كيا محمد لبع� ��ض حَ َفدة مُو ُر هَ وْكار« :و َو َقفتُ �أنا
عل ��ى ذلك الكت ��اب� ،أوقفني عليه خالي القا�ض ��ي �إ�س ��ماعيل بن
الفقيه القا�ضي محمود َكع ِْت»(((.
 - 3الرواية عن والده ،هو المختار القنبلي ،نحو�« :س ��مع ُته
ع ��ن والدي المختار ُق ْنب ُِل ،رحمه اهلل ،يتحدَّث به»(((« ،كذا نقلتُ
من �شيخي والدي ،رحمه اهلل»(((.
 - 4النق ��ل عن بع�ض العلماء والم�ؤرِّخين ،ك�ص ��احب (درر
الح�س ��ان ف ��ي �أخبار بع�ض ملوك ال�س ��ودان) بابَا ك ��ور بن الحاج
محمد(((.
�أ َّم ��ا (تاري ��خ الف َّتا� ��ش)؛ فلم يذك ��ره �إ�س ��ماعيل جاجي في
ُالح ُظ ُ
القارئ �أ َّننا لم نذكر تاريخ الف َّتا�ش؛ ل َّأن
م�ؤ َّلفاته ،يقول« :ي ِ
�ألفا قاتي ( َكع ِْت) محمود لي�س م�ؤ ِّل ًفا لهذا الكتاب»(((.

تنبكتو) ،وهو ِ�س� �ب ُْط محمود كعت الثاني َو�س ِميُّه ،وم�ؤ ِّل ُف (تاريخ
الف َّتا� ��ش) ،عا� ��ش ف ��ي القرن الحادي ع�ش ��ر الهجري  /ال�س ��ابع
ع�شر الميالدي ،وعا�صر �آثا َر الغزو المغربي ،وحُ كمَ البا�شاوات،
وا�صَ � � َل الكتاب َة التاريخيَّة كما فعل َ�س ِميَّاه َو�س َلفاهُ( :محمود َكع ِْت
الأوَّل ،والثاني)؛ فقام بت�س ��جيل �أحداث التاريخ في كتاب؛ بطلب
من �أ�سكيا داود بن �أ�سكيا هارون الذي تو َّلى �أ�سكاويَّة تنبكتُ عام
(1067ه 1657 /م) ،وعُ � ِ�زل عام (1079ه 1668 /م) ،وهو من
�أ�ساكي البا�شاوات المغربية(((.
ُتو ِّف ��ي محم ��ود كعت الثالث ب ��ن المختار القنب ِّل ��ي بعد عام
(1075ه 1664 /م)؛ فق ��د ذك ��ر حادث ��ة وقع ��ت في هذه ال�س ��نة
فقال« :وقد ر�أيتُ بعين ��ي ً
كثيرا ...وذلك في �أوَّل عام (1075ه /
1664م) »( ،((1وكان ذلك في عهد البا�شا ع َّمار بن �أحمد عجرود
ال�ش ��رقي الرا�شدي (1077 - 1073ه 1666 - 1662 /م) ،الذي
دام ثالث �سنوات وت�سعة �أ�شهر وت�سعة �أيَّام(.((1
وقد تزام ََن ت� ُ
أليف َك ْع � ِ�ت لكتابه (تاريخ الفتا�ش) مع ت�أليف
ال�س ��عدي (ت 1066ه 1656 /م) لكتابه (تاريخ ال�سودان) الذي
�أكم ��ل �أغلب ��ه ف ��ي الثالث ��اء (1063/12/5ه 1653 /م) ،ثمَّ زاد
 - 3محمود َكع ِْت الثالث:
الخا�ص بالحوادث التي وقعتْ بين عامي (- 1063
ِّ الباب الأخير ّ
هو :محمود َكع ِْت بن المختار ال ُق ْن َب ِّلي (ال ُق ْن َب ِّلي ،وال ُغو ْم َبلي،
1065ه)� ،أمَّا َكع ِْت؛ فيبدو �أ َّنه �أكمل كتابه بعد ع�ش ��ر �سنوات من
ورد بال�ص ��يغتين ،ن�س ��بة �إلى قبيل ��ة ال تزال �أفراده ��ا في مدينة
انتهاء ال�سعدي من كتابه ،وذلك ُق َبيْل عام (1076ه 1665 /م)؛
فهو �ساب ٌق لل�سعدي في البدء بالكتابة ،والح ٌق له في االنتهاء.
((( تاريخ الفتا�ش� ،ص .89
الأدل ��ة على ن�س ��بة (تاري ��خ الف َّتا� ��ش) �إلى (محم ��ود كعت
الثالث):
((( الم�صدر ال�سابق� ،ص .129
ِبن ��ا ًء على ك ِّل ما تق� �دَّم؛ يُم ِك ��ن الجزم ب� �� َّأن م�ؤ ِّلف (تاريخ
((( الم�صدر نف�سه� ،ص  ،142وانظر� :ص .175
((( الم�صدر ال�سابق� ،ص .72
((( الم�صدر ال�سابق� ،ص .70
((( الم�صدر نف�سه� ،ص .84
((( انظر :الم�صدر نف�سه� ،ص .44
((( �ألفا قاتي (مرجع ال�سابق)� ،ص .206

((( تذكرة الن�سيان في �أخبار ملوك ال�سودان ،مجهول� ،ص .233
( ((1انظر :تاريخ الفتا�ش� ،ص .75
( ((1تَو َّلى في جمادى الأول��ى 1073ه 1662 /م ،وعُ � ِ�زل يوم ال�سبت
1077/2/26ه 1666 /م ،انظر :تذكرة الن�سيان� ،ص .236
ثقافية ف�صلية َّ
محكمة متخ�ص�صة في �ش�ؤون القارة الإفريقية
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إفريقية
الف َّتا� ��ش) هو( :محمود كعت الثالث ب ��ن المختار القنبلي) ،وهو
الذي َ�س� � َّمى الكتاب بهذا اال�س ��م ،الذي يبدو �أ َّنه لم يُ�س� �بَق �إليه؛
فالت�سمية ِمنه ،و َله ،ومن الأد َّلة:
 - 1ذك ��ر كثي ��ر م ��ن الباحثي ��ن  -بالإنجليز َّي ��ة وغيره ��ا -
� َّأن الم�ؤ ِّل ��ف ه ��و اب ��ن المخت ��ار ،م ��ن غي ��ر تحديد ا�س ��مه ،مثل:
الأب جُ وزي ��ف ب ��رن �س ��نة (1333ه 1914 /م) ،وجُ � ْ
�ون هُ ون ِويك
 ،J.Hunwickو ن .لفتزي ��ون ، N.Levtzion
و�آخرون(((.
� - 2أ�شار �إ�سماعيل جاجي �إلى الثالثة (محمود كعت الأوَّل،
والثاني ،والثالث)((( ،ويبدو �أ َّن ��ه التقى ب�أحفاد الثاني ،والثالث؛
حيث نجده ي�ش ��ير �إلى �أفراد الأ�س ��رة في قرية ( َك ْر َ�ش ْمبَا) ،و�إلى
طريق ��ة كتابتهم ل� �ـَ ( :كع ِْت) ُ ( :كوتا) ،ونق َل ع ��ن �أفرا ٍد من بني
َك ْع � ِ�ت ،مثل :علي غاو بن محمود بن محم ��ود َكع ِْت الثالث ،وعلي
هُ ��و َّال بن علي بن محم ��ود َكع ِْت الثان ��ي ،ومحمود َك ْع � ِ�ت بن عبد
الرحمن �أبانا بن �إبراهيم بن محمود َكع ِْت الثالث(((.
 - 3الأخ ��وال الثالث ��ة للم�ؤ ِّل ��ف الذي ��ن يُك ِثر النق ��ل عنهم:
�إ�س ��ماعيل ،ومحمد الأمين (توفي ليلة الأحد 1055/12/10ه /
1646م؛ في َبيْنا)((( ،ويو�س ��ف ،فهم �أبن ��اء محمود َكع ِْت الثاني،
((( انظر( :حركة التجارة ،والإ�سالم ،والتعليم الإ�سالمي ،في غربي
�إفريقيا ،قبل اال�ستعمار ،و�آثارها الح�ضار َّية) ،د .مهدي رزق اهلل
�أحمد� ،ص ( ،)32 – 29ط 1عام 1419ه 1998 /م ،مركز الملك
في�صل للبحوث والدرا�سات الإ�سالمية ،الريا�ض ،وانظر مراجعه
الإنجليزية في� :ص  / 29حوا�شي (.)4 – 1
((( انظر� :ألفا قاتي� ،ص (.)221 ،220 ،213 ،207
((( انظر :المرجع نف�سه� ،ص (.)221 ،220 ،213
((( انظر :تاريخ ال�سودان ،لل�سعدي� ،ص َ ،276
وذك َر ُه بـ «�أخونا محمد
الأم�ي��ن كعت» ،وه��و ال�شخ�ص نف�سه ال��ذي ذك��ره – �أي�ض ًا  -في
الن�صان
�ص 300بزيادات كلمة «بن» بين محمد ،والأمين؛ �إذ يتفق َّ
في ك ّل �شيء ما عدا هذه الكلمة ،و�أ َّن��ه (�أي ال�سعدي) هو الذي
الحجة،
تو َّلى غ�سله؛
ُّ
والن�ص هو« :وفي ليلة الأحد ،العا�شر من ذي َّ
المكملة للخام�س والخم�سين والألف ،تو ِّفي �أخونا محمد،
الحرامِّ ،
بن الأمين ،بن �أبي بكر كعت ،في بلد َب ْي َنا ،فغ�سلتُهَ ،و ُ�ص ِّل َي عليه ،في
ال ُم�ص َّلى� ،ضحوة العيد ،و ُدفِن هنالك� ،ساعتئذ».
و�أُ َر ِّج� ُ�ح �أن يكون هو المق�صود بقول ال�سعدي« :تُو ِّفي الأخ العزيز،
حب ،الحنين من عهد الطفول َّية ،الفا�ضل ،ال َّد ِّين،
وال�صاحب ال ُم ُّ
الفقيه ،محمود كعت ،بن علي ،بن زياد ،في بلد َب ْي َنا ،ودفِن هنالك،
غفر اهلل ل��ه ،ورح�م��ه ،وعفا عنه ،وجمع �شملنا ،و�شمله في ِّ
ظل
العر�ض ،وفي الفرود�س الأعلى ،بم ِّنه وكرمه� ،آمين».
الن�ص نف�سه ِبـ « :محمود كعت ،بن علي ،بن زياد،
�أ َّما ت�سميته في ِّ
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ويل َّقب ك ُّل واحد منهم بـ (�ألفا)((( ،فقد ا�س ��تفاد من مذ ِّكراتهم،
وم ��ا كان لديهم من مخطوطات ووثائ ��ق ،وم َّما كانوا يُحدِّثونه به
�شفاه ًة.
 - 4ورد اال�س ��م الكام ��ل (�ألف ��ا محم ��ود ك ْع ِت ��ي ب ��ن مختار
غومبيل ��ي) ف ��ي ( )Wadu Dofoللم�ؤرِّخ الغيني �س ��ليمان
كانتي (ت 1977م) ،الذي تحدَّث عن الإمبراطوريَّات الإفريقيَّة،
وترجم� � ُه �إل ��ى العرب َّي ��ة الأخ عبد الق ��ادر َكجيرى ،م ��ع خط�أٍ في
التاري ��خ لوفاته بع ��ام (1593م) الذي هو ف ��ي الواقع تاريخ وفاة
(محم ��ود كع � ِ�ت الثان ��ي) – كم ��ا تق� �دَّم(((  ،-ومن غير �إ�ش ��ارة
�إل ��ى � َّأن الكتاب له؛ حيث ورد هذا اال�س ��م �ض ��من قائمة ب�أ�س ��ماء
والت�أريخ للوفاة ،بليلة الثالثاء ،ال�سابع ع�شر ،من ��ش� َّوال ،عام
1058ه»ـ؛ فال �أكاد � ُّ
أ�شك في �أ َّنهما خط�أ من ال ُّن َّ�ساخ ،خَ َل ُطوا به بين
�شخ�ص َّيتين مختلفتين ،بدليل:
الحاج
�أ  -محمود كعت (الثاني) بن علي :هو الذي ُولِد �أ َّيام �أ�سكيا ّ
وعا�صر ابنه �أ�سكيا داود ،و�صاهَ َره ،وقد مات – كما
محمد الكبيرَ ،
تق َّدم ،وعند ال�سعدي نف�سه -ليلة (1002/1/1ه 1594 /م) في
بلدة (�أَزْكيا) ،ولي�س في بلدة ( َب ْينا).
ال�سعدي قد ُو ِل��د ،بعد وفاته ،ب�سنتين عام (1004ه /
ب  -يكون َّ
1596م)؛ فال يمكن �أن تنطبق عليه الأو��ص��اف المذكورة؛ �إذ ال
معا�ص َر َة بينهما.
َ
ج  -يبقى �أن يكون محمود كعت الثالث هو الذي عا�صر ال�سعدي.
((( انظر� :ألفا قاتي( ،مرجع �سابق)� ،ص .208
((( انظر :نحو مو�سوعة تاريخ َّية لمالي� :إمبراطور َّية غانة ،مترجم
عن ( ،)Wadu Dofoبت�ص ُّرف وزي��ادة� ،إع��داد عبد القادر
بن تيجان كجيرى� ،ص  ،113م�ؤ�س�سة كجيرى للتربية والبحوث
التاريخ َّية2014 ،م ،مالي.

علماء – قدامى ومعا�صرين  -ن�سبهم الكاتب� ،أو المترجم� ،إلى
ال�سونينكي.

م�صادر كتاب (تاريخ الف َّتا�ش):

تنوعت م�ص ��ادر كت ��اب (تاريخ الف َّتا�ش) ،حيث �ش ��ملت ما
ي�أتي:
ِّ
 - 1ما ح�صل عليه من وثائق ومذكرات َ�سميِّه الأوَّل.
 - 2كتاب َ�س� � ِميِّه الثاني وجدِّه من �أ ِّم ��ه (تذكرة الإخوان)،
ووثائق ��ه ،ومذ ّكرات ��ه ،ومالحظات ��ه ،وتعليقات ��ه ،عل ��ى حوا�ش ��ي
المخطوطات.
َ
ً
ً
َ
 - 3ما نقله – كتابة �أو �شفاهة  -عن �أخواله الثالثة.
 - 4م ��ا ن َق َل ��ه – كتاب� � ًة �أو �ش ��فاه ًة  -ع ��ن وال ��ده (المختار
القنب ِّل ��ي) ،ويب ��دو �أ َّنه غير (محم ��د بن المختار) ال ��ذي يذكره
بقوله« :وقد كنتُ �أنا ً
يوما عند �شيخنا الفقيه محمد بن المختار،
الم َل َّقب محمد بن كرتم ...قال محمد ولد كرتم رحمه اهلل :جاء
بهذا الكتاب والدي الحاج المختار ،من حجَّ ته ،قال :نا َو َل ِنيه زين
العابدين في م�صر ،و�أمرني ب�إي�صاله لأ�سكيا نوح»((( ،ويذكره –
� ً
أحيانا كثيرة – ِبـا�سم «محمد كرتم» فقط.
يكتف ِبمُج َّرد النقل من هذه الم�ص ��ادر
وال �ش � َّ�ك في �أ َّنه لم ِ
وتو�سعٌ ،وتن�سيق.
الأربعة ،فلديه زياداتٌ  ،وتفا�صي ُل ُّ
 - 5ما ن َق َله عن غيرهم ِم َن العلماء والم�ؤرِّخين.
 - 6ما َ�سجَّ له ِمن عند نف�سه ِمن �أحداث عايَ�شها.
وي�ؤ ِّكد م�صدريه الأخيرين ( )6 ، 5المعلوماتُ التي �أوردها
أحداث مُت� ِّأخر ٍة لم تقع في �أيَّام �أ�صحاب الم�صادر الأربعة.
عن � ٍ
َ
َ
َ
ال دليل على تحريف (قا ِتي) �إلى (كع ِْت):
َ
َّ
يبق ��ى َبع� �دَُّ � :أن �إ�س ��ماعيل جاجي ذه ��ب �إل ��ى �أن (كع ِْت) و
( ُكوت ��ا)  -الذي نقله عن بع�ض ��هم َ -ت ٌ
حريف ِل� �ـَ ( :قا ِتي) ،الذي
التزم به في بحثه ك ِّله ،كما َ�س َّمى مكتبته للمخطوطات في ُت ْن ُب ْكتُ
بـا�سم (مكتبة ال ُقو ِتي).
وال يوجد لديه دليل َق ِويٌّ على تحريف ( َقا ِتي) �إلى ( َكع ِْت)؛
لما ي�أتي:
ُ
َ
 - 1قد تعاقبت على ا�س ��تعمال (كع ِْت) ثالثة �أجيال علماءُ:
كلُّه ��م فقه ��اء وق�ض ��اة وم�ؤرِّخون؛ م َّم ��ن يحملون ا�س ��م ( َكع ِْت)،
ولم ي�ش ��يروا �إلى هذا التحريف المزع ��وم ،ولم يُغيِّروه ،بل َكتبوه

ب�أقالمه ��م ،وف ��ي م�ؤ َّلفاته ��م! ولم يغ ِّي ْره – �أي�ض � ً�ا � -أو ي ُِ�ش� � ْر �إلى
التحريف �أحفادُهم العلماء ،والفقهاء ،والق�ضا ُة ،والم�ؤرِّخون.
 - 2يُ�س� � َتبعَد في �أمثالهم �أال ي�ش ��يروا �إلى �شيء من ذلك؛ لو
كان �ص � ً
علم ،وت�أليف ،ونفوذ ،يعي�شون في
�حيحا :وقد كانوا َذ ِوي ٍ
ك َنف ال�سالطين.
 – 3وف ��ي ( َقا ِتي) حرف القاف (ق العربية) ،وهو ال يوجد
في اللغة الالتينية وفروعها الأوروبية :وقد بذل �إ�سماعيل جاجي
ً
جهودا م ُْ�ض ِنية للرجوع ب�أجدادهم �إلى (�إ�سبانيا).
�أ َّم ��ا وج ��ود ح ��رف العين ال�س ��اكنة ف ��ي ( َك ْع � ِ�ت) ،وهو من
الحروف الخا�صّ ��ة باللغة العربية؛ ف�إمَّا لأ َّنه من (ال َكع ِْت) بمعنى
الذهاب مُن َت ِف ً
خا من الغ�ضب ،ومنه� :أ ْك َعتَ فال ٌن.
و�إمَّا ل َّأن العين ال�س ��اكنة ،في الأ�ص ��ل� ،أ ِل ٌف �ساكنة ( َك ِات)،
أعالم
والم�ؤ ِّلف قد �أكثر من ا�ستعمالها في ذكر �أ�سماء و� ٍ
أو�صاف ل ٍ
من النا�س ،مثل�( :أَ ْل َف ْع = �ألفا)� ،أي الفقيه والأ�ستاذ .و (وَعْ ُكرَيْ
= وَا ُكرَيْ ) و ( َم ْع َم ْع = مَامَا) �إحدى طرق النطق بـ (محمّد) في
لغة (�س ��نغاي  ،)Soŋayوقد ُت�ش� � َّد ُد الميم الثانية .و ( َم ْع َك ْي َنا
= َم ��ا َك ْي َنا) بمعنى محمد ال�ص ��غير .و ( َب ْل َم ْع = َب ْلمَا) من�ص ��ب
�إداري قدي ��م ف ��ي �إمبراطور َّي ��ة �س ��نغاي  ،Soŋayقب ��ل حكم
ال�س ِّنيِّين ،وا�ستم َّر �إلى �سقوطها(((.
لهجات لغة (�س ��نغاي :)Soŋay
ِومن معاني ( َك ِات) في ِ
وال�ص ��راخَ ،ف َي ْع ِني ِمهْنة الدعوة �إلى اهلل؛ �إحدى �صفات
الدعوةُّ ،
ُ
ْ
العلم ��اء والفقهاء والق�ض ��اة ،وهم كث ٌر في هذه الأ�س ��رة ،لأجيال
متعاقبة.
ً
ُ
 - 4ورد ف ��ي ن�س ��به( :الوعْ ك� �رَيُّ ) �أ�ص�ل�ا؛ ن�س ��بة �إل ��ى
(وَا ُك� �رَيْ )((( :ويكاد الإجما ُع يَن َع ِقد على � َّأن( :وَا ُكرَي ،و �س ��نغاي
 ،Soŋayووَن َغ ��را) ه ��م ثالث ��ة �إخوة �أ�ش� � َّقاء� ،أبوه ��م برا�س،
�أو ترا� ��س((( ،وه ��م الذين � َّأ�س�س ��وا ث�ل�اث ممالك �س ��ودانيَّة ،في
ال�سودان الغربي�( :سنغاي  ،Soŋayوغانا ،ومالي) 
((( كما �أكثر من ا�ستعمال العين بدل الغينَ ( :ك َي َم َع = َك َي َمغَ)َ ( ،ي ْن َت َع
= َي ْن َتغَ)َ ( ،ك � ْم��زَ ا ُع = َك � ْم��زا ُغ) ،و (ك��ا َع = ك��ا َغ) �أي الجدّ ،وقد
ي�ستعملها بدل ال��واو ال�ساكنةُ ( :ت ْع َب = تُو َبى) ،و ُ
(ط ْع َيهُْ /ت ْع َي ْه
= تُو َيا) ،والم�ضمومةَ ( :كا ُع  /غا ُع = غا ُو)� ..إلخ .وانظر :تاريخ
الفتَّا�ش ،تحقيق ،وطبع معهد �أحمد بابا للدرا�سات العليا والبحوث
الإ�سالم َّية ،بتنبكتو� ،سي�صدر قريب ًا.
((( انظر :تاريخ الفتا�ش� ،ص .1

((( تاريخ الفتا�ش� ،ص .167

((( انظر :الم�صدر ال�سابق� ،ص (.)26 – 25
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Who are called “Mahmoud
Ka’at?” and who wrote
“Fattash’s History”?
Dr. Haroun Al-Mahdi Megha
Professor at the Arabic Language Sector, University of Literature and
Humanities, Bamako, Mali
(Fattash’s History in the news of countries and armies)
is considered one of the most important resources about
the history of Western Sudan “Western Africa”. There are
contradictions about who wrote it, as there are three related
people, each of them is called “Mahmoud Ka’at”, each of them
was a scholar from the Islamic Soŋay Empire and they were
respectively: Mahmoud Ka›at the first, Mahmoud Kaa›t the
second and Mahmoud Ka›at the third.
Evidence referrers that Mahmoud Ka›at the Third was
the writer of Fattash›s History, he was Mahmoud Ka›at Bin AlMokhtar Al-Konboly and he was the grandchild of Mahmoud
Ka›at the Second. Among the evidence that he was the genuine
writer of the book that many researchers like J.Hunwick said
that the writer of Fattash’s History was Bin Al-Mokhtar and
among the evidences is that he cited his three uncles and they
were the sons of Mahmoud Ka›at the Second.
The resources of Fattash›s History were varied, some of
them was cited to his Father (Al-Mokhtar Al-Konboly) and
about First and Second Mahmoud Ka›at and what he cited
to others and from what he recorded from events in his era.
There is no strong evidence that the name «katy» was
distorted into Ka›at as the researcher Ismail Gagy said, because
three generations of scholars used the same word, and didn›t
cite that alleged distortion 
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(Arabian African) relations
in the writings of Professor
Ali Mazrou’i
Dr. Mohamed Achour
Professor of Political Science, Zayed University, United Arab Emirates
The scholar Ali Mazrou’i sees that the religious, linguistic and
historical relationships that are common between Arabs and Africans
represent a solid basis for (Arab African) relations; if better employed.
According to his point of view, the restrictions of (Arab African)
relations are represented in several factors. First, the geographical
definition of the continent Africa; Mazrou’i pays attention to the
artificiality of continents’ frontiers, and on the top of them the frontiers
between the African and Asian continents.
The history outlined by the colonizer represents an obstacle to the
improvement of (Arab African) relations; due to the exaggeration in
the Arab role about trading slaves in the continent, and the distinction
between North Saharan Africa and its South based on color, race and
religious principles; and the attempt to draw the North of the continent
from its African identity and including it to Europe. The (Arab African)
conflicts represent also another restriction to the (Arab African)
cooperation, which increases its danger because of internal tensions.
Ali Mazrou’i believes in the necessity of cooperation between
both sides (the Arabian and the African) in order to face the attempts
of domination and exclusion from the part of the Western world. He
goes further to claim that the first steps to execute (Arabian African)
relations are the adhesion of the peoples of the Arabian Peninsula with
their peers on the other side of the Red Sea, and looking for a new
definition of the continent of Africa that makes the Arabian Peninsula
a part of the continent. From this comes the invitation of Ali Mazrou’i
to build a geographical union between the two regions under what
is called (Afrabia) 
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Ahmadu Bello Sardauna.. A
Statesman and a Preacher
Dr. Muhammad Althani Omar
Researcher and a Preacher, Manager of Imam Bukhari Center for Research
and Translations, Kano, Nigeria
Hajj Ahmadu Bello Sardauna, was one of the ancestries of the great
Sultans of Nigeria, he made great efforts to restore some of the glories of its
leaders and chiefs who established a powerful Islamic state in the country,
until it was destroyed by the colonialism.
One of his first works was combating ignorance and illiteracy in his village,
by founding a new school that he was teaching in it by himself.
Then he joined politics with a clear objective: to restore some of the
glories of his nation, so he established the Northern People’s Congress in 1949,
based on honoring traditions and customs, and leaning towards the Islamic and
Arabic orient, and he finally won the rule of the northern emirates of Nigeria.
Ahmadu Bello supported Ulama and preachers with money and
other means of patronage to help them teach religion to the people, he
devoted rewards for them from his own money. He also built mosques in the
countryside, and was interested in raising the levels of Quran schools and
education in order to fulfill its role in modern Nigeria.
His endeavor in Islamic works expanded to reach the whole Islamic world,
as he intended to make efforts to reunite it, so he made a tour to some Arab and
Muslim countries that resulted in a conference in Jeddah in 29th of May 1961,
an achievement that paved the way to his call to the unity of the Muslim world.
One of his hallmarks to serve Islam is the establishment of Jama’atu Nasril
Islam (Society for the Support of Islam) in Nigeria, and calling non-Muslims to
Islam, and his co-founding of The Muslim World League.
In 1966 he was assassinated by treacherous killer, and assassination that made
eclipse to the light of the star of this person who beamed in the sky of his Ummah.
That was Ahmadu Bello Sardauna, A Statesman and a Preacher in Nigeria 
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The Yorubawi Arab Poetry..
Characteristics and
features
Dr. Kamal EddineMobarak Ali
Lecturer at Hikma University – Elourn/Nigeria
The Yorubawi people have known Islam, and Arabic
language got mixed with its words and terminology (the
language of Yoruba) and its arts, in addition to its scientific and
religious terms and some race and linguistic traditions. In Nigeria
generally and more specifically in Yoruba lands scholars of Arabic
language and its arts and sciences excelled, to the extent that
they made a firm step and valuable productions in the field of
language studies, literature and the sciences of religion.
The flourishing of literature in the lands of Yoruba coincided
with the rise of the Fodiya state; because the oldest scholar
and man of letters – his literary productions reached us – was
one of the scholars in (Elourn) city; the oldest land of Yoruba
in the development of Arabic language and its arts and the
Islamic culture and its sciences. This man of letters is the sheikh
Abu Bakr Bobi Al-Fallan, the Elorian who passed away in (1858
AD/1275 Hidjri).
The Muslim men of letters in the land of Yoruba did not
follow the astray and corrupted system, like ethics corruption,
social alienation, sexual arousal, gratifying gays… They did not
deviate from the Islamic creed in their literary productions. Also,
they abode by the original Arabic poetry form.
The history of literature in the land of Yoruba is divided into
three periods (the old, the median, and the modern), and each
period had its own specific characteristics. Each period also was
suitable to its environment and commitment 
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The problems & solutions..
African woman
Mohommed ALageed
Sudanese writer & researcher in Afrcan Affairs Member Of Qiraat
Editorial-board
The problems of African woman & solution is being very important issue
in deferent scientific researches, & deeper pragmatic effect in life, according
to recent changes & development that destroyed concept, custom & tradition
that were spread among societies, but affected the cosmos & nature fact,
especially which related to gender & what connected to such social role
& function. The scholar concentrates on African woman who suffers from
psychiatric, social, ecology pressures more than other, all that is under
shadow of literacy, disease & poorness, enclosed with injustice deal among
Muslim societies.
The scholar tackled challenge encounters African woman especially
Muslim, which considered as a great danger, that targeted her character &
nature, & the moral of societies too, through woman issue, in order to serve
a civilization agenda, depend on free a woman, saving her rights & gender
equality which called for wrong concepts, that contradicted with cosmos
law, & also ignore variety in creation of man & woman.
This thesis proves all what mentioned about this issue were conflict with
common sense & current eyewitness, while life organized by cosmic law that
represents by relationship between each one according to the characteristic,
including mankind, animals, plants creation. The marriage of all dimensions
is not conflicting between the two parties, it just preparatory procedures for
them to play their complete role in stability of mankind & protect human
being distinct. The equality between man & woman, will hurt a woman only
The scholar ensured that a woman today is suffering from unfair
defending affected all life edges negatively, as woman is efficient existing
member, they want her because of the freedom, rights, & equality to be factor
of societies & civil destroyer, so the wrong concepts against woman either
previously or recently, leaded to suffer more during this epoch.
The strong fundamental of mankind behavior organizing & social
relationship, are the cosmos law & correct congenital supports. As wrong
concepts produce wrong behavior 
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the African economic
integration
Dr. Mohammed Boubouche
Researcher in International Relations and Political Science
University Mohammed V - RABAT AGDAL
The world was going through in the current period deep changes
in the structure of the world and the formulation of many of the visions
and powers governing international relations. While recognizing that
did not result in these transformations of the new system is clearly
and tracks, the what is happening on the international scene with its
changes and its effects is worthy of consideration and deepened in
order to looking trends in the rebuilding of international system. The
overall trends indicate that the basic fact that, that the world moves
toward more actively the major economic blocs, both through the
new economic groupings or activating structures already exist, and
the conversion of the objectives of the enterprise in order to meet
the requirements of economic changes on the international scene
since the collapse of the Eastern Bloc, and the disintegration of the
Soviet Union, and the ensuing dramatic developments to rearrange
the structure of economic power in the world.
And in front of the difficulty of achieving comprehensive security
through the United Nations was to seek regional arrangements for
security. If the cold war between the major Powers had ended, and
became international disputes will be resolved through peaceful
means and military; it remains that most attention by States would
be to solve economic problems, through regional integration.
Africa has experienced similar to the rest of the continents of the
world-wide-ranging regional integrative activity, it is virtually a place
in which to engage in attempts to complementary, the following will
review some of these integration experiences and challenges faced
by and means to overcome them 
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Africa Economic situation
and Ten Opportunities for
Growth and Development
Dr. Gamil Helmy Abdulwahed
Economic Consultant, Ph.D. in Economics from Cairo University
This article tries to determine the current economic
conditions in Africa continent. It also tries to discover the
available opportunities that can be exploited to escape
from the poverty cycle that unfortunately is increasing in
Africa while decreasing in other places in the world. The
article ensures that Africa continent has many competitive
advantages. It has a strategic geographic location, a large
area reaches 30.190 Km, many rivers, large fertile agricultural
lands, oil and gas resources, many minerals, many tourism
locations and it also has human resources as its population is
more than one billion.
There are many growth potentials in Africa that can be
achieved even through changing the existing problems into
opportunities. For simplification purposes, the article focuses
only on ten of these opportunities, they are: enhancing the
Afro-Arab Economic Integration starting with agriculture
sector as a model, enhancing the economic integration
between African countries, improving transportation roads to
support bilateral trade, giving a great interest to education,
industrial development through localizing the procurements
of strategic sectors, equality in allocating resources, enhancing
the role of African Blocs in disputes settlement, applying
governance to control corruption, applying Integrated water
management policies and giving a great interest to health
care 
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The International Conception of Security

A Comparative
Overview of the American
and French Conception
in Sahel

Samir Kelaa El-Doros
Researcher in African Affairs, Algeria
The American conception of security to the Sahel emerges from the American
interest of Africa itself. In this context, the American administration asked many
African countries to join the (Coalition Against Terrorism) and initiated number of
initiatives as Pan Sahel and AFRICOM. This policy aims for controlling the petroleum
deposits of Western Africa, besieging the European influence, especially the French
one, and limiting the Chinese role in Western Africa.
The French conception of security to the Sahel area is based upon number
of interests in these countries, most important of which is enduring the traditional
French influence there, protecting these regions from the American rivalry
and competition especially with China, and restricting the power of Al-Qaeda
specifically in north of Mali.
In the scope of the international cooperation between the US and France
in combating terrorism, the direct coordination started with the initiation of
Operation Serval, in the framework of many common interests, on the top of them
is combating terrorism, although the two countries may have severe difference
on tactical levels, and each of them often take individual decisions.
The French existence and the American positioning in the Sahel area is
explained by many economic considerations, as this region has very valuable
treasures, specially (oil, gold, and uranium) and may be turned into an alternative
for providing energy, given the dire situations in the Middle East.
According to the aforementioned, we see these security conceptions as an
obstacle in the face of state building process and development in the region, and
amplify the terroristic dangers as a pretext of military interference. We see the most
suitable solution to achieve security is the cooperation and coordination among
the states in the Sahel area, as Algeria called for, through its security approach to
reinstate security and stability to the region once again 

139

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

summary

The American Approach
Toward Building Security
and Peace in the Sahel
Dr. Essam Abdul- Shafy
Professor of Political Science, Sakarya University, Turkey
The United States depended on number of mechanisms
to reinforce its strategic interests and building peace and
stability in the region according to its point of view to Africa
generally, and in the Sahel and Sahara specifically. Among
these mechanisms: strategic partnership, military bases,
establishing African force to combat terrorism, Pan Sahel
or Trans Sahara programs, the western security partnership
with the NATO, establishing AFRICOM (the American Africa
command), reinforcing the role of NATO in the region, and
establishing a Task Force for North Africa.
To face the Euro-American competition on the Maghreb
region, we must build an African security approach to this
region, in from of the international approach that intends
to impose its hegemony on the states of the region and
seizing its wealth. We should also support the initiatives that
aims to solidify dialogue and increasing the ability of local
communities to face terrorism and resisting it, and make
coordinated efforts to achieve comprehensive development,
especially as we live in the era of the giant economic unions
and bodies, in which the small and distracted states lose its
weight, and become a mere dependent and satellite states in
the international relations affected by its negative reflections 
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Fulani: People and
Language
Dr. Ali Yaakoub
Professor of Arabic Language, Arabic Language Faculty, Islamic University,
Niger
There is a lot of contradiction among the researchers about
the origins of the Fulani people; some relate them to Arabic,
Judaic or Pharaohs origins among many other sayings, most
of which are not based upon convinced scientific basics.
The specifying of the origin of the Fulani excites other
problem, due to their continuous traveling for pasture,
migration, and their homes that is expanded in wide areas
in Africa. The Fulani exist heavily in (Chad, Central African
Republic, Sudan, North of Benin, Togo, and Ghana) and in large
numbers in other countries.
Fulani language has special properties, it includes also
a high literature, and it is ranked number one among the
most common used languages in Africa, it was written by
Arabic alphabet, but the western invasion converted it into
Latin alphabet. The Fulani language was affected –as other
languages-with the Arabic Language in its words with 25%
percentage.
The Fulaq ni played vital role in preaching Islam in western
Sudan and in correcting the creeds of Muslims there, whereas
the Fulani established many Islamic entities in the 19th
century, among them was the Imamic rule, the rule of sheikh
Osman Den Phodio, the rule of sheikh Ahmed Lebo, and the
rule of sheikh Al-Hajj Omar Bin Saeed Tal El-Foty, and others 
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summary

Religious Social
Interaction in Burkina Faso
(Animism and Islam) as an Example
Dr. Zainab Bila Taseryyankini (Zenabo)
A researcher from, currently working as a teacher at the University Center for
Multi-specialization Studies in Burkina Faso
In Burkina Faso it is hard to separate between religion
and social relations, as the beliefs transcends the individuals,
and goes beyond to meet a special pattern of society, and
here comes the Animism firstly as the traditional religion in
Burkina Faso, followed by Islam and Christianity, as it Is a multi
faith country.
The study reveals some of the social religious interaction in
Burkina Faso, in a contrast between Animism and Islam, as the
study shows the creeds of Animism and its characterizations;
the relation between it and Islam on the level of creeds; the
social relation between Animists and Muslims, and how the
people there mixed between Islam and some of their old
traditions and habits in some social traditions like engagement,
marriage, polygamy, naming new infants and in circumcision.
The study presents also the Islamic viewpoint about
Animism, and how the encounter between Islam and the
spiritual values of Animism was a historical encounter that took
a long time, and needed a wisdom and patience to enhance it 
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Editorial

African Mass Media and its Role

in Serving Strategic Developmental
Issues in the Continent
More than any other continent, Africa
needs a powerful and purposive media
that contributes effectively in building its
developmental renaissance and guiding its
path to achieve its goals.
The effectiveness of the African
media depends on number of features and
characteristics. The most important of which
is it should be related to the distinctive
particularity that embodies the personality
of the continent to forge a message that
guides African people towards it. It should
deepens the awareness of the continent
and presents the sound understanding of
the African realities with its geographic and
historic dimensions that may work as a way
towards a purposive African media, as the
continent has a lot of material and ethical
capabilities.
To be a powerful tool, the African media
should fight the semblance of weakness
in the area of evil social illnesses in creeds,
understandings, traditions, concepts,
manners and ignorance of the past imperial
heritage and disputes. It should also focus
on combating diseases and epidemics, and
other natural factors that limit the African
capabilities and activities, to achieve the
internal solidarity, and the ability of direct
and effective communications among the
audience.
The most important goals that may
be achieved by purposeful and effective
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African media in supporting development
and strategic issues is the creation of a
unified vision in front of the threats to
African societies, and to play an effective
role in spreading awareness and security
culture among African citizens. It may shed
light on the challenges and security threats,
and make an active contribution to strategic
planning, and lead to a constructive dialogue
among local and foreign cultures. It also
can work to uncover aspects of falsehood
and distortion and unmask the distorted
approaches the western studies were based
upon, to finally achieve presenting the
correct picture of Africa.
The purposive media can also support
the foreign policies of the African countries
and its strategic relations and policies. This
includes the removal of sensitivities in the
African Arabic relations, and the distorted
mental picture the colonization engraved in
the Arab relationship with Africa. It also can
restore confidence in the capacity of African
and Arab peoples and their governments
in achieving a better future, and to prepare
a regional integration on the Arab African
levels.
At last, what remains to increases the
effectiveness of the purposeful African
media is to present a clear and influential
content in information transferring,
persuasion and corrections, according to a
sound methodology 

