المحتوى
كلمة

التحرير

ُ
ش��روطه وأسبابُه وقواعدُه ،التي
وتحقيق األهداف ،على مس��توى الفرد والمجتمع واألمّة،
للنجاح
ِ
ِ

ينبغي ّ
لنجاح أن يعرفها ويعمل بمقتضاها..
ّع
لكل
ِ
ٍ
صاحب هدفٍ ومتطل ٍ

��أ ْن ْ
وم��ن قواعد النج��اح التي أرش��د إليها الق��رآن الكريم قوله تعال��ى ...﴿ :وَلَيْ��سَ ا ْل ِبرُّ ِب َ
تَأتُوْ ْا
مَ��ن ات ََّقى وَ ْأتُ��و ْا الْبُيُوتَ مِ��نْ أَبْوَا ِبهَا وَات َُّق��و ْا هّ َ
الل لَعَل ُ
َّكمْ
الْبُيُ��وتَ مِ��ن ُظهُورِهَا وَلَكِ��نَّ ا ْل ِبرَّ ِ

لِحُ��ون﴾ [البقرة ]189 :؛ إذ «يُس��تفاد من إش��ارة اآلية :أنه ينبغي في ّ
ْ
أم��ر من األمور أن يأتيه
تُف
َ
كل ٍ

اإلنس��ان م��ن الطريق الس��هل القري��ب ،الذي قد جُع��ل له موص ً
ال؛ فاآلم��ر بالمع��روف والناهي عن

من قواعد
النجاح

المنك��ر :ينبغ��ي أن ينظ��ر في حال��ة المأمور ،ويس��تعمل مع��ه الرفق والسياس��ة ،الت��ي بها يحصل
طريق وأس��هله ،يحصل به مقصوده،
المقص��ود أو بعضه ،والمتعلّم والمعلّم :ينبغي أن يس��لك أقرب
ٍ
وهك��ذا ُّ
كل مَ��ن حاول أمراً م��ن األمور ،وأتاه من أبواب��ه ،وثابر عليه ،فال ب��د أن يحصل له المقصود
بعون الملك المعبود»(((.

وإن م��ن أب��واب النج��اح -على مس��توى الدول والمجتمع��ات :-أن تعرف م��ا تملك وما تس��تطيع ،وأن
َّ
تعتمد– بعد اهلل -على العمق الداخلي ،بهويته ومكوناته البش��رية والمادية ،لتنطلق منه ،وتبني
عليه الخطط والمش��اريع ،وتتح��رك وفق الق��درات واإلمكانيات الموجودة ،ف�لا تبالغ فتتحمل من
الديون ما يكبّل القرار ويستهلك الدخل ،أو تقتر فتضعف الحصيلة ويتبدد الجهد.
كثير من ال��دول ،في النه��وض بمجتمعاتها ،أنها لم تط��رق النهضة من
فإن من أبرز أس��باب «فش��ل»
َّ
ٍ

ً
ُ
أهدافه ومصالحُه الخاصّة من
اقتصادية؛ أعدّها مَن له
أبوابها الصحيحة؛ فحينما تطبّق خطط ًا
ورائها ويراعيها أو ً
ال ،أو تستنسخ نماذج في اإلدارة أو الحكم صُنعت لبيئةٍ لها هويّتُها وخصائصُها
المختلف��ة ،أو تُمكّ��ن للخبراء األجانب وتُهمّ��ش العقول الوطنية ،فإنها تس��تهلك الجهد ،وتضيّع
الوقت ،والعاقبة «الفشل»؛ ألنها لم تأت البيوت من أبوابها.
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االفتتاحية

االستثمار في الشباب اإلفريقي
مجتم���ع متط ّو ٍر
تتن��� ّوع المجتمعات بي���ن
ٍ
ومجتمع
ناهض وصاع���د،
ومجتمع
ومتخلّ���ف،
ٍ
ٍ
ٍ
ومجتمع يعيش مراحل
يعيش أت���ون الصراعات،
ٍ
سياسي أو قِ ي َمي ،وأ ّياً
فكري أو اقتصادي،
تح ّو ٍل
ٍّ
ٍّ
كان واقع المجتمع واتجاهه؛ يبقى اإلنس���ان هو
العنصر الفاعل المؤثر.
مجتمع دون
ب���أي
ف�ل�ا نه���وض وال ارتقاء
ّ
ٍ
جهد اإلنس���ان ،إنها س���نّة الله -عز وجل -في
خلق���ه{ :إ َِّن اللَّ َه الَ يُ َغ ِّي ُر َما ِب َق ْو ٍم َحتَّى يُ َغ ِّي ُروا ْ َما
ِب َأنف ُِسهِ ْم} [الرعد .]١١ :
ومع أهمية الدَوْر الذي يؤ ّديه أفراد المجتمع
كا ّفة ،بطبقاتهم وأجناس���هم ،يبقى الشباب ُهم
المحور وأصحاب ال َد ْور الفاعل.
فالش���باب هم النس���بة األكبر ف���ي تعداد
ُ
الس���كان في الدول المعاصرة ،والش���باب ُهم
األكثر حيوي ًة وفاعلية ،و ُهم أكثر فئات المجتمع
ال للتحوالت ،أ ّياً
استجاب ًة للتغيير ،وأسرعها تقب ً
كان اتجاه التغيير والتح ّول؛ لذا كان دعاة التغيير
في المجتمعات -بك ّل اتجاهاتهم ومدارس���هم-
يس���تهدفون الش���باب؛ ف ُهم أس���رع تق ّب ً
ال ،و ُهم
أداة انتق���ال الجدي���د م���ن متغي���رات الثقافة
وخصوصياتها إلى عمومياتها.
إن االس���تثمار في الش���باب هو االستثمار
ّ
الحقيق���ي في المجتمعات ،ف ُه���م القوة الفاعلة
ّ
والمؤ ّثرة ،و ُهم رجال المستقبل؛ فمرحلة الشباب
قنطرةٌ وبواب ٌة يم ّر بها الجميع ،و َمن يتحكم بهذه
القنطرة يتح ّكم في مستقبل المجتمع فيما بعد.
خاصة
ومحورية َد ْور الشباب وأهميته ليست
ّ
بالمجتمعات المعاصرة؛ فعلى مدى التاريخ كان
للش���باب ال ُد ْور الفاعل والمؤ ّث���ر ،فأهل الكهف

4
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الذين تناقل الناس خبرهم وش���أنهم ،قبل نزول
القرآن الكري���م وبعده ،كانوا فتي ًة كما ذكر الله-
ُص َعلَيْ َك نَ َب َأ ُه ْم بِالْ َحقِّ ِإ َّن ُه ْم
عز وجل{ :-نَ ْح ُن نَق ُّ
فِ تْ َي��� ٌة آَ َمنُوا ِب َر ِّبهِ ْم َوزِ ْدنَا ُه��� ْم ُه ًدى (َ )13و َربَ ْطنَا
الس َ���م َو ِ
ات
َعلَى ُقلُوبِهِ ْم ِإ ْذ َقا ُموا َفقَالُوا َر ُّبنَا َر ُّب َّ
ض لَ��� ْن نَ ْد ُع َوا ْ مِ ْن ُدونِهِ ِإلَه���اً لَ َق ْد ُقلْنَا إِذاً
َو أْالَ ْر ِ
َش َ
���ططاً} [الكهف ،]١٤ – ١٣ :واستعلى أولئك

الوثني بإيمانهم وتوحيدهم
الفتية على المجتمع
ّ
وفضلوا العيش في الكهف الض ّيق
لله عز وجل،
ّ
على حياة الرخاء والدعة؛ حفاظاً على إيمانهم..
{ه ُؤ اَلءِ َق ْو ُمنَا ات ََّخ��� ُذوا مِ ْن ُدونِهِ آَ ِل َه ًة لَ ْو اَل يَ ْأتُو َن
َ
َ
َ
َعلَيْهِ ْم ِب ُس���لْط ٍان بَ ِّي ٍن َف َم ْن أ ْظل َ ُم مِ َّمنِ ا ْفتَ َرى َعلَى
اللَّهِ َكذِ باً} [الكهف .]١٥ :
وف���ي قصة أصحاب األخ���دود ،من حديث
صهيب -رضي الله عنه -في صحيح مسلم ،قال
النب���ي صلى الله عليه وس���لم« :كان َمل ٌ
ِك في َمن
كان قبلكم ،وكان له ساحر ،فل ّما َكبِر قال للملك:
إلي غالماً أعلّمه الس���حر،
إ ّني قد كب ُ
ِرت فابعث ّ
فبعث إليه غالماً يعلّمه ،(((»....وذكر من ش���أن
ذلك الغالم وثباته عل���ى الحق ،و َد ْعوته ،وإيمان
(((  �أخرجه م�سلم مرفوع ًا ،ح ( ،)3005في الزهد :باب ق�صة
�أ�صحاب الأخ���دود وال�ساحر وال��راه��ب وال��غ�لام ،و�إ�سناده
�صحيح على �شرط م�سلم ،قال الحافظ ابن حجر في الفتح
(�( :)698/8ص ّرح برفع الق�صة بطولها حماد بن �سلمة،
عن ثابت ،عن عبد الرحمن بن �أبي ليلى ،عن �صهيب ،ومن
طريقه �أخرجه م�سلم والن�سائي و�أحمد .ووقفها معمر ،عن
ثابت ،ومن طريقه �أخرجه الترمذي) ،ف�سياق حديث معمر
لي�س فيه �صراح ًة �أنّ هذه الق�صة من كالم النبي �صلى اهلل
عليه و�سلم؛ كما قال الحافظ ابن كثير في تف�سيره ،وقال:
(قال �شيخنا الحافظ �أبو الحجاج المِ زِّ ي :فيحتمل �أن يكون
من ك�لام �صهيب ال��روم��ي ،ف�إنه ك��ان عنده علم من �أخبار
الن�صارى) ،تف�سير ابن كثير.)368/8( ،

الناس على يديه ،وهو ال ي���زال غالماً صغيراً،
فالساحر حين أراد أن يبقى عل ُمه من بعده؛ طلب
من الملك أن يختار غالماً يافعاً يعلّمه.
وأتباع األنبياء -صلوات الله وسالمه عليهم-
كانوا من الشباب ،قال -تبارك وتعالى -عن دعوة
وسى ِإ َّال
موسى -عليه الس�ل�امَ { :-ف َما آ َم َن ِل ُم َ
ُذ ِّر َّي��� ٌة ِّمن َق ْومِ هِ َعلَى َخ ْو ٍف ِّم���ن فِ ْر َع ْو َن َو َملَئِهِ ْم
أَن يَ ْف ِتنَ ُه ْم} [يونس  ،]٨٣ :قال ابن كثير -رحمه
الله -في تفس���ير هذه اآلية« :يخبر -تعالى -أنه
لم يؤمن بموس���ى عليه الس�ل�ام ،مع ما جاء به
من اآليات البينات والحجج القاطعات والبراهين
الساطعات ،إال قلي ٌل من قوم فرعون من الذرية،
ٍ
وخوف منه ومن ملئه أن
و ُهم الشباب ،على َو َج ٍل
ألن فرعون
ير ّدوهم إلى ما كانوا عليه من الكفرّ ،
[لعنه الله] كان جباراً عنيداً مس���رفاً في التمرد
والعتو ،وكانت له س���طوة ومهابة ،تخاف رعيته
منه خوفاً شديداً»(((.
وكذلك كان معظم أتباع النبي صلى الله عليه
وسلم من الش���باب؛ فنصف العشرة المبشرين
بالجنّة -رضوان الله عليهم -أس���لموا و ُهم دون
العش���رين ،ومعظم الذين ش���هدوا بيعة العقبة
الثانية من األنصار مع رسول الله صلى الله عليه
وس���لم كانوا ش���باباً ،ففي حديث جابر -رضي
الله عنه -في روايته لقصة بيعة العقبة ...« :ث ّم
بَ َعثنا الل ُه عز وجل ،ف ْأت َم ْرنا ،واجتمعنا س���بعون
رج ً
ال منّا ،فقلنا :حتى متى نَ َذ ُر رسو َل الله صلى
الله عليه وس���لم يُطرد في جبال مكة ،ويخاف،
فرحلنا حتى َقدِ منا عليه في ال َم ْوسم ،فواعدناه
ِش��� ْعب العقبة ،فقال ع ّمه العباس :يا ابن أخي،
إن���ي ال أدري ما هؤالء القوم الذين جاءوك؟ إ ّني
ٍ
رجل
ذو
معرفة بأهل يثرب! فاجتمعنا عنده من ٍ
((( تف�سير اب��ن كثير ،)287 /4( ،تحقيق �سامي بن محمد
�سالمة ،دار طيبة للن�شر والتوزيع ،ط1420 2هـ 1999 /م.

ورجلَيْ���ن ،فل ّما نظر العب���اس في وجوهنا ،قال:
أح َداث»(((.
هؤالء قو ٌم ال أعرفهم ،هؤالء ْ
وقال ابن كثير متحدثاً عن قصة أهل الكهف:
«فذكر -تعالى -أنهم فتية ،و ُهم الش���باب ،و ُهم
أقبل للحق ،وأهدى للس���بيل من الشيوخ ،الذين
قد عتوا وغشوا في دين الباطل؛ ولهذا كان أكثر
المس���تجيبين لله ولرسوله صلى الله عليه وسلم
شباباً ،وأما المش���ايخ من قريش؛ فعا ّمتهم بقوا
على دينهم ،ولم يُ ْس���لم منهم إال القليل .وهكذا
أخبر -تعالى -عن أصح���اب الكهف أنهم كانوا
فتية شباباً»(((.
فجدي ٌر بقادة الرأي والمصلحين في المجتمع
أن يُعنَوا بالش���باب :بإعداده���م ،وحمايتهم من
موج���ات التغريب والعولم���ة ودعوات الضاللة،
وأن يفتح���وا صدورهم للش���باب ،فيس���تمعوا
إليهم ،ويجيبوا عن إش���كاالتهم وما يعرض لهم،
وأن يبذلوا الجهد في المش���روعات التي تُعنى
ً
تأهي�ل�ا وتربية ،واس���تثماراً ألوقات
بالش���باب
الفراغ.
واالستثمار في الشباب؛ ال يؤتي أكله ويحقّق
ثمرته ما لم يُضف له االعتناء بالفتيات والشابات؛
فهن الساعد األيمن ،والظهير والمعين.
ّ
نفع الله بالجهود ،وبارك في الخُ َطى ،وصلى
الله وسلم على نبينا محمد وآله وصحبه 

(((  �أخرجه �أحمد في الم�سند ،ح ( ،)14653تحقيق �شعيب
الأرن�ؤوط و�آخرون ،م�ؤ�س�سة الر�سالة – 1421هـ 2001 /م.
((( تف�سير ابن كثير.)140/5( ،
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َد ْور رحلة ّ
الحج في نشر التعليم العربي
اإلسالمي بغرب إفريقيا :شمال نيجيريا نموذجًا
د� .أمين يهوذا
محا�ض�ر بق�س�م اللغ�ة العربي�ة ،كلي�ة الآداب،
جامعة والية كدونا  /نيجيريا

�شهد

حركات
ومتخ�ص�ص�ة ،وظهور
�شم�ال نيجيري�ا رحلات متع�ددة ،ومن معاه�د علمية ،عا ّمة
ٍ
ّ
�أه ّمه�ا رحالت الحج ،وبمج�رد اعتناقهم ديني ٍة تجديدية ،نقلت المنطقة بالإ�سالم وتعاليمه
الإ�سلام �أخ�ذوا يتابع�ون قافلة تل�و �أخ�رى لزيارة وممار�ساته ال�صحيحة نحو الأف�ضل.
الحرمي�ن ال�شريفي�ن ،مم�ا �أ ّث�ر �إيجاب� ًا ف�ي تط� ّور
إ�سالمي بالمنطق�ة ،بجانب وفود
التعلي�م
العرب�ي ال ّ
ّ
تاريخ موجز عن رحلة الح ّج في غرب �إفريقيا
ٌ
العلماء والدعاة والم�صلحين ،حتى ّ
تكونت
خا�صة:
مجموعة عامّة ،ونيجيريا ّ
كبي�ر ٌة من العلماء وطلاب العلم من �أهله�ا ،تناف�سوا
شعائر اإلس��ل�ام ،من صالةٍ
وصوم وزكاةٍ وحج ،تحمل
ٍ
في مجاالت العلم والمعرفة ،وظهر ذلك في ت�أ�سي�س األبعاد الموس����مية المنتظمة التي تش ّد األفارقة إلى أدائها
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ٍ
المجتمعي الذي ألفه
عال ج ّداً؛ الرتباطها بالتعايش
بنشاط ٍ
ّ
اإلفريق����ي ،كما أنه وجد في رحلة الح ّج ما يق ّربه إلى مواله
العليم القدير ،أضف إلى ذلك ما تتضمنه الرحلة من ٍ
غايات
والتحمل،
حب الشجاعةّ ،
تنس����جم مع فطرته األصيلة ،من ّ
والبطولة ،والتف ّوق ،واالستطالعات ،والجوالت حول العالم.
ويقال إ ّن من يس����تعد لرحلة الح ّج كان يُح ّول بيته إلى
بقلوب مفعمةٍ
مصلًّى
وملتقى ألهل اإليمان ،حتى يستودعوه ٍ
ً
بحب الله تعالى ورس����وله صلى الله عليه وسلم ،ومشتاقة
ّ
إلى الديار المقدس����ة ،وبجانب دعواته����م له يُح ّملونه أمانة
الدعاء لهم في الحرمين الشريفين(((.
وعلى امتداد إفريقيا جنوب الصح����راء؛ اهت ّم ملوكها
بعد إس��ل�امهم برحلة الحج ،لنشر اإلس��ل�ام أو ترسيخه،
باإلضاف����ة إلى ذلك :أنه����م ع ّدوها من مظاه����ر البطولة
والتفاخر ،واستطالعات الهيمنة على دول الجوار.
يحجون
وملوك مالي أسالف منسا موس���ى كانوا ّ
بيت الله الحرام ك ّل عام ،لكن تميزت زيارة منسا موسى
حينم���ا ح ّج ،عام 1324م((( ،وكذلك أس���كيا محمد بن
أبي بكر ملك س���نغاي (1494م 1591 -م) ،ذهب للح ّج،
العباس���ي
وم ّر بالقاهرة ،ووقف بها مدة ليقابل الخليفة
ّ
ويحظى بمباركته(((.
ومن س��ل�اطين ش����مال نيجيريا وأمرائه :دونمه
سلطان قام بأداء فريضة
ٍ
ملك كانم برنو ،إذ يُع ّد أول
الحج ،ح ّج ثالث مرات((( ،وح ّج بعده أمراء الهوس����ا،
منه����م بعض أمراء كنو وكش����نا وززو ،وممن تذكرهم
الروايات المحلية :محمد ياجي من كنو ،ومحمد ح ّم َد
أمير زاريا.
وبجانب رحالت الملوك والس��ل�اطين واألمراء؛ كانت
ٍ
أهداف
هناك رح��ل�ات العلماء التي نُ ّظمت من أجل تحقيق
علمي����ةٍ متعددة ،منها :التعلّم والتعلي����م ،واالتصال باألمراء
((( م��ق��اب��ل��ة ���ش��ف��وي��ة م���ع ال���ح���اج م��ح��م��د ج��ي��غ��اوي ،ب��ت��اري��خ
الحج �سير ًا على
2016/4/3م ،حيث ذكر �أنه �أدى فري�ضة ّ
الأقدام قبل منت�صف القرن الع�شرين.
((( ال�سعدي :تاريخ ال�سودان� ،ص .24
((( ال�سعدي� ،ص .76
((( �أحمد بن فرطوا :تاريخ مي �إدري�س �ألوما� ،ص .131

والشعوب ،والدعوة إلى اإلسالم وإرشاد الناس إلى حقيقته،
وبخاصة
حيث حظي شمال نيجيريا قديماً بهذه الرحالت،
ّ
رح��ل�ات الوفود القادمة من المغرب وموريتانيا والس����نغال
ومالي وغانا وسنغاي ..وغيرها.
وكما كان هذا ش����أن الملوك والعلماء؛ تس���� ّرب هذا
السلوك إلى الشعب ٌّ
كل حس����ب طاقته ،فقد اشتهرت أس ٌر
ُ
في مناط����ق نيجيريا قديماً بمزاولة رحلة الحج ،حتى أطل َق
عليها :أَلْحزا َوى ( ،)Al-hazawaوتِكا ِر ( ،)Tikariوتنتشر
هذه األسر إلى اآلن في كانو وكشنا وزاريا ،على سبيل المثال:
أس����رة ألحزاوا في زاريا؛ اشتهرت برحلة الح ّج قديماً على
شكل مجموعة ،منهم العلماء والتجار ومرافقوهم ،كما تتّجِ ر
بترحيل الناس إلى الحرمين مقابل مبالغ متّفق عليها(((.
وحينم����ا ترحل هذه األس����رة إلى الحرمين تس����تودع
مدارسها وممتلكاتها إلى بعض األمناء ريثما ترجع ،ويحدث
التزاوج بين أفرادها وبين أس����رٍ أخرى على الطريق ،ولهذه
األسرة َو ْسم يم ّيزها عن األسر ذات األوسمة ،ووسمها رس ٌم
هرمي تحت الشفة السفلى ،وأش����ار الحاج محمد
���كل
بش� ٍ
ٍّ
بلّو إلى أنه قاب����ل بعض األفارقة الس����اكنين في الحرمين
وأحس بأنهم بقايا إخوانهم الذين بقوا
باألوسمة نفس����ها،
ّ
في الحرمين(((.
وفي زاريا -أيضاً -أسرةٌ مشهورةٌ بلقب «تِكارِ» ،وتسكن
توصل إليه
ف����ي أحياء «مغاجِ َيا» جنوب المدينة ،وحس����بما ّ
الباحث :فإ ّن هذه األس����رة من األس����ر التي انشغلت برحلة
الحج قديماً(((.
وإذا أراد رج���� ٌل الح ّج يُع ّد نفس����ه روح ّي����اً واجتماع ّياً
واقتصاد ّي����اً ،بحيث يزي����د من التقرب إل����ى الله باألعمال
الحس����نة ،وكثرة الصدقات ،والعفو عن الناس ،ونشر الخير
في مجتمعه ،كما يكتب وصيته عن ثروته وأهله وغير ذلك،
ب����ل منهم م����ن كان يُطلّق زوجاته خش����ية أن يدركه الموت
عل����ى الطريق ،مثل :الش����يخ جبريل بن عمر ش����يخ عثمان
((( مقابلة �شفوية مع الحاج محمد بلو ،واحد من �أ�سرة �ألحزاوا،
زاريا ،بتاريخ 2016/4/7م.
((( المقابلة نف�سها.
(((

K.Yushau the history of Zazzau, under
.graduate thesis, A.B.U. 1998, P.37
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بن ف����ودي((( ،وبمقابل ذلك كان بعضهم يتزوج على الطريق
ويخلّف األبناء ،منهم على س����بيل المثال :الشيخ حياة الدين
َغالدِ ي َم����ا((( م����ن زاريا ،وهو ج ّد الس����يد منير جعفر االبن
األكبر لألمير الراحل جعفر من جهة والدته ،حيث تزوج في
الس����ودان وخلّف األبناء هناك((( ،كما كان بعضهم يستقرون
بين المدن الواقعة على الطريق أو األراضي المقدس����ة وما
جاورها ،منهم والد المناضلة الفلسطينة النيجيرية فاطمة
البرناوية(((.
كما أ ّن للذهاب إلى الح ّج مراس����يمه ،وكذلك للرجوع
أيض����اً ،وفي ذلك يقول اإللوري« :في اس����تقبال العائد من
الح ّج يخرج األق����ارب واألصدقاء إلى موقف الس����يارة أو
محط����ة القطار أو المطار ليس����تقبلوا الح����ا ّج الجديد ،ث ّم
عظيم كأنه ملك يت ّوج.(((»...
يرافقوه إلى بيته في ٍ
موكب ٍ

طرق رحلة الح ّج من نيجيريا �إل��ى الأرا�ضي
المقد�سة:

تب����دأ رحلة الحجيج من دول غ����رب إفريقيا ،من دول
حوض نهر النيجر ،أو س����هول فولتا العليا ،أو الدول المطلة
على شاطئ المحيط األطلسي.
طريق واح����د ،تتجمع أغلبها
تخ����رج القوافل كلها في ٍ
ف����ي تش����اد أو نيجيريا أو النيجر ،كم����ا تخرج األخرى عن
طريق طرابلس وطبرق وبرقة ومصر ،تلتقي ُ
بطرق الحجيج
القادمي����ن من المغ����رب العربي وبالد ش����نقيط ،والطريق
الرئيس هو الذي يعبر الس����ودان؛ إذ يم ّرون بديار الممالك
اإلسالمية القديمة في تشاد الباقرمي ووداي ،ويدخلون في
حماية س����لطان سلطنة الفور ،أو الداجو ،أو سلطنة التنجر
القديمة ،أو س����لطنة المس����اليت ،وهناك يج����دون معاملة
((( ال�شيخ محمد �سمبو �إبراهيم بن نوح :درة تحت الرمال ،نبذة
عن تاريخ حياة �شيخ ال�شيوخ الفا�ضل جبريل بن عمر ،مطبعة
�إحياء التراث� ،سكتو2012 ،م� ،ص (.)20 - 19
((( من�صب من منا�صب �إمارة الهو�سا.
((( مقابلة �شخ�صية مع الدكتور ثالث /محا�ضر بجامعة والية
كدونا ،بتاريخ 2016/8/16م.

((( مقابلة الحاج محمد من جيغاوا ،المذكورة �سابق ًا.

((( الإ�سالم في نيجيريا وال�شيخ عثمان بن فودي ،مرجع �سابق،
�ص .143

((( الدكتور ثالث :ال�شعر ال�سيا�سي في مملكة زاري��ا ،درا�سة
�أدبية تحليلية ،بحث مقدم لنيل درج��ة الدكتوراه في اللغة
العربية ،جامعة �صكتو2014 ،م.

(((

8

خاص����ة واهتماماً كبيراً للغاي����ة ،ويلتحق َمن أراد المواصلة
ّ
للحجاز بالقوافل المتحركة عن طريق درب األربعين؛ برفقة
المحمل الذي يحوي كس����وة الكعبة وعطايا س����لطان الفور
ألهل الحجاز.
وتنطلق ه����ذه القوافل م����ن برنو متوغلة في تش����اد،
م����روراً ِب َب ْرلُومِ ي وجِ غِ نَا و َغا َما ،وإلى الس����ودان بداي ًة ب ِنيِاال
وأُ ّبَي ،قاطعة شمال السودان ،إ ّما سالكة جنوبه وإ ّما أقصى
ش����رقه ،لتلتقي في البحر األحمر ،حيث تتجه الس����فن إلى
ميناء ج����دة((( .غالباً تتكون القافلة من الحجيج وعائالتهم،
والتجار ،ويعتقد
وتض���� ّم الفقهاء ومعلّم����ي القرآن الكري����م ّ
الكثير من أهل البقاع اإلفريقية البعيدة أ ّن الس����ودان جز ٌء
من أرض الحجاز.
ٍ
بامتيازات جعلته يس����تقبل أكثر
امتاز ش����مال نيجيريا
القواف����ل التجارية ،أو يلتقي أغلبها داخله ،أضف إلى ذلك:
القوافل التي تلتقي في منطقة « َك ِب» بأقصى الشمال ،أو في
تجاري؛ قبل أن
«كش����نا» ،حيث تحو ّلت بهذه القوافل لمركزٍ
ٍّ
تتسلم «كنو» زمام القوافل والمتاجرة(((.
وكثي����راً ما تح ّول����ت هذه الطرق إلى ط����رق الحجيج،
وبخاصة الحجيج التجار ،ولمثل هذه القوافل شعبي ٌة عالي ٌة
ّ
برغم تباطؤها على الطريق ،وهذا ما جعل مساحات شمال
نيجيريا مم ّراً للحجيج ،بل س���� ّهل لشعوبها رحلة الح ّج أكثر
من غيرهم؛ مم����ا جعل المؤرخين يطلق����ون على المنطقة
وعليهم« :بالد التكرور» من التكرار ،لش ّدة تردادهم.
وتجدر اإلش����ارة إلى :أ ّن كثيراً من المدن قامت نتيجة
مرور هذه القوافل ،ومنها :دماترو ( ،)Damaturuوفتسكن
( ،)Fataskunوغمبورن غاال ( )Gamborin galaببرنو،
وتتميز أمثال هذه المدن بق ّراء كتاب الله والعلماء ،وقد ظ ّل
كثي ٌر من آثارها باقية.
وق����د ت����رك المس����لمون الحجي����ج بالمناط����ق التي
عبروه����ا آثاراً من العادات والتقالي����د ،وأنماطاً من الثقافة
الخاصة بالمذهب
واللغة ،وعدداً من مدارس����هم الفقهي����ة
ّ
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المالكي ،وقراءاته����م للقرآن الكري����م برواية ورش ،وكتبهم،
اإلفريقي بين
وكذلك في التزاوج والمصاهرة ،وإدخال الدم
ّ
الشعوب والقبائل المتعددة على طريق الحج.

مدرا�س طرق الحج ..و�أبرز علمائها وطالبها:

كان لط����رق الحج َد ْو ٌر ف ّعا ٌل ف����ي إيجاد مدارس نقّالة،
ينتم����ي إليها كثي ٌر من العلماء والطالب ،وبما أ ّن رحلة الح ّج
قديماً كانت تس����تغرق أشهراً وس����نوات ،بين المدن والقرى
والمفاوز ،فإ ّن هذا أصبح فرصة كبيرة للعلماء لكي يد ّرسوا
الديني أينما حلّوا ،ويأتي إليهم الطالب ،سوا ًء
لطالب العلم
ّ
من قاصدي الح ّج ،أو َمن تقع بالدهم على طرق الحج.
«لقد كان المسلمون في نيجيريا يقومون بأداء فريضة
الحج مع أنه أم ٌر ش����اقٌّ ج ّداً في ذلك الزمن ،وكان يستغرق
عدة س����نوات ،ف����كان الحجيج يخرجون ف����ي قافلةٍ صوب
الشرق ،ويتكسبون في الطرقات ...ويقوم البعض بالتدريس
خالل السفر ،كما يقوم بالتعلّم إذا صادف َمن هو أعلم منه
في الطريق»((( .وللملوك واألمراء َد ْو ٌر كبي ٌر في إنش����اء هذه
الم����دارس ،عن طريق جلب العلماء إلى مناطقهم عبر رحلة
الحج ،من ذل����ك :الملك دونما ديبالي ملك كانم برنو ،حيث
رحل إلى الح ّج ثالث مرات ،واستدعى مجموعة من العلماء
إلى الدولة ،كما جلب كتباً إسالمية وعربية ،وأرسل مجموعة
من الطلبة إلى األزهر الش����ريف للدراسة ،وبنى لهم رواقا
أسس لطلبة برنو مدرسة
يُس���� ّمى« :الرواق البرناوي» ،كما ّ
في الفسطاطُ ،عرفت بمدرس����ة ابن رشيق لتدريس الفقه
المالكي((( ،وبعده :الملك إدريس ألوما وأبناؤه ،حيث ط ّوروا
هذا المشروع ،وجلبوا العلماء من خالل هذه الرحلة(((.
هذه الس����يرة المحمودة لم تقف على ملوك كانم برنو
فق����ط ،فقد انتش����رت عند ملوك وأمراء مناطق الهوس����ا،
بداي����ة ب َِجنْ ُدوتُ����و ( ،)Kashina lakaحيث تقع قريباً من
((( الدكتور� :شيخو �أحمد �سعيد غالدنثي :حركة اللغة العربية
و�آدابها في نيجيريا.
((( كبير �آدم تدن نفاوا :المدخل �إلى الأدب العربي النيجيري
في القرن التا�سع ع�شر الميالدي ،دار الأمة ،ط� ،2ص .15
((( ال�شريف �إبراهيم �صالح الح�سيني :تاريخ الإ�سالم وحياة
العرب �إمبراطورية كانم ،برنو ،مطبعة م�صطفي البابي
الحلبي و�أوالده� ،ص (.)125 - 121

سكتو حال ّياً ،حيث س����كن الشريف يحيى منذ أواخر القرن
الثاني الهجري -حسبما قاله خليفة قريب الله((( ،-إن ص ّح
التَ ْأريخ ،تع ّد هذه المنطقة ذات األسبقية من كانم برنو ،وقد
جلب معه كتاب الموطأ لمالك وبعض الكتب العربية الدينية.
ومن ذلك أمراء كنو ،حيث استضافوا من العلماء الشيخ
المغيل����ي ،ومجموعة من العلماء الوناغريين الذين س����كنو
َم َدابُو ( ،)Madaboوجلبوا معهم مكتبة إسالمية ضخمة،
منها كتب التصوف وعلم اللغة((( ،كما اس����تقبلت إمارة زاريا
وفود العلماء ،على رأسهم أسرة مقاطعة جوما ،وأسرة كونا،
من هاتَيْن األس����رتَيْن تتواصل اإلمام����ة في زاريا إلى يومنا
هذا((( ،وذكرت الروايات المحلي����ة بعض أمراء َز ّز ْو ،الذين
استدعوا العلماء إلى إماراتهم عبر رحالت الحج.
وس���� ْو ،واألمير محمد
وم����ن ذلك أمي����ر َز ّز ْو :محمد ُك َ
الثاني ،وغيرهم ،حيث ت ّم اس����تدعاء الش����يخ ش����ئت كسفا
من زنفر ،والش����يخ إس����حاق الكانمي ،بل يُع ّد ذلك من أكبر
األس����باب التى أ ّدت إلى وفود جاليةٍ من العلماء الكانميين،
حيث نش����روا الفقه المالكي فيه����ا ،وكذلك الحال مع ُغو ِب ْر
كشنا وأدماوا.
ً
تتوزع الم����دارس بين هذه المناط����ق ،خصوصا على
ط����ول طرق الح ّج ،ذك����ر الحاج محمد -م����ن جِ يغا َوا :-أنه
تعلّم القرآن الكريم وبردة المديح في إحدى مدن تش����اد ،بل
استطاعوا أن يك ّونوا فرقة إنشاد بردة المديح على طريقهم
إلى الحرمين الشريفين((( .هذا ،ولقد ذكرت بعض المصادر
المحلية والتاريخية أس����ماء عددٍ م����ن العلماء وطلبة العلم
الذين رحلوا من المناطق النيجيرية إلى الديار المقدس����ة،
���كل كبيرٍ في تأس����يس هذه المدارس ،ونشر
وأسهموا بش� ٍ
أصحابها العلوم العربية واإلس��ل�امية ،وغيرها ،على طريق
الحج ،أو َف ْور رجوعهم من الحج.
((( ال�شيخ قريب اهلل محمد النا�صر كبرا (1993م) :الر�سالة
الجليلة لمكانة نيجيريا العلمية ،قبل كيان دول��ة �سكوتو،
المكتبة القادرية ،كانو� ،ص .23
((( الثقافة العربية في نيجيريا ،مرجع �سابق� ،ص .25
((( بلو مو�سى �أبوبكر :معاهد مدينة زاري��ا العلمية ،بحث لنيل
الماج�ستير في الدرا�سات الإ�سالمية ،جامعة بايرو ،كنو2014 ،م.
((( مقابلة الحاج محمد المذكورة �سابق ًا.
ثقافية ف�صلية َّ
محكمة متخ�ص�صة في �ش�ؤون القارة الإفريقية
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قراءات

إسالمية
وهنا يقف الباحث على ذكر بع�ض ��هم ،مع الإ�ش ��ارة �إلى
�أدوار ك ٍّل منهم:

الش����يخ القاض����ي محمد ب����ن أحمد ب����ن أبي محمد
التاذخت����ي :من أعالم القرن العاش����ر الميالدي ،كان فقيهاً
عالم����اً ف ّهاماً مح ّدثاً متقناً ج ّيد الحفظ كثير المناظرة ،قرأ
بمنطقة الهوس����ا عل����ى ج ّده الفقيه الح����اج أحمد بن عمر
وخاله الفقي����ه الصالح علي ،ولقي اإلم����ام المغيلي بتكدة
وحضر دروس����ه ،ثم رحل إلى الش����رق في صحبة الش����يخ
محمود ،فلقي أعالم اإلس��ل�ام ،منهم شيخ اإلسالم زكرياء
والبرهانين والقلقشندي ،وأجازه أبو البركات التويري وابن
عبد القادر وعلي بن ناصر الحجازي وأبو الطيب البس����تي
في م ّكة المكرمة ،وبعد مدة رجع إلى بالد السودان ،وسكن
وأسس بها مدرسة وفد إليه الطالب ،بعد أن أكرمه
كش����ناّ ،
(((
أميرها وواله القضاء .
الش����يخ محمد الفالتي الكش����ناوي :من أعالم القرن
الحادي عش����ر المي��ل�ادي ،تلقى مب����ادئ العل����وم العربية
واإلسالمية في كشنا ،ثم سافر إلى أداء فريضة الحج ،وفي
طريقه اتصل بالش����يخ محمد الوالي بن سليمان الباغرمي
في تشاد وس����مع منه والزمه ،ثم واصل س����يره إلى الحرم
الش����ريف ،ورجع إلى مصر بعد أن تعلّ����م في الحرم ،وفي
طريقه إلى كش����نا بعدما د ّرس في برنو لقي مصرعه ،وكان
رحاالً((( ،ولكثرة تجواله لم يؤسس مدرسة دائمة ،لكنه تتلمذ
ّ
على ع ّدة شيوخ ،كما تتلمذ عليه كثي ٌر من الطلبة عبر تجواله
ورحالته ،وله عدة مؤلفات ،وال ش����ك بأنه����ا أدت َد ْوراً في
النهوض بالتعليم اإلسالمي العربي.
الشيخ محمد ثنب عبد الله بن محمد بن سعد العالم:
كان خال الش����يخ عبد الله بن فودي ،ومن مش����اهير علماء
مناطق الهوسا في القرن السابع عشر الميالدي وصلحائها،
((( الإمام محمد بلو بن عثمان بن فودي� :إنفاق المي�سور في
تاريخ بالد التكرور ،طبع على نفقة الحاج محمد طن �إغي،
ظامير �صكتو نيجيريا( ،د ،م ،ن)� ،ص .51
((( ق���ري���ب اهلل م��ح��م��د ال��ن��ا���ص��ر ال��م��خ��ت��ار ال��ك��ب��ري ال��ك��ون��ي
(الخليفة) :الر�سالة الجلية لمكانة نيجيريا العلمية قبل
كيان دولة (�صوكوتو) العا�صمة العلية ،من القرن الثاني �إلى
منت�صف القرن الثاني ع�شر الهجري ،المكتبة القادرية بكانو،
نيجيريا ،دار الأن( ،د ،م ،ن)� ،ص .41
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بع����د أن تَعلّ����م وعلّم م����ن المنطقة ارتحل إل����ى الحرمين
الش����ريفين ،ومكث فيهما عشر س����نوات بين العبادة وطلب
العلم ،والتقى كثي����راً من العلماء ،وافته المنية بأغدس وهو
ف����ي طريق العودة((( ،م����ع هذا فقد اس����تفاد طالب العلم
الحجية
بمراس��ل�اته ،والكتب التي كان يُرس����لها مع الوفود ّ
المتتابعة.
الش����يخ أحمد بن محم����د بن محمد أقي����ت بن عمر
الصنهاج����ي :من أعالم القرن التاس����ع عش����ر الميالدي،
م����ن أهل العلم والدين ،وهو موس����وعة ف����ي العلوم اللغوية
واإلس��ل�امية ،ح ّج ،ولقي اإلمام السيوطي وخالد األزهري،
ورج����ع في زمن فتن����ة الخارجي ،ودخل كن����و ودرس العلم
وأفاد((( ،وبدأت تنتش����ر المعاهد العلمية بمجهوده ،وهو من
أوائل العلماء الصناهجة الذين سكنوا بها.
الش����يخ محمد األمي����ن الكانمي :من أع��ل�ام القرن
الثاني عش����ر الهجري ،من كانم برنو ،عارض الشيخ عثمان
بن فودي برس����ائل د ّونها التاريخ ،حيث نش����ب قتال بينهما،
زار أكثر العواصم اإلس��ل�امية ،وتل ّق����ى تعليمه من األزهر
الش����ريف والحرمين الشريفين عدة س����نوات ،وزار مدينة
فاس والقرويين والقدس ،وأصبح ملكاً على دولة كانم برنو
ٍ
الديني أوجه
لظروف سياس����ية((( ،وفي عهده بل����غ التعليم
ّ
بكانم برنو ،حيث انتشرت المعاهد والمصادر العلمية.
الش����يخ محمد بن راجي :كان من علماء القرن الثاني
عشر الهجري مح ّدثاً وفقيهاً ،تتلمذ على يديه الشيخ عثمان
بن فودي وأخوه عبد الله ،زار الحرمين الش����ريفين ،وتتلمذ
على علمائهما ،ورجع مح ّدثاً يحمل الصحاح الست(((.
الشيخ جبريل بن عمر :من أعظم شيوخ وعلماء مناطق
الهوس����ا في أواخر الق����رن الحادي عش����ر الهجري ،ومن
((( ال�شيخ ع��ب��داهلل ب��ن محمد المعروف اب��ن ف���ودي :تزيين
الورقات ،دار جوامع الكلم ،م�صر( ،د ،م ،ن)� ،ص .34
((( المرجع نف�سه� :ص  -216وما بعدها.
(((  �إبراهيم �صالح بن يون�س بن محمد الأول الح�سيني :تاريخ
الإ�سالم وحياة العرب في �إمبراطورية (كانم  -برنو) ،مكتبة
م�صطفى البابي الحلبي و�أوالده ،م�صر ،ط1976 ،2م� ،ص
(.)138 - 133
((( تزيين الورقات ،مرجع �سابق� ،ص (.)31-20

أكث����ر من تأثر بهم الش����يخ عثمان بن فودي بعد أن تش���� ّبع
بالعلوم الدينية واللغوية حس����ب ثقاف����ة المنطقة ،رحل إلى
الح ّج مرتي����ن ،والتقى بعددٍ كبيرٍ م����ن العلماء ،ودرس عند
بعضهم ،منهم الش����يخ أحمد بن إدريس ،والش����ريف محمد
المرتضى الزبيدي((( ،كما زامل عدة ش����يوخ ،منهم :الشيخ
مؤسس الطريقة التجانية.
أحمد التجاني ّ
الش���يخ الحاج أبوبك���ر عالوري :من علم���اء إلورن
ببداية القرن العش���رين ،بدأ تعليمه عند الشيخ إبراهيم
العطار ،يقال إنه من أوائل من ح ّج في إلورن ،ومكث مدة
في الحرمين ،ورجع باإلج���ازات عن الصحيحين ،فكان
وأس���س مدرس ًة بعد
بذلك
ّ
متخصصاً في علوم الحديثّ ،
عودته(((.
الشيخ محمد مساعد الشيخ عبد الله بدندي البرناوي:
م����ن علماء إلورن ببداي����ة القرن العش����رين الميالدي ،زار
الحرمين الشريفين ،فتعلم في األزهر ،ولما رجع إلى إلورن
أسس مدرسة(((.
اشتغل بالتدريس؛ حيث ّ

وق ��د ازداد ع ��دد طالب العل ��م والعلم ��اء الوافدين �إلى
الحرمي ��ن قبي ��ل الق ��رن الع�ش ��رين ومطلع ��ه ،حي ��ث �س ��كن
الحرمين منهم على �سبيل المثال:

الش����يخ محمد المنتقى كماسي :من زاريا ،حيث توفي
هناك ،وقد خلّف كتباً في فنون العلم الش����رعي ،وقد نُقلت
مكتبت����ه من هناك إلى زاريا ،والية كدون����ا ،بعد وفاته ،وما
زالت مكتب ًة عامرة.
الشيخ ش����عيب من كنو :وافته منيته بها بعد عودته من
الحرمين بسنوات ،وله مؤلفات في الفقه والحديث.
الشيخ يحيى الفالتي :كان عضواً في تأسيس الجامعة
اإلسالمية بالمدينة المنورة(((.

((( درة تحت الرمال ،...مرجع �سابق� ،ص (.)20 - 19
((( المرجع نف�سه� ،ص .71
((( الإل���وري� ،آدم عبداهلل :لمحات البلور في م�شاهير علماء
�إلورن ،من � 1200إلى 1400هـ الموافق 1800م �إلى 1980م،
المطبعة النموذجية ،القاهرة� ،ص .49
((( عبدالجالل :م�ساهمة علماء نيجيريا في علم الحديث ،بحث
لنيل الدكتوراه في علم الحديث ،كلية ال�شريعة والدرا�سات
الإ�سالمية ،جامعة �إفريقيا العالمية2014 ،م.

من الم�صادر والمراجع التي جلبها طالب العلم
والعلماء وغيرهم خالل رحلة الحج:

من أش����هر المصادر والمراجع اإلس��ل�امية واللغوية،
والفن����ون األخرى ،الت����ي جلبها إلى ب��ل�اد إفريقيا العلماء
وطلب����ة العلم وغيرهم ،في طري����ق عودتهم من رحلة الحج:
الموط����أ لإلمام مال����ك بروايتَيْه ،وقد ُجل����ب الموطأ عدة
والصحاح الس����ت ،وبعض ش����روحها؛ منها ش����رح
مراتّ ،
البخاري للعيني ،وألفية األثر للس����يوطي ،والعشماوي لعبد
الباري الرفاعي المصري ،والعس����كري للشيخ عبد الرحمن
البغدادي ،ومختص����ر ابن الحاجب ،والمدون����ة البرادعية
للبرادع����ي ،والفقه عل����ى المذاهب األربع����ة ،والحِ َكم البن
عطاء الله السكندري ،وكثير من شرح إيقاظ الهمم ،وملحة
اإلعراب للحريري ،وقطر الندى وشذور الذهب البن هشام،
وألفية ابن معط����ي ،والفريدة للس����يوطي ،ومروي الصدى
للصالح األوجلي ،وألفية بن مالك ،ومقامات الحريري ،وفي
الحس����اب المقرعي ،وفي الفلك سراج علم الفلك ،والترياق
في الطب ،والكبريات للشيخ الكابري(((.
وممن ُعرف بأنه جلب مثل هذه الكتب :الشريف يحيى
مؤس����س دولة جندوتو ،في آواخر الق����رن الثاني الهجري،
ّ
يُقال إنه جاء بالموطأ ،كما جاء به الش����يخ محمد الفالتي،
والصحاح الس����ت أيض����اً جاء بها الش����يخ جبريل بن عمر،
والش����يخ محمد بن راجي ،والش����يخ الحاج أبوبكر عالوري
جاء بالصحيحي����ن بعد أن حصل على إج����ازة فيهما ،كما
جاء الشيخ جبريل بن عمر بقاموس تاج العروس على شرح
القاموس ،وشرح على إحياء علوم الدين ،وألفية السند :نظم
لمقدمة ابن صالح في مصطلح الحديث(((.
وق���د حظيت المراجع المالكية بعناي���ةٍ بالغةٍ في جانب
الفقه اإلس�ل�امي ،وكتب العقيدة األشعرية في أصول الدين،
ومراج���ع التزكي���ة واألخ�ل�اق ،وكتب األحاديث وش���روحها
وعلومها ،وبعض كتب التفاس���ير ،والدواوين الشعرية ومتون
اللغة ،وكت���ب الفلك والنجوم ،وتق ّل كتب السياس���ة واألدوية
والط���ب عموماً .هذا ،وقد ُجلبت أكثر أمهات الكتب المالكية
ّ
((( الر�سالة الجلية ،مرجع �سابق� ،ص (.)28 – 27
((( درة تحت الرمال ،...مرجع �سابق� ،ص .20
ثقافية ف�صلية َّ
محكمة متخ�ص�صة في �ش�ؤون القارة الإفريقية
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قراءات

إسالمية
حجة
المشرقية ،وكتب الش���يخ عبد القادر الجيالني ،وكتب ّ
اإلس�ل�ام محمد الغزالي ،وبعض مؤلفات النووي والسيوطي
وغيرهم .هذا ،غير كتب مشاهير من العلماء التي تظهر من
هنا وهناك .وه���ذا ال ينافي الكتب التي دخلت إلى المنطقة
من المغرب العربي ،حتى هذه دخل أكثرها خالل رحلة الحج.
ويب����دو أ ّن بعض العلماء اس����تفادوا بالكت����ب الطبية
والعلومية التي ُجلبت إلى نيجيريا ،فأ ّلفوا على غرارها كتباً
تد ّل على س����عة ثقافتهم واطالعهم ،من ذلك ما كتب الشيخ
الطاهر بن إبراهيم الفالني :أمراض المعدة ،والشيخ محمد
بلو بن عثم����ان بن فودي في :مص����وغ اللجين في أمراض
الطب
النبوي الشريف(((.
ّ
العين ،ورسالتين في ّ

العربي
َدوْر رحلة ال�ح� ّج ف��ي ن�شر التعليم
ّ
إ�سالمي في �شمال نيجيريا قديم ًا:
ال ّ

اإلسالمي في نيجيريا إلى
العربي
يرجع تاريخ التعليم
ّ
ّ
وقت ّ
توغل اإلس��ل�ام في هذه البالد ،فقد ق����ام عد ٌد كبي ٌر
من العلماء وطالب العلم الش����رعي ب َد ْورهم فيه ،وليس من
الس����هل حصر عدد الذين قاموا بزيارة األراضي المقدسة
بقصد أداء فريض����ة الح ّج والنهل من مناهلها العلمية ،لكن
الظاهر أ ّن كثيراً من الحجي����ج ،بمن فيهم األمراء والعلماء
العربي
والعا ّمة ،قد أس����هموا في نش����ر اإلس��ل�ام والتعليم
ّ
�ل�امي بش����مال نيجيريا ،إذ قام األمراء بجلب العلماء
اإلس� ّ
وتكريم مثواهم ،والعلم����اء تص ّدوا لتدريس العا ّمة وتعليمهم
العل����وم اإلس��ل�امية والعربية ،والعا ّمة أقبل����وا على العلماء
واالسترشاد منهم.
ً
ملتقى للشعوب
وتح ّولت طرق الح ّج -ذهابا وعودة -إلى
ً
اإلسالمية ،وقامت على امتدادها قرى ومدن متعددة ،منها
على س����بيل المثال :مدين����ة ُغ َز ْر َغ ُمو و َماثِينَ����ا ودِ ي ُكو في
وجن ُدوتُو و َم َرة وكش����نا أ ّليْ َم���� ْن ( )Yan lemanفي
برنوَ ،
(((
جيغ����اوا  ،واكتظت ه����ذه المدن بالعلم����اء وطالب العلم،
العربي اإلس��ل�امي؛
بل أصبح جلّها من أكبر مراكز التعليم
ّ
بفضل «كثيرٍ من المغاربة والش����ناقطة الذين يم ّرون بها في
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طريقهم إلى الح ّج ،ذاهبين وعائدين ،وعلى رأسهم :محمد
ابن عبد الكريم المغيل����ي ،وأحمد بابا التنبكتي»((( ،وكذلك
مؤس����س مدينة أ ّليْ َم ْن ،وغيرهم ،باإلضافة إلى
عمر الفوتي ّ
جه����ود العلماء النيجيريين .من ه����ذه المدن؛ بدأت فكرة
تأسيس المعاهد العلمية تنتش����ر في ربوع شمال نيجيريا،
وهذه المعاهد ليس����ت كما ألفناه����ا اليوم (مكونة من مبان
فخمة ،ومقس����مة إلى فصول ومكاتب) ،وإنما هي عبارة عن
حجرة جلوس الش����يخ في منزله ،يُلقي فيها الدروس حسب
الخاصة ،منهم َمن يس����تغرق اليوم كله ،ومنهم َمن
ترتيباته
ّ
يستغرق نصفه أو أدناه.
وبفض����ل انتش����ار ثقافة رحل����ة الحج؛ ب����دأ العلماء
خاصة للتعليم ،ب����ل انتقل بعضهم إلى
يخصصون أماك����ن ّ
ّ
المس����اجد ليتس����ع المكان لمجموعةٍ كبي����رةٍ من الطالب،
حتى أصب����ح هناك معاه����د عا ّمة تعتن����ي بتدريس أغلب
الكتب اإلس��ل�امية واللغوية ،مع مراعاة مستويات الطالب،
قس����م بعض العلماء أوقات أداء دروسهم ما
ولهذا الس����بب ّ
بين المبتدئين والمتوس����طين والمتعمقي����ن ،وأما المعاهد
بدروس مع ّين����ة ،كالفقه أو الحديث
المتخصص����ة؛ فتعتني
ٍ
ّ
فقط أو كتب مع ّينة ،على س����بيل المثال :اختصاص علماء
مدابو في تدريس مختصر الخليل(((.
الفعلي للكتب
هذا ،وقد أدخل بعض العلم����اء التغيير
ّ
المق ّررة ومس����تواها ،أل ّن اهتماماتهم في أول أمرهم كانت
تنص����ب على الفق����ه وقليل من عل����وم القرآن والتفس����ير
والحديث ،يذكر علي أبوبكر الصورة التي وصل إليها التعليم
العربي اإلس��ل�امي بالقرن الثامن عشر الميالدي؛ إذ يبدأ
الطالب «بالكتب السهلة ،ثم قراءة كتب اللغة ،ث ّم كتب النحو،
ثم الفقه ،ث����م الحديث ،ثم الصرف والبالغ����ة ،ث ّم التاريخ
والمنطق والعروض»(((.
واس����تمرت المنظومة التعليمية اإلسالمية تتطور شيئاً
فشيئاً حتى اس����توعبت كثيراً من الكتب والفنون ،منها على
س����بيل المثال :كت����ب التزكية والس����لوك والعقيدة والجدل

(((  �أ .د .يو�سف ف�ضل :الكتاب العربي و�أثره في التوا�صل الثقافي
مع �إفريقيا ،مقالة من�شورة بمجلة درا�سات �إفريقية ،مركز
البحوث ،جامعة �إفريقيا العالمية ،العدد 2014 ،52م �ص .38

((( المرجع نف�سه� ،ص .190

(((  �إنفاق المي�سور� ،ص  ،33وحركة اللغة العربية� ،ص .63

((( المرجع نف�سه� ،ص .190
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((( الثقافة العربية ،مرجع �سابق� ،ص .181

والطب والجغرافي����ة واالقتصاد والحِ َرف،
والحوار والفلك
ّ
التخصصات الدقيقة في الفقه اإلسالمي المقارن،
بجانب
ّ
وعلم الجرح والتعديل ،وعلم التفسير ..وغيرها.
وكلما كانت نس����بة الحجيج ترتفع تزايدت نس����بة هذه
المعاهد ،لهذا السبب انتشرت بكثافةٍ عاليةٍ ج ّداً من أواخر
القرن السابع إلى قبيل القرن العشرين ،حيث ذكر الباحثون
آالف المعاهد المنتشرة في شمال نيجيريا ،وخصوصاً في
ظ ّل إمارة إدريس ألوما ،والش����يخ محم����د األمين الكانمي
بأقصى الش����رق ،وإمارة الش����يخ عثمان بن فودي بوس����ط
نيجيريا وغربها ،وفي برنو نجد معاهد متميزة ،منها مراكز
إلعداد الدعاة تحت إدارة العلماء المتبحرين ،مثل :الش����يخ
محمد الخطيب (حجر ّمه) ،والشيخ الطاهر إبراهيم فيرمه،
واإلمام أحمد بن فرتو ،ومحمد بن عائش����ة ،والوزير الكبير
وسو بن هرون((( ،وفي سكتو وغوندو وما حولهما أكثر من
ُك ُ
ثالثي����ن معهداً ،برغم حداثتها مقارن ًة بمعاهد كش����نا وكنو
وزاريا ،لكنها أ ّدت َد ْورها إ ّبان تأسيس الدولة الفودية.
ومن علمائها :الش����يخ جبريل عمر ،والشيخ عثمان بن
فودي ،وأخوه عب����د الله ،وأبناؤهما ،والوزي����ر عبد القادر
الملقب بمثطو ،والشيخ مصطفى.
وأما معاهد كنو وكشنا وزاريا؛ فإنها من أقدم المعاهد
في الش����مال الغرب����ي ،ومن أه ّم علمائها :الش����يخ عمر بن
مختار كبرا كنو ،والش����يخ محمد غِ ي َغ َما من كش����نا ،الشيخ
عمر الوالي صاحب (منظومة الفقه على المذاهب األربعة)
من زاريا ،وكذلك األمر في بوشي وأدماوا وب ّدا وإلورن(((.
كما أ ّن رحلة الحج غ ّيرت الكثير من األنظمة التعليمية
التقليدية وط ّورتها حس����ب األوضاع والظروف ،تجلّى ذلك
في أعمال الشيخ عبد الله ثقة ،والشيخ طن مسني ،والشيخ
طن مرنا ،والش����يخ كن توبي ،والشيخ إبراهيم موسى شيخ
علماء الحديث في القرن العاش����ر الهجري ،والش����يخ زهر
(ميكرغو) ،وامتداداً إلى الش����يخ طاهر ب����ن إبراهيم َفيْر ّم،
والشيخ جيريل بن عمر أستاذ الشيخ عثمان بن فودي ،وقادة

الدولة الفودية عموماً والذين جاؤوا بعدهم ،مثل :الش����يخ
عمر دالجي ،والش����يخ موسى الزكزكي ،والشيخ إسحاق من
دورا ،والش����يخ يهوذا بن س����عد زاريا ،والشيخ عمر الوالي،
والشيخ عبد القادر النفوي ،والشيخ كبر.
وبالنظر إلى فنون الكت����ب التي ُجلبت من خالل رحلة
الحج؛ ندرك أ ّن العقلي����ة التعليمية قد تح ّولت تح ّوالً كبيراً
ج���� ّداً؛ مما جعل صناع����ة التأليف وإلق����اء الدروس تتطور
وتزده����ر ،فيقال إ ّن معاهد زاريا م����ن المعاهد التي تأثرت
بهذه التحوالت سريعاً ،وخصوصاً قبيل العصر الفودي ،كما
أ ّن جندوتو من المناطق التي تأثرت ج ّداً بهذه الرحلة.
وعموماً؛ استفادت نيجيريا قديماً من رحلة الحج ،في
تطوير التعليم العربي اإلسالمي ،وتوغله داخل المجتمعات
النيجيري����ة ،وتخريج كثيرٍ من ط��ل�اب العلم الذين أصبحوا
علماء ،ومن ث ّم تص ّدوا لهذه العملية الجليلة.

خاتمة البحث:

توصل هذا البحث إلى عددٍ من النتائج ،ومن أه ّمها:
متأصلة في ثقافة ش����عوب غرب
 أ ّن رح��ل�ات الح ّج ًّ
خاص����ة قديما ،مما جعل
إفريقيا عا ّمة ،وش����عوب نيجيريا ّ
يحجون عاماً تلو عام ،حتى العصر الحديث.
هؤالء الشعوب ّ
الخاص بغرب إفريقيا
 أ ّن رحالت الح���� ّج لها طعمهاّ
ونيجيري����ا ،حيث قام بها ج ّل طبق����ات المجتمع ،من أمراء
وسالطين وملوك وعلماء وطلبة العلم وتجار أغنياء وفقراء.
 خلّف����ت هذه الرح��ل�ات آثاراً على الط����رق والمدنوال����دول التي م ّرت بها؛ من المخالطة بالش����عوب األخرى،
ومصاهرتهم والتعلّم والتعليم ،بجانب الثقافات والحضارات
التي خلّفتها.
 كما أنها خلّفت مدارس دينية بمختلف فنونها ،متنقلةودائمة ،تعلّم فيها طلبة علم ،أو استزاد منها علماء ،على طول
طرق الحج ،وقد استقر كثي ٌر منها في كثيرٍ من المناطق.
 أ ّن ه����ذه المدارس قامت بدورها في نش����ر التعليم�ل�امي في نيجيريا ،مما أسفر عن ظهور علماء
العربي اإلس� ّ
ّ
ودع����اة ومصلحين ومجاهدين ،حيث قاموا بتطوير مس����ار
((( كبير �آدم تدن نفاوا :المدخل �إلى الأدب العربي في القرن
التا�سع ع�شر الميالدي ،دار الأم��ة ،نيجيريا� ،2 :ص ( - 23التعليم اإلسالمي بالمنطقة.
.)25
 أ ّن رصد هذه المدارس ودراستها يحتاج إلى دراساتجا ّدة متواصلة 
((( الثقافة العربية ،مرجع �سابق� ،ص (.)234 - 193
ثقافية ف�صلية َّ
محكمة متخ�ص�صة في �ش�ؤون القارة الإفريقية
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العالقات البشرية والتجارية بين مدينة فاس
المغربية وإفريقيا الغربية 1850م 1920 -م
د .محمد تلوزت بن عال
باحث في التاريخ المعا�صر  -المغرب
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ارتبطت

مدين�ة فا��س المغربي�ة بعالق�ات
تجاري�ة م�ع مجم�وع مدن وب�وادي
المغ�رب ،ث�م م�دّ ت نفوذه�ا التج�اريّ ف�ي مراح�ل
ازدهاره�ا �إل�ى �إفريقي�ا ال�شمالي�ة خ�ارج البلاد ،ث�م
الحرف�ي الدَ ْور
�أوروب�ا وغرب �إفريقي�ا ،وكان للإنتاج
ّ
أ�سا�س�ي في تن�شيطها ،حيث و ّفرت ال�سلع والب�ضائع
ال
ّ
كل الأماك�نّ ،
لتلبي�ة حاجيات الزبائن ف�ي ّ
و�شكلت
القواف�ل و�سيلة �أ�سا�سي�ة لت�صريفها خ�ارج الحا�ضرة
الإدري�سية.
وتدي�ن فا��س في غناه�ا وعظمته�ا لن�شاطه�ا التجاري،
وال�سيا�سي
الروحي
وتال َزم نفوذها التج�اريّ بنفوذها
ّ
ّ
داخل المغرب ،غي�ر �أنّ هذا االمتداد التجاريّ �سيعرف
تغييرات جذ ّري�ة؛ بدء ًا من المناط�ق التقليدية للنفوذ
التج�اريّ لفا��س :الجزائ�ر طرابل��س وم�ص�ر ،ث�م بالد
ال�س�ودان وف�ي �إفريقي�ا الغربي�ة ،بفع�ل التح�والت
الت�ي عرفته�ا تل�ك الأماك�ن ،وم�ا �شهدت�ه م�ن الغزو
اال�ستعماري ،باحتلال الجزائر �سنة 1830م ،ثم بالد
ال�س�ودان و�إفريقيا الغربية ،وفر�ض الحماية الفرن�سية
على المغرب �سنة 1912م ،واكت�ساح الر�أ�سمالية لها.
�أو ًال :فا�س �أكبر حوا�ضر المغرب ببالد
ال�سودان و�إفريقيا الغربية:
 - 1فا�س مدينة الحرف التقليدية والتجارة:

أ  -التعريف بفاس تاريخ ّياً:
تأسس���ت مدينة فاس المغربية ،التي تقع وس���ط
ّ
البالد ،في نهاية القرن الثامن الميالدي ،من قِ بل أحد
أحفاد الرسول (عليه الصالة والسالم) ،هو إدريس بن
الش���اب بناءها بعد
عب���د الله((( ،ثم ج ّدد ابنه إدريس
ّ
((( حول بناء مدينة فا�س انظر� :أ .ليفي بروفن�صال:

قرابة عش���رين سنة ،وأس���س تج ّمعاً ثانياً من المباني
على الضفة األخرى لوادي فاس.
ومن المؤك���د أ ّن موضع المدينة في الس���ابق لم
يت���م تعميره كل ّياً ،برغم أن���ه يتوفر على عوامل جاذبة،
كوف���رة المياه الناتجة عن مياه ال���وادي ،ومياه العيون
المتفج���رة ،خصوص���اً في الضفة اليس���رى له ،وكذا
ّ
لموقعه الجغراف���ي ،وأراضي ه���ذا الموضع صالحة
للفالح���ة ،وتو ّفر معظ���م مواد البن���اء ،فتزخر غابات
األطلس بإمكانيات مه ّمة لتزويدها بالخشب.
ُس ّميت -منذ البداية -المدينة الواقعة على الضفة
اليمنى للوادي باسم« :عدوة األندلس» ،والمش ّيدة على
الضفة اليس���رى« :ع���دوة القرويي���ن»؛ أل ّن الكثير من
القُرطب ّيين والمهاجرين من القيروان استقروا فيها منذ
بداية القرن التاسع الميالدي.
ثم تلقّت فاس -مع وص���ول الفاتحين المرابطين
الصحراويي���ن س���نة 1075م -موج��� ًة جدي���د ًة م���ن
فوحد قائدهم (يوس���ف بن تاش���فين)
المهاجري���نّ ،
العدوتَيْن ،وجعل ه���ذه المدينة ليس عاصم ًة له فقط؛
ولكن أيضاً قاعدة لوجيس���تية في فتوحاته العسكرية
المؤس���س الثاني لفاس،
بإس���بانيا ،ويمكن اعتب���اره
ّ
الموحدون (1145م
واس���تغلها أيضاً -بعد المرابطين-
ّ
 1258م) ،وكان���ت فاس في بداي���ة القرن  13مدينةمه ّمة ومزدهرة.
استقرت األسرة المرينية بفاس سنة 1248م على
 E.Levi-Provençal , La fondation de Fès ,dansAnnales de l’Institut d’études orientales de la
-Faculté des Lettres d’Alger , IV (1938) pp.23
. 52
و�أع������اد ن�����ش��ره��ا ف���يE.Levi-Provençal , Islam :
. 41-d’Occident ,Paris,1900, p 3

و�أه���م الم�ؤلفات باللغة العربية ح��ول ف��ا���س :اب��ن �أب��ي زرع
الفا�سي :رو���ض القرطا�س� ،أب��و الح�سن الجزنائي :زهرة
الآ���س ،محمد بن جعفر الكتاني� :سلوة الأنفا�س ومحادثة
الأكيا�س بمن �أُقبر من العلماء وال�صلحاء بفا�س � 3 -أجزاء،
طبعة حجرية ،فا�س 1916م.
ثقافية ف�صلية َّ
محكمة متخ�ص�صة في �ش�ؤون القارة الإفريقية
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حالته���ا ،وأعطتها صفة« :مدينة عاصم���ة»((( ،ووجد
المرينيون أنفس���هم ف���ي ضيق فيها بع���د أن ّ
وطدوا

فأسسوا في سنة 1276م
حكمهم في مجموع المغربّ ،
مدينة إدارية وعس���كرية بجانبها؛ تُعرف اليوم باس���م:
«فاس الجديد».
سيطرت األس���رة الحاكمة السعدية على فاس في
منتصف القرن  ،16بعدما استعصت عليهم في البداية،
وحصنوها جيداً.
إال أ ّن السعديين اعتنوا بهاّ ،
في 1666م؛ تو ّلى الحكم بفاس أحد أفراد األسرة
العلوية الذي ينحدر من أس���رة الرسول (عليه الصالة
والس�ل�ام) ،ونش���ر فيها األمن ،لكنه تُوفي فجأة سنة
1672مَ ،
وخلَفَه أخوه المولى إسماعيل الذي لم تعجبه،
فاتخ���ذ بدالً منها «مكناس» عاصم ًة لملكه ،وبعد عهده
الطويل؛ شهد المغرب اضطرابات جديدة لثالثين سنة.
تألف���ت مدينة فاس س���نة 1900م م���ن مدينتَيْن
بنظام من األس���وار
متباينتَيْ���ن؛ لكنهم���ا مرتبطت���ان
ٍ
الحصينة هما :المدينة القديمة التي ش���اعت تسميتها
بـ «المدينة»((( ،ثم المدينة اإلدارية والعس���كرية للقرن
الثالث عش���ر ،وهي «فاس الجديد» ،وش��� ّكلت «فاس
الجديد» دوماً معق ً
محصناً بأسوار قوية.
ال
ّ
وخ�ل�ال القرن 19؛ يمكن أن نقول بأ ّن س�ل�اطين
المغ���رب وزّع���وا وقتهم بانتظام بين ف���اس ومراكش؛
عندم���ا ال ينهضون ف���ي ح ْركةٍ إلى ناحي���ةٍ من أنحاء
البالد.
ب  -المكانة العلمي���ة والدينية لفاس في المغرب
وخارجه:
تع ّد فاس مدينة ٍ
حرف وتجارةٍ وعلم ،حيث عرفت
(((
قرون إش���عاعاً فكر ّياً مرك���زه جامعة القرويين ،
منذ ٍ

وهي معاصرة في تأسيس���ها لجامعة الس���وربون في
فرنسا ،وقد أش���اد الشعراء العرب بنبوغ علمائها عند
مدحها.
تراجع إش���عاعها في مطلع القرن العش���رين ،ولم
تعد كسابق عهدها عندما كانت تع ّد عقل اإلمبراطورية
القوية التي ظهرت في المغرب ،امت ّد ذلك اإلشعاع لك ّل
أو جزء من إفريقيا الشمالية وإسبانيا المسلمة.
وفي الفت���رة التي ته ّمنا :كان هن���اك فقط أربعة
جزائريين يتابعون دروس���هم بالقرويين ،وهم األجانب
الوحيدون فيها ،ويتمتع أس���اتذة الطبقة األولى الذين
بلغ عددهم  17أستاذاً س���نة 1904م((( بسمعةٍ كبيرة،
ويس��� ّمون« :العلماء الكبار» ،وف���ي 1906م كانت هيئة
التدريس تضم  41أستاذاً ،منهم نحو  30معروفين في
المدينة بأنهم «علماء كبار».
ازدهرت الطرق الصوفية ،خصوصاً في القرن 15
حت���ى القرن  ،18في الوقت الذي اتخذ فيه اإلس�ل�ام
المغربي مظهره الذي حافظ عليه إلى القرن العشرين،
ّ
ً
وفي سنة 1900م تقريبا كانت النخبة المك ّونة من علماء
جامعة القرويين والموظفي���ن الكبار والتجار يفضلون
االنتماء إلى الطريقة التيجانية؛ بالرغم من أ ّن الزاوية
األصل موجودة في الجزائ���ر ،وكان مق ّدم الزاوية في
فاس سنة 1903م جزائر ّياً ،ويقال إ ّن العديد من أقارب
الس���لطان ومن بطانته كانوا م���ن أتباعها ،وقد تعاظم
نفوذها في مطلع القرن العشرين؛ ألنها أصبحت تض ّم
س���نة 1907م فر َعيْن بفاس بدل ٍ
واحد س���نة 1898م،
وكان لها مريدون في مختل���ف مناطق جنوب المغرب
وإفريقيا الغربية ،يزورونها سنو ّياً.
 Pérétié , Les Médrasas de Fès , dans Archives.372-marocaines, XVIII (1912), pp. 257
 J. Berque , ville et Université, aperçu surl’histoire de l’Ecole de Fès, dans Revue
.historique du Droit français et étranger, 1949

((( حول هذا الع�صر انظر:

 R. Le Tourneau, Fez in the Age of Marinides ,.Norman (Oklahoma), 1961

((( تمييز ًا لها عن فا�س البالي (فا�س القديمة) ،وفا�س الجديد،
وفا�س الأوروبية؛ خ�ص�صناها با�سم :فا�س المدينة.
((( حول هذه الجامعة يراجع:
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(((

Eugène-Aubin,
(Descos),
Le
Maroc
.d’aujourd’hui, Paris, 1904. p. 281

الحرَفي بفا�س:
 - 2االنتاج ِ

يحت��� ّل ِ
ف���ي مكان���ة رفيعة ضمن الس���كان
الح َر ّ
الحضر ّيين ،وأحس���ن دليل على ذلك أ ّن جميع س���كان
المدينة يش���اركون في مواس���م الحرفيين ،سواء كان
موسم موالي إدريس أو مواس���م الحناطي ،ويستدعي
الحرفي���ون إلى احتفاالتهم نخ���ب المدينة ،وال يقاطع
أح ٌد دعوتهم.
وجميع الحرفيين مهما كانت أنش���طتهم لهم الح ّق
في لقب مش��� ّرف ،جدير باالحترام ،هو اسم« :ال ْم َعلَّم»
الفني وال ُمعلّم).
(أي الذي يستطيع أن يلقن مثل
ّ
في مطلع القرن العش���رين كان���ت الصنائع تل ّبي-
تقريباً -جميع حاجات المدينة والبادية المجاورة ،لكن
الكثير من منتجاتها تج���اوزت حدود منطقة فاس إلى
خارجها ،حيث كان ير ّوجها وكالء في المدن الرئيس���ة
للمغرب؛ أل ّن الحرفيين الفاس��� ّيين كانوا يتمتعون فيها
بشهرةٍ واسعة.

�أب��رز الحرف التقليدية بفا�س في �أوائل
القرن الع�شرين:

مصنوعة آل ّياً وأق ّل ثمناً من شاشياتهم.
صناعة األس���لحة :تو ّفر ف���اس لناحيتها -إضافة
إلى أدوات العمل -األس���لحة ،فإل���ى حدود القرن 16
كان يُصنع فيها الس���يوف والخناجر والرماح والحراب
والتروس واألقواس ،واس���تمرت فيها صناعة األسلحة
البيض���اء إل���ى بداية الق���رن العش���رين ،لكنها كانت
محدودة.
األدوات المنزلي���ة :كان الحرفيون يل ّبون حاجيات
يخص األدوات المنزلية التي تتطلبها
الفاس���يين ،فيما ّ
الحياة اليومية ،بدءاً من الش���موع ،والتي قال بش���أنها
ليون اإلفريق���ي« :وهي أجمل المصنوعات التي أعتقد
أنني رأيتها في حياتي»(((.
وبض ّم عدد هؤالء الحرفيين إلى جميع الحرفيين،
المشار إليهم في مختلف طبقات الحرف اليدوية ،نصل
رقم إجمالي يصل إلى قرابة  10آالف ش���خص،
إل���ى ٍ
عامل يعول أربعة آخرين؛ فسيكون
وإذا افترضنا أ ّن ك ّل ٍ
نصف الس���كان الفاس���يين يعيش���ون على الصناعة
التقليدية.
ٍ
طويل بعض
أم���ا اليهود؛ فتعاط���وا منذ
أم���د ٍ
المهن ،وبخاص���ة التي تتطلب اس���تعمال المعادن
الثمينة ،مثل حرفة َط ْرق الذهب والفضة ،وتس���فير
الكتب بالجلد ،وصناعة خي���ط الذهب والفضة(((،
والس���مكرة ،وصناعة الفوانيس .وكان الس���مكرية
وصنّاع الفوانيس اليهود يش���تغلون فقط لحس���اب
الم ّ
الح وفاس الجديد ،ويتركون زبائن فاس المدينة
لزمالئهم المس���لمين ،ولم تشهد فاس منافسة بين
اليهود والمسلمين لتقسيم العمل بينهما ،وال نعرف
سوى القليل من الحرف التي زاولها في الوقت نفسه
اليهود والمسلمون.

الصناعات الغذائية :لها المكانة األولى في ترتيب
الحرف ،مث���ل :طحن الحبوب ،وه���ي مزدهرة ،حيث
اشتغل بها ما يقرب من  700عامل(((.
صناعات المالبس :عددها كبير ،يعمل بها حوالي
عامل وعاملة ،ال يش���تغلون فقط لحساب فاس،
ٍ 6000
ولك���ن أيضاً للبادية المجاورة والمدن المغربية ،وبعض
البلدان األجنبية .ويأتي ف���ي مقدمة حرف المالبس:
نس���اجو الصوف والحري���ر والقطن ،ث���م الخرازون،
ث���م الدباغ���ون ،بينما يأت���ي في األخي���ر الصباغون
والخياطون ،وح���رف صغيرة أخرى ،مثل :األحزمة ،أو
صنّاع الشاشية الذين بدؤوا يختفون منذ سنة 1898م،
أل ّن فرنسا والنمس���ا بدأتَا تص ّدران للمغرب شاشيات (((
(((

R. Guyot , Notes sur les moulins hydrauliques
de Fès et la corporation des meunier qui les

 .serventغير من�شورة

(((

Léon l’ Africain , Description de l’ Afrique, t .1,
.p.193
R. Guyot, R.Le Tourneau et Paye, Les Relieurs
de Fès, dans Bulletin économique du Maroc, III
.(1936), p.112
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عمل بصناعة خيط الذهب والفضة أزيد من 500
مهم بالنس���بة لعدد السكان
يهودي ويهودية ،وهو رقم ٌّ
( 8000نس���مة ونيف) ،وهي أكبر صناعة في المالح،
ويتعاطاها الكثيرون حتى في البيوت.
يك ّون النس���اجون والدباغون والباليغيون ما يمكن
أن نس���ميه :أرس���تقراطية الصناعة التقليدية بفاس،
ولك���ن بدرجة متفاوت���ة ،فهذه الطوائ���ف كانت كثيرة
العدد ،وتملك نسبة من الثروة ،وقطعاً تحتكر ربما لقب
الفاسية ،فجميع المعلمين المه ّمين ،وغالبية الع ّمال في
سنة 1910م ،كانوا فاسيين منذ ٍ
أمد طويل.

 - 3الأ�سواق والمبادالت التجارية لفا�س:

في لغة أهل فاس بنع���ت« :التاجر» الذي يتطلع جميع
التجار إلى حمله ،ويعني هذا اللقب :التجار الجديرون
«حوانِتي» :أي
بهذا االس���م ،بينما يُلقّب اآلخرون ب���ـ َ
صاحب الحانوت.
وينتم���ي كبار التج���ار إلى ث�ل�اث مجموعات
رئيسة :باعة الحبوب ،باعة العقارات ،المص ّدرين،
وقد أورد روني لوكليرك في سنة 1904م((( ،الئح ًة
بأس���ماء التجار الرئيس��� ّيين لفاس ،وأحصى منهم
ستين تاجراً ،تراوح رأس مالهم بين  50ألف فرنك
ومليوني فرنك أو يزيد ،من بينهم الشرفاء واليهود
الذين أسلموا.
كان التعامل جارياً بواس���طة :خطاب االعتماد -
بشكل
وسند األمر  -والس���فتجة (كمبيالة)؛ في فاس
ٍ
عادي ،وش���رع بعض الفاس���يين منذ سنة 1890م في
التعامل مع بنوك جبل طارق وطنجة ،وكان بفاس مم ّث ٌل
ٍ
يهودي بطنجة ،يؤدي الخدمات البنكية الرئيسية
لبنك
ٍّ
لحس���اب موكليه((( ،لكن ظ��� ّل الكثير من الفاس���يين
مترددين لمدة طويلة إزاء الش���يكات واألوراق البنكية
والنقود الورقية ،كان كبار التجار من تجار المنسوجات
والحلي والبالغي يقومون بعمليات تجارية كبيرة ،ولهم
ّ
شيءٌ من اإللمام بالتجارة الدولية.
كان نقل السلع والمسافرين بين فاس وبقية أنحاء
دواب الحمل ،كان هذا
المغرب يت ّم بواس���طة قواف���ل ّ
النشاط ح ّراً ،يضطلع به الخواص وال يتدخل المخزن
يخص نقل البري���د ،وتمتلك هذه
أب���داً فيه إال فيم���ا ّ
فرق متميزة،
الدواب طائف ُة النقّالين التي تنقس���م إلى ٍ
ك ّل واحدة منها لها رئيس.

إلى بداية القرن العشرين كانت تُعقد أسواق للبيع
بالم���زاد العلني في ك ّل يوم؛ لتصريف منتجات الحرف
ٍ
أوقات معلومةٍ بالنس���بة للسلع المتوفرة
التقليدية ،في
مكان مع ّين ،مث ً
ٍ
ال :بالنسبة للبالغي
بكميات كبيرة ،وفي ٍ
تُباع يوم ّياً -باس���تثناء الجمعة واألعياد -بين صالتَي
العصر والمغرب بسوق السباط ،وفي زقاق القيسارية
الذي يمتل���ك فيه باعة البالغي حواني���ت ،بينما يُقام
العلني للجلود المدبوغة بفندق الجلد بعد
سو ٌق للمزاد
ّ
الظهر يوم ّياً إلى السابعة مسا ًء.
بشكل تسلسلي ،حيث
وتُباع بعض السلع في المزاد ٍ
تُباع المواد األولية ،ث���م منتجاتها نصف المصنعة ،ثم
المنت���ج المصنّع ،وهكذا كان ش���أن الجلد الخام ،يليه
المدب���وغ ،وأخي���راً منتجات الجلد ،وبالنس���بة للمواد
المصنوع���ة والمواد الخام الصناعي���ة يتم اللجوء إلى
دالل أو منادٍ ((( ،ويبلغ عددهم قرابة س���بعمائة ،يك ّونون
ٍ
التجاري في االس���تئثار بهذا
عدة طوائف ،لها االمتياز
ّ
السوق أو ذاك.
كان من بين ه���ؤالء التجار الكثي���ر من أصحاب
((( René Leclerc , Maroc septentrional. Souvenirs
et Impression (été 1904) , Alger, 1905, p.p 149
الحوانيت ،لكن وحدهم تجار الجملة هم الذين يديرون
.et 250
بح ّق النش���اط التجاري ،وهم الذين يح ّق لهم أن يُلقّبوا
(((

((( يق�صد بهما حرف ّي ًا :ال��ذي ُي ْ�شهِ ر و ُي��ع�� ّرف بال�شيء ،مثل
الب�ضاعة ،لبيعها.
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A. Lahlou , Notes sur la Banque et les
d’échanges commerciaux à Fès avant le
protectorat, dans Hespéris, XXIV (1937),
.232-pp.223

 - 4العالقات التجارية لفا�س خارج المغرب:
أوروبا إال بوصفها مواد تكميلية وتلبي شغف األوروبيين
تتاجر ف���اس أوالً مع باديتها ،ومع مناطق ش���مال وبكميات قليلة.
المغرب ،وقلّصت فتن مغرب القرن  19ومطلع القرن 20
ثاني ًا :العالقات الب�شرية والتجارية بين
المب���ادالت التجارية بين فاس والمناطق البعيدة ،لكنها فا�س و�إفريقيا الغربية:
لم توقفها ،فقب���ل الحماية كانت لفاس عالقات تجارية
 - 1العالقات الب�شرية:
مع مجموع المغرب ،لكن ف���ي الوقت الذي كانت تم ّون
ال تس���عفنا الوثائق المغربية في تتبع تاريخ هجرة
فيه المناطق األقل بُعداً بالمواد االس���تهالكية العادية؛
المغاربة إل���ى إفريقيا الغربية ،لكنن���ا نجد معلومات
فإنها تتبادل مع المناطق البعيدة بمواد ذات قيمة عالية ،عنها ف���ي كتب الرحال���ة األوروبيين المستكش���فين،
يمكن لثمنها أن ّ
يغطي نفقات نقلها المرتفعة.
الفرنسي في حمالتهم العسكرية على
وضباط الجيش
ّ
وكانت المنتجات الرفيعة للصناعة الفاسية تصل بالد الس���ودان الغربي ،فـ «ليوبولد  بانل»Leopold
إلى ك ّل المدنٍ ،
وكثير من البوادي المغربية ،وسبب ذلك    Panelيؤك���د أنه ،أثن���اء إقامته في س���ان لويس
مغربي من
تاجر
جودة هذه السلع ،والستقرار عددٍ من التجار الفاسيين (الس���نغال) عام 1850م ،تع ّرف على ٍ
ٍّ
ٍ
في المراكز التي يمكن تصريف سلع فاس منها
بكميات مدينة فاس ،كان قد هاجر قبل التاريخ المذكور بسنتين
معقولة ،فكانت هذه الس���لع متوفرة ف���ي وزان وتازة ،أو ثالث(((.
وأيضاً بمكناس والدار البيضاء وأزمور ومراكش.
ويبدو أ ّن وجودهم ظ ّل محدوداً ولم يس���ترع انتباه
حاف���ظ تجار فاس ف���ي بداية القرن العش���رين األوروبيي���ن المستكش���فين للمدينة؛ إذ لم يُش���ر إلى
ٍ
على
عالقات تجاريةٍ منتظمةٍ م���ع العديد من البلدان وجوده���م فيدهي���رب  L. Faidherbeفي اإلحصاء
اإلفريقية ،ففاس تش���تري من الجزائ���ر :عود الثقاب الذي ت ّم بالمدينة س���نة 1858م ،حيث بلغ عدد سكانها
وورق الس���جائر والتبغ والمنادي���ل الحريرية ،وتص ّدر زهاء  15ألف نسمة ،واعتبرها من أجمل مدن سواحل
إليها المنس���وجات والبالغي الت���ي بلغت قيمتها  300إفريقيا الغربية((( ،ويمكن تفسير قلّة عددهم فى ذلك
ألف فرنك س���نة 1892م((( ،ورؤوس الماشية التي بلغ الوقت بأ ّن األمراض االستوائية كانت تفتك بهم ،وتح ّد
عددها حوالي  3آالف ٍ
التجاري الذي يتعدى المغرب
رأس س���نة 1897م ،وقد توقفت من جرأتهم ونش���اطهم
ّ
(((
تماماً هذه المبادالت بسبب اندالع ثورة «بوحمارة» سنة إلى دكار ،وسابقاً إلى القاهرة .
1902م.
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قراءات

تاريخية
في مطلع القرن العش���رين ،س���نة 1905م ،استقر
فاس���ي في السنغال 1905م ،لكن
تاجر
أكثر من مائة ٍ
ّ
هذا االستقرار حديث؛ أل ّن أول تاجر شرع في نشاطه
في سان لوي  Saint Louisيرجع إلى 1874م.
ووصل حجم ه���ذه المبادالت التجارية الس���نوية
بين فاس والس���نغال إلى حوالي ملي���ون فرنك تقريباً،
كلها لصالح فاس ،ونجد حديثاً عن التجار الفاس���يين،
وجهها الطبيب
ٍ
وبشكل الفت للنظر ،في رسالة إخبارية ّ
دانفرفيل  Docteur D’Anfrevilleإلى الس���كرتير
العام ،مؤرخ���ة بـ  12فبراير 1905م ،من س���ان لوي،
حيث بلغ عددهم  112نفراً يش��� ّكلون الجالية المغربية
بهذه المدينة((( ،يمارسون كلهم التجارة ،وبعضهم يشغل
إدارة تس���يير ال ُّدور التجارية ،جاء معظمهم من المدن
الس���احلية الغربية ،ومن فاس ،ويمثلون إلى ح ٍّد ٍ
بعيد
البورجوازية الحضرية المغربية ،وقد اهتمت س���لطات
فرنس���ا بدراس���تها وتتبع مواقفها من مسألة التس ّرب
االستعماري إلى غرب إفريقيا ،خصوصاً أ ّن
الفرنسي
ّ
ّ
المغرب في هذه الفترة كان ال يزال يحتفظ باستقالله.
كبير
وبدأت طرق المالحة البحرية تع ّوض
ٍ
بش���كل ٍ
البري بين المغرب والس���نغال ،فاإلبحار من
االتصال
ّ
طنجة إلى س���ان لوي سهل ،ويس���تغرق أياماً معدودة،
وغير مكلف للتجار.
ومن التجار األوائل ا ّلذين اس���تقروا في السنغال:
الفاس���ي «علي الكتيري» الذي استقر في سان
التاجر
ّ
لوي ،وتعاطى تجارة الكتب العربية المستوردة من مصر
وسع تجارته وش���رع في تسويق المنتجات
وتونس ،ث ّم ّ
الجلدية والمنسوجات المجلوبة من المغرب أو إنجلترا،
ومن أبرز التج���ار اآلخرين« :الحاج حميد برادة» الذي
زاول تجارة الزراب���ي والبالغي الصفراء المجلوبة من
فاس ،والتي ينتعلها سكان سان لوي.
(((
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وكانت دكاكين التجار الفاس���يين تش���به المتاجر
األوروبية ف���ي تنظيمها وط���رق معامالتها ،كما بدأت
ال��� ُّدور التجارية المغربية في الس���نغال تتعامل تجار ّياً
مع المؤسس���ات الفرنس���ية ،فتف ّوقت آنئذ المنتجات
الفرنس���ية على اإلنجليزية؛ ذلك أ ّن منطقة سان لوي،
وتحديداً سواحل السنغال الحالية ،شهدت عبر تاريخها
تنافساً حا ّداً بين القوة االستعمارية األوروبية.

 - 2المب ��ادالت التجاري ��ة بي ��ن فا� ��س و�إفريقي ��ا
الغربية:

كانت قيمة المعامالت التجارية بين فاس وإفريقيا
الغربية ،مطلع القرن العشرين ،تبلغ عند بعض التجار
أرقاماً كبيرة ،فعلي الكتيري ير ّوج نصف مليون فرنك،
وأبو بكر كنون ربع مليون فرنك.
ومن أس���باب نجاحه���م :س���هولة اندماجهم في
المحلي بزواجهم من نس���اء البلد ،فالزوجات
المجتمع
ّ
الفاس���يات يرفضن مرافق���ة أزواجه ّن خ���ارج فاس،
وباألحرى إلى تلك الديار.
أما تومبوكتو؛ فكانت وضعيتها وصالتها بالمغرب
مختلفة تماماً ،فهي تقع ضمن الفضاء السيادي للدولة
المغربية ،فإلى حدود نهاية القرن  18يشير الضابطان
الفرنسيان لوسيان هوبير  Lucien Hubertوموريس
دوالف���وس  : Maurice Delafosseأنها كانت تابعة
لنفوذ س���لطان المغرب ،غير أ ّن غزوات الطوارق عليها
وعلى المسالك المؤدية إليها أضعفت تلك الصالت.
وأه���م الط���رق التجاري���ة التي ارتبط���ت بها مع
المغ���رب :طريق م���ن تافياللت إل���ى تومبوكتو؛ عبر
تيمومي���ن وعين صالح أو درع���ة ،وإلى تومبوكتو؛ عبر
تاودني ،ومن الس���احل األطلنت���ي والمغرب؛ إلى بالد
الهوسا عبر النيجر.
وخالل نهاية القرن  19ومطلع القرن 20؛ ساهمت
بش���كل أكبر في
الطريق من تلمس���ان إل���ى تومبوكتو
ٍ
تصريف المنتجات المغربية في بالد الس���ودان ،حيث
بقيت سلع المغرب مطلوبة فيها.

وبلغ عدد القوافل التي تس���تقبلها تومبوكتو س���نة
1887م من جهة الش���مال  400قافل���ة ،فكانت بذلك
أكبر مدن الس���ودان وأكثرها غن���ى ،تمثل «ميتروبول»
المغربي كان
الصحراء لنش���اطها التجاري ،فالتاج���ر
ّ
ينظ���ر إلى تومبوكتو بوصفها« :بالد مباركة ،إنها منجم
ذهب ،يكفيك أن تنحني لألرض لجمعه ،فرحلة واحدة
إليها تغني المرء»(((.
وكان فرنس���يو الجزائر ينظرون بامتعاض شديد
لنجاح التجارة المغربية في الس���ودان ،وكتب ش���ارل
بروسالر  ،Charles Brosselardسنة 1860م ،يقول:
«المغرب بلد ال يعدم الم���واد الطبيعية ،وال الصناعة،
فتجارته ...نشيطة ومتأنية ،ال يتراجع أمام الشركات...
يتمتع بسمعةٍ وثقةٍ مستحقَّين ،ويمكننا أن نتفاوض معه
على قدم المساواة (في الجزائر والسودان)»((( ،فالسلع
المغربية بقيت تصل إلى تلمس���ان ع���ن طريق قوافل
ف���اس وتازة و وجدة ،وتافيالل���ت ،وهذه األخيرة كانت
ترتبط بفاس بقافلة ش���هر ّياً تتك���ون من  50إلى 100
جمل ،وفي موسم جني التمور تصل إلى ثمانية قوافل،
وتتوزع منها الس���لع الفاس���ية نحو الجزائر برغم ثقل
الرسوم الجمركية المستوفاة في المركز الحدودي مع
المغرب ،والذي أقامته فرنس���ا من جهتها لمنع دخول
السلع اإلنجليزية إليها.
وتتضح أهمية تجارة تومبوكتو في أعين فرنس���يي
الجزائر في هذه األرقام التي أوردها ش���ارل بروسالر،
فما بين سنتي 1854م و 1860م عبرت من المغرب إلى
الجزائر  276قافلة وصلت إلى تلمسان ،ق ّدرت قيمتها
عند البيع بـ  2.380.000فرنك(((.
وأدى الغزو الفرنس���ي لتومبوكتو واحتاللها س���نة
(((

M.
Charles
Brosselard,
Tlemcen
et
Toumbouctou, .Imprimerie De A Bourget, Alger
.1861, p. 7

(((

.Ibid, p. 12

(((

.Ibid, p.12

التجاري للمغاربة فيها،
1893م((( إلى تراجع النش���اط
ّ
حيث كانوا يمثلون الزبون األول لهذه المدينة ،واستقر
فيها منذ س���نة 1900م تجار فرنسيون ومن سان لوي،
ونشطت تجارتها مع مدينة سان لوي ..فنافست التجارة
المغربية والتجارة مع طرابلس.
المغربي
الفرنسي للوجود
التجاري
وهذا االكتساح
ّ
ّ
ّ
هو ما يشرح حركة غزو ّ
نظمها ذوي منيع وأوالد جرير،
انطلق���ت من تافيالل���ت وم ّرت بالس���اورة لتُغير على
الفرنسيين في تومبوكتو في نونبر (نوفمبر) 1904م(((؛
أل ّن قوافله���م التجاري���ة تضررت ،وتقلصت مس���احة
الفرنسي.
مراعيهم بسبب االحتالل
ّ

 - 3ب�ضائع التجارة الفا�سية ب�إفريقيا الغربية:

وال تص ّدر فاس المنتجات التي تنتجها فقط ،وإنما
غدت ف���اس منذ ٍ
تجميع للبضائع من
طويل مركز
وقت ٍ
ٍ
داخل المغرب ،ثم تعيد توزيعها أو تصديرها.
وتدين التجارة الفاسية في وجودها لوجود صناعةٍ
للحرف متنوعة ونش���يطة وغزيرة اإلنتاج ،ومن أبرزها
المنتجات الجلدية ،وف���ي مقدمتها البالغي التي تجد
إقباالً في المدن المغربية الكبيرة من الفئة الغنية التي
تع ّد الزبون األول للبالغي الفاسية ذات الجودة العالية،
كما يت ّم ترويج هذه البالغي في قبائل ش���مال المغرب،
وكان ِ
ف���ي البالغي وتجارها وكالء يس���اهمون في
لح َر ّ
ترويج س���لعهم داخ���ل المنطقة الخليفية في ش���مال
المغرب الخاضعة للنفوذ اإلسباني.
البالغ���ي اجتماع ّي���اً إل���ى الفئة
ينتم���ي تج���ار
ّ
البورجوازية الفاس���ية ،فأغلب تجار «س���وق السباط»
بفاس يُجيدون القراءة والكتابة ،وينتمون إلى ُط ُر ٍق دينية
«مثقفة» ،مث���ل الطريقة التجانية والدرقاوية والكتانية،
(((

Lucien Hubert et Maurice Delafosse ,
Toumbouctou.
Ed.,
Grande
Imprimerie
.Parisienne , Paris 1894, p.14

(((

L. Mercier, Harkas Doui-Menia et Ouled
Djerir vers le Sahel. In Bul. ,Renseignements
.Coloniaux. N°7 ,1905, p. 265 à 267
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قراءات

تاريخية
ومن أشهر األُ َسر التي تهيمن على هذه التجارة :أُ ْسرة
الشرايبي وأوالد لزرق وأوالد برادة ،وتملك هذه األسر
متاج���ر داخل فاس وفروعاً لها ف���ي المدن المغربية،
وقد ُص ِّد َر ْت من هذا الس���وق سنة 1918م 200 :ألف
َز ْوج من البالغ���ي((( ،وإلى حدود س���نة 1920م بقي
يزود أس���واق الجزائر ومصر والسنغال بحاجاتها من
البالغي(((.
تمت���ص الجزء
وكانت الس���وق الس���نغالية ،التي
ّ
المحلي من البالغي ،تُعرف بـ «سوق
األكبر من اإلنتاج
ّ
(((
الس���باط» ،إضافة إلى بعض المنتج���ات الجلدية ،
وبلغت قيمة صادرات فاس من البالغي س���نة 1901م
قراب���ة  1.5مليون فرنك؛ مقابل  1.570مليون فرنك
سنة 1902م(((.
وتُص��� ّدر نصف البالغ���ي الفاس���ية إلى مصر،
بينما يقتس���م النصف الثاني بين الس���نغال من جهة،
ث ّم الجزائر وتونس وطرابلس م���ن جهةٍ ثانية ،وتصل
قيمة البالغي الموجهة إلى الس���نغال سنو ّياً إلى 400
ألف فرنك(((.
البالغي بفاس بعدم اس���تقرار
واتس���مت تجارة
ّ
مبادالتها بفعل األزم���ات التي عرفتها حرف البالغي
مبكراً من عهد الحماية ،فظهرت فيها األزمة منذ سنة
1916م ،حيث بادرت إدارة الحماية إلى إنش���اء لجنة
للبحث عن األساليب الناجعة لوقايتها(((.

22
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وم���ن المنتجات الحرفية التي قامت حولها حركة
تجارية نش���يطة« :الزراب���ي» التي م ّكن���ت فاس من
االرتباط تجار ّياً بالعالم الخارجي ،كاألسواق األوروبية،
حيث غزتها الزربية الفاسية المتميزة بألوانها وأشكال
زخارفها الهندسية الجميلة ،وجودة الصوف المستعملة
فيها ،ومتانة ُعقَدِ ها ،فخلقت لها زبائن في بلدان كثيرة،
وتح ّكمت عوامل كثيرة في صادرات تجارة الزرابي من
ف���اس ،مثل القدرة اإلنتاجية ِ
لح���رف الزرابي ،وقدرة
األسواق الخارجية على استيعاب هذا المنتج.
وتتم الصادرات عبر عددٍ من الموانئ ،كالعرائش،
أو عبر مرس���يليا أو جبل طارق ،بواسطة مجموعة من
«القبالي���ن» الممثلين التجاريي���ن ،إال أ ّن هذه التجارة
كانت موس���مية فقط ،تتقوى خالل أشهر من السنة،
مث���ل :نونب���ر ( )11ودجنبر ( )12ويناي���ر ( ،)1وقد
هيمنت طنجة الحقاً على صادرات فاس نحو السنغال،
والتجار الذين ال يتوفرون على وكالء لهم فيه؛ يتعاملون
مباشرة مع دورٍ تجاريةٍ في دكار.
وتح ّكم في تصريف اإلنتاج الحرفي الفاس���ي في
السنغال تجا ٌر كبار ،منهم((( :بن زويغ :وهو تاجر كبير،
والش���ركة المغربية :يمثلها م .فابريس ،M. Fabrez
وموالي علي الكتي���ري :له ثالثة ممثلين بالس���نغال،
والحاج إبراهيم السوس���ي :محمي فرنس���ي ،والحاج
أحمد العس���ري ،ومحمد بن القادر جلول :يمثله أبوه
الذي استقر في السنغال.
ويب���دو أ ّن التجار اليهود الفاس���يين لم يكن لهم
ٌ
نش���اط كبي ٌر في التجارة مع تومبوكتو وال الس���نغال
بش���كل مباش���ر ،حيث اهتم���وا بالتجارة م���ع الدول
ٍ
وتخصصوا
األوروبية التي كانوا أكث���ر انفتاحاً عليها،
ّ
في السلع الثمينة.
de l’Agriculture du Commerce et de la
.Colonisation, mois de juin 1916, p. 7

(((

René Leclerc, Le commerce et l’industrie à
.Fez…, op.cit, p. 233

 - 4نهاية تجارة القوافل وميالد تجارة البحر:

دخلت تجارة القوافل بين المغرب والجزائر مرحلة
األفول والركود عند نهاية القرن  19ومطلع القرن ،20
فالروابط التجارية التي جمعت فاس بإفريقيا الشمالية
وبالد السودان؛ كانت بفضل القوافل التجارية ،فالجمل
كان هو ناقل سلعها.
والسلع األوروبية أدت الى انقراض بضائع فاسية،
مثل األقمش���ة :الحايك ،الشاشية :الطربوش الفاسي،
األحزمة ،الحقائب ،الكراسي الجلدية ..وغيرها.
كما ساهمت االضطرابات الداخلية التي دخلها
المغرب في مطلع القرن العشرين في توقف التجارة
الفاس����ية واضمحاللها ،فعلى س����بيل المثال أوقفت
التجاري مع ش����رق
فتن����ة «بوحمارة» نش����اط فاس
ّ
���ي لمعاقل
المغرب نهائ ّياً ،اضافة إلى الغزو الفرنس� ّ
التجارة الفاس����ية في بالد الس����ودان ،وظهرت فيها
إدارة اس����تعمارية جديدة ،له����ا خطتها وأهدافها في
المنطقة.
الفاس���ي يولي وجهته
كلها عوامل جعلت التاجر
ّ
بعيداً عن تجارة القوافل إلى التجارة عبر البحر ،حتى
مع األمم اإلس�ل�امية في ش���مال إفريقيا ،فأصبحت
بضائع فاس تخ���رج منها باتج���اه العرائش وطنجة،
ليس فقط لتلمسان وتونس وطرابلس ومصر ،بل حتى
داخل المغرب ،وإن كان هذا التحول قد أنعش التجارة
الفاسية ،خصوصاً مع السنغال ،حيث تزايد عدد ال ُّدور
التجارية الفاس���ية به لتصل  30متجراً سنة 1904م،
منتشرة في دكار وسان لوي((( ،وكانت هذه طيلة القرن
مركز لجمع الس���لع وتوزيعها ،وظهرت فيها
 19أكبر ٍ
الفرنس���ي لغرب إفريقيا ،وبفعل
أولى البنوك :البنك
ّ
نش���اطها ُمنحت نظاماً بلد ّياً كالذي يوجد في المدن
الفرنس���ية ،حيث كانت تتمتع بميزانيتها في التسيير
الذاتي.
(((

; Albert Noyer, 1901, «Questions Coloniales
Les Oulade-Sidi- Cheikh et Bouamama».
.Imprimerie Gaston Lamaury, p. 233

ولهذا؛ فاختيار التجار الفاسيين لالستقرار فيها
كان له ما يبرره ،من االستفادة من أوضاعها وموقعها،
ٌ
معروف بحذقه وفطنته التجار ّية في
الفاسي
فالتاجر
ّ
غياب أي عون من الجهاز المخزني المغربي.
لقد تغ ّيرت األوضاع العا ّمة للتجارة الفاس����ية مع
كبير مع نهاية القرن  19مع
إفريقيا الغربية بش� ٍ
���كل ٍ
وصول جحافل القوات الفرنس����ية للمنطقة ،وهذا ما
يشرح دخول مس����ار القوافل في اضطرابات وغياب
األمن ،حيث بدأت القبائل التي تضررت من ذلك في
الهجوم على القوات الفرنس����ية والمتعاونين معها من
القبائل المنافسة ،وقد س����اهمت الزاوية السنوسية
الروحي في بلورة هذا
والطريق����ة الدرقاوية بنفوذها
ّ
الشعور لدى السكان.
أما المغرب؛ فلتنظيم التجارة األوروبية الناش����ئة
بالمغرب ،بع����د فرض الحماية عليه س����نة 1912م،
سارعت س����لطات الحماية إلى استحداث أجهزة لها
وتشجيعها ،ومنها :مكاتب البريد لالتصاالت ،وهياكل
إدارية لإلش����راف على قطاع التج����ارة ،وربط فاس
بين فرنسا ومستعمراتها بغرب إفريقيا في المالحة
الجوية ،وإنش����اء الس����كك الحديدية مع فاس ،لهذا
تطورت واردات وص����ادرات مدينة فاس من مختلف
البضائع.
وهك����ذا؛ انقطع����ت صالت ف����اس التقليدية مع
شرق المغرب ومع تومبوكتو ،وأصبحت لها امتدادات
تجارية في مجاالت أخرى ،خصوصاً مع الميتروبول،
بفضل تلك التغييرات الجديدة ،وتفوقت تجارة البحر
على تجارة الب ّر الفاس����ية ،وهي التحوالت نفس����ها
التي عاش����ت فيها غرب إفريقيا ،مع انتشار التجارة
الرأس����مالية التي تؤمن فقط بالربح وإخضاع اآلخر
بالقوة الستغالله ،وهي مبادئ لم تكن تخطر على بال
الفاسي في سعيه التجاري أبداً ،ما يدعو في
التاجر
ّ
الوقت الحاضر إلى إع����ادة بعث الصالت التاريخية
التجارية والروحية والبش����رية بين المغرب وإفريقيا
الغربية 
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الحروب اإلفريقية في عصر العولمة:
ّ
دراسة في الطبيعة والميكانيزمات

�أ� .سعاد بو�سنية
باحث�ة دكت�وراه ف�ي العل�وم ال�سيا�سي�ة ،كلي�ة العل�وم ال�سيا�سي�ة
الدولية ،جامعة الجزائر
الدرا�سات ّ
والعالقات الدولية ،ق�سم ّ

حملت

نهاي�ة الحرب الب�اردة ،بو�صفها
عالم�ي
حدث� ًا ت�أ�سي�س ّي� ًا لنظ�ا ٍم
ٍّ
ً
ال�سلام
جدي�د،
موج�ة م�ن التّف�ا�ؤل ببل�وغ ّ

مر ٍة منذ الحرب العالمية الثانية
العالمي ،فلأ ّول ّ
ح�د ل�سب�اق الت�س ّل�ح ،وا�ستثم�ار
�أمك�ن و�ض�ع ٍّ
24
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موجه�ة
المخ�ص�ص�ات ّ
ال�ضخم�ة الت�ي كان�ت ّ
ّ
نح�و بن�اء التر�سان�ة الع�سكري�ة ف�ي �أغرا��ض
التّنمي�ة الم�ستدام�ة ومكافح�ة الفق�ر ،غي�ر � ّأن
تط� ّورات الأح�داث العالمي�ة ك�شف�ت الحق� ًا
ن�سب ّية هذا ّ
الطرح.

العالمي
فالتح ّوالت البنيوية والقيمية التي ش���هدها النّظام
ّ
أ ّدت إلى تراجع محوري���ة الدولة؛ لصالح تنامي عدد وق ّوة تأثير
مجموعة من الفواعل تحت الدولية وعبر الدولية -من جهة ،إلى
جانب التغ ّيرات الحاصلة في نمطية التّهديدات على وقع صعود
ٍ
تهديدات أمنيةٍ جديدة ،تختلف من حيث مصادرها وطبيعتها عن
تلك التي سادت حقبة الحرب الباردة -من جهةٍ أخرى.-
ٍ
مقاربات غير تقليدية
يس���توجب هذا ضرورة اس���تحداث
خاصة في ظلّ
أكثر اس���تيعاباً لمتغ ّيرات الوضع
الدولي الجديدّ ،
ّ
وجود عقبةٍ معرفية ،أبقت الغموض يلفّ هذا النّمط الجديد من
التّهدي���دات التي لم تكن مدرجة ضمن األجندة األمنية لوحدات
المجموعة الدولية.
ٍ
تهديدات عابرةٍ لحدود الدول وأق ّل قابلية للتّحكم،
إ ّن بروز
مثل اإلرهاب ،والجريمة ّ
المنظمة ،والهجرة غير ّ
الشرعية ،ومافيا
الس�ل�اح والمخ ّدرات ،وتهريب األموال والبش���ر ،والتل ّوث
تجارة ّ
البيئي ،واالنتش���ار الوبائي ،ومخاطر الدول الفاشلة ،والحروب
األهلية ،ومش���كالت التّنمية والفقر ،ش��� ّككت ف���ي قدرة الدول
القومي���ة على مواجهتها عبر تعزيز قدراتها العس���كرية وتأمين
حدودها الجغرافي���ة فقط؛ باتخاذ إج���راءات أُحادية الجانب،
ولهذا؛ اتّجهت العديد من األوس���اط الفكرية واألكاديمية إلى أن
حروب
تأخذ في اعتبارها اس���تدامة بعض الحروب ،وحتى بروز ٍ
جديدة .وهكذا؛ س���رعان م���ا انهارت هذه النّظ���رة المتفائلة
ّ
سالم عالمي؛ تحت وطأة التح ّوالت العميقة التي
المبشرة بعهد ٍ
السلم واألمن الدول َّييْن بعد الحرب الباردة ،وما
ش���هدتها مسائل ّ
حاس���م في طبيعة الح���روب -من كونها
صاحب ذلك من تغ ّيرٍ
ٍ
حروب ما بين الدول؛ إل���ى التّصعيد في وتيرتها داخل الدول،-
ّ
واإلقليمي والعالمي.
المحلي
بالشكل الذي يه ّدد االستقرار
ّ
ّ
وتع��� ّد إفريقيا من أكثر ب���ؤر التوتّر حول العالم ،بس���بب
تفاق���م الحروب الداخلية التي تمحورت أساس���اً حول مح ّددات
هوياتية زادت في ح ّدتها عوامل أخرى ،كهشاشة الدولة القومية،
وانخفاض األداء االقتصادي ،وضعف مستويات التّنمية وغيرها،
السلم المستدام
وهو ما ش ّكل تحديات حقيقية أمام عمليات بناء ّ
ف���ي القارة .وقد تص ّدرت مس���ألة تغ ّير طبيع���ة الحرب أجندة
المهت ّمين ،س���واء في ال ّدوائر المعرفية أو السياسية بعد الحرب
الب���اردة ،كما في عص���ر العولمة ،ما دفعهم إل���ى الحديث عن
«الحروب الجديدة .(((»New Wars
((( لقد ا�ستخدمت مفاهيم متعدّدة للدّاللة على هذه الحروب المعا�صرة؛

وفي هذا اإلط���ار؛ يمكن رصد مجموعة من ّ
المؤش���رات
للتّدليل على تغ ّير طبيع���ة الحرب ،من ذلك تراجع الحروب بين
الدول من منظ���ورٍ ك ّمي؛ لصالح الح���روب الداخلية التي تدور
ضمن ح���دود الدولة أو عل���ى أنقاضها ،وأصبح���ت تحتكر ما
يفوق  %80من إجمالي الحروب اليوم ،لكنها تترك مجاالً واس���عاً
الخارج���ي  Foreign Interventionتذ ّرعاً بمفاهيم
للتدخّ ل
ّ
أخالقية حول حقوق اإلنس���ان ،Human Rightsحيث يفيد
برنامج جامعة أبس���اال لبيانات الصراع Uppsala Conflict
 Data Programأ ّن عام 2014م ش���هد صراعاً دول ّياً مسلّحاً
بالصراع الهندي الباكس���تاني ،بينما
واحداً فقط ،ويتعلّق األمر ّ
ت��� ّم تس���جيل  39صراعاً داخل الدول 13 ،منه���ا -أي ما يعادل
الصراع في:
 -%33ت ّم تدويلها  ،Internationalizedوشملت ّ
(مالي ،نيجيريا ،الصومال ،جنوب السودان ،وأوغندا)((( ،فض ًال
الدرامي لعدد الضحايا المدنيين ،وعليه؛ س���تناقش
عن االرتفاع
ّ
هذه ال ّدراسة اإلشكالية اآلتية:
ما خصائص الحروب اإلفريقية ف���ي عصر العولمة ،وهل
فقدت المفاهيم التّقليدية للحرب مصداقيتها في التّعامل معها؟

� ً
أوال :نهاية نظام الحرب الباردة وتغيّر طبيعة
الحروب الإفريقية:

من المهم ج ّداً إلقاء نظرةٍ عا ّمةٍ على تاريخ إفريقيا الحديث،
من أجل َف ْه ٍم أفضل للحروب اإلفريقية المعاصرة ،ويتعلّق األمر
بتقصي وتحليل حجم التّأثير الذي مارس���ه انهيار المنظومة
هنا ّ
بنيوي ذي طبيعةٍ سياس���يةٍ على تغ ّير طبيعة
الش���يوعية؛ كتح ّولٍ ٍّ
الحرب وظه���ور ٍ
المركزي
فالصراع
ّ
أنماط جديدة من العن���فّ ،
بين الش���رق والغرب خ�ل�ال الحرب الب���اردة حجب صراعات
أخ���رى في أطراف العالم ،حيث عم���دت الق ّوتان العظميان إلى
منها :ال��ح��روب ذات ال�����ش��دّة المنخف�ضة Low-intensity
 ،warsحروب ما بعد الحقبة اال�ستعمارية Post colonial
 ،warsالحروب الالتماثلية  ،Asymmetric warsالحروب
الإث��ن��ي��ة  ،Ethnic warsال��ح��روب الأه��ل��ي��ة ،Civil wars
ح��روب النوع الثالث  ،Wars of the third kindحروب
الجيل الرابع  ،Fourth generation warfareالحروب
الجديدة  ،New warsالحروب ال�صغيرة .Small wars
(((

Therése Pettersson, and Peter Wallensteen, “Armed
conflicts, 1946– 2014”, Journal of Peace Research,
Vol. 52, No. 4, 2015, p 537, Available at: http://
1journal-of-_61533/www.pcr.uu.se/digitalAssets/61
pdf.50-peace-research-2015-pettersson-536
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توفير الغطاء وال ّدعم لألنظمة التس���لّطية -ذات ّ
المدني
الطابع
ّ
ظاهر ّياً -في إفريقيا لمواجهة الجماعات المتم ّردة المسلّحة في
الداخل ،في إطار سعيهما نحو استقطابها إلى أحد المعسك َريْن،
لتعزي���ز موقعه في مواجهة المعس���كر اآلخر ،وضمان مصالحه
األيديولوجية والجيو-استراتيجية.
لق���د أ ْملَت ظروف الحرب الباردة عل���ى الدول اإلفريقية:
أ ّن تصطف في أحد المعس���ك َريْن لضمان الحصول على ال ّدعم
السلطة أو الحفاظ عليها وبك ّل ثمن ،لكن مع زوال
ّ
الضروري لغزو ّ
العالمي (ثنائي القطبية) تضاءلت القيمة االستراتيجية
الترتيب
ّ
لهذه ال���دول ،وتراجعت مكانتها في النّظام العالمي ،ما أ ّدى إلى
تضييق هامش المن���اورة لديها ،ومضاعفة القيود على خياراتها
السياس���ية ،حيث ُحرمت من الريوع االس���تراتيجية التي كانت
تتلقّاها من الق ّوتَيْن العظم َييْن في ش���كل مس���اعدات اقتصاديةٍ
سياسي ودبلوماسي.
ودعم
وعسكريةٍ ،
ٍّ
وبتالشي فرص تلقّي العون الدولي ،الذي م ّثل أبرز سمات
والسيطرة التي طالما
الحرب الباردة ،انهارت وس���ائل الضّ غط ّ
ّ
وظفها أحد المعس���ك َريْن الحتواء الح���روب الداخلية وضبطها،
أو على األقل منع تفاقمها ،وأصبحت أغلب األنظمة السياس���ية
اإلفريقية مه ّددة بالس���قوط وبالفوضى الداخلية ،خصوصاً أنها
تواج���ه أزمات متع ّددة ،وتعاني من ثَ��� ّم عجزاً خطيراً في جانب
ّ
الشرعية ،زادت في ح ّدته مطالب تأكيد الهوية ض ّد الدولة األ ّمة
ً
ً
التي لم تعرف وجودا حقيق ّيا في إفريقيا.
وبنهاية االستقطاب الدولي الحاد؛ لم تعد سياسات الغرب
الصراع
اتجاه إفريقيا مندرجة ضمن اس���تراتيجيةٍ شاملةٍ إلدارة ّ
مع الش���رق ،وإنما أصبحت مدفوعة أساس���اً بالمصالح الغربية
المباشرة في المنطقة ،وبات التّعامل مع دول العالم الثالث عا ّمة،
خاصة ،حسب خصوصية ك ّل حالةٍ على
والدول اإلفريقية بصفةٍ ّ
التوجه واضحاً من خالل موقف المجموعة
ح���دة ،وقد ب َدا هذا ّ
الدولي���ة من عملي���ات التدخّ ل اإلنس���اني Humanitarian
 Interventionفي النّزاعات والحروب اإلفريقية ،الذي تب ّين-
بمرور الوقت -بأ ّنه ال يستند إلى القانون وال إلى العدالة ،بل إلى
الق ّوة ،وتحكمه االنتقائية والمعايير المزدوجة.
فالمالح���ظ :أ ّن هذه النّزعة التدخّ لي���ة قد اقتصرت على
ٍ
حاالت مح ّددة دون س���واها ،حيث اتّخذ مجلس األمن إجراءات
((( Paul Magnarella, “Explaining Rwanda’s 1994
Genocide”, Human Rights & Human Welfare,
ردعي���ة ض ّد العراق فيما يتعلّق بمش���كلة األكراد ،وتدخّ ل هناك
:Vol. 2, No. 1, Winter 2002, p 25, Available at
باس���م حماية حقوق اإلنس���ان واألقلّيات ،بينما لم يح ّرك ساكناً
http://www.du.edu/korbel/hrhw/
لوق���ف أعمال اإلبادة الجماعية في رواندا ،والتي ذهب ضحيتها
pdf.1-magnarella2/1-2/volumes/2002

أكثر من  800.000من التوتسي والهوتو عام 1994م((( ،ما أفقد
للشرعية الدولية -جزءاً مه ّماً
ّ
المنظمة األممية -بوصفها مم ّث ًال ّ
من مصداقيتها وسلطتها األخالقية.
ومع تس���ارع وتيرة العولمة؛ تزاي���دت الضّ غوط الغربية على
ال���دول اإلفريقي���ة باتجاه ال ّدمقرط���ة ،والقضاء عل���ى األنظمة
التس���لّطية ،وقد ت ّم ذلك في مناخ ٍ
عنف اجتماعي ،طبعه عامالن
الديمقراطي مع
مهي���كالن ،فمن جه���ةٍ  :ترافقت عملية التح��� ّول
ّ
القاعدية االقتصاد والبنى الدولية؛ في ظ ّل ضعف القدرات اإلدارية
للدولة ،وخصخصة بعض وظائفها األساس���ية ،وهو ما تُرجم على
أرض الواقع إلى حركيةٍ عا ّمةٍ من هدم ّ
المؤسساتي للدولة،
الطابع ّ
بشكل غ ّذى نم ّو الممارسات غير القانونية ،وظهور كيانات موازية
ٍ
مسبوق إلمكانيات تجنّب
بتضاعف غير
لسلطة الدولة ،س���محت
ٍ
المالحق���ة القانونية ،في الوقت الذي كانت فيه القدرات العقابية
التي تحتكرها الدولة على درجةٍ عاليةٍ من الضّ عف.
الديمقراطي مع
وم���ن جهة أخرى :تصاحب مطلب التح ّول
ّ
فس���ر في الواقع
تفتّ���ت وتجزؤ المجتمعات اإلفريقية ،وهو ما يُ ّ
اإلفريقي بتن ّوع اإلثنيات والهويات وتع ّدد الوالءات ،حيث أخفقت
ّ
معظم الدول اإلفريقية ف���ي رهان االندماج الهوياتي للجماعات
المختلفة المك ّونة لها.
وهن���ا تجدر اإلش���ارة إل���ى :أ ّن التع ّددية اإلثني���ة -بح ِّد
ذاتها -ليس���ت س���بباً كافياً الن���دالع النزاعات المس���لّحة بين
هذه الجماعات ،ولكن عندما تستش���عر جماع��� ٌة إثنية أو أكثر
الحرم���ان ّ Deprivation
الممارس���يْن
والظلم Grievance
َ
ض ّدها ،س���واء تعلّق األمر بتقاس���م الثروة أو الس���لطة ،تحدث
التعبئ���ة  ،Mobilizationوبعبارة أخرى :عندما تصبح الدولة
تُدار لحس���اب جماعةٍ معينةٍ وليس لحس���اب األ ّمة ،تلجأ بعض
الجماعات إلى تبنّي أش���كالٍ مختلفة من التّنظيم ،بما في ذلك
العنيفة منها ،كتعبيرٍ عن رفضها للوضع ،والمطالبة بقدرٍ أوس���ع
من الفرص االقتصادية ،والمش���اركة في الس���لطة السياسية،
ن���وع من العدالة
وتو ّل���ي الوظائف العا ّم���ة والحكومية ،وإقرار ٍ
االجتماعي���ة ،وهذه المطالب تع ّبر عن نفس���ها عاد ًة في ش���كل
توتّرات ،سرعان ما تتط ّور إلى تم ّردات مسلّحة ،وفي هذا اإلطار
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كتب س���تيوارت  Stewartيقول :إ ّن «الالمس���اواة في الوصول
إلى الموارد أو الفرص السياسية واالقتصادية واالجتماعية بين
الفردي
الجماع���ات المختلفة ،يمكن أن تؤ ّثر س���لباً على الرفاه
ّ
واالستقرار االجتماعي ،لكن إذا تزامن هذا التّفاوت في الحصول
على الموارد والفرص مع وجود بعض االختالفات الثقافية؛ فإ ّن
قوي لهذه الجماعات ،وما يترتب عن
الثقاف���ة تصبح عامل تعبئةٍ ٍّ
(((
السياق:
ذلك من اضطرابات سياسية»  ،وأحسن مثال في هذا ّ
التراجيديا السياس���ية واإلنس���انية التي عرفتها رواندا ،والتي
وصلت إلى درجة التّطهير العرقي.
إ ّن تقاطع العوامل الس���ابقة مع الضّ غوط التي تمارس���ها
الخاصة بالعولمة؛ أ ّدى إلى آثارٍ ه ّدامةٍ على استقرار
الديناميات
ّ
(((
الدول اإلفريقية ،فباس���تثناء بعض الح���االت  :أ ّدت الضّ غوط
باتج���اه ال ّدمقرطة إلى انتعاش التّناقض���ات ال ِع ْرقية التي كانت
ق���د خ ّدرتها الح���رب الب���اردة ،بينما ع ّمق���ت برامج اإلصالح
االقتص���ادي  Economic reform programsالمفروضة،
وعملي���ات التحري���ر  Liberalizationالت���ي صاحبتها ،من
األزم���ة االقتصادي���ة في إفريقي���ا ،على نحوٍ س��� ّرع في عملية
مستنقع من
إجهاض المش���روع الديمقراطي ،وإغراق القارة في
ٍ
الصراعات والحروب األهلية.
ّ

ً
ثانيا :تحوّل الحرب :بحث في خ�صائ�ص الحروب
الجديدة في �إفريقيا:

تُجمع العديد من الطروح���ات التّنظيرية على تغ ّير طبيعة
أنماط جديدةٍ من العنف ّ
الحرب ،وظهور ٍ
المنظم Organized
 Violenceمنذ العق َديْن األخي َريْن من القرن العشرين ،خصوصاً
في إفريقيا ،ومن أبرز مالمح ه���ذا التغ ّير :تراجع الحروب بين
الدول مقابل انفجار عددها داخل الدول.
وإذا استعرنا عبارات ماري كالدور Mary Kaldor؛ فإننا
(((

Frances Stewart, “Horizontal Inequalities: A
Neglected Dimension of Development”, Working
Paper No. 81, University of Oxford: Queen Elizabeth
House QEH Working Paper Series, February 2002,
:p 3, Available at
http://www3.qeh.ox.ac.uk/pdf/qehwp/qehwps81.pdf

((( خذ على �سبيل المثال :تجربة جنوب �إفريقيا مع الديمقراطية
التوافقية  Consociational Democracyالتي
نجحت في �إر�ساء �أ�س�س حكم ديمقراطي قائم على تقا�سم ال�سلطة،
و�إ�شراك جميع الأعراق والإثنيات المكوّنة للمجتمع في عملية �صنع
القرار ،وهو ما �شكل قاعدة �صلبة ال�ستقرارها ال�سيا�سي.

نشهد «نهاية الحرب التقليدية بين الدول» ،غير أ ّن ذلك ال يعني
نهاي���ة العنف ،بل إ ّنه اتّخذ أش���كاالً مختلف��� ًة عن حروب القرن
العشرين((( ،وهنا نجد أ ّن طبيعة الحروب المعاصرة وخصائصها
ٍ
السنوات األخيرة،
فكري
كانت مثار جدلٍ
ٍّ
ونقاش���ات واسعةٍ في ّ
والس�ل�ام ،وال س���يما ما تعلّق
ميدانها حقل دراس���ات الحرب ّ
بالفروق النّوعية بين «الحروب القديمة» و «الحروب الجديدة».
وعلى الرغم من تباين المرجعيات التي اعتمد عليها أغلب
ّ
منظري الحروب الجديدة؛ فإنهم يتّفقون -بشكلٍ عام -على أنها
تختلف من حيث الك ّم والكيف عن األنماط التقليدية الس���ابقة
تفسيري
للحرب بين الدول ،ما يعكس الحاجة إلى تطوير إطارٍ
ٍّ
الكالسيكي للحروب الدولية الذي
جديدٍ لها ،يتجاوز التّوصيف
ّ
ّ
أدركت���ه تح ّوالت عميق���ة في عصر العولمة ،وق���د تجلى ذلك
أساس���اً من خالل أعمال مارتن فان كريفيلد Martin Van
 ،Creveldوروبرت كاب�ل�ان  ،Robert D. Kaplanوكالفي
هولستي  ،Kalevi J. Holstiبينما ق ّدمت ماري كالدور((( ،في
مؤ ّلفها الموس���وم( :الحروب الجديدة والقديمة :العنف ّ
المنظم
في عصر العولم���ة) ،أكثر النّماذج التّحليلية ش���موالً للحروب
الجدي���دة ،الت���ي تختلف -م���ن وجهة نظرها -ع���ن الحروب
القديمة ،س���واء من حي���ث الفواع���ل  ،Actorsأو األهداف
 ،Goalsأو األس���اليب  ،Methodsأو طرق التّمويل Forms
.of Finance
إ ّن الحروب الجديدة ،حس���ب كال���دور ،هي حروب عصر
العولمة ،التي تحدث عادة في المناطق التي ضعفت فيها الدول
التس���لّطية إلى ح ٍّد كبيرٍ نتيجة النفتاحها على باقي العالم ،وفي
ظ��� ّل مثل هذه ّ
الظروف تنهار الح���دود الفاصلة بين «الدولة» و
الخارجي وال ّداخلي ،بين
«غير الدولة» ،بين العا ّم والخاص ،بين
ّ
والسالم ،وعالوة على
ّ
والسياسي ،وحتى بين الحرب ّ
االقتصادي ّ
ذلك؛ فإ ّن انهيار هذه الفروق ال ّثنائية يع ّد س���بباً ونتيجة للعنف
في الوقت نفسه(((.
(((

Mary Kaldor, “Wanted: Global Politics”, The
:Nation, November 5, 2001, Available at
https://www.thenation.com/article/wanted/global-politics

(((

Mary Kaldor, New and Old Wars: Organized
Violence in a Global Era, 1st ed, Cambridge:
.Polity Press, 1999

(((

Idem

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

سياسية
ويمك���ن أن تتعارض خصائ���ص «الح���روب الجديدة» مع
خصائص «الحروب القديمة» على عددٍ من المستويات المختلفة:

 - 1الحروب الجديدة :حروب قائمة على الهوية
:Identity- based wars

تس���تند الحروب الجديدة ،بش���كلٍ أساس���ي ،على دوافع
تتعلّ���ق بالهوية( :اإلثنية ،الدينية ،القبلية( ،وذلك خالفاً للحروب
القديمة التي قامت من أجل مصالح جيوسياسية أو أيديولوجية
(الديمقراطية أو االشتراكية) ،ولسياسات الهوية منط ٌق مختلفٌ
عن األه���داف الجيوسياس���ية أو األيديولوجية؛ ألنها تس���عى
ٍ
لجماع���ات معينة ،بدالً من تبنّي
إل���ى تحقيق المصالح الضيقة
سياس���ات أو برامج ترتك���ز على متابعة المصلح���ة العا ّمة في
معناها األوسع(((.
الفعلي للعنف المشروع:
 - 2تآكل احتكار الدولة
ّ
لم تقتصر التّأثيرات الواس���عة للعولمة على إضعاف قدرة
الحكم في بعض الدول اإلفريقية فحس���ب ،بل أ ّدت في الحاالت
القصوى إلى انهيار الدولة وخصخصة األمن.
الس���مة العا ّمة األساسية
ويع ّد ضعف الدولة أو فش���لها ّ
المم ّي���زة للحروب الجدي���دة ،ويربط عد ٌد من ال ّدارس���ين هذا
التدريج���ي لقدرة الدولة على احتكار وس���ائل
الفش���ل بالتّآكل
ّ
العن���ف ،وعندما تفقد الدولة هذه القدرة يصبح العنف أس���لوباً
للحياة ،وما يترتّب عنه من نتائج خطيرة على س�ل�امة المدنيين
ورفاهيته���م ،حيث أصبح التّمييز بين المقاتلين وغير المقاتلين،
واضح على نحوٍ متزايد.
في سياق الحروب الجديدة ،غير ٍ
ففي الحروب القديمة :الت���ي تخوضها الجيوش النّظامية
للدول؛ كانت س���احة الفصل بينها هي ميدان المعركة ،وطريقة
إعالن الحرب هي :احتالل األقاليم بالوس���ائل العس���كرية ،مع
وضوح الحدود بين الجنود والسكان المدنيين.
أم���ا في الحروب الجديدة :فإ ّن المع���ارك نادرة الحدوث،
ويت ّم توجيه معظم أعمال العنف بصورةٍ كبيرةٍ ض ّد المدنيين بدالً
من الجيوش العد ّوة ،قراب���ة  %90من ضحايا الحروب الجديدة
ُه���م من غير المقاتلين ،مقارنة بأق��� ّل من  %15في مطلع القرن
العش���رين((( ،ولو أخذنا «الحرب األهلية الصومالية» على سبيل
(((
(((

28

.Idem
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المثال :ف���إ َّن قرابة  9من أصل  10أش���خاص أُصيبوا أو ُقتلوا
خالل الحرب م���ن المدنيين ،وذلك نظراً لضعف هياكل الدولة،
وتو ّرط عددٍ من الفواعل الدولية وغير الدولية في الحرب ،األمر
الذي أ ّدى إلى عملية خصخصةٍ للعنف.
فاألطراف الرئيس���ية في الحروب الجديدة لم تعد تقتصر
على القوات المس���لّحة النّظامية ،وإنما تض ّم مجموعة واس���عة
الخاصة ،والمرتزقة األجانب،
من المتم ّردين ،وش���ركات األمن
ّ
وأم���راء الحرب المحليين ،والعصاب���ات اإلجرامية التي تتح ّدى
س���لطة الدولة ،فض ًال عن الجيوش النّظامية ،بش���كلٍ يرفع من
ح ّدة العنف وهمجيته ،واحتماالت اإلفالت التّام من العقاب ،أل ّن
للسلوك خالل الحرب.
األطراف المتحاربة ال تحكمها أ ّية قواعد ّ
فالحروب الجديدة التي ّ
المؤس���س للدولة،
حطمت النظام ّ
الفعلي للعنف المش���روع ،هي من دون ّ
ش���ك:
بمعن���ى االحتكار
ّ
حروب تق���ع -تماماً -خارج إط���ار اتفاقيات جني���ف الحامية
ٌ
للمدنيين ،فقد بات اس���تهداف المدنيين ،وتدمير البنية التحتية
للدولة ،وليس األهداف العس���كرية ،ضمن الغايات األساس���ية
مركزي ج ّداً ل َف ْهم الحروب الجديدة.
للحرب ،وهذا مح ّد ٌد
ٌّ
 - 3الحروب الجديدة :حروب التماثلية:
تش��� ّكل أس���اليب الحروب الجديدة -ف���ي الواقع -إحدى
أه ّم خصائصه���ا المم ّيزة ،وتغلب عليها تقنيات حرب العصابات
 ،Guerrilla Warfareوقد ت ّم استحداث هذا النّمط من أجل
تفادي الحاجة إلى التركيز الكبير للق ّوات المس���لّحة الذي طبع
الح���روب القديمة؛ أل ّن حرب العصابات ال تقتصر على س���احة
المعركة ،وإنما تمتد إلى مناطق كثيرة.
المكاني للحروب الجديدة
ويستتبع ذلك ضمن ّياً :أ ّن المجال
ّ
أيضاً ليس محصوراً بميدان المعركة ،ولذلك فإ ّن فكرة كالوزفيتز
 Clausewitzعن مركز ثقل أو مرك���ز جاذبية الحرب((( The
 Center of Gravity of Warفق���دت مصداقيتها في تحليل
الح���روب الجديدة ،التي يمكن أن تندل���ع في أنحاء متفرقة من
الدولة ،س���واء المدن ،القرى ،المدارس ،دور العبادة ،الفضاءات
:p 11, Available at
http://www.dtic.mil/dtic/tr/fulltext/u2/a372860.
pdf

((( تتمحور هذه الفكرة حول افترا�ض وجود مواقع �أ�سا�سية ترتكز
عليها فعالية المنظومة الع�سكرية ،و�أن ا�ستهدافها بنجاح ي�ؤدّي �إلى
انهيار ك ّلي في �صفوف القوة الع�سكرية للعدو ،وقد ع ّرفها كالوزفيتز
ب�أنها :القطب الذي تنبع منه ك ّل م�صادر الحركة والقوّة.

العا ّم���ة إجماالً ،أل ّن ه���دف المقاتلين هو إطال���ة أمد الحرب
ومواصل���ة العنف ،وهن���ا نكون أقرب إلى حروب االس���تنزاف،
الصمود أكثر أهمية من النّصر العس���كري ،بينما
حين يصب���ح ّ
يت��� ّم تحقيق الفوز ف���ي الحرب م���ن خالل اإلنهاك النّفس���ي
للعد ّو ،وأصبحت عمليات اإلب���ادة الجماعية ،والتّطهير العرقي،
والمذابح ،وحوادث القتل الوحشية ،واالغتصاب ّ
المنظم ،والعنف
يؤسس من خاللها
الجنسي ،والتّهجير اإلجباري ،وسائل رئيسية؛ ّ
ً
أمراء الحروب الجديدة سيطرتهم السياسية ،فضال عن التّجنيد
نطاق واسع ،حيث تشير التّقديرات إلى
القس���ري لألطفال على ٍ
ّ
وجود قرابة  300.000طفل دون س��� ّن الثامنة عشرة بين ذكور
وإن���اث ،ت ّم تجنيدهم في جيوش المتم ّردين ،فواعل رئيس���ة في
الحروب الجديدة؛ ألنهم أق ّل تكلفة ،وأس���هل للتّجنيد من الق ّوات
السيطرة(((.
النّظامية ،واأله ّم من ذلك أ ّنهم أسهل إلبقائهم تحت ّ
 - 4االقتصاد السياس���ي للحروب الجدي���دة Political
:Economy of New Wars
تؤ ّكد أدبيات الحروب الجديدة على َد ْور العامل االقتصادي
بوصف���ه متغ ّيراً تفس���ير ّياً مه ّماً ل َف ْهم دينامي���ات حروب عصر
العولمة ،ومع أ ّن اقتصاديات الحرب ليس���ت ظاهرة جديدة؛ فإ ّن
السياس���ي المرتبط
العولمة أوجدت نمطاً جديداً من االقتصاد
ّ
بالحروب الجدي���دة .ففي حين قام اقتص���اد الحروب القديمة
عل���ى تعبئة اإلنت���اج وتخصيصه لدعم المجه���ود الحربي ،عبر
مجموعةٍ م���ن اإلجراءات ،مثل زيادة مع��� ّدالت الضّ رائب ،نجد
أ ّن ه���ذه اإلي���رادات الضّ ريبية قد تراجعت ،ف���ي إطار اقتصاد
الح���رب المعول���م ،The Globalized War Economy
لصالح أش���كالٍ جديدةٍ م���ن التّمويل الخاص ،وتش���مل أعمال
السوداء ،والمساعدات اإلنسانية ،ودعم
والسوق ّ
السلب والنّهبّ ،
ّ
ّ
الشتات ،وعمليات الخطف ،وتهريب المخ ّدرات والبشر ،واالتجار
غير المش���روع في الموارد األ ّولية الخام القابلة للتّبادل ،مقابل
الحصول على األسلحة ،سواء تعلّق األمر باألخشاب أو األلماس
أو النّف���ط ،والذي ينطوي على بُعدٍ
دول���ي عميق ،وله ارتباطاته
ٍّ
ً
بش���بكات التّجارة العالمية ،كما هو الحال في أنغوال مثال ،حيث
م���ارس ٌّكل من الحكومة والحركات المتم ّردة عمليات اتجارٍ غير
مشروعةٍ باأللماس والنّفط ،وفي جمهورية الكونغو الديمقراطية؛
تحصلت الميليش���يات الخاصة التّابعة للرئيس األس���بق دينيس
ّ
ساس���و نغيس���و  Denis Sassou Nguessoعل���ى جزءٍ من
(((

.Patrick A. Mello, Op. cit., p 3 -

تمويلها خالل الحرب األهلية عام 1997م من بيع حقوق استغالل
الس���ياق نفسه؛ جمع تشارلز تايلور
احتياطيات النّفط ،وضمن ّ
 Charles Taylorزعيم الحرب الليبيري  400مليون دوالر في
الس���نة الواحدة خالل الحرب األهلية التي استمرت من 1992م
مؤسس��� ًة اقتصادي ًة
وحتى عام 1996م ،أي أ ّن الحرب أصبحت ّ
ٍ
جماعات لها مصال���ح اقتصادية في
مربحة ،فمن خ�ل�ال خلق
اإلبقاء على حالة الحرب؛ أصب���ح العنف -في ح ّد ذاته -هدفاً
للحروب الجديدة ،حيث يعتمد الحفاظ على مصادر ال ّدخل على
السياس���ي للحروب
اس���تمرار العنف ،وبالنتيجة؛ فإ ّن االقتصاد
ّ
الجديدة يعمل على تعزيز نُ ُظم العنف الممنهج واستدامتها.
ومن وجه���ة نظر كالدور :عل���ى الرغم م���ن االتّجاه ،في
بعض األحيان ،نحو تبرير دوافع الحروب الجديدة بالمكاس���ب
الصعب ج��� ّداً التّمييز بين أولئك الذين
االقتصادية ،إال أنه من ّ
ألسباب اقتصادية ،وأولئك
يس���تخدمون غطاء العنف السياسي
ٍ
الذين ينخرطون في األنش���طة االقتصادي���ة لتمويل قض ّيتهم أو
مشروعهم السياسي(((.

ً
ثالثا :ال�ح��روب الإفريقية الجديدة :حروب
محلية ،و�أبعاد عابرة لحدود الدول:

أ ّدى فش���ل «الدولة اإلفريقية» في أدائها الوظيفي إلى
انحسار شرعيتها لدى الجماعات المك ّونة لها ،وفي الحاالت
القص���وى إلى اس���تقالة الدول���ة ،أي بروز أنم���اط متع ّددة
واالجتماعي بعيداً عن الدولة ،وفي هذا
السياس���ي
للضبط
ّ
ّ
ّ
اإلطار يقول جاكس���ون  : Jacksonإ ّن السياسة ّ
الهشة قابلة
لالختراق ،ولذلك من السهل ج ّداً تحويل القضايا الداخلية في
مجتمعات العالم الثالث إلى قضايا دولية ،وقياساً على ذلك؛
حرب داخليةٍ تخلق الطل���ب على التدخّ ل الخارجي،
ف���إ ّن ك ّل ٍ
تخص دولة
فالح���روب الجديدة هي
ٌ
محلي ّ
حروب ذات ٍ
طابع ٍّ
معين���ة ،لكنها غالباً ما تتخ���ذ بُعداً إقليم ّي���اً أو دول ّياً بفعل
عامل االنتش���ار  ،Spilloverومن ث��� ّم ال يكفي التركيز على
المح ّددات المحلية للعنف Domestic Determinants
 of Violenceفقط عند دراسة حروب عصر العولمة ،وإنما
يجب االهتم���ام بالعمليات العابرة للحدودTransnational
 ، Processesوالتي يت ّم من خاللها امتداد خطر الحرب إلى
دول الجوار اإلقليمي ،وتشمل:

(((

Mary Kaldor, “In Defence of New Wars”,
.Op.cit., p 3
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 - 1حركة المتمرّدين والالجئين عبر الحدود:

أس���فرت أعم���ال العنف الممنه���ج أو ّ
الموجهة
المنظ���م ّ
السمة األكثر بروزاً
أساس���اً ض ّد الس���كان المدنيين ،باعتبارها ّ
للحروب الجديدة ،عن تضخّ م نس���ب النّزوح القسري Forced
 ،Displacementبما في ذلك :أعداد الالجئين ،Refugees
وطالب���و اللج���وء  ،Asylum-seekersوالنازح���ون داخل ّي���اً
 Internally displaced personsالفا ّرون من جحيم الموت،
حيث تش���ير إحصائيات المف ّوضية الس���امية لشؤون الالجئين
التابعة لألمم المتحدة إلى وجود  16.1مليون الجئ حول العالم
نهاية عام 2015م.
الصحراء أكبر تج ّم ٍع لالجئين
وتض ّم منطقة إفريقيا جنوب ّ
بنح���و  4.4ماليين ش���خص ،ينحدر معظمه���م من خمس دول
رئيس���ية ،هي( :الصومال ،جنوب الس���ودان ،جمهورية الكونغو
الديمقراطية ،الس���ودان ،وجمهورية إفريقيا الوسطى) ،إذ ُق ّدر
عدده���م بنحو  3.5مليون الجئ مع نهاية ع���ام 2015م ،أي ما
يعادل  %80من إجمالي الالجئين بهذه المنطقة(((.
اإلقليمي عام ًال
وتش ّكل تدفقات الالجئين إلى دول الجوار
ّ
قو ّياً لعدم االس���تقرار ،س���واء في الدول المص ّدرة أو المضيفة،
وذلك من خ�ل�ال نو َعيْن م���ن اآلليات على األق���ل ،فمن جهةٍ :
تع��� ّد موجات الالجئي���ن إرهاصات لحالةٍ من عدم االس���تقرار
السوس���يو -سياس���ي ،خصوصاً إذا كانت تركيبته���م اإلثنية أو
العرقية أو الدينية مختلفة عنها في الدولة المضيفة ،حيث يمكن
لالجئين في هذه الحالة تغيير التوزيع السكاني ،بشكلٍ قد يؤدي
إلى اإلخالل بميزان القوة السياس���ية بين الجماعات المتعايشة
أص ًال عند الح ّد األدنى من مستويات التّوافق السياسي.
ومن جهةٍ أخ���رى :يفرض التدفق الكبي���ر لالجئين جمل ًة
من التح ّديات السوس���يو -اقتصادية عل���ى الدولة المضيفة ،ما
يؤ ّدي إلى ارتفاع ح ّدة التوتر في المجتمع المضيف الذي يطالب
حكومت���ه بضرورة الح ّد من تحويل النفقات العا ّمة لالس���تجابة
لتدفقات الالجئين((( ،أو حتى تعليق ح ّق اللجوء.
وبالمقابل؛ يتّخذ المتم ّردون من مخ ّيمات الالجئين قواعد
خلفية لش��� ّن عملياتهم العس���كرية ض ّد بلدانهم األصلية ،األمر
(((

(((
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الذي يؤثر س���لباً في العالقات الثنائية بي���ن دول الملجأ ودول
المنش���أ ،فهذه األخيرة كثيراً ما تتّه���م األولى بتوفير مالذٍ آمن
للجماعات المتم ّردة التي تنشط ض ّد حكومتها الرسمية ،فمث ًال:
قام أفراد من الالجئين التوتسي الروانديين بالتسلّح في أوغندا،
وتش���كيل الجبهة الوطنية الرواندية الت���ي نفّذت هجماتها على
رواندا انطالقاً من األراضي األوغندية ،وبلغت مشارف العاصمة
كيغالي ،قبل أن تتراجع بسبب ال ّدعم الذي قدمته ٌّكل من فرنسا
والكونغو إلى حلفائهما في الحكومة الرواندية.
لكن؛ قد ترى حكومة الدولة المضيفة ،في الوقت نفسه ،أ ّن
الحفاظ على قواعد للمتم ّردين على إقليمها ال يتّفق مع أهداف
سياس���تها الخارجية ،األمر ال���ذي يدفعهم إل���ى تبنّي مواقف
متش ّددة ض ّدها ،تش��� ّكل تهديداً موضوع ّياً ألمنها القومي ،فعلى
سبيل المثال :أنشأ بعض الالجئين التوتسي القادمين من رواندا
تنظيمات سياس���ية تنش���ط في معارضة نظام الرئيس ميلتون
أوب���وت  Milton Oboteفي أوغندا ،كما ش���هدت جمهورية
الكونغو الديمقراطية تصعيداً عنيفاً للتوتّرات العرقية في شرق
البالد نتيجة التدفق الواس���ع لالجئين ج ّراء اس���تمرار الحرب
األهلية في رواندا.

 - 2الت�ضامنات العابرة للحدود:

للسيادة متفقة مع الحدود
لم تكن التقس���يمات الجغرافية ّ
الثقافية للجماعات ،وهنا يبرز َد ْور جماعات الشتات ،Diaspora
أو الجماعات ذات القرابة العرقية على حدود الدول ،في تدويل
الصراع المسلّح الداخلي ،وهي كيانات سوسيو -سياسية نشأت
ّ
نتيجة للهجرة القس���رية ،ينتمي أفرادها إلى نفس األصل اإلثني
دائم بصفتهم ٍ
أقليات في دولةٍ مضيفة
أو القومي ،ويقيمون بشكلٍ ٍ
أو أكث���ر ،ويحافظون على اتصاالت منتظمة مع وطنهم األم ،ومع
األفراد والجماعات من نفس الخلفية المقيمين في بلدان مضيفة
أخرى((( ،ولذلك؛ فإ ّن اندالع العنف في دولةٍ ما له انعكاسات في
دولٍ أخرى ،من خالل منط���ق العدوى  ،Contagionأو عملية
التعبئة التي تت ّم في الدول المجاورة لدى القومية نفس���ها ،فعلى
الرغم من انتش���ار هذه الجماعات عبر الحدود؛ فإنها تتقاس���م
اإلحساس نفسه بالهوية المش���تركة  ،Shared Identityوإذا
أضفنا إلى ذلك صعوبة اندماجها في المجتمعات المضيفة؛ فإنه
(((

Gabriel Sheffer, Diaspora Politics: At Home
Abroad, 1st ed, Cambridge: Cambridge
.University Press, 2003, pp 9- 10

الش���رعي القول ب َد ْورها ف���ي التّحريض على العنف،
يصبح من
ّ
ويتمثل األس���اس المنطقي لهذه النتيجة ف���ي أ ّن وجود أعضاء
ه���ذه الجماعات عبر الح���دود يعني توفير قاع���دة دعم أكبر
للتم ّرد العرقي ،من خالل ضلوعها في عمليات تهريب لألموال،
والسلع بين
واألس���لحة ،والمواد الخام ،والمخ ّدرات ،والبش���رّ ،
الصراع واألس���واق العالمية ،والتي تش ّكل عنصراً مه ّماً
مناطق ّ
القتصاد الحرب.
وقد مارس���ت هذه الجماعات َد ْوراً في اس���تمرار الحرب
والصراع في دارف���ور ،من خالل دعم
األهلي���ة في الصوم���الّ ،
األطراف المتحاربة مال ّياً وماد ّياً.

ّ -3
التدخل الخارجي:

ت���ؤ ّدي األط���راف الثالث���ة  ،Third Partiesمهما كانت
طبيعتهاَ ،د ْوراً أساس ّياً في تشكيل ديناميات الحرب ،فمن خالل
الصراع في صورة تمويل ،أو
توفي���ر قدرة إضافية ألحد أطراف ّ
أسلحة ،أو تدريب ،أو غيرها من أشكال ال ّدعم ،يمكن للمساعدة
جذري في
الخارجي���ة  External Assistanceإحداث تغييرٍ
ٍّ
عالقات القوة بين الجماعات المتحاربة.
وقد ورد في تقرير لمؤسسة راند RAND Corporation
حول كيفية إنهاء التم ّردات المسلّحة :أ ّن طبيعة ال ّدعم الخارجي
 External Supportوانتظام���ه؛ يع ّد -في كثيرٍ من األحيان-
متغ ّيراً حاسماً في تحديد مخرجات الحروب األهلية(((.
غي���ر أ ّن الوقائ���ع الميداني���ة تؤ ّكد أنه :عندم���ا ال تؤ ّدي
الصراعات الداخلية إلى تحقيق نصرٍ
التدخّ �ل�ات الخارجية في ّ
المرجح تصعيد ح ّدة العنف المسلّح،
ٍّ
عس���كري سريع؛ ،فإنه من ّ
الصراع بمرور الزمن ،وم���ا يرافقه من احتماالت
وإطالة أم���د ّ
حرب إقليميةٍ ممت ّدة،
اتّس���اع نطاق العنف الداخلي ،وتح ّوله إلى ٍ
وهو ما يدفعنا إلى القول بقيام عالقةٍ سببيةٍ موجبةٍ بين التدخّ ل
الس�ل�ام يتوقف
الخارجي وتفاقم العنف الداخلي؛ أل ّن إرس���اء ّ
ّ
المتدخّ
ل���ة التي ال تخلو من
ف���ي النهاية على دواف���ع األطراف
النّزع���ة البراغماتية ،ومدى فعالية المب���ادرات االقتصادية ،أو
الدبلوماسية ،أو العسكرية التي تطرحها.
(((

Patricia L. Sullivan, Johannes Karreth, “The
conditional impact of military intervention on
internal armed conflict outcomes”, Conflict
Management and Peace Science, Vol. 32, No. 3,
July 2015, pp 269- 288, Available at: http://www.
jkarreth.net/files/sullivan.karreth.2015.pdf

بالص����راع في جمهوري����ة الكونغو
ويمك����ن هنا االستش����هاد ّ
���ي
الديمقراطي����ة الذي لم يؤ ّد إلى تثبيط مس����ار تط ّورها السياس� ّ
واالقتصادي فحس����ب ،وإنما اس����تقطب أغلب الدول المجاورة لما
ّ
اعتب����ر «أكبر حرب ف����ي إفريقيا» ،من خالل انخراط س����بع دولٍ
إقليميةٍ على األقل ،سواء لدعم حكومة كابيال  Kabilaأو الحركات
التم ّردي����ة ،منها( :أنغ����وال ،ناميبيا ،زيمبابوي ،أوغن����دا ،ورواندا).
الصراع الكونغولي من منط َقيْن:
وتنبع دوافع هذه الدول للتدخّ ل في ّ
أ ّولهما اقتص����ادي؛ بهدف وضع اليد على الث����روات المعدنية في
ش����رق الكونغو ،وال سيما النحاس ،والكوبالت ،والكولتان ،والذهب،
واأللماس ،والقصدير .أما المنطق الثاني؛ فهو االنشغاالت األمنية
المتمثلة أساساً في تفكيك معسكرات تدريب المتم ّردين الروانديين
واألوغنديين في شرق الكونغو وتجميد نشاطهم ،الذي ضاعف من
التوتّرات السياسية على المحور :كنشاسا -كيغالي -كمباال.

الخاتمة:

شهد العقدان األخيران من القرن الماضي ظهور ٍ
نمط جديدٍ
من الحروب في إفريقيا ،باعتباره أحد مظاهر عصر العولمة ،أ ّدى
إل���ى إحداث القطيعة مع المنط���ق الكالوزفيتزي القديم للحرب.
وتختلف الحروب الجديدة عن الحروب القديمة التي س���ادت في
القرنَيْن التاس���ع عش���ر والعشرين ،س���واء من حيث الفواعل ،أو
األهداف ،أو األس���اليب ،أو طرق التّمويل ،وتح���دث عاد ًة نتيج ًة
الفعلي للعنف
لتآكل ش���رعية الدولة وانهيار قدرتها على االحتكار ّ
المش���روع ،فالحرب في التص ّور الكالس���يكي هي :عنفٌ ّ
تنظمه
الدول في إطار الجيوش النّظامية ،لكن في سياق الحروب الجديدة
الس���يطرة ،نظراً لتو ّرط مجموعة واسعة
أصبح العنف خارجاً عن ّ
من الفواع���ل الحكومية وغير الحكومية ،فعندما تعجز الدولة عن
أداء وظيفتها األساسية المتمثلة في توفير الح ّد األدنى من األمن
لمواطنيها ،يلجأ ك ّل فردٍ لالحتماء بسالحه ضماناً لسالمته ،على
يوس���ع من نطاق العنف وهمجيته ،ما يعني اس���تحالة احتواء
نحوٍ ّ
رقع���ة الحروب اإلفريقية ،بما يمنع امتدادها ،فتح ّولت إلى حروب
ٍ
وأزمات إنس���انيةٍ ممت ّدة باهظة التّكاليف بالنسبة
تطهيرٍ عرقي،
للدول المعنية والمجتمع الدولي على المدى ّ
الطويل.
إ ّن القيام بعملي���ة إعادة بناء ش���رعية «الدولة اإلفريقية»
للس���يطرة على العنف ،وذل���ك من خالل
يع��� ّد مدخ ًال ج ّي���داً ّ
اعتماد ّ
الش���رعية الدستورية ،والمأسسة ،وسيادة حكم القانون،
السلطة ،بما يجعل من «الدولة
بوصفها مرجعي ًة وحيد ًة لممارسة ّ
اإلفريقي���ة» -من جديد -تعبي���راً ع���ن إرادةٍ جماعية ،وفضاءٍ
حقيقي للعيش المشترك 
ٍّ
ثقافية ف�صلية َّ
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فيديل كاسترو وإفريقيا..
الشيوعية أم اإلمبريالية؟
�أ .يحيى بوزيدي
�أ�ستاذ م�ساعد بكلية الحقوق والعلوم ال�سيا�سية -
جامعة �سيدي بلعبا�س  -الجزائر

ا�ستطاع

الكوبي «فيدل كا�سترو»
الزعي�م
ّ
عالمي ل�ه من خالل
ا�س�م ٍّ
�صناع�ة ٍ
كفاح�ه �ض�دّ اال�ستعم�ار والإمبرياليةّ ،
ولع�ل وجود
بلاده عل�ى مرم�ى حج�ر م�ن الوالي�ات المتح�دة،
و�صم�وده �ض�دّ ّ
كل مخطط�ات اغتيال�ه والمحاوالت
االنقالبية� ،ساهم في هذا االعتقاد(((.
مف�صل للوثائق التي
((( في م�شروع كتاب ،يحتوي على
ٍ
تحليل َّ
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التحرري
هذه الص���ورة لفيدل كاس���ترو الزعيم
ّ
تقابله���ا صورة أخرى مناقضة له���ا؛ ال تختلف كثيراً
ُرفعت ال�سرية عنها� ،أع��دّه مدير مكتب ال�ش�ؤون التاريخية
التابع لمجل�س الدولة ،بيدرو �ألفاريز-تابيو ،يذكر ب�أنه :حتى
1993م كانت هيئات �أمن الدولة الكوبية قد اكت�شفت وح ّيدت
ما مجموعه 627 :محاولة الغتيال القائد العام فيدل كا�سترو.
انظر :فيدل كا�سترو ،الطغيان العالمي ،موقع ت�أمالت القائد
العام2007/07/07 ،م:

http://www.cuba.cu/gobierno/reflexiones/2007/
ara/f070707b.html

بش���كل خاص،
ع���ن نظرائه من زعماء العالم الثالث
ٍ
بشكل عام ،وهي صورة الحاكم
االشتراكي
والمعسكر
ٍ
ّ
المستبد المتسلّط ،الذي مكث في أعلى هرم السلطة
لفت���رةٍ طويلةٍ تجاوزت أربعة عقود ،بنى خاللها مجداً
عالم ّياً له ،لكن على حس���اب شعبه الذي ما زال يرزح
تحت الفقر والتسلّط والديكتاتورية.
وبرغم المس���احة الصغي���رة لبلده؛ ف���إ ّن رؤيته
ونضال���ه ،إلى جانب رفيقه «أرنس���تو تش���ي غيفارا
 ،(((»Ernesto «Che» Guevaraامت���د إل���ى ك ّل
أمريكا الالتينية ،ومنها إلى آسيا وإفريقيا.
وفي القارة السمراء؛ ش���ارك فيدل كاسترو في
الكثير من أحداثها ،وارتبط اسمه بك ّل زعمائها ،وفي
مقدمته���م الزعيم الجنوب إفريقي نيلس���ون منديال،
غي���ر أ ّن َد ْور كوبا ف���ي النزاع���ات اإلفريقية تعتريه
س���لبيات كثيرة ،ولم يكن بالصورة الطوبية (المثالية)
ٌ
التي يت ّم تداولها إعالم ّياً.

ف��ي��دل ك��ا���س��ت��رو ..الأي��دي��ول��وج��ي��ا حتى
الرمق الأخير:

ُولد الزعي���م الكوبي «فيدل أليهاندرو كاس���ترو
 »Fidel Alejandro Castroبإقلي���م بي���ران ،في
المنطقة الشرقية من كوبا ،يوم  13أغسطس 1926م،
ألس���رةٍ ثر ّية من مالك األراضي .تلق���ى تعليمه في
المدارس الكاثوليكية ،وكان مج ّداً في دراس���ته ،و ُمنح
شاب عام 1944م ،ثم تخ ّرج
لقب «أفضل رياضي» وهو ّ
في جامعة هافانا في 1950م؛ بعد حصوله على درجة
الدكتوراه في القانون(((.
مارس كاس���ترو مهنة المحاماة لعا َميْنّ ،
وخطط

ٍ
لمقعد في البرلمان الكوب���ي عام 1952م،
للترش���ح
لكن اإلطاحة بحكومة «كارلوس بريو ساكاراس» على
يد «فولغنس���يو باتيس���تا» أرغمته على عدم الترشح،
وبع���د 1953م حمل الس�ل�اح ض ّد نظام «باتيس���تا»
بعد رفض دع���واه القضائية التي اتهمه فيها بانتهاك
الدس���تور ،وقاد هجوماً فاش ً
ال على ثكنات «مونكادا»
وسجن ،ث ّم ُعفي
العس���كرية في س���انتياغو دي كوباُ ،
عنه بعد عا َميْن.
اختياري بالوالي���ات المتحدة
ع���اش في من ًف���ى
ّ
والمكس���يك لمدة عا َميْن ،ث��� ّم عاد لكوبا في 1956م
على رأس مجموعةٍ قليلةٍ من المتمردين ،أطلقت على
الثوري
نفسها« :حركة  26يوليو» ،وانض ّم إلى الزعيم
ّ
«أرنس���ت تش���ي غيفارا» ،وأطاح ف���ي 1959م بحكم
باتيستا الديكتاتوري(((.
السياسي وحكمه
تمسك كاس���ترو خالل نضاله
ّ
ّ
بما اعتبره ثوابت متّس���قة م���ع قناعاته األيديولوجية
والعقائدية ،وإن ع��� َّدل أحياناً في التكتيكات ،وانحنى
بش���كل ٍ
مؤقت ال
أحياناً أخرى للرياح العاصفة ،ولكن
ٍ
يلبث أن يعود بعده إلى المسار المحدد سلفاً ،فصمد
ضغوط كثيرة ،متصاعدة أحياناً ومتنوعة أحياناً
ٍ
أمام
أخرى وخانقة أحياناً ثالثة ،على مدار أكثر من س���تة
عقود من النضال والثورة ث��� ّم قيادة الدولة في كوبا،
منذ بداية نضاله السياس���ي ،وحت���ى اعتزاله العمل
السياسي في مطلع 2008م(((.
وم���ع انتهاء الح���رب الباردة لم تتخ���ل كوبا عن
ثابت لم يراوح
توجهاتها الفكرية ،كما ل���و أ ّن التاريخ ٌ
مكان���ه(((؛ إذ واجه كاس���ترو  45عام���اً من الحصار
((( فيدل كا�سترو ،الجزيرة نت ،المرجع ال�سابق.

(((  �أرن�ستو ت�شي جيفارا :ثوري كوبي مارك�سي� ،أرجنتيني المولد
عام 1928م ،وهو طبيب ،وكاتب ،وزعيم ،وقائد ع�سكري،
ورجل دولة عالمي ،و�شخ�صية رئي�سية في الثورة الكوبية.

((( وليد محمود عبد النا�صر :فيديل كا�سترو� ..آخر الأ�ساطير
في عالمنا ،جريدة الحياة2016/12/02 ،م:

h t t p : / / w w w. a l j a z e e r a . n e t / s p e c i a l f i l e s /
-4 2 2 f - a c f 0 -7 d b 6 -p a g e s / 7 6 0 e 5 7 6 9
2d03bd06bd4e

((( ج���ورج فريدمان :االنفتاح المحكوم� ..أي م�سار محتمل
للعالقات الأمريكية–الكوبية؟ ،مجلة ال�سيا�سة الدولية،

((( فيدل كا�سترو ،الجزيرة نت2007/08/25 ،م:

h t t p : / / w w w. a l h a y a t . c o m / O p i n i o n /
/Writers/18849528
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االقتصادي ال���ذي فرضته الوالي���ات المتحدة على واالشتراكية ،ومهاجمة الرأسمالية ،حتى بعد خروجه
ّ
بالده ،واس���تم ّر نظام���ه حتى بعد أفول ث ّم س���قوط من السلطة في كوبا.
األنظمة الش���يوعية في االتحاد الس���وفييتي وأوروبا
البيدق ..ال�صغار في حلبة ال�صراع بين
الشرقية ،حيث نجح الزعيم
ّ
الكوبي في الحفاظ على الكبار:
األع�ل�ام الحمراء ترفرف أمام أب���واب عد ّوه األكبر:
ينتمي فيدل كاس���ترو إلى جي���ل زعماء الحركة
الواليات المتحدة األمريكية(((.
التح ّرري���ة الذين خاض���وا معارك كبي���رة مع القوى
وبينم���ا أضح���ت أولوي���ة «االقتص���اد» ع���ن االس���تعمارية؛ متس���لحين بإيمانهم بالمب���ادئ التي
«األيديولوجيا» إحدى مس���لّمات السياس���ة الدولية يدافع���ون عنه���ا ،دون امتالك عناص���ر تمكنهم من
في نهاي���ة القرن العش���رين وبداية الق���رن الحادي مجابهة اآللة العسكرية لخصومهم ،فانخرط كاسترو
والعشرين ،وحتى «روس���يا» وريثة االتحاد السوفييتي في الصراع بين القوتَيْ���ن العالميتَيْن ،واضعاً جزيرة
ك ّيف���ت محاوالت إحي���اء إرثه والعودة إلى الس���احة كوبا المجهولة في البح���ر الكاريبي في قلب خريطة
ُ
الدولي���ة؛ من خالل ما
اصطلح علي���ه بـ«أيديولوجية العالم((( ،س���اعده في ذلك جغرافيتها ،حيث موقعها
الحي���وي األمريك���ي ،ودخولها في قلب
المصالح الوطنية» ،غير أ ّن فيدل كاس���ترو اس���تم ّر في المجال
ّ
على نهجه؛ مخ َّيباً التوقع���ات التي ر َّوج لها الكثيرون الحرب الباردة ،حيث كانت مسرحاً ألزمةٍ كادت تنتهي
من أ ّن انهيار االتحاد الس���وفييتي الس���ابق وتفككه؛
بحرب عالميةٍ ثالثة (أزمة خليج الخنازير).
ٍ
رأى كاس���ترو في الثورة الكوبية جزءاً أساس��� ّياً
س���يترتب عليه تلقائ ّياً انهيار التجربة االشتراكية في
كوب���ا ،لكن نجحت كوبا في إيج���اد مصادر بديلة من من ث���ورات الجنوب عل���ى االس���تعمار الغربي ،وأ ّن
ٌ
الدخل
مرتبط بمصير ك ّل الجنوب،
القومي بعد تو ّقف المس���اعدات السوفييتية ،مصير أمريكا الالتيني���ة
ّ
ٍ
كم���ا نجحت في إيجاد
العربي وس���يكوتوري الغيني
مس���ارات بديلة؛ لم تُبقِ فقط فكان حليفاً لعبدالناصر
ّ
على حال���ة الصمود الكوبية ،بل ع���ززت وضع كوبا ،ومانديال اإلفريق���ي((( ،وجعل من «الث���ورة الكوبية»
وطنياً :باالس���تثمار في قطا َعي السياحة والصناعات مثاالً للعديد من ث���وار أمريكا الالتينية أو إفريقيا أو
الصغيرة والمتوس���طة ،وإقليم ّياً :باتساع رقعة اليسار آس���يا((( ،لذلك قال عنه الزعيم الس���وفييتي السابق
الحاكم في القارة الالتينية منذ مطلع األلفية الثالثة ،غورباتشوف« :في القرن العشرين فعل فيدل كاسترو
وفي مق ّدمها فنزويال بمواردها االقتصادية الضخمة ك ّل ش���يء لتدمير النظام االستعماري؛ من أجل إقامة
عزل
وش���راكتها مع كوب���ا ،وهذا ما أدى إلى ٍ
نس���بي عالقات مبنية على التعاون»(((.
ّ
للواليات المتحدة عن تطورات القارة الالتينية مقابل
((( عبد الباري عطوان :رحل �آخر رجال جيل العظماء ،ر�أي
اإلقرار بأهمية ال َّد ْور الكوبي إقليم ّياً.
اليوم2016/11/26 ،م:
واستمر كاس���ترو في نضاله منذ منتصف القرن
http://www.raialyoum.com/?p=570753
الماضي وحتى آخر نفَس ،وفي الدفاع عن الشيوعية ((( �سيف دعنا :فيدل كا�سترو :الجنوبي الأخير ،موقع قناة
الميادين2016/11/26 ،م:

2015/02/06م:

http://www.siyassa.org.eg/NewsQ/5081.aspx

((( من هو فيدل كا�سترو؟ ،بي بي �سي عربي2016/11/26 ،م:
http://www.bbc.com/arabic/world-38114876
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h t t p : / / w w w. a l m a y a d e e n . n e t / a r t i c l e s /
/opinion/47189

((( وليد محمود عبد النا�صر ،المرجع ال�سابق.
((( هكذا نعى العالم فيدل كا�سترو ،ال�شرق الأو�سط ،العدد

وبرغم اعتماده على المس���اعدة الروس���ية؛ كان
كاسترو أحد أعمدة حركة عدم االنحياز التي تأسست
حديثاً في بدايات حكمه(((.
وعمل على نش���ر الث���ورات ودعمها ف���ي العالم
الثالث ،متحد ّياً واش���نطن ،حت���ى الكرملين أحياناً،
وقت غادره رفيق س�ل�احه غيف���ارا للقيام بمه ّمةٍ
في ٍ
(((
مس���تحيلةٍ في بوليفيا ،لكنه ُقتل عام 1967م  ،كان
في���دل يريد من رفيق س�ل�احه أن يكون بطل تصدير
الثورة الماركس���ية في أمريكا الالتينية ،وفي إفريقيا،
وخصوصاً في أنجوال ،وفي 1975م؛ أرس���ل كاسترو
قواته إلى م���ا وراء المحيط األطلس���ي ،في مغامرة
إفريقية استمرت  15عاماً ،شاركت خاللها في معارك
في أنجوال وإثيوبيا(((.

فيدل كا�سترو و�إفريقيا ..من اال�ستعمار
�إلى الإمبريالية:

رفضت مناقشة اس���تقالل مستعمراتها اإلفريقية في
إطار األمم المتحدة ،وعندما سقط الحكم الديكتاتوري
العس���كري في البرتغال ،الذي قاده «س���االزار» في
ّ
أبريل 1974م ،وافقت الحكوم���ة البرتغالية الجديدة
على اس���تقالل غينيا بيس���او في  1سبتمبر 1974م،
ث��� ّم موزمبيق في  25يوني���و 1975م ،وأنجوال في 11
حرب أهليةٍ طويلةٍ
نوفمبر 1975م ،وت�ل�ا ذلك اندالع ٍ
في أنجوال ،ودخلت القوتان العظميان في هذا الصراع
الذي تح ّول إلى «حرب بالوكالة»(((.
الكوبي في القضايا اإلفريقية
وقد بدأ االنخراط
ّ
مع دعم النضال التح ّرري الجزائري ض ّد فرنس���ا ،ث ّم
انتقل إلى الكونغو (زائير س���ابقاً) ،وفي 1964م أرسل
الشخصي «تش���ي غيفارا» في زيارة
كاس���ترو مبعوثه
ّ
لثالثة أش���هر لعددٍ من البلدان اإلفريقية ،حيث كان
يعتقد الكوبيون بوجود حالةٍ ثوريةٍ في وسط إفريقيا،
وأرادوا المساعدة في ذلك(((.
الكوب���ي  46ألف جندي
العس���كري
وبلغ الوجود
ّ
ّ
وخبي���ر ،موزّعين على  14دولة ف���ي إفريقيا ،وت ّركز
معظمه���م في ك ٍّل من أنجوال غرباً وإثيوبيا ش���رقاً(((،
ومع نهاية الحرب الباردة كان  381432على األقل من
الجنود والضباط الكوبيين حاربوا جنباً إلى جنب مع
الجنود األفارقة من أجل االس���تقالل الوطني أو ض ّد
العدوان األجنبي ،وف َق َد الكثير منهم حياتهم في هذه
الحروب ،فف���ي 1987م ذكرت صحيفة لوس أنجلوس

تزامنت الثورة الكوبية س���نة 1959م مع الموجة
الثانية لالس���تقالل في إفريقي���ا ،فحتى عام 1965م
اطرد تقلّ���ص الوج���ود االس���تعماري ،ووصل عدد
الوحدات المستقلة إلى  ،35ولم يعد في القارة إال 13
وحدة خاضعة لالستعمار أي قرابة .%14
الكوبي في إفريقيا
ولقد ساهم في شرعنة ال َّدور
ّ
وبخاصة
أنه جاء في مواجهة االس���تعمار الخارجي،
ّ
البرتغالي الذي يع ّد أول اس���تعمار أتى للقارة ،وآخر
َمن تأ ّث���ر بالتحرير؛ إذ لم تعت���رف البرتغال بأ ّن لها
مس���تعمرات في إفريقيا ،وإنما كان���ت تؤكد أ ّن تلك
((( محمد �سيد �سليم :تطور ال�سيا�سة الدولية في القرنين
المستعمرات هي« :البرتغال ما وراء البحار» ،ومن ث ّم
التا�سع ع�شر والع�شرين ،القاهرة :دار الفجر للن�شر والتوزيع،
ط� ،2002 ،1ص .542

2016/11/26 ،13878م:

/http://aawsat.com/home/article/793411

((( فيدل كا�سترو ،الجزيرة نت ،المرجع ال�سابق.
((( فيدل كا�سترو� ..سيرة ال��ق��رن الع�شرين ،الجزيرة نت،
2016/11/26م:
http://www.aljazeera.net/news/reportsandintervi
/26/11/ews/2016

((( فيدل كا�سترو� ..سيرة القرن الع�شرين ،المرجع ال�سابق.

(((

Sean Jacobs, To so many Africans, Fidel
Castro is a hero. Here’s why, .theguardian,
: ,2016/11/30
https://www.theguardian.com/
commentisfree/2016/nov/30/africa-fidel-castronelson-mandela-cuba

((( �صالح الدين حافظ� :صراع القوى العظمى ح��ول القرن
الإفريقي ،الكويت :المجل�س الوطني للثقافة والفنون� ،سل�سلة
عالم المعرفة ،العدد  ،49يناير � ،1982ص .131
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قراءات

سياسية
تايمز أ ّن  10000جندي كوب���ي ُقتلوا في أنجوال منذ
1976م ،وهذا أعلى بكثير من الوفيات األمريكية في
فيتنام(((.
واس���تمر وفاء فيدل كاس���ترو إلفريقيا حتى بعد
نهاي���ة الحرب الباردة ،حيث واص���ل دعمها ،بتدريب
األفارقة في الجامعات الكوبية ،وعندما ّ
تفشى مرض
اإليبوال في ثالث دول إفريقية غربية؛ اضطر منتقدو
كوبا -األمريكيون أنفس���هم -إلى اإلقرار بمساهمتها
في التخفيف من األزمة ،ففي إحدى مراحلها ،ق ّدمت
كوب���ا ،التي ال يتجاوز عدد س���كانها  11مليوناً ،أكبر
بأي
مجموعة من العمال الطب ّيي���ن األجانب ،مقارن ًة ّ
دولةٍ أخرى كانت تعمل إلى جانب األطباء األفارقة(((.

كوبا والتجاذبات القطبية في �إفريقيا:

الكوبي في إفريقيا،
ش ّكلت أنجوال محور الوجود
ّ
ومنها امت ّد ليش���مل ك ّل إقليم جن���وب إفريقيا ،حيث
ارتب���ط النزاع بمصي���ر األنظمة السياس���ية بالدول
العنصري في جنوب
وبخاصة نظام الفصل
المجاورة،
ّ
ّ
إفريقيا الذي تدخّ ل ف���ي دول اإلقليم إلعاقة الحركة
االس���تقاللية فيه ،وضمان اس���تمراريته في مواجهة
«مقاومة الحزب الوطني» التي اتخذت من تلك الدول
قواعد خلفية في حربها معه.
ففي ناميبيا :ق ّررت األم���م المتحدة في 1966م
إنه���اء إدارة جنوب إفريقيا لإلقليم ،فرفضت األخيرة
القرار؛ م���ا أدى إلى تصعيد المقاوم���ة التي قادتها
المنظمة الشعبية إلفريقيا الجنوبية الغربية (سوابو)،
وفي ديس���مبر 1988م انس���حبت جنوب إفريقيا من
ناميبيا؛ بعد أن حصلت على تع ّه ٍد بانس���حاب القوات
الكوبية من أنجوال((( ،فقد سبق أن استحضرت ناميبيا
قوات كوبية ،ساعدت قواتها على مقاومة «سافيمبي»
(((

Sean Jacobs, Op.cit

(((

Sean Jacobs, Op.cit

((( محمد �سيد �سليم ،المرجع ال�سابق� ،ص .542
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وجنوب إفريقيا(((.
وفي أنجوال :نشبت ،فور انس���حاب البرتغاليين
حرب أهلي ٌة بين الحركة الشعبية
في نوفمبر 1975م،
ٌ
لتحرير أنج���وال  mplaبقي���ادة أغوس���طينو نيتو،
والجبه���ة الوطنية لتحرير أنجوال  fnlaبقيادة روبرتو
هولدن ،والوحدة الوطنية لالستقالل الكامل ألنجوال
 unitaبقي���ادة جوناس س���افيمبي ،وبفض���ل تأييد
منظم���ة الوحدة اإلفريقية حظي���ت حكومة «الحركة
الش���عبية لتحرير أنج���وال» باالعتراف به���ا حكوم ًة
شرعي ًة ألنجوال.
وظ ّل النزاع قائماً مع سيطرة قوى اليونيتا الثائرة
بقيادة س���افيمبي على أجزاء كبيرة من البالد ،إلى أن
و ّقع اتفاق وقف إطالق النار في  31ماي 1991م.
البرتغالي بمنأى عن تلك
ولم يكن االس����تعمار
ّ
الصراعات ،بل كان المحرك األساس����ي لها ،فقد
البرتغالي في
تم ّثلت المقاومة الحقيقة لالستعمار
ّ
الحركة الش����عبية لتحرير أنج����وال  ،mplaوعلى
النقيض ظهر التحالف بين اإلدارة االس����تعمارية
وبين قيادة جماعة أوفيمبوندو منذ بداية العمليات
المسلحة لحركتَي التحرير ،لتشارك الجماعة بقوة
في العمليات العسكرية بجانب القوات البرتغالية،
ويرجع ه����ذا التحالف للس����نوات األولى لدخول
البرتغاليي����ن ألنجوال ،حيث كان����ت الجماعة أحد
أه ّم الشركاء في تجارة الرقيق(((.
وفي السياق نفسه؛ بدأ التدخل الجنوب إفريقي
قبل خروج االس���تعمار البرتغالي من المنطقة؛ حيث
وطدت اإلدارة البرتغالية في المس���تعمرات اإلفريقية
العنصري في ك ٍّل من جنوب إفريقيا
تحالفها مع النظام
ّ
وزيمبابوي (روديسيا الجنوبية آنذاك).
((( ع��ل��ي ال��م��زروع��ي و�آخ�����رون� :إف��ري��ق��ي��ا منذ ع��ام 1935م،
نيويورك :اليوني�سكو ،المجلد الثامن� ،ص .304
(((  �أحمد �أمل محمد �إمام :الإثنية والنظم الحزبية في �إفريقيا،
القاهرة :دار المكتب العربي للمعارف� ،ص .137

وبذل���ك؛ كان الص���راع م���ع جن���وب إفريقيا
امتداداً للصراع مع االس���تعمار البرتغالي ،فعشية
اس���تقالل أنجوال؛انطلقت بعض الق ّوات العنصر ّية
م���ن ناميبي���ا -المحتلّة من قِ بل جن���وب إفريقيا-
مدعومة بدبابات خفيف���ة،واخترقت أكثر من ألف
لكن كتيبة م���ن كتائب
كم م���ن ضواحي لوان���داّ ،
الخاصة الكوبية ،ت ّم إرس���الها جو ّياً ،وبعض
القوات
ّ
تش���كيالت من الدبابات الس���وفييتية ،استطاعت
احتواء األمر((( ،وبررت كوب���ا تدخّ لها بأنه كان ر ّداً
على جنوب إفريقيا.
الكوبي في أنجوال ،وتس���ارع عندما
وبدأ التدخل
ّ
كانت المنظمة الش���عبية  mplaتكس���ب األراضي،
وكان���ت أول وفود الكوبيين تزيد عن  200مستش���ار،
وصل���وا قبل ظهور الجنوب إفريقيي���ن ،وكان هدفهم
تدريب قوات المنظمة الماركس���ية عل���ى التكتيكات
والتجهيزات السوفييتية.
واقترح كاس���ترو توس���يعاً كبي���راً للتدخل على
بريجني���ف ،وعندما ت���ردد الزعيم الس���وفييتي تابع
كاس���ترو التدخل بمفرده ،فبدأت تصل وحدات كوبية
متتالية ،بلغت في النهاية مستوى يزيد بمقدار عشرين
مرة عن االنتشار الجنوب إفريقي(((.
وما عزّز هذا الوض���ع االصطفافات الدولية بين
القوى المتصارعة الحق���اً ،بوقوف الواليات المتحدة
األمريكية إلى جانب جنوب إفريقيا ،وحش���دها دعم
المستعمرين السابقين إلى جانبها.
القضاء عل���ى نظام التمييز العنص���ري :لم يبق
الص���راع «الكوبي-الجنوب إفريق���ي» محصوراً في
((( �سمية ربيع :فيدل كا�سترو يكتب عن الحدث في العالقة بين
كوبا وجنوب �إفريقيا� ،أخبار الأدب2013/12/28 ،م:
http://www.dar.akhbarelyom.com/issuse/
detailze.asp?mag=a&field=news&id=7480

((( ه���ن���ري كي�سنجر��� :س��ن��وات ال��ت��ج��دي��د( ،ت��رج��م��ة ه�شام
الدجاني) ،الريا�ض :مكتبة العبيكان ،ط2010 ،2م� ،ص
.734

أنجوال وناميبيا ،بل امتد حتى للنظام الجنوب إفريقي
الدولي والمقاطعة السياس���ية
نفس���ه ،فمع الحصار
ّ
واالقتصادي���ة للنظام العنصري؛ ازدادت ح ّدته ،وأخذ
يوغل في إجراءاته القمعية ،وألقى في السجون بعددٍ
كبي���ر من رج���ال المقاومة ،كان من بينهم نيلس���ون
ٍ
مانديال ،ما اضطر حركة المقاومة إلى حمل السالح
آخر األمر.
وكانت كوب���ا رأس الحربة األه ّم في القضاء على
نظام التمييز العنصري ،فكاس���ترو ورفاقه وأهل كوبا
ُهم َمن كس���روا عموده الفقري؛ حين حاربوه مباشرة
يأس في أنج���وال وناميبيا ،حتى في
لس���نوات ودون ٍ
(((
جنوب إفريقيا نفس���ها ،واس���تنزفوه  ،وكانت أه ّم
محطاته مشاركة الكوبيين في معركة كويتو كوانافالي
المفصلية عام 1988م.
وبعد انتصار الثورة ،وإس���قاط نظ���ام التمييز
العنص���ري (األبارتهايد  )Apartheidفي 1991م،
وخروج نيلس���ون مانديال من السجن بعد  27عاماً
م���ن الحبس االنف���رادي ،وانتخابه رئيس���اً لبالده،
اإلفريقي هافانا محط ًة أولى لجولته
اخت���ار الزعيم
ّ
الخارجي���ة ،وقال مانديال حينه���ا« :صديقتنا كوبا،
بسالح م ّكننا
س���اعدتنا على تدريب شعبنا ،وزودتنا
ٍ
من المضي في نضالنا» ،وأضاف« :خالل الس���نين
التي أمضيتها في السجن كان فيدل كاسترو مصدراً
لإللهام والصم���ود»((( ،وفي نهاي���ة رحلته الكوبية
أجاب مانديال عن االنتقادات األمريكية حول والئه
لكاس���ترو« :يجري نصحنا حول كوبا من قِ بل الذين
دعموا نظام الفصل العنصري الـ  40سنة األخيرة،
ال رج���ل ش���ريف أو امرأة على اإلط�ل�اق يمكن أن
تقبل النصيحة م���ن الذين لم يهتموا بنّا في أصعب
األوقات»(((.
((( �سيف دعنا ،المرجع ال�سابق.
((( عمر نا�شبة ،المرجع ال�سابق.
(((

Sean Jacobs,Op.cit
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قراءات

سياسية
من ال�صومال �إلى �إثيوبيا ..فيدل كا�سترو
والأنظمة الع�سكرية في �إفريقيا:

ال َّد ْور الكوبي -م ّرة أخرى -في إثيوبيا:
الكوبي في إثيوبي���ا مر ًة أخرى ،ولكن
ب���رز ال َّد ْور
ّ
ٍ
كبير عن الحالة األنغولية،
مختلف
سياق
في ٍ
ٍ
بش���كل ٍ
اإلثيوبي لم تكن فيه قوة استعمارية ،باعتبار
فالوضع
ّ
أ ّن إثيوبيا من أوائل البل���دان اإلفريقية التي حصلت
حرب
على اس���تقاللها ،لكنها خاضت غمار أكثر من ٍ
أهلي���ةٍ في الفترة من 1961م إل���ى 1991م((( ،تمحور
الصراع فيها حول انفصال الصومال وإريتريا عنها.
كان االتح���اد الس���وفييتي ض��� ّد سياس���ات
اإلمبراطوري���ة اإلثيوبية في كب���ت حرية الصوماليين
واإلريتر ّيي���ن ،وحرمانهم من ح���قّ تقرير مصيرهم،
فس���اند حركة التح ّرر اإلريت���ري والكفاح الصومالي
المطالبة باس���تعادة أراضيها الواقعة تحت االحتالل
اإلثيوبي.
انق�ل�اب ف���ي موازي���ن التحالفات
لك���ن حدث
ٌ
والصداق���ات من���ذ 1974م؛ عندما وق���ع االنقالب
العس���كري ض ّد اإلمبراطور هيال سيالس���ي ،ورفع
ّ
ٍ
ش���عارات اش���تراكية ،فتب ّدل
ضباط الثورة اإلثيوبية
الحلفاء ،وأعلن السوفييت دعمهم للنظام الجديد في
أديس أبابا ،برغم أنه ظ ّل متمس���كاً بمطالب ومزاعم
اإلمبراطور المخل���وع في ملكية أراض���ي الصومال
وإريتريا(((!
يمكن َف ْهم السلوك السوفييتي أنه جاء متّسقاً مع
المصالح الجيوسياسية ،والبحث عن مكاسب أكبر في
إطار التنافس مع الواليات المتحدة.
الكوبي يتناقض م���ع القيم التي
ولكن الس���لوك
ّ
رفعه���ا فيدل كاس���ترو وكان يدافع عنه���ا في الوقت
نفس���ه على الجبهة الجنوبي���ة الغربية إلفريقيا ،فقد
تدفقت على إثيوبيا موجات كثيفة من الجنود الكوبيين
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والخبراء العسكريين السوفييت وخبراء األمن األلمان
الشرق ّيين ،وحس���ب التقديرات؛ فإ ّن الكوبيين وصلوا
إلى  25ألف جندي ،وبلغ عدد السوفييت بين -1500
 2000خبي���ر ،وكذل���ك جاء العدد نفس���ه تقريباً من
ألمانيا الديمقراطية(((.
ومن أه ّم مظاهر نشاط السوفييت والكوبيين في
اإلثيوبي
إثيوبيا إعادة تكوين وتحديث وتطوير الجيش
ّ
ال���ذي انه���ار في إريتريا م��� ّرات كثيرة ،وفش���ل في
الصوم���ال الغربي أمام ثوار األوغادين ،وأيضاً تدريب
مائتي ألف من الميليش���يات اإلثيوبية وتس���ليحهم،
االش���تراكي
العس���كري
وذلك بهدف تدعيم النظام
ّ
ّ
الحاكم ليكون بالفعل نقطة ارتكاز مه ّمة ،وبؤرة إشعاع
الشرقي في القرن
تحقّق المصالح الواسعة للمعسكر
ّ
ويشجع تيارات الثورة
خاصة ،وإفريقيا كلها،
ّ
اإلفريقي ّ
ّ
(((
ض ّد النفوذ األوروبي األمريكي .
وما يؤك���د تناقض الموقف الكوبي ،وأنه ع ّبر عن
أي رسالةٍ
المصالح السوفييتية فقط ،دون أن تكون له ّ
نبيلةٍ يدافع عنها ،أ ّن الجبهة الش���عبية لتحرير إريتريا
تحم���ل أيديولوجية «يس���ارية» ،وكان���ت لها عالقات
وطيدة مع موس���كو وهافانا من قبل ،وتح ّولت الحقاً
إلى أكثر المتش���ددين في اتهام العاصمتَيْن بمساندة
اإلثيوبيين ،وبمش���اركتهم في القتال ض ّد ثوار إريتريا،
مس���تدلة بأ ّن طالئع الجبهة رصدت ،بميدان القتال،
جنراالت س���وفييت وضباطاً وجنوداً كوبيين يقاتلون
جنب مع اإلثيوبيين(((!
جنباً إلى ٍ
وعلى الجانب الصومالي:
بانقالب
كان سياد بري ،الذي وصل إلى السلطة
ٍ
عسكري عقب اغتيال الرئيس الصومالي في 1969م،
ٍّ
حليفاً لالتحاد الس���وفييتي وكوبا ،وصار يُطلق عليه:
القمر الصناعي الس���وفييتي بالمنطق���ة ،وبدأ يزور
((( المرجع نف�سه� ،ص .110

((( علي المزروعي و�آخرون ،المرجع ال�سابق� ،ص .495

((( المرجع نف�سه� ،ص .137

((( �صالح الدين حافظ ،المرجع ال�سابق� ،ص .83

((( المرجع نف�سه� ،ص .120
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الدول اإلفريقية ليقنع رؤساءها باالنضمام للمعسكر
الش���رقي ،كما أ ّن الشعارات الش���يوعية والماركسية
مألت شوارع مقديشو(((.
غير أ ّن ك ّل ذلك لم يشفع لسياد بري عقب وصول
«الرفاق االشتراكيين العسكريين» للسلطة في إثيوبيا،
وبرغم التحالف القوي بين سياد بري وفيدل كاسترو؛
في إطار األيديولوجية التي جمعتهما.
الصومالي
القومي
ض المش���روع
وفيما بعد؛ ف َر َ
ّ
ّ
َ
الخالف مع فيدل كاسترو والمنظومة
على سياد بري
التي انتمى إليها ،فمع إصرار بري على استعادة إقليم
«أوغادي���ن» م���ن إثيوبيا؛ انحاز كاس���ترو إلى إثيوبيا
لرفض مبادرته حول مش���روع الكونفيدرالية بين عدة
دول شملت( :الصومال ،إثيوبيا ،اليمن الجنوبي) ،لخلق
أيديولوجي يسيطر على البحر األحمر،
إقليمي
تكت ٍّل
ٍّ
ٍّ
ودفع رفض بري للمقترح فيدل كاسترو لتهديده ،ورحل
بعد زيارة قصيرة له بمقديشو((( ،وبعد شهرين؛ كانت
الدبابات الصومالية تقصف مواقع الدفاع العسكرية
اإلثيوبية ،وسيطرت القوات الصومالية على أوغادين،
وانتقلت إلى وسط إثيوبيا ،فأرسل االتحاد السوفييتي
مستشارين عس���كر ّيين ،وق ّدم المساعدة التقنية إلى
إثيوبيا ،وبعث كاسترو آالف الجنود أيضاً إلى إثيوبيا،
وبحلول م���ارس 1978م عانت القوات الصومالية من
هزائم ثقيلةُ ،
وط���رِ ُدوا -مرة أخرى -إلى حيث بدؤوا
(((
الهجوم ض ّد إثيوبيا .
((( فهد يا�سين :عودة العالقات ال�صومالية-الرو�سية بعد عقود
من القطيعة� :أهدافها وم�ستقبلها ،الدوحة :مركز الجزيرة
للدرا�سات2016/06/29 ،م� ،ص .03
((( خالد ح�سن يو�سف� :شجاعة �سياد بري وكونفيدرالية فيدل
كا�سترو ،الحوار المتمدن ،العدد 2016/11/27 ،5354م:

يق���ود التع ّمق في أبعاد السياس���ات الكوبية في
اإلفريقي إلى مالحظات مه ّمة حول َد ْورها في
القرن
ّ
بشكل عا ّم:
إفرقيا
ٍ
الكوبي في
أولى تلك المالحظات :تزامن التدخّ ل
ّ
أنج���وال وإثيوبيا برغم اختالف الس���ياقات؛ ما يدفع
إلعادة النظر في حقيقة ال َّد ْور الكوبي في إقليم جنوب
ً
فع�ل�ا بهدف القضاء على
غرب إفريقيا؛ إذا ما كان
االس���تعمار ونظام الفصل العنصري ،أو السعي لنشر
الماركسية في القارة؛ إذ أ ّن الدعم الكوبي السوفييتي
أي مس��� ّوغ
إلثيوبيا ض��� ّد الصومال وإريتريا ليس له ّ
أخالقي مماثل لذلك الذي تد ّث َرا به ض ّد االس���تعمار
البرتغالي أو نظام الفصل العنصري ،وبذلك يتأكد أ ّن
األس���باب الحقيقة ارتبطت بالمصالح الجيوسياسية
لالتحاد السوفييتي فقط.
ويتأكد هذا االس���تنتاج بالمالحظة الثانية :وهي
أ ّن جمي���ع أطراف النزاع في القرن اإلفريقي (إثيوبيا
– إريتري���ا  -الصوم���ال) كان���ت كلها تح���ت المظلة
األيديولوجية الش���يوعية ،وبرغم ذل���ك فإ ّن الكوبيين
والسوفييت تدخَّ ال إلى جانب رفيق على حساب رفقاء
آخرين يسبقونه في والئهم للسوفييت.
ترجح أكثر االستنتاجات
والمالحظة الثالثة :التي ّ
والصومالي لم تكن
اإلثيوب���ي
أع�ل�اه :أ ّن النظا َميْن
ّ
ّ
ممارس���اتهما التس���لطية تختلف عن سياسات نظام
الفص���ل العنصري ،ومن جهة أخ���رى؛ فإنها لم تكن
تمتلك ش���رعية؛ بوصفها أنظمة عس���كرية انقالبية،
وهي الظاهرة التي طالما ادعى كاسترو محاربتها.

تف�سير التناق�ض بين �شعارات كا�سترو
وممار�ساته في �إفريقيا:

يحتاج تفسير التناقض بين شعارات فيدل كاسترو
h t t p : / / w w w. a h e w a r. o r g / d e b a t / s h o w. a r t .
asp?aid=539377
وممارس���اته في إفريقيا إلى العودة إلى تلك الجزيرة
((( هارون معروف :فيدل كا�سترو ودوره في تمزيق ال�صومال ،الصغيرة مرة أخرى ،إذ تفترض مواجهة فيدل كاسترو
ترجمة عبد الحكيم نجم الدين ،مجلة ق��راءات �إفريقية ،للنظام االنقالبي لباتيس���تا وخ���وض حرب عصابات
29-11-2016م:
حتى إسقاطه :رفضه لالنقالبات العسكرية ،ويصبح
/http://qiraatafrican.com/home/new
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قراءات

سياسية
ذل���ك ركيزة أيديولوجي���ة ومبدأ ال يق��� ّل أهمية عن
المبادئ الماركس���ية التي آمن بها ،غير أ ّن الممارسة
الثوري تختلف عن ذلك كل ّياً ،بداية
السياسية للزعيم
ّ
من كوبا التي حكمها حكماً عسكر ّياً مطلقاً ال يختلف
أي نظام عسكري آخر.
عن ّ
فقد ح ّول كاس���ترو بلده إلى بل َديْ���ن :بلد الفقر
للكوب ّيين ،وبل���د الجنّات الس���ياحية المقصورة على
األجانب والممنوعة على المواطنين ،تماماً مثلما كان
الحال ف���ي وجود عملتَيْن ،واحدة للمواطنين ،والثانية
ألثرياء السياحة.
ولم يكن كاسترو قديساً :فقد ساهم في «تطهير»
صفوف «الثورة» من ك ّل رجال العهود السالفة ،تحديداً
عهد الرئيس الس���ابق فولخانسيو باتيس���تا ،مقتنعاً
بنصيحة غيفارا ،الذي أس��� ّر ل���ه أ ّن« :خطأ جاكوبو
أربينز في غواتيماال؛ حين لم يقم بتطهير صفوفه قبل
االنقالب العس���كري عليه ،عبر اإلعدامات ،لو فعلها
لما قام عليه أحد» ،فحسم موقفه ،فوافق على تنفيذ
اإلعدامات «باسم الشعب الكوبي».
أم���ا الديمقراطية :فل ّما س���أل الرفا ُق فيدل عن
االنتخاب���ات التي ّ
خطط���وا لها ،في األي���ام األولى
بحجة أنها قد ته ّدد الثورة،
تمس���ك برفضها؛ ّ
للثورةّ ،
فاإلمبرياليون واألعداء يتربص���ون بها من ك ّل حدب
وصوب.
كانت القرارات عسكرية وحاسمةُ ،علّقت المشانق
لـ«العمالء» في الش���وارع ،كانت تل���ك أيضاً مطالب
الشعب الكوبي ،وأُبعد رفاق الثورة الذين وقفوا عقبة
توجته زعيماً
أم���ام «إصالحات وقوانين» فيدل ،الذي ّ
حمام��� ٌة بيضاء ّ
حطت على كتفه أثن���اء إلقاء خطابه
األول إلى الجماهير ،في مباركةٍ من «اآللهة»! (بحسب
ديانة سانتيريا) للقائد الشيوعي(((.

يكفي حذف اس���م «فيدل» ف���ي الفقرتَيْن أعاله
أي حاكم إفريقي آخر به (سياد بري في
واس���تبدال ّ
الصومال ،أو منجس���تو هيال ماريام في إثيوبيا) ممن
انقالب عسكري ،وما
وصل إلى الس���لطة عن طريق
ٍ
أكثره���م ،فج��� ّل األنظمة اإلفريقية بعد االس���تقالل
ٍ
بانقالبات رافعين شعارات العدالة
قام فيها العس���كر
والتنمية والتطور ،ولتثبيت حكمهم الوليد ،وش���رعنة
سلطتهم ،وجدوا في االشتراكية ومواجهة اإلمبريالية
أقرب المس���الك إلى قلوب شعوبهم التي عانت لعقودٍ
طويلة من االستعمار ،وانتظرت بعد استقاللها مرحلة
أفضل ينعمون فيها باالستقرار والرفاهية.
ففي الصومال :بعد اس���تيالء س���ياد بري على
عسكري في 1969/10/21م؛ قام
انقالب
السلطة إثر
ٍ
ٍّ
مباشرة بتعليق الدس���تور وإلغاء البرلمان ،وبدأ حكم
البالد حكماً مطلقاً ،وألقى برموز الس���لطة السابقة
في السجون ،وعمل على التخلّص من بعض الضباط
البارزين في مجلس قيادة الثورة ،وأعلن االش���تراكية
العلمية منهجاً سياس ّياً وفكر ّياً للبالد ،وبدأت الحكومة
الصومالية بتنفيذ ما ُوصف بأنه أكبر حملة ماركسية
لينينية في إفريقيا ،وفي 1991م اضطر س���ياد بري
إلى الهرب من البالد ،مخلّفاً وراءه  20مليار دوالر من
الديون ،وعش���رات اآلالف من ضحايا الحرب األهلية
التي ال تزال مستمرة(((.
العس���كري الذي أسقط
وفي إثيوبيا :ق ّرر النظام
ّ
نظام هيال سيالس���ي 1974م تحويل إثيوبيا إلى دولة
ماركس���ي لينيني ،واتبع نظاماً
نظام
اش���تراكية ذات ٍ
ٍّ
أوتوقراطياً عسكر ّياً ،الغلبة فيه للقومية األمهرية ،ما
وبخاصة جبهات
أدى إلى ازدياد نش���اط المعارضة،
ّ
تحرير إريتريا وتغ���ري وأورومو ،وتكررت الهزيمة في
إريتريا التي نالت اس���تقاللها عام 1993م ،كما سقط

((( �شهرة �سلوم ،كوكب فيدل ..حكاية الحلم الأحمر (،)09/01
العربي الجديد2016/05/10 ،م:

(((  �أنور قا�سم الخ�ضري� :أو�ضاع ال�صومال في القرن الإفريقي
و�أثرها على الأم��ن في �إقليم البحر الأحمر ،مجلة قراءات
�إفريقية ،العدد � ،2سبتمبر 2005م� ،ص (.)80-79

/10/5/https://www.alaraby.co.uk/politics/2016
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الحكم الش���يوعي فيها وحكم منغس���تو هايله مريام،
وصدر حكم اس���تئنافي باإلعدام عليه مع ثمانية من
كبار مس���ؤولي نظامه ،وأقر بذنبه في  12ديس���مبر
2006م بالتطهير العرقي في الفترة المعروفة باس���م:
«الرعب األحمر» (.((()1978-1977

الخاتمة:

الكوبي في إفريقيا ،وأحسن
ال يمكن جحد ال َّد ْور
ّ
من ع ّبر عنه ماندي�ل�ا حين قال« :هذه أول مرة يأتي
فيه���ا بل ٌد من قارٍ ة أخرى ،ليس ليأخ���ذ منّا أمراً ما،
بل ليس���اعد األفارقة في نيل حريتهم»((( ،وفع ً
ال دعم
كاس���ترو البلدان اإلفريقية بالس�ل�اح والرجال ،حيث
قات���ل آالف الكوبيي���ن إلى جان���ب األفارقة ،فض ً
ال
عن الدعم اللوجيس���تي؛ إذ أرس���ل عشرات اآلالف
من الكوبيين في مختلف المج���االت أطباء ومعلمين
ومهندسين وغيرهم ،وحين غادرها فإنه حمل توابيت
جنوده وليس معها أي برميل نفط.
وأه ّم ما قام به الكوبيون في القارة السمراء كان
بشكل عا ّم ،حيث شاركوا في
في إقليم جنوب إفريقيا
ٍ
دحر االستعمار البرتغالي ،والقضاء على نظام الفصل
العنصري ،ووقفوا س��� ّداً منيعاً دون التغلغل األمريكي
االس���تراتيجي الذي تركه االس���تعمار
لم���لء الفراغ
ّ
األوروبي.
تداعيات هذا ال َّدور في إفريقيا دفع ثمنها الشعب
الكوبي ،فق���د أ ّدى إلى تعميق التوت���ر في العالقات
األمريكية الكوبية ،وهو ما كانت له آثا ٌر س���لبي ٌة كبيرةٌ
سياس��� ّياً واقتصاد ّياً ،ويبقى الجدل في الموازنة بين
قيم العزة والكرامة في مجابهة الهيمنة األمريكية التي
((( الحكم بالإعدام على الديكتاتور الإثيوبي ال�سابق منغ�ستو
مع  8من م�س�ؤولي نظامه ،ال�شرق الأو�سط ،العدد ،10772
2008/05/26م:

http://archive.aawsat.com/details.asp?sect
ion=59&article=472369&issueno=10772#.
WFPqO7kcYqE

(((

Sean Jacobs, Op.cit

يتدثر بها النظام في كوبا ،وبين ممارس���ته التس���لط
واالستبداد على شعبه.
الكوبي الداخلي؛
ه���ذه الجدلية على المس���توى
ّ
تنس���حب عل���ى َد ْور كوبا في إفريقيا أيض���اً ،فبينما
االنقالبي ف���ي بلده،
وقف كاس���ترو ض��� ّد النظ���ام
ّ
وعارض األنظم���ة االنقالبية التي دعمتها المخابرات
األمريكي���ة ف���ي أمري���كا الجنوبية؛ فإن���ه وقف إلى
جانب األنظمة االنقالبية اإلفريقية لكونها تش���ترك
معه في األيديولوجية االش���تراكية ،ومنحازة لالتحاد
السوفييتي ،ومعارضة للواليات المتحدة ،وهذا البعد
ش��� ّكل المح ّدد األساسي لسياسات فيدل كاسترو في
إفريقيا ،فشعار معارضة اإلمبريالية ٍ
كاف أل ّن يصطف
كاسترو إلى جانبه ،ويدفع بآالف الكوبيين للقتال في
س���احاته ،وليس من المهم طريقة وصول هذا النظام
إلى السلطة ،وال ممارس���اته بحقّ شعبه ،أو األقليات
خاصة بها؛ على
واألمم األخرى التي تريد إنشاء دولة ّ
غرار الحالتَيْن اإلريترية والصومالية مع إثيوبيا.
ومن جانب آخر؛ ك ّرس وش���رعن فيدل كاس���ترو
نظر ّياً وعمل ّياً أنظمة «الحزب الواحد» االشتراكية في
إفريقيا ،فعلى مستوى الخطاب السياسي؛ استثمرت
تلك األنظمة في ش���عارات مواجهة اإلمبريالية التي
رفعها الزعماء الثوريون حينها ،على غرار :الكفاح ض ّد
نظ���ام التمييز العنصري في جن���وب إفريقيا ،وبرغم
قيمة نيلس���ون منديال بوصفه زعيماً عالم ّياً ،وإشادته
المس���تمرة بفيدل كاسترو ،فإ ّن س���لوك الرجلَيْن في
الحك���م يختلف جذر ّياً ،فاألول ل���م يبق أكثر من فترةٍ
واحدةٍ في الس���لطة ،بينما اس���تمر فيها الثاني حتى
ٍ
توريث للس���لطة ال
َع ْج���زه صح ّياً ،ليخلفه أخوه! في
يختل���ف كثيراً عن األنظمة الوراثية التي طالما ادعت
األحزاب االش���تراكية الثورة عليه���ا ،كما حصل في
إثيوبيا ،ودعمت ه���ذا الخطاب عمل ّياً؛ بالمش���اركة
الفعلية في تلك الحروب ،ولفترةٍ زمنيةٍ تجاوزت ثالثة
عقود ،راح ضحيتها عش���رات اآلالف م���ن الكوبيين
وغيرهم 
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نحو تفعيل دور الشباب اإلفريقي
رأس مال األم���م ،ومعقد آمالها ،ومح��� ّل نظرها واهتمامها،
الش���بابُ ..
الحدي���ث عنهم ولهم؛ يبدأ وال ينتهي ،متن ّوع ومتج ّدد ،وهذه إحدى الصعوبات
الت���ي واجهتنا في إعداد الملف؛ الموضوعات مه ّم���ة وكثيرة ...بماذا نبدأ؟!
وماذا نؤجل؟! وما ال يُدرك ُكلّه ال يُترك ُجلّه ،ومن أجل ذلك جاء هذا الملف..
إشارة س���ريعة ،وحلقة موجزة؛ من حلقات هذا الموضوع الكبير ،لعلّه يتبعها
حلقات أكثر تركيزاً.
ٌ
إن التذكير بالشبابَ ..د ْورهم وتأثيرهم ،وتسليط األضواء عليه ،من أجل
ّ
ٍ
ٍ
نافع لعواطفهم
وتوظيف أمثل لطاقاتهم،
إيجابي لقدراتهم،
اس���تثمار
ٍ
وتوجيه ٍ
ٍّ
وحماسهم؛ هو ما قصدناه ابتدا ًء.
ّ
وم���ن أجل الجمع بين القول والتطبي���ق؛ رأينا بعد إعداد خطة الملف أن
نُسند إنجازه-استكتاباً ومراجع ًة وتحكيماً -إلى أحد مراكز البحث اإلفريقية؛
ليحم���ل نبضاً ح ّياً؛ ويع ّبر عن الواقع بصورةٍ أقرب ،ووقع االختيار على مركز
الدراس���ات والبحوث اإلفريقية (مبدأ) ومقره بدولة مالي ،والذي يقوده نخب ٌة
العلمي
من الشباب المتألق في اعتزاز ِه بهو ّية أ ّمته ،وفي ه ّمته العالية ،وتكوينه
ّ
والفكري المتين والمتن ّوع ،وتعامله الراقي.
ّ
إن أق�ل�ام هذا الملف ومحتواه تق ّدم نموذج���اً إيجاب ّياً للجيل الجديد من
ّ
الش���باب اإلفريقي؛ الذي يملك روحاً و ّثاب���ة ،وطموحاً عالياً ،وعطا ًء جمي ً
ال،
ويحتاج إلى أن يُفس���ح له المجال ،ويُمنح الثق���ة؛ ليبني مجد أ ّمته ،إنهم أم ُل
القارة ،ومستقبلها الواعد ،وبهم تفخر ،زادهم الل ُه توفيقاً ونجاحاً 
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�إ َّن

م�ا ُي�صطل�ح عليه ف�ي العرب َّية بكلم�ة «�شباب»،
�أو بالإنجليز َّي�ة «� ،»youthأو ف�ي غيرهما من
ال ُّلغ�ات ،يم ِّثل م�صطلح� ًا ن�سب ّي ًا متنازع� ًا حول مفهومه
وح�دوده ،ذل�ك �أ َّن مفه�وم َّ
ال�شب�اب يتع�دَّ د ويتبا َي�نُ
بتعدُّ د ال َّثقاف�ات واختالفها ،وتن ُّوع المج�االت العلم َّية
والفكر َّية؛ من علم نف�س ،وفل�سفة ،وتاريخ ،واجتماع...
الزمن ُّ
كما يتعدَّ د بفعل َّ
والظروف المتق ِّلبة.

وقد ح َّددت هيئة األمم المتَّحدة مرحلة َّ
الش���باب
بما بين )24 - 15( :عاماً ،وهي عند منظمة الكمنولث:
اإلفريقي
اإلفريقي والميثاق
( ،)29 - 15وف���ي اال ِّتحاد
ِّ
ِّ
َّ
للش���باب ،)35 - 15( :ولك ِّل دول���ةٍ بإفريقيا– تقريباً-
الخاصة للفترة الزَّمنية لس ِّن َّ
الشباب ،كما أ َّن
تحديداتها
َّ
َّ
المنظمات األهل َّية المختلفة
السياس َّية أو
لبعض الهيئات ِّ
تحديداتها الخا َّ
صة بها حتى داخل ال َّدولة الواحدة(((.
أن اعت���راف ال َّدولة بالحقوق
يُضاف إلى ذلكَّ :
المدن َّية للفرد؛ يت ُّم في معظم ال ُّدول بعد بلوغه ِّس���ن
الحادية والعشرين(((.
وفي الج���دول اآلتي بي���ا ٌن باألعم���ار المح َّددة
َّ
للشباب في ع َّدة ُد َول إفريق َّية:
الدَّولة

�سيراليون ،غانا ،غينيا ،ليبيريا

العمر والمدى ال َّزمني
ً 20( 35 - 15
عاما)

النيجر

ً 25( 40 - 15
عاما)
ً 26( 30 - 14
عاما)

نيجيريا

ً 17( 35 - 18
عاما)

مالي

فترة َّ
الشباب في بعض ال ُّدول اإلفريق َّية،
(((
المصدر. )2006:25 .Ismail et al( :
(((

Odianose, Dominic. Practical Perspectives on
.Youth, p.3

(((

Paul, Ugor L. African Youth Cultures in a
.Globalize World, 2015

(((

Matha, Mutisi. “Interrogating Traditional Youth

أن تحديد
يتب َّين مما س���بق ،وفي الجدول أعالهَّ ،
للش���باب ال يزال يم ِّث���ل تحدِّياً قائماً
دقيق َّ
ٍ
تعري���ف ٍ
االجتماعي
لل��� ُّدول اإلفريق َّية ،وذلك في ظ��� ِّل الواقع
ِّ
ياس���ي الذي تت ُّم فيه محاولة وضع
ِّ
االقتصادي ِّ
والس ِّ
وصف َّ
ٍ
للشباب ،ولع َّل ذلك ما انتهى بال ُّدول اإلفريق َّية
َّمني» معياراً لمفهوم َّ
الشباب،
إلى اعتماد «المحدِّد الز ِّ
أن هذا المحدِّد ليس ثابتاً بين ال ُّدول ،وال يخفى
غير َّ
تبعات عميق ٌة
(السن) له
َّ
ٌ
أن اعتماد «المحدِّد الزَّمني» ِّ
في حياة الماليي���ن من األفراد؛ لعالقته المباش���رة
ٍ
وممارس���ات ومشاريع
با ِّتخاذ القرارات حول مفاهيم
كثيرة في ال َّدول���ة الحديثة ،مثل :حق���وق المواطنة،
واالنتخاب ،وحيازة األمالك ،وفترة التَّعليم اإللزامي،
والخدمة العسكر َّية ،والمسؤول َّية الجنائ َّية ،والتَّوظيف
في القطاع العا ِّم ،واإلحالة على التَّقاعد.
أن ال ُّدول اإلفريق َّية،
السياقَّ :
والمالحظ في هذا ِّ
وإ ْن تبنَّت ِّس َّن «الخامسة عشرة» بداي ًة لفترة َّ
الشباب،
وس���عت المدى إلى ال َّثالثي���ن أو ما فوقها،
فإ َّنها قد َّ
َّوس���ع إلى مشكالت البطالة في ال ُّدول
ويرجع هذا الت ُّ
اإلفريق َّي���ة ،وطول اعتماد َّ
الش���باب عل���ى والديهم
ماد ّياً((( ،ويق ِّوي هذا التَّفس���ير تد ِّني المدى المح َّدد
الصناع َّية ،ففي أمريكا مث ً
لفترة َّ
ال:
الشباب في ال ُّدول ِّ
( )24 - 12عام���اً ،أ َّما ف���ي اليابان فإ َّنه)20 - 15( :
عاماً.
وحتَّى نمسك العصا من وسطها في هذه القض َّية؛
غويَّ ،
أن
فالظاهر َّ
ينبغي أن يُنظر في االس���تخدام اللُّ ِّ
اإلشكال األ َّول في مفهوم َّ
«الشباب» ناش ٌئ عن ضباب َّية
المفردات المس���تخدمة في هذا المج���ال الدِّاللي،
مف���ردات ع َّدة متقاربة ف���ي اللُّغات األوروب َّية
فهناك
ٌ
الس���ياق ،مث���لteenagers, :
تُس���تَخ َد ُم ف���ي هذا ِّ
youth, young person, adolewcent,
.Theory”, p.94

(((

Mwenda, Ntarangwi. Children and Youth in
.Africa
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الملف
 ،…juvenileوينش���أ الغموض حي���ن تترادف هذه
المفردات في االس���تعمال ،وتت ُّم ترجمتها إلى اللُّغات

األخرى بال ُّرغم من اختالف المدارك.
فكلمة «( »adolescentمراهق) مث ً
ال ،المأخوذة
من األصل ال َّ
التين���ي ( ،)adolescentiaومن الفعل
(((
( ،)adolescoوتعن���ي :النَّم���اء  ،يذهب مجموع ٌة
آريس
من الباحثي���ن ،منهم الباح���ث األنثروبولوجي
ْ
( ،)Ariesإلى التَّش���كيك في أصالته���ا ،وفي وجود
أن
وحجتهم َّ
مفهوم «مراهقة» ف���ي أوروبا القديمة(((َّ ،
لفظ���ة «مراهق» ُمس���تحدثة ،فرضتها ظروف عصر
َ
الحضر َّية ،وغيرها من
الصناعة ،والتَّعليم ،والحي���اة
ِّ
ُّ
الظروف التي تس��� َّببت في توس���يع الفجوة بين فترة
(((
ُّ
الطفولة وال ُّرشد .

فإن اإلش���كال يتع َّمق حين يت ُّم إسقاط تلك
عليه؛ َّ
ٍ
وبيئات
المصطلح���ات المتن���ازع حولها على وقائ���ع
اجتماع َّية مختلفة ،وذلك ما أشار إليه الباحث «أ ْغيا»
مماث���ل هو ُّ
«الطفولة»،
لمفهوم
في َمعرِ ِض مناقش���ته
ٍ
ٍ
إن «ك َّل محاولة لعولمة مفهوم ِّ
الطفل ال يؤ ِّدي
حيث قال َّ
إلى سوء ال َف ْهم لطبيعة ُّ
ض
الطفولة فحسب ،وإ َّنما تُع ِّر ُ
هذا المفهوم للمحاوالت المغرضة واالس���تخدامات
النَّفع َّي���ة»((( ،أو كما ِّ
فإن
يوضحه الباحث «س���ميث»َّ ،
محاول���ة تعريف مرحلة َّ
الش���باب أو ال ُّرش���د تفضي
بالضرورة إلى رؤية تجزيئ َّية لظاهرةٍ مر َّكبةَّ ،
فالشاب
َّ
شخص مر َّك ٌب من خصائص بيولوج َّية،
أو ال َّراشد هو
ٌ
(((
ونفس َّية ،واجتماع َّية .
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هذا ،ومن أجل استجالء مفهوم َّ
«الشباب» بإفريقيا
الصحيح؛ فسيت ُّم الوقوف عنده في خمسة
في سياقه َّ
محاور رئيس���ة ،هي :االعتبار العمري ،ونظام الفئات
العمر َّية ،وال ُّرؤى الفلسف َّية المؤ ِّثرة في مفهوم َّ
الشباب،
والموروث َّ
الشعبي اإلفريقي ،والمؤ ِّثرات الحديثة في
مفهوم َّ
«الشباب».

 - 1مفه ��وم َّ
«ال�ش ��باب» واالعتب ��ار ال َّزمن ��ي /
ال ُعمْري:

االجتماعي طبقاً لألعمار
يعود أصل التَّصني���ف
ِّ
البش���ري بإفريقيا،
س���حيق من االجتماع
عصر
إلى
ٍ
ٍ
ِّ
أن هذا النِّظام قد
وتفيد الد
ِّراس���ات األنثروبولوج َّية َّ
ُ
وأن له
ظه���ر أ َّو َل ما ظهر بي���ن قدماء المصر ِّيي���نَّ ،
َّعليمي في المجتمع
ارتباطاً عضو ّياً بالنِّظام الت ِّ
َّربوي الت ِّ
أن هذا النِّظام ال���ذي ظهر بمصر
القديم ،ويُعتق���د َّ
القديمة قد انتش���ر منها إلى سائر أرجاء العالم ،وأ َّثر
االجتماعي عند اإلغريق ،وبالد
َّرب���وي
في النِّظام الت
ِّ
ِّ
ال َّراف َدين ،وس���ائر ثقافات َّ
الشرق اآلس َيوي من هنود
وصين ِّيين ..وغيرهم(((.
«الصغر والك َبر» مفهو ٌم
عليه؛ ال يخفى َّ
أن مفهوم ِّ
وأن له ارتباطاً
صار ٌم في معظ���م ثقافات إفريقي���اَّ ،
بكثير من األنظمة واألع���راف االجتماع َّية،
مباش���راً ٍ
فهو موجو ٌد على س���بيل المثال بين اإلخوة األشقاء،
(الضرات) ،ويت��� ُّم االعتماد عليه في
وبي���ن الزَّوجات َّ
اس���تخالف الوال���د أو عميد األس���رة أو الملك بعد
إن جميع ه���ذه األنظمة االجتماع َّية تقوم على
وفاتهَّ ،
فإن بينهما:
األولو َّية في الوالدة ،وحتَّى بين التَّوأ َميْنَّ ،
الخاصة يُتّبع التَّرتيب
أكب���ر وأصغر ،وفي هذه الحالة
َّ
(((
ويفسر هذا
العكس���ي ،فيع ُّد األ َّول خروجاً األصغر َّ ،

(((

W. Hyde. The Etymological Encyclopaedia of
.Technical Words, p.11

(((

.Deborah, Durham. Youth and the Social, p.116

(((

Andrew, Burton, Helen., Generations Past:
.Youth in East African History, p.237

(((

(((

Agya, Boakye-Boaten. “Changes in the
.concept of Childhood”, p.105

(((

Fredrick Nafukho. Foundation of Adult
.Education in Africa, p.6

((( قد ُيعتقد �أنَّ هذا النظام م�أخوذ من الكتاب المقد�س في
ال�سالم (المزامير � /إ�صحاح
ق�صة نبي اهلل يعقوب عليه َّ
كثير من
 ،)9:116وال��واق��ع �أنَّ ه��ذا ال ِّنظام معمو ٌل به في ٍ
المجتمعات المنعزلة ن�سب ًّيا قبل احتكاكها بالم�سيح َّية.
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Tradition, Culture and Development in African
.61-History, p.60

والصغير؛
التَّرتيب العكسي بعالقة ال ِّرعاية بين الكبير َّ
أن األخي���ر خروجاً قد دفع بأخيه/أخته
حيث يُعتقد َّ
إلى الحياة ،ولم يتركه خلفه.
هذا ،وعلى ال ُّرغم من صرام���ة حقِّ األولو َّية في
فإن ذلك يكون في
ال���والدة في ال َّثقافات اإلفريق َّي���ة؛ َّ
حال مقارنة الفرد بغيره حين يس���تَلْزِ ُم الموقِ فُ ذلك،
س���ن الفرد ال اعتبار كبيراً له بوصفه
فإن
وما عداهَّ ،
َّ
ف���رداً ،وإ َّنما يكتس���ب اعتباره ضم���ن مجموعةٍ من
األفراد ،وذلك ما يُعرف بـ«الفئة ال ُع ْمر َّية».

 – 2نظام الفئات العمريَّة:

في المجتمعات اإلفريق َّي���ة؛ يت ُّم تصنيف األفراد
ٍ
مجموعات عمر َّي���ة متد ِّرجة ،ويت ُّم انضمام الفرد
إلى
الخاصة به ،أو انتقاله من فئةٍ
إلى المجموعة العمر َّية
َّ
طقوس تأهيل َّية مح َّددة rites
عمر َّية إلى أخرى ،عبر
ٍ
.de passage
هنا يف ِّرق الباحثون بين مصطلح «الفئة العمر َّية»
( ،)age setوبين «المراتب العمر َّية» (،)age grades
فاأل َّول :يُش���ار به إلى األفراد الذي���ن ُولدوا في فترةٍ
متقاربة ( 4 - 1سنوات) ،يمكن وضع ُه ْم في مجموعةٍ
واحدة((( ،بينما اآلخر :يُشا ُر به إلى المراحل العمر َّية
ال َّثابت���ة التي يم��� ُّر عبرها الفرد ف���ي المجتمع ،ولها
مواصفاتها الجسد َّية والنَّفس َّية واألخالق َّية ،وواجباتُها
وحقوقه���ا المح��� َّددة عند ك ِّل مجتم���ع((( ،ونجد في
المجتمعات اإلفريق َّي���ة– عا َّمة -ثالث مراتب عمر َّية:
ُّ
والشباب ،والك َبر أو َّ
(الطفولةَّ ،
الشيخوخة).

فإن تقسيم الحياة البشر َّية إلى
السياق؛ َّ
في هذا ِّ
مراتب عمر َّية نظا ٌم أكثر د َّقة وصرامة في المجتمعات
ال َّرعو َّية منها في المجتمعات الزِّراع َّية ،على س���بيل
المث���ال :نجد عن���د مجموعات نان���دي (،)Nandi

(((

Toyin, Falola. Facts, Fiction and African
.Creative, p.130

(((

Alan, Bernard. Encyclopedia of Social and
.Cultural Anthropology, p.21

َّ
اإلفريقية القديمة
المجتمعات
تستقي رؤيتها عن مرحلة
َّ
«الشباب» من خالل فلسفتها
َّ
الخاصة ورؤيتها عن الكون
واإلنسان والحياة
وكذل���ك مجموعات تريك���ي ( -)Tirikiفي كينيا:-
أن حياة اإلنسان
نظاماً ُس���باع ّياً في هذا المجال؛ أي َّ
مقس���مة على سبع مراحل ،تتك َّون ك ُّل مرحلةٍ منها من
َّ
خمس عشرة سنة ( ،)15x7وتع ُّد المرحلة الثالثة في
هذا التَّقس���يم :مرحلة َّ
الشباب ،ويُطلق على أفرادها:
«محاربون صغار» ،وإليهم تع���ود مه َّمة الحفاظ على
«األم���ن العا ِّم» في المجموعة؛ من حمايةٍ للمواش���ي،
ودفاع عن األراضي.
ٍ
أ َّم���ا المرحلة ال َّرابعة فيُطل���ق عليها« :محاربون
كبار» ،ومه َّمتها األولى نقل خبراتها الحرب َّية واإلدار َّية
إل���ى الفئ���ة ال َّثالثة ،كما تق���وم بوظيفة «الوس���اطة
والس���فارة» بين المجموعة ال َّثالث���ة ،ومن فوقها من
ِّ
الس���ن .وه���ذا النِّظام ال َّدقيق
المجموعات من كبار ِّ
وار ٌد عند مجموعات ر َعو َّية أخرى ،مثل :الماس���ائي،
وسامبورو(((.
جنوبي
أ َّم���ا مجموعات «ب���ورا ْن» -م���ن األرومو
َّ
إثيوبي���ا :-فتُع��� َرف عندها عش���ر مرات���ب «غادا»
ٍ
س���نوات ،أوالها« :دبالي»
( ،)gadaك ُّل مرتبةٍ بثماني
( ،)daballeأي :طفول���ة ،وآخره���ا)yuba( :
َّ
الشيخوخة .ولهذا التَّقس���يم تأثي ٌر دقي ٌق في التَّنظيم
واالجتماع���ي عند ب���ورا ْن ،يُع��� َرف في
ياس���ي
الس
ِّ
ِّ
ِّ

(((

William, a. Haviland, Cultural Anthropology,
.p.264
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الملف
البحوث االجتماع َّية ب���ـ«the Boran version of
وص َف ُه الباحث
َ ،»governance by committees
(((
برنارد بـ«أكثر النَّماذج تعقيداً في إفريقيا» .
فإن المجموعات الزِّراع َّية أق ُّل تعقيداً
وكما سبق؛ َّ
االجتماعي ،كما الحال عند مجموعات
في التَّصنيف
ِّ
الش���مال َّ
( )Karimojongفي َّ
رقي من يوغندا؛
الش ِّ
حي���ث يُصنَّفُ المجتمع إلى فئتَيْن كبيرتَيْن فحس���ب،
هما :ال َّراش���دون وغير ال َّراش���دين .ومثل ذلك عند
السودان .أ َّما مجموعات «أروشا» في
«النوير» جنوبي ُّ
شمال تنزانيا؛ فيت ُّم تقسيم ال َّراشدين تقسيماً داخل ّياً
الصغار والكبار.
إلى فئتَينِّ :

الخ�صائ�ص االجتماع َّية في هذا ال ِّنظام:

ٍ
والصبر(((.
واختبارات عضل َّية في التَّح ُّمل َّ
ب  -التَّضامن َّي���ة :تُع ُّد طقوس التَّأهيل َّ
للش���باب
عام ً
ال لتقوية الوعي بالتَّضامن بين أفراد الفئة العمر َّية
الواح���دة؛ فتغدو المجموعة جس���ماً واح���داً ،تعمل
وتتص َّرف باعتبارها كتلة واح���دة .وفي المجموعات
األكثر وثن َّية :يت ُّم اس���تحالف أف���راد المجموعة على
ٍ
وأعراف
بأخالق
النُّصرة فيما بينهم ،وعل���ى االلتزام
ٍ
بأي ح���ال ،وتقوى ال َّرابطة
مح��� َّددة ال يمكن انتهاكها ِّ
التَّضامن َّي���ة بينهم حت���ى تتجاوز ال َّرابطة األس���ر َّية
وعالقات ال َّدم والقرابة(((.
ج  -الوظيف َّية والتَّكامل َّيةِّ :
العمري
يوضح التَّقسيم
ُّ
بج�ل�اء مها َّم ك ِّل فئ���ةٍ عمر َّية في المجتمع ،ويُس��� ِّهل
َّقليدي ،ويؤ ِّمن توزيعاً
تسيير نظام الحكم بالمجتمع الت
ِّ
للس���لطات ،وش���فاف َّي ًة عالي ًة النِّسبة في ا ِّتخاذ
عادالً ُّ
السياس َّية التي ته ُّم المجتمع .وكما أوضحت
القرارات ِّ
ف���إن ك َّل فئةٍ
بيني���ت (:)1998 ،Bennett
الباحث���ة
َّ
ْ
ألن مهامها
عمر َّية ضرور َّي���ة في الهيكلة االجتماع َّية؛ َّ
وامتيازاتها فريدة بالنِّسبة للفئات األخرى ،ويت ُّم دعم
مها ِّم ك ِّل فئةٍ وواجباتها وحقوقها عبر وضع حزمةٍ من
الخاصة بها.
القيم والتَّص ُّرفات والحدود
َّ
إن الخصائص المذكورة لنظام الفئات
باإلجمال؛ َّ
العمر َّي���ة ،تجعل من مرحلة َّ
الش���باب ،وم���ن الفرد،
االجتماعي،
عنصراً مندمجاً بق َّوةٍ وبعمق في النَّسيج
ِّ
صراع
انفصام أو
أي
وال يُعرف في ظ ِّل ه���ذا النِّظام ُّ
ٍ
ٍ
بين َّ
عنصر في المجتمع.
أي
ٍ
«الشباب» وبين ِّ

ف���ي ظ ِّل نظ���ام الفئ���ات العمر َّية ه���ذا؛ يمكن
بوضوح في مفهوم َّ
«الش���باب» في المجتمعات
النَّظر
ٍ
اإلفريق َّي���ة ،وذلك باس���تعراض بع���ض الخصائص
االجتماع َّية في هذا النِّظام ،وأثره في تش���كيل ال ُّرؤية
اإلفريق َّي���ة عن مرحلة َّ
الش���باب ،منه���ا :التَّأهيل َّية،
والتَّضامن َّية ،والوظيف َّية.
أن االنتقال لمرحلة
أ  -التَّأهيل َّي���ة :يعني ذل���ك َّ
َّ
طقوس روح َّي ٌة وماد َّية
الش���باب ،أو غيرها ،تصاحبه
ٌ
مح َّددة ( ،)rites of passageوهذا يق ِّوي نظر الفرد
إل���ى المرحلة العمر َّية التي انتقل إليها؛ ما دام دخوله
طقوس روح َّية ،وت َّم إعداده لها نفس ّياً
إليها قد ت َّم عبر
ٍ
وعمل ّياً
ٍ
بمهارات مح َّددة.
فإن مرحلة َّ
«الشباب» تبدأ بالختان ،وال
وتحديداً؛ َّ
ي���زال ذلك يُع ُّد الزم ًة اجتماع َّي���ة ضرور َّية في معظم
 - 3ال ِق َي ��م واالعتب ��ارات الم�ؤ ِّث ��رة ف ��ي مفه ��وم
الصحراء؛ حتى يُعترف بالفرد
مجتمعات إفريقيا جنوب َّ
َّ
«ال�شباب»:
بأ َّنه «راش���د» ،ويُسمح له بممارس���ة بعض ُّ
الطقوس
اإلفريق���ي ،مثل غيره ،على ركائز
يقوم المجتمع
ُّ
والوظائف والعادات االجتماع َّية .وليس الختان– في فلس���ف َّية تش��� ِّك ُل رؤيته في الكون والحياة واإلنسان،
َّ
المؤسس���ة
ح ِّد ذاته -األمر المه َّم في هذا المقام ،وإنما األه ُّم ما وتؤ ِّث���ر بق َّوةٍ ف���ي نظ���رة المجتمع إلى
َّ
يم ُّر به الفرد م���ن تربيةٍ اجتماع َّيةٍ ثقاف َّيةٍ مك َّثفة :في
التَّاريخ
ِّ
القومي ،والع���ادات والتَّقاليد ،وتربية خُ لق َّيةIsaac, Schapera. Picturing a Colonial Past, ((( ،
.p.131

(((
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اس���تعراض لبعض تلك
االجتماع َّي���ة أو غيرها ،وهنا
ٌ
ال َّركائز الفلسف َّية التي تؤ ِّثر في مفهوم َّ
الشباب ،مثل:
الجماع َّي���ة ،واإلنتاج َّية ،والمس���ؤول َّية ،واالنضباط َّية،
وك ُّل هذه ال َّركائز تم ِّيز مفهوم َّ
الش���باب بإفريقيا عنه
الغربي.
في المفهوم
ِّ
أ  -الجماع َّية :يُش���ار إلى مب���دأ الجماع َّية في
ترجم إلى
الفلس���فة اإلفريق َّي���ة ب���ـ« ،»ubuntuويُ َ
أن الفرد تتح َّدد
( ،)communalismويش���ير إلىَّ :
هو َّيته بانتمائه إلى مجموعة ،ويبدأ هذا االنتماء بعالقةٍ
الموس���عة ،فالعشيرة ،فالمجتمع
وثيقةٍ داخل األسرة
َّ
أن اسم المولود
الواس���ع .ومن مظاهر هذا االنتماءَّ :
في بعض المجتمعات اإلفريق َّية يُح َّدد بنا ًء على ترتيبه
في األس���رة ،والفرد في هذا النِّظام هو ملك الجميع،
ووجوده متو َّقفٌ على وجود اآلخرين وانتمائه إليهم في
ٍ
عالقات متداخلة في المجتمع.
شبكة
ويُع َّب���ر عن ه���ذه الفلس���فة بالتَّعبير َّ
الش���هير:
« »umuntu ngumuntu ngambantuأي:
فإن الفرد قبل
«أنا موجو ٌد؛ أل َّننا موجودون»((( ،عليه؛ َّ
أن يصل إلى مرحلة َّ
فإن مبدأ الجماع َّية
«الش���باب»؛ َّ
وأن تربيته هي
يكون قد ر َّباه على أ َّن���ه مِ ل ْ ٌك للجميعَّ ،
ش���غل الجميع ،وفي المثَل عن���د مجموعات بانْيورو:
 : omwana takulia nju emoiأي« :ال ُّ
يش���ب
ِّ
كوخ واح���د» ،وعند مجموع���ة كيهايا
الطف���ل تحت ٍ

حاس ُب الفر ُد إذا
المثال ،في مجتمع «زولو»؛ حيث ال يُ َ
���ب الفئة
قام بانتهاك محظورٍ
ُحاس ُ
اجتماعي ،وإ َّنما ت َ
ٍّ
العمر َّية التي ينتمي إليها؛ فيتح َّمل الجميع المسؤول َّية
والعقاب.
أن ه���ذه ال ُّرؤية الفلس���ف َّية
ه���ذا ،وال يخف���ى َّ
االجتماع َّية على عك���س ال ُّرؤية الغرب َّي���ة التي تولي
االهتمام بالفرد فرداً :بمصالحه الفرد َّية ،وباستقالله
إن كثيراً من تعريفات َّ
«الش���باب»
ع���ن غيره ،حت���ى َّ
أن مرحلة َّ
الش���باب هي
تُص ِّرح به���ذه ال ُّرؤية ،وترى َّ
مرحلة االس���تقالل َّ
الشامل :جسد ّياً ،وفكر ّياً ،وعقل ّياً،
واقتصاد ّياً(((.
ب  -اإلنتاج َّي���ة :لمرحلة َّ
الش���باب في المفهوم
أن الفرد ال
الت
َّقلي���دي عالق ٌة واضحة باإلنت���اج ،أي َّ
ِّ
يخرج م���ن االعتب���ار ُّ
فولي حتى يُحس���ن القيام
الط ِّ
بوظائ���ف اجتماع َّي���ة مع َّين���ة ،وذلك ضم���ن اإلطار
اخلي للمِ َه���ن والوظائف
االجتماع���ي والتَّوزي���ع ال َّد ِّ
ِّ
ِ
الخاص���ة بالمجموعة التي ينتمي
والح َرف واألعمال
َّ
إليه���ا ،وبالتَّعبير الحديث :أن يقوم ب���أداء «الخدمة
العسكر َّية  /االجتماع َّية».
ويتوس���ع هذا المعيار إلى مطالبة الفرد بالقيام
َّ
بأعم���ال بطول َّي���ة تثبت ُفتُ َّوت���ه وأحق َّيت���ه بوصف
ٍ
«ماساي»
«ش���اب» ،على س���بيل المثال :في مجتمع
ْ
ٍ
وحينئذ
عوي :يُطالَب الفرد بمبارزة أس���د وقتله،
ال َّر ِّ
(((
يُعت���رف برجولته  ،وعند «الفوالن���ي» مبارزة قتال َّية
تُعرف برقص���ة ،((()soro/sawro/sharo( :وفي
المجتمعات الزِّراع َّية تتلخَّ ص تلك المهام العضل َّية في
والصيد ،وفالحة األراضي ،وحفر اآلبار،
بناء البيوتَّ ،
وم���ا إلى ذلك من الخدمات التي تؤ ِّمن البنية التَّحت َّية

(« : Kihaya): omwana taba womoiلي���س
ِّ
الطفل مِ لْكاً لدارٍ واحدة»(((.
فإن مفهوم َّ
«الش���باب»
في ظ ِّل هذه الفلس���فة؛ َّ
بإفريقي���ا التَّقليد َّية يتح��� َّدد أيضاً بم���دى انخراط
الف���رد في مجموعت���ه وفي فئته العمر َّي���ة؛ من أجل
الوف���اء بالمتطلَّب���ات االجتماع َّية المنوط���ة ب َم ْن بلغ
((( Employment in Sub-
هذه المرحلة ،ويبلغ هذا االنخراط مداه ،على س���بيل
.Sahran Africa, p.49
(((
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الملف
االجتماع َّية((( ،أ َّما ال ُّرعاة :فتكون أدوار َّ
إن الحالة والوظيفة االجتماع َّية هي
الش���باب في :ال َّراشدين« ..بل َّ
السن» ،وهذه الحالة االجتماع َّية يكتسبها
رعي المواشي ،وحماية المجموعة ،وكلَّما تق َّدم الفرد التي تح ِّد ُد ِّ
السن؛ َّ
فإن المهام تغدو أكثر اجتماع ّياً وسياس ّياً .الفرد عبر الم���رور بمتواليةٍ من المه���ا ِّم والواجبات
في ِّ
ج  -المسؤول َّية :من الفروق بين ال ُّرؤية اإلفريق َّية
ُّ
فإن الفرد إذا تجاوز
والطقوس االجتماع َّية ،لذل���كَّ ،
عن َّ
الش���باب وبين ال ُّرؤي���ة الغرب َّية له���ذه المرحلة :الفترة البيولوج َّية النِّسب َّية لل ُّرشد ،ولم يخضع لطقوس
َّ
أن الغ���رب يراها مرحل��� ًة انفصام َّي��� ًة بين الماضي التَّأهيل ،كالختان ومصاحباته ،فإ َّنه ال يع ُّد راش���داً،
والحاضر ،حس��� ّياً ومعنو ّياً ،أي أ َّنه���ا مرحلة
ٍ
بحقوق اجتماع َّية مع َّينة ،وال
صراع ،وال يعترف له المجتم���ع
ٍ
ويُطلقون على ذل���ك)puberty-conflict( :؛ أي :يخ ِّول���ه القيام بوظائف مح َّددة مما هو من اختصاص
مرحل���ة تم ُّرد على القِ َيم وأع���راف المجتمع ،ويُعرف ال َّراشدين(((.
بـ«( »youth cultureثقافة َّ
الش���باب)((( ،بالعكس؛
هذا ،وتحتفظ ك ُّل لغةٍ بألفاظ س���لب َّية لإلش���ارة
َّ َّ
ً
ٌ
وتعبي���رات عميقة
ألفاظ
فإن الثقاف���ة اإلفريق َّية تنظر إلى هذه المرحلة نظرة إل���ى غير المخت���ون ،وهي
ٌ
إيجاب َّية بوصفها مرحلة مه َّم���ات اجتماع َّية ،وتط ُّوراً
الس���باب واالزدراء َّ
بالشخص ،منها:
في الدِّاللة على ِّ
في مس���ؤول َّية الفرد نحو المجتمع ،وتوس���يعاً ألوجهِ
ُ ( )bilakoroعند مادين���غ ،و ( )kivisiعند أكا ْمبا،
الشأن العا ِّم ،واكتساباً
مشاركته وفاعل َّيته في َّ
ٍ
لخبرات
و ( )munyoloعن���د لي���و ( ،)Luoويعني ذلك كلُّه
جديدة ،وتع ُّمقاً في ال َّثقافة التَّقليد َّية.
أن َّ
الشخص غير ٍ
راشد ،وأ َّنه لم يتلقَّ التَّربية الكافية،
َّ
من األمثلة هنا :ما نجده في ال َّثقافة اله ْوس���او َّية؛
الصحيح.
والتَّهذيب َّ
إن من محدِّدات ال ُّرش���د عند «هوسا» :أن يكون
حيث َّ
السياق؛ يشير «الهوسا» إلى َّ
الشباب في
في هذا ِّ
الفرد مس���ؤوالً عن غيره ،كاف ً
ال آلخرين :من زوج أو
العش���رين َّيات وال َّثالثن َّيات بـ«يارا» ،ومقابله« :داتيجو،
السن
إخوة صغار أو أبناء ...ويُطلق على َمن تق َّدم في ِّ
داتيج���اي» ( ،)dattijo, pl:dattjaiلمن جاوزوا
ً ج.
ْ
س���بب من األسباب ،وليس هو مسؤوال
ألي
ٍ
ولم يتز َّوج ِّ
بيولوج���ي واجتماعي في
م
مفهو
وه���و
ات،
ي
األربعين
َّ
ٌ
ٌّ
عن غيره ،قائماً بش���ؤونهم ،يُطل���ق عليه،)tsoho( :
ً الوقت نفس���ه ،فق���د يوصف الفرد َّ
الش���اب بوصف
وتعني حرف ّياً« :قدي���م» ،أي أ َّنها كلمة ال تحمل ظالال
اجتماعية ،وإ َّنما مادية بحتة ،يش���ار بها إلى الس���ن «داتيج���و» إذا اتَّص���ف برجاحة العق���ل والتَّص ُّرف
َّ
ُ
ِّ
َّ
االجتماعي واألخالق���ي اللَّبق ،والعكس بالعكس .كما
البيولوجي فحسب(((.
ِّ
د  -االنضباط َّي���ة الخلق َّية :يُع��� ُّد التَّص ُّرف اللَّبق يُطلق «يارا» عل���ى ذوي المرتب���ة االجتماع َّية ال ُّدنيا
بحسب األعراف والق َيم الخلق َّية في المجتمع معياراً كالعبيد؛ وإ ْن كان كبيراً بيولوج ّياً.
الس���ن برجاحة
بالمثل؛
َّ
ف���إن «الفوالني» تربط ِّ
أساس ّياً في تحديد َّ
الشباب ،وبتعبير الباحث ماك ني
المس���ن ليس من عاش
أن
ف���إن المجتمعات اإلفريق َّي���ة التَّقليد َّية العقل وال ُّرش���د ،فيؤ ِّكدون َّ
َّ
«»McNee؛
َّ
ً
ً
ً
ال تس���تخدم العم���ر مح���دِّدا لتميي���ز األطفال من طويال ،ولكنَّ���ه من يَع���رف كثيرا .وبتعبي���ر المؤ ِّرخ
األنثروبولوج���ي أحمد ها ْمبات ْه ب���اهْ« :فقد يُع ُّد الفرد
ِّ
((( .Olugbenga, African voices, Op. Cit
مس��� ّناً وهو في العشرين من ُعمره ،أو ح َدثاً وهو في
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(((

Ulrich, Oberdiek. Anthropological Abstracts,
.p. 70

(((

.Murray, Last. Toward a Political History, p.40
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(((

McNee, L., “The languages of childhood”,
.32-African Studies Quarterly, 7 (4): 20

والس���بعين»((( ،كما يشيرون إلى َّ
الشاب
س���نِّ ال َّثانية َّ
ب���ـ( ،)sukanaakuوهو ٌ
لفظ يحمل ظ�ل�االً قِ َيم َّية
المثالي ()Pulaaku
إسالم َّية مك ِّملة لمفهوم اإلنسان
ِّ
عند «الفوالني».

عبي ومفهوم َّ
 - 4الموروث َّ
«ال�شباب»:
ال�ش ُّ

يُع��� ُّد الموروث َّ
الش���عبي بإفريقي���ا ،أو بغيرها،
لي ل َف ْه���م المجتم���ع وحضارته ،وفي
المص���در األ َّو ّ
خاص��� ًة نجد ما َّد ًة واس���ع ًة من
موضوع «الش���باب» ّ
المف���ردات اللُّغو َّي���ة ،والحكم واألمث���ال ،والقصص
واألس���اطير ،واألغاني ...التي تعطينا رؤي ًة صحيح ًة
عن هذا المفهوم.
وتكفي اإلشارة هنا إلى بعض تلك الجوانب:
أ ِ -ح َك��� ٌم وأمث���ال :هن���اك أمثا ٌل كثي���رة تأتي
توضيحاً للكثير مما س���بق اإلش���ارة إليه من مفاهيم
حول َّ
«الشباب» ،فمن األمثال في الدِّاللة على العالقة
الحميم َّية بين َّ
الس���ن ،مثَ ٌل لمجموعة
الش���باب وكبار ِّ
(Builsa): «ba kan kali dai yenga nak
(((»peesa a sue yui ya؛ أي« :ليس بالجلوس يوماً
واحداً يتعلَّم اإلنسان كيف يمأل جعب ًة بالبقول الحلوة،
السن».
ال ب َّد من التَّعليم المتواصل ،ومصاحبة كبار ِّ
الش���باب على التَّعلّمَّ :
مثَ ٌل آخر في حثِّ َّ
«الشاب
ً (((
الس���ن يس���ير طويال» ؛
الذي ال يس���تمع إلى كبار ِّ
قري���ب منه قول
أي :ال يص��� ُل بس���هولةٍ إلى الهدف.
ٌ
مجموعة أكا ْنopayin tiri muna wohuani« :
(((»akuma؛ أي« :من رأس المس���نِّ تؤخذ الفأس»؛
أن من يس���تنير بالحكماء يحصل على الوس���يلة
أي َّ
(((

Hampate B. “Ahmadou Hampate ba Education
.et Traditions”, fondation AFRIKHEPRI, 2013

(((

Moon. Using Proverbs to
.Contextualize Christianity, p.16

Walter,

(((

Dorothy, Proverbs and the African tree of life,
.p. 97, footnote 21

(((

Jane, Apiah. Akan Proberbs As Indigenous
.Knowledge, p.53

J.

المناسبة للمشكلة ،ويقولون أيضاًnea apanyin« :
tena ase a oho no, abofra gyina gua so
«إن ما يراه المس��� ُّن وهو قاعد
(((»koraa ohu؛ أيَّ :
على األرض؛ ال يراه الح َدثُ وهو فوق شجرة».
الحقيقي َّ
للش���باب ف���ي الحياة
وع���ن اإلدماج
ِّ
تقول مجموع���ة بوغن���داmiti gyamayuuni,« :
basimba bayegekere, bwe gikula
 ،(((»negyezimbaومعناه« :البقول َّ
الش���ابة تحتاج
إلى دعامة ،وليس���ت المسنَّة» .ويقولون في االعتراف
بالمقدرة اإلنتاج َّية َّ
للشابkeezimbira tekaba« :
ال ِّ
 ،(((»katoومعناه« :لم يع��� ْد طف ً
الطف ُل الذي يبني
لنفس���ه كوخاً» .وعند «مادينغ» في ضرورة إش���راك
َّ
الش���باب في ا ِّتخ���اذ الق���راراتdugu jɛ tɛ«« :
»tɛmɛ dugu la ko a ka dɔgɔ؛ أي« :ال
يتجاوز اإلصبا ُح بلد ًة لصغرها».
كثير من القصص
ب  -قصص وأس���اطير :ف���ي ٍ
الصغار الذين يتم َّيزون
واألس���اطير اإلفريق َّية ،نجد ِّ
بخصائص عقل َّي���ة أو خُ لُق َّية عالي���ة يُعاملون معاملة
ال َّراشدين ،ويحظون بالحقوق التي يحظى بها الكبار،
َّفاضل ،خصوصاً في ظروف
ور َّبما كان ذلك معياراً للت ُ
اس���تخالف األبناء لوالدهم الملك ،حيث يُتجاوز عن
القومي
ح���قِّ األولو َّية في الوالدة ،وذلك ح���ال البطل
ِّ
الصغير،
«صونجاتا» بين المادينغ ،و «كاكاما» (الملك َّ
األسطوري لمجموعات بانْيورو
موكاما = ملك) الجد
ِّ
( ،)Bunyoroوذلك بعد تف ُّوقه على إخوته الكبار في
اختبارات في ال َّذكاء وق َّوة َّ
ٍ
الشخص َّية(((.
من أمثلة األس���اطير أيضاً في َد ْور َّ
الش���باب في
(((

Jadie, Mcdonnell. RE-Theorizing the Integral
.Link between Culture and Development, p.48

(((

Khalid, Lubega., Understanding Social in
.Buganda, 109

(((
(((

.Ibid., p. 74
John, Beattie. Bunyoro: An African Kingdom,
.12-p.11

ثقافية ف�صلية َّ
محكمة متخ�ص�صة في �ش�ؤون القارة الإفريقية
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الملف
الغربي أحد تلك األنظم���ة المنافرة للحياة
االجتماع���ي :ما يُعرف عند مجموعة التَّعلي���م
تحقيق الوئام
ِّ
ُّ
خ���وي ( )KhoiKhoiبجنوب إفريقيا ،بـ«إله اإلفريق َّية ،ولهذا التَّنافر آثا ٌر واضح ٌة في َّ
خوي
الش���باب
ْ
ْ
المطر» ،واس���مه ( ،)Tsui’Goabويزعمون أ َّنه هو
اإلفريق���ي المعاص���ر ،منها االنفصام ع���ن الواقع،
ِّ
َّ
الشاب الذي صارع ملك الموت ( ،)Gaunabودافع والبطالة ،وتأخير الزَّواج ...ولك ِّل ذلك آثا ٌر مباش���رةٌ
ٍ
ع���ن القرية حين أتى الملَ ُك ف���ي فترة
جفاف حا َّدة في تغيير ال ُّرؤية عن َّ
الشباب.
لقبض مجموعة من األرواح(((.
ب  -األدي���ان والمعتق���دات الواف���دة :لألديان
بالس���ودان الوافدة بإفريقيا عالق ٌة مباشرةٌ بالتَّغييرات َّ
كذل���ك؛ في مجتمع «دينكا» ال َّر َّ
الطارئة
عوي ُّ
قص���ة الفت���ى ( ،)Aiwel Longarويُعتقد أ َّنه ج ُّد في مفهوم َّ
َّ
«الشباب» ،سواء كانت إيجاب َّية أو سلب َّية،
عليه
ُضفى
ت
و
ِّين���كا،
د
ال
من
()Bor
ر
بو
مجموع���ات
ْ
وقد أدت المس���يح َّي ُة هنا َد ْوراً س���لب ّياً في إحداث
َّ
اإلفريق���ي وبين
ق َّوة خارق ٌة ،ونجاحه في حماية الش���عب من جفاف االنفص���ام والقطيعة بي���ن الفرد
ِّ
هالك(((.
معتقداته وقِ َيمه وموروثه ،وكانت تلك سياس ًة ُمك ِّمل ًة
فالفنون َّ
الشعب َّية ،بأشكالها المتعدِّدة ،أداةٌ دقيق ٌة للمش���روع اإلمبريالي .وإذا كان اإلسال ُم– بعقيدته
في الكش���ف عن ال ُّرؤية اإلفريق َّية لمفهوم َّ
«الشباب» وقِ َيمه -قد س���اهم بإيجاب َّية في هذا المجال؛ فإ َّننا
أو غيره من َّ
الظواهر االجتماع َّية.
نجد دعا ًة ،من العرب واألفارقة أنفسهم ،م َّمن تضيق
هذا ،وعلى ال ُّرغم من أهم َّية ك ِّل ما س���بق ذك ُرهُ
نفوس ُهم ب َِس َعة اإلسالم ،قد ساهموا بسلب َّيةٍ كبيرةٍ في
ُ
ٍ
من ركائز
واعتبارات في ال َّثقافة اإلفريق َّية التَّقليد َّية؛ تحطيم القِ َيم اإلنس���ان َّية النَّبيلة بإفريقيا؛ حيث ر َموا
ِّ
بالضالل والوثن َّية دون أن يُجهدوا
مظهر
فال سبيل إلى إنكار المؤثرات الحديثة المسؤولة عن ك َّل
ثقاف���ي َّ
ٍ
ٍّ
المفهومي لمرحلة َّ
بد من األخذ
التَّغير
«الشباب» ،وال َّ
ِّ
أنفس ُهم بالنَّظر فيه ودراسته.
َ
بتل���ك َّ
حقيقي
بمفهوم
الظواهر؛ إذا ما أريد الخروج
ٍ
ٍّ
ج  -الح���روب األهل َّي���ة واألم���راض :للحروب
منسجم مع َّ
عن َّ
الظرف الت
«الشباب»
ٍ
ِّ
الجذري لمفهوم
َّاريخي ال َّراهن .األهل َّية آثا ٌر مباش���رةٌ في التغيي���ر
ِّ
 - 5الم�ؤ ِّث ��رات الحديث ��ة ف ��ي مفه ��وم َّ
«ال�ش ��باب»
َّ
«الشباب» ،فظاهرة األطفال المجنَّدين (Children
ب�إفريقيا:
ً
مث�ل�ا ،قد غ َّي���رت ديموغراف َّية الحياة
)Soldiers
هناك ظواهر وعوامل كثيرة قد َّ
رشحت إلحداث ومفه���وم َّ
أن:
«الش���باب» ،وتفي���د اإلحص���اءات َّ
تغيير في مفهوم َّ
«الش���باب» األصيل بإفريقيا ،منها )200.000( :م���ن أطفال إفريقيا ،حتى عام 2014م،
سياس��� َّية ،واجتماع َّية ،واقتصاد َّي���ة ،وثقاف َّية ،ولع ّل مجنَّدون ،ويم ِّثل ذلك نسبة ( )%57,14من المجموع
االكتفاء هن���ا بعامل ال َّثقافة واالس���تعمار ،والتَّعليم
العالمي ( ،((()350.000ونس���بة كبي���رةٌ من أولئك
ِّ
الغربي ،والعولمة؛ يُد ِّلل على هذا التَّأثير.
ِّ
تحت سنِّ العاشرة(((.
أ  -االس���تعمار وال َّثقاف���ة الغرب َّي���ة :لقد م َّ
ل
ث
أ َّم���ا األم���راض واألوبئة؛ فهي نتيج���ة طبيع َّية
ً
ً
االس���تعمار منعطفا ح���ا ّدا في الحي���اة اإلفريق َّية؛ للح���روب األهل َّي���ة ،ويأت���ي على رأس���ها «مرض
حيث ت َّم ال َّز ُّج بأنظمة الحي���اة الغرب َّية في المجتمع اإليدز» الذي يم ِّث��� ُل مق ِّوضاً للكثير من قواعد البناء
اإلفريقي دون اعتب���ارٍ لمالءمة ذلك لتلك ،وقد كان
ِّ
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االجتماع���ي بإفريقي���ا ،وأ َّول مظاهر هذا التَّقويض
ِّ
لمرحلة َّ
الش���بابَ :هل ْ َهلة األسرة ،وذلك بموت اآلباء
الطفل ،فال يصل ِّ
في فترةٍ مب ِّكرةٍ من حي���اة ِّ
الطف ُل
إلى مرحلة َّ
الش���باب االفتراض َّية وصوالً طبيع ّياً ،بل
قد يكون ِّ
الطفل ،وهو ف���ي مرحلةٍ مب ِّكرةٍ من عمره،
تأهيل لهذه
الصغار ،دون أدنى
ٍ
مس���ؤوالً عن إخوته ِّ
ٍ
وحينئذ ال وجه للحدي���ث عن مرحلة
المس���ؤول َّية،
مجتمع
شباب حقيق َّية لمثل أولئك الذين يعيشون في
ٍ
ٍ
أن َّ
الش���باب أنفسهم هم
ُم َهلْهل .هذا باإلضافة إلى َّ
أكثر الفئات العمر َّية موتاً بمرض اإليدز.
د – العولمة :يبرز تأثير العولمة في جميع مناحي
الحياة اإلفريق َّية؛ في ك���ون إفريقيا َّ
الطرف الهدف
في العولمة :في التِّجارة ،وال َّثقافة ..وغيرهما ،ومن
تأثيرات هذا النِّظ���ام في إحداث التَّغيير في مفهوم
َّ
ٍ
المؤسس���ات
إمالءات
«الش���باب» :ما نش���هده من
َّ

اإلمبريال َّي���ة على ال ُّدول ،مثل صندوق النَّقد ال ُّدولي،
َّ
ومنظم���ة يونيس���فْ  ،وإجباره���ا الحكوم���ات على
سياس���ات اقتصاد َّية واجتماع َّية تؤ ِّث ُر مباشر ًة وسلباً
ٍ
على حياة الماليين من األفارقة ،وتؤ ِّدي إلى مس���خ
الحقيقي لمرحلة َّ
«الشباب».
المفهوم
ِّ

خاتمة:

مح���ددة واضحة بخالف الحال في
درجات
هنا له
ٌ
َّ
ً
القوانين الغرب َّية التي تعامل– تقريباَ -من بلغ ال َّثامنة
َ
عشرة معاملة َمن في ال َّثمانين من العمر :في الحقوق
والواجبات المدن َّية.
فإن اللُّغات
وكم���ا ألمح إليه الباحث مزروع���ي؛ َّ
اإلفريق َّية «تضع فاص ً
ال بين ال َّراشدين َّ
الشباب ،وبين
َّ
الش���باب ذوي القدرات الحرب َّية في حماية المواشي
(((
السن» .
واألراضي ،وبين َم ْن فوق أولئك من كبار ِّ
أن المجتمعات اإلفريق َّية القديمة
أيضاً؛ ُوج���د َّ
تس���تقي رؤيتها ع���ن مرحلة َّ
«الش���باب» من خالل
الخاص���ة ورؤيتها عن الكون واإلنس���ان
فلس���فتها
َّ
ِّ
والحياة ،ومفهوم َّ
«الش���باب» في ظل هذه الفلس���فة
نفسي ،اجتماعي ،ثقافي..
موس���ع :جسمي،
شمولي َّ
ٌّ
ّ
إلخ.
َّ
ب���أن نظر ًة كل َّي��� ًة جامع ًة بين
ش���ك
هذا ،وال
َّ
األصي���ل والحديث ف���ي مفهوم َّ
«الش���باب»؛ هي
المخرج األسل َ ُم من اإلشكاالت التي تجلبها النَّظرة
السياق ،وقد ت َّم تعداد
األحاد َّية المستَ ْو َردة في هذا ِّ
بد من االعتراف
بع���ض المؤ ِّثرات الحديثة التي ال َّ
به���ا من أجل وضع مفهوم َّ
الش���باب في س���ياقه
الدقيق لمفهوم
الصحيح ،وال يخف���ى َّ
أن التَّحديد َّ
َّ
َّ
الدولة
«الش���باب» له تأثي ٌر مباش ٌر في حسن إدارة َّ
ألن تصنيف
وتس���يير ش���ؤونها وا ِّتخاذ قراراتها؛ َّ
ٍ
المجتمع إل���ى ٍ
دقيقة خط���وةٌ ضرور َّية لك ِّل
فئات
(((
برنامج
بالدولة اإلفريق َّية الحديثة  ،وهذا
إنمائي َّ
ٍّ
بالس���ياق
التَّحدي���د َّ
الدقيق ال يت ُّم إ َّال باالعتراف ِّ
َّاريخ���ي الذي نعي���ش فيه؛ بجمي���ع مظاهره
الت
ِّ
(((
السياس َّية وال َّثقاف َّية واالجتماع َّية 
ِّ

السابقة محاول ًة الستكشاف
لقد كانت الفقرات َّ
مفهوم «الش���باب» بإفريقيا التقليدية ،وما طرأ على
هذا المفهوم م���ن تط ُّورٍ وتغيير ،ف���ي هذا اإلطار:
أن اعتم���اد «المعيار الزَّمني» وح َدهُ في تحديد
ُو ِجد َّ
«الشباب» ،كما المعمول به في ال ُّدول اإلفريق َّية وفي
ٍ
أن اعتماد
العالَم ،يفضي إلى
إش���كاالت كثيرة ،كما َّ
يوس���ع نطاق
المعايي���ر األجنب َّية في هذا التَّحديد ِّ
اإلشكال ،فتحديد َّ
«الش���اب» بمن بلغ الثامنة عشرة
من العمر ،كما الحال في معظ���م البالد اإلفريق َّية،
((( Mazrui, Ali al-Amin, The Warrior Tradition in
أن
معيا ٌر ُمس���تَ ْو َر ٌد م���ن القوانين الغرب َّي���ة ،والحال َّ
.Modern Africa, p.75
معظم المجتمع���ات اإلفريق َّية التَّقليد َّية تجعل البلوغ
((( .Deborah, Durham. Youth and the Social, p.114
( )pubertyفاص ً
ال بين ُّ
الطفولة وال ُّرشد ،وال ُّرشد
((( .Paul, Ugor L., African Youth Cultures, Op. Cit

ثقافية ف�صلية َّ
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ّ
الشباب والتحول الديمقراطي في إفريقيا:
دراسة حالتي السنغال وبوركينافاسو

�أ .م�صطفى �أنجاي
باحث ف�ي التاريخ الإ�سالمي جامعة مرم�رة  -تركيا ،مدير
مركز البحوث والدرا�سات الإفريقية (مبد�أ)  -مالي

المحور الأول :التح ّول الديمقراطي في
�إفريقيا :الخلفية ،والم�سار:
�أ  -الخلفية:

ش���هدت هيمنة نظام «الحزب الواحد» (حزب الدولة)،

في كتاب���ه( :ظهور نظام الحزب الواح���د في إفريقيا
السوداء :تجربة الدول الناطقة باللغة الفرنسية)؛ يق ّدم

لئ���ن عرفت الحياة السياس���ية اإلفريقية في ظ ّل القانوني الجزائري أحمد ماحيو ش���بكة من المبررات
اإلدارة االس���تعمارية نوعاً من التع ّددية الحزبية؛ فإ ّن دفعت الس���لطات السياس���ية اإلفريقي���ة ،في أعقاب

الفترة من االستقالل إلى غاية تسعينيات القرن الماضي االس���تقالل ،إلى تبنّي نظام «الح���زب الواحد» ،هذه
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المب���ررات تعود لثالث قضايا أساس���ية ،هي :تحقيق
الوحدة الوطنية ،بناء الدولة ،والتنمية االقتصادية(((.
صحة تلك المبررات؛ فإ ّن حصيلة
ّ
وبغض النظر عن ّ
أداء هذه األنظمة األحادية غير مرضية ،حيث أ ّدت في
ك ّل ال���دول التي قامت على نظام «الحزب الواحد» إلى
نقيض المقصود.
وتختل���ف رؤى الباحثين حول العوامل المؤ ّدية إلى
نش���وء الديمقراطية والعودة إلى التعددية السياس���ية
في إفريقي���ا ،وال يه ّمنا في هذا المقام الترجيح بينها،
ولكن م���ن المؤ ّك���د أ ّن القارة مع بدايات تس���عينيات
القرن المنصرم قد ش���هدت موج ًة كبير ًة من االنتقال
الديمقراطي ،حيث لم يكد عقد التس���عينيات ينتصف
حتّ���ى أصبحت الدول اإلفريقية كلّه���ا -ح ّقاً أو زوراً-
تنتسب إلى النظام الديمقراطي ،ما عدا ليبيا القذافي
الذي عارضه صراح ًة في (الكتاب األخضر).
هذا االنفتاح الديمقراطي؛ عرفته القارة اإلفريقية
بالتزامن مع مناطق أخرى في العالم؛ في أعقاب نهاية
الحرب الباردة وسقوط جدار برلين(((.

ب  -الم�سار:

اتخذ التح ّول الديمقراطي في إفريقيا مس���ارات
ع���دة؛ تبعاً الخت�ل�اف التجارب السياس���ية لألنظمة
الس���لطوية القائمة ،باإلضافة إلى تع��� ّدد الديناميات
المحلّية لل���دول المعنية ،واختالفه���ا على صعيد ق ّوة
األح���زاب األحادي���ة وتج ّذره���ا ،وحج���م التحالفات
الموجودة بينه���ا وبين البنى السياس���ية واالجتماعية
واالقتصادي���ة ،أو على صعيد ق ّوة األح���زاب والقوى
المعارض���ة ،ونضجها ،وقدرتها على الحش���د والتعبئة
(((

Ahmed Mahiou, L’avenement du parti unique
en Afrique noire : l’expérience des états
d’expression française, coll. Bibliothèque
africaine et malgache Droit et Sociologie,
Librairie général de droit et de jurisprudence,
.1969, 421 pages

((( هناك عدد من الدول الإفريقية عرفت االنفتاح ال�سيا�سي
والتعددية الحزبية قبل ت�سعينيات القرن الما�ضي.

االجتماعية.
يمكن التمييز بين ثالثة أنواع من مسارات التح ّول
الديمقراطي ف���ي المنطقة ،مع مالحظ���ة أ ّن الحالة
الواحدة قد تأخذ بأكثر من مسار:
 - 1التح ّول المتوازي :وهو ما يُعرف لدى البعض
بالتح ّول المف���اوض  ،transition négociéeويعني:
األحادي والقوى السياس���ية
اتف���اق قيادات الح���زب
ّ
والمدنية المعارضة على أرضية مشتركة؛ لالنتقال إلى
الديمقراطية واالنفتاح السياس���ي والتعددية الحزبية،
وتع ّد «المؤتم���رات الوطنية» من أه ّم الصيغ اإلجرائية
الت���ي تبنّتها الدول اإلفريقية ،خصوص���اً الفرنكفونية
منها ،وتع ّد بني���ن والغابون وكونغ���و برازفيل والنيجر
وتوغو والكونغو الديمقراطية؛ من أه ّم الدول اإلفريقية
التي ج ّربت هذا المسار.
 - 2التح��� ّول من األعلى :تكون فيه مبادرة التح ّول
الديمقراط���ي من الحزب األحادي؛ كإجراءٍ
اس���تباقي
ٍّ
للتص��� ّدي للضغوط الداخلي���ة والخارجي���ة ،إ ّما عن
طريق دعوة القوى الح ّية إل���ى مؤتمرات وطنية لتبنّي
سياسات مص ّممة مسبقاً من الحزب الحاكم ،وإ ّما عن
طريق إجراء تعديالت دس���تورية تراعي بعض مطالب
نسجل في هذا المسار كثيراً من الدول
المعارضة ،وقد ّ
اإلفريقية ،منها :كوت ديفوار ،بوركينافاسو ،الكاميرون،
مدغشقر ،تنزانيا ،أوغندا ،نيجيريا ،غانا.
 - 3التح ّول من األس���فل :يك���ون نتيجة المطالب
والضغوط الش���عبية إلحداث التغييرات واإلصالحات
الالزم���ة للتح��� ّول الديمقراطي ،هذا المس���ار غالباً
بنوع من العن���ف عبر احتجاجات
ما يكون مصاحب���اً ٍ
ومس���يرات القوى السياس���ية والمدني���ة ،ولع ّل حالة
االنتق���ال الديمقراطي في مالي م���ن أه ّم نماذج هذا
بعض الجيش
المس���ار ،حيث دفعت الضغوط الشعبية َ
بقي���ادة أم���ادو تماني توري إلى االنق�ل�اب على نظام
الرئيس موس���ى تروري الديكتاتوري ،كما يمكن إلحاق
حالة جنوب إفريقيا بهذا المسار.
ثقافية ف�صلية َّ
محكمة متخ�ص�صة في �ش�ؤون القارة الإفريقية
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ال��م��ح��ور ال��ث��ان��ي :ال�����ش��ب��اب وال��ت��ح � ّول
الديمقراطي في �إفريقيا:
�أو ًال :ال�سنغال:

 - 1الشباب وثورة مايو 1968م :بداية المسار نحو
التعددية السياسية:
تتم ّيز الحياة السياس���ية السنغالية مقارن ًة بغيرها
السلم االجتماعي
من الدول اإلفريقية بشيئين :أولهماّ :
واالس���تقرار السياس���ي النس���بي ،وثانيهما :االنفتاح
المب ّكر للتع ّددية الحزبية ،ما يجعل من هذه الدولة أحد
أه ّم نماذج التح ّول الديمقراطي الناجح في إفريقيا.
السنغالي عبر الحركة الطالبية
وقد أدى الشباب
ّ
َد ْوراً مه ّم���اً ج��� ّداً في المعارضة السياس���ية في عهد
ليوبول سيدار سنغور الرئيس األ ّول للسنغال المستقلّة،
وليس من المبالغة القول بأ ّن ش���باب الحركة الط ّ
البية
كانوا من أه��� ّم الفاعلين االجتماعيي���ن الذين ناضلوا
ض ّد سلطة «الحزب الواحد»؛ في ٍ
وقت كان فيه الحقل
الس���نغالي المنغلق ال يس���مح بالخروج عن
السياسي
ّ
ّ
ّ
الخط السياسي للنظام السلطوي.
منذ نجاح س���نغور في القض���اء على ممادو دياه-
السياسي ورئيس المجلس الحكومي-
زميله ومنافسه
ّ
في أعقاب األزمة السياس���ية التي اندلعت بينهما سنة
1962م ،أصبح هو الحاكم الوحيد للدولة دون معارضة
سياس���ية حقيقية ،في هذا الس���ياق ق���ادت الحركة
الطالبية في مايو 1968م ثورة نضال كبيرة وش���املة؛
للتنديد بسياس���ات الحزب الواحد والمطالبة برحيل
سنغور.
ش ّكلت الجامعة السنغالية منذ الفترة االستعمارية
بؤرة للمعارضة السياسية للس���لطات القائمة ،وعليه؛
فإ ّنه م���ن الصعب تحدي���د نقطة البداي���ة الحقيقية
النط�ل�اق ثورة ماي���و 1968م ،أل ّنها كان���ت عبارة عن
انتفاضات متف ّرق���ة ،تراكمت رويداً رويداً ،لتنفجر في
مايو 1968م ،وتصل إلى ك ّل المناطق الحضرية.
أمام األزمة االقتصادية المتفاقمة عجزت ميزانية
الدولة الس���نغالية عن تغطية نفق���ات التعليم العالي،
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فاتّخذ س���نغور ق���راراً بإلغاء نس���بة  %50من المنح
الط ّ
البي���ة ،وفي  18م���ارس 1968م انتفضت الجموع
الط ّ
البي���ة ،ونظمت مس���يرات احتجاجية ض ّد القرار،
اس���تهانت الس���لطات بالحركة وتجاهل���ت المطالب
الطالبية ،فتصاعدت وتي���رة االحتجاج ،ففي  12مايو
ّ
نظم اتحاد الطلبة السنغاليين يوماً دراس ّياً حول األزمة،
تمخّ ض عن الدعوة إلى إس���قاط النظام ،وتبعه دخول
الطلبة في إضراب عا ٍّم غير محدود في  27مايو ،وفي
 28مايو تضامنت نقابة األس���اتذة والتالميذ والع ّمال
ّ
الط�ل�اب وأعلنوا اإلضراب ،وفي  29مايو اقتحمت
مع
ً
ق ّوات األمن الجامع َة واعتقلت أعدادا كبيرة من الط ّ
الب
والنقابيين ،وفي  30مايو امتألت شوارع دكار بالشعب
بشرائحه المختلفة ،وامت ّدت االحتجاجات إلى األقاليم
والمدن الكبيرة ،وفي اليوم نفسه اضطر الرئيس سنغور
إلى مخاطبة الشعب في اإلذاعة وإعالنِ حالة الطوارئ،
وطلب المعونة من الجيش الفرنسي ،ث ّم أخذت األمور
ِ
تهدأ في ش���هر يونيو ،وأطلق سراح المعتقلين ،وبدأت
المفاوضات بين جميع األطراف المعنية.
كانت هن���اك عوامل أخرى لثورة مايو 1968م غير
االحتجاجي
تخفيض منح���ة الطلبة ،نجدها في البيان
ّ
التحاد الطلبة السنغالين ،حيث ن ّدد بالسياسة التعليمية
المخصصة من الميزانية للتعليم
للدولة ،وقلّة النس���بة
ّ
مقارنة بميزانية التسيير الحكومي ،وبالهيمنة الفرنسية
على الجامعة السنغالية.
ونعتق���د بأ ّن���ه ال يمكن َف ْهم س���بب ه���ذه الثورة
وانضم���ام الحركة النقابي���ة وغيرها من
الش���بابية،
ِ
الش���رائح المجتمعية إليها ،إ ّال بموضعتها في س���ياق
«الحزب الواحد» ،فكأ ّن الشعب بأطيافه المختلفة أراد
انتهاز هذه الثورة الط ّ
البية ليع ّبر عن معارضته الحتكار
نظام «الحزب الواحد» للحقل السياس���ي ،وس��� ّده لك ّل
إمكانات المعارضة واالحتجاج.
كان من النتائج المباشرة لهذه الثورة الشبابية :أ ْن
شرع س���نغور في اإلصالح الدستوري ،وإنشاء منصب
رئيس الوزراء الذي ش���غله أل ّول م ّرة عبدو ديوف سنة

1970م ،ث���م توال���ت اإلصالحات الدس���تورية لصالح
االنفتاح الديمقراطي والتع ّددية الحزبية ،حيث اعتمد
سنغور في 1974م التعددية الحزبية المحدودة؛ قبل أن
يح ّرر الرئيس عبدو ديوف الحقل السياس���ي ،ويؤسس
للتعددية الحزبية المطلقة سنة 1981م ،وذلك باعتماده
قانون رقم  17-81المتعلّق باألحزاب السياسية ،لتكون
السنغال بذلك س���ابقة لجاراتها اإلفريقية في التح ّول
إلى الديمقراطية.
 - 2حركة «ب���ول فالي» واالنتق���ال الديمقراطي
للسلطة:
مع تحرير الحقل السياسي في عهد عبدو ديوف؛
رأى عد ٌد كبي ٌر من الحركات النقابية واألحزاب السياسية
السياس���ي ل���م يكن كافياً لوضع
النور ،إ ّال أ ّن االنفتاح
ّ
ح ٍّد لحالة االحتقان االجتماعي والتدهور االقتصادي،
وتفاقم���ت األزمة بان���دالع التم ّردِ ف���ي كازاماس 26
نوفمب���ر 1982م ،وبداي���ةِ ظهور اآلث���ار االجتماعية
الخطيرة لبرامج «التك ّي���ف الهيكلي» التي بدأ تنفيذها
س���نة 1980م ،وأخيراً :مع تخفيض قيمة فرنك سيفا
سنة 1994م وصلت حالة الهشاشة االقتصادية للقواعد
الشعبية أقصاها ،وفي هذا السياق ظهرت حركة «بول
فالي»  Bul faaleفي األوس���اط الشبابية تعبيراً عن
االس���تياء ،ورفض السياسات االجتماعية واالقتصادية
للحكومة.
يمكن أن نترجم عبارة« :بول فالي» في لغة الولوف
إل���ى العربية بـ «ال تش���غل بالك» ،وه���ي عبارة رأت
النور بوصفها ظاهرة سياس���ية احتجاجية في مسته ّل
تس���عينيات القرن الماضي ،ثم انتش���رت عبر قنوات
نشر الثقافات الش���عبية ،كالموسيقى من خالل فريق
الهي���ب ه���وب  Positive Black Soulالذي أصدر
ألبوماً باس���م« :بول فالي» ،والمصارعة التقليدية؛ من
األسطوري محمد انداو المعروف باسم
خالل المصارِ ع
ّ
«تايزون» الذي افتتح حلبة صراع باالسم نفسه.
السياس���ي الصارم-
لم تكن «بول فالي» -بالمعنى
ّ
حرك ًة سياس���ية ،ولكنّها بوصفها ثقافة شبابية إلثبات

ّ
الديناميات المحلية هي التي
سيكون لها الكلمة األخيرة في
تهيئة مشاركة الشباب في
تسيير دولهم نحو األفضل

الذات ،والتعبير عن عدم الرضا باألوضاع االجتماعية
واالقتصادية الناتجة عن الفس���اد اإلداري ،فإ ّنها كانت
ذات أبع���ادٍ سياس���ية ،حيث أدت الحرك���ة َد ْوراً كبيراًَ
ف���ي انتقال الحكم من حزب عبدو ديوف االش���تراكي
الذي حكم البالد أربعين س���نة ،إلى حزب عبد الله واد
الليبرالي ،ليس للخلفية األيديولوجية لهذا أو ذاك ،بل
إلرادة التغيير السياسي.
كان عبد الله واد مدركاً الستياء الشريحة الشبابية
من سياسات عبدو ديوف وتطلّعها إلى التغيير ،فاستغ ّل
ذلك في حملته االنتخابية ض ّد الحزب االشتراكي ،وكان
من عادته في الحملة أن يقول للجموع الشبابية« :ليرفع
الشباب الذين ليس لديهم عمل أيديهم» ،فيرفع الجميع
أيديهم– طبعاً -للبطالة المستشرية بين الشباب ،وقد
زاد هذا الصنيع من ش���عبيته؛ أل ّن���ه نجح في أن يق ّدم
نفسه مجس���داً للتغيير ،مهموم بالشباب على مستوى
التأهيل والتوظيف ،وقد و ّلدت هذه الوعود االنتخابية
األمل لدى الشباب.
نشط شباب حركة «بول فالي» في الحشد الشعبي؛
من أجل التغيير ووضع ح ٍّد إلدارة الحزب االش���تراكي،
ّ
فنظموا قوافل وحم�ل�ات في دكار والحواضر الكبيرة،
بل ّ
توغلوا إلى القرى واألرياف من أجل توعية القرويين
وتش���جيعهم على التصوي���ت ض ّد الس���لطة القائمة،
وقد نجحت الحركة ،حيث ش��� ّكل الشباب نسبة كبيرة
المس���جلين في اللوائح االنتخابي���ة ،فمن مجموع
من
ّ
ثقافية ف�صلية َّ
محكمة متخ�ص�صة في �ش�ؤون القارة الإفريقية
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ال؛ كان  1.127.100منهم شباباً
 2.618.176مس���ج ً

( jotnaحان الوقت)( bés du ñàkk ،س���يأتي يوم)،
( fekkee mooma maci booleأل ّني ش���اهد)...
وغيرها من التشكيالت السياسية والمدنية التي ع ّبرت
عن رغبتها في مقاطعة السلطة القائمة(((.
وتع��� ّد حرك���ة ( Y en a marreكفاي���ة) أه��� ّم
الحركات الش���بابية التي رأت النور في سياق السخط
الجماهيري تجاه تنامي حالة الهشاش���ة االقتصادية،
ّ
منسقها
وفي بيانه لس���بب إنش���اء حركة «كفاية» قال ّ
وناطقها الرس���مي فاضل بارو « :Fadel Barroفي
فترة إنش���اء الحركة كانت الحياة في السنغال مطبوعة
بانقطاعات الكهرباء المستمرة ،بالفضائح المالية التي
اجتماعي غير عادي ،وبغطرسة
بظلم
تُق ّدر بالملياراتٍ ،
ّ
نظام عبد الله واد الذي ال يلقي باالً لمعاناة الش���عب..
في تلك الفترة؛ كنا نش���عر كمواطنين سنغاليين بتخلّي
النخبة السياسية والنقابية والدينية عنا ...ففي سياق
التفكي���ر والحوار حول هذه القضايا ق ّررنا في ليلةٍ من
الليالي إنشاء حركة تس ّمى بـ (كفاية)»(((.
إذا كان تر ّدي الوضع االقتصادي واالجتماعي هو
السبب الرئيس في إنشاء حركة «كفاية»؛ فإ ّن تطورات
الوضع السياسي بالسنغال هي التي أدت َد ْوراً كبيراً في
تش��� ّكل هوية الحركة ،وتحديد مسارها النضالي ض ّد
سلطة عبد الله واد.
في 2009م خس���ر كريم واد ابن الرئيس عبد الله
واد االنتخاب���ات البلدية ممث ً
ال لح���زب والده (الحزب
الديمقراطي الس���نغالي) ،عقب ذلك ت��� ّم تعيينه وزيراً
الجوي والبنية التحتية والطاقة؛
الدولي والنقل
للتعاون
ّ
ّ
بميزاني���ة تقرب من  %50من ميزاني���ة الحكومة ،منذ
ذل���ك الوقت بدأ الخوف من ش���خصنة الحكم يتنامى

بين  18و  35س���نة؛ أي بنس���بة  ،%43وبفضل التعبئة
االجتماعي���ة التي قادها ش���باب حركة «ب���ول فالي»
ّ
المرش���ح عبد الله واد الف���و َز على غريمه
اس���تطاع
السياسي الرئيس عبدو ديوف.
ّ
لم يكن اصطفاف الحركة الش���بابية بجانب حزب
عب���د الل���ه واد العام���ل الوحيد في خس���ارة الحزب
االش���تراكي ،ولكن م���ن المؤ ّكد أ ّن َد ْور الش���باب كان
حاس���ماً ج ّداً في الموضوع ،وبذلك يكون الشباب من
أه ّم الفاعلين الذين أ ّدوا َد ْوراً كبيراًَ في إحداث التداول
السلمي للسلطة للم ّرة األولى في السنغال ،ومعلوم بأ ّن
ّ
السلمي للسلطة من أه ّم شرائط التح ّول
التداول
عملية
ّ
الديمقراطي.
 - 3الرئي���س واد وحركة «كفاي���ة» :التاريخ يعيد
نفسه:
اتخ���ذ الرئي���س الجديد عب���د الل���ه واد تدابير
وآليات لتحسين أوضاع الش���باب ،منها مث ً
ال :اعتما ُده
الس���تراتيجيات وخطط عمل لتوظيف الفئة الشبابية،
كخطة العمل الوطنية لش���غل الشباب  ،Panejوإنشاء
كبير من المؤسس���ات العاملة في مجال الشباب،
عددٍ ٍ
من أه ّمها :الصندوق الوطني لتمكين الشباب ،FNPJ
ومكت���ب توظيف ش���باب الضواح���ي ،OFEJBAN
والوكالة الوطنية لتوظيف الشباب  ،ANEJوالمجلس
األعلى للتوظي���ف والتكوين ...وغيره���ا ،وبرغم هذه
الجهود فإ ّن «واد» لم يتم ّكن من تخفيض نسبة البطالة
بش���كل مالحظ؛ أمام تزايد الخريجي���ن الذين يصل
ٍ
شاب وشابة.
تعدادهم سنو ّياً قرابة ّ 100.000
برغ���م إخفاق نظام عبد الله واد في االس���تجابة
خاصة،
لتطلعات الشعب عا ّمة ،وتطلعات الفئة الشبابية ّ
((( Moda Dieng, Une jeunesse, deux alternances
السنغالي بقي في
واالجتماعي
السياسي
فإ ّن المشهد
ّ
ّ
ّ
,: De Bul Fale à Y en a marre
العموم مس���تق ّراً وهادئاً لعشر سنوات ،وإن كان يمكن
http://www.leral.net/Une-jeunesse-deux_alternances-De-Bul-Fale-a-Y-en-a-marre
قراءة الغضب الشعبي في عناوين الكثير من الحركات
a70723.html
السياس���ية ومنظمات المجتمع المدني التي نشأت في
((( ح��وار فا�ضل ب��ارو مع �صحيفة  ،Le fasoعلى الرابط:
تلك الفترة ،منها مث ً
http://lefaso.net/spip.php?article48994
(حسبُنا)luy jot ،
الْ dafa doy :
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في الشارع الس���نغالي ،وفي 2011م زدادت المخاوف،
دستوري يسمح
لتغيير
وتعزّزت بعد س���عي الرئيس واد
ٍ
ٍّ
له بإنشاء منصب نائب الرئيس ،ود ّلت المؤشرات كلّها
على أ ّن المنصب أُنش���ئ ليتقلّده ابن الرئيس كريم واد؛
تمهيداً لتوريثه الحكم بعد والده.
في هذا الس���ياق؛ انتفضت حرك���ة «كفاية» ض ّد
مشروع القانون ،ودعت الش���عب للنزول في الشوارع؛
مس���تخدمة تكنولوجيا التواصل الحديث���ة كاإلنترنت
والهوات���ف المحمول���ة؛ بم���وازاة الوس���ائل التقليدية
كاإلذاع���ات والصحف ،وقد ل ّبى الش���عب بش���رائحه
المختلفة النداء ،فكانت في  21و  22يونيو مظاهرات
ضخمة في ك ٍّل من العاصمة دكار وكوالك وزيغنش���ور،
وغيرها من المدن الكبرى ،وفي  23يونيو يوم التصويت
على مش���روع القانون تر ّكزت المظاهرات في وس���ط
وباألخص أمام مق ّر البرلمان الذي ش���هد
مدينة دكار،
ّ
أعم���ال عنف ومواجهات خطيرة بين الش���عب وقوات
حفظ النظام ،أمام هذه المقاومة الش���عبية الشرس���ة
ُ
اضط ّر وزير العدل في اليوم نفس���ه إلى سحب القانون

والتنازل إلرادة الشارع.
بعد النجاح في إلزام الحكومة بس���حب مش���روع
القانون تنامت ش���عبية حرك���ة «كفاي���ة» وموثوقيتها
في الداخل والخ���ارج ،يضاف لذل���ك أ ّن هذه األزمة
دولي ٍ
موات لنجاح مثل
السياس���ية حدثت في
ٍ
س���ياق ٍّ
هذه المبادرات الشعبية التي يؤدي فيها الشباب الثائر
َد ْوراً محور ّياً ،فقد ش���هدت سنة 2011م اندالع ثورات
الربيع العربي في تونس قبل أن تنتقل إلى مصر ،ويصل
بشكل أو آخر إلى ك ّل العالم العربي(((.
صداها
ٍ
وانتهزت حركة «كفاية» فرصة االصطفاف الشعبي
حولها لخوض معارك سياسية أخرى ،تركت أثراً كبيراً
((( للوقوف على عالقات الت�أ ّثر والت�أثير بين الربيع العربي
وحركة «كفاية» انظر« :تداعيات الثورة العربية على الحراك
ال�سنغالي» ،د .ه��ارون ب��اه ،مجلة البحثية للعلوم الإن�سانية
واالجتماعية ،م 2014 ،1م ،من�شورات م�ؤ�س�سة خالد الح�سن،
مركز الدرا�سات والأبحاث.

في المسار الديمقراطي للدولة السنغالية.
كان الرئي���س واد ف���ي واليته األول���ى (2000م –
ٍ
بإصالحات دستورية ،قلّص فيها فترة
2007م) قد قام
الرئاس���ة من سبع إلى خمس س���نوات قابلة للتجديد
م ّر ًة واح���دة ،وبعد انتخابه رئيس���اً للدولة في الوالية
الثانية كان «واد» قد أش���ار في غير موقف إلى أ ّنه لن
يترشح لوالية جديدة ،إ ّال أ ّنه -متجاه ً
ال وعودهّ -
ّ
ترشح
لوالية ثالثة ،وأثار بذلك جدالً كبيراً حول المش���روعية
القانونية والسياس���ية واألخالقي���ة لهذا الصنيع ،وفي
يناير 2013م تدخّ ل المجلس الدس���توري وقطع الجدل
القانوني بتمري���ره لملف ّ
ترش���ح «واد»؛ اعتماداً على
مبدأ :عدم رجعية القانون.
كان ش���باب حركة «كفاي���ة» ،بعد معرك���ة قانون
االنتخابات ،قد ك ّرسوا غالبية جهدهم لمعارضة الوالية
الثالثة للرئيس واد ،وبعد تدخّ ل المجلس الدس���توري
القانوني للحيلولة دون الوالية الثالثة
وانس���داد األفق
ّ
للرئيس واد ،كثّف ش���باب «كفاية» الجهود عبر سلسلةٍ
كبيرةٍ من اإلجراءات ،ش���ملت المظاهرات والمسيرات
االحتجاجية ،باإلضافة إلى عمليات التوعية الش���عبية
من أجل التس���جيل في اللوائح االنتخابية ،والتصويت
ض ّد حزب الرئيس واد.
ّ
المرشح «ماكي سال» من الفوز على الرئيس
تم ّكن
واد في الجولة الثانية من االنتخابات الرئاسية ،بنسبة
 %65.80صوتاً ض ّد  ،%34.20بفضل الحشد الشعبي
لحركة «كفاية» وغيرها من القوى المجتمعية.
ه���ذا الحدث يؤ ّكد -باإلضاف���ة إلى ثورة الط ّ
الب
في مايو 1968م في عهد الرئيس سنغور ،وحركة «بول
فالي» ض ّد الرئيس عبدو ديوف في العقدين األخيرين
التاريخي في مسار
من القرن الماضيَ -د ْو َر الش���باب
ّ
الديمقراطية ،واالنتقال السلمي للحكم في السنغال.
فهل كانت الس���نغال حالة استثنائية في المنطقة؟
أو أ ّن هناك دوالً أخرى أدت فيها الش���ريحة الشبابية
َد ْوراً مماث ً
ال في التح ّول الديمقراطي؟ هذا ما س���نقف
عليه في الفقرة التالية.
ثقافية ف�صلية َّ
محكمة متخ�ص�صة في �ش�ؤون القارة الإفريقية

59

الملف
ثانياً :بوركينافا�سو:

 - 1ثورة 1966م :انتفاضة ش���عب من أجل الخبز
والماء والديمقراطية:
بعد االس���تقالل ،رغب ًة في القطيع���ة مع النظام
االس���تعماري ،وتعزيز السيادة الوطنية ،اعتمدت فولتا
العليا (بوركينافاس���و) دس���توراً جديداً في ديس���مبر
1960م ،ولكن النظام الدستوري للدولة الجديدة انهار
بعد انتفاضة ش���عبية سنة 1966م ض ّد سلطة الرئيس
موريس ياميغو.
كبير في االنتخابات الرئاسية سنة
بعد تحقيق فوزٍ ٍ
1965م ،بنسبةٍ تتجاوز  %99من مجموع األصوات ،واجه
الرئيس األ ّول لفولتا العليا (بوركينافاس���و) المس���تقلّة
موريس ياميغو أزم ًة اقتصادي ًة كبير ًة؛ ناتجة عن الفساد
السيء للموارد الوطنية ،وفي 1966م
اإلداري والتدبير
ّ
ّ
اتخذ الرئيس تدابير إصالحية ،مم ّثلة في سياس���ات
ّ
التقش���ف التي من ضمنها :تخفيض نس���بة  %20من
أجور العاملين ،ووقف ترقيتهم لم ّدة سنتين ،ووضع ح ّد
الحكومي للمدارس األهلية،
للعالوات األسرية والدعم
ّ
ه���ذا في حين كان الرئيس وأعض���اء حكومته ينفقون
المبال���غ الضخمة في رفاهيتهم ،حيث كان الرئيس في
هذه األثن���اء يحتفل بزفافه مع زوجت���ه الثانية -ملكة
جمال كوت ديفوار -في برازليا(((.
ّ
تمس بالدرجة األولى
إزاء سياسات
التقشف ،التي ّ
العاملي���ن في الوظائ���ف العمومية ،ب���دأت الحركات
النقابية النزول إلى الش���وراع مطالبة بحقوقها ،فقام
الرئي���س بمنع االجتماعات النقابي���ة وحجر الحق في
التظاه���ر ،اخت���رق النقابيون الحجر ودعوا الش���عب
للتظاهر يوم  3يناير 1966م ،كان الش���باب في واجهة
المل ّبي���ن للدعوة ،فقد كان ط�ل�اب الجامعات وتالميذ
الم���دارس أ ّول النازلين إلى الش���ارع حاملين الفتات
( (( http://lemessagerdafrique.mondoblog.
3-janvier-1966-le-premier- /02 /01 /org/2013
soulevement-populaire-contre-un-regime-en/afrique
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مكتوب عليها« :الخبز ،الماء ،والديمقراطية» ،وسرعان
ما التحقت أطياف المجتمع بالشباب والنقابيين ،ووصل
عدد المتظاهرين إلى أكثر من  100.000ش���خص في
العاصم���ة واغادوغو فقط ،وأم���ام هذا الضغط أعلن
ّ
التقشف التي اتخذها ،إ ّال
الرئيس تنازله عن سياسات
أ ّن هذا التنازل لم يكف لتهدئة غضب الشارع الذي رفع
تنحي الرئيس ،في النهاية أدرك
س���قف المطالب إلى ّ
الرئيس أ ّنه لن يس���تطيع فعل شيء لكسب ثقة الشعب
ُ
فاضط ّر إلى التنازل عن السلطة لصالح أبي
من جديد؛
بكر سنغولى الميزانا الذي كان المفاوض الوسيط بين
المتظاهرين والرئيس.
ّ
 - 2بوركينافاسو في وحل الحكم العسكري:
استم ّر سنغولى في السلطة  14عاماً ،وفي 1980م
نظمت نقابات األس���اتذة مظاهرات ض ّده ،وتصاعدت
وتي���رة المظاه���رات ،حتّ���ى ع ّمت جميع الش���رائح
االجتماعية ،فقام وزير خارجيته األس���بق َس���ي زربو
باالنق�ل�اب عليه ،وتقلّد منصب رئاس���ة الدولة ،ث ّم لم
االنقالبي الجديد م���ن التح ّكم بالوضع ،حيث
يتم ّك���ن
ّ
ُووجه هو اآلخر بمظاهرات عنيف���ة من النقابيين ،ما
دفع جان باتس���ت ويدراغو إلى االنقالب عليه س���نة
1982م ،وف���ي 1983م بع���د خالفات سياس���ية بين
االنقالب���ي الجديد ورئي���س وزارئه توماس
ويدراغو
ّ
الرئيس وزيره األ ّول ،فقام سنكارا بتنظيم
سنكارا؛ عزل
ُ
انقالب ض ّده سنة 1984م.
في عهد الرئيس س���نكارا عاش���ت فولت���ا العليا
(بوركينافاس���و) في فترة من الهدوء واالستقرار بسبب
الش���عبي الذي تمتّع به الرج���ل ،باإلضافة إلى
الدعم
ّ
االقتصادي الت���ي بدأت تلوح في األفق؛
بوادر اإلقالع
ّ
بفضل اإلصالحات الجذري���ة التي اتخذها في مجال
الزراع���ة والتعلي���م ومحارب���ة الفس���اد ،كان الرئيس
س���نكارا داعياً إل���ى القطيعة مع الغ���رب((( ،معارضاً
((( توما�س �سنكارا :هو َمن غ ّير ا�سم الدولة من «فولتا العليا»
�إل��ى «بوركينافا�سو» �سنة 1984م ،لأنّ اال���س��م الأ ّول كان

ِ
وسياس���ات االستعمار الجديد التي تتبعها
لإلمبريالية
تحس���ن األوضاع
القوى العالمية تجاه إفريقيا ،وبرغم ُّ
االقتصادي���ة للبلد في عهده؛ ف���إ ّن الرجل راح ضح ّية
السياس���ي المعادي للغرب ،حي���ث قام زميله
توجه���ه
ّ
ّ
ورفيق دربه بليز كومباورى باالنقالب عليه سنة 1987م،
بعد أربع سنوات من حكمه الرشيد.
 - 3بوركينافاسو في عهد الديمقراطية الشكلية:
في عه���د الرئيس بليز عرفت الدولة للم ّرة األولى
انفتاحاً سياس��� ّياً ،وانتق���االً إلى التعددي���ة الحزبية،
اس���تجاب ًة للضغوط الداخلية ،وانس���جاماً مع السياق
الديمقراطي ظاهرة
اإلقليمي الذي أصبح فيه التح ّول
ّ
ّ
عا ّمة ،فف���ي 1991م اعتمدت الدولة -بعد اس���تفتاءٍ
ش���عبي للم ّرة األولى من تاريخها -دستوراً جديداً يفتح
ٍّ
الحقل السياسي ،ويتق ّبل المعارضة والتعددية الحزبية.
التح��� ّول الديمقراطي في بوركينافاس���و كان على
خالف بنين وتوغو والنيجر ،وغيرها من دول المنطقة
صريح
التي كانت فيها عملية الدمقرطة حصيل َة تفاوض
ٍ
وعادل بين القوى والمكونات السياس���ية واالجتماعية،
ٍ
كان األمر في بوركينافاس���و إجرا ًء استباق ّياً من نظام
بليز لتكمي���م أفواه المعارضين والتخلّص من الضغوط
الخارجية.
كان الدس���تور المعتمد 1991م ف���ي مادته الـ 37
يح ّدد م ّدة الرئاسة بسبع س���نوات قابلة للتجديد م ّرة
واحدة ،وقبل سنة من انتخابات 1998م قام بليز بتعديل
الدستور وحذف بند تحديد الوالية الرئاسية بفترتين،
ث ّم ش���ارك في االنتخابات وفاز برغم النسبة الضئيلة
ج ّداً للمش���اركة في االنتخاب���ات ،التي لم تتجاوز %25
من المس���جلّين ،وفي 2000م ،في س���ياق االنتفاضة
اإلعالمي نوبر زنغو -الذي كان
الشعبية بس���بب مقتل
ّ
تمس الرئيس والمق ّربين إليه ،قام بليز
يقوم بتحقيقات ّ
ا�ستعمار ّي ًا ،و «بوركينا فا�سو» :عبارة عن كلمتين مركبتين من
لغة موري وجوال المحليتين ،ويمكن ترجمتها بالعربية بـ «بلد
الرجال الك ّمل».

بتعديل الدستور مج ّدداً وتحديد فترة الرئاسة بخمس
س���نوات قابلة للتجديد م��� ّرة واحدة؛ رغب��� ًة منه في
تسكين غليان الشارع ،ولكن تمسكاً بمبدأ «عدم رجعية
ّ
بالترش���ح م���ر ّة أخرى في 2005م و
القانون» قام بليز
2010م ،وحقّق فيهما فوزاً كبيراً.
بعد انتخابه رئيساً للبالد للم ّرة الرابعة في 2010م،
رجع بليز إلى عادته ،وشرع في اتخاذ إجراءات لتعديل
ّ
الترشح م ّرة أخرى
الدس���تور منذ 2011م ،ليتم ّكن من
ف���ي انتخابات 2015م ،هذا األم���ر أحدث جدالً كبيراً
السياس���ي البوركيني ،حتّى في صفوف
في المس���رح
ّ
ً
الحزب الحاكم وحلفائه التقليديين ،فضال عن األحزاب
السياسية المعارضة ومنظمات المجتمع المدني.
« - 4المكنسة الوطنية» وانهيار نظام بليز:
كانت الحركة الش���بابية المعروفة بـ «المكنس���ة
المدني التي
الوطني���ة» على رأس منظمات المجتم���ع
ّ
ناضلت ض ّد تعديل المادة  37من الدس���تور البوركيني،
تأسس���ت الحركة عام 2013م من قِ بل فنانَيْن شا َّبيْن؛
من أجل التعبير عن االس���تياء حيال الفس���ادِ المالي،
ِ
وانتهاكات حقوق اإلنس���ان ،وانغالقِ الحقل السياسي
الذي احتكره رج ٌل واح ٌد منذ ما يقرب من  27سنة.
بشكل كبير ،وهم في
انض ّم الش���باب إلى الحركة
ٍ
غالبيتهم لم يعرفوا نظام���اً آخر غير نظام بليز ،حيث
ُولدوا وعاشوا في ظ ّل حكمه الطويل ،لم يكتف الشباب
بإبداء معارضتهم لسياس���ة بليز ،بل اتخذوا مبادرات
مدني���ة تع ّبر عن وطنيتهم العالية ،وتُع ّد عمليات تطهير
وتنظيف الطرقات والش���وارع والمستشفيات وغيرها؛
من أه ّم هذه المبادرات التي س���اهمت مساهم ًة كبير ًة
في منح الثقة بالحركة ،ودفعت الشباب إلى االنخراط
بشكل كبير.
فيها
ٍ
وعلى غرار حركة «كفاية» بالس���نغال؛ فإ ّن انقطاع
الكهرباء ،وقذارة الشوارع واألماكن العمومية ،والبطالة،
والهشاش���ة االقتصادي���ة ،...وغيرها م���ن األوضاع
االجتماعي���ة واالقتصادي���ة المتر ّدية ،ه���ي العوامل
األساس���ية لميالد حركة «المكنس���ة الوطنية» ،وبعيداً
ثقافية ف�صلية َّ
محكمة متخ�ص�صة في �ش�ؤون القارة الإفريقية

61

الملف
السياس���ي فقد كانت المظاهرات األولى
عن المعترك
ّ
الت���ي نظ ّمتها الحركة داخلة في اإلط���ار االجتماعي،
كاالعتصام الذي ّ
نظمته الستنكار انقطاعات الكهرباء
المت ّكررة ف���ي العاصمة وغادوغ���و ،واالعتصام الذي
نظمته أمام أحد المستشفيات العمومية إلجبار إدارتها
على االعتذار عن سوء الخدمات والتع ّهد بتحسينها.
الوطني ح���ول تعديل الما ّدة
وفي خض��� ّم النقاش
ّ
37؛ تَ ْدخ��� ُل الحركة ّ
خط المعارضة السياس���ية ض ّد
مش���روع الرئيس بليز كومباورى ،صحيح أ ّن األحزاب
السياس���ية أبدت معارضتها للمشروع منذ 2011م ،إ ّال
ّ
الخط أعطى
أ ّن دخول حركة «المكنس���ة الوطنية» في
زخماً كبيراً ،حيث نقل معارضة المشروع من المعارك
السياس���ية الض ّيقة إلى قضيةٍ وطنيةٍ مصيريةٍ للدولة
واأل ّمة.
ف���ي  28أكتوبر ،قبل يو َميْن من تاريخ التصويت على
مشروع مراجعة الدس���تور في البرلمان ،نظ ّمت الحركة
بالتنس���يق مع تحال���ف األحزاب السياس���ية المعارِ ضة
ومنظمات المجتمع المدني مس���ير ًة مليونية في «ميدان
الثورة» بالعاصمة واغادوغو؛ إلقناع الرئيس بالتخلّي عن
ّ
والترشح لوالية أخرى ،ولكن
رغبته في تعديل الدس���تور
هذا الحشد الش���عبي الذي لم يشهد البلد مثله لم يكن
كاف ّياً لجعل الرئيس بليز يتراجع عن مشروعه ،فزاد ذلك
من تصميم الحركة الشبابية وعزمها ،فنزلت في الميدان
تتج ّول في الطرقات والش���وارع لحشد الناس ودعوتهم
إلى المش���اركة في المسيرة التي تعتزم الحركة تنظيمها
في  30أكتوبر يوم التصويت على المشروع في البرلمان.
وتم ّكن���ت الحرك���ة من كس���ب تج���اوب القاعدة
الش���عبية ،حيث اس���تجاب الناس للدعوة ،ونزلوا إلى
الش���وارع زرافات وفرادى يوم  30أكتوبر للحيلولة دون
تمرير البرلمان للتعديل الدستوري ،وع ّمت المظاهرات
ك ّل الحواض���ر الكب���رى للدول���ة ،وبعد س���اعات من
المواجهات مع قوات األمن استطاع الث ّوار في العاصمة
واغادوغو الوصو َل إلى مبن���ى البرلمان وإضرام النار
عليه ،كما أضرموا النار على مبنى التلفيزيون الوطني،
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وبيوت بعض القيادات السياسية المؤيدة للرئيس بليز،
بحي
توجهت الجموع الغاضبة إلى القصر
ث ّم ّ
الرئاسي ّ
ّ
وغا  2000الفاخ���ر ،فاضط ّر الرئيس بليز إلى التخلّي
عن مشروع التعديل الدستوري ،وحاول أن يقنع الشعب
بالرجوع إلى المنازل دون جدوى ،حيث لم تعد المسألة
مسألة ما ّدة دستورية واحدة ،فقد انقطعت عرى الثقة
بي���ن القمة والقاعدة ،ووصل األمر إلى ح ّد لم تع ّد فيه
الجموع الثائرة تتح ّمل النخب َة الحاكمة ،وبعد محاوالت
ع ّدة الس���تيعاب األزمة؛ أيقن الرئيس بليز أ ْن ال منجى
له إ ّال باالستقالة والهروب خارج البالد.
 - 5الفترة االنتقالية ومواجهة «المكنسة الوطنية»
للدولة العميقة وفلول النظام السابق:
بعد س���قوط نظام بليز نش���أ فرا ٌغ تشريعي ،فقام
إس���حاق زيدا -قائد كتيبة الحرس الرئاسي -بتعطيل
ومؤسسات الدولة وإعالن نفسه رئيساً جديداً
ِ
الدستور
لبوركينافاس���و ،فقامت المجموع���ة االقتصادية لدول
غرب إفريقيا (إيكواس) بإدانة بوركينا وتعليق عضويتها
وفق «الميث���اق اإلفريقي للديمقراطي���ة واالنتخابات
والحوكمة الرش���يدة» ،فاضطر العسكر تحت الضغوط
مدني
التنحي واختيار ٍ
الداخلي���ة والخارجية إلى ّ
رئيس ٍّ
(ميشيل كافاندو) ،والعودة إلى الشرعية الدستورية.
ل���م تنته مه ّمة حركة «المكنس���ة الوطنية» برحيل
بليز كومباورى ،بل أدت باإلضافة إلى القوى المجتمعية
األخرى َد ْوراً كبيراً في حراسة الديمقراطية ،ومحاربة
فل���ول نظام بليز في الفترة االنتقالية ،يمكن تل ّمس َد ْور
الحركة في هذه الفترة في مساعيها من أجل استقالة
أحد وزراء الفترة االنتقالية ال ُمت َهمين بالفساد المالي،
الرئاسي التي كانت
وفي جهودها في ح ّل كتيبة الحرس
ّ
آلة عسكرية يديرها الرئيس بليز عن بُعد.
ّ
ش���ك بأ ّنه لم يكن لش���باب حركة «المكنس���ة
ال
الوطنية» أن يحقّقوا ك ّل هذه النجاحات بمفردهم لو لم
يحظوا بدعم القوى المجتمعية األخرى ،ولكن مع ذلك
تبق���ى الحركة هنا من أه ّم الفاعلي���ن المدنيين الذين
محوري في إس���قاط أنظمة تنتس���ب إلى
قاموا ب َد ْورٍ
ّ

الديمقراطية ش���ك ً
سلمي للسلطة
تغيير
ال ،وترفض ك ّل ٍ
ٍّ
عن طريق صناديق االقتراع.

ال���م���ح���ور ال���ث���ال���ث :ال�����ش��ب��اب و�آف�����اق
الديمقراطية في �إفريقيا:

القارات األخرى ،مزيداً من مشاركة الشباب في تعزيز
الديمقراطية في بلدانهم.
 - 3معط���ى االندم���اج اإلقليمي :تتج���ه القارة
واالقتصادي في
السياس���ي
اإلفريقية إل���ى االندماج
ّ
ّ
ٍ
وكتل إقليمية ،كالمجموعة االقتصادية
إطار
اتحاديات ٍ
لدول غرب إفريقيا ،وقاري���ة كاالتحاد اإلفريقي ،هذا
االندماج س���يؤ ّدي في النهاية -ليس فقط إلى تقريب
المعايي���ر والحقائق السياس���ية واالقتصادية؛ بل أكثر
من ذلك -إلى التقريب بين الشعوب ،واالنتقال السريع
لتجارب سياس���ية ومدنية من دولةٍ إل���ى أخرى ،وفي
هذا اإلطار نش���ير إلى م���ا أ ّكده كثي ٌر م���ن الباحثين
والمحلّلين بخصوص استفادة حركة «المكنسة الوطنية»
ببوركينافاس���و من تجربة حركة «كفاية» بالسنغال على
مس���توى التنظيم واس���تراتيجيات التواصل والحشد
الشعبي ،ومعلو ٌم أ ّنه كانت هناك زيارات ثنائية الجانب
بين قيادات الحركتَيْن لتبادل الخبرات(((.
هذا ،ويربط كثي ٌر م���ن الباحثين كذلك بين نجاح
أشكال جديدة من التشكيالت
الحركتين وظاهرة نشوء
ٍ
كثير من الدول اإلفريقية ،تنشأ في الغالب
الشبابية في ٍ
عفوي كحركات غير سياسية؛ مطالب ًة بتحسين
بش���كل
ٍ
ٍّ
األوضاع االجتماعية ،ومن ّدد ًة بس���وء اإلدارة والفس���اد
المالي واالستبداد السياسي.
ويمك���ن أن نذكر من هذه الحركات التي نش���أت
في الس���نوات الخمس الماضية في الدول اإلفريقية:
حرك���ة  Filimbiفي الكونغ���و الديمقراطية ،وتعني:
«الصفّارة» بالسواحلية ،وفي الغابون حركةÇà suffit
 ،comme çàوتعني« :يكفي هكذا» بالفرنس���ية ،وفي
«لنقلب
بورندي حركة  ،Tournons la Pageوتعني:
ْ
الصفحة» بالفرنسية 

لم يك���ن اختيارنا لهاتَيْ���ن الدولتَيْن (الس���نغال،
وبوركينافاس���و) لتف ّردهما بالمش���اركة الش���بابية في
تعزيز العملية الديمقراطية واالنتقال السلمي للسلطة
فقط ،بل العتبارات أخرى ،من أه ّمها :حداثة التجربة
ونجاحه���ا الباهر في الدولتَيْ���ن ،باإلضافة إلى الزخم
تزامن م���ع ما كان
اإلعالم���ي الذي صاحبهم���ا ،في
ٍ
ّ
يج���ري في العال���م العربي من ٍ
ثورات ش���عبيةٍ قادتها
الشريحة الشبابية ض ّد الديكتاتورية في تونس ومصر
وليبي���ا واليم���ن وس���وريا ،...وبرغ���م أ ّن الديناميات
تفسر هذه
الداخلية
ّ
الخاصة بالدول المعنية هي التي ّ
االنتفاضات الشعبية؛ فإ ّن عالقات التأ ّثر والتأثير غير
عالم تنتقل فيه األخبار بسرعة الضوء.
مستبعدة في ٍ
أي مستقبل للمشاركة الشبابية
في ظ ّل ما س���بقّ :
في العملي���ة الديمقراطية تأسيس���اً وتعزيزاً في دول
إفريقيا جنوب الصحراء؟
ف���ي اإلجابة عن هذا الس���ؤال ،نزعم ب���أ ّن دور
بشكل
الشباب في تثبيت دعائم الديمقراطية سيتنامى
ٍ
كبير ،وذلك للمعطيات الواقعية اآلتية:
ٍ
الدراس���ات
 - 1المعط���ى الديموغراف���ي :تُق ّدر
ُ
الس��� ّكانية بأ ّن م���ا ال يق ّل عن ثلثي س���كان القارة من
الشباب ،ما يجعل من هذه الشريحة رهاناً سياس ّياً في
والمتوس���ط ،وإن كانت بحاجة إلى
المستقبل القريب
ّ
التوعية والتأهيل لتتم ّكن من القيام بمس���ؤوليتها تجاه
دولها وأ ّمتها بكفاءة ومهنية.
 - 2المعط���ى العولم���ي :برغ���م أ ّن الديناميات
((( Benjamin Roger, Y’en a marre », « Balai
المحلّية هي التي سيكون لها الكلمة األخيرة في تهيئة
citoyen », « Filimbi »… : l’essor des sentinelles
مشاركة الشباب في تس���يير دولهم نحو األفضل؛ فإ ّن
de la démocratie, Jeune Afrique, http://www.
jeuneafrique.com/228193/politique/y-enتعولم قضية الشباب والس���ياقات اإلقليمية والدولية؛
a-marre-balai-citoyen-filimbi-l-essor-desتسمح بالتنبؤ بأ ّن القارة اإلفريقية ستشهد ،على غرار
/sentinelles-de-la-d-mocratie
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الشباب اإلفريقي وتكنولوجيا المعلومات
والتواصلّ :
أي تأثير في البنية المجتمعية؟
�أ� .سعيد دوغونا
باح�ث دكت�وراه في القان�ون الع�ام ،جامعة ليل،
فرن�سا
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ح�سب

المتخ�ص�صي�ن؛ ف�ي � ّ
أق�ل م�ن
تو ّقع�ات
ّ
جيلين �سيبلغ عدد ال�ش�باب في �إفريقيا
 340مليون فرد ،وفي الوقت نف�س�ه �سيكون هناك نق�ص
في عدد ال�ش�باب ٍّ
ب�كل من الق�ارة الأوروبية والآ�س�يوية
و�أمريكا الجنوبية ،وبذلك �س�تمثل القارة الإفريقية في
ع�ام 2035م �أكب�ر موطن يتج ّم�ع فيه �أكب�ر تعداد من
فئات القوة الدافعة والمحركة؛ �أي القوة العاملة.
هذه التوقعات تم ّثل بالنسبة إلفريقيا بشارات يجب
التنوي���ه بها ،ولكنها في الوقت نفس���ه تم ّثل تحد ّياً كبيراً
بالنس���بة لها في إيجاد أرضية مناس���بة تل ّبي احتياجات
والصحة والعمل.
الشباب من حيث التربية
ّ
في الوقت الراهن ،وبفعل االنفجار المعرفي والثورة
التكنولوجية ،أصبح الش���باب في إفريقي���ا يطلع -بك ّل
سهولة -على المتغيرات السياسية واالجتماعية لمحيطه،
وذلك عبر الوسائل المعلوماتية المعاصرة التي أصبحت
من المس���تحيل أن تك���ون تحت س���يطرة أي ٍ
واحد من
سياسي قائم.
نظام
الساسة أو أي ٍ
ٍّ
ولئن تم ّيز القرن التاس���ع عش���ر بما ُس��� ّمي
بالثورة الصناعية؛ فإ ّن هذا القرن الذي نعيش فيه
يتميز بما يمكن أن يُس��� ّمى« :الث���ورة التكنولوجية
والمعلوماتي���ة» ،ولئن تخلّف���ت إفريقيا عن موعد
الثورة الصناعية؛ فإنه ينبغي أن تنتهز فرصة هذه
الثورة المعلوماتية والتكنولوجية لتكون في مصاف
الدول القوية ،وهذه المس���ؤولية إنما تقع أساساً
على عاتق الش���باب؛ بوصفهم الركيزة األساسية
لعملي���ة اإلقالع النوع���ي نحو المس���تقبل ،وأل ّن
مش���كالت الش���باب في إفريقيا أصبحت معادلة
بمعزل عن الشباب أنفسهم.
يصعب حلّها
ٍ
منذ الس���نوات األولى من حركات االستقالل؛ هناك
محاوالت ع ّدة الحتواء فئة الشباب ،وضمان حياةٍ كريمةٍ
لهم ،ولكن نتائج هذه المح���اوالت بقيت ضعيفة أو دون

جدوى تربو ّياً واجتماع ّياً واقتصاد ّياً ،وعليه فهناك حاج ٌة
ملح ٌة إليجاد األجوبة المناس���بة لمشكالت الشباب في
ّ
جميع المستويات؛ وطني ًة أو إقليمية.
وتلعب تكنولوجيا المعلوم���ات واالتصاالت ()TIC
دوراً مه ّم���اً ومتزاي���داً ف���ي زيادة اإلنتاجي���ة من خالل
والخاصة،
االقتصاد الرقمي ،وتحسين الخدمات العا ّمة
ّ
وتنفيذ األهداف االجتماعي���ة واالقتصادية العا ّمة؛ في
والصحة والعم���ل والتنمية االجتماعية،
مجاالت التعليم
ّ
لهذا الس���بب؛ فإ ّن البلدان تعمل على تطوير سياس���ات
تكنولوجي���ا المعلوم���ات واالتصاالت لدع���م النمو (La
 )croissanceف���ي مختل���ف القطاع���ات االقتصادية
واالجتماعية ،وتعزي���ز القدرة على المنافس���ة وتحويل
الفرص.
وفي الس���ياق نفس���ه؛ تع ّد تكنولوجيا المعلومات
والتواص���ل في الوقت الراهن وس���يل ًة للش���باب في
إفريقيا إلنش���اء المؤسس���ات المبتكرة ،واالس���تثمار
في مج���ال المقاوالتية/ري���ادة األعم���ال ،بعيداً عن
االستخدام الشخصي القائم على استهالك واستخدام
ما هو جاهز أو نصف جاه���ز من صفحات التواصل
االجتماع���ي أو المواقع أو حتى األف���كار ،فقد بدأت
المهني المبدع فكر ّي���اً في هذا المجال
آف���اق اإلنتاج
ّ
في إفريقيا ،حيث ظهرت مه ٌن جديدة على الس���احة
االقتصادية المحلية ،كما ينش���ط حال ّياً عد ٌد كبي ٌر من
المتخصصة -تماماً أو جزئ ّياً-
المؤِ سسات المستقلة
ّ
ف���ي تكنولوجيا اإلعالم واالتص���ال ،وهي ذات خدمة
عا ّمة.
نحاول في هذه الورقة تسليط الضوء على استخدام
الش���باب في إفريقيا لوس���ائل تكنولوجي���ا المعلومات
والتواصل ،وتأثير ذلك في المجتمع والسياس���ة وإنشاء
ف���رص العمل ،وذلك م���ن خالل محاول���ة اإلجابة عن
مجموعة إش���كاالت تتعلق بواقع اس���تخدام تكنولوجيا
المعلوم���ات والتواصل في إفريقي���ا ،ومجاالت توظيفها
التعليمي���ة والتثقيفية والتوعوي���ة ،وآفاقها االجتماعية
والسياسية والمهنية واالستثمارية.
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تكنولوجيا ال��م��ع��ل��وم��ات وال��ت��وا���ص��ل في
�إفريقيا� :أرقام و�إح�صائيات:

في الوقت الحاضر؛ أصبحت تكنولوجيا المعلومات
والتواصل ،حتى في الدول النامية ،ضرور ًة من ضرورات
الحياة اإلنس���انية ،فه���ي بمثابة الغذاء ،على مس���توى
عام تزداد أعداد
المؤسس���ات أو األفراد ،لذا :عاماً بعد ٍ
المس���تخدمين له���ا بالماليين ،يفيد التقرير الس���نوي
لالتحاد الدولي لالتصاالت ع���ام 2014م((( بوجود أكثر
شخص على شبكة اإلنترنت ،وبأ ّن نم ّو
من ثالثة مليارات
ٍ
ً
ّ
ّ
تكنولوجيا المعلومات والتواصل يظل مزدهرا في كل بلد
من بلدان العالم تقريباً.
وتشير أحدث هذه البيانات إلى أ ّن استخدام اإلنترنت
ال يزال ينمو ّ
باطراد بنسبة  %6.6على مستوى العالم في
عام 2014م ،ويم ّثل هذا النمو في الدول المتقدمة نسبة
 ،%3.3وفي الدول النامية  ،%7.8وتفيد البيانات نفسها
ب���أ ّن هناك تضاعفاً في عدد مس���تخدمي اإلنترنت في
ال���دول النامية ما بين عام���ي 2009م – 2014م ،بحيث
أصبحوا يم ّثلون ثلثي مستهلكي اإلنترنت في العالم.
وبرغم هذه اإلحصائية التي تبدو في الوهلة األولى
إيجابية من حيث التق��� ّدم التكنولوجي للدول النامية بما
فيها إفريقيا بتعدادٍ كبير ،فإنه���ا تُخفي حقائق عميقة،
حيث تش���ير الدراسة نفس���ها إلى وجود  4.3مليارات
شخص لم يستخدموا اإلنترنت ّ
قط في حياتهم ،وإلى أ ّن
 %90منهم يعيش في بلدان العالم النامي.
بخص���وص إفريقيا؛ تش���ير األرقام التي نش���رتها
بينغدوم ( ((()Pingdomإلى أ ّن أعداد المس���تخدمين
لإلنترنت ف���ي إفريقيا انتقلت م���ن  34مليون إلى 140
ملي���ون بي���ن 2007م و 2012م ،وبذلك تك���ون إفريقيا
تس���جل أكبر نس���بة نمو من حيث االتصال
أكبر منطقة
ّ
((( _http://www.itu.int/net/pressoffice/press
68-fr.aspx#.WDLp0rLhDIU/releases/2014
((( world-/19/04/http://royal.pingdom.com/2012
internet-population-has-doubled-in-the-last-5/years
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باإلنترنت ،بحيث يم ّثل هذا النم ّو نسبة  %317من مجموع
أعداد المستخدمين لإلنترنت في القارة.
وفي قطاع االتصاالت الخلوي���ة المتنقلة (الهواتف
النقال���ة)؛ يق ّدر التقرير نفس���ه وجود س���بعة مليارات
مش���ترك باالتصاالت المتنقلة حتى نهاية 2014م ،وهو
رق ٌم يكاد يعادل مجموع س���كان العالم ،ولكن ال يُس���تنتج
من ذل���ك أ ّن ك ّل العالم موص���ول بالتكنولوجيا الخلوية
النقالة ،أل ّن العديد من المستخدمين يمتلكون اشتراكات
العالمي من
متع���ددة ،ولهذا الس���بب؛ فإ ّن أرقام النم��� ّو
ّ
حيث التغطية الش���بكية تُترجم أحياناً إلى نزرٍ يسير من
الحقيقي في مستوى توصيلية َمن هم في أسفل
التحسن
ّ
ّ
الفكري نفسه ،تجدر اإلشارة إلى
الهرم ،وفي التسلس���ل
ّ
ش���خص في العالم في
أنه يعيش ما يق ّدر بـ  450مليون
ٍ
أماكن ال تزال بعيدة عن تغطية الخدمة الخلوية المتنقلة.
وبرغ���م هذه الصعوب���ة في البل���دان النامية؛ تأتي
إفريقيا ف���ي المرتبة الثانية من حي���ث عدد المتصلين
باالتصاالت الخلوية المتنقلة بعد منطقة آسيا الباسفيك
(آس���يا  -المحيط الهادئ)((( ،فحس���ب الدراس���ة التي
أجرتها أفروباروميت���ر ( ،)afrobaromètreبين عامي
2011م – 2013م؛ فإ ّن  %93من س���كان القارة اإلفريقية
لديهم هاتف نقال.
مش���جع؛ يش���ير التقرير نفس���ه إلى
وعل���ى نحو
ّ
ٍ
الدولي في
تحسينات كبيرةٍ في النفاذ إلى عرض النطاق
ّ
ً
البلدان األكثر فق���را ،حيث إ ّن حصة البلدان النامية من
العالمي لعرض النطاق الدولي ارتفعت من %9
اإلجم���ال
ّ
فقط في عام 2004م إلى أكثر من  %30في عام 2014م،
ولك���ن االفتقار إلى ما يكفي من ع���رض نطاق اإلنترنت
الدولي ف���ي أق ّل البلدان توصي ًال ال يزال يش��� ّكل عائقاً
كبي���راً أمام اإلقبال على تكنولوجيا المعلومات والتواصل
في هذه البلدان.
((( منطقة (�آ�سيا  -المحيط الهادئ) :هي جزء من العالم يقع
غرب المحيط الهادئ ،وتختلف في الحجم ح�سب ال�سياق
الذي يعتبر �ضمنها ،ولكن ب�شكل �أ�سا�سي :ت�شمل معظم �شرق
�آ�سيا ،جنوب �آ�سيا ،جنوب �شرق �آ�سيا ،و�أوقيانو�سيا.

واقع تكنولوجيا المعلومات والتوا�صل في
�إفريقيا وعالقتها بالتنمية:

م���ن حيث تحقي���ق التنمية المس���تدامة عن طريق
تكنولوجيا المعلومات واالتص���االت؛ فإ ّن هناك عائقين
يحوالن دون هذا التحقيق في إفريقيا :العائق األول :هو
النظرة التقليدية لبعض الساس���ة الذين يرون االستثمار
في هذا المجال نوعاً من إسراف المال العام ،فاألولوية
عنده���م هي أن تُص���رف هذه األموال ف���ي القطاعات
التقليدية ،والعائق الثاني :هو الصعوبة البالغة في تحديد
الحقيق���ي لتكنولوجيا
واالجتماعي
االقتص���ادي
الوزن
ّ
ّ
ّ
المعلومات واالتصاالت في التنمية.
فإذا لم يك���ن بإمكاننا إنكار أولوية االس���تثمار في
القطاعات التقليدية ،وإنكار أ ّن معدومية البنيات التحتية
األساس���ية في منطقةٍ معينةٍ يش ّكل مشكلة تنموية كبيرة،
فإنه يجب اإلشارة إلى أنه في المجتمع واالقتصاد الذي
نعيش فيهما اليوم أصبحت وسائل تكنولوجيا المعلومات
واالتص���االت هي العام���ل الجدي���د لإلنتاجية ،وجذب
عميق
االستثمار ،فتط ّور هذا القطاع وتنميته يؤ ّثر ٍ
بشكل ٍ
في بقية القطاعات ،ويق ّدم لها يد العون لتتقدم بس���رعة
فائقة ،لسنا مضطرين أن نم ّر بالضرورة بالمراحل التي
م ّرت بها بقية الدول لنحقق التنمية؛ أل ّن التطور الرقمي
ال���ذي نعيش فيه يق ّدم لنا خيارات متعددة لنقلع بفاعلية
نحو التطور واالزدهار.
يش���ير ريني كهول���ن إلى هذه الحقيق���ة من خالل
دراس���ته لتأثيرات القيمة المضافة للسوق المعلوماتية؛
إذ يق���ول« :على مس���توى االقتصاد الكلّ���ي؛ فإ ّن تطوير
قطاع المعلومات يؤ ّدي إلى تغييرات هيكلية في االقتصاد
بأكمله ،هذا النم ّو يؤ ّثر في وضع مقاييس الدخل واإلنتاج
القوم���ي ،ويثير اآلمال في النمو
االقتص���ادي العام»(((،
ّ
فكلما كان اس���تخدام تكنولوجيا المعلومات واالتصاالت
بش���كل
بش���كل مك ّثف كان تأثيرها أوضح؛ بحيث تؤ ّثر
ٍ
ٍ
(((

KUHLEN R., 1997. «Les effets de la valeur
ajoutée des marchés d’information» in: La société
.informationnelle, Paris : L’Harmattan, p. 177

إيجابي في تخفيض التكالي���ف في القطاعات األخرى،
ٍّ
وبالخصوص في قطاع الخدمات.
إ ّن التنمي���ة ف���ي مج���ال تكنولوجي���ا المعلومات
تخص فقط اس���تخدام وسائل المعلومات
واالتصاالت ال ّ
بش���كل
تمس
ٍ
المتعددة من أجل المردود االقتصادي؛ بل ّ
أوسع جوانب كبيرة من سياسات واستراتيجيات التنمية
التي تتعلق بالتنمية السياسية واالجتماعية وغيرها ،وقد
اإلعالمي لتوعي���ة المواطن في
تتعلق كذل���ك بالجانب
ّ
المشاركة في المبادرات أو الفعاليات واألنشطة المتعلقة
بالتغييرات المجتمعية.
تأخذ تكنولوجيا االتصاالت واإلنترنت اليوم مركزية
كبيرة في تحقيق التنمية ،لذا فإ ّن المؤسس���ات اإلقليمية
العاملة في االندم���اج االقتصادي للدول اإلفريقية تدعم
الحكوم���ات في الحصول على تقني���ة األلياف البصرية،
والنق���دي لغرب إفريقيا
االقتصادي
فقد قام االتح���اد
ّ
ّ
( )UEMOAبالتع���اون م���ع البنك اإلفريق���ي للتنمية
مش���روع؛ يهدف إلى توفير
مع مستثمرين آخرين بدعم
ٍ
(((
اإلنترنت عن طري���ق تقنية األلياف البصري���ة (كابل
أوبتيك) في منطقة غرب إفريقيا.
اإلفريق���ي يت ّم
وف���ي منطق���ة الشرق-الوس���طي
ّ
العمل ف���ي مش���روع (EASSY) Eastern African
 ،Submarine Cable Systemوهو مشرو ٌع يستخدم
تقنية األلياف البصرية نفس���ها ،يمت ّد من جنوب إفريقيا
مروراً بالسودان إلى جمهورية مدغشقر.
أصبحت تكنولوجي���ا المعلوم���ات والتواصل اليوم
مقياس���اً لتق ّدم الدول ومصدراً للتنمية ورافع ًة اقتصادية
كبيرة ،وقد أدرك كثي ٌر من الدول اإلفريقية هذه الحقيقة؛
ل���ذا تتناوب الش���ركات العالمية ف���ي إفريقيا من أجل
االستثمار في هذا القطاع.
ٍ
وف���د من مفوضية االتحاد
وقد أكد -في لقائه مع
اإلفريق���ي -الدكت���ور غونغ يوان ش���ينغ ممثل ش���ركة
(((

http://www.afrik.com/article20533.html
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هواوي((( :أ ّن تكنولوجيا المعلومات واالتصاالت أصبحت إطالقات الدول المختلفة ،بإنشاء بوابة إلكترونية لعرض
القوة الدافعة التي يمكن أن تعزّز
ٍ
موحد» ،يعني
بش���كل كبيرٍ من النمو اإلجراءات اإلدارية عبر ما يُس ّمى« :شباك ّ
االجتماع���ي واالقتصادي في الق���ارة اإلفريقية ،وتلتزم إمكانية القيام بك ّل اإلجراءات اإلدارية في فضاءٍ واحد.
ش���ركة هواوي بزي���ادة دعمها نحو خط���ط التنمية في
تكنولوجيا المعلومات والتوا�صل والم�شاركة
هذا القطاع في إفريقيا ،ودفْ���ع عجلة التصنيع لألمام ،ال�شبابية في �إفريقيا:
باإلضافة إلى التزامها بتنمية المواهب الشابة في مجال
المش���اركة في اس���تخدام تكنولوجي���ا المعلومات
تكنولوجيا المعلومات واالتص���ال داخل القارة اإلفريقية واالتص���االت ال تتحدد فقط في إنت���اج المعلومات؛ لكن
من خ�ل�ال برام���ج
ّ
متخصصة على غ���رار  Huaweiتتحدد أيضاً في :نوع المعلومات التي ينبغي أن تُنتج ،وفي
.Seeds for the Future
مضمونها ،فالمشاركة الش���بابية في توظيف تكنولوجيا
ف���ي عام 2008م ،في أعق���اب المنتدى الثاني حول المعلومات واالتصاالت تتنوع مجاالتها في إفريقيا حسب
أفضل ممارس���ات تكنولوجيا المعلوم���ات واالتصاالت
االهتمامات المختلفة.
في إفريقيا ،الذي نُ ّظم برعاية مايكروس���وفت واالتحاد
وفيما يأتي ذكر أله ّم هذه المجاالت:
األوروب���ي ،تم تصميم خارطة طريق للحكامة اإللكترونية
 - 1توظي ��ف تكنولوجي ��ا المعلوم ��ات والتوا�صل في
( )E-gouvernanceفي إفريقيا ،فمصطلح «الحكامة
اإللكتروني���ة» أو «اإلدارة اإللكترونية» يعني :اس���تخدام الم�شاركة ال�سيا�سية واالجتماعية:
في الوقت الحاضر؛ تف���رض تكنولوجيا المعلومات
تكنولوجيا المعلوم���ات واالتصاالت في اإلدارة العمومية
حتمي لفك الحصار عن الشباب
واالتصاالت نفسها كح ٍّل
ٍّ
لتوفي���ر الخدمات العا ّم���ة ،وتهدف إل���ى تحويل العمل
اإلداري الع���ادي م���ن إدارة يدوية إل���ى إدارة إلكترونية في إفريقيا للمش���اركة في العملية السياسية ،وقد أدى
باس���تخدام نُ ُظم معلوماتي���ة قوية ،تس���اعد في اتخاذ ذلك إل���ى أن أصبح دع���م الحريات وتحقي���ق العدالة
بشكل سريع وفعال ،والهدف األساسي منها هو االجتماعية والديمقراطية هو الخيار الوحيد أمام الدول
القرارات ٍ
ٍ
تبسيط اإلجراءات اإلدارية للمواطن في شكلها ومدتها .اإلفريقية لتحقيق األمن واالستقرار السياسي.
وتع��� ّد البنية التحتية للمعلوم���ات واالتصاالت هي
بعيداً م���ن أن يكون مج ّرد ش���عار أو موضة؛ تعمل
ج���دي في تطبيق األرضية الصلبة التي تنمو عليها الديمقراطية الحقيقية،
بش���كل
بع���ض الحكومات اإلفريقية
ٍ
ٍّ
تكنولوجيا المعلومات واالتصاالت في إدارتها العمومية ،باعتبار هذه البنية الرؤية أو الفلس���فة التي تتيح للشعب
تتم ّثل هذه اإلدارة في توفير أغلب هذه الدول لمواطنيها آليات مه ّمة لممارسة حقوقه السياسية ،والتي من أهمها:
مواقع وش���بكات أو نوافذ إلكترونية؛ من خاللها يتعرف آليات التخاطب والحوار والتعبير عن الرأي ،والتصويت
المواطن على ك ّل اإلجراءات دون أن يتحرك من مكانه .في االنتخابات التش���ريعية واالس���تفتاءات ،واستطالع
في السياق نفس���ه ،وفي مجال االس���تثمار وريادة الرأي العام ،والتنظيم السياسي الميداني ..وغيرها.
تع ّد مواقع التواصل االجتماعي الظاهرة المعلوماتية
األعمال/المقاوالتي���ة ،تق���وم وزارات االقتص���اد أو
االس���تثمار أو الش���ركات الصغيرة والمتوسطة ،حسب األبرز في عالمنا التكنولوجي ،لكونها تس���تقطب شريحةً
كبير ًة من ش���رائح المجتمع ،وبخاصة شريحة الشباب،
((( توجد ه���واوي بقوة ف��ي افريقيا م��ن خ�لال  24مكتب ًا في بوصفه���م الفئات األكث���ر تأثيراً بما يمثلون���ه من طاقةٍ
جميع �أنحاء القارة ،بالإ�ضافة �إلى وجودها في جميع الدول
أي ظاهرة ،وقد خلصت دراسة حول «فيس
الأع�ضاء الـ  ،54كما ت�ساهم في توفير فر�ص عمل لأكثر من وقابليةٍ لتغيير ّ
� 7آالف �شخ�ص %70 ،من القوى العاملة من العمالة المحلية .بوك أفريك» ،نش���رها موقع جين أفريك  2015إلى :أ ّن
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مستخدم لفيس بوك في إفريقيا جنوب
هناك  151مليون
ٍ
الصحراء((( ،وأ ّن عدد المس���تخدمين في جنوب إفريقيا
ونيجيريا وكينيا يم ّثل ربع مجموع المستخدمين األفارقة.
وأشارت الدراسة كذلك إلى أ ّن عدد المستخدمين للفيس
بوك في إفريقيا جنوب الصحراء نما بنسبة  %20ما بين
عامي 2014م و 2015م.
اإلفريق���ي باس���تخدام مواقع
ل���م يكتف الش���باب
ّ
التواص���ل االجتماعي المس���توردة كفيس ب���وك وتويتر
وغيرهما ،بل لجأ الش���باب إلى اختراع مواقع تواصلية
إفريقية ،نذكر منها:
 موقع اش���هاهيدي  :Ushahidiاخترعه الشابأوري أوكول���و  ،Ory Okollohوه���و مص َمم باللغتين
اإلنجليزي���ة والس���واحلية ،وقد أدى ه���ذا الموقع دوراً
كبيراً خالل انتخابات 2008م بكينيا ،حيث س���مح آلالف
الكينيين بالتواصل من أجل الح ّد من عملية التزوير التي
كانت م ْعلَماً لتلك االنتخابات ،ويسمح هذا الموقع كذلك
بإنش���اء مد ّونةٍ
خاصة ،وامتالك ٍ
إلكتروني خاص،
بريد
ّ
ٍّ
وخدمات إرسال رسائل نصية قصيرة.
 موق���ع أفريغات���ور  : Afrigatorوه���و موق��� ٌعمتخصص في إنشاء المدونات.
ّ
ش���اب بجنوب
 موق���ع زوب���ي  :zoopyاخترعهٌّ
إفريقيا ،على شاكلة يوتيوب ،لتبادل الفيديوهات.
متخصصة في مجاالت معينة؛
وهن���اك أيضاً مواقع
ّ
كموقع جوكوالبس  Jokkolabsالذي اخترعه الش���اب
اجتماعي
الس���نغالي كاريم سي  ،Karim Syوهو موق ٌع
ٌّ
متخصص في المبادرات اإلبداعية والمواهب الشابة في
ّ
إفريقيا.
وألهمية المش���اركة اإلفريقية ف���ي مواقع التواصل
االجتماع���ي؛ فقد اقت���رح الفيس بوك نس���خاً باللغات
السواحلية والهوس���اوية ولغة زولو ،واقترح موقع غوغل
(((

http://www.jeuneafrique.com/263587/societe/
facebook-limmense-majorite-utilisateurs/africains-privilegie-mobile

كذل���ك– منذ أكتوب���ر 2010م -خدم ًة أس���ماها :بارازا
 ،Barazaتعني بالس���واحلية« :موقع التواصل» ،وتهدف
تمس الشأن
هذه الخدمة إلى تبادل اآلراء ،وطرح أسئلة ّ
المحلي واإلجابة عنها.
ّ
وقد ساهم هذا االنفجار لمواقع التواصل االجتماعي
في إتاحة الفرصة لجميع الشباب في إفريقيا ،سياسيين
أو باحثي���ن أو أكاديميي���ن ،لنق���ل أفكارهم ومناقش���ة
قضاياهم السياس���ية واالجتماعي���ة؛ متجاوزين الحدود
ٍ
فضاءات جديدةٍ ال حدود لها.
المادية والطبيعية إلى
في هذا الظرف؛ أدى كثي ٌر من الش���باب في إفريقيا
دوراً كبي���راً ف���ي توعي���ة المجتمع أمام قضاي���ا تتعلق
بالسياس���ة والديمقراطية والشفافية والحكامة الرشيدة
للشأن العام ،ونذكر نماذج لهذا الدور فيما يأتي:
في الس���نغال :مشروع «س���ونو SUNU« »2012
 ،»2012ال���ذي يعني« :نح���ن» باللغ���ة الولوفية ،أبدعه
الشاب السنغالي «الشيخ فال» بمشاركة شبكة المدونين
السنغاليين ،وهو مشروع شبكة إنترنتية على شكل مد ّونة،
مص ّممة على أس���اس مبادرةٍ وطني���ةٍ وتطوعيةٍ من أجل
المش���اركة في الش���فافية الديمقراطية ،هذا المشروع
الذي أطلق في يونيو 2011م بقيادة نش���طاء سنغاليين؛
أحرز نجاحاً كبيراً في االنتخابات الرئاسية في السنغال
عام 2012م ،فقد استطاع الكشف عن نتائج االنتخابات
بشكل مباش���رٍ قبل النتائج الرس���مية ،وذلك عن طريق
ٍ
ٍ
عديد م���ن المراقبي���ن اإللكترونيي���ن المحليين الذين
يرفعون المعلومات من مراكز صناديق االقتراع عن طريق
أي عبث بالنتائج
الهواتف الذكي���ة؛ للحيلولة دون أن يقع ّ
االنتخابية.
وف���ي كوت ديفوار :خالل ما س��� ّمي« :بأزمة ما بعد
االنتخاب»؛ ظهر بتاريخ  5أبريل 2011م في ساحة شبكات
التواصل االجتماعي :وس���م (هاش���تاغ) CIVsocial#
لتبادل المعلومات ،وتقديم المس���اعدة للمواطنين الذين
كانوا حبيس���ي الحرب ،وسيتم استخدام الهاشتاغ نفسه
بش���كل كبي���رٍ خالل الفيضان���ات التي ضرب���ت مدينة
ٍ
أبيدجان (العاصمة اإليفوارية)؛ لجذب انتباه الس���لطات
ثقافية ف�صلية َّ
محكمة متخ�ص�صة في �ش�ؤون القارة الإفريقية
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الملف
معلوماتي عن طريقه ،يت ّم عبره
نظام
العمومية ،وإنش���اء ٍ
ٍّ
بشكل مباشرٍ اإلعالم عن حاالت الضحايا.
ٍ
غيني���ا كوناكري :وفي الس���ياق نفس���ه؛ ت ّم إطالق
مب���ادرة  GuinnéeVoteفي غيني���ا كوناكري بمبادرة
ش���بكة المدونين الغينيين؛ تعبيراً عن رفضهم لسلس���لة
االنقالبات وتغيير األنظمة السياسية بقوة السالح ،فهم
يسعون لتس���ليح المواطن عن طريق «صوته االنتخابي»،
وإغراقه في صمي���م العملي���ة الديمقراطية؛ من خالل
المشاركة في العملية االنتخابية.
وفي مالي :ت ّمت مراقبة االنتخابات الرئاس���ية في
يولي���و 2013م ،بعد األزمة التي ب���دأت في عام 2012م،
المدني والمدونين
بالتعاون بين قوات منظمات المجتمع
ّ
والناش���طين عل���ى ش���بكة اإلنترنت ،وقبل ذل���ك رأينا
مجموع��� ًة كبير ًة م���ن الصفحات على مواق���ع التواصل
االجتماعي لبيان المواقع المختلفة حول األزمة السياسية
 العسكرية التي نشبت عام 2012م.وفي نيجيريا :في عام 2011م؛ شهدنا حملة انتخابية
ج ّد نشطة على الشبكات االجتماعية ،وليس هذا فقط،
قوي من قِ بل مراقبي
نظام
رقابي ٍّ
فق���د رأينا أيضاً وجود ٍ
ٍّ
االنتخابات الذين كانوا يستخدمون الشبكات االجتماعية
خاصة لتأمين العملية االنتخابية ،يشير تقرير
كوس���ائط ّ
اثنين من الباحثين في االنتخابات الرئاسية في نيجيريا
ف���ي عام 2011م إلى أ ّن « :وس���ائل اإلعالم االجتماعية
قد س���محت بمالحظةٍ أكثر كفاءة لالنتخابات عن طريق
زي���ادة عدد المراقبين والتقارير مع التقليل من التكاليف
( ،)...بحيث تم ّكن المواطنون من الوصول مباش���رة إلى
معلومات أكثر د ّقة»(((.
وفي بوركينافاسو :اس���تطاعت قوة وسم (هاشتاغ)
ٍ
محاوالت
 Lwili#الذي يعني« :الطير» بلغة موشي ،منْ َع
لتغيير الدس���تور والتالعب به ،ه���ذا التالعب الذي كان
من ش���أنه أن يس���مح للرئيس بليز كومباوري بالبقاء في
(((

70

/3-http://www.un.org/fr/africarenewal/vol25no2
africa-wired.html

العدد (  ) 31محرم  -ربيع �أول  1438هـ  /يناير  -مار�س 2017

السلطة ،استطاع الشباب في بوركينافاسو االستيالء على
النقاش السياس���ي ،وتوعية الشعب عن طريق الشبكات
نظام
االجتماعية ،وأدى ذلك إلى تس���رب بلي���ز ،وإقامة ٍ
انتقالي ّ
نظم انتخابات رئاسية ح ّرة وشفافة.
ٍّ
اإلفريقي الدارسين
وبهذا الخصوص؛ لم يبق الشباب
ّ
باللغة العربية خلف الركب ،فقد قاموا بإنش���اء صفحة
على موقع التواص���ل االجتماعي الفي���س بوك (ملتقى
دارس���ي اللغة العربية من إفريقيا) ،هذه الصفحة تض ّم
ما يقرب من  30ألف ش���خص ،وق���د أدت هذه المنصة
دوراً كبيراً ف���ي تقريب الرؤى السياس���ية واالجتماعية
لهذه الفئة ،وفي تقديم الصورة الحقيقية إلفريقيا ،سواء
السياسية منها أو االجتماعية للق ّراء العرب.

 - 2اال�س ��تخدامات التعليمي ��ة والتثقيفي ��ة
لتكنولوجيا المعلومات:

ف���ي قطاع التربي���ة والتعليم؛ يعت���رف الكثير من
بشكل أوسع
الساسة والفاعلين السياسيين في إفريقيا ٍ
ب���أ ّن الوصول إلى تكنولوجي���ا المعلومات واالتصاالت
سيس���اعد األفراد لمواجهة المنافسة في ظ ّل اقتصادٍ
معولم ،فهي وس���يلة لتكوين ٍ
أيد عامل���ة مؤهلة لتلبية
االحتياج���ات التعليمي���ة ،ويعترفون كذل���ك بأ ّن نفوذ
تكنولوجيا المعلومات واالتص���االت في مجال التعليم
التعليمي
والتثقيف س���يؤثر تأثيراً إيجاب ّياً على المنتج
ّ
والتربوي؛ بحيث يس���مح برفع مستوى األداء التدريبي؛
ّ
بتوفي���ر كفاءات أو ق���درات جديدة ل���دى المتعلمين،
ويس���اهم كذلك من تخفيض الرسوم المتعلقة بالتعليم
التقليدي.
(((
فقبل أش���هر فقط؛ افتُتح في العاصمة المصرية
مؤتمر ومعرض حول التعليم اإللكتروني في إفريقيا ،في
نسخته الحادية عشرة ،تحت شعار« :حيث تصبح الرؤى
حقيق���ة» ،وقد قالت خاللها النيجيرية تويوس���ي أكيريل
عبارة ألقتها بنبرة يملؤه���ا التأثر بخصوص التعليم عن
بي���وم يصبح فيه التعليم في إفريقيا متنق ًال،
بُعد« :أحلم
ٍ
(((  26 - 24مايو 2016م.

ومتاحاً ليستطيع ك ّل فرد أن يتعلم ذات ّياً دون الحاجة إلى
مبنى أو مؤسسة تكفله»(((.
لق���د أدى االهتمام بالجانب التعليم���ي والتثقيفي
لتكنولوجي���ا المعلومات واالتص���االت إلى خلق منصات
إلكترونية ،وت ّم في إفريقيا تطوير ما بات يعرف بال ُم ْ
وك
( )MOOCالذي يعنيMassive Open Online« :
 »Courseباإلنجليزية؛ أي ما يُعرف بالعربية بـ «المساق
الهائل المفتوح عبر اإلنترنت» ،وهو مسا ٌق
تعليمي حديثٌ
ٌّ
وناش��� ٌئ في مجال التعلّم عن بُعد ،ويس���تخدم اإلنترنت
كأس���لوب تعليمي ،ومن أساسياته السماح بمشاركة عددٍ
ٍ
ضخم م���ن المتعلمي���ن ،وخلق ميدان نق���اش وتخاطب
مي بين المش���اركين من طالب ومدرسين ومساعدي
تعلّ ٍّ
المدرسين.
فعن طريق الوكالة الجامعية الفرنكفونية ()AUF؛
وبخاصةٍ
يش���ارك كثي ٌر من طلبة الجامع���ات اإلفريقية،
ّ
جامعات غ���رب إفريقيا الفرنكوفونية ف���ي الموك فون
الفرنس���ية ال���ذي أطلقته ال���وزارة الفرنس���ية للتربية
الوطنية والتعلي���م العالي والبح���ث العلمي ،وفي مجال
الصحافة والبرمجيات هناك :الموك أفريك انوفاسيون
( ،)Afriqueinnovationنج���د عليه���ا مجموعة من
الدروس في الصحافة التحريرية ،والصحافة الس���معية
البصري���ة ،ونج���د عليه���ا كذل���ك دروس���اً كثيرة فيالبرمجيات وتطوير الويب.
منصات «الموك» وسيلة غنية لكثيرٍ من الشباب
تع ّد ّ
في إفريقيا ،حي���ث تعتبر نوعاً م���ن دمقرطة المعرفة،
تمكنهم من تجاوز كثيرٍ من المش���كالت المتعلقة بالولوج
في س���لك التعلي���م العال���ي ،ورفع قيمتهم التش���غيلية،
الخاصة.
والمبادرة في إنشاء المقاوالت
ّ

�آف�����اق الإن����ت����اج ال��م��ه��ن� ّ�ي وال��م��ق��اوالت� ّ�ي
لتكنولوجيا المعلومات والتوا�صل في �إفريقيا:

((( م�ؤ�س�سة �شبكة ريز التعليمية:

http://www.scidev.net/mena/education/scidevnet-at-large/ELearning-Africa-developmentpillar.html

 - 1المقاوالتي ��ة (((والري ��ادة ع ��ن طريق تكنولوجيا
المعلومات واالت�صاالت في �إفريقيا:

تحتوي إفريقيا على أكثر الفئات الش���ابة في العالم،
حيث يبلغ عدد أفراد الفئات العمرية ما بين  24-15عاماً
أي ما يش ّكل  %20من مجموع السكان،
( )200مليون فردّ ،
و  %40من األفراد البالغين س��� ّن العمل ،ومع ذلك تش ّكل
هذه الفئة أيضاً  %60من السكان العاطلين!
وتع ّد مش���كلة بطالة الش���باب عويصة في إفريقيا
أكث���ر من بقية األماكن في العال���م ،وذلك أل ّن تباطؤ نمو
يش���جع على خلق فرص
االقتص���اد في تلك المنطقة ال
ّ
عمل كافيةٍ لعدد الخريجين الذين يصلون س���وق العمل
ٍ
س���نو ّياً ،ففي ك ّل سنةٍ يلج س���وق العمل ما بين  7إلى 10
ماليي���ن فرد؛ برغم أ ّن الس���وق ال ينمو بالس���رعة التي
يستطيع بها اس���تيعابهم ،يشير ملخص بعض الدراسات
إلى أ ّن  %10فقط من هذا العدد هم الذين يجدون شغ ًال
كفؤاً له���م ،والكثير منهم ال يزالون يعانون من البطالة أو
ٍ
مجاالت أخ���رى ال يحملون التجربة
يحاولون العمل في
الكافية للخوض فيها ،يزاد على ذلك أ ّن األجور في بعض
البلدان منخفضة للغاية.
وفي ك ّل س���نة تزداد أعداد حاملي الشهادات الذين
يدخلون س���وق العمل وال يجدون ش���غ ًال ،حيث نما هذا
العدد ثالثة أضعاف تقريباً بين عامي 1999م – 2009م،
من  1.6مليون إلى  4.9ماليين شخص ،ويتو ّقع أن ينمو
هذا العدد للضعف في 2020م؛ أي أنه سيصل إلى 9.6
ماليين شاب.
أمام هذا الوضع الذي تعجز فيه الدول والحكومات
اإلفريقية عن توفير العمل للشباب ،وخصوصاً أ ّن العمل
((( المقاوالتية :م�صطلح جديد ن�سبي ًا في عالمنا الإ�سالمي،
بعيد ًا ع��ن الخو�ض ف��ي التوجهات المتعددة للمقاوالتية؛
يمكن تعريف المقاول :ب�أنه هو ال�شخ�ص الذي يح ّر�ض خياله
و�شعوره في الحاجة المجتمعية ،ليبدع �أفكار ًا تقوده لأخذ
زم��ام المبادرة بالبحث عن ٍّ
حل جديدٍ لتلبية حاج ٍة ما في
ب�شكل مب�سط ،خ�صو�صية هذا النوع من الم�شروع
المجتمع ٍ
تت�سم في عن�صر الإبداع واالختراع والثقة في النف�س وتح ّمل
المخاطر.
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العمومي مح ّدد رقم ّياً ،لم يبق أمام الش���باب
في القطاع
ّ
إال الخيار المقاوالتي ،هذا الخيار الذي يع ِّول فيه الشاب
على نفس���ه وعلى قدراته اإلبداعية لخلق فكرة مشروع
يتسم بالواقعية والريادة.
هذا ،وق���د تزايد مؤخراً اهتم���ام الباحثين بمجال
المقاولة وإنش���اء المؤسس���ات في إفريقيا ،وهذا نظراً
لألهمي���ة المتنامية التي تد ّرها على اقتصاديات البلدان
ف���ي مختل���ف الجوانب ،ونظ���راً لما يوف���ره المقاولون
والمؤسسات الجديدة ( )PMEمن مناصب عمل ،ولكن
الحقيقة أ ّن نس���بة الش���باب الذين ينحون هذا المنحى
ضئيلة ج ّداً ،إلصرار الغالب منهم على العمل في المجال
الذي يحملون الش���هادة فيه؛ برغ���م أ ّن الغالب من هذه
المجاالت ذات صبغة أدبية ،وذات طبيعة ال تو ّفر الكثير
من المناصب في المؤسسات الخصوصية.
ولح��� ّل ه���ذه المش���كلة؛ ال ب���د أن تعم���ل الدول
والمؤسس���ات التربوي���ة والتعليمية على غ���رس الروح
والثقافة المقاوالتية بين الش���باب ،والثقافة المقاوالتية
هي :مجمل المهارات والمعلومات المكتس���بة من فرد أو
مجموعة من األفراد ومحاولة استغاللها ،وذلك بتطبيقها
في االستثمار في رؤوس األموال بإيجاد أفكار مبتكرة.
ال شك بأ ّن إفريقيا تعيش في الوقت الحاضر تحوالً
رقم ّي���اً في ك ّل المجاالت االقتصادية واالجتماعية ،وهذا
نات ٌج عن تط ّور المش���اريع الصغيرة المتعلقة بتكنولوجيا
المعلومات واالتص���االت ( ،)Startupويأتي في صدارة
ه���ذه الدينامية الرقمي���ة والتكنولوجية ثالث دول؛ هي:
جنوب إفريقيا ،ونيجيريا ،وكينيا.
وقد م ّكن هذا التطور الكبير للستارت أب Startup
إل���ى زيادة ع���دد المليوني���رات ،ففي 2013م نش���رت
الصحيفة األمريكية فورب قائمة بـ  10مليونيرات أفارقة
ف���ي مجال تكنولوجي���ا المعلومات واالتص���االت ،أولهم
الشاب أباس���يما إداريس���يت Abasiama Idaresit
من نيجيريا ،المؤس���س والمدير التنفيذي لولد فيوزيون
المتخصصة في التسويق
 ،Wild Fusionوهي الشركة
ّ
الرقمي ،وتصل إيراداتها إلى  6ماليين دوالر.
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 - 2نم ��اذج ناجحة م ��ن الم�ش ��اريع والتطبيقات ذات
ال�صبغة التكنولوجية في �إفريقيا:

في مجال المؤسسات الصغيرة المتعلقة بتكنولوجيا
المعلوم���ات واالتص���االت ()Startup؛ قامت مجموعة
كبيرة من الشباب في إفريقيا بمبادرات كبيرة في اختراع
تطبيقات من أجل المش���اركة في تسهيل الحياة اليومية
للمواطني���ن ،وذلك في ك ّل المجاالت :الزراعية ،والبيئية،
واالجتماعية ..وغيرها.
ونجد من أه ّم هذه التطبيقات:
 تطبي���ق فيرمير لين ( )FermerLineفي خدمةالمزارعين:
في غان���ا ،وفي غيرها من بل���دان إفريقيا جنوب
الصحراء ،تش��� ّكل المش���كالت المتعلقة باالتصاالت،
باإلضافة إلى س���وء حال���ة الطرق ،عوائ���ق كبيرة في
الزراعي ،وخصوصاً
الوصول إلى المعلومات للقط���اع
ّ
الزراعي
لدى صغار المزارعين ،ما يجعل إدارة القطاع
ّ
صعب���ة ،وي���ؤدي إلى خس���ائر كبيرة ف���ي المحاصيل
الزراعية.
وللح ّد من هذا العائق؛ قام الشابان ألويسويس أتاه و
ايمنويل Alloysius Attah et Emmanuel Addai
باختراع :فارمر الين  ،FarmerLineوهو تطبي ٌق يهدف
إلى تبادل المعلومات بين صغار المزارعين ،ودعمهم في
تدبي���ر إنتاجاتهم ،من خالل التطبي���ق يتلقى المزارعون
رس���ائل نصية قصي���رة ،تحت���وي عل���ى معلومات عن
حاالت الطقس ،وأس���عار السوق ،والسياسات الزراعية،
والمشورات الفنية الحديثة لتحس���ين المستوى األدائي
والكفائي للعملية الزراعية.
كم���ا يتي���ح  FarmerLineللتنس���يقيات
الزراعي���ة ( )coopératives agricolesإج���راء
تحقيقات وإحصاءات م���ن أجل توفير أفضل التوصيات
ألصحاب الم���زارع الصغي���رة ،ويُ َم ِّك���ن التطبيق أيضاً
مزارع من تس���جيل رس���الة صوتية في بعض اللغات
ّ
أي ٍ
المحلي���ة ( 12لغة محلية) ،وذلك ليس���تطيع المزارعون
األميون االستفادة من الخدمة.

على المدى البعي���د؛ يهدف هذا التطبيق إلى تعزيز
االقتصادي وزيادة اإلنتاج الزراعي؛ أل ّن القطاع
االزدهار
ّ
المحلي اإلجمالي في
الزراعي يمثل نحو  ٪30من الناتج
ّ
ّ
غانا ،وأكثر من  ٪50من فرص العمل.
 مش���روع كيالس���ي  ،Qelasyتطبيق رقمي فيخدمة التعليم:
وض���ع الش���اب تيي���ري اندوف���و (Thierry
 )N’Doufouمشروع كيالس���ي  ،Qelasyويتك ّون من
ث�ل�اث لوحات إلكتروني���ة ( )Tabletteتعليمية مقاوِ مة
للظ���روف الجوية في الق���ارة اإلفريقية :ح���رارة عالية
(تصل إل���ى  55درج���ة) ،والغبار ،وه���ي ُمقاوِ مة حتى
للمطر ،يس���تفيد من هذا المشروع التالميذ والطلبة من
المرحلة االبتدائية حتى الجامعية ،وتشتمل هذه اللوحات
اإللكترونية عل���ى :مجموعة كتب دراس���ية ،وتطبيقات،
وأشرطة فيديو ،وتمارين تدريبية ،وباختصار تشتمل على
جميع العناصر األساسية للنجاح الدراسي.
وبخصوص المعلمين؛ يس���مح لهم مشروع Qelasy
بإع���داد ال���دروس والتمارين التدريبي���ة ،وتوزيعها على
لوحات طالبهم ،وبهذا يستطيع الطالب مواصلة تعليمهم
ف���ي المنزل من خ�ل�ال التعلم عن بُع���د ،وهذا اإلعداد
ال َقبْل���ي للدروس يمنع إهدار الوق���ت ،فال حاجة إلمالء
الدروس على الطلبة في الفصول الدراسية.
 تطبيق  M-Pedigreeلمكافحة األدوية المزيفة:تقود مش���كلة غالء األدوية ماليين األش���خاص في
إفريقي���ا إلى اس���تخدام أدوية مغشوش���ة ذات خطورة
عل���ى حياتهم الصحية ،ما قاد الش���اب الغاني Bright
اس���تخدام
تطبيق إلكتروني ،يهدف إلى
 Simonsلوضع
ٍ
ٍ
تكنولوج���ي للتمييز بين األدوية الجيدة واألدوية المزيفة،
ٍّ
ً
حيث يقوم المس���تخدم بإرسال أرقام ( 12رقما) ،يجدها
مكتوبة على علب الدواء عبر التطبيق عن طريق الهواتف
الذكية؛ ليتلق���ى الجواب على الف���ور :إيجابي (نعم) أو
س���لبي (ال) ،ويُم ّكن التطبيق المس���تخدمين كذلك من
أي دواءٍ عبر موقع .Goldkeys
صحة ّ
فحص ّ
وال يتعلق هذا التطبيق باألدوية فقط ،بل تعدى ذلك

إلى مج���االت أخرى ،كمس���تحضرات التجميل ،وأغذية
األطف���ال ،والب���ذور الزراعية ،والعقاقي���ر البيطرية ،أو
الكيماويات الزراعية ..وغيرها.
وبخصوص الشركات :فهي كثيرة ال يمكن حصرها،
ونكتفي هنا بأه ّمها:
 ش���ركة وايلد فيوزن ( :)Wild Fusionأسسهاالشاب أباس���يما إداريسيت  Abasiama Idaresitمن
نيجيريا ،عام 2010م ،وهي شركة رائدة في مجال وكاالت
التسويق الرقمي في إفريقيا ،وموجودة في نيجيريا وغانا
وكينيا ،وس���جلت الشركة إيرادات قدرها  6ماليين دوالر
 $في عام 2012م.
 ش���ركة ووت تهيم ( :)woothemesللشاب أديبيين���ار ( )Adii Pienaarم���ن جن���وب إفريقيا ،وهي
متخصصة في إنتاج قوالب المواقع ،والبرامج المساعدة،
ّ
واإلضاف���ات البرمجية المتعلق���ة لمواقع ومنصات وورد
بريس وتيمبلي���ر ،وهي تحقق عوائد تزيد على  3ماليين
دوالر سنو ّياً.
 ش���ركة أفريكا أون الي���ن (:)Africa Onlineأسسها الشاب أيسي ماكاتياني (، )Ayisi Makatiani
وهي شركة رائدة في تقديم خدمات اإلنترنت في القارة؛
منذ عام 1994م.

خاتمة:

أم���ام القوة الش���بابية اإلفريقي���ة الضخمة ،وأمام
التحدي الكبير في تلبية حاجات هذا الشباب االجتماعية
واالقتصادية ،يصبح االستثمار ،سواء من قِ بل الحكومات،
أو الش���ركاء الداعمين له���ا أو المتبرعي���ن ،في مجال
المقاوالت الصغيرة والمتوس���طة ،وتش���جيع المواهب
الشابة في مجال تكنولوجيا المعلومات والتواصل ،جزءاً
من الحلول القادرة على انتش���ال الشباب من مستنقعات
الفقر واألم ّية والبطالة والهشاش���ة االقتصادية ،ليكونوا
فاعلين اجتماعيين ،ومس���اهمين في تنمي���ة أوطانهم،
وتأمين ٍ
غد أفضل لشعوب القارة اإلفريقية 
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مسؤولية الدولة في تمكين الشباب..
دولة مالي نموذجًا:
قراءة في السياسات واالستراتيجيات العمومية
�أ .دمبي �أنجاي
باحث من دولة مالي ،وحا�صل على الإجازة المهنية في الت�سويق
من المدر�سة العليا للإدارة والمعلوماتية بجوهان�سبورغ

تنمية

المهن�ي؛
ق�درات ال�ش�باب وتكوينه�م
ّ
ليكون�وا قادرين على االنخ�راط الوظيفي،

أهم الق�ضايا
و�ضمان حيا ٍة كريم ٍة لأنف�سهم و�أ�سرهم ،من � ّ
الأ�سا�سي�ة التي ت�شغ�ل ال�سلط�ات العمومية ف�ي �إفريقيا
يف�سر بـ:
جنوب ال�صحراء ،وهذا ّ
الهم المتزايد يمكن �أن ّ
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 -العدد المتزايد للشباب اإلفريقي ،حيث يم ّثلون في

أغلب دول القارة نصف الس ّكان أو أكثر.

اإلفريقي بحقوقه
 الوعي المتنامي لدى الش����بابّ

السياس����ية ،وتزاي����د روح النضال والعم����ل النقابي لدى
جمعيات واتحادات الشباب.
 -الخوف من العواق����ب الوخيمة التي يمكن أن تنتج

من بطالة الش����باب ،من انفجارات سياسية واجتماعية،
كالمي����ل إلى العنف ،واالنخراط ف����ي الحركات اإلرهابية
وعصابات تهريب المخ ّدرات...
 الس����ياق الدولي واإلقليمي ،كثورات الربيع العربيالت����ي اندلعت من����ذ 2011م ،واالنتفاضة الش����بابية في
الس����نغال التي تس ّببت في سقوط نظام عبد الله واد عام
2012م ،والثورة الش����عبية التي قادها الشباب ض ّد حكم
بليز كومباورى في بوركينافاسو 2013م.

مالي والإ�صالحات الم�ؤ�س�ساتية:

لحصيلة السياس����ات المذك����ورة :أ ّن األه����داف ال ُمعلن
عنها في مجال محاربة الفقر لم تتحقّق؛ بس����بب ضعف
العناية بفئة الشباب تكويناً وتمكيناً وتوظيفاً ،وعليه؛ فقد
اعتمدت الدولة اس����تراتيجيات جدي����دة ،تض ّمنتها وثيقة
���تراتيجي للتنمية وتخفيض الفقر (2007م –
اإلطار االس�
ّ
2011م) ،لتأخذ باالعتبار هذا البعد المه ّم لمحاربة الفقر
وتحقيق التنمية المستدامة.
وفي س����نة 2012م؛ تعيش مالي أصع����ب لحظةٍ في
وجودها ،بس����بب األزمة األمنية والسياسية التي اجتاحت
الدولة ج ّراء س����يطرة الحركات المس����لّحة على األقاليم
الش����مالية ،التي تش���� ّكل في مجموعها ما ال يق ّل عن ثُلثي
مساحة التراب الوطني ،وبرغم استعادة الحكومة المركزية
السياسي واالجتماعي
اليوم كامل أراضيها ،واالس����تقرار
ّ
النسبي ،والعودة إلى المش����روعية الدستورية ،فإ ّن األزمة
التي ضربت البالد أظهرت بجالء ضعف مؤسسات الدولة
وهشاش����تها ،ما دفع الس����لطات الجديدة إلى التفكير في
ٍ
إصالحات
مراجع����ة بُنى الدول����ة ،والعمل على إح����داث
هيكلية؛ درءاً لتك ّرر مثل هذه التجربة األليمة في المستقبل.
في س����ياق ذل����ك؛ فإ ّن هن����اك وعياً متزاي����داً لدى
الس����لطات العمومية بأهم ّية تمكين الش����باب وتأهيلهم
السلم االجتماعي واستقرار
المهني
والوظيفي في تحقيق ّ
ّ
ّ
يتجس����د هذا الوعي على مس����توى السياس����ات
الدولةّ ،
الوطنية للخروج من األزمة ،واستراتيجيات تحقيق التنمية
االقتصادي����ة واالجتماعية؛ كما في النس����خة الثانية من
وثيقة اإلطار االس����تراتيجي للتنمية والتخفيف من الفقر
(2012م – 2017م).

بعد الثورة الديمقراطية التي عرفتها دولة مالي ،في
بداية التس����عينيات من القرن المنصرم ،دخلت الدولة في
دينامي لإلصالحات المؤسساتية ،وذلك من أجل
مس����ارٍ
ٍّ
تجاوز دولة األشخاص -التي تح ّكمت في البالد ،خصوصاً
في فترة حكم الرئيس موس����ى ت����رورى -إلى دولة قانون
ومؤسس����ات ،وفي هذا اإلطار؛ ت ّم اعتماد دس����تورٍ جديد،
وخل����ق بنيةٍ مؤسس����اتيةٍ رصينة ،باإلضاف����ة إلى اعتماد
ٍ
ٍ
االقتصادي للدولة.
وخطط كفيلةٍ باإلقالع
سياسات
ّ
الهيكلي الت����ي ج ّربتها الدولة
ترك����ت برامج التك ّيف
ّ
المالية ف����ي ثمانينيات القرن الماضي آث����اراً اجتماعية
���ي للقطاعات
خطي����رة؛ ج ّراء تخفي����ض اإلنفاق الحكوم� ّ
كالصحة والتعليم والتش����غيل ،ولتجاوز هذه
االجتماعية،
ّ
اآلث����ار االجتماعي����ة المد ّمرة تبنّت الس����لطات الجديدة
(الصحة،
سياسات تنموية كثيرة ،في مختلف القطاعات:
ّ
التعليم ،العدالة االجتماعية ،الزراعة وتربية المواش����ي،
���اوق مع النسخة
���جام وتس� ٍ
التنمية الريفية ،)...في انس� ٍ
���تراتيجي للتنمية
األول����ى والثانية من وثيقة اإلطار االس�
ّ
معطيات عا ّمة عن الو�ضع ال�سيا�سي الراهن
وتخفيض الفقر.
(((
عقد لدولة مالي :
ف����ي نهاي����ة س����نوات 2000م ،بعد أكثر م����ن ٍ
���ي للدولة
���ي واالجتماع� ّ
انطب����ع الواق����ع السياس� ّ
ونصف العقد م����ن تجربة السياس����ات ال ُمض ّمنة ضمن
الوثيقة االستراتيجية الوطنية لمحاربة الفقر (1998م – باالس����تقرار الع����ا ّم برغ����م األزمة األمني����ة المزمنة في
2000م) ،والنس����خة األولى (2000م – 2002م) ،والثانية
((( مالي :دول��� ٌة �ساحلي ٌة غير مط ّل ٍة على البحر ،تقع غرب
���تراتيجي
(2002م – 2006م) ،م����ن وثيق����ة اإلطار االس�
ّ
�إفريقيا ،عا�صمتها :باماكو ،يبلغ ع��دد �سكانها  16مليون
تقييم
ن�سمة %95 ،منهم م�سلمون.
لمحاربة الفقر ،تكتش����ف الس����لطات بع����د عملية ٍ
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الش����مال ،ومع العملية الديمقراطية التي شهدتها الدولة
في بداية التس����عينيات تعزّزت مكانته����ا اإلقليمية ،حيث
االجتماعي وسط بؤرٍ ملتهبةٍ هنا وهناك
بالسلم
اشتهرت ّ
ّ
في المنطقة.
ومن���ذ 2012م؛ بُذل���ت بالتوازي م���ع الجهود
العس���كرية جهو ٌد سياس���ي ٌة كبيرةٌ من أجل احتواء
األزمة الش���مالية ،والعودة إلى الشرعية الدستورية،
وطرحت أُسس بناء دولة القانون ،وفي هذا اإلطار ت ّم
تنظيم االنتخابات الرئاسية ثم البرلمانية في أواخر
2013م ،تال ذلك توقيع اتفاقية السالم بين الحكومة
المالية والحركات المس���لّحة بالشمال سنة 2015م؛
تجسيداً للخروج من األزمة والعودة إلى المؤسسات
الشرعية.
أطلقت الدولة منذ 2012م مشاورات وطنية للتفكير
في أس����باب األزمة التي ضربت البلد ،والبحث عن سبل
إع����ادة صياغة األزمة المالية على أُس����س جديدة كفيلة
نهائي للتم ّرد المس����لّح في الشمال الذي عانت
بوضع ح ٍّد ٍّ
منه الشعوب منذ االستقالل إلى الوقت الراهن ،وفي هذا
اإلطار؛ ت ّم تنظيم جلس����ات رصد واقع النظام الالمركزي
في أكتوبر 2013م ،والجلس����ات الوطنية حول الشمال في
نوفمبر 2013م ،كما ت ّم تنظي����م مؤتمرات محلّية ووطنية
مختلفة ،ومراجعة السياس����ات الوطنية على المس����توى
الع����ام ،أو على المس����توى القطاع����ي ،لتحديثها وجعلها
متالئمة مع المتغيرات السياسية واالجتماعية التي نتجت
عن أزمة الشمال.
ولع ّل من أه ّم التوصيات التي تمخّ ضت عنها هذه
المش���اورات والمراجعات المختلفة :ضرورة االعتناء
بتمكين الش���باب ،وتيسير س���بل اندماجهم المهني،
ليس فقط بوصفه ش���رطاً أساس��� ّياً لتحقيق التنمية
االقتصادي���ة ،بل أل ّن إهمال هذه الفئة -التي تش��� ّكل
ٍ
لمزيد
أكثر من  %60من الش���عب -س���يُع ّرض الدولة
من األزمات وانعدام األمن ،إ ْذ يم ّثل الش���باب العاطل
أه ّم مصدرٍ تس���تقي منه الحركات المسلّحة مواردها
البشرية.
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ال�شباب في الوعي ال�سيا�سي «المالي»:

االهتمام بقضية الش����باب ،ودمجه����ا ضمن أولويات
ٍ
���تحدث في المس����رح
الفعل السياس����ي ،ليس بأمرٍ مس�
السياس����ي «المالي» ،هذا الموضوع ل����ه جذوره الضاربة
في عمق الثقافة اإلفريقية التي تضع للش����بيبة مس����اح ًة
واس����ع ًة من االهتم����ام ،بوصفهم رجال الغد ومس����تقبل
القبيلة واأل ّمة ،وعليه؛ فق����د كانت هناك مجموع ٌة كبيرةٌ
من العادات والتقاليد والمؤسسات التقليدية التي تسمح
للش����باب بتحقي����ق ذواته����م ،باإلضافة إلى أ ّنها تس����مح
بتأهيلهم وتهيئتهم الروحية والجسدية لتح ّمل مسؤوليات
الحياة عندما يتق ّدم بهم العمر(((.
كان للش����باب حضو ٌر كبي ٌر في سياس����ات السلطات
االس����تعمارية في منطقة إفريقيا جنوب الصحراء ،ذلك
أل ّنهم يم ّثلون اليد العاملة التي تستطيع اإلدارة االستعمارية
توظيفها في األعمال العمومية الكبرى ،في مجال الزراعة
والتعدين وبناء الطرق والس����كك الحديدية ...وغير ذلك
من األش����غال العمومية التي تش ّكل أهم ّي ًة كبير ًة للمشروع
االس����تعماري ،نذكر منها مث��ل� ًا -بخصوص دولة مالي:-
توظيف االس����تعمار للشباب في األعمال الالزمة لتحقيق
أحد أه ّم المش����اريع الزراعية للس����لطة االستعمارية في
المنطقة ،وهو مش����روع االس����تصالح الزراعي ألراضي
«أوفيس دي نيجر» ،كان هذا المش����روع يس����تلزم عدداً
من األعمال اإلنش����ائية ،كبناء السدود والقنوات المائية،
وفي هذا اإلطار كانت السلطات االستعمارية تشغّل قرابة
ٍ
ظروف غير
 2000إلى  2500ش����اب قهراً يوم ّياً ،في ظ ّل
إنس����انيةٍ قاسية ،لبناء س ّد سانس����انديغ Sansanding
بمنطقة سيغو(((.
(((

Saloum CISSE, VALEURS MORALES ET
STRUCTURES
TRADITIONNELLES
DE
JEUNESSE, Ethiopiques numéro 31 révue
socialiste de ulture négro-africaine, 3e trimestre
.1982

(((

انظر:
_https://fr.wikipedia.org/wiki/Office_du
_Niger#Conditions_d.E2.80.99existence_et_de
travail_des_colons_de_l.E2.80.99Office

كما يمكن أن نذكر هنا :مشروع بناء الس ّكة الحديدية
التي تربط دكار في الس����نغال بكوليكورو في مالي ،وكان
اله����دف منها ربط ميناء دكار بنه����ر النيجر من أجل نقل
المواد األ ّولية إلى فرنسا ،وقد ّ
وظفت اإلدارة االستعمارية
الشباب في بناء هذا المش����روع الضخم الذي يبلغ طوله
 1287كم؛ منها  641كم في مالي(((.
كانت اإلدارة االس����تعمارية تنظر إلى الش����باب بعين
الريبة والش� ّ
���ك ،وتتخذ ك ّل التدابير م����ن أجل مراقبتهم
والتضييق عليهم ،وعياً منها بقدرة الحركة الشبابية على
عرقلة المش����روع االس����تعماري ،وقد زاد من هذا الحذر
كون الحركة الشبابية ،مم ّثلة في الحركة الطال ّبية ونقابات
الع ّمال ،في واجهة المن ّددين بالهيمنة الغربية على الشعوب
اإلفريقية ،وفي الصف����وف األمامية في النضال من أجل
المساواة والح ّرية واالس����تقالل ،نذكر هنا مث ًال :إضراب
عشرين ألف عامل في الس���� ّكة الحديدية -المشار إليها
أعاله -عام 1947م 1948 -م ،وقد استم ّر هذا اإلضراب
ع ّدة أش����هر ،وكان هدفه المطالبة بالمس����اواة مع الع ّمال
الفرنسيين ،وقد نقل األديب والسينمائي السنغالي الكبير
عثمان سمبان  Ousmane Sembèneتفاصيل حوادث
ه����ذا اإلضراب في روايته التاريخية الرائعة( :تخوم غابة
الرب)(((.
ّ
كانت غالبية النّخبة السياس����ية األولى ،التي حكمت
دولة مالي غداة االس����تقالل ،مك ّونة من رجال م ّر تكوينهم
���ي في الحركة الشبابية عبر الجمعيات الط ّالبية
السياس� ّ
والحركات النقابية ،فقد بدأ «مديبو كيتا» -الرئيس األ ّول
السياسي كمناضل في إطار
لدولة مالي المستقلّة -مساره
ّ
«جمعية مثقفي السودان» التي أنشأها مع زميله «مامادو
كونات����ي» ،ث ّم تع����زّزت روحه النضالية ف����ي إطار «نقابة
معلّمي غرب إفريقيا الفرنس����ية» التي أسسها مع الفولتي
(((

انظرhttps://fr.wikipedia.org/wiki/Chemin_de_ :
fer_de_Dakar_au_Niger

(((

انظرSembène Ousmane, Les bouts de bois :
.de Dieu

(البوركيني) «ويزن كوليبالي» .Ouezzin Coulibaly
السياسي بصفته
أدرك «مديبو كيتا» ،الذي بدأ مساره
ّ
مناض ًال في الحركة الشبابية ،أهم ّية استثمار الشباب في
وتجسد هذا الوعي
نجاح مشروعه السياسي االشتراكي،
ّ
السياس����ي بأهم ّية الش����باب في الهيئات والمؤسس����ات
الحكومية التي أنش����أها الرئيس كيتا للعناية بالش����بيبة،
���ي واالجتماعي ،وفيما يأتي
وتسهيل انخراطهم السياس� ّ
أه ّم هذه المؤسسات والهيئات:
 الفرع الشبابي لحزب االتحاد الديمقراطي :الذيتأسيسي سنة 1959م ،وقد ما َر َس هذا
أُنش����ئ في مؤتمرٍ
ٍّ
الشبابي َد ْوراً كبيراً في التطورات السياسية للدولة،
الفرع
ّ
منذ تاريخ إنش����ائه إلى االنقالب العس����كري الذي أطاح
بنظام مديبو 1968م.
 وزارة االتص����ال والش����باب وش����ؤون المحاربينالقدامى :تقلّدها الرئيس «مديبو كيتا» نفسه في الحكومة
األولى لدولة مالي المس����تقلّة ،وبعد التعديل الدس����توري
في مايو 1964م ُجمعت الرياضة مع الش����باب في حقيبةٍ
وزاريةٍ واحدة ،تقلّدها الس���� ّيد «موسى كيتا» أخو الرئيس
«مديبو كيتا».
 المجلس األعلى لشؤون الشباب والرياضة بمرتبةوزارة :منذ 1961م إلى االنقالب العسكري 1968م.
 الميليش���يات الش���عبية :أو ما كان يعرف ب���ـ «ألويةاالحتي���اط» ،تك ّونت من ش���باب حزب االتحاد الس���وداني،
وصارت منتشر ًة في ك ّل المدن واألرياف ،ووصل عدد أعضائها
شاب في العاصمة بماكو فقط(((.
إلى قرابة سبعين ألف ٍّ
بطلب من
 المكتبة الشعبية :أُنش����ئت عام 1961م ٍش����باب حزب االتحاد الس����وداني ،لتكون فضا ًء للتكوين
���ري للش����باب والناش����ئة؛ طبقاً للرؤية السياس����ية
الفك� ّ
(((
االشتراكية للسلطات المالية .
((( انظر :جريدة « ”les echosفي العدد ال�صادر بتاريخ
 20مار�س 2009م.
((( انظر :الموقع المك ّر�س للتعريف بالرئي�س موديبو كيتا وتراثه
ال�سيا�سي.
http://modibokeita.free.fr/president.html
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 األس����بوع الوطني للش����باب :بدأ االحتفال به في1962م بصفت����ه أكبر تظاهرةٍ ثقافيةٍ ف����ي الدولة ،وكان
تنظيم احتفاليات األسبوع تحت إشراف المجلس األعلى
لشؤون الشباب ،ويشارك فيها وفو ٌد من ك ّل المدن الكبرى
للدولة(((.
السياسي
الوعي
في عهد الرئيس «موسى ترورى» :كان
ّ
ّ
بأهم ّية الش����باب حاضراً بق ّوةٍ في العمل السياسي ،ولكن
انصب في محاولة القضاء على
اهتمام الرئي����س الجديد
ّ
التنظيمات الش����بابية التي كانت نشطة في عهد الرئيس
«مديبو كيتا» ،كالميليش����يات الش����عبية ،وش����باب حزب
االتحاد الس����وداني ،وبالموازاة إلى ذلك فقد عمل موسى
مؤسسات أخرى تستقطب الشباب وتسخّ رهم
على إيجاد ّ
لخدمة الحزب الواحد المستب ّد بالحكم ،وفي هذا اإلطار
يمكن أن نشير إلى إنشائه «االتحاد الوطني لشباب مالي»
1976م ،من أجل استقطاب الشباب ،وتقليص تأثير نقابة
الط��ل�اب المنتظمة في إطار «االتح����اد الوطني لتالميذ
وطلبة مال����ي» ( )UNEEMالذي كان����ت له عالقة مع
األحزاب السياسية المعارضة س ّراً.
األساسي الذي كان يح ّرك الرئيس
وبرغم أ ّن الهدف
ّ
موسى ترورى في سياس����اته تجاه الشبيبة هو :كسب و ّد
وتوجهاته السياسية،
الشباب ،وتوظيفهم في خدمة حزبه ّ
فإ ّن فترته ش����هدت ظهور عددٍ من المؤسس����ات المه ّمة
الموجهة لتأطير الشباب ،منها مث ًال:
ّ
ً
 وزارة شؤون الشباب :كانت حاضرة تقريبا فيك ّل الحكومات على اختالفها ،وقد تقلّد هذه الحقيبة
من����ذ 1978م إلى 1980م ألفا عم����ر كونارى (الذي
سيصبح رئيساً للبلد)؛ قبل أن يستقيل اعتراضاً على
العن����ف الذي عامل به الرئيس ت����رورى المظاهرات
الطالبية عام 1980م.
(((
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 االتحاد الوطني لشباب مالي :سبقت اإلشارة إليه. ملتقى الش����باب ببماكو :أنشئ عام 1988م ليكونفضا ًء تعليم َّياً وتربو ّياً وترفيه َّياً للشباب.
تأس����س في 1978م،
 المعه����د الوطني للرياضةّ :وتح���� ّول س����نة 2002م إلى المعه����د الوطني للش����بيبة
مؤسس����ة للتعليم العالي ،تس����تهدف
والرياضة؛ بوصفه ّ
مؤهلة في مجال تأطير الشباب والرياضة.
تكوين كوادر ّ
الديمقراطي في بداية التس����عينيات،
وم����ع االنتقال
ّ
إل����ى يومنا ه����ذا ،ازداد اهتم����ام السياس����ات العمومية
بالش����باب ،يظهر ذلك على صعيد السياسات ،والخطط
االستراتيجية ،وبرامج اإلقالع االقتصادي ،باإلضافة إلى
الموجهة لتمكين الشباب وتحسين
الكثير من المؤسسات
ّ
أوضاعهم الماد ّية والمعنوية ،وبما أ ّننا سنتناول الكثير من
ه����ذه القضايا في الفقرات القادمة؛ فس����نكتفي في هذا
المقام بهذه التنويهات البسيطة.

المنظمة لتمكين ال�شباب
الأطر القانونية
ِّ
«المالي»:

هناك أط���� ٌر قانوني ٌة كثيرةٌ ّ
تنظ����م العناية الحكومية
���ي
بتمكي����ن الش����باب وتأهيله����م ،واندماجهم السياس� ّ
���ادي واالجتماعي؛ ليكونوا فاعلين في المجتمع،
واالقتص� ّ
بشكل أكبر في التنمية ،وفيما يأتي
قادرين على المشاركة ٍ
إشارة إلى أه ّم هذه األطر القانونية:

 - 1الوثائق القانونية الوطنية:

يأتي الدس����تور المالي ،المعتم����د عام 1992م ،على
تؤسس لقضية تمكين الشباب،
رأس الوثائق القانونية التي ّ
وفي ه����ذا اإلطار؛ يؤ ّكد الدس����تور ف����ي ديباجته التزام
المالي بتحسين مس����توى المعيشة لك ّل الماليين؛
الشعب
ّ
بمن فيهم الش����باب ،والما ّدة األولى من الدس����تور تشير
إلى أ ّن الش����خصية اإلنسانية مق ّدس����ة ال يُقبل االعتداء
مالي الح ّق في الحياة والح ّرية واألمن
عليها ،وإلى أ ّن لك ّل ٍّ
والسالمة الش����خصية ،وتعزّز المادة الخامسة عشرة ما
واجب
سبق ،وتزيد بأ ّن تحسين مستوى معيشة المواطنين
ٌ
على الدولة وعلى ك ّل المواطنين ،والما ّدة الس����ابعة عشرة

تنص على أ ّن «التربية ،والتعليم،
تأخذ المنحى نفس����ه؛ إذ ّ
والصحة ،والحماية
والتكوين ،والعمل ،والسكن ،والترفيهّ ،
ٌ
معترف بها» ...والشباب بوصفهم فئ ًة
االجتماعية ،حقو ٌق
من مجموع المواطنين يتمتّعون بهذه الحقوق الدستورية.

 - 2الوثائق القانونية الدولية:

الش����باب اإلفريقي 2006م ،شاركت فيه وفو ٌد شبابي ٌة من
مختلف ال����دول األعضاء؛ من أجل التباحث وتبادل اآلراء
حول بنود الميثاق المقت����رح ،وبعد اإلجماع على الصيغة
النهائية؛ ص����در الميثاق عن االتحاد خالل ق ّمة رؤس����اء
ال����دول والحكومات المنعقدة بعاصمة غامبيا بانجول في
شهر يوليوز 2006م.
يع ّد هذا الميثاق من أه���� ّم الوثائق المرجعية للدول
اإلفريقية في مجال تمكين الش����باب ،وقد تع ّهدت الدول
اإلفريقي����ة (أعضاء االتحاد اإلفريق����ي) في البند الثاني
من الم����ادة األولى للميثاق بـ «اتخ����اذ الخطوات الالزمة
طبقاً لعملياتها الدس����تورية وأحكام هذا الميثاق؛ العتماد
التدابير التش����ريعية أو غيرها م����ن التدابير الضرورية
لتفعيل أحكام الميثاق»(((.
تمكين الش����باب في السياس����ات واالس����تراتيجات
العمومية:
يع���� ّد تمكين الش����باب ضم����ن األولوي����ات الوطنية
واضح في
للس����لطات المالي����ة،
ويتجس����د ذلك بش� ٍ
ّ
���كل ٍ
السياس����ات واالس����تراتيجيات العمومية التي تم ّثل رؤية
الس����لطات العليا للتنمية المس����تدامة ،ويمكن في العموم
التمييز بين نو َعيْن من السياس����ات واالستراتيجيات التي
تجلّ����ي ما ا ّدعيناه ،وهما السياس����ات واالس����تراتيجيات
الوطنية العا ّمة ،والسياسات واالستراتيجيات القطاعية،
وفيما يأتي تحلي ٌل أله ّم هذه السياس����ات طبقاً للتصنيف
السابق:

صادقت دولة مال����ي ،بنا ًء على عضويتها في ّ
منظمة
األم����م المتحدة ،عل����ى الكثير من الوثائ����ق واالتفاقيات
الدولي����ة المرتبطة بتمكين الش����باب وضم����ان حقوقهم
المادي����ة والمعنوي����ة ،ويمكن أن نذكر من ه����ذه الوثائق:
اإلعالن العالمي لحقوق اإلنسان 1948م ،وميثاق الحقوق
المدنية والسياس����ية 1966م ،واالتفاقية الدولية للحقوق
الثقافية واالجتماعية واالقتصادية 1966م ،وتش���� ّكل هذه
الوثائ����ق األممية الثالث م����ا يُعرف ب����ـ «الئحة الحقوق
الدولية» ،وإن لم تكن هذه الوثائق مرتبطة بتمكين الشباب
بشكل غير مباشر.
لوحدهم؛ فإ ّنها تتناول حقوقهم ٍ
وفي الس����ياق نفس����ه؛ يمكن إضافة «أهداف األلفية
للتنمي����ة» التي تبنّتها األمم المتح����دة عام 2000م ضمن
المؤس َس����ة لتمكين الش����باب ،وأهداف
الوثائ����ق األممية
ِّ
األلفية للتنمية عبارة ع����ن مجموعة من األهداف اتفقت
الدول األعضاء على تحقيقه����ا بحلول 2015م ،وهي في
العموم ثمانية أهداف ه����ي« :القضاء على الفقر المدقع
والجوع ،تعمي����م التعليم االبتدائي ،تعزيز المس����اواة بين
الجنس����ين وتمكين الم����رأة ،تخفيض وفي����ات األطفال،
الصحة النفاس����ية ،مكافحة اإليدز والمالريا،
تحس����ين ّ
 - 1ال�سيا�سات واال�ستراتيجيات الوطنية العامّة:
كفالة االس����تدامة البيئية ،وإقامة شراكة عالمية من أجل
منذ االنتقال الديمقراطي الذي حدث في مالي ،في
ٌ
ارتباط كبي ٌر ،وإن بصورةٍ
التنمية» ،هذه األهداف أيضاً لها
بداية التسعينيات من القرن الماضي ،نشطت الحكومات
غير مباشرة ،مع تمكين الشباب.
توجهاتها السياسية في وضع خطط
المالية على اختالف ّ
 - 3الوثائق القانونية القارّية:
وسياسات التنمية واإلقالع االقتصادي ،وفي هذا السياق،
تُولي دول إفريقيا عبر المنظمة القا ّرية التي تجمعهم منذ 1998م إلى 2014م ،تبنّت الس����لطات المالية وثائق
عناي ًة فائق ًة لتمكين الش����باب ،وفي ه����ذا اإلطار طلبت كثيرة مرتبطة بسياسات واستراتيجيات التنمية واإلقالع
مفوضية االتح����اد
ّ
اإلفريقي ع����ام 2005م إعداد تقريرٍ االقتصادي ،نذكر هنا أه ّمها:
يتقصى وضع الش����باب اإلفريقي الراهن تمهيداً لصياغة
ّ
مشروع ميثاق للشباب اإلفريقي ،أعقب ذلك تنظيم منتدى ((( انظر :المادّة الأولى من ميثاق ال�شباب الإفريقي.

ثقافية ف�صلية َّ
محكمة متخ�ص�صة في �ش�ؤون القارة الإفريقية
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الملف
 االس����تراتيجية الوطنية لمحاربة الفقر (1998م – تنمية روح المواطنة والتطوع لدى الشباب.2000م).
 تشجيع مشاركة الشباب في الحياة العمومية وفي الدراس����ة الوطنية االستش����رافية «مالي  ،»2025التنمية.أُع ّدت سنة 1999م.
 - 2ال�سيا�سات واال�ستراتيجيات القطاعية:
 النسخة  1من اإلطار االستراتيجي لمحاربة الفقر���كل أو
القطاع����ات الحيوية الت����ي لها ارتباط -بش� ٍ
(2000م – 2002م).
بآخر -بتمكين الش����باب وتأهيلهم واندماجهم السياسي
 النسخة  2من اإلطار االستراتيجي لمحاربة الفقر واالقتصادي كثيرةٌ ج ّداً ،ولذا س����نحاول التركيز في ٍثالث
(2002م – 2006م).
منها ،وهي:
 النس����خة  1م����ن اإلط����ار االس����تراتيجي للتنميةقطاع التربية والتعليم:
وتخفيض الفقر (2007م – 2012م).
يحظ����ى قط����اع التربية والتعلي����م بمكان����ةٍ كبيرةٍ في
 النس����خة  2م����ن اإلط����ار االس����تراتيجي للتنميةالسياسات الوطنية ،ويتجلّى ذلك ليس على مستوى الوثائق
وتخفيض الفقر (2012م – 2017م).
المرجعية للسياسات العمومية فحسب ،بل يتجلّى أيضاً على
 خطة اإلنع����اش االقتصادي المس����تدام في ماليالمخصصة له من مجموع الميزانية
مستوى نسبة الميزانية
ّ
(2013م 2014 -م).
اإلجمالي����ة للدولة ،حيث تتجاوز ميزاني����ة التعليم  %30من
ه����ذه الوثائق تع���� ّد أدلة وإط����ارات مرجعية لتوجيه
مجموع الميزانيات اإلجمالية للدولة منذ سنوات عديدة.
الحكومي نحو تحقيق الرؤية االقتصادية
وترش����يد العمل
ّ
يأتي القان����ون رقم  046-99المعتمد  28ديس����مبر
للدولة ،وهي كلّها -على اختالفها -تعطي لتمكين الشباب
حيزاً كبيراً من عناية السياس����ات العمومية ،فعلى سبيل 1999م ،والمرتبط بتوجي����ه التعليم ،على رأس النصوص
ّ
ّ
المؤطرة لقطاع التربية والتعليم في مالي ،ويتناول
المث����ال :تتوقع الوثائق الخمس����ة األخي����رة تحقيق نمو القانونية
ٍّ
التعليمي
���ادي بمع ّدل  %7س����نوياً على األق����ل لتكون الدولة القانون في ما ّدته الحادية عشرة أهداف النظام
ّ
اقتص� ٍّ
ّ
المالي يتم ّثل
التربوي
«النظام
:
ن
أ
على
تنص
حيث
للدولة،
ّ
ّ
ّ
ّ
قادرة على تخفيض نسبة البطالة العالية؛ بما فيها بطالة
محب لوطنه ،مساهم في بناء المجتمع
مواطن
تكوين
في
ٍ
ٍّ
الش����باب التي هي أح ّد أه ّم أس����باب الفقر المدقع في
الديمقراطي ،فاعل في التنمية ،راسخ في ثقافته ،ومنفتح
الدولة.
في تقديمه للنسخة األخيرة من اإلطار االستراتيجي على الحضارة العالمية ،متم ّكن من المهارات الش����عبية،
ّ
للتنمية وتخفي����ض الفقر (2012م – 2017م)؛ يذكر وزير وقادر على هض����م المعارف والخبرات المرتبطة بالتط ّور
والتقني والتكنولوجيا المعاصرة».
العلمي
ّ
ّ
تتأسس على
االقتصاد والمالية أ ّن هذه النسخة الجديدة ّ
ولتفعيل األه����داف المعلن عنها ف����ي قانون توجيه
تح ّديات النسخ الس����ابقة ،والتي من أه ّمها توفير الشغل
للشباب ،وقد تبنّت هذه النسخة التوظيف عا ّمة ،وتوظيف التعليم ،المش����ار إليه أعاله ،تب ّن����ت دولة مالي الكثير من
خاصة ،ضمن أه ّم األهداف االستراتيجية التي السياسات واالستراتيجيات التربوية ،ولع ّل من أه ّم الوثائق
الش����باب ّ
المرتبطة بهذه السياسات وثيقة «الخطة العشرية لتطوير
تسعى إلى تحقيقها.
وفيما يرتبط بتمكين الشباب ،على وجه الخصوص ،التربية» ،والتي اعتمدت س����نة 2000م ،وكانت تهدف إلى
تحقيق التربية والتعليم للجميع في أفق 2010م ،وذلك من
ألقت الوثيقة على عاتق الدولة القيام بالمهام اآلتية:
المؤهلة التي تستطيع رفع
���وي األمثل أجل توفير الموارد البش����رية
 ضم����ان التأطي����رّ
االجتماعي والترب� ّ
ّ
التح ّديات التنموية للدولة.
للشباب.
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بعد األزمة األمنية والسياس����ية التي ضربت الدولة
ع����ام 2012م ،ورغب���� ًة من الس����لطات الجديدة في جعل
قطاع التربية أحد أه ّم مرتكزات إعادة بناء الدولة واأل ّمة
المالية ،فق����د اعتمدت الحكومة المالي����ة خطة انتقالية
لتغطي����ة الفترة الكائنة بين ّ
الخطة العش����رية األولى إلى
غاية صياغة الخطة العش����رية الثاني����ة ،وتتمحور الخطة
االنتقالي����ة هذه حول ثالثة عناصر أساس����ية ،هي :زيادة
نسبة االلتحاق ،تحسين النوعية ،وتعزيز الكفاءات.

قطاع التكوين المهني:

تجس����يداً لألهمية التي توليها دول����ة مالي للتكوين
خاصة ،فقد
المهني للش����عب كا ّفة ،وللفئة الش����بابية منه ّ
ّ
اعتمدت الحكومة في أغسطس 2000م وثيقة «البرنامج
الوطني للتوظيف من أجل تخفيض الفقر» ،بوصفها وثيق ًة
ّ
ً
الحكومي في مجال التكوين
اس����تراتيجية لتوجيه العمل
ّ
���ي ومحاربة الفقر ،وفي ه����ذا اإلطار؛ فقد أعطت
المهن� ّ
المهني
الوثيق����ة أولوية كبيرة لتمكين الش����باب وتكوينهم
ّ
ليكونوا قادرين على االنخراط في سوق العمل ،والتخفيف
من وطأة الفقر عن أنفس����هم وذويهم ،فقد ذكرت الوثيقة
ضم����ن أهدافها االس����تراتيجية« :تقليل نس����بة البطالة
والعمالة المتدنية في صفوف الشباب والنساء».
في يوليوز 2009م؛ قامت الس����لطات باعتماد وثيقة
«السياس����ة الوطني����ة للتكوين المهن����ي» ،وذلك من أجل
الموجه����ة لقطاع
تحدي����ث السياس����ات واألط����ر العا ّمة
ِّ
���ي الذي تُعهد إليه مه ّم����ة تأهيل وتطوير
التكوين المهن� ّ
األيدي العاملة القادرة على تغطية احتياجات سوق العمل
التوجهات العا ّمة المعلن
المتج ّدد باس����تمرار ،وقد تم ّثلت ّ
عنه����ا في الوثيقة الجديدة في :تنمية الموارد البش����رية،
الرب����ط بين ع����روض التكوين واحتياجات س����وق العمل،
رفع مس����توى النوعية ،العدالة واإلنص����اف ،الالمركزية،
الشراكة ،الحوكمة والتمويل الرشي َديْن.
وفي س����نة 2015م؛ أرادت السلطات المالية تحديث
المهني من جديد؛ لتأخذ
سياس����اتها في مجال التكوين
ّ
باالعتبار التطورات السياسية واالجتماعية واالقتصادية

للدولة بعد األزمة األمنية التي عانت منها س����نة 2012م،
وفي هذا اإلطار ت ّم إعداد واعتماد وثيقة «برنامج الخطة
المهني من أجل الش����غل» ،وقد
العش����رية لتنمية التكوين
ّ
ع ّب����رت الدولة في هذه الوثيقة ع����ن رغبتها األكيدة في
تمكين الش����باب ،نجد ذلك واضحاً
ّ
ومسطراً في الوثيقة،
كما في البن����د المرتبط بالطموحات واألهداف ،حيث ت ّم
التنصيص بالنسبة للطموحات على أ ّن الغاية من الوثيقة:
«وضع جهازٍ معاصرٍ وف ّعال ،ق����ادرٍ على تلبية احتياجات
كفيل بمنح الش����بيبة فرصاً حقيقية لالنخراط
االقتصادٍ ،
في س����وق العمل» ،وقد ت ّم تأكيد هذه الغاية الطموحة في
���ي الثالث الذي يتم ّثل في« :دعم االنخراط
الهدف الجزئ� ّ
المهني للنساء والشباب المتخ ّرجين من مراكز التكوين».
ّ
وفي إطار السياس����ات واالس����تراتيجيات العمومية
���ي ال يمكن أن نغفل ع����ن «صندوق دعم
للتكوي����ن المهن� ّ
تأس����س بموجب القانون
التكوين
المهني والتدريب» الذي ّ
ّ
رق����م  23-97بتاريخ  14أبري����ل 1997م ،وهذا الصندوق
���ع إداري ،يهدف
عب����ارة عن مؤسس����ة عمومية ذات طاب� ٍ
إلى المش����اركة في تنفيذ السياس����ات الوطنية المرتبطة
مؤسس����ات
بالتكوي����ن المهني ،وذل����ك عبر تمويل ودعم ّ
ومعاهد التكوين المهني ،وتتش���� ّكل إيرادات الصندوق في
المهني الت����ي تؤخذ من أرباح المقاوالت
ضريبة التكوين
ّ
األهلية والمنشآت ش����به العمومية ،وكانت هذه الضريبة
إجمالي األرباح ،وت ّم رفع هذه النسبة
تق ّدر بـ ( )%0.5من
ّ
إل����ى ( )%2س����نة 2007م ،كما يحظى الصن����دوق بدعم
الش����ركاء الفن ّيين والماليين للدولة ،مث����ل البنك الدولي
وصندوق النقد الدولي وبرنام����ج األمم المتحدة لإلنماء
والبنك اإلفريقي للتنمية.

قطاع التوظيف:

قطاع التوظيف والتش����غيل من أه ّم القطاعات التي
ٌ
ارتباط وثي ٌق ومباش���� ٌر بتمكين الش����باب ،وانخراطهم
لها
واالقتصادي في المجتمع ،ودولة
االجتماعي
في الس����ياق
ّ
ّ
مال����ي أولت وال تزال تولي عناي���� ًة فائق ًة بهذا القطاع من
أبع����ادٍ مختلفةٍ يمكن تل ّمس جوانب منها في السياس����ات
ثقافية ف�صلية َّ
محكمة متخ�ص�صة في �ش�ؤون القارة الإفريقية
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واالستراتيجيات الوطنية العا ّمة التي سبقت اإلشارة إلى
بعض منها ،وفي المؤسس����ات العمومية الكثيرة ال ُمك ّرسة
ٍ
لترقية الش����غل ،وأخيراً في الميزاني����ات الضخمة التي
تخصصها الحكومة لهذا القطاع.
ّ
تع����ود الوثائق األولى التي تبنّتها الس����لطات المالية
بخصوص سياس����ات واس����تراتيجيات ترقية الشغل إلى
وتكامل مع االس����تراتيجية الوطنية
���ن
ٍ
1998م ،في تزام� ٍ
لمحاربة الفقر التي اعتُمدت في الس����نة نفسها ،ما يجعل
من مالي ضمن أوائل بلدان المنطقة التي اعتمدت وثيقة
مرجعية لترقية الشغل ومحاربة البطالة ،وتتم ّثل األهداف
ال ُمعلن عنها في وثيقة «السياسة الوطنية للشغل» في:
الخاصة المتوفرة ،وتحسين
 تعزيز وتأمين الوظائفّ
الفاعلية في الوظيفة العمومية.
 تخفيض مس����توى العطالة والعمالة المتدنية؛ منخالل خلق فرص العمل ،وتكثيف األنشطة
 رف����ع الطلب عل����ى األيدي العاملة ف����ي المناطقالحضرية والريفية؛ عبر تطوير القطاع الخاص.
 تعزيز العرض ح����ول األيدي العاملة؛ عبر التكوينالج ّيد والتأهيل المتناسب مع احتياجات االقتصاد.
 تعميم ترقية الش����غل على المس����توى المحلي ،معاألخذ باالعتبار الخصوصيات اإلقليمية ،وتشجيع تشغيل
بشكل مكثف.
األيدي العاملة ٍ
 تش����جيع تحس����ين ظروف العمل ف����ي المجاالتالمختلف����ة :الوظائف المعاصرة ،الوظائف غير النظامية،
الوظائف الريفية ،الوظائف المؤقتة.
 البحث عن سبل توحيد سوق العمل.وف����ي 2001م رغب ًة م����ن الدولة ف����ي تعزيز وتفعيل
سياسات الش����غل ،قامت بإنشاء «الوكالة الوطنية للشغل»
بموجب مرسوم رقم  016-01بتاريخ  27فبراير 2001م،
ومن أه ّم األهداف المفوضة إلى الوكالة:
 العمل على جمع وتنسيق وتحليل ونشر المعطياتالمتعلقة بسوق العمل.
 العمل على التن ّبؤ ،وتحصيل عروض العمل من أصحابوالسعي إلى الربط بين طلبات العمل وعروضه.
العمل،
ّ
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 تأمين استقبال وإخبار وتوجيه طالبي العمل.الموجهة
 تخطيط وتنفيذ الميكانيزمات واألعمالّ
لضمان ترقية الشغل ،بما في ذلك شغل النساء والشباب.
وفي س����نة 2003م ،لغرض تعزيز وتفعيل السياسات
برنامج
الوطني����ة في مجال التوظيف ،قامت الدولة بتبنّي
ٍ
خاص لتوظيف الش����باب ،هو« :برنامج توظيف الشباب»،
ٍّ
خاصة
مؤسس����ة ّ
وكان ضمن مقتضيات البرنامج إنش����اء ّ
لتش����غيل الش����باب ،وهي« :وكالة ترقية ش����غل الشباب»،
تأسس����ت بموجب قانون رقم  031-03الصادر 25
والتي ّ
أغس����طس 2003م ،وزاولت الوكالة عملها في الواقع في
فبراير 2004م ،وتتم ّثل رس����التها كما هي مع ّبر عنها في
القانون المذكور في« :الس����عي إلى ترقية الشغل للشباب
الماليين الذكور واإلناث من  15إلى  40سنة ،سواء كانوا
الريفي أو الوس����ط الحض����ري ،مقيمين أو
في الوس����ط
ّ
مغتربين ،من خالل تسهيل ولوجهم سوق العمل وحصولهم
على القرض».
تس����هر الوكالة على تنفيذ أه����داف «برنامج توظيف
الش����باب» الذي كانت نسخته األولى (2003م – 2011م)
موزّعة على أربعة محاور رئيس����ة ،ت ّم دمجها في النسخة
الثانية من البرنامج 2011م في سلك ثالث عناصر ،هي:
(تعزيز قابلية توظيف الشباب ،تنمية روح المقاولة ،تعزيز
آليات تمويل مشاريع الشباب).
أ ّما األهداف المسندة إلى الوكالة؛ فتتم ّثل في:
 تخطي����ط وتنفيذ برامج التش����غيل المعتمدة علىكثافة اليد العاملة من أجل خلق الوظائف للش����باب غير
المد ّرب في األوساط الريفية والحضرية.
 تسهيل حصول الشباب على آليات اإلنتاج ،وترويجأنشطة تسويق وبيع المنتجات.
 تس����هيل اندماج الشباب عبر التدريبات التأهيلية،ودورات التكوين المهني ،والتم ّرن.
 البحث عن أوجه االستفادة مع برامج التنمية التيلها تأثيرات في مجال الشغل.
 حش����د وإدارة الموارد من أجل ترقية وخلق فرصالعمل للشباب.

المؤسس����ات
 وض����ع بروتوك����والت االتفاقيات معّ
المالية.
 دعم الجماعات الترابية في مجال تصميم وتنفيذالبرامج المحلّية المتعلقة بخلق الوظائف للشباب.
 تنس����يق جهود ك ّل المتدخّ لين ف����ي مجال توظيفالشباب.
 إنشاء ش����بكة من الش����ركاء الوطنيين والدوليينلترقية شغل الشباب.
وفي 2015م؛ اعتمدت الحكوم����ة المالية وثيقة
جديدة للسياس����ة الوطني����ة للش����غلّ ،
وخطة العمل
(2015م 2017 -م) باعتباره����ا تفعيلي����ةٍ لألهداف
المض ّمنة في السياس����ة الوطنية للشغل ،والدافع إلى
تبنّي هاتَيْن الوثيقتَيْن هو :تحديث سياسات التشغيل
لتكون متوائمة مع التطورات السياسية واالجتماعية
واالقتصادي����ة الناتج����ة عن أزمة الش����مال 2012م،
والغاية م����ن هاتَيْن الوثيقتَيْن ،كم����ا وردت في بيان
���وزاري المنعقد ي����وم األربعاء  18مارس
المجلس ال�
ّ
2015م ،تتمثل في:
 إيجاد وتقوية العالقة بين ك ّل السياسات الوطنية. تعزيز أنشطة فعاليات خلق وترقية الشغل ،تشجيعالخاصة المد ّرة للدخل.
المشاريع
ّ
 مساعدة المقاوالت المعاصرة والمشاريع الصغيرةوالمتوسطة.
 تأطير إج���راءات ترقية الش���غل؛ لتأخذ فياالعتب���ار التح��� ّدي الديموغراف���ي ،وخصوصيات
المش���كالت المرتبطة باالندم���اج بخصوص بعض
المجموع���ات ،والت���ي منها :النس���اء ،والش���باب،
والمعاقون ،والمهاجرون العائدون.

خاتمة:

يمك����ن أن نلخّ ����ص النتائج اإلجمالية للدراس����ة في
النقاط العا ّمة اآلتية:
 برغم التقلبات السياس���ية الت���ي عرفتها دولةالتاريخي الحدي���ث؛ فإ ّن هاجس
مالي في مس���ارها
ّ

تمكي���ن الش���باب كان دائم���اً حاضراً ف���ي األجندة
السياسية للسلطات الحاكمة ،منذ اإلدارة االستعمارية
عمل في تنفيذ
التي كانت تس���تغل الش���باب كأدوات ٍ
مش���اريعها ،وحتى االنتق���ال الديمقراطي في بداية
التس���عينيات ،وإلى اآلن ،حيث أصبح تمكين الشباب
ضمن أولويات العمل السياس���ي ،اعتقاداً بأ ّن تمكين
ضروري لمحاربة الفق���ر وتحقيق التنمية
الش���باب
ٌّ
ٌ
السلم واالستقرار
المستدامة ،وبأ ّنه كذلك
شرط لبناء ّ
السياسي واالجتماعي.
ّ
ٌ
 هناك أط ٌر قانونية كثيرةٌ تش���� ّرع لعمل الس����لطاتالمالية ف����ي مجال تمكين الش����باب ،منها أط���� ٌر وطنية
كالدس����تور المالي ،إقليمية كميثاق الش����باب اإلفريقي،
ودولية كالمواثيق والمعاه����دات الدولية الثالث المتعلّقة
بحقوق اإلنسان ،والمعروفة اختصارا بـ« :الئحة الحقوق
الدولية» ،وأهداف األلفية للتنمية.
تجس����دت عناي����ة الحكومات في مال����ي بتمكين
 ّالش����باب في السياس����ات واالس����تراتيجيات التي ّ
تؤطر
وتوجه ّ
وترشد العمل الحكومي؛ في مجال صياغة وتنفيذ
ّ
مش����اريع وبرامج التنمية واإلقالع االقتص����ادي ،ويمكن
التمييز بين نو َعيْن منها :سياسات واستراتيجيات وطنية
عا ّمة ،وسياسات واستراتيجيات قطاعية.
الحكومي بتمكين الشباب بعد أزمة
 ازداد االهتمامّ
الشمال ،يتضح ذلك بجالء في خطط الخروج من األزمة،
كما في «خطة اإلنعاش االقتصادي المس����تدام في مالي
(2013م – 2014م)» ،وف����ي االس����تراتيجيات المرجعية
للسياسات العمومية للدولة ،كما في «اإلطار االستراتيجي
للتنمي����ة وتخفيض الفق����ر (2012م – 2017م)» ،ويمكن
الخاصة
كذلك أ ّن نذكر هنا بعض الوثائق االس����تراتيجية
ّ
بالسياسات القطاعية ،مثل :قطاع التعليم ،كما في «الخطة
االنتقالية لتطوير التربية  ،»2015وقطاع التكوين المهني،
المهني
كما في «برنامج الخطة العش����رية لتنمية التكوين
ّ
من أجل الش����غل» ،وقطاع التش����غيل ،كما في «السياسة
الوطنية للش����غل  ،2015وخطة العمل (2015م – 2017م)
المنبثقة من السياسة الوطنية للشغل» 
ثقافية ف�صلية َّ
محكمة متخ�ص�صة في �ش�ؤون القارة الإفريقية
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الشباب اإلفريقي وسؤال المستقبل:
تحديات وآفاق
د .هارون باه
�أكاديمي وباحث� ،أ�ستاذ التعليم العالي  -ال�سنغال

ال

ي�زال حق�ل درا�س�ة ق�ضاي�ا ال�شب�اب ف�ي
تداول
�إفريقي�ا ِب ْكر ًا؛ �إذ لم ي�صب�ح مو�ضوع
ٍ
معرفي �إال ف�ي الت�سعينيات من القرن المن�صرم؛
ٍّ
في خ�ض�م الحديث ع�ن حقوق الإن�س�ان عا ّمة،
و�إن كان هناك اهتمامٌ ٌ
قليل قبل ذلك ،هذا ف�ض ًال
ع�ن �إنج�از درا�س�ات ا�ست�شرافية تُعن�ى بمعالم
م�ستقبل ال�شباب(((.
((( �إذا كان ا�ست�شراف م�ستقبل ال�شباب الإفريقي يرتكز على كونهم
الفئة العمرية الغالبة؛ فهل يعني ذلك �أنّ العالقة بينهم وبين
القارة العجوز عالقة عك�سية؛ باعتبار ال�شيخوجة التي تعمّ �أوروبا؟
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لكن هذه القوة الديموغرافية فرضت نفس���ها؛ بحيث لم
يعد باإلمكان تجاهله���ا وال إقصاؤها؛ لمحوريتها وخطورتها
على مس���تقبل ش���ؤون القارة ،فصار يُحسب لها حسابها في
مي���زان التغ ّي���رات الجارية والتفاعل الحاص���ل بين الداخل
والخارج؛ من خالل :إنشاء ٍ
هيئات شبابيةٍ وطنيةٍ دستورية(((،
كم���ا جعل االتح���اد اإلفريقي م���ن بين اهتمامات���ه تمكين
الش���باب((( عبر مجموع���ةٍ من البرامج ،س���واء على المدى
((( الف�صل  33م��ن الد�ستور المغربي ،الف�صل الثاني من
الد�ستور ال�سوداني 2005م ،وغيرهما.
((( لما ينتظرهم من تحقيق «�أجندة الوحدة  »2063مع الذكرى
المئوية الأولى من �إن�شاء منظمة الوحدة الإفريقية.

اإلفريقي للش���باب مع ك ّل 1
القري���ب أو البعيد ،منها :اليوم
ّ
ً
ومؤسس��� ّيا للعمل الش���بابي
نوفمبر ،مما يضع إطاراً قانون ّياً ّ
بالقارة(((.
وأهمية هذه الخطوة تكمن في وضع الخطوط العريضة
للسياسة الشبابية ،واالنتباه إلى هذه الطاقة والقوة التي ظلّت
منس��� ّية؛ برغم كونها رأس ك ّل الثروات وعماد المستقبل ،فهم
أه ٌل لقيادة المجتمع ،وتو ّلي المسؤولية ،وإدارة شؤون الدولة،
ورفع المطالب الشعبية.
فتي؛ ذلك أ ّن الش���باب
والمجتم���ع
اإلفريقي مجتم��� ٌع ّ
ّ
(((
يش��� ّكلون أكثر من  %65من السكان  ،وهم األشخاص الذين
تتراوح أعمارهم ما بين س ّن )35 - 15( :حسب ميثاق الشباب
اإلفريقي؛ بيد أ ّن الوقوف على الواقع الشبابي المر ّكب األبعاد
في السنوات األخيرة يوحي بجملةٍ من التحوالت الخطيرة:
 أ ّن الش���باب أصب���ح ظاه���ر ًة ماثل ًة للعي���ان ،تفرضتحدياتها على مختلف الفاعلين السياس��� ّيين وطن ّياً وإقليم ّياً
ودول ّي���اً؛ وهو ما يجعل من التفاع���ل معها أمراً حتم ّياً ال مف ّر
مشروع
سياس���ي ،وإ ّما بش���كل
خطاب
منه؛ إ ّما على ش���كل ٍ
ٍ
ّ
ٍ
أخالقي  /حضاري.
بترشيد
تنموي ،وإ ّما
ٍّ
 أنه كلما زاد وعي الش���باب بقضاياه كان ذلك دافعاً لهاالجتماعي والسياس���ي ،وهو في ازديا ٌد مس���تم ٌر
نحو العمل
ّ
بحكم طبيعة العالم المتحرك.
 أ ّن ال���دول ذات الكثافة الس���كانية الكبرى ال تش���هداستقراراً متماسكاً؛ مثل :نيجيريا ،ومصر ،وإثيوبيا ،والكونغو،
والجزائ���ر ،وهو ما يعني أ ّن هذا الملف ال يزال مؤ ّرقاً ومقلقاً
للحكوم���ات .وعليه؛ فإ ّن هذه الفئ���ة العمرية حي ٌة وحاضرة،
اإلقليمي ،وكذا الدول القُطرية ،بسبب
وتشغل اهتمام النظام
ّ
التغيرات الكبرى التي يعي���ش فيها العالم منذ انتهاء الحرب
الباردة.

وانطالقاً من هذا الواقع :كيف يمكننا استشراف بعض
مالمح مس���تقبل الجيل القادم ،وذلك باس���تنطاق الماضي،
وتأمل الحاضر ،انته���ا ًء إلى المآل في حدود الـ ()15 – 10
س���نة القادمة؟ وما هموم الش���بيبة في القارة السمراء؟ إلى
أين تتجه الش���ؤون الش���بابية في إفريقيا منذ انتهاء الحرب
الب���اردة؟ وهل س���يختفي تحدي األمن واالس���تقرار قريباً؟
وهل تبنّي الحكومات لملف الش���باب س���يؤدي إلى ٍ
مزيد من
المكتس���بات ،أو إلى احتواءٍ وتدجين ،أو تمريرٍ للصالحيات
إلى ورثة الزعامة السياسية؟
في ضوء هذه التس���اؤالت؛ نناقش قضايا محورية عن
الش���باب اإلفريقي ،في إطار اآلمال السياسية واالقتصادية
المتجددة ،والتحديات األمنية والحضارية ،وفي الختام نقدم
عدداً من المقترحات.

�أو ًال :الآمال المتجددة:
�أ  -الم�شهد ال�سيا�سي:

المتأمل في األنظمة السياسية اإلفريقية الراهنة؛ يدرك
أنها لم تعد تمتلك من القوة ما كان بيدها عش���ية االستقالل،
مما قلّص من ف ْرض إدارتها على المجتمع ،ما يعني أ ّن القرار
الداخلي بدأ يؤول أمره إلى الشعب ،وهو ما سيمنح
السياسي
ّ
ّ
الشباب في المس���تقبل اختيار قادتهم ،وهو اتجاهٌ سلي ٌم نحو
التحرر الوطني ،وترسيخ أسس التح ّول الديمقراطي.
بشكل لم يُعهد فيها،
والقارة تتجه نحو االندماج
الطوعي ٍ
ّ
ويظهر األمر بصورةٍ أكثر وضوحاً في غربها ،على مس���توى
المجموعة االقتصادية لدول غ���رب إفريقيا ،حرك ًة ،أفكاراً،
استثماراً ،سياس ًة ،أمناً.
عل���ى أ ّن الخيارات المتاحة الي���وم أكثر مما كانت عليه
قب���ل عقود؛ فبإمكان الدول اإلفريقية اليوم أن تتجاوز الدولة
بدول آسيوية أو أمريكية؛ خالفاً
المس���تعمرة لتربط عالقات ٍ
لما كان عليه األمر أيام الحرب الباردة ،ولتغ ّير موازين القوى.
ّ
الح َكم األقوى
ومن
المرشح مستقب ًال أن يكون الدستور َ
((( فيما �أدرك القائمون على الندوة العالمية لل�شباب الإ�سالمي
ٍ
خالفات وطنيةٍ وتوترات داخلية ،بعد اإلجماع
�أهمية هذه الفئة العمرية ف�أن�ش�ؤوا لها م�ؤ�س�سة دولية ،تعمل في في حال وجود
�إطارها منظمات وهيئات �شبابية ،منذ عام 1972م.
على تجريم ك ّل اس���تحواذٍ على الس���لطة بالقوة ،سواء على
((( مفو�ضية االتحاد الإفريقي تن�ضم �إلى ال�شباب الأفارقة؛ في المستوى الوطني أو حتى من االتحاد اإلفريقي نفسه((( ،ولن
تجربة محاكاة لقمة االتحاد الإفريقي في تون�س ،انظر:

http://au.int/ar/african-union-commission-joinsyoung-africans-simulation-african-union-ssummit

((( وق���د ع ّلق االت��ح��اد الإف��ري��ق��ي ع�ضوية غينيا بي�ساو عقب
انقالب 2012م الذي �أطاح برئي�سها.
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أي وصول إلى الحكم مس���تقب ًال في أغلب الحاالت
يحظ���ى ّ
بالمصداقي���ة والش���رعية إال باالنتخاب الح��� ّر والنزيه ،ولو
نس���ب ّياً ،كالفوز في االنتخابات بنس���بةٍ معقولة في السنغال
أحزاب عتيدةٍ من
وكوت ديفوار والغابون ..إلخ ،ثم إ ّن سقوط
ٍ
السياسي وبروز قيادات حزبية جديدة؛ يبرهن على
المش���هد
ّ
أ ّن التحول الديمقراطي يأخذ مس���اره الصحيح ،وأ ّن الحياة
السياسية قد دخلت طور التعافي.
ً
وق���د يكون من بين أس���باب ذلك -مث�ل�ا -في إفريقيا
«الفرنكفونية» :هالك جاك فوكار  Jaque foccartالذي قام
تخريبي لك ّل مقا ِوم للحكومة الفرنسية عقب االستقالل،
بدورٍ
ٍّ
بش���كل أق ّل
م
يت
كان
وإن
كلية،
يختف
لم
الدور
ذل���ك
ن
أ
ٍ
إال ّ
ّ
افتضاحاً اليوم.
عل���ى أ ّن جوه���ر الديمقراطية يتوقف على الس���يادة
الش���عبية ،وال يقف فقط عند ح ّد الشكليات ،ونعني بها هنا:
تجس���د العدل في مختلف
االنتخ���اب والتمثيل؛ بل ينبغي أن ّ
محوري في االجتماع اإلفريقي.
أبعاده ،والعدل مفهو ٌم
ٌّ
ومن مؤشرات السيادة الشعبية:
 حالة التعليم ف���ي الجامعات اإلفريقية :وهي الفضاءاألرحب لتفجي���ر طاقات النشء ،وللوص���ول إلى تلك الغاية
جذري في س���لك التعلي���م العالي ،وضبط
إصالح
ال بد من
ٍّ
ٍ
االرتبارك الذي يت���ر ّدد صداه في المظاه���رات واإلضراب
وتأخر االمتحانات ..إلخ ،وعل���ى الجامعة الرهان األكبر في
التغيير نحو األفضل.
 ارتفاع نسبة مستخدمي شبكات التواصل االجتماعيلدى أوساط الشباب :واالهتمام بشؤون التخطيط والبرمجة
ٍ
فئ���ات عريضةٍ اليوم من
والتقيي���م ،ك ّل ذلك أدى إلى وجود
مهن ثقافية ح ّرة ،كالمعلوماتيين ،والصحافيين والكتاب
ذوي ٍ
واألدباء ،والمحللين ،والمستش���ارين ،وهم كفاءات قادرةٌ على
التغيير.
 تو ّف���ر المعلومة :وه���و عام ٌل فائ���ق األهمية ،لقدرةالمعلوم���ة على تغيير األف���كار ،ومن ث ّم تغيي���ر بنية النظام
السياس���ي؛ بالكش���ف عن حقيقته اس���تناداً إل���ى حقائق
علمية ثابتة ،وتتخطي أس���لحة الضعفاء :التخفي والتس���لل
والتخريب((( ،كما تزيد من جرأة الشباب في نقد الحكومات
((( ت�شارلز تلي :الحركات االجتماعية  ،2004 - 1768ترجمة
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ومواجهته���ا ،ودحض برامجها السياس���ية المؤسس���ة على
الوعود الكاذبة والتضلي���ل اإلعالمي والتقارير المغلوطة؛ أو
سياس���ي مغاير لما
برنامج
ف���ي أقل األحوال تقديم رؤيةٍ أو
ٍ
ٍّ
تقدمه الدولة .وهذه الس���يولة في المعلوم���ة مرتقبة؛ نظراً
الزدياد وس���ائل االتصال والمواصالت ،واختراق التكنولوجيا
للش���عوب اإلفريقية ،وهو ما يص ّع���ب العمل على الحكومات
التي اعتادت التضليل ،ولن يكون من الس���هل تهدئة الشباب
عند انكشاف الخدع والوعود الكاذبة(((.

ب  -الفر�ص االقت�صادية:

قوي لولوج السوق
جاذبية االستثمارات اإلفريقية عام ٌل ٌّ
العالمية وزيادة االندماج اإلفريقي ،وهو ما قد يعطي فرصة
لتوسيع الطبقة الوسطى ،وزيادة الدخل لدى الفئات التي في
مقتبل األعمار.
لكن س���لّم إفريقيا ف���ي التجارة الدولية يكش���ف عن
االقتصادي المت���ر ّدي ،نتيجة التبعي���ة االقتصادية
وضعه���ا
ّ
للدول الغربية ،التي تستفيد من مواردها األولية في التصنيع
والتجارة وتطوير التكنولوجيا ،وهو تح ٍّد كبيرٍ أمام رجال الغد،
لعمل جبارٍ لتصحيح الخلل الذي اس���تم ّر عقوداً من
يحت���اج ٍ
الزمان ،وهنا أهمية االعتماد على الش���باب لكس���ب الخبرة
التكنولوجية وتوطينها بالقارة؛ للخ���روج من المأزق المؤ ّرق،
وتحقيق التنافسية في األسواق العالمية في شتى المجاالت:
الزراعة وتربية المواشي والتعدين ..إلخ.
إ ّن دف���ع حركة الم���رور عبر ربط الط���رق بين الدول،
وإزالة الحواجز الجمركية وك ّل أنواع القيود ،يس ّرع من تبادل
األفكار ،ونقل الخبرات ،وتنمية القدرات ،واكتساب الكفاءات
والتج���ارب ،وهو ما يع ّد إحدى ثم���رات االنفتاح اإلفريقي-
اإلفريقي؛ بعكس ما كانت عليه األمور قبل عقود ،وهو طري ٌق
للتغلب على التجزئة ،وإعادة تشكيل لوحدةٍ جغرافيةٍ تتناسب
وتطلعات األفارقة الذين عانوا مرارة التفرقة.
وتقديم ربيع وهبة ،المجل�س الأعلى للثقافة ،الم�شروع القومي
للترجمة ،العدد  ،957القاهرة ،الطبعة الأولى 2005م� ،ص
.258
((( ( 1968و 2011م) :تواريخ ذات داللة ،قام بها �شباب وطلبة
في فرن�سا وفي القارة في الأزمنة المعا�صرة؛ مع وجود قوا�سم
م�شتركة في الأو�ضاع القائمة ،والظواهر قد تُعدي.

فالثالثي المرك���ب األضالع الذي يع��� ّول عليه إلخراج
إفريقيا من النفق المظلم ه���و :البحث العلمي ،والصناعة -
قيم سياس���يةٍ
الزراعة ،الرؤية الحضارية ،وما ينبثق عنها من ٍ
في الحكم الرش���يد ،ووجود المؤسس���ات القادرة على تلبية
ض���رورات االجتماع ،فاألفارقة قادرون على أن يكونوا قاعدة
صناعي���ة عالمي ًة؛ نظ���راً لما يمتلكونه من ث���روات معدنية،
وطاق���ات متج ّددة وحيوي���ة للصناعات الثقيل���ة ،و َمن يتتبع
االكتشافات المعدنية يالحظ تزايدها ،وهو ما قد يكون عامل
ثراءٍ لدى بعض شعوب القارة.
ولدى بعض الش���باب طمو ٌح تصنيعي ،ومستقبل واعد،
م���ا يعني أ ّن أمث���ال هؤالء عندما يج���دون الرعاية والدعم؛
فإنهم قادرون على تلبية احتياجات إفريقيا الصناعية ،وليس
بالضرورة -حال ّياً -الوصول إلى ما وصل إليه الغرب ،موازاة
مع ذلك :ينبغي اتخاذ سياس���ات حماي���ة من قِ بل الحكومات
دعماً وتشجيعاً للنشء الصاعد وللبحث العلمي.
ثم إ ّن االستثمارات الخليجية  -اإلفريقية ،وما تع ّبر عنه
تنام مس���تم ٍّر ،ما قد يو ّفر للشباب
من ٍ
انفتاح اقتصادي ،في ٍ
باباً لالكتساب والعمل وتقليل الفقر ،واالبتعاد عن المؤسسات
المالية المتوحشة ،بانتشار الصيرفة اإلسالمية ،وما تضخّ ه
أم���وال بإفريقيا ،وعائد تلك العالقات سياس��� ّياً
من رؤوس
ٍ
ً
واقتصاد ّيا :توسيع الخيارات السياسية أمام الدول اإلفريقية،
والتملص من القبضة الغربية.

ثاني ًا :التحديات:
�أ  -التحديات الأمنية:

االس���تعمار بوقاحة بالمطالب القومية والثقافية والنزاعات
ٍ
دويالت
اإلثنية والدينية؛ من أجل تفكيك الدول ،وتحويلها إلى
عاج���زةٍ أمام تح ّكم الس���وق ،فتتزايد مظاه���ر الفوضى في
العالم(((.
ثم إ ّن حالة ليبيا وتداعياتها األمنية على مناطق الجوار،
بوضوح
أجنبي في شؤون إفريقيا ،يكشف
وما تبعه من تدخّ ٍل
ٍ
ٍّ
عن االس���تراتيجية الغربي���ة بإبقاء اش���تعال الحرائق؛ حتى
تنصب نفسها رجل اإلطفاء المخلّص!
ّ
ما يعن���ي ضرورة الوقوف على األس���باب الموضوعية
لتلك السياسات «السادية» المتاجرة بشقاء اإلنسان؛ للحيلولة
دونه���ا ،ويمكن تلخيص أس���بابها ف���ي :التهميش ،واإلقصاء
الناشئ عن الجور والحيف والتعسف تجاه شريحة معينة من
شرائح المجتمع :دين ّياً ،سياس ّياً ،اقتصاد ّياً ،اجتماع ّياً.
األجنبي لن تتم
العس���كري
ولع ّل مس���ألة وقف التدخّ ل
ّ
ّ
اإلقليم���ي اإلفريقي ،وهو ما ال
جهوي من النظام
إال بق���رارٍ
ٍّ
ّ
يلوح في األفق القريب؛ لتعارض المصالح األمنية بين الدول
اإلفريقية من جهة ،والرؤى االس���تراتيجية نحو القارة ..من
جهةٍ أخرى.
رفض أو معاداةٍ
على أنه إن كان المقصود باإلرهاب :ك ّل ٍ
للحضارة الغربية ،وأ ّن غير الغربي عليه دائماً أن يكون مجرد
«مس���تهلك» لهذه الثقافة الغربية؛ فلن يؤدي ذلك إلى تحقيق
األفارقة لذواتهم ،بل إلى حرمانهم من أن يكونوا حتى «مثل»
الغربيين(((َ .س���تُبْقي القوى الغربية عل���ى قدرٍ من األزمات
والبؤر الملتهبة؛ تضم���ن لها التدخل ما بين الفينة واألخرى،
وإعادة ترتيب األمور وفق مصالحها ووفق المتغيرات الدولية؛
بدليل إغراق القارة باألسلحة الفتاكة ،وقد يتم تبديد كثيرٍ من
الطاقات اإلفريقية مادي ًة ومعنوي ًة في األعوام القادمة؛ بسبب
المش���كالت األمنية :الحروب بالوكالة ،الصراعات الداخلية،
مواجهة اإلرهاب على حساب التنمية والنهوض.
من التحديات الكبرى التي تنتظر الش���باب في إفريقيا:

عل���ى الرغم م���ن أ ّن أبناء القارة يتطلعون لالس���تقالل
والتح ّرر؛ فإ ّن ثمة متغيرات سياسية وأمنية وحضارية ،تدفع
بالقوى الكبرى للتدخل في الشؤون اإلفريقية بذريعة الحرب
على اإلرهاب ،فبدل أن تتقلص القواعد العس���كرية الغربية
فهي آخذة ف���ي االزدياد ،ومن المتوقع ارتفاعها إن س���ارت
األمور على ما هي عليه من ضعف الدولة المركزية ،وعجزها
عن س��� ِّد حاجات مواطنيها ،والحفاظ على اللحمة الوطنية،
((( حلمي �شعراوي :الفكر ال�سيا�سي واالجتماعي في �إفريقيا،
وتكالب القوى الكبرى على استغالل الثروات.
الهيئة الم�صرية العامة للكتاب ،القاهرة ،ط2010 – 1م،
وفي الوقت نفسه؛ يسعى النظام الرأسمالي العالمي إلى
�ص .42
ٍ
مزيد من إجراءات إدخال إفريقيا في «نظام الس���وق» ،وإلغاء ((( حلمي �شعراوي ،الفكر ال�سيا�سي واالجتماعي في �إفريقيا،
قدرة الدولة على مواجهة غزو الس���وق الخارجي ،ويتالعب
مرجع �سابق� ،ص .41
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تحدي األمن واالستقرار ،ولعله أكبرها ،ففي غيابهما ال يمكن
مش���روع اجتماعي  /إصالحي أن يتبلور ،فض ًال عن أن
ألي
ّ
ٍ
يؤتي أكله ،فاالستقرار مدخل ال مناص عنه للنهوض ،أو ث ّمة
ق��� ْد ٌر ال بد منه ،ما يعيد طرح الس���ؤال عن مق ّومات النهضة
من جديد .وفي ظ ّل التصعيد الغربي ض ّد «اإلرهاب» ،بزعامة
فرنسا في منطقة الس���احل والصحراء ،ال يُستبعد أن تتكرر
تجربة الفش���ل ،كما حصل للوالي���ات المتحدة األمريكية في
حربه���ا في أفغانس���تان 2001م والع���راق 2003م ،فمنذ أن
بدأ التدخّ ل الفرنس���ي بش���مال مالي س���نة 2013م؛ ما زال
الخرق اإلرهابي تتس���ع دائرت���ه في المنطق���ة على الراقع
الغربي وحلفائه .فاالنصياع لإلمالءات الغربية في القضايا
ّ
يؤجج من نيران الطائفي���ة بين أبناء
ق���د
الداخلية
األمني���ة
ّ
الش���عب الواحد أو مع الجوار ،كما أ ّن المصادقة على قوانين
اإلرهاب قد تُتخذ ذريعة لتصفية الخصوم أو تسميم األجواء
السياسية.

ب  -التحديات الح�ضارية:

ويتو ّق���ع فاعلية المؤسس���ات الدينية((( في المش���هد
اإلفريقي ،بشقّيه األهلي والحكومي ،بل صراع أتباع المذاهب
الفكرية ،مث ًال :السنّة والشيعة ،في بعض المناطق ،كما حصل
في نيجيريا ،وقد ينتش���ر التش���يع في إفريقي���ا إذا لم يتم
التص���دي له ،لاللتباس الحاصل ف���ي خطابهم؛ من ادعائهم
ح���ب آل البيت ،ومس���اهمتهم في التنمي���ة والبنى التحتية،
ّ
الس���خي م���ن الحكومة
واس���تعانتهم بأبناء البالد ،والدعم
ّ
اإليرانية راعية التش���يع في العالم ،وكثرة الجامعات الشيعية
بالقارة ،واستغاللهم وسائل اإلعالم ،مما يزيد في ش ّق صف
المسلمين ،وإضعافهم ،وتشتيت جهودهم ،وتأجيل نهضتهم.
ومع ظهور التيارات الدينية والمذاهب الفكرية؛ قد تظهر
نخبة دينية عالمة في عقدها الثالث أو الرابع ،وربما مشايخ
في العل���م لهم نفوذهم وتأثيرهم في الرأي العام والس���احة
الوطنية؛ بس���بب عودة األفواج المتخرجة من الدول العربية،
وافتتاح كليات للشريعة ،وإجراء بحوث ودراسات علمية ،وهو
ما قد يُس���هم في دفع الحركة العلمية ،وتوضيح وبلورة بعض
المفاهيم ،وإحياء نفس التجديد على مستوى الجناح الغربي
في العالم اإلسالمي ،والتصدي للتغريب.
لقد استطاع شباب الحركة اإلسالمية في بعض المناطق
اإلفريقية من وضع لمستها على المشهد االجتماعي ،كما هو
موحد من أجل التدين
الحال في الس���نغال مع حركة :شباب ّ
والعمل واألخالق (.)JUSTE
أما نش���اط الكنائس بين اليافعين خطاباً وممارس��� ًة،
وإنشاء مؤسسات الوعظ المسيحي ،وبناء الكنائس ،والتدخل
في األزمات من أجل التنصير بين أبناء المس���لمين ،فلم يعد
خافياً .كما تعمل أجندة الغرب الس���تقطاب الش���باب ،كما
نالحظه في السياسات األمريكية عبر البطاقة الخضراء ،وال
علمي مح ّدد أو تكوين نسبي،
يحظى بها إال َمن لديه مستوى ّ
لمهجره الجديد.
بالجملة َمن يق ّدم نفعاً َ
فقد اس���تقبل الرئيس األمريكي ب���اراك أوباما قيادات

إ ّن قضاي���ا القيم والهوية واألخالق هي المح ّدد الرئيس
في االتجاه التاريخي ،وما األمور األخرى إال وسائل :السياسة،
االقتصاد ،االجتماع ،العلوم في بُعدها التطبيقي.
وبنا ًء عليه؛ ستشتبك القيم اإلفريقية (المؤمنة بالغيب /
الميتافيزيقي) في صراع مع القيم الغربية المادية الس���اعية
للهيمنة على الوجدان اإلفريقي واس���تالب كرامته اإلنسانية،
وه���و -أي اإلفريقي -يق ّدر قيم الحي���اة الجماعية والتعاون
والتشارك ،فيما ينحو الغرب منحى الفردانية واألنانية ،وهو
رفض لنمط الغرب في طريقة العيش ،كما أ ّن
ما سينتج عنه ٌ
الصراع سيظهر أيضاً على مس���توى المرجعية ،من مساندة
الحقوقي المستند على الشرعية الدولية ،في مقابل
الخطاب
ّ
أي مرجعية أخرى بما فيها اإلسالم ،علماّ بأ ّن القارة أكثر من
ّ
نصف سكانها مسلمون.
ويتو ّقع في العقود القادم���ة تنامي َد ْور الدين والتيارات
الدينية بالمجتمعات اإلفريقية ،وهو ما يفرض استثمار القيم
الدينية المتناغمة مع الهوية اإلفريقية في نهضتها ،من رفض ((( ومنها م�ؤ�س�سات �إقليمية ووطنية :الإقليمية :اتحاد علماء
�إفريقيا ومنتدى الو�سطية في غرب �إفريقيا ورابطة علماء
ك ّل أش���كال الظلم ،والدعوة إلى اإلحسان ،والتشبث بالعدل،
�أئ��م��ة ودع���اة منطقة ال�ساحل الإف��ري��ق��ي ،م�ؤ�س�سة محمد
وفعل الخير ،وتوقير الكبير وصل���ة الرحم ..إلخ ،وهنا تكون
ال�ساد�س للعلماء الأفارقة .الوطنية� :إن�شاء من�صب الوزير
حاسم ومح ّدد لحركة الم ّد والجزر
المصالح الغربية ذات أثرٍ
ٍ
المعني بال�ش�ؤون الدينية في ال�سنغال� ،أو المجال�س العلمية
في كوت ديفوار ..وغيرها.
فيها.
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شبابية -وكان األول من نوعه -من  50دولة إفريقية 2013م،
وهو ما يُظهر حج���م االهتمام بهم ل���دى الواليات المتحدة
األمريكية ،مع أ ّن مصالحها ال تزال تش ّكل األولوية لها في ك ّل
قطرٍ إفريقي ،وما يس���تفاد من فترة رئاسة أوباما على الرغم
م���ن أصوله اإلفريقية :أنه ال يع��� ّول على األجانب في نهضة
القارة ،وإنما على سواعد أبنائها.
أما االتحاد األوروبي؛ فهو ينظر إلى الشباب باعتبارهم
عام ًال اقتصاد ّياً ينبغي االس���تفادة منه ،وهنا تأتي سياس���ة
الهج���رة االنتقائية ،وامتص���اص الدماء الح ّي���ة عبر المنح
الدراسية والتس���هيالت المغرية لمتابعة الدراسة في القارة
العجوز ،ومن ث ّم ضمان ٍيد عاملة تزيد من عائدات االقتصاد
األوروب���ي .وال تخف���ى ح ّدة التنافس بي���ن االتحاد األوروبي
والواليات المتحدة األمريكية عل���ى إفريقيا ،وهو ما ينعكس
تلقائ ّياً على ش���بابها ،وفي كال الحالين يتم تسويق «النموذج
الغربي» من خالل تبنّي بعضهم للقيم الغربية.
العنصري والكراهية تجاه األجانب
لك���ن تزايد الخطاب
ّ
في الغ���رب نتيجة األزم���ات الداخلية المتفاقم���ة ،والفراغ
الروح���ي ،واالنهي���ار األخالق���ي ،ووصول أح���زاب اليمين
المتطرف���ة إلى الحكم ،كم���ا هو واضح ف���ي حالة الرئيس
األمريكي دونالد ترامب ،قد يدفع شباب «دول العالم الثالث»
إلى إعادة التفكير في ش���أن الهج���رة واالغتراب؛ مما يم ّهد
السبيل أمام العودة إلى األوطان وبناء المستقبل بها.
ومن التحديات الحضارية :ارتفاع نس���بة الجهل واألمية
التي ترتب عليها :اإليمان بأوهام وأساطير ّ
تعشش في عقول
ٍ
فئات عريضةٍ من الش���باب ،ترسم لهم مستقبلهم ،وال تستند
بحجة اتباع اآلباء واألجداد.
إلى المنطق ،وال البرهان؛ ّ

ج � -شباب على مفترق الطرق:

إ ّن الحفاظ عل���ى التراث اإلفريق���ي ،والتنوع الثقافي،
والوعي بقضايا التحرر ،كفي ٌل بأن يش ّكل مناع ًة قوي ًة وممانع ًة
م���ن الذوبان ف���ي طوفان العولم���ة ،ثم إ ّن األس���رة ال تزال
متماسكة إلى ح ٍّد كبيرٍ في كثيرٍ من المناطق اإلفريقية ،فهي
التربوي األول للتنشئة الدينية واألخالقية والقيمية؛
المحضن
ّ
ٌ
جهات منازعة لها في وظيفتها ومهامها األصلية.
وإن كان ثمة ٌ
ويتوجب على ك ّل المؤسس���ات التربوية واالجتماعية أن
ترقى بتنش���ئة أبنائها ،وصوالً إلى الرش���د الشبابي والحياة
الكريم���ة الل َذيْ���ن يؤديان إل���ى فتح آفاق المس���تقبل للجيل
الصاعد من غير حيْرة وال ضالل ،وتحقّق على أيديهم العمارة
المنشودة للمدنية اإلفريقية قيماً ونُظماً.
اعتماد وتبنّي حلول إفريقي���ة ناجعة نابعة من الحقائق
االجتماعية والتاريخية ،واألخذ بزم���ام المبادرة الجادة ،ك ّل
ذلك يدعم الحلول الش���رعية ،ويؤهلها لالستمرار والتط ّور،
ويتيح فرصة تقويمها وتصويبها ،ومقاومة العولمة.
وقدرة الش���باب اإلفريقي على التك ّي���ف مع المتغيرات
المتس���ارعة ،ومخرجاتها السياسية واالقتصادية ،تاب ٌع لمدى
أهليتهم للمواجهة ،وتم ّكنهم من مفاتيح العصر ،فيما ال يزال
َد ْور كثيرٍ منهم مقتصراً على التنفيذ في الغالب األعم ،إن لم
يكونوا على حاشية الحياة ،وليس إصدار القرار؛ فإ ّن مجاراتهم
يتحسن خصوصاً مع
للمتغيرات ستظل بطيئة ،ولع ّل األمر قد ّ
الفئ���ة المثقفة منهم ،وذلك لما يوليه االتحاد اإلفريقي حال ّياً
للش���باب من اهتمام ،فقد أخذ االتحاد اإلفريقي على عاتقه
دعم الشباب في القارة ،ومواجهة قضاياهم ،وح ّل مشكالتهم،
وذلك من خالل عددٍ من اإلجراءات ،أهمها:
ميثاق الشباب اإلفريقي.
 إصدار ٍيوم للشباب اإلفريقي.
 تخصيص ٍ عقد مؤتمرات رفيعة المس���توى تُعنى بقضايا الشبابفي القارة ...إلخ.
 حثّ ال���دول األعضاء عل���ى المش���اركة الفعالة فيتنفيذ خطط دعم وتمكين الش���باب على المستويين الوطني
واإلقليمي(((.

تفجير الطاقة الش���بابية والمواه���ب الدفينة يتم عبر:
تحسين جودة التعليم ،زرع الثقة في الذات ،تح ّمل المسؤولية،
واالعتن���اء باليد العاملة المدربة لكونها الق ّوة الواعدة ،تفعيل
العمل الجماع���ي والخيري؛ وصوالً به إلى الس���م ّو الروحي
واألخالقي لكسب الرهان.
أي ح ٍّد يمكن للش���باب اإلفريقي
وهنا نتس���اءل :إل���ى ّ
الصم���ود أمام م��� ّد العولمة؛ بالرغم من ك���ون إفريقيا ذات ((( د� .أيمن ال�سيد �شبانة :الموقف الم�صري من مقررات
االتحاد الإفريقي في مجال تمكين ال�شباب ،انظر:
ثقافات ومعتقدات متعددة؟ وما الوسائل القمينة بالمحافظة
http://acpss.ahram.org.eg/projectsRep.
aspx?Report_ID=32
على هويتها وقيمها وحضارتها الضاربة في جذور الماضي؟

ثقافية ف�صلية َّ
محكمة متخ�ص�صة في �ش�ؤون القارة الإفريقية
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الملف
والحقّ :أ ّن ش���باب إفريقيا لديهم من الفرص والوسائل
واإلمكانيات؛ ما يتيح لهم أن يكونوا في طليعة ش���عوب العالم
وقادتها؛ إ ْن هم أحس���نوا استثمار ك ّل الطاقات التي بأيديهم
وترش���يدها ،وإعطاء اس���م جديد ومعنى جديد لك ّل ما هو
إفريقي ،ومس���ح تلك الصور العالقة في أذهان البعض؛ من
اقتران إفريقيا بالحرب والفقر والجهل.

ثالث ًا :االقتراحات:

من األمور ذات األهمية القصوى لتفعيل َد ْور الش���باب:
إيجاد منابر للتش���اور والحوار ،على ش���كل لق���اءات علمية،
ومواس���م ثقافية ،و ُدور شباب أو مراكز علمية ،فال يُعقل في
القرن الحادي والعش���رين أن تكون المدن اإلفريقية منغلقة
على ذاتها ،ومحاطة بأحزمة الفق���ر وعصابات الجريمة ،ال
تتوافر على جس���ورٍ لتبادل وجهات النظر ومناقشة القضايا
العا ّمة ،في وقت يش���تد فيه االس���تقطاب من قِ بل أصحاب
النفوذ واأليديولوجي���ا ،فالعمران اإلفريقي بحاجةٍ إلى إعادة
ٍ
تخطيط لمدنه ،ولألماكن والمرافق العمومية ،ويتصل بذلك
شكل اإلدارة المحلية ،ونمط توزيع السلطة.
وبع���ض التقديرات ت���رى أ ّن الدول اإلفريقية س���تنحو
مس���تقب ًال تجاه تفعيل الالمركزية ،وم���ا يلحق بها من اتخاذ
مقارب���ات إدارية لضب���ط المجال الترابي؛ م���ن منح بعض
الجه���ات نوعاً من االس���تقالل الذاتي أو الحك���م المحلي،
في إطار البحث عن االس���تقرار اآلم���ن؛ نتيجة عجزها عن
تس���يير المرافق العمومية بجدارة وكفاءة ،ونقص الخدمات
االجتماعية بسبب الكثافة السكانية ،وغياب السلطة بالمعنى
التنظيمي (ضبط األمن ،تلبية حاجات المجتمع ،تطوير حياة
المواطن ،توفي���ر أدنى ح ٍّد من ض���رورات الصحة ،الحجر
الصح���ي ،والطب الوقائ���ي)؛ مما يفوت فرص���اً عدة على
األجيال الشابة.
يذهب الخبراء إلى أنه في غضون الس���نوات األخيرة؛
س���وف تزدحم المدن بس���اكنيها ،وذلك النتق���ال الناس إلى
الحضر ،وهو ما يطرح معضالت ديموغرافية ج ّمة؛ من توفير
زيادة الطلب على البنى التحتي���ة والمرافق العمومية ،وإدارة
وتس���يير شؤون البالد بصورة متوازنة بين الجهات واألقاليم،
ويتطلب ذلك برنامجاً أش���مل ،وهو تحديث اإلدارة اإلفريقية
وعقلية المسؤولين بأن :شرعيتهم رهينة بخدمة الشعب ليس
إال ،وما يطرحه تبعاً من إش���كالية س���يادة القانون ،وضمان
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العدالة لألفراد والمؤسسات ،وطرق توزيع السلطة والثروة.
وم���ن جملة المش���كالت التي تحتاج إلى ح��� ٍّل عاجل:
الفقر والبطالة في صفوف الش���باب ،ما يتطلب العمل على
إنش���اء بنى تحتية ومشاريع تنموية يستفيدون منها ،فالشباب
اإلفريقي بقطعه المسافات الطويلة في الصحاري والغابات،
وركوبه البح���ر والمخاطر ،وتحمله المش���اق ألزمان مديدة،
أبدى ش���جاعته وعزمه ،يحدوه األمل للوصول إلى طموحه،
لكن النتيج���ة المترتبة على تلك المغام���رات أثبتت أنها لم
تأخذ وجهتها الصحيح���ة ،ما يعني أ ّن على الحكومات إقناع
أبن���اء أوطانها أن ال مناص من تحقي���ق اإلنجازات العظيمة
فوق أراضي األجداد واألسالف ،تطلعاً ٍ
لغد أفضل ،وثقة في
الذات ،مبتغي���ة بذلك تعزيز قيم ال���والء واالعتزاز بالوطن،
وتحمل المسؤولية تجاه األجيال القادمة.
ويق ّدر بعضهم نسبة البطالة في صفوف الشباب بحوالي
 ،%60وهو مما ال ش���ك في���ه أم ٌر مقلق ،وله آثاره الس���لبية
الفادحة ف���ي زيادة الجريمة والعن���ف واإلدمان والمخدرات
والجريمة المنظمة والهجرة.
وأغلبية المهاجرين من أبناء القارة -بأعداد غفيرة -في
عنفوان ش���بابهم ،ويبدو أ ّن الحكوم���ات الغربية بات يؤرقها
ملف الهجرة ،وتبدي تعاوناً أكثر مع الزعماء األفارقة وهيئات
المجتم���ع المدني والمنظمات الحقوقية والثقافية لتس���يير
المل���ف؛ من باب درء األخطار ،وتخفيفه���ا إذا تعذر القضاء
عليها .سيشكل فك العزلة عن القرى واألرياف ضماناً لحيوية
االقتصاد ،وزيادة األنش���طة التجارية ،وخفض نسبة البطالة
والنزوح القروي ،وفي إطار أشمل ملف الهجرة على العموم.
على الش���باب اإلفريق���ي أن يهيئ نفس���ه للتعامل مع
الشعوب اآلسيوية حضار ّياً وسياس ّياً واقتصاد ّياً وتكنولوج ّيا،
ويضع استراتيجية لذلك ،لما يتوقع في المستقبل القريب من
انتقال مركز القوة العالمية إلى الش���رق اآلسيوي مع الصين
والهند واليابان ،وتش��� ّكل أهمية المحيط الهندي في التجارة
الدولية والقرب من إفريقيا معطى جيوبوليتيكيا ومعبراً آمناً
لش���عوب القارتَيْن ،وفرصة للتكامل االقتص���ادي والنهوض
التجاري ،واالنتقال من الهامش إلى المركز؛ تناسباً مع موقع
إفريقيا على الخريطة الجغرافية.
الحفاظ على التعدد والتن���وع «التنوع في إطار الوحدة»
دين ّي���اً ،اجتماع ّياً ،وتنظي���م زيارات إلى دول مث���ل :تنزانيا،

الس���نغال ،المغ���رب ،للوقوف عل���ى تجربتها ف���ي التعايش
الس���لمي .اتخاذ بعض المدن رمزاً للوف���اق والوئام؛ بجعلها
مكاناً لتوقيع اتفاقيات الس�ل�ام واألمن ،ومقراً للصلح وعودة
ال���دفء بين اإلخ���وة «األعداء»؛ بدل االلتق���اء في العواصم
الغربية أو غيرها تحت ش���عار« :رسل س�ل�ام ودعاة أمان»؛
قياماً بدور الدبلوماسية الموازية.
بيد أنه من بين المس���ارات التي يمكن توقعها مستقب ًال
للشباب اإلفريقي في عالقتهم بنهضة القارة:
أساس���ي في صناعة مس���تقبل إفريقيا
 القيام ب َد ْورٍٍّ
ونهضتها؛ نظ���راً لما يتيحه عالم اليوم من الفرص :االنفتاح،
شباب
انتش���ار التكنولوجيا ،وس���هولة التواصل ،ويتو ّلى ذلك ٌ
ذو خب���رة تنظيمية وقيادية ومهنية ،مؤمن بمس���ؤوليته تجاه
األجيال القادمة ،ومتشبت بتراث َمن سبق.
 تكري���س التبعي���ة والتخل���ف وقبول هيمن���ة الغربواالس���تقالة من الفع���ل الحضاري ،ورواد ه���ذا االتجاه هم
الفئة الممس���وخة ثقاف ّياً وحضار ّياً؛ ألنهم يتلقون عن الغرب،
ويرددون ما تقرره المصادر/العواصم الغربية.
 االنج���رار نح���و االقتتال والص���راع حماية للمصالحالضيقة ،أو وقوعاً في ش���راك المصالح الغربية ،وقادة ذلك
هم المنكفئون على ذواتهم؛ ممن تحركهم رغباتهم وشهواتهم.

الخال�صات:

الكبرى؛ فقد دخلت في ميدان المنافسة والمسابقة ،وق َدرها
أن تخوض المعركة بإباء وش���رف ،وليس باالنسحاب أو قبول
الهزيم���ة .قد تتحرر إفريقيا من قبضة المس���تبدين ،ويؤول
األمر إلى الش���عب في اختيار ح ّكامه كما يريد ويرغب ،لكن
ليس م���ن المتو ّقع –حال ّياً -أن ينفلت من قبضة الش���ركات
المتعددة الجنسيات؛ لتحكمها في ثروات الشعوب اإلفريقية
وخيراته���ا ،وللوض���ع البئيس في نظام التج���ارة واالقتصاد
الدولي ،أما ش���بح االنفالت األمني؛ فال يزال ماث ًال في كثيرٍ
من أجزاء القارة ،ويذهب الشباب وقوداً لتلك الصراعات!

التو�صيات:

 االجتهاد في إنش���اء مراكز علمية ش���بابية بمختلفأنح���اء القارة ،تُعنى بأد ّق التفاصي���ل المتعلقة بها ،مما يعزّز
والمعرفي بين أبنائها ،وزيادة المنح الدراسية
العلمي
التواصل
ّ
ّ
ورصد الجوائز المالية الضخمة
بين المؤسس���ات اإلفريقيةْ ،
المخصصة لالبت���كارات واالختراعات الش���بابية،
س���نو ّياً،
ّ
تش���جيعاً للبحث العلمي ،وتلك خط���وات كفيلة بتبديد ظالم
الجهل وتنوير الرؤى(((.
 إع���ادة الثق���ة إلى المواطن ،والرش���د إل���ى الحاكموالمؤسسة ،وترسيخ ثقافة مكافأة المحسن أ ّياً كان ،ومعاقبة
المسيء أ ّياً كان ،وتفعيل الدبلوماسية الموازية سعياً إلصالح
ذات البين ،والحفاظ على اللحمة الوطنية ،وتش���جيع الحوار
بين جميع األطراف.
���بل من شأنها إعادة الثقة للشباب اإلفريقي،
 إيجاد ُس ٍٍ
بمقومات مادي���ةٍ ومعنوية لمجابه���ة الواقع ،وهذا
وتزوي���ده
ما يتكفّل به اإلس�ل�ام لإلنس���ان أ ّياً كان ،حينما جعله مك َّرماً
يستحق ك ّل تكريم إذا عمل بمقتضاه ،وخليف ًة في األرض ،وك ّل
ش���يء مس���خّ ر له ب ّراً وبحراً وج ّواً ،ودعاه إلى إعمار األرض
والس���ير فوق مناكبها؛ متأ ّم ًال متف ّكراً معتبراً ،آخذاً بالسنن،
مزك ّياً نفسه ،ساعياً في ابتغاء مرضاة الله 

تنحو حرك���ة التاريخ منحى معيناً نتيج���ة عدة عوامل،
وانطالق���اً م���ن معطيات معين���ة ،لكن هن���اك مفاتيح لهذا
المس���تقبل ،لمن يريد العيش بس�ل�ام ،وفق ما تكش���ف عنه
تجرب���ة بعض األمم((( :وأوالها :التعلي���م على تع ّدد أصنافه،
ثم العدل ،وما يقتضيه ذلك م���ن إصالح األنظمة القضائية
والمسؤولية تجاه اآلخرين.
والدول���ي مح ّد ٌد
واإلقليمي
محيط الش���باب الوطن���ي
ّ
ّ
أساس���ي في غد األجيال الناش���ئة؛ وهو ما يعني أ ّن الواقع
ٌّ
اإلفريق���ي بجميع مكوناته حلقة في سلس���لة من التفاعالت
المادية والمعنوية ،وهنا يأتي السير نحو اتجاهات متعددة.
وعليه؛ ف���إ ّن إفريقيا اليوم لم يعد بإمكانها االنعزال عن ((( فعلى �سبيل المثال :مناق�شة داللة ان�سحاب ٍّ
كل من بورندي
وجنوب �إفريقيا وغامبيا من محكمة الجنايات الدولية ،وهل
حج���ة ،وبرغم اختالل الموازين بينها وبين القوى
العالم ّ
بأي ّ
ذلك ال�سلوك مقدمة لخروج �إفريقيا من النظام الدولي الذي
(((  �أوروب�����ا المعا�صرة مقارنة بما كانت عليه ف��ي الع�صور
الو�سطى ،اليابان  ،كوريا ،ماليزيا.

�أقيمت دعائمه عقب انتهاء الحرب العالمية الثانية مث ًال؟
وهل يقع عبء ذلك على ال�شباب؟ وما تكلفته؟ هذه الأ�سئلة
وغيرها جديرة بالبحث والت�أمل.
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تحديات اإلعالم اإلسالمي في غرب
إفريقيا :بوركينافاسو نموذجًا
�أ .هارون �سوادغو
باحث وكاتب وطالب دكتوراه ،من بوركينافا�سو

تعد
ّ

ت�سعيني�ات الق�رن الع�شري�ن الفت�رة
الت�ي �شه�دت ظه�ور و�سائ�ل الإعلام

الحديث�ة ،ومنه�ا الإذاع�ات ،في حق�ول الدعوة
الإ�سالمي�ة بمنطق�ة غ�رب �إفريقي�ا ،وق�د �أخ�ذ
مالحظ مع الألفية الثالثة،
ب�شكل
عددها ي�زداد
ٍ
ٍ
بظهورها في ال�ساحات الإيفوارية والبوركينية
والمالية والنيجرية والبنينية� ...إلخ.
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والإعلام الإ�سالم�ي ،بو�صف�ه ج�زء ًا م�ن العم�ل
الإ�سالم�ي ،يواجه تحدي�ات متنوعة في منطقة
غ�رب �إفريقي�ا ،حي�ث تواج�ه ه�ذه الإذاع�ات
تحدي�ات داخلية ،و�أخرى خارجية ،و�سيحاول
ال�سبل
هذا المقال الك�شف عنها ،مع التّطرق �إلى ّ
الت�ي يمكن �أن تُتخ�ذ لمواجهتها ،وتقليل �آثارها
الدعوي.
ال�سلبية على الخطاب ّ
ّ

�أ ّو ًال :التحديات الداخلية:

وهي التي ت ُم ّت بصلةٍ مباش����رةٍ إل����ى العناصر المك ّونة
خاصة،
بشكل عام ،واإلعالم
لبنية اإلعالم ٍ
اإلسالمي بصورةٍ ّ
ّ
وهي :الرسالة والمرسل والمستقبل ووسيلة اإلرسال.

 – 1تعدد مرجعيات الخطاب الدّيني:

يش ّكل تعدد مرجعيات الخطاب ال ّديني تحد ّياً قو ّياً في
وجه اإلعالم اإلسالمي ،ليس على مستوى القارة الواحدة
فحس����ب ،وإ ّنما هو ظاهرة عالمية تشغل األ ّمة اإلسالمية،
وغرب إفريقيا -بوصفها جزءاً من العالم اإلس��ل�امي -لم
يخل من ظاهرة تع ّدد االتجاهات والتيارات اإلسالمية.
جماعات إس�ل�امي ٌة متباينة
ففي غرب إفريقي���ا
ٌ
إسالمي
في المنهج والرؤى؛ يتش��� ّكل بمقتضاها إعال ٌم
ٌّ
يحمل رسالة إعالمية غير توافقية ،يصل به األمر في
بعض القضايا إلى ح ّد التناقض؛ ما يجعل المس���تقبِل
العادي لهذه ال ّرسالة في حيرة من أمره.
ّ

في الحالة البوركينية:

القضايا بوصفها من البدع الحس���نة التي ال يُنكر على
فاعلها؛ ناهيك عن المبالغة في اإلنكار.
وكان المس���لمون في بوركينافاس���و ،في حقبة ما
قبل 2003م ،نتيجة تأخّ ر ظهور اإلذاعات اإلس�ل�ام ّية،
يلجؤون اضطراراً إلى شراء مساحات إعالمية في بعض
اإلذاعات األهلية التجارية؛ لتقدي���م برامجهم ال ّدعوية
التي كانت تنحصر في الوعظ واإلرش���اد ،مع استهالك
هذه المساحات اإلعالمية المحدودة أحياناً في القضايا
الخالفية ،وتصفية الحسابات الشخصية(((!
ول ّما رأت إذاعة «المفاز» في «بوبو ديوالسو» النور
في مايو 2003م ،وظهرت إذاعة «الهدى» في واغادوغو
في ديسمبر 2004م ،وقناة «الهدى» في أواخر 2011م،
رجال ينتمون
وهذه الوس���ائل كلها كانت مب���ادرات من ٍ
الس���لفي أو متعاونين مع���ه ،أخذ هذا االتّجاه
لالتجاه
ّ
يفرض نفسه بق ّوةٍ في الساحة اإلعالمية اإلسالم ّية.
وم���ع أ ّن القائمين عل���ى إذاعة «اله���دى» أبدوا
اس���تعدادهم النتهاج سياسة المرونة الدينية واالنفتاح
على الجماعات اإلس�ل�ام ّية بك ّل أطيافها ،إذ أفصحوا
عن ترحابهم بدعاةٍ من خارج االتّجاه السلفي((( ،فإ ّن ث ّمة
مراقبة إعالمي���ة تُفرض على منتجات اإلذاعة حتى ال
تتعارض مع األطروحات السلفية؛ فيكون من المستب َعد
أن تسمع على موجاتها القول بجواز االحتفال بالمولد،

تع��� ّد الجمعي���ة اإلس�ل�امية الت���ي تع���رف ب���ـ
 ،Communauté musulmaneوجمعي���ة أه���ل
الس���نّة  ،Mouvement sunniteوالجمعي���ة
اإلسالمية التيجانية Communauté islamique
 ،Tidjaniyaم���ن أبرز االتّجاهات اإلس�ل�امية التي
يشغل دعاتها المساحات اإلعالمية المتاحة.
الس���نة
الس���لفي المتم ّثل في جمعية أهل ّ
االتجاه ّ
Mouvement sunnite؛ ن���ذر نفس���ه لتصحي���ح
�إ�سماعيل وديرا ،وال�شيخ علي �سانفو ،اللذان �أنك َرا على �أتباع
هذه الجمعية التبليغ لغير الحاجة ،ودع��اء الإم��ام وت�أمين
الس���نة ،ومحارب���ة ما يُع��� ّد بدعاً،
العقيدة ،ونش���ر ّ
الم�أمومين.
كاالحتفال بالمول���د النّبوي ،وإقام���ة المآتم ،والتبليغ
((( �سليمان ،ي��ان��وغ��و :ت��ع��دد ال��خ��ط��اب ال��دّع��وي الإ���س�لام��ي
خلف اإلم���ام لغير حاجة ،ودعاء اإلم���ام بعد الصالة
المعا�صر في غرب �إفريقيا� :آفاقه واتجاهاته وانعكا�ساته
(بوركينافا�سو) نموذج ًا ،ر�سالة ماج�ستير2009 ،م� ،ص .75
وتأمين المأمونين له ،واألذكار التي ليس لها أصل.
Mathias Savadogo,
((( Muriel Gomez-Perez,
وف���ي مقابل ه���ذا االتج���اه الس���لفي :الجمعية
2011. « La médiatisation des prêches et ses
الصوفي المتم ّث���ل في الجمعية
اإلس�ل�امية واالتجاه
ّ
enjeux. Regards croisés sur la situation à
(((
Abidjan et à Ouagadougou ». ethnographiques.
التيجاني���ة؛ إذ تنظر هات���ان الجمعيت���ان إلى هذه
((( تجدر الإ�شارة �إلى �أنّ ثمة نه�ضة دينية يقودها بع�ض الدعاة
ال�شبان في �صفوف الجمعية الإ�سالمية ،وفي مقدمتهم ال�شيخ

.]org, Numéro 22 - mai 2011 [en ligne
( h t t p : / / w w w. e t h n o g r a p h i q u e s . o r g / 2 0 11 /
Savadogo,Gomez-Perez
consulté
le
)2.03.2013
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ما جعل بعض الدعاة من االتّجاهات األخرى يصفونها
بأ ّنها إذاعة طائفية ،تسعى إلى تكريس مذهبية مع ّينة،
وعاجزة عن اس���تيعاب جميع االتجاه���ات في البلد؛
الشتراطها أسلوباً معيناً في الخطاب(((.
ولع ّل ّ
الس���لفي احتكا َر
الش���عور بمحاولة االتّجاه
ّ
اإلسالمي هو ما دفع المرشد ال ّروحي لالتحاد
اإلعالم
ّ
اإلس�ل�امي الدكتور (أبو بكر دكوري) إلى إطالق إذاعة
ّ
«رضوان للتنمي���ة» في م���ارس 2010م ،وهي اإلذاعة
التي تحاول اآلن -على ح ّد زعمها -استيعاب الخطاب
اإلسالمي بمختلف ألوانه ،بما فيه الطروحات المخالفة
ّ
الس���لفي ،ومنه���ا التحريض عل���ى االحتفال
لالتّجاه ّ
بالمولد النّبوي ،وبث فعاليات احتفاالته.
إعالمي
ف���راغ
فإذاع���ة «رضوان» ظهرت لس��� ّد
ٍ
ٍّ
يش���عر به معظم أتباع الجمع ّية اإلس�ل�ام ّية والجمع ّية
التيجان ّية في األوساط اإلسالم ّية ،وإرضاء ميولهم؛ إذ
كان���وا يرون في إذاعة «الهدى» إذاعة س���لفية بامتياز،
وال يُخف���ي معظم هؤالء إعجابه���م بإذاعة «رضوان»،
ويرونها اإلذاعة التي تعكس أصوات المجتمع المس���لم
في البالد.
وعلى ال ّرغم من أ ّن القائمين على إذاعة «رضوان»
يزعمون انفتاحه���م على ك ّل االتجاهات اإلس�ل�ام ّية،
ويس���تدلون على ذلك ببثهم شرائط لل ّدعاة المشهورين
من مختلف الجماعات اإلس�ل�ام ّية ،وإجراء مقابالت
معهم ،أو اس���تضافتهم في برامجه���م المتنوعة ،فإ ّن
كبير محاولة تغييب
المتتب���ع لبرامجهم يدرك بال عناءٍ ٍ
بعض األطروحات الس���لفية التي تش��� ّكل موضوعات
حساس���ة في المجتمع المس���لم البوركين���ي ،كالقول
ّ
ببدعية االحتف���ال بالمولد النبوي ،بطرح رؤى مخالفة
تحاول تأصيل االحتفال بالمولد وغيره من المناسبات
ال ّدينية.
فالساحة اإلعالمية اإلس�ل�ام ّية في بوركينافاسو

تشهد لونَيْن من الخطاب:
 الخط���اب الس���لفي :وتعمل على بث���ه :إذاعة«اله���دى» ،وإذاعة «المف���از» ،وقناة «اله���دى» ،ويراه
مناهضوه خطاباً غير متسامح مع الطرف المخالف.
 خطاب الجماعات اإلس�ل�امية ذات النزعة غيرالس���لفية :وهو خطاب يرى نفس���ه متس���امحاً ومرناً
ومنفتح���اً ،ويم ّثله خطاب إذاع���ة «رضوان» التي تعمل
على تكريس���ه؛ قبل أن تلحق بركبه���ا إذاعتا «اقرأ» و
«الفجر» ،وال س���يما إذاعة «الفجر» التي تق ّدم نفسها
عل���ى أ ّنها إذاعة الوس���طية ،وتس���تمد ق ّوتها من قوة
الجمعية الحاضنة لها ،وهي الجمعية اإلسالمية ،أولى
الجمعيات اإلسالمية بالبلد نشأ ًة وشعبية.

ال�ساحة الإعالمية الإيفوارية:

الوضع في الس���احة اإليفوارية متش���اب ٌه إلى ح ٍّد
كبير بحالة بوركينافاس���و ،إذ يستأثر المجلس الوطني
ٍ
اإلسالمي  CNIبإذاعة «البيان» التي باشرت بثها عام
2003م ،ومع أ ّن اإلذاعة أُنش���ئت باسم مك ّونات األ ّمة
الوطني
اإلس�ل�امية في ك���وت ديفوار؛ ف���إ ّن المجلس
ّ
اإلسالمي  CNIتم ّكن من بسط نفوذه عليها ،فعمد إلى
ّ
اس���تقطاب المقربين إليه والمنحازين له ،كدعاة وأئمة
المجل���س األعلى لألئمة  ،COSIMوجمعية التالميذ
والطالب المس���لمين في كوت ديف���وار ،AEEMCI
وجمعية ّ
الشباب المسلمين في كوت ديفوار ،AJMCI
ورابطة ال ّدعاة في كوت ديفوار .LIPCI
ه���ذا ،في الوق���ت الذي يح���اول فيه اس���تبعاد
الجماع���ات ذات النزع���ة الس���لفية ،أو التّقلي���ل من
حضورهم اإلعالمي ،كجمعية أهل السنّة (،)ASMCI
ومجلس أئمة أهل السنّة ( ،)CODISواتحاد التالميذ
والطالب المسلمين في كوت ديفوار (،)CEEMUCI
كما يتبع السياسة نفسها في حق ّ
الصوف ّية.
الطرق ّ
اإلس�ل�امي
الوطني
ومع أ ّن سياس���ات المجلس
ّ
ّ
اإليفواري  CNIفي إدارة اإلذاعة لم تدفع الجماعات
ّ
((( �سليمان ،يانوغو :تعدد الخطاب الدّعوي الإ�سالمي المعا�صر
الس���لفيين
في غرب �إفريقيا ،...مرجع �سابق� ،ص (.)87 - 86
الس���لفية إلى الخ���روج عليها ،فإ ّن ثلة من ّ
ّ
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ينتقدونها بأنها ليست إذاعة إسالمية ،وإ ّنما هي جهاز
لبثّ األغاني اإلسالمية(((.
السياس���ية التي عص���ف بكوت
وخ�ل�ال األزمة ّ
اإلسالمي ميالد إذاعة
اإلعالمي
ديفوار؛ عرف الوسط
ّ
ّ
إس�ل�امية جديدة باسم« :الفردوس» في مدينة بوركي،
وهي تحت إشراف المجلس األعلى لألئمة ،COSIM
كما شهد ميالد إذاعة «الفرقان».

� - 2ضعف المهنية وعدم االحترافية:

فاعل يستدعي استلهام األطر المعاصرة لإلعالم؛ مع
ٍ
استحضار روح الشريعة اإلسالمية ،ما يعني أ ّنه ينبغي
لإلذاعات والقنوات اإلسالم ّية أن تنتج برامج إعالمية
بروح إسالميةٍ
وثقافية واجتماعية واقتصادية ورياضية ٍ
الصرفة.
بجانب برامجها الدينية ّ
ّ
ح���ظ اإلعالم اإلس�ل�امي -من
ولع ّل من ُحس���ن
حيث ال ندري -أن ق ّيد ل���ه المجلس األعلى لإلعالم،
في بوركينافاس���و ،ولغيره من اإلعالم ال ّديني ،ضرورة
تخصيص نس���بة  20إلى  %30من برامجه لبرامج غير
دينية بحتة ،فلوال هذا الفرض من الس���لطة اإلعالمية
األولى في الب�ل�اد؛ ر ّبما لكان���ت ك ّل برامج اإلذاعات
اإلسالمية في البالد دينية خالصة.
ومع أ ّن هناك قانوناً صريحاً يح ّدد نس���بة  20إلى
 %30لبرامج ذات صبغةٍ غير دينية صرفة في اإلذاعات
ال ّدينية ،فإ ّن تنويع اإلذاعات اإلس�ل�امية لبرامجها لم
ي ْر َق بع ُد إلى المستوى المنشود؛ لقلّة الكوادر والكفاءات
ف���ي بعض المج���االت ،فأغلب اإلذاعات اإلس�ل�ام ّية
الموجودة حال ّياً في الس���احة «الواغالية»((( تفتقر إلى
نش���رات إخبارية تخرج بصورة احترافية ،كما أ ّنها لم
بشكل ف ّع ٍال مختلف فنون األدب ،من مسرحيةٍ
تستثمر
ٍ
وقصةٍ ومقال ،وغيرها من األجناس األدبية ،في خدمة
اإلسالم تحت مظلة ما يُعرف باألدب اإلسالمي.

كثير من بالد غرب إفريقيا
اإلعالم
اإلسالمي في ٍ
ّ
ال يزال في مرحلة ما قب���ل االحترافية ،نظراً إلى أ ّن
الغالبية العظمى من المش���تغلين في هذا المجال من
الهواة اإلعالم ّيين ،فمع أ ّن كثي���راً منهم م ّمن يتمتعون
معقول من ال ّثقافة اإلسالمية؛ فإ ّن افتقارهم إلى
ٍ
بقدرٍ
والمهني يقف حجر
العلم���ي
إعالمي بمفهومه
تكوين
ٍ
ٍّ
ّ
ّ
عثرة دون البلوغ إلى مس���تويات االحترافية اإلعالمية
المطلوبة.
فالس���احة البوركينية تكتظ بأعدادٍ ليس���ت قليلة
المتخصصين في ال ّدراسات
من المثقّفين المستعربين
ّ
اإلس�ل�امية والعرب ّية ،لك ّن افتق���ار معظمهم إلى خبرةٍ
إعالمي أصي���ل بمفهومه العلمي
تكوين
إعالمي���ة ،أو
ٍ
ٍّ
والمهن���ي ،يقلّل من فعالي���ة األداء وق��� ّوة التّأثير في
المستمعين.
 – 3تعدد لغات التوا�صل:
فاإلعالم اإلس�ل�امي القائم في بوركينافاسو ،وفي
المجتمعات اإلفريقية مجتمعات ذات تع ّددٍ لغوي،
كثي���ر من دول غرب إفريقيا حال ّياً ،ال يزال يس���ير مع
ٍ
اإلس�ل�امي المتمثل في إلى درجة أ ّن لغة المس���تعمر هي اللغ���ة الجامعة في
التقلي���دي لإلعالم
المفه���وم
ّ
ّ
كثير من ب�ل�اد إفريقيا جنوب
الدعوة واإلرش���اد واإلفتاء ،في حين أ ّن خبراء اإلعالم أوس���اط المثقفين؛ في ٍ
إس�ل�امي الصحراء.
إعالم
اإلس�ل�امي المعاصرين يرون أ ّن بناء
ٍ
ٍّ
ّ
في بوركينافاسو:
تربو اللغات المحلية في بوركينافاس���و على ستين
Mathias Savadogo,
((( Muriel Gomez-Perez,
2011. « La médiatisation des prêches et ses
ً
واس���ع على
 enjeux. Regards croisés sur la situation àلغة ،غير أ ّن ثالثا منها حظيت بانتش���ارٍ
ٍ
 Abidjan et à Ouagadougou ». ethnographiques.حساب اللغات األخرى ،وهي لغة «موري» في الوسط،
.]org, Numéro 22 - mai 2011 [en ligne
( h t t p : / / w w w. e t h n o g r a p h i q u e s . o r g / 2 0 11 /
Savadogo,Gomez-Perez
consulté
le
.)2.03.2013

((( (ن�سب ًة �إل���ى وغ���ا ،وه��ي الت�سمية المخت�صرة للعا�صمة
البوركينية :واغادوغو).
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ولغة «ديوال» في المنطق���ة الغرب ّية ،ولغة «فوالته» في
الشمال(((.
ونظراً لالنتش���ار الواس���ع الذي تحظ���ى به هذه
اللغات الثالث (موري ،وديوال ،وفوالته)؛ فإ ّن اإلذاعات
اإلسالمية تنش���ط بها العتبارات جيولغوية ،بينما تق ّل
المنتجة باللغ���ات األخرى ،بل قد تكون غائب ًة
البرامج
َ
في بعض اللغ���ات لندرة الدع���اة المجيدين لها ،ومن
هنا يتعرض بعض المس���لمين – وإن كانوا قلّة مقارنة
بغيره���م– للحرمان من االس���تفادة م���ن برامج هذه
اإلذاعات.
اإلس�ل�امي في
ويالح���ظ أ ّن أجه���زة اإلع�ل�ام
ّ
بوركينافاس���و عاجزة بعض ّ
الش���يء عن الوصول إلى
شريحة المسؤولين وصنّاع القرار والطبقة المثقفة في
البالد ،حيث يميل األغلبية الكاسحة منهم إلى التحدث
بالفرنس���ية ،ويلهثون وراء ك ّل ما هو ُم َف ْرنسُ ،متَرفعين
المنتجة باللّغات المحلية؛ وإن كانوا
عن متابعة البرامج
ّ
من أهلها أو ممن يفهمها!
فقلّة المتقنين للفرنس���ية في صفوف ال ّدعاة تم ّثل
تح ّدياً ثقاف ّياً ،ينبغي للقائمين على العمل اإلس�ل�امي
مواجهته ،فمعظ���م الدعاة المس���تعربين غير قادرين
عل���ى التّواصل مع الطبقة المثقفة باللغة الفرنس���ية،
عبر وس���ائل اإلعالم المتاحة ،حكومية وأهلية ،أو في
المناس���بات العا ّمة ،فخلت الساحة اإلعالمية لنشطاء
حلقة األبحاث والتكوين اإلسالمي(((  ،CRFIوجمعية
التالميذ والطالب المس���لمين ( ،((()AEEMBالذين
((( http://fr.wikipedia.org/wiki/Burkina_Faso
.)2013/03/(consulté le 3

((( جمعية �إ�سالمية تُعنى �أ���س��ا���س�� ًا بتوعية الم�سلمين من
الموظفين الحكوم ّيين وتب�صيرهم ب�أمور الدّين ،من خالل
دورات تكوينية؛ و�أغلب ن�شطائها من خريجي الم�ؤ�س�سات
ال�سائرة على المنهج الحكومي العلماني مع اتخاذ
التعليمية ّ
الفرن�سية لغة للتّعليم.
((( جمعية �إ�سالمية طالبية تُعنى �أ�سا�س ًا بتوفير التكوين
الإ���س�لام ّ��ي للتالميذ وال��ط�لاب الم�سلمين ف��ي ال��م��دار���س
الحكومي العلماني ،ويلتحق
ال�سائرة على المنهج
والجامعات ّ
ّ
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اإلس�ل�امي في الوس���ائل
يم ّثلون في الغالب الصوت
ّ
اإلعالمي���ة المق���روءة والمس���موعة والمرئية؛ بحكم
إتقانهم الفرنسية.
فه���ؤالء النّش���طاء ،م���ن دعاة وأئم���ة  CRFIو
 ،AEEMBيس���تأثرون بنصيب األسد في المقابالت
الصحافي���ة والتلفزيوني���ة ف���ي مختلف المناس���بات
اإلسالمية ،والمشاركة في الفعاليات العلمية وال ّثقافية
واالجتماعي���ة التي ترى الحكوم���ة أو الجهات المدنية
ّ
المنظمة أهمية إشراك األطراف ال ّدينية فيها ،بل إ ّنهم
كادوا يحتك���رون– في ظ ّل ندرة ال ّدعاة المس���تعربين
ال ُمتْقِ نين للفرنس���ية– برنامج( :إيمان المؤمنFoi du
 )croyantال���ذي أطلقته القناة الوطني���ة البوركينية
RTB؛ أم ً
ال في إش���راك ال ّدعاة والمثقفين المسلمين
في البرامج التنموية.
أما كوت ديفوار:
فالوض���ع اللغ���وي فيه���ا أفضل ح���االً مما في
بوركينافاس���و وبينين وتوجو ،وذل���ك أ ّن معظم ال ّدعاة
المستعربين قادرون على ممارس���ة رسالتهم الدعوية
باللغة الفرنس���ية بجانب اللغ���ات المحلية ،ويع ّد ذلك
انعكاساً طبيع ّياً لوضعية اللغة الفرنسية في البالد.
والس���نغال
ويبقى الوضع
ّ
اللغوي في ك ٍّل من مالي ّ
نموذج ّي���اً بالموقع الذي تحتله اللغ���ة «البمبارية» ولغة
«وولف» في هاتَيْ���ن ال ّدولتَيْن؛ إذ تحظى هاتان اللّغتان
بانتش���ارٍ واسع ،وال يس���تنكف عنهما ّ
الطبقة المثقفة
والبيروقراطي���ة فيهما؛ وبذلك تصل رس���الة اإلعالم
اإلس�ل�امي إلى ش���ريحةٍ عريضةٍ من المجتمع دونما
ّ
حاجةٍ كبيرةٍ إلى لغة المستعمر التي تؤ ّدي َد ْور الوسيط
كثير من دول المنطقة ،ومع
بين الش���عب وقياداته في ٍ
اللغوي بالمشتغلين في
ذلك؛ فال ينبغي أن يدفع الوض ُع
ّ
اإلعالم اإلس�ل�امي ،من ط ّ
الب العلم وال ّدعاة وغيرهم،
�أع�ضا�ؤها بعد التوظف بحلقة الأبحاث والتكوين الإ�سالمي
 ،CRFIوبين الجمعي َت ْين تعاون كبير ،بل تع ّد AEEMB
النواة الم�ؤ ّّ�س�سة لـ  CRFIالتي �أ�صبحت بحقٍّ امتداد ًا
طبيع ّي ًا لها.

إلى إهمال اللغة ال ّرسمية؛ إذ لها وضعها الخاص ال ّذي وقن���اة تلفزيونية .أما نس���بته من اإلع�ل�ام البوركيني
يجعلها قادرة على اجتياز الحواج���ز اللغوية والحدود بصورةٍ عا ّمة ،المس���موع منه والمرئي ( 193وسيلة)؛
المناطقية على مستوى القطر الواحد ،وعلى المستوى فإ ّنها ال تتجاوز .%3.62
وليس المشهد التوجولي بأفضل حاالً من المشهد
اإلقليمي ،بل على المستوى العالمي.
ّ
(((
البوركيني ،ويظهر ذلك من خالل الجدول اآلتي :
ثاني ًا :التحديات الخارجية:

�إذاعة

8

0

0

0

0

0

4

15

المجموع

 - 1تدفق الإعالم غير الإ�سالمي:

34

0

18 21

0

2

0

6

81

تلفزيون

تحدي���ات تقط���ع الطري���ق عل���ى اإلعالم
ث ّم���ة
ٌ
اإلس�ل�امي ،يمكن وصفها «خارجي���ة» نظراً إلى عدم
ارتباطها المباشر بعناصر اإلعالم واالتصال( :المرسل
والمس���تقبل والرس���الة وجهاز اإلرس���ال) ،ومن هذه
التحديات الخارجية ما يأتي:

تابع
تابع
م�ؤ�س�ساتي دولي  MMDSحكومي المجموع
ديني
النوع تجاري
للبلديات
لالتحادات

3

النوع

تجاري

تابع لالتحادات

ديني

تابع للبلديات

المجموع

حكومي
MMDS
دولي
م�ؤ�س�ساتي

اإلعالمي في بوركينافاس���و في
يعيش المش���هد
ّ
طفرة مطردة؛ في ظ ّل تزايد عدد اإلذاعات المسموعة
وحسب المعطيات الواردة في الجدول أعاله :فإ ّن
والمرئي���ة ،وفيم���ا يأتي ج���دول بإحصائي���ة لهاتَيْن
الوسيلتَين (المحطات الرئيسة فقط دون الفرعية)((( :مس���لمي توجو يملكون أربع إذاعة من أصل  21إذاعة
ْ
ديني���ة ،وقناة تلفزيونية واح���دة من أصل ثالث قنوات
اإلسالمي  %20.83من إجمالي
دينية؛ فيش ّكل اإلعالم
ّ
وس���ائل اإلعالم ال ّديني البالغة  24محطة ،موزّعة بين
�إذاعة  165 7 0 3 4 20 40 51 40إذاعة وقناة .أ ّما نس���بته من اإلع�ل�ام التوجولي بك ّل
وتوجهاته ،المسموع منه والمرئي ( 96وسيلة)،
تلفزيون  28 3 4 1 0 0 6 1 13أشكاله ّ
فال تعدو .%5.20
المجموع 193 10 4 4 4 20 46 52 53
اإلسالمي
ولهذه األرقام دالالت ،مفادها أ ّن اإلعالم
ّ
في هاتَيْن الدولتَيْن (بوركينافاس���و ،وتوجو) ،والوضع
إذا لم يكن هنالك تط ّور طارئ؛ فإ ّن المس���لمين ال
كثير من بلدان غ���رب إفريقيا ،ينبغي أن
يملكون سوى ست إذاعات :أربع إذاعات في واغادوغو ،متش���ابه في ٍ
يكون على قدرٍ من الكفاءة والمهنية واإلبداع حتى يثبت
هي( :إذاعة اله���دى ،وإذاعة رض���وان ،وإذاعة اقرأ،
ذاته ،ويفرض س���لطانه على أرض الواقع ،باستهداف
وإذاع���ة الفجر) ،و (إذاعة المفاز في بوبو ديوالس���و،
شريحة عريضة من المسلمين الملتزمين ،والمسلمين
وإذاعة التعاون ف���ي واهيغويا) ،وقناة تلفزيونية واحدة
باألسماء ،وغير المس���لمين ،في ظ ّل تصاعد اإلعالم
اإلس�ل�امي ال
هي :قناة اله���دى؛ ما يعني أ ّن اإلعالم
ّ
العلماني المتسلط ،وانتعاش اإلعالم المسيحي ،ورواج
ّ
يني الذي تبلغ وسائله
يم ّثل إ ّال  %15.21من اإلعالم ال ّد ّ
اإلعالم الخادع المضلّل المتقمص ثوب اإلسالم بهتاناً
اإلعالمية المس���موعة والمرئية  46وسيلة بين إذاعة
وزوراً ،والمتمثل في اإلعالم القادياني.
42

0

18 24

0

2

0

10
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((( http://www.csc.bf/fichiers_site/a4294bur/
contenu_pages/repertoire-med%20
.)2016/11/audiovisuels.pdf (consulté le 9

(((

(consulté le
.)2016/11/9

http://www.haactogo.tg/?p=1040
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وإن كان ال ب ّد من ترتيب هذه الوس���ائل اإلعالمية
غير اإلسالمية حسب خطورتها على المجتمع المسلم
ف���ي بوركينافاس���و ،وما تش��� ّكله من تح��� ٍّد لإلعالم
اإلس�ل�امي ،فإ ّن اإلعالم القادياني يتربع العرش ،ويليه
اإلعالم العلمان���ي ،فاإلعالم المس���يحي ،مع الخطر
القادم من اإلعالم الشيعي.

الإعالم القادياني:

قد يبدو الترتيب السابق غريباً بعض الشيء على
بعض القراء ،خصوصاً إذا علموا أ ّن القاديانية ال تملك
س���وى أربع محطات إذاعية وقن���اة تلفزيونية واحدة،
لكن الغرابة ق���د تزول عندما يدرك���ون أ ّن القاديانية
بتق ّمصها ثوب اإلس�ل�ام تستحوذ على عددٍ ال بأس به
من المسلمين غير الواعين بحقيقة اإلسالم وتعاليمه،
وتتفاق���م خطورتها في المناطق الت���ي تخلو حال ّياً من
اإلذاع���ات اإلس�ل�امية ،ك���ـ دوري  Doriوليو Leo
وديدوغو  ،Dedougouوهي المناطق التي تمتلك فيها
خاصة بها لبثّ س���مومها ،باإلضافة
القاديانية إذاعات ّ
(((
إلى إذاعتها في بوبو التي تفوق في ش���هرتها إذاعة
«المفاز»؛ حسب المسح الذي قام به أحد الباحثين(((.
وتم ّكن���ت القادياني���ة مؤخ���راً من فت���ح قناتها
التلفزيونية في بوبو ،وهي القن���اة الوحيدة التي تعمل
فيها باسم اإلس�ل�ام ،كما أ ّنها تسعى إلى تأليب الرأي
العام البوركيني بظهورها المك ّثف في اإلعالم العلماني،
بل نجحت في تطبيع عالقات متميزة مع أجهزة اإلعالم
المه ّمة في البالد ،كاإلذاعة والقناة الوطنية البوركينية
( )RTBالتي تب���ثّ إعالنات الجماع���ة القاديانية بـ
 80.000فرنك سيفا؛ بدالً من  177.000سيفا ،وهي
(((
(((
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اآلن ّ
تخطط لشراء مساحات إعالمية في  SM TVو
.Canal3
وزياد ًة على هذا كله؛ ث ّمة عقود تربطها باإلذاعات
تن���ص على تزويد هذه اإلذاعات بش���ريط
التجارية،
ّ
قاديان���ي ك ّل يوم اثني���ن ،ليت ّم عرضه ف���ي بقية أيام
األس���بوع ،بل إ ّن لبع���ض أجهزة اإلع�ل�ام ،كـ Faso
 ،pressاس���تعداداً لتقديم خدم���ات إعالنية مجانية
لصالح تلك الجماعة(((.
وال يمكن– عند البحث عن أسباب ظهور اإلذاعات
اإلسالم ّية– استبعاد الدور المحتمل للقاديانية في ذلك،
إذ يذهب بعض الباحثين إلى أ ّن ظهور إذاعة القاديانية
كان من األسباب التي دفعت بعض الغيورين على دينهم
إلى تأس���يس إذاعتَي «المفاز» و «الهدى» ،وإذا ما ثبتت
صحة هذا القول؛ فيعني ذلك أ ّن المسلمين تفطنوا إلى
خطورة اإلعالم القادياني منذ نشأته؛ إذ لم يستفزهم
المسيحي في تسعينيات القرن العشرين
ظهور اإلعالم
ّ
القادياني الذي كان بمثابة الوقود
إلى أن ظهر اإلعالم
ّ
الذي دفعهم إلى اإلقدام على إنشاء إذاعات.

الإعالم العلماني:

العلمان���ي ،الذي يملك
تكم���ن خطورة اإلع�ل�ام
ّ
 %76.16و  %75من الوس���ائل المسموعة والمرئية في
ك ّل من بوركينافاس���و وتوجو على التوالي ،في أ ّن عا ّمة
المس���لمين ال يم ّيزون الغثّ م���ن الثمين مما يطرحه،
باإلضافة إلى أ ّن له برامج متنوعة يس���تهويها كثي ٌر من
الناس ،وبالتحديد ش���ريحة الش���باب والنساء ،كما أ ّن
إمكانياته الضخمة تُس���عفه بأن ينشط في طول البالد
وعرضها ،مدججاً بخبراء من علماء اإلعالم واالتصال.
ويضاف إلى ذلك كلّه؛ أ ّن إعالم ال ّدولة ،بوس���ائله
(((
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المس���موعة والمرئية والمقروءة ،يع���زف على وتيرته،
المؤسس���ات األهلي���ة التجاري���ة منه ،كـ
وأصبح���ت
ّ
 SAVAN FMورادي���و  SALANKOLOTOفي
بوركينافاس���و ،مرتعاً لك ّل أصن���اف الدعاة ،بمن فيهم
الجه���ال وأهل األه���واء وأتباع الحركات المش���بوهة
كالقادنية وغيرها ،إذ األهم عندها هو أن يكون ال ّداعية
قادراً على تس���ديد ال ّرسوم ،أو يجد َمن يتكفّل بتمويل
البرنام���ج ،عم ً
ال بالالئحة الت���ي يحظر فيها المجلس
األعلى لإلعالم على المؤسس���ات اإلعالمية التجارية
ديني أو طائفي.
ممارسة التمييز على أساس ٍّ

الإعالم الم�سيحي:

خطورته دون الصن َفيْن المذكو َريْن آنفاً ،فالمسلمون
الغي���ورون على دينهم يأخذون حذرهم منه ،وقلّما تجد
العلماني الذي
مس���لماً يتابع برامجه ،بخالف اإلعالم
ّ
غ���زا البيوت حتى المس���لمة منها ،وإن كن���ا نُقِ ّر بأ ّن
هناك ،من المس���لمين باالس���م أو غير الواعين بأمور
دينهم أو المتس���اهلينَ ،من يس���تمتع باالس���تماع إلى
األغاني المسيحية على الموجات التنصيرية ،وال سيما
البروتس���تانتية منها ،إلى درجة أ ّن بعضهم ،واألطفال
بخاصة ،يحفظون ش���يئاً من ه���ذه األغاني عن ظهر
ّ
ّ
مسمع ومرأى أولياء أمورهم؛ بدعوى أنها ال
قلب ،تحت
ٍ
(((
تتعارض مع تعاليم اإلسالم !

الإعالم ّ
ال�شيعي:

الحقيقي القادم ،الذي أخذ خطره يُحدق
والتّح ّدي
ّ
باإلعالم اإلس�ل�امي في المنطقة ،هو اإلعالم ّ
الشيعي
الساحة
(ال ّرافضي)؛ إذ بدأ يظهر ش���يئاً فش���يئاً في ّ
اإلفريقية ،وبما أ ّنه هو اآلخر يتق ّمص اإلس�ل�ام ،مثله
في ذلك مث���ل اإلعالم القادياني ،فق���د يغت ّر به عوام
((( وم�����ن �أم��ث��ل��ة ذل����ك� :أغ��ن��ي��ة ال�����س��ي��دة �إي��ل�ا ن��ك��ي��م��ا Ela
 ،Nikiemaو�أغنية ال�سيد ناكيل�سي  Nakelsséقبلها،
التي كان لها رواج كبير في المجتمع الواغالي في ت�سعينيات
ال��ق��رن ال��ع�����ش��ري��ن ،ح��ت��ى ك��ان��ت ت��ج��ري ع��ل��ى �أل�����س��ن��ة بع�ض
الم�سلمين الذين زعموا ب�أن معانيها �سليمة ،وغير متنافية مع
تعاليم الإ�سالم ،و�أنها من جواهر الن�صائح.

المسلمين ،فيب ّثون سمومهم فيهم.
ومن اس���تراتيجيات ال ّرافضة ،في إيقاع جماهير
المس���لمين في مصيدتهم ،محاولة التّحالف مع بعض
الصوفية النافذين في المنطقة بالتّقرب والتّودد
مشايخ ّ
إليه���م ،وبإيهامهم بأ ّن (الوهابية) عد ّوهم المش���ترك
ال���ذي ينبغ���ي أن يتعاونوا معاً على اس���تئصاله ،وهي
كثير من األحيان؛ بسبب بعض
استراتيجي ٌة ناجح ٌة في ٍ
القواسم المشتركة بين الصوفية وال ّرافضة ،كاالحتفال
بالمولد النّبوي ،وموالد ّ
الش���يوخ ،والتّبرك والتّوس���ل
البدعي ،وغير ذلك من البدع التي يجيزها ّ
الطرفان.
وبهذه االس���تراتيجية؛ تم ّكنوا من التّقرب إلى أحد
الصوفية في مالي ،وهو ّ
الشيخ عثمان مدان
مش���ايخ ّ
ش���ريف حيدرا ،صاحب قن���اة  ،Cherfla TVالتي
تتّخذ من عاصمة مالي مق ّراً لها ،ويصل ب ّثها إلى أماكن
بعيدة في المنطقة ،غير أ ّن كثيراً من المهتمين ّ
بالشأن
ال ّدعوي يرون أ ّن القناة مبادرة ش���يعية رافضية ،لكنّها
ُو ِضعت تحت إشراف ّ
الشيخ عثمان مدان شريف حيدرا
من باب التّقية ،كعادتهم ،مشيرين إلى أ ّن برامج القناة
تؤ ّكد توجهها ّ
الشيعي.
الس���احة
وبجانب هذه القناة المتوارية ،ش���هدت ّ
المالي���ة مؤخراً ميالد قناة جديدة ّ
للش���يعة ال ّروافض
باس���م  ،Telé Zahraويصل ب ّثها إل���ى بعض ال ّدول
المجاورة ككوت ديفوار وبوركينافاسو.
وأمام هاتَيْن القناتَيْن ،تتعاظم مس���ؤولية قناة سنّة
س���افانا  Sunna TV savanaالتي تبثّ من باماكو،
الس���نة ،وتغطي
بإش���راف دعاة وطالب علم من أهل ّ
منطقة غرب إفريقيا؛ إذ يتحتّم عليها القيام بالتعريف
والس���نة،
باإلس�ل�ام ّ
الصحي���ح المبن���ي على الكتاب ّ
والتص ّدي في الوقت نفسه ّ
للشيعة ال ّروافض ،وغيرهم
الضالة والمنحرفة ،بالكشف عن ضالالتهم
من الفرق ّ
وشبهاتهم.

 - 2ق ّلة الإمكانيات ومحدودية الموارد المالية:

من أه ّم ما تواجهه وس���ائل اإلعالم اإلسالمية في
ثقافية ف�صلية َّ
محكمة متخ�ص�صة في �ش�ؤون القارة الإفريقية
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قراءات

ثقافية
بوركينافاس���و ،على س���بيل المثال ،المسموعة منها
والمرئية والمقروءة ،قلّة اإلمكانيات.
وأسهم ذلك في تكريس عدم االحترافية؛ إذ إ ّن
غالبية هذه الوس���ائل غير قادرة على توفير رواتب
لدعاتها ومق ّدمي البرامج ،وإ ّنما تكتفي -في أحسن
األح���وال -بتقديم بدل الوقود ،ويظ��� ّل ه ّمها األكبر
تأمين رواتب الموظفي���ن الثابتين الذين يع ّدون على
األصابع ،كالمدير والفنّيين ،وبرغم قلّة عددهم؛ فإ ّن
المؤسس���ات اإلعالمية اإلسالمية عاجزة أيضاً عن
مهني الئق بطواقمها اإلعالمية.
توفير ج ٍّو
ٍّ
أم���ا الدع���اة والمتعاونون مع أجه���زة اإلعالم
اإلسالمي ،من مع ّدي البرامج والمق ّدمين ،فالغالبية
العظمى منهم -إن لم يك���ن كلّهم– يقومون بواجبهم
واإلعالم���ي في ه���ذه الوس���ائل مجاناً
ع���وي
ال ّد
ّ
ّ
محتس���بين أجرهم عند الله ع ّز وج ّل ،غير أ ّن ذلك
ال ينبغي أن يحمل المس���ؤولين عل���ى التقاعس عن
تحسين الظروف المادية والمعنوية لهم.
وق���د عصفت قلّة اإلمكاني���ات ببعض الصحف
اإلس�ل�امية؛ فألقت بها في غياهب الجب ،وق ّوضت
بع���ض البرامج الدعوية التي كان���ت تبثّ في بعض
اإلذاعات التّجاري���ة ،وأخذت تنخر في هياكل بعض
اإلذاعات اإلس�ل�امية ،فأصحبت هياكل ّ
هشة تتآكل
أركانها بعد أشهر عسل من الق ّوة واالندفاع.

ثالث ًا� :سبل مواجهة هذه ال ّتحديات:

هذه التحدي���ات كلّها قابل���ة للمواجهة والتغلب
عليها ،بالتخطيط المحكم البعيد المدى ،إ ّال تح ّدياً
داخل ّياً واح���داً يصعب احتواءه ،وهو تعدد مرجعيات
الخطاب ال ّديني.
فم���ع ك ّل م���ا يبذله بع���ض ال ّدعاة م���ن ٍ
جهود
للتقريب بي���ن االتجاهات اإلس�ل�امية ،بالحثّ على
االهتمام بالقواسم المشتركة ،والتركيز في األصول
واألولويات ،وتجنّب إثارة المس���ائل المختلف فيها،
وتجاوز الخالف في الفروع ،فإ ّن الس���احة إلى ح ّد
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اليوم ما زالت مش���حونة بهذه الخالفات ،وإن كانت
ح ّدته���ا ّ
أخف مما كانت عليه في تس���عينيات القرن
العشرين ،بسبب ازدهار الوعي ال ّديني ،وتنامي روح
التسامح ،وقبول اآلخر بين أتباع مختلف االتّجاهات.
اإلس�ل�امي أ ّن تسعى إلى
فعلى وسائل اإلعالم
ّ
معالجة إش���كالية تع���دد المرجعي���ات ،ال بالقضاء
عليها ،إذ يبدو ذلك شبه مستحيل ،لكن بنشر ثقافة
الحوار مع المخالف ،والتدرج في الطرح ،مع ش���يءٍ
من التّسامح.
لكن وس���ائل اإلع�ل�ام وحدها لن تك���ون قادرة
على إحراز النجاح في مس���اعيها؛ ما لم تتجه معها
القيادات اإلس�ل�ام ّية التّوجه نفس���ه ،باالبتعاد عن
خطابات التّشهير وتكريس الفرقة وتصفية ما بينهم
من حسابات شخصية ،وبتجنب العزف على مشاعر
العا ّمة وأهوائهم.
وتق���ع عل���ى عات���ق مالك���ي وس���ائل اإلعالم
السعي إلى اجتثاث ظاهرة عدم
اإلسالمي مسؤولية ّ
ّ
االحترافية ،وذلك باستحداث دورات إعالمية دورية
للمتعاونين من ال ّدعاة ومع��� ّدي البرامج ومق ّدميها،
بالتنسيق والتّعاون مع الخبراء اإلعالميين المسلمين
العاملي���ن في القطاع الحكوم���ي واألهلي؛ وبتوجيه
بعض الطالب في الجامعات اإلسالمية والعرب ّية إلى
االلتحاق بكليات اإلعالم ،بل ينبغي لها أن تتعاون مع
الجامعات اإلس�ل�امية المحلية على إنشاء أقسام أو
برامج إعالمية.
أ ّما تحدي تعدد لغات التّواصل ،فمعالجته تبدأ
من قيام المدارس اإلسالمية بتكثيف اللغة ال ّرسمية
للبالد في البرنامج ال ّدراس���ي ،م���ن االبتدائية إلى
المرحل���ة الجامعية ،حتى تك���ون مخرجات األجيال
القادم���ة قادرة على مواجهة ش���ريحة المثقفين في
َ
يخاطبوا بها.
البالد باللغة التي يح ّبون أن
وينبغي لدارس���ي اللغة العرب ّية من الجامعيين
وطالب الدراس���ات العلي���ا أن يحرصوا على تكوين
ذواتهم ،وتنمية كفاءتهم التواصلية باللغة الفرنسية.

اإلسالمي وتمدده؛
أما مواجهة تدفق اإلعالم غير
ّ
فتكون بإنشاء محطات إس�ل�امية جديدة ،واألولوية
تكون للمناطق التي ينش���ط فيه���ا اإلعالم المضلّل،
ملحة إلى
كالقادياني أو التنصيري ،وعليه؛ فالحاجة ّ
إذاعة إس�ل�امية في ك ٍّل من ديدوغو Dedougou
ولي���و  Leoودوري  ،Doriوهي المناطق التي ينفرد
بها اإلعالم القاديان���ي ،باإلضافة إلى حاجة مدينة
بوبو إلى قناة إس�ل�امية حتى ال تخلو الساحة لقناة
القاديان ّيي���ن ،على أ ّن ك ّل إقلي���م من األقاليم الثالثة
عش���ر في بوركينافاس���و يحتاج إلى وسيلةٍ إعالميةٍ
إسالميةٍ لمواجهة م ّد اإلعالم العلماني والتنصيري،
واس���تباقاً لإلعالم القاديان���ي وال ّرافضي ،وإذا ما
استثنينا األقاليم التي تنتمي إليها ٌّ
كل من واغا وبوبو
وواهيغويا؛ فإ ّن عدد األقاليم المحتاجة يتقلص إلى
عشرة.
على أ ّن المجلس األعلى لإلعالم في بوركينافاسو
يتوج���ه حال ّياً إلى خلق س���احة إعالمية ال مركزية،
ّ
بتبني سياس���ة تكريس الثقافات المحلية؛ بإنش���اء
إذاعات محلية ،والح ّد من توس���يع دوائر التغطية(((،
ٍ
واحد أمام القيادات
األمر الذي ال يترك سوى خيارٍ
اإلسالمية ،وهو اللجوء إلى تأسيس محطات جديدة
في األقاليم الخالية من اإلذاعات اإلسالمية.
وأمام قلّ���ة اإلمكانيات والم���وارد المالية؛ فإ ّن
إنشاء ٍ
مزيد من اإلذاعات يبدو متعذراً بعض الشيء،
غير أ ّن على المس���لمين في بوركينا تجنيد طاقاتهم
االقتصادية من أجل تذليل الصعاب التي تقف حجر
عثرة أمام اإلعالم اإلس�ل�امي ،فاإلع�ل�ام يع ّد في
المجتمعات المدنية الحديثة الس���لطة الرابعة بعد
السلطات التنفيذية والتشريعية والقضائية؛ ما يعني
أ ّنه ال ينبغي التهاون فيه واالس���تهانة به مهما كانت
الظروف.
(((

الخاتمة:

أختتم الورقة باقتراحات؛ أراها كفيلة بتحس���ين
اإلس�ل�امي ف���ي بوركينافاس���و في
وضع اإلعالم
ّ
المستقبل -بإذن الله:-
وطني لإلعالم اإلس�ل�امي،
 تأس���يس مجلسّ
يك���ون أعضاؤه من مختلف المؤسس���ات اإلعالم ّية
اإلسالم ّية في البالد ،تتم ّثل مهمته في تنسيق العمل
ٍ
خطط مستقبلية بعيدة
اإلعالمي اإلسالمي ،ووضع
ّ
المدى له ،مع رس���م الخطوط العريضة لسياس���اته
اإلعالم ّية.
 تخصيص نس���بة معينة من تبرعات المساجدالمؤسسات اإلعالم ّية اقتصاد ّياً ،ولتكن
شهر ّياً لدعم
ّ
على س���بيل المثال  ،%5وتستفيد إذاعة «البيان» في
كوت ديفوار من التبرعات التي تجمعها في المساجد
حين وآخر.
بين ٍ
 عقد دورات إعالمية تدريب ّية بش���كل دوري؛لصالح العاملين في مجال اإلعالم اإلسالمي.
 تنويع قنوات اإلعالم اإلسالمي ،وعدم حصرهافي اإلذاعة والتلفزيون ،بتفعيل الصحافة اإلسالم ّية،
واس���تثمار وس���ائل اإلعالم الجديد؛ من صفحات
الويب ويوتيوب ومواقع التواصل االجتماعي.
 تدريب كبار ال ّدعاة والمشايخ على التّعامل معوسائل اإلعالم الجديد.
 اس���تحداث برام���ج لتعليم اللّغة الفرنس��� ّيةألغراض دينية في الجامعات األهل ّية؛ لتمكين ال ّدعاة
من خريجي الجامعات اإلس�ل�امية والعربية من أداء
رس���التهم ال ّدعوية باللّغة الفرنس��� ّية؛ بجانب لغاتهم
المحلّية 

http://www.csc.bf/index.php?option=com_cont
ent&view=article&id=49&Itemid=130
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أهم األحداث

■ مال ��ي :الجمعي ��ة الوطني ��ة ترف� ��ض �أيّ
متابع ��ات ق�ضائي ��ة للرئي� ��س ال�ساب ��ق «تومان ��ي
توري»:

ٍ
بأغلبية
ألغت الجمعي���ة الوطنية المال ّي���ة،
ٍ
ٍ
قضائية للرئيس
لمتابع���ات
أي احتمال
كبي���رةّ ،
الس���ابق :آمادو توماني توري الذي أُطيح به في
عس���كري في  22مارس 2012م ،ص ّوت
انقالب
ٍ
ٍّ
 104من النواب ض ّد أي متابعة قضائية للرئيس
توري ،مقابل  5مع المتابعة ،وتحفّظ  ،6وإلغاء ،2
وس���يصبح باستطاعة توماني توري ،الالجئ في
أي ٍ
وقت إلى أرض
داكار بالس���نغال ،العودة في ّ
الوطن.
ومنذ 2013م والحكومة تتهم توماني بتسهيل
ٍ
دخول وإقامة ٍ
أجنبية على التراب الوطني.
قوات
وكالة األنباء اإلفريقية (آبا) –
2016/12/18م

■ الح ��زب الحاك ��م ف ��ي زيمباب ��وي ّ
ير�ش ��ح
موغابي للرئا�سة في 2018م:

أعل���ن الح���زب الحاكم ف���ي زيمبابوي عن
لوالي���ة جديدةٍ
ٍ
عزمه ترش���يح روبرت موغابي
في انتخابات 2018م ،وقال إغناتيوس تش���ومبو
إن موغابي
األمين العام لح���زب «زانو بي إف»ّ :
أن
س���يحصل على تأييد األعض���اء ،وأضافّ :
الرئيس قد جلب «الحكمة والوحدة» للبالد -على
ح ّد قوله.-
ويحك���م موغابي ،البالغ من العمر  92عاماً،
زيمبابوي ،منذ تخلّصه من حكم األقلية البيضاء
عام 1980م.
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وكالة فرنس برس (أ .ف .ب) -
2016/12/17م

■ الرئي�س الغامبي «يحيى جامع» يرف�ض
نتائج االنتخابات:

الغامبي «يحي���ى جامع»
رف���ض الرئي���س
ّ
االعتراف بنتائج االنتخابات التي خس���رها في
األول من ديسمبر بعد أن قبلها في البداية ،وقال
الحكومي :إنه ش���ابت
خطاب ب ّثه التلفزيون
في
ٍ
ّ
العملية االنتخابية «مخالفات غير مقبولة» ،ودعا
ٍ
تصويت جديد.
إلى
وكان جام���ع ،ال���ذي جاء إل���ى الحكم في
عسكري عام 1994م ،فوجئ بهزيمته في
انقالب
ٍ
ٍّ
االنتخابات أمام آدام ب���ارو الذي فاز بأكثر من
 %45من األصوات ،وحصل جامع على ،%36.7
في حين حصل ماما كانديه ّ
حزب ٍ
ثالث
مرش���ح ٍ
على  %17.8فقط.
شبكة بي بي سي – 2016/12/10م

■ غانا ..زعيم المعار�ضة يفوز باالنتخابات
الرئا�سية:

إن «نانا
قالت محطت���ان إذاعيتان
خاصتانّ :
ّ
أكوف���و-أدو» زعيم المعارض���ة في غانا فاز في
ٍ
بأغلبية مطلقة ،متغلباً على
انتخابات الرئاس���ة
الرئيس «جون ماهاما».
وأظهر موق���ع (ج���وي إف.إم) اإللكتروني:
أن «أكوف���و-أدو» ( 72عام���اً) حصل على %53
ّ
م���ن األصوات ،في حين حص���ل «ماهاما» على
.%45.15
قناة سكاي نيوز – 2016/12/9م

■ ال�صوم ��ال يرج ��ئ مج� �دّداً االنتخاب ��ات
الت�شريعية والرئا�سية:

الحكومية والمتمردين في دولة جنوب السودان،

ضد المدنيين» خالل
بارتكاب «جرائ���م خطيرة ّ

الدولي
أعلنت لجنة االنتخابات في الصومال تأجيل األش���هر األخيرة ،وطالبت مجلس األمن
ّ
االنتخابات الرئاسية ،وكان مق ّرراً إجراؤها نهاية
حظر على األس���لحة إلى
بتأيي���د اقتراح فرض
ٍ
ٍ
الحق قبل نهاية العام الجاري.
نوفمبر ،إلى
موعد ٍ
جنوب الس���ودان ،ومقاضاة المسؤولين عن تلك
وقال رئي���س اللجنة عمر محم���د عبدلي،
الجرائم.
صحافي بمقديش���و ،إنه ت ّم تأجيل
خالل مؤتمر
ٍّ
وكالة األناضول 2016/11/27 -م
االنتخابات الرئاس���ية ،على أن تُعقد قبل حلول
■ الق ّمة الإفريقية العربية الرابعة تختتم
يحدد تاريخاً أو أسباب التأجيل،
2017م ،دون أن ّ
وأضافّ :أن انتخابات البرلمان ،بغرفتَيْه مجلس �أعمالها بـ«�إعالن ماالبو»:
أكد قادة إفريقيا والعالم العربي في «إعالن
الشيوخ والشعب ،شارفت على االنتهاء ،ما يم ّهد
الطريق إل���ى إجراء االنتخابات الرئاس���ية في ماالب���و» ,في خت���ام أعمال الق ّم���ة اإلفريقية-
أقرب وقت.
العربية الرابعة ،في عاصمة غينيا االس���توائية،
قناة سكاي نيوز – 2016/11/29م االلتزام بتعزيز الش���راكة اإلفريقي���ة العربية؛

■ جي� ��ش جن ��وب ال�سودان يرف� ��ض اتهامات
«هيومن رايت�س» بارتكاب «جرائم حرب»:

لتحقيق أهداف التنمية المس���تدامة مع أبعادها

الثالث���ة االقتصادي���ة واالجتماعي���ة والبيئية،

رفض جيش جنوب السودان اتهامات منظمة
ٍ
ٍ
متكاملة ومتوازنة ،والقضاء على الفقر،
بطريقة
«هيومن رايتس ووت���ش» بارتكاب «جرائم» ض ّد والترحي���ب باعتم���اد أجن���دة 2063م لالتحاد
المدنيي���ن ،بوالية «نهر ي���اي» ،جنوبَي العاصمة
الخاص���ة بها:
اإلفريق���ي ،وخارط���ة الطريق
ّ
جوبا.
«إفريقيا التي نريدها» ،والخطة العشرية األولى
وق���ال العميد ل���ول رواي المتحدث باس���م
لتنفيذها ،وكذلك البرامج الرئيس���ية األخرى،
إن قي���ادة الجيش تطال���ب المنظمة
الجي���شّ :
وبالخط���ط واالس���تراتيجيات الص���ادرة عن
أن الجيش
الدولية بـ«تقديم الدالئل» ،وأشار إلى ّ
أجرى تحقيقات م���ع المواطنين بمدينة «ياي» ،مؤتمرات الق ّم���ة العربية ,بما في ذلك اإلعالن
ّ
الخطة المس���تدامة 2030م،
العربي حول تنفيذ
ّ
وأكدوا فيها «ضلوع» قوات المعارضة المسلحة،
التابعة لنائب الرئيس الس���ابق ريك مشار ،في الصادر عن الق ّمة العربية في نواكشوط 2016م.
وكالة أنباء الشرق األوسط (أ.ش.أ) -
قتل واغتصاب» ض ّد المدنيين.
ارتكاب «جرائم ٍ
2016/11/24م.
وكانت المنظم���ة الدولية قد اتهمت القوات
ثقافية ف�صلية َّ
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إفريقيا باألرقام

■ افتت ��اح �س � ّد كهرومائ ��ي لإنت ��اج  1870ميغاوات
من الطاقة في �إثيوبيا:

الشركات الصينية للمساعدة في تمويل عجز الموازنة،
عارضاً الس���داد من عائدات النفط المس���تقبلية ،وفي
قرض
أغسطس؛ أعلنت الحكومة سعيها للحصول على ٍ
بقيم���ة  1.9مليار دوالر م���ن الصين ،لكن لم يصدر ر ّد
علني من الجانب الصيني.
فعل ٍّ
وكالة رويترز – 2016/12/2م

■ انكما�ش الناتج المحل ّي الإجمالي في نيجيريا
 %2.24مع تراجع �إنتاج النفط ونق�ص الدوالر:

افتتح رئيس الوزراء اإلثيوبي هايلي ماريام ديسالين،
بحضور وزراء وسفراء عددٍ كبيرٍ من البلدان« ،س ّد جيبي
 »3الكهرومائي ،الذي يبلغ ارتفاعه  243متراً ،وسيساهم
بإنتاج  1870ميغاوات من الكهرباء ،ويرفع قدرة إثيوبيا
على إنتاج الطاقة إلى  4200ميغاوات ،وس���يت ّم تصدير
قس���م منها إلى كينيا ،مؤكداً م ّرة أخرى عزم بالده على
ٍ
التح ّول إل���ى قطب للطاقة الخضراء في إقليم ش���رق
إفريقيا ،ويقع خزان الس ّد ،الذي سيكون له القدرة على
تخزين  15ملي���ار م 3من المياه ،على ارتفاع 896م فوق
مستوى سطح البحر.
ويع ّد س��� ّد «جيبي  »3األكبر بين مجموعة س���دود
كهرومائي���ة تبنيها إثيوبيا على طول نه���ر أومو ،وثالث
كهرومائي بإفريقيا.
أقوى س ٍّد
ٍّ
وكالة أنباء عموم إفريقيا (بانا برس) –
2016/12/18م

ذكر مكتب اإلحصاء الوطني :أ ّن حالة الكساد التي
تعاني منها نيجيريا تفاقمت في الربع الثالث من العام،
مع هبوط إنتاج النفط ،فيما ال تزال أزمة نقص الدوالر
تخنق أكبر اقتصادٍ في إفريقيا ،وذكر المكتب أ ّن الناتج
اإلجمالي انكمش .%2.24
المحلي
ّ
ّ
وكان هبوط أس���عار النفط قد تس ّبب في انكماش
االقتصاد بنسبة  %2.06في الربع الثاني ،لتشهد البالد
كس���اداً ألول مرة في  25عاماً ،وارتفعت األسعار بسبب
ش��� ّح الدوالر ،في البل���د الذي يعتمد عل���ى الواردات،
وتفاقمت األزمة بس���بب قيود العملة التي فرضها البنك
مسعى للدفاع عن «النيرا».
المركزي العام الماضي في
ّ
ً
وكالة رويترز – 2016/11/21م

قال وزير المالية في جنوب الس���ودان :إ ّن برلمان
ب�ل�اده وافق على ميزانية تبلغ قيمته���ا  38مليار جنيه،
لكنه���ا تنطوي على فج���وةٍ تمويليةٍ تق���ارب  ،%40وإ ّن
حكومته ستطلب أمواالً من المانحين األجانب.
وتسببت ثالث س���نوات من الصراع ،وتراجع إنتاج
النفط الخام وأس���عاره ،في اإلض���رار باقتصاد جنوب
الس���ودان المنتجة للنفط ،وبلغ مع���دل التضخم %835
في  12ش���هراً حتى أكتوبر ،فيما انخفضت قيمة العملة
إلى  70جنيهاً للدوالر ،ويزيد س���عر الصرف في السوق
السوداء عن ذلك.
لكن العالق���ات الوثيق���ة التي يتمت���ع بها جنوب
الس���ودان مع المانحين الغربيين ،عقب اس���تقالله عن
الس���ودان في 2011م ،باتت فاترة ،وفي الس���ابق؛ لجأ
جن���وب الس���ودان ،المعتمِ ���د على المس���اعدات ،إلى

الصحة في إفريقيا الغربية ،حسبما أفادت
لدعم قطاع ّ
للصحة ( ،)OOASوالتي يوجد
إفريقيا
منظمة غ���رب
ّ
مق ّرها في بوبو ديوالسو.
خصص هذا الدعم لتنس���يق وتنفيذ األنش���طة
يُ ّ
الهادفة إلى المس���اهمة للتخفيف من اإلحساس بعبء
األمراض ،خصوصاً بي���ن الطبقات االجتماعية الفقيرة
ّ
والهش���ة ،كما يهت ّم المش���روع أيضاً بتقليل تهديد بؤر
األم���راض ألمن ال���دول الخمس عش���رة األعضاء في
(.)OOAS
وسيتم تنفيذ هذا البرنامج خالل ثالث مراحل ،كما
ّ
االقتصادي لدول غرب إفريقيا
سيغطي ك ّل دول التج ّمع
ّ
( ،)CEDEAOمن خالل شبكة فعلية دائمة للرقابة.
وكالة األنباء اإلفريقية (آبا) – 2016/11/10م

■  20ملي ��ون دوالر م ��ن البنك الدولي لل�صّ حة في
■ فجوة تمويلية  %40في موازنة جنوب ال�سودان ،الغرب الإفريقي:
والحكومة تتجه للمانحين:
الدول���ي منح ًة م���ن  20مليون دوالر
ق��� ّدم البنك
ّ
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قالو عن إفريقيا

«إن إفريقيا قد ساعدت في تط ّور أوروبا على امتداد فترة ما قبل االستعمار؛ بالقدر
■ ّ
نفسه الذي أسهمت به أوروبا في تخلّف إفريقيا».
المفكر اإلفريقي الالتيني وولتر رودني ،من كتاب( :إفريقيا والغرب ،دراسة آلراء
المفكر وولتر رودني) ،ص  ،94مكتبة جزيرة الورد 2011 -م.
■ «فك���رة (الحزب الواحد) دخلت إفريقيا من ال���دول الفرنكفونية في غرب إفريقيا،
وكان هوفويه بونيه في س���احل العاج ،وس���يكوتوري في غينيا؛ قد أنشأ ٌّ
كل منهما حكم
الحزب الواحد ،ثم تبعتهما معظم الدول اإلفريقية الفرنكفونية في منتصف الستينيات».
رونالدو أوليفر – أنتوني أتمور ،من كتاب( :إفريقيا منذ عام 1800م) ،المجلس
األعلى للثقافة2005،م ،ص .358
التوصل
■ «يجب تنس���يق الجهود العربية–اإلفريقية في مجال التجارة الدولية؛ بهدف
ّ
ٍ
عادلة لمنتجاتهما في األسوق الدولية ،فعن طريق هذا التعاون يمكن الحصول
أسعار
إلى
ٍ
ٍ
التجاري بينهما وبي���ن الدول المتقدم���ة ...ويمكن اتباع
ش���روط أفضل للتب���ادل
على
ّ
ٍ
ٍ
ٍ
ٍ
طويلة األمد لتحقيق
اتفاقات
للتوصل مع الدول الصناعية إلى
مش���تركة
اس���تراتيجية
ّ
االستقرار المطلوب».
أمين هويدي ،رئيس المخابرات العا ّمة المصرية ووزير الحربية -السابق ،-خالل
كلمة له في الندوة الفكرية التي نظمها مركز دراسات الوحدة العربية في العاصمة
األردنية عمان  -أبريل 1983م.
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■ ما تداعيات فوز ترامب على �إفريقيا؟

إ ّن قِ لَّة إلمام ساكن البيت األبيض الجديد بالقارة اإلفريقية تثير تساؤالت عن تداعيات فوزه على إفريقيا ،حيث
ّ
الجمهوري
المرشح
إ ّن «عدم االهتمام بإفريقيا» ش��� َّكل القاسم المشترك بينه وبين منافِ س���ته هيالري كلينتون ،لكن
ّ
بشكل عام.
تميز -باإلضافة لعدم االهتمام– بالجهل التا ّم بالقارة ،وبالسياسة الدولية ٍ
هل من عودة أمريكية إلى االنعزالية؟
ظ ّل ترامب خالل حملته االنتخابية يش���جب السياس���ة األمريكية الخارجية لتدخلها في كثيرٍ من الدول ،مشيراً
إلى أ ّن الدبلوماسية األمريكية ارتكبت أخطا ًء كثير ًة نتيجة لهذا التدخل ،لذلك هناك سؤا ٌل يطرح نفسه؛ هو :هل من
جواب قاطع ،وذلك
المتوق���ع أن يضع ترامب ح ّداً للتدخ�ل�ات األمريكية في دول العالم؟ إ ّن من الصعوبة التوصل إلى ٍ
لتذب���ذب مواقف ترام���ب؛ لكن كثيراً من الزعماء األفارقة أبدوا ارتياحهم بف���وز ترامب؛ توقعاً من أن تخدم انعزالية
مواقفه نياتهم في التالعب للبقاء في السلطة ،واستيائهم من تلقّي الدروس من أوباما.
حلقة منفورت:
ً
يُشار إلى أ ّن دونالد ترامب ع َّين بول منفورت مديرا لحملته االنتخابية لع ّدة أشهر ،وهو شخصية سياسية معروفة
ف���ي إفريقيا؛ لخدماته االستش���ارية المق ّدمة إلى ك ٍّل من :مابوتو في زائير ،وب���اري في الصومال ،وأوبيانغ في غينيا
االس���توائية ،وقد استغنى ترامب عن خدماته بعد فضيحة تو ّرطه في الفس���اد بأوكرانيا ،واستبدل به ْ
جاف سيسون
(السيناتور في ألباما منذ 1997م).
التص ّور الكاريكاتيري عن إفريقيا:
ل���م تُدرج إفريقيا ف���ي أولويات حملة ترامب ،حيث ر َّك���ز خطابه في االقتصاد األمريكي ،واس���تعادة المصانع
األمريكية من أمريكا الجنوبية ومن آسيا ،ويكفي الرجوع إلى تغريداته على تويتر لالطالع على «ازدرائه غير المش ّرف»
يخص اإلعانات المق ّدمة إلفريقيا في إطار التنمية ،وشكوكه
للقارة اإلفريقية .وفي عام 2013م؛ ع َّبر عن تص ّوره فيما ّ
عن مقدرة األفارقة في حس���ن إدارتها« :إ ّن ك ّل المليارات الس���بعة التي منحها أوباما إلى إفريقيا ستتالش���ى؛ نتيجة
الفس���اد اإلداري المزمن في القارة» ،وص ّرح في العام نفس���ه عن إعجابه بنيلسون مانديال ،بينما يرى جنوب إفريقيا
معق ًال للمجرمين ،مطالباً بمنع المصابين بفيروس إيبوال من دخول أمريكا.
لكن االس���تنتاج الذي نتوصل إليه من الحمالت االنتخابية لترامب هو :أ ّن إفريقيا مجرد متنزهٍ
سياحي ألبنائه،
ٍّ
حيث ت ّم تداول صور بالش���بكات االجتماعية؛ يظهر فيها إيرك ودونالد جونيور– نجال الرئيس المنتخب -أمام جثث
ٍ
صيد ب ّرية ،محظورة في زيمبابوي ،عام 2012م.
االقتصاد في إفريقيا يتميز بحيازة إمكانيات ضخمة:
يُتَّوق���ع من الرئيس الجديد تغيير تص ّوره الذي تض ّمنه خطاب حملته االنتخابية للش���عب األمريكي بعد وصوله
إلى الس���لطة ،وقد ذهب وليد الفارس ،المستشار في البرلمان األمريكي ،والمنضم إلى فريق ترامب ،إلى القول -في
السياسي للحزب
ش���هر أغس���طس في إذاعة صوت أمريكا :-بـ«أ ّن أمريكا ستتضامن مع الدول اإلفريقية» .البرنامج
ّ
الجمهوري -الذي ينتمي إليه دونالد ترامب -أق َّر بأ ّن إفريقيا تتميز بحيازة إمكانيات ضخمة ،داعياً إلى تعزيز الروابط
التجاري ،وتعزيز السوق الح ّرة والديمقراطية ،إلى جانب التعاون
مع الحلفاء األفارقة؛ من خالل االستثمارات والتبادل
ّ
واألمني لمكافحة اإلرهاب .يُذكر أ ّن أوباما سعى في تمديد برنامج ( Agoaالفُرص والتنمية في إفريقيا)
االقتصادي
ّ
ّ
حتى عام 2025م ،والذي بموجبه تُعطى التسهيالت لمجموعة من منتجات عشرات الدول اإلفريقية جنوب الصحراء
لالستفادة من السوق األمريكية .غير أ ّن البرنامج لم يتطرق إلى مبادرة أوباما إلنارة إفريقيا جنوب الصحراء؛ ما يجعل
حال تظ ّل الشكوك واردة.
من الصعوبة التكهن بالسياسة التي سيتبناها ترامب تجاه إفريقيا ...وعلى ك ّل ٍ

بقلم /بنيامين بول ،وجان سيبستيان جوسيه – موقع جون إفريقيا،
ترجمة واختصار :قراءات إفريقية 2016/11/14 -م
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إفريقيا
والتنمية

■ �شركة �ألمانية تعتزم �إقامة م�صنع لتركيب ال�سيارات في رواندا:

كش����ف مدير عام مجموعة «فولسفاغن» األلمانية متع ّددة الجنسيات لصناعات
الس����يارات «طوماس ش����افر» -األربعاء ،في نياماغاب برواندا :-أ ّن شركته تستعد إلقامة
مصنع لتركيب الس����يارات في رواندا ،بعد توقيع مذكرة تفاه����م مع حكومة هذا البلد اإلفريقي
ٍ
حول االستثمار المقترح.
وكالة أنباء عموم إفريقيا (بانا برس) – 2016/12/21م

■ تكتل دول غرب �إفريقيا يطالب نيجيريا و�آخرين ب�إ�صالح اقت�صاداتهم:

دعا «التج ّمع االقتصادي لدول غرب إفريقيا» نيجيريا ،ودوالً أخرى ،لتنفيذ «إصالحات هيكلية ضرورية»،
وتبنّي «إجراءات تحفيز اقتصاديةٍ وماليةٍ مناسبة؛ كي تكون أق ّل عرضة لتذبذب أسعار النفط ،وتحسين مرونة
ٍ
صدمات خارجية».
أي
االقتصادات في مواجهة ّ
وخ��ل�ال 2016م؛ دخلت نيجيريا ،التي يعتمد أكثر من  %70من إيراداتها الحكومية على النفط ،في أول
حالة كسادٍ في  25عاماً؛ مع هبوط أسعار النفط.
وكالة رويترز – 2016/12/18م

■ م�شروع مغربي نيجيري لم ّد ّ
خط �أنابيب غاز من �إفريقيا �إلى �أوروبا:

أعلن جيفري أونياما وزير الشؤون الخارجية النيجيري :أ ّن نيجيريا والمغرب و ّق َعا مشروعاً مشتركاً لم ّد
ٍّ
خط ألنابيب الغاز ،سيصل الدولتَيْن ،باإلضافة إلى بعض الدول اإلفريقية األخرى ،بأوروبا.
وق����ال أونياما :إ ّن هذه االتفاقية ت ّم التوصل إليها خالل زيارةٍ قام بها الملك محمد الس����ادس للعاصمة
النيجيرية أبوجا ،مضيفاً أ ّن مش����روع ّ
خط األنابيب سيص ّمم بمش����اركة ك ّل أصحاب المصلحة ،وأضاف :أ ّن
هذا المشروع يهدف إلى إنشاء سوق كهرباءٍ إقليميةٍ منافسة ،مع احتمال توصيلها بأسواق الطاقة األوروبية.
زمني لبدء العمل في م ّد ّ
خط األنابيب أو تكلفته.
ولم يت ّم تحديد ٍ
جدول ٍّ
وكالة رويترز – 2016/12/3م

ّ
المركزي الإثيوبي ..ي�ستهدف تطوير التمويل الإ�سالمي:
■ البنك

اإلسالمي لدعم زيادة الوصول
المركزي اإلثيوبي :إ ّن البنك يستهدف تطوير التمويل
قال مسؤول بالبنك
ّ
ّ
إلى الخدمات واإلدماج المالي ،كجزءٍ من جهودٍ حكوميةٍ واسعة؛ لتعبئة الموارد المحلية من أجل تنويع موارد
االقتصاد.
الوطني اإلثيوب����ي :إ ّن الحكومة ترغب في تحويل االقتصاد
وق����ال «جيتاهون نانا» نائب محافظ البنك
ّ
المحلي
كي يقوم على الصناعة ،لكنّ ذلك يتطلب الحفاظ على معدالت االس����تثمار عند نحو  %40من الناتج
ّ
اإلجمالي على مدى السنوات الخمس المقبلة.
ّ
المركزي دراس ًة لتحديد الطلب على
اإلسالمي في هذا المسعى ،ولذا يُجري البنك
وقد يساهم التمويل
ّ
ّ
المنتجات المالية المتوافقة مع الش����ريعة ،في ٍ
بلد يش ّكل المس����لمون ثُلث سكانه (البالغ عددهم  100مليون
نسمة).
وكالة رويترز – 2016/11/4م
ثقافية ف�صلية َّ
محكمة متخ�ص�صة في �ش�ؤون القارة الإفريقية

107

المشهد

اإلفريقي
فرق وأديان

■ مجل� ��س �أ�ساقف ��ة الكونغ ��و يدع ��و الأط ��راف المت�صارع ��ة ف ��ي الب�ل�اد ال�ستئن ��اف
الحوار:

دعا المونس���نيور «أوتيمبي تابا» رئيس أساقفة كيسانغاني ،ورئيس مجلس أساقفة
َ
الكونغو الديمقراطية ،خالل استئناف أعمال «الحوار الشامل» ،إلى استئناف المفاوضات
ٍ
اضطرابات نتيجة األزمة السياسية
بين األكثرية الرئاس���ية والمعارضة ،لتجنّب حدوث
ف���ي البالد ،مطالباً بتقدي���م كا ّفة األطراف المزيد من التنازالت ،بش���أن إدارة الحقبة
االنتقالية ،الممتدة م���ن نهاية والية الرئيس جوزيف كابيال– الذي انتهت واليته في 19
ٍ
جديد للدولة.
رئيس
ديسمبر– ،وحتى انتخاب
ٍ
في غضون ذلك؛ يبقى التوتر قائماً في البالد بسبب التظاهرات التي تطالب جوزيف
كابيال بالتخلّي عن السلطة.
وكالة فيدس 2016/12/22 -م

■ فقهاء وعلماء �أفارقة يدعون �إلى الت�صدي لـ«التغلغل» الإ�سرائيلي بالقارة:

دعا فقهاء وعلماء دين من  14دولة إفريقية إلى ضرورة القيام بـ«تعبئة شاملة» نصر ًة
َ
ٍ
ٍ
إسرائيلية للتغلغل» في القارة اإلفريقية،
محاوالت
ألي
للقدس وفلس���طين ،و «التصدي ّ
بي���ان أصدروه ،في ختام «ملتقى القدس الثان���ي» الذي انعقد بالعاصمة
ٍ
جاء ذلك في
الموريتانية نواكشوط لنصرة القدس ،والتصدي لـ«مسار التطبيع مع إسرائيل» في القارة
اإلفريقية.
وش��� ّدد البيان على ضرورة العمل «من أجل إعادة التضامن بين الشعوب اإلفريقية،
وجمعها على نصرة القضايا العادلة ،وخصوصاً القضية الفلسطينية» ،وأكد المجتمعون
تجدد العهد لبيت المقدس» ،داعين إلى «القيام بأعمال ميدانية في إفريقيا
ّ
أن «إفريقيا ّ
للتضامن مع القدس بالمال والجهد».
وأبدى المش���اركون بالملتقى عزمهم على تش���كيل إطار متابعة وتنسيق؛ «من أجل
العمل على إقامة فعاليات ش���عبية في منطق���ة غرب إفريقيا ،تدعم القدس ،إلى جانب
التنسيق مع الجهات القارية والعالمية بشأن القدس وفلسطين».
أن رئيس الوزراء اإلس���رائيلي بنيامين نتنياهو أجرى زيارة إلى دول ش���رق
يُذك���ر ّ
إفريقي���ا ،في الفت���رة من  7 – 4يوليو الماضي ،برفقة  80رجل أعمال من  50ش���ركة
صادر
بيان
إس���رائيلية؛ «بهدف خلق عالقات تجارية مع شركات ودول إفريقية»؛ حسب ٍ
ٍ
عن مكتبه آنذاك.
وكالة األناضول2016/11/15 -م
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ذاكرة التاريخ

موقعة تونديبي:

في عام 1591م؛ س���اهمت مجموع ٌة من العوامل االقتصادية والسياسية في إطالق
السلطان الس���عدي أحمد المنصور «الذهبي» (أحد سالطين الدولة السعدية بالمغرب
األقصى ،التي حكمت من 1057هـ 1159 -هـ 1552 /م 1654 -م) لحملته العس���كرية
ضد مملكة السونغاي.
ّ
فمن الناحية االقتصادية؛ طمعت الحملة المغربية في االستحواذ على مناجم الملح،
واستغالل مناجم التبر التي تزخر بها األرض السونغية.
السعدي
أن هذه الحرب ش��� ّكلت فرصة للسلطان
أما الدوافع السياس���ية ،فأه ّمهاّ :
ّ
ً
إلبعاد قادته العس���كريين عن دائرة البالط ،وخصوصا ذوي األصول األندلس���ية ،الذين
ش��� ّكلوا فرقتَيْن عسكريتَيْن :فرقة األندلسيين (المس���لمين) ،وفرقة المستعربين ،وكانوا
أجناس أوروبية.
يس ّمون« :العلوج» قبل إسالمهم ،منهم عناصر مسيحية كثيرة؛ من عدة
ٍ
كان القادة العسكريون األندلس���يون يطمحون في الدخول واسترجاع السيطرة على
المغربي
إسبانيا ،التي كانت تعاني من هزيمة أسطولها األرمادا ،األمر الذي رآه السلطان
ّ
ته��� ّوراً ،فف ّكر في صرف طاقة الجيش ف���ي تلك الناحية البعيدة؛ للتخلّص من ضغوطهم
ألن التوسع في الشرق أو الشمال أم ٌر صعب ،لوجود دولتَيْن قويتَيْن :الخالفة
وتطلعاتهمّ ،
العثمانية شرقاً ،واإلمبراطورية اإلس���بانية شماالً ،ولم يبق مجا ٌل لتصريف هذه الطاقة
الحربية إال نحو الجنوب ،ونحو بالد السودان.
وقع���ت موقعة تونديبي يوم األربعاء ( 16جمادى األول���ى 999هـ الموافق  12مارس
1591م) ،بين جيش السلطان أحمد وسلطنة سونغاي ،وجرت أحداثها شمالَي مدينة جاو
(أو كاو) في السودان الغربي.
وعلى الرغم من صعوبة المناخ وقلة المياه؛ تألفت هذه الحملة المغربية من عشرين
ٍ
وعدد من األس���رى اإلس���بانيين ،وقيل :ثالثة آالف جن���دي ،معظمهم من
ألف جندي،
جندي بقيادة
اإلس���بان الذين أس���لموا ،وكان الزحف صعباً ،حتى قيل :لم يب َق إال ألف
ٍّ
جودر ،ولكنهم يتم ّيزون بامتالك األسلحة النارية؛ مما حقّق لهم النصر على جيش مملكة
سونغاي ،وألحق جودر بملكها إسحاق الهزيمة ،حيث كان جيشه يقاتل بالحراب والسهام
جمال من التبر والذهب،
والسيوف ،وحصل المنصور على غنائم كثيرة ،في شكل أحمال
ٍ
وأصبح يلقّب« :الذهبي» ،وأصبح يُنظر إلى المغرب بأنه مور ٌد كبي ٌر من الذهب.
المصدر - :الموسوعة الموجزة في التاريخ اإلسالمي ،أبو سعيد المصري.
 -موقع ويكيبيديا

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

109

المشهد

اإلفريقي
بنك

المعلومات

جمهورية نيجيريا
تحت

نف�و ٍذ و�سيط�ر ٍة بريطاني�ة ،وخالل الق�رن التا�س�ع ع�شر ،ظهرت
ً
كثاف�ة في
نيجيري�ا ،الت�ي ُتع�دّ م�ن �أكث�ر ال�دول الإفريقي�ة
وتتابع�ات م�ن الد�ساتي�رُ ،منحت
ال�س�كان ،وبع�د الح�رب العالمي�ة الثاني�ة،
ٍ
نيجيريا الحكم الذاتي ،ونالت ا�ستقاللها عام 1960م.
حكم عس����كري ،دام قرابة  16س����نة ،أُق َّر ،في
وبعد ٍ
1999م ،دس����تو ٌر جديد ،ف����ي نيجيري����ا؛ تحولت بموجبه
���كري إلى الحكم المدني ،تح ّوالً
الس����لطة من الحكم العس� ّ
سلم ّياً.
تواج����ه الحكومة تحدي� ٍ
���ات كبيرة ،تتمث����ل في إعادة
بناء االقتص����اد الذي يعتمد على النف����ط ،وكانت عوائده
تذهب ُس����دى بين الفساد وس����وء اإلدارة ،وال ب ّد للحكومة
من ن����زع فتيل التوترات العِ رقية والدينية .وعلى الرغم من
المخالف����ات الكبيرة والعنف التي ش����ابت انتخابات عا َمي
2003م و 2007م؛ إال أ ّن االنتخابات شهدت ،للمرة األولى
ف����ي تاريخ نيجيري����ا ،التح ّول إلى الس����لطة المدنية ،وما
حكم مدني ،وتُع ّد انتخابات
تزال البالد تش����هد أطول فترة ٍ
2015م ذات مصداقيةٍ كبيرةٍ
بشكل عام.
ٍ

ال�سمات الجغرافية:
�أو ًالِّ :

 .1الموق����ع الجغرافي :تقع نيجيري����ا في غرب قارة
إفريقيا ،على س����احل خلي����ج غينيا ،المتص����ل بالمحيط
األطلسي ،يح ّدها من الش����مال النيجر ،ومن الشرق تشاد
والكاميرون ،ومن الجنوب الكامي����رون وخليج غينيا ،ومن
الغرب خليج غينيا وبنين.
 .2المساحة 923.768 :كم.2
ومداري في
���توائي في الجنوب،
 .3المناخ :متنوع؛ اس�
ٌّ
ٌّ

110

العدد (  ) 31محرم  -ربيع �أول  1438هـ  /يناير  -مار�س 2017

ٌّ
وجاف في الشمال.
الوسط،
 .4التضاريس :يمكن تقس����يم تضاريس نيجيريا إلى
عشر مناطق ،كاآلتي:
 )1س����هول سكوتو :تقع في الش����مال الغربي ،وتجري
عبرها ع ّدة أنهار.
الشمالي الشرقي،
 )2حوض تش����اد :يمت ّد عبر الجزء
ّ
جنوبَي بحيرة تشاد وغربيها.
 )3السهول الش����مالية العالية :بمساحة  %20تقريباً،
وتم ّثل منبعاً لعددٍ من فروع نه����ر النيجر ،مثل :الكونجوال
والس����كوتو والكواندا ،وهي تتدفق ،بهدوءٍ  ،عبر الس����هول،
ٍ
شالالت جميلة.
ُمش ِّكل ًة
 )4هضبة جوس :قرب أواسط نيجيريا ،وتُربى أبقار
الحليب ف����وق األراضي المعش����بة ،بالمنطقة التي تزخر،
كذلك ،بمناجم قصدير مه ّمة.
 )5حوض نهر النيجر  -بنيو :يش ّكل قوساً ،يمتد عبر
أواسط نيجيريا ،من الشرق إلى الغرب ،ويجري نهر النيجر
باتج����اه الجنوب الغرب����ي من بنين ،عبر الجزء األوس����ط
الغربي من نيجيريا ،ويتالقى النهران قرب أواسط البالد،
ويندفعان معاً نحو دلتا النيجر.
 )6المرتفعات الغربية :وتُعرف باس����م :هضبة أرض
اليوروب����ا ،تقع في الج����زء الغربي من أواس����ط نيجيريا،

وتغطي السهول العش����بية األراضي المرتفعة ،وتك ِّون تالالً
شبيهة بالقباب.
 )7المرتفعات الش����رقية :تقع على الحدود الشرقية
وتالل صخرية
���ال،
لنيجيريا ،وتتك����ون من
ٍ
هضاب ،وجب� ٍ
ٍ
منخفضة.
ٍ
غابات كثيفة،
 )8السهول الجنوبية الغربية :تتكون من
تنحدر ،تدريجاً ،باتجاه الشمال.
 )9األراض����ي المنخفض����ة الش����رقية :تغطي معظم
المنطقة مس����تنقعات وس����هول ،مكس����وة بالغاب����ات ،أما
الجزء الش����مالي الغربي من المنطقة ،فهو هضاب شديدة
االنحدار.
 )10دلت����ا النيجر :بالمنطق����ة الجنوبية من نيجيريا،
على خليج غينياّ ،
وتغطي البحيرات الضحلة ومس����تنقعات
المانجروف جزءاً كبيراً من المنطقة.
 .5المصادر الطبيعية :تزخر نيجيريا بموارد عديدة،
أه ّمه����ا :النفط ،والقصدير ،والحدي����د ،والفحم ،والحجر
الجيري ،والنيوبيوم ،والرصاص ،والزنك ،والغاز الطبيعي،
واألراضي الصالحة للزراعة.

ثاني ًا :التركيب ال�سكاني:

 .1عدد الس���� ّكان 186.053.386 :نسمة؛ بتقديرات
يوليه 2016م.
ّ
السكاني%2.44 :؛ بتقديرات 2016م.
 .2مع َّدل النم ّو ُّ
 .3التقسيمات العرقية:
تتألف نيجيريا ،أكبر دول القارة اإلفريقية سكاناً ،من
أكثر من  250جماعة عِ رقية؛ أبرزها من حيث العدد والنفوذ
السياسي :الهوسا والفوالني  :Hausa and Fulaniنحو
 ،%29اليوروب����ا  :Yorubaنحو  ،%21اإليجبو  :Igboنحو
 ،%18اإليجاو  :Ijawنحو  ،%10الكانوري  :Kanuriنحو
 ،%4اإليبيبي����و  :Ibibioنح����و  ،%3.5التي����ف  :Tivنحو
.%2.5
 .4الديانة :حس����ب إحصاءات منش����ورة في عددٍ من
المواقع الغربية؛ فإ ّن نس����بة المس����لمين  ،%50والنصارى
 ،%40وأصحاب المعتقدات الوثني����ة  ،%10وتتناقض هذه
اإلحصاءات مع إحصاءات منسوبة لمصادر إسالمية ،تشير
إلى أ ّن المسلمين هم األغلبية ،بنسبة تزيد عن%60.
 .5اللغة :اإلنجليزية هي اللغة الرس����مية .أما اللغات
األخ����رى؛ فأه ّمها الهوس����ا ،واليوروب����ا ،واإليجبو (إبو)،
والفوالني.

ال�سيا�سي:
ثالث ًا :النظام ّ

 .1اسم الدولة الرسمي :جمهورية نيجيريا االتحادية.
الحكم :جمهوري ،اتحادي.
 .2نظام ُ

 .3العاصمة :أبوجا (.)Abuja
 .4التقسيمات اإلدارية :تنقسم نيجيريا إلى  36والية،
وإقليم واحد ،هو العاصمة االتحادية أبوجا.
 .5االستقالل :استقلت نيجيريا عن المملكة المتحدة،
في أول أكتوبر 1960م.
 .6الدستور :أُق ّر الدستور الجديد ،في  5مايو 1999م،
وت���� ّم العمل به في  29مايو 1999م ،وت ّم تعديله ع ّدة م ّرات،
آخرها 2012م.
مبني على :القانون العا ّم
 .7النظام القانوني :مختلطّ ،
اإلسالمي (في  12والية من الواليات
اإلنجليزي ،والقانون
ّ
الش����مالية) ،والقانون التقليدي .وتقبل نيجيريا الس����لطة
اإللزامية لمحكمة العدل الدولية ،بتحفظات.
القانوني لالنتخاب :الثامنة عشرة ،للذكور
���ن
 .8الس� ّ
ّ
واإلناث.
 .9الهيئة التنفيذية:
أ -رئيس الدول����ة :رئيس الجمهورية ،اللواء المتقاعد
محمد بخاري ،منذ  29مايو 2015م.
ب -رئي����س الحكوم����ة :رئي����س الجمهوري����ة ،اللواء
المتقاعد محمد بخاري ،منذ  29مايو 2015م.
ج -مجلس ال����وزراء :المجلس التنفي����ذي االتحادي،
يع ّينهم رئيس الجمهورية.
���عبي
�
الش
باالقتراع
الرئيس
نتخب
د -االنتخاب����ات :يُ
ّ
المباش����ر ،لفترةٍ رئاسية ،مدتها أربع سنوات (له الحقّ في
م ّدة ثانية) ،وقد ج����رت االنتخابات األخيرة في 29 – 28
مارس 2015م؛ وم����ن المقرر إجراء االنتخابات التالية في
فبراير 2019م.
 .10الهيئة التشريع ّية :يم ّثلها الجمعية الوطنية ،تتكون
مجلسيْن:
من
َ
ّ
مجلس الش����يوخ 109 :مقاعد؛ ثالثة م����ن كل والية،
ومقعد من إقلي����م العاصمة االتحادي����ة ،يُنتخب األعضاء
���عبي المباش����ر ،ومدة والي����ة المجلس أربع
باالقتراع الش� ّ
سنوات.
مجلس النواب 360 :مقعداً ،يُنتخب أعضاؤه باالقتراع
الشعبي المباشر ،ومدة واليته أربع سنوات ،كذلك.
ّ
 .11الهيئة القضائ ّية :تتم ّثل أعلى سلطة قضائية في
نيجيريا في المحكم����ة العليا ،التي يُع ِّين قضاتها بنا ًء على
توصية مجلس القضاء الوطني ،ويعينهم رئيس الجمهورية؛
ومحكم����ة االس����تئناف االتحادي����ة ،التي تُع ّي����ن الحكومة
الفيدرالية قضاته����ا من جداول انتخاب القضاة ،بنا ًء على
توصية مجلس القضاء الوطني.
ٍ
 .12وصف العلَم :ثالثة أشرطة رأسية ،متساوية
العرض ،الش���ريط األوس���ط لونه أبيض ،واآلخران
ثقافية ف�صلية َّ
محكمة متخ�ص�صة في �ش�ؤون القارة الإفريقية
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المشهد

اإلفريقي
لونهما أخضر.

رابع ًا :بيانات اقت�صادية:

 .1مصادر إجمالي الناتج المحلي؛ بتقديرات 2015م:
قطاع الزراعة ،%20.9 :قط����اع الصناعة ،%20.4 :قطاع
الخدمات.%58.8 :
 .2قوة العمل 57.27 :مليون عامل؛ بتقديرات 2015م.
 .3معدل البطالة%12.1 :؛ بتقديرات 2016م.
 .4الس����كان تحت خ����ط الفقر -عن����د  1.25دوالر
يوم ّياً%62.03 :-؛ بتقديرات 2010م.
 .5ال َّديْ����ن العام ،%11.5 :من إجمالي الناتج المحلي؛
بتقديرات 2015م.
 .6معدل التضخم%9 :؛ بتقديرات 2015م.
 .7الزراع����ة  /المنتجات :من أه ّمها :الكاكاو ،والفول
السوداني ،والقطن ،ونخيل الزيت ،والذرة ،واألرز ،والدخن،
والمنيهوت ،والمطاط ،واألخش����اب ،الماشية ،إضافة إلى
األسماك.
 .8الصناع����ات :من أه ّمها :النف����ط الخام ،والفحم،
والقصدير ،والكولومبايت ،ومنتجات المطاط ،والخش����ب،
والجل����ود ،والنس����يج ،وزي����ت النخي����ل ،وم����واد البناء،
والكيماوي����ات ،والخزف ،والصلب ،وبناء وإصالح الس����فن
التجارية الصغيرة.
 .9الصادِ رات:
أ -أه ّم الصادِ رات :النف����ط والمنتجات النفطية نحو
 %95من إجمالي الصادرات ،إضافة إلى الكاكاو والمطاط.
ب -أه���� ّم ال����دول ال ُم ْس����تورِ دة :الوالي����ات المتحدة
األمريكية  ،%51.6والبرازيل  ،%8.9وإسبانيا  ،%7.7وذلك
بتقديرات 2007م.
 .10الوارِ دات:
أ -القيمة اإلجمال ّية لل����وارِ دات 46.36 :بليون دوالر،
تسليم «»F.O.B؛ بتقديرات 2008م.
ب -أه���� ّم ال����وارِ دات :اآلالت ،والكيماويات ،ومعدات
النقل ،والسلع المصنّعة ،واألغذية ،والحيوانات الحية.
ج -أه ّم الدول ال ُم ْص����دِّرة :الصين  ،%10.6وهولندا
 ،%7.9والوالي����ات المتح����دة األمريكي����ة  ،%7.8وكوريا
الجنوبية  ،%6.6والمملكة المتحدة  ،%5.7وفرنسا ،%4.3
والبرازيل  ،%4.2وألمانيا  ،%4.1وذلك بتقديرات 2007م.

خام�س ًا :الم�سلمون في نيجيريا:

انتش����ر اإلس��ل�ام في نيجيريا نتيج ًة لقربها وتأ ّثرها
بدولتَي المرابطين والموحدي����ن في المغرب العربي ،وهو
ٍ
كيانات إسالمية ،كسلطنة بورنو ،وظهور
ما تجلّى في قيام
حركةٍ إصالحية قادها «عثم����ان دان فودي» عام 1804م،
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كان م����ن نتائجها توحيد الش����مال النيجي����ري تحت حكم
اإلسالم المتمثل في خالفة «سكوتو» ،ويرجع عدم انتشار
اإلسالم في الجنوب النيجيري إلى كثافة الغابات الفاصلة
بين الش����مال والجنوب ،والحم��ل�ات التنصيرية في أثناء
االستعمار البريطاني ..وغيرها.
الوضعية القانونية :يُع ّد القانون الفيدرالي الصادر في
مؤسسية اإلسالم
1999م إحدى نقاط التح ّول الرئيسة في ّ
في نيجيريا ،حيث أج���از للواليات النيجيرية حرية إصدار
قوانينها المحلية ،فاتجهت العديد من الواليات الش���مالية
ّ
المنظمة لها ،وأولها والية «زمفرة»،
إلى «أس���لمة» القوانين
والتي أعلنت تطبيق أحكام الش���ريعة اإلسالمية ،في أواخر
يناير 2000م ،أعقبها  12والية في الشمال النيجيري ،وهو
تداعيات سياسي ٌة
ما م ّثل جدالً سياس ّياً ودستور ّياً ،وكان له
ٌ
من قِ بل الجمعيات المسيحية ،تجلّت في نشوب أعمال ٍ
عنف
بين الطر َفيْن في عددٍ من مدن الشمال النيجيري وقراه.
الوضعية المؤسس����ية :هن����اك العديد م����ن الهياكل
المؤسسية النيجيرية المع ّبرة عن النشاط اإلسالمي ،منها:
ّ
أسسها الحا ّج «أحمد بيلّو»،
اإلسالم»:
«نصر
جماعة
ّ
وقد أُعيد تنظيم الجماعة بعد نهاية الحرب األهلية ومقتل
مؤسسها في 1970م ،وذلك بإنش����اء «المجلس النيجيري
ّ
األعلى للش����ؤون اإلس��ل�امية» في 1974م ،بهدف حماية
المصالح اإلس��ل�امية في س����ائر أنحاء نيجيريا ،والقيام
بمه ّمة االتصال بالحكومة النيجيرية فيما يتعلق بالش����ؤون
اإلسالمية.
 جماعة «إزالة البدعة وإقامة السنّة» :تأسست علىيد إس����ماعيل إدريس عام 1978م ،تابعة ألصحاب المنهج
الس����لفي ،تعمل على تطهير العقيدة من الش����رك والتبرك
باألضرحة واألولياء.
 جمعية «الطلبة المس����لمين» :حركة طالبية ،تنتشربين طالب التعليم العالي في ش����مال نيجيريا ،وتدعو إلى
االلتزام بتعاليم اإلسالم في جميع مناحي الحياة.
 باإلضافة إلى :جمعية «تعاون المسلمين» ،وجمعية«تضام����ن المس����لمين» ،وجماعة «التجديد اإلس��ل�امي»،
وجماعة «األ ّمة» ،وجماعة «الوحدة اإلسالمية» ،و «مجلس
أهل السنّة والجماعة».
 أول جامعة إس��ل�امية في نيجيريا :قد يُع ّد اإلعالنع����ن تأس����يس أول جامعة إس��ل�امية ف����ي نيجيريا في
2011/8/29م ،عل����ى غرار جامعة األزه����ر ،لها جناحان؛
أحدهما للعلوم الشرعية ،وآخر للعلوم المعاصرة ،وذلك من
قِ بل جماعة «تعاون المسلمين» بنيجيريا ،إحدى الخطوات
التعليمي
المؤسس����ية المه ّمة في س����بيل مجابهة النموذج
ّ
ّ
الغربي في نيجيريا.
ّ

الوضعية السياس����ية :تو ّلى الحكم رؤس����اء مسلمون
ومس����يحيون عبر النُّظم العس����كرية والمدنية التي توالت
على نيجيريا ،وخالل االنتخابات األخيرة  29 – 28مارس
2015م؛ ف����از الرئيس محمد بخاري برئاس����ة البالد لمدة
أربع سنوات.
الوضعي����ة االقتصادي����ة :تم ّث����ل قبائل «الهوس����ا» و
«الفوالني» أكبر القبائل المس����لمة ف����ي البالد ،ومعظمهم
يعمل ف����ي الزراعة ،وبعضه����م يمارس الح����رف اليدوية
والتجارية ،وتش����تهر «الفوالني» بممارس����ة نشاط الرعي
والترحال.
وتُم ّثل «الهوسا» بقوة في المؤسسة العسكرية والشأن
السياس����ي ،وتتمركز في الش����مال النيجيري حتى النيجر
ش����ماالً ،وتمتد إلى منطقة «جوس بالتو» وس����ط نيجيريا
جنوباً ،ومن بحيرة تش����اد ش����رقاً إلى مدينة «جني» بمالي
غرباً ،ومن ث ّم لقبائل الهوس����ا امت����دادات إقليمية في دول
الجوار.
وتُع����د الوضعي����ة االقتصادية التقليدية والعس����كرية
والسياس����ية للهوس����ا (المس����لمة) واأليبو (ذات الغالبية
السياسي في نيجيريا؛
المسيحية) أحد مسببات التنافس
ّ
خصوص����اً في ظ���� ّل تص����ارع القبائل على المكتس����بات
االقتصادي����ة ،وال س����يما النفطي����ة منها ف����ي الجنوب،
والمكتسبات السياسية في البالد.

التحديات:

يواجه مس����لمو نيجيريا اليوم تحدي����ات من التركيب
والتعقيد بمكان؛ التصال الداخ����ل النيجيري المضطرب؛
الدولي
بالموق����ف اإلقليمي المعق����د؛ في ظ ّل االهتم����ام
ّ
المتزايد ،ويمكن إجمال تلك التحديات في اآلتي:
ً
 - 1إش����كالية تواضع تأثير اإلس��ل�ام سياس���� ّيا في
نيجيريا:
على الرغم مما لإلسالم من وضعيةٍ مهمةٍ في الواقع
النيجيري -كما أُش����ير سلفاً-؛ فإ ّن ذلك لم ينتج عنه تأثي ٌر
مماثل في المعادلة السياسية؛ لعدد من العوامل ،ومنها:
 تنامي نش����اطات الجمعيات التنصيرية والتغريبيةممنهج ّ
ومنظم ،والتي تتجاوز مائة منظمة وجمعية
���كل
بش� ٍ
ٍ
خاصة.
ّ
 وأ ّن م����ا يقرب م����ن  %75من المس����لمين أ ّميون،إسالمي مؤ ّثر في نيجيريا ،حتى
إعالم
خصوصاً مع غياب
ٍ
ٍّ
إ ّن الحركات اإلس��ل�امية تقتصر نشاطاتها على المدارس
والمساجد فقط.
 طبيعة «ال َد ْور الش����يعي» ،والصدام المس����تمر بينالش����يعة والسنّة ،الذي س����رعان ما يتطور ألعمال عنف،
���ي بنيجيريا ،عبر
من معوقات التأثير اإلس�
�ل�امي السياس� ّ
ّ

االستهالك في مواجهات بينية.
ومن ث ّم؛ فإ ّن تنس����يق الجهود اإلس��ل�امية في العالم
الس����نّي ،على المستوى الرسمي وغير الرسمي ،إنما تُع ّد-
بحقّ -إحدى آليات االرتقاء بتلك الوضعية.
 - 2إش����كالية إدارة التعددي����ة العِ رقي����ة والطائفية
النيجيرية:
تُع����د إش����كالية إدارة التعددية العِ رقي����ة والطائفية
تحد ّياً أصي ً
ال ف����ي بناء الدولة في نيجيريا ،أل ّن المفردات
المك ّونة للخريطة النيجيرية (والتي يربو سكانها على 180
مليون نسمة) معقدة ،فبها مجموعات عرقية تتجاوز 250
مجموعة ،وثروة نفطي����ة تُع ّد األكبر في إفريقيا ،وتطلعات
انفصالية متزايدة ،س����واء في بيافرا س����ابقاً ،أو دلتا نهر
النيجر حال ّياً ،وتمايز ديني يُع ّد األضخم في إفريقيا أيضاً،
دولي متزايد ،ك ّل ذلك يجعل من بناء
وذلك في إطار
ٍ
اهتمام ٍّ
الدولة وإدارتها في نيجيريا تحد ّياً كبيراً أمام عدم إقصاء
سياسي أو إثني.
ديني أو
أي ٍ
ٍّ
فريق ٍّ
 - 3تداعي����ات تنامي القوى اإلس��ل�امية ،واحتماالت
التدخل الدولي:
تع ّد إشكالية تنامي القوى اإلسالمية في إفريقيا عا ّمة،
ونيجيريا خاصة ،أحد المحددات الرئيس����ة في سياس����ة
الخ����ارج تجاه الداخ����ل النيجيري ،وك����ذا تعاطي الداخل
الرسمي مع المشكالت المزمنة في الواقع النيجيري.
فف����ي ضوء اعتب����ارات حج����م األغلبي����ة النيجيرية
المس����لمة ،وكذا الثروة النفطية العظيم����ة ،خصوصاً في
دلت����ا النيجر ،حيث تُعد نيجيري����ا المنتج األول للنفط في
إفريقي����ا ،فإ ّن اهتم����ام الخارج ممث ً
ال ف����ي تنافس القوى
الكب����رى على النفط النيجيري ،أحد التحديات الرئيس����ة
التي ته ّدد دعم الجهود اإلسالمية في نيجيريا ،باحتماالت
التدخل ،المباشر أو غير المباشر ،في الداخل النيجيري،
وما يدعم هذه الفرضي����ة ما أعلنه الجنرال «كارتر هام»-
قائد القيادة العسكرية األمريكية إلفريقيا (أفريكوم) -من
«أ ّن دول شمال إفريقيا تواجه تهديداً إرهاب ّياً متعاظماً من
جانب مجموعات موالية لتنظيم القاعدة ...تبدو آخذة في
التمدد ،هذا ما أالحظه في إفريقيا ،وهذا أم ٌر يقلقني».

الم�صادر:

 -1موقع وكالة االستخبارات المركزية (–)CIA
مكتبة العالم:-

https://www.cia.gov/library/publications/

resources/the-world-factbook/geos/ao.html

 -2موسوعة مقاتل من الصحراء.
 -3المسلمون في نيجيريا وإشكالية بناء الدولة،
د .السيد علي أبو فرحة ،مجلة قراءات إفريقية.
ثقافية ف�صلية َّ
محكمة متخ�ص�صة في �ش�ؤون القارة الإفريقية
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الشيخ سعيد محمد سيسي وجهوده
الدعوية والتعليمية بغرب إفريقيا
�أ .جميلة محمد �سي�سي
نا�شط�ة دعوية ومربية و�أمين�ة الأمومة والطفولة
في مجل�س علماء �شمال مالي

كانت

الحرك�ة التعليمي�ة الإ�سالمي�ة عريقة في
مالي عموم ًا ،وفي منطقة «غاو»((( خ�صو�ص ًا,
الفرن�س�ي البالد ع�ام (1889م)،
�إل�ى �أن دخ�ل اال�ستعم�ار
ّ
لكن�ه لم يتمكن م�ن الق�ضاء عليه�ا نهائ ّي ًا ،ولكن�ه �أ ّثر فيها
ت�أثير ًا �أدّى �إلى اختالطها بالخرافات والآراء التي ما �أنزل اهلل
إ�سالمي
به�ا من �سلطان ،وب�سبب�ه تقا�صر التعليم
العرب�ي ال ّ
ّ
ف�ي ه�ذه الوالي�ة �شيئ� ًا ف�شيئ� ًا ،و�ضعف�ت اللغ�ة العربي�ة،
وتو�سعت الفجوة بينها وبين �أبناء المنطقة حديث ًا.
ّ

���تعماري في التعلي����م قائماً في
واس����تمر التأثير االس�
ّ
منطقة غاو؛ إلى ظهور طائفةٍ من أبناء المنطقة انتشروا في
توجه إلى بعض الدول العربية
األرض طلباً للعلم ،فمنهم من ّ
((( «غاو» :من �أقدم المدن التي ُوجدت في حو�ض نهر النيجر،
على الطريق الوا�صل بين بالد الهو�سا في ال�شرق والمراكز
ملتقى
التجارية المه ّمة في غرب ال�صحراء ،مما �ص ّيرها
ً
فج عميق ،وظ ّلت
تجار ّي ًا مه ّم ًا ،حيث ق�صدها التجار من ك ّل ٍّ
عا�صم ًة �سيا�سي ًة واقت�صادي ًة لمملكة �سنغاي منذ زمن مبكر
�إلى القرن العا�شر الهجري  /ال�ساد�س ع�شر الميالدي.
تبعد المدينة عن «تومبكتو» بنحو ( )400ك��م ،وتقع على
ال�ضفة الي�سرى لنهر النيجر �شمال �شرق جمهورية مالي،
وهي الإقليم ال�سابع في الدولة حال ّي ًا ،والمدينة المركزية
ل�شمال مالي �سيا�س ّي ًا ،كما هي موطن النفط المكت�شف �أخير ًا،
بالإ�ضافة �إل��ى ال��ذه��ب .وه��ي من �أق��دم المدن التي و�صل
الإ�سالم �إليها ،وا�ستمر العلماء ين�شرون الإ�سالم بين الأهالي
�إل��ى �أن �أ�سلم على �أي��دي بع�ضهم ملك �سنغاي «زاك�سي»؛
الم�س ّمى «م�سلم دم» �سنة (400هـ 1009 /م).
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واإلسالمية ،وتزودوا من فنون المعرفة والعلوم ،حتى جاءتهم
فكرة تأس����يس المدارس العربية اإلس��ل�امية في منطقتهم
غاو ،فرجع بعضهم إليه����ا لتنفيذ الفكرة ،والبعض بقوا في
الخارج لمه ّمة كبيرة تجاه الذين رجعوا؛ حيث نشأت رابط ٌة
قوي ٌة بينه����م ،من هؤالء مث ًال :العال����م الزاهد «عماد الدين
بن حنبل الش����رماتني» و «إسماعيل األنصاري» رحمهم الله
تعالى ،والدكتور «أبو بكر إس����ماعيل ميغا» والدكتور «هارون
المهدي ميغا»(((.
((( د .هاورن المهدي ميغا ،المرا�سالت العلمية و�أثرها العلمي

وترجع أهمية ذلك إلى إمكان إطالع المستفتي على ما
يتع ّذر عليه ،كالفتاوى الجديدة ،ومن األمثلة :استفتاء الشيخ
سعيد سيس����ي -رحمه الله -في مس����ألة (خطبة الجمعة:
هل تُلقى بغير العربية؟) ،فقد أرس����ل الش����يخ خطاباً (عام
1424هـ) إلى تلميذه د .جبريل المهدي ميغا ،بمجمع الفقه
اإلس��ل�امي بمكة المكرمة ،يطلب تفصي����ل القول في هذه
العلمي
المس����ألة ،وكان لهؤالء الرجال أث ٌر بار ٌز في التعاون
ّ
والثقافي واإلصالح����ي ،ولم يقتصر ذل����ك على منطقتهم
ّ
غاو فقط ،بل تع ّد جهودهم من روافد النهضة اإلس��ل�امية
المعاصرة العا ّمة(((.
وأم����ا الذي����ن رجع����وا من البل����دان المختلف����ة؛ فقد
استقروا في المنطقة دعاة ،وشرعوا في تأسيس المدارس
اإلسالمية ،وكانت أول مدرسة أُسست في المنطقة مدرسة
«س����بيل اإلس��ل�ام» لصاحبها محمد الطاه����ر نصر ،عام
(1974م) ،ثم «معهد أس����كيا محمد» لجماعة أهل الس����نّة
بغاو ،ع����ام (1975م) ،ثم «مدرس����ة النهضة اإلس��ل�امية»
لصاحبها «الش����يخ عثمان» رحمه الله ،ثم «مدرسة اإلرشاد
اإلسالمية» في «أنسونغو» ،عام (1977م) ،لصاحبها «سعيد
محمد سيسي»  -رحمه الله -موضوع هذا البحث.
ويع ّد الشيخ الجليل سعيد محمد سيسي -رحمه الله-
من بين العلماء األفذاذ الذين رفضوا فكرة «جماعة الهجرة
والتكفير» التي انتشرت في السبعينيات بدولة غانا والنيجر
وش����مال مالي ،وقد وقف أم����ام طروحات زعيمها بالرفض
التام ،ون َق َد منهجه المخالف للكتاب والس����نّة وما كان عليه
السلف الصالح.
وتح����اول المح����اور اآلتي����ة إلقاء الضوء على س����يرة
هذا الش����يخ الجليل ,والتعريف بش����يوخه وتالمذته ،وإبراز
مجهوداته الدعوية والتعليمية.

المحور الأوّل :ن�سبه ومولده ون�ش�أته ورحلته
العلمية وبع�ض م�شايخه:
والثقافي والإ���ص�لاح��ي بغرب �إفريقيا1426/8/24 ،ه����ـ /
2008/8/8م� ،ص ( 23مخطوطة).
((( د .هارون المهدي ميغا ،مرجع �سابق� ،ص .24

هو سعيد بن محمد بن شعيب المعروف بـ«الشغي» بن
علي بن أبي بكر بن اللّباس رحمه الله(((.
ّ
وأ ّم����ه :رحمة الله بنت مختار المعروف بـ«تُل َي متّر» بن
علي بن انبارا  -مبارك  -وانْبا َر:
ال ِربوانج����ات بن القيد بن ّ
عربي ج����اء من المملكة
مش����هور عن����د «ال َه َم ُكالجين» أنه ٌّ
المغربية ،وأغلبهم ينتسبون إليه(((.

مولده ون�ش�أته:

ُولد الش����يخ «س����عيد بن محمد سيس����ي» سنة
الج» ،وه����ي تبعد عن مدينة
(1935م) ،بقري����ة َ
«ه َم ُك ِ
(((
«غاو» شماالً بـ ( )45كم .
كان أب����وه عالماً فقيهاً ورعاً؛ حتى لُقّب باس����م« :ألْفا
َح ْر ُغ����وا» لغزارة علمه وكثرة طالبه((( ،وينتمي الش����يخ إلى
أس����رةٍ علميةٍ عريقة ،وهي مشهورة باس����م« :ألْفَغا ُكيْرا»؛
بمعنى :قبيلة العلماء.
الج» ،وتعلّ����م بها مبادئ
نش����أ الش����يخ َ
بـ«ه َم ُك ِ
العل����وم على ي����دي والده ،فحفظ الق����رآن الكريم
في صغره(((؛ إذ كان أس����رع من أترابه في الحفظ
واالس����تيعاب ،ما جعل فقيهه األول بعد أبيه (أَلفا
الرب) يحنو عليه ويرع����اه ،ويصبح له بمثابة األب
الحنون(((.
((( مقابلة �شخ�صية مع ابنة ال�شيخ نف�سه ال�سيدة :خديجة �سعيد
�سي�سي� ،أ�ستاذة بمدر�سة (الإر�شاد الإ�سالمية) بـ «�أن�سونغو»،
بتاريخ2009/9/5 :م.
((( المقابة نف�سها والتاريخ.
((( ح�سب البطاقة ال�شخ�صية لل�شيخ.
((( مقابلة �شخ�صية مع عبد الكريم محمد ميغا ،الهمكالجي،
خ��ري��ج ال�سعودية ،وع�ضو هيئة ال��ت��دري�����س بمركز الملك
�أ���س��ك��ي��ا ال��ح��اج محمد الإ���س�لام��ي بمدينة «غ����او» ،و�إم���ام
الحي الرابع بغاو ،تاريخ:
الم�سجد الم�س ّمى «المعروف» في ّ
2009/9/17م.
((( مقابلة �شخ�صية م�سجلة على �شريط رقم ،1مع :ابن ال�شيخ:
عبد الفتاح �سعيد �سي�سي ،من�سق برنامج التعليم في منطقة
غاو.
((( مقابلة �شخ�صية مع :عبد الكريم محمد ميغا� ،شخ�صية
�سابقة ،بالتاريخ نف�سه.
ثقافية ف�صلية َّ
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كان مولعاً بالعلم منذ أن كان في الصبا؛ إذ كان يقضي
ج���� ّل وقته في المطالعة ،ومما ذكرته أ ّمه أ ّن مفارقته الكتب

كان����ت دلي ًال على اش����تداد مرضه أو إصابت����ه بألم ،اتخذ
الكتب صديقاً له يس����تأنس بها أينم����ا ُوجد((( ،ولم يكن له

ٌّ
حظ في مالعب األطفال؛ ألنه أمضى شبابه في طلب العلم

والمعرفة(((.

رحلته العلمية:

كان لدى الش����يخ اهتما ٌم ورغب ٌة شديدةٌ في المجالس

العلمية ،إلى أن صفت نفس����ه ،واتسع فكره وصيته العلمي،
فرح����ل إلى مدينة «نيني» بالنيجر ،حيث يقيم الفقيه الكبير
إمام العمر بالمنطقة «أَلْفا الرب»  -رحمه الله ،(((-وعندما

الزمه وجده أروع مما كان في مخيلته :مح ّدثاً بارعاً ،وفقيهاً
يتح ّرى الرواية ،فأخذ عنه عدداً من الكتب الفقهية ،كشرح
«الثمر الداني» ،وس����راج الس����الك ،ومصباح السالك ،وكان

الطالب يبدي رأيه في المذهب واجتهاداته بما لديه من فكرٍ
ثاقب و َف ْه ٍم عميق ،ما جعله الطالب المق ّرب من الفقيه ،كما
ٍ
أخذ العلوم العربية واللغوية ،ومع ذلك كله كان يمضي شطر

وقته في تدريس أقرانه وتسهيل المفردات الصعبة عليهم.

توجه الطالب (الش����يخ س����عيد) إلى «الفُلتا ال ُعليا»
ثم ّ
(بوركينافاس����و حال ّياً) ،وهناك مارس مهن����ة التدريس إلى

جان����ب تحصيل العلم ،فكان يعلّم أوالد بعض التجار الهنود؛
((( ال�سيدة خديجة �سعيد �سي�سي ،مقابلة �سابقة.
((( م��ق��اب��ل��ة ���ش��خ�����ص��ي��ة م���ع ال��ح�����س��ن ���س��ه��ل ب��ط��غ��ور� ،إم����ام
وخطيب بالم�سجد الجامع بمدينة (�أن�سونغو) ،بتاريخ:
2009/9/16م.
((( ال�شيخ اللغوي الفقيه :ح�سين بن محمد :المعروف بـ«ح�سين
بتوا» الم�شهور ب��ـ«�أَل��ف��ا الر ُب���و» ،في مدينة «نيني» بمنطقة
«تيال ِب ِيري» النيجرية ،عا�ش بع�ض �أيامه في الحرم المكي،
وق��د ت��خ�� ّرج على يديه ع��د ٌد كبي ٌر م��ن �أب��ن��اء �شرق «مالي،
والنيجر» في التف�سير والحديث واللغة ،كان له جه ٌد كبي ٌر في
النه�ضة ال�س ّنية المعا�صرة في َ
هذ ْين البلدين ،وفي «غانا،
وتُوغو» ،و�أن�ش�أ المدار�س الإ�سالمية ،وتثقف على يديه كبار
علماء هذه المناطق ،خ�صو�ص ًا �أبناء منطقته (غاو) ،توفي
وله (� )63سنة.
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ليكسب زاداً يوصله إلى تحقيق أهدافه العلمية والتعليمية(((.
ثم رحل إلى « ُكماسي» ،إحدى واليات جمهورية «غانا»،
والتقى بالش����يخ «آدم اإللوري» ،فالزمه فت����رة ،وأخذ عنه
البالغة والنحو والصرف وغيرها من العلوم اللغوية(((.
(((
ثم واصل مشواره العلمي ،فقصد الشيخ عبد الصمد
 رحمه الله  ،-وتز ّود منه ألواناً من المعارف والفنون ،حيثمتعصب
كان الطالب (الش����يخ س����عيد) متفتح الذهن ،غير
ٍ
لمذه����ب ،حريصاً عل����ى العلم والمعرف����ة ،وكان يتزود من
العلماء والخبراء في مجالسهم ،ول ّما سمع بخبر المبعوثين
م����ن فرقة األحمدية من الهند اتصل بهم وحاورهم؛ لكونهم
فصحاء في اللغ����ة العربية بالدرج����ة المطلوبة؛ بحجة أ ّن
الحكم����ة ضالة المؤمن أ ّنى وجدها فهو أحق بها ،تعلّم عند
األحمديين العلوم التربوية ،وكيفية وضع المناهج ،وتس����يير
المدارس الحديثة.
وكان يتصل بك ّل داعية داخل «غانا» ،ويتبادل معه اآلراء
���يوخ آخرين غي����ر المذكورين،
الدينية ،كما اس����تفاد من ش� ٍ
فقضى الش����يخ في «غانا» ما يبلغ س����ت سنوات ،وخاللها
كان يتنقل بين االس����تفادة وإف����ادة اآلخرين ،وما زال كذلك
حتى حدوث البلبلة السياس����ية (حركة بوشي) ،فكان ضمن
المطرودين من غانا.
توجه إل����ى النيجر مرة أخ����رى ،واتخذها موطناً،
ث���� ّم ّ
فالتحق بالش����يخ «محم����د محمود الس����وقي» ،فأخذ منه
أصول التفس����ير ومصطلح الحديث وأصول الفقه ،وغيرها
من المواد الدينية والعربية ،وممن اتصل به واس����تفاد منه
الش����يخ «عبد الله فالتي» ،أخذ عنه بعض اإلرش����ادات في
((( مقابلة �شخ�صية مع �أحد الطالب البارزين لل�شيخ رحمه
اهلل� ،سعيد علي ميغا ،مدير مدر�سة التعاون الإ�سالمية،
بـ(فرغوا) وموظف حكومي ،بتاريخ2009/9/12 :م.
((( المقابلة نف�سها والتاريخ.
((( ال�شيخ عبد ال�صمد :من ال�شيوخ الغيورين على �إحياء ال�س ّنة
وقمع البدعة والخرافات ،م�ؤلف ر�سالة «ال�س ّنة والبدعة»،
عالم فقيه متفنن في العلوم والفنون والمعارف ،ا�ستفاد
منه ال�شيخ بم�صاحبته ومحاورته بما ُي�ستفاد من الجلي�س
ال�صالح .م�ستفاد من :مقابلة �شخ�صية مع ال�شيخ محمد بن
معاذ.

النيجري
تنظيم المدارس ،كما اتصل بالعالم «عمر ملّي» -
ّ
أصالة -وأخذ عنه.
هذا ،وقد اس����تفاد الش����يخ كثيراً من الشيوخ بالنيجر،
كالش����يخ :إس����ماعيل داود ،ومحمد القاضي الباكستاني:
خريج الجامعة اإلسالمية بالمدينة المنورة ،والشيخ إ َّن ِاسي ْر:
المبعوث الس����عودي الذي يشرف على السفارات السعودية
آنذاك ،وأخذ عنه الطالب المجاهد (الش����يخ سعيد) سنن
الترمذي.
كان الش����يخ س����عيد صبوراً متجلداً أمام النواكب في
طلب العلم ،ثقة عدالً ،وقد ُعرف الش����يخ بذلك منذ نعومة
أظفاره ،ويحكى في غاية عدله ووفائه للعهد أ ّن شيخه (أَلفا
مقيم وراء النهر،
الرب) أرسله ليأخذ أمان ًة له عند
ٍ
شخص ٍ
وصادف عودته غروب الش����مس حيث توقفت السفن ،ولم
يدرك إال نوعاً منها يُس���� ّمى «تُو ْمبُلُو» ،ومن المعروف غالباً
أنها قد تغرق براكبها بك ّل سهولة ،فركبها الطالب المجاهد
(الش����يخ س����عيد) ،فانقلبت به وغرق ،وبعد محاوالت حتى
نجى الل����ه الطالب المطيع ربم����ا كان ذلك نتيجة
الصباح ّ
اس����تجابته لدعوة ر ّب����ه{ :يَا أَ ُّي َها ا َّلذِ ي َن آ َمنُ����واْ أَطِ ي ُعواْ اللّ َه
َوأَطِ ي ُعواْ ال َّر ُسو َل َوأُ ْولِي األَ ْمرِ مِ ن ُك ْم} [النساء  ،]59 :وقوله:
{ َوالْ ُمو ُفو َن ِب َع ْهدِ هِ ْم ِإ َذا َعا َه ُدواْ} [البقرة .]177 :

المحور ال ّثاني :تالمذة ال�شيخ �سعيد �سي�سي–
رحمه اهلل:-

الكفاءة في إنش����اء المدرس����ة وإدارتها في «أنسونغو» عام
(1977م) إال هذا الطالب ،إل����ى أن احتاجت قرية الطالب
إلنش����اء مدرس����ة إس��ل�امية ،فل ّبي دعوتهم ،وأصبح مديراً
ومرش����داً لمدرسته «التعاون اإلس��ل�امية» بقريته «فرغوا»
وموظفاً حكوم ّياً.
قام بأعمال عظيمة تماثل تلك التي قام بها شيخه في
تكوين الطالب والش����يوخ ،وكان وف ّياً لشيخه إلى أن توفي-
رحمه الله ،-وكان مولع����اً به في أفكاره وبمنهجه التعليمي،
وما زال -حتى اآلن -وارثاً علم ّياً للشيخ الجليل(((.
 – 2عمر المه����دي ألفا ب ّكوا :م����ن مواليد (1947م)
بـ«فرغوا» ُ -د ْم َب ْريا ،-من أش����هر طالب الش����يخ س����عيد،
اس����تفاد منه كثي����راً ،خصوصاً في العل����وم اللغوية ،إلى أن
التحق بجامعة أم القرى بالمملكة العربية السعودية ،فحصل
على ش����هادة اإلجازة العالية (الليس����انس) ،وبعد فترة من
الزمن رجع إلى موطنه األصلي ،فبذل جهداً كبيراً في نشر
تعاليم اإلسالم(((.
 – 3عثم����ان صالح ميغا :انطلق����ت رحلته العلمية في
«أَ ْرحابو» ،إلى النيجر قاصداً االتصال بالشيوخ المشهورين،
ومن ضمنهم الشيخ «سعيد محمد سيسي» ،فكان ممن أخذ
عنه الطالب ،ثم التح����ق بمعهد إعداد األئمة التابع لرابطة
العالم اإلس��ل�امي ،وتخرج فيه باإلجازة العالية ،ثم رجع إلى
موطنه األصلي «غ����او» ،ليفيد أبناءها ،وهو بحر في العلوم
الدينية(((.
 - 4جبريل المه����دي ميغا :المدرس بجامعة أم القرى
بمك����ة المكرمة ،له مصنفات عدة ف����ي أصول الفقه ،منها:
(دراس����ة تحليلية مؤصلة لتخريج الفروع على األصول عند
األصوليين).

أخذ عن الش����يخ عد ٌد كبي ٌر من طالب العلم في غرب
إفريقيا ،وخصوصاً( :غانا والنيجر ومالي) ،وسأكتفي بذكر
عددٍ من أش����هر تالمذته الذين الزموا الشيخ واستفادوا من
علمه ،ومنهم:
علي ميغا :من موالي����د (1955م) بمدينة
 - 1س����عيد ّ
ّ
«فرغوا» شمال «غاو» ،الزم الش����يخ منذ صغره ،فتعلم منه ((( مقابلة �شخ�صية م��ع� :سعيد علي ميغا ،ومقابلة :عثمان
لغوا� ،إم��ام وخطيب بم�سجد عثمان بن عفان ببازى هو�سا
العل����وم الدينية واللغة العربية ،وتث ّق����ف بثقافةٍ عاليةٍ  ،حتى
«�أن�سونغو» بتاريخ2010/2/21:م.
كأنه درس دراس����ة أكاديم ّية ،وكان ثق���� ًة مأموناً ،ينوب عن
((( ال�شيخ �سعيد �سي�سي :طبقات رجال العلم في منطقة (غاو)
المجاهد الكبير في حلقته ومجلس����ه ،وكان له بمثابة االبن،
 مخطوطة.وكان الشيخ س����عيد محمد سيسي يثني عليه ،حتى إنه لما ((( مقابلة �شخ�صية :ال�شيخ عثمان �صالح ميغا  -ع�ضو هيئة
ف ّكر في تأس����يس مدرسة إس��ل�امية في بلده لم ير َمن له
التدري�س بمركز الحاج الملك �أ�سكياج محمد الإ�سالمي.

ثقافية ف�صلية َّ
محكمة متخ�ص�صة في �ش�ؤون القارة الإفريقية
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 – 5عبد الباقي عبد الرحمن سراقة سيسي :الدكتور
الم����درس بجامع����ة اإلمام محمد بن س����عود اإلس��ل�امية
بالرياض  /الس����عودية ،وعض����و الجمعية الخيرية لتحفيظ
القرآن الكريم بالرياض ،من مؤلفات����ه المطبوعة( :قواعد
نقد القراءات القرآنية ..دراسة نظرية تطبيقية).
 – 6موس����ى حمية د ّكوا :يع ّد من أشهر طالب الشيخ،
ومن أندرهم تعلّقاً به ،أخذ عنه مبادئ العلوم النحوية واللغة
العربية ،وقد اس����تفاد من الشيخ في منهجه التعليمي ،حتى
أس����س
رأى أنه يس����تطيع أن ينوب عنه في غيابه ،لذا ل ّما ّ
المدرسة السلفية اإلسالمية بمدينة غاو ع ّينه الشيخ مديراً
ووكي ًال للمدرس����ة ،فأظهر مهارته وخبرته التعليمية ،ووضع
الخطط التعليمية لتطوير المدرس����ة ،وله جهو ٌد وأنش����ط ٌة
علمية وثقافية في تطوير المدارس وتثقيف أبنائها(((.
كان طالب الشيخ من مختلف القبائل واألقطار ،فانتشر
هؤالء الطالب في البلدان ،فأسس بعضهم المدارس العربية
اإلس��ل�امية ،والتحق بعضهم بالجامعات العربية اإلسالمية،
وانشغل بعضهم بتأسيس المؤسسات الدينية ،ومنهم:
 السيد :يونس حامد ميغا :رئيس جمعية الدعوة إلىالكتاب والس����نّة ،ومدير وكالة الحج والعمرة« ،بكل س��ل�ام»
نيامي النيجرية.
 السيد :سالف عمر (هوس����اوي) :رئيس الجمعياتاإلسالمية التنسيقية  -في نيامي  /النيجر.
 السيد :يحيى محمد هوساوي :الزعيم األول لجمعيةإحياء السنّة وإخماد البدعة  -في النيجر(((.
وأما طالبه الذين تلقّوا تعليمهم في مدرس����ة اإلرشاد،
وحصلوا على مؤهالت علمية عالية ،فمنهم:
 عباس ش����مس الدين إبراهيم :دكت����وراه في اللغة -أستاذ جامعي  -في غانا.
 -عبد العزيز محمد ميغا :دكتوراه في اآلداب  -موظف

بالسفارة السعودية ببماكو.
 عبد الفتاح سيسي :ماجستير في اللغة  -أستاذ فيجامعة باماكو.
 إبراهيم عبد الله جال����و :دبلوم عالي في الصحافة صحافي. عبد الله أالس����ان :الثانوية  +مالزمة الشيخ  -وكيلمدرسة اإلرشاد.
 محمد محمن سيس����ي :الثانوية  +مالزمة الشيخ -مدير تعليم مدرسة اإلرشاد.
 جميلة محمد سيسي :دبلوم السنة الجامعية الثانية طالبة بالس����نة الرابعة بكلية البنات (الجامعة اإلسالميةبالنيجر).

المحور الثالث :ج�ه��وده ف��ي غانا والنيجر
ومالي:
� ً
أوال :جهوده في غانا:

تنقل الش����يخ كثي����راً بين عددٍ من المناط����ق بإفريقيا
الغربية ،وخصوصاً (غانا والنيجر ومالي) ،لينش����ر ثقافته،
ويفيد الناس م����ن مخزونه العلمي ،فاتجه إلى « ُكماس����ي»
بجمهورية «غانا» ،فبذل قصارى جهده في التعليم ونقْل وما
لديه من المعرفة والخب����رة والرصيد العلمي إلى اآلخرين،
وتثقيف أبناء المس����لمين وعا ّمتهم ،ف����كان ال يترك فرصة
إال ويغتنمها في إلق����اء محاضرات ،إ ّما في الجمع وإ ّما في
الجماعات ،وبخاصة في المس����جد ال����ذي يصلّي فيه أبناء
الجالية المالية صالة الجمعة.
وكان له أس����اليب مختلفة لتحقي����ق أهدافه الدعوية
وبلوغ مراميه النبيلة ،فكان يركز المحاضرات والخطب في
مش����كالت المجتمع ،واإلصالح بين الن����اس ،كما كان يلقي
دروس����اً دينية في التفس����ير والحديث والفقه وغيرها من
العلوم الشرعية ،باإلضافة إلى العلوم العربية التي كان فيها
((( مقابلة �شخ�صية :عبد الفتاح �سعيد �سي�سي ،مقابلة �سابقة ،بحراً ال ينضب.
و�سعيد علي ميغا وعبد اهلل بن محمد كبتون جارا.
كانت هذه الجهود يبذلها في المسجد والمجلس وبعد
((( مقابلة �شخ�صية :عبد اهلل محمد َك ِبتُون جارا ،مدير مد ر�سة
الفرن�سية العربية (�سبيل الفالح) في حي ( ُبو ُكوكي) بنيامي ،الصل����وات المفروضة وفي المج ّمع����ات وفي المنزل ،وكان
ّ
النيجر ،بتاريخ2010/2/28 :م.
في البداية يتص����ل بالدعاة والمرش����دين والفقهاء ليزداد
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فقهاً وخبرة ،فيتحاور معهم في مناقش����ةٍ هادفةٍ بناءةٍ حول
اآلراء الديني����ة ,والمش����كالت التي تعرق����ل الدعوة ،وواقع
األقلية المس����لمة في الدول غير اإلسالمية كغانا وغيرها،
وكان الش����يخ فصيح اللسان ،يتس����م بالوضوح في الخطب
والمواعظ ،صريحاً ال يجامل أحداً رئيساً كان أو مرؤوسا(((.
وما زال الش����يخ في هذه التضحية حتى أنشأ مدرسة
نظامية إسالمية ثقافية تربوية للجالية المالية وللمواطنين،
واحدة مسائية ،وأخرى ليلية لتثقيف الكبار ،فما زالت قائم ًة
حي «زُنغو» بـ« ُكماسي» ،تؤدي دورها في
مستمر ًة متطور ًة في ّ
تلك الفترة((( ،إلى سنة (1969م) التي ُطرد فيها الغرباء من
«غانا» في شهر رمضان المبارك ،وإلى جانب تلك المدرسة
أسس حلقة علمية صباحية يد ّرس فيها التفسير والحديث
ّ
والتوحيد والفقه والنحو والصرف.
وكان منهج الدراسة في المدرسة مفيداً ج ّداً ،ومتط ّوراً
ونشطاً؛ حيث د ّرس فيها المواد األساسية كالقراءة والخط
والحس����اب والتاريخ والجغرافيا وقواعد اإلمالء والمطالعة
والنش����يد وغيرها ،وكان عدد الطالب فيها يناهز ثالثمائة
ٍ
بمستويات
تلميذ ،تخرجوا في مدرسة الشيخ الجليل الليلية،
تحصل بعضه����م على مؤهالت علمية ،م ّكنتهم
عالية ،حتى ّ
وتأه����ل بعضهم اآلخر
م����ن مواصلة دراس����تهم الجامعيةّ ،
لإلمامة والتدريس(((.

فاتخ����ذ العاصمة النيجرية (نيامي) مس����تقراً وأمناً ،وعقد
عالقات علمية مع المواطنين والمبعوثين من الخارج وكبار
المسؤولين والساس����ة ،وكان يتصل بك ّل َمن له سمعة طيبة
من العلماء والزعماء والمبعوثين وأئمة المس����اجد ورؤساء
الجمعيات اإلس��ل�امية ورجال الدع����وة ،إلى أن حان الوقت
ليؤ ّدي دوره ف����ي مجتمعه الجديد ،فتمرك����ز في العاصمة
(نيامي) ،ود ّرس في العديد من المساجد((( ،وفتح أول حلقة
علمية له في ح����ارة «كلَّيْ َيس» ،فكان يأتي إليها طالب العلم
أي ف ّن شاؤوا،
من ك ّل ف ٍّج ٍ
عميق ليتزودوا من هذا البحر ،في ّ
والشيخ يلقي عليهم مختلف العلوم واللغة العربية الفصحى،
وكان ديدنه وش����عاره :تفسير الجاللين ،ورياض الصالحين،
وبلوغ المرام ،والموطأ ،وصحي����ح البخاري ،وفتح المجيد،
والثم����ر الداني ،والمقدم����ة العزّي����ة ،واآلجرومية ،و ُملحة
اإلعراب ،وقطر الندى ،وش����رح اب����ن عقيل ،وعدد من كتب
البالغة واألصول(((.
ول ّما أدرك الشيخ تعطش الطالب إلى المعرفة والعلوم
الدينية ,وأنهم يعانون من بُعد مسافة المجلس ومزاحمتهم
ٍ
حلقات علميةٍ كثيرةٍ بحسب الحارات،
فيه ،بادر إلى تأسيس
«سونِي» ومركز «بُو ُكوت ِْشي» ومركز
كالحلقة العلمية بمسجد ُ
«ح ُروبَنْ����دا» ،وض ّعف الجهد فيها ،وتك ّبد
«دِ يْ َزيْبُون» ومركز َ
التكاليف ،فكان بعضها مس����ائية وبعضها ليلية ،يقوم بهذه
المهمة بنفسه وال ينوب عنه أح ٌد إال في الحاالت الضرورية
النادرة ،ولقد عكف الش����يخ على إدارة هذه المراكز ،وبذل
جهوداً عظيمة في تطويرها ،حتى اس����تطاع أن يخلق منار ًة
علمي ًة تقليدية على نظام المدرس����ة الحديثة ،وهي مشهورة
باسم« :شاتو ِب ْريِي ْل» بقرب المدرسة الفرنسية «ال ُكو»((( ،وقد
تخرج في هذه المراكز أجيا ٌل كثيرةٌ من كبار العلماء واألئمة
الموجودين حال ّياً في النيجر وغيرها  -كما أشرت سابقاً.-
وما زال المجاهد الكبير سعيد محمد سيسي -رحمه
الله -يواصل هذه المس����يرة الدعوية والتعليمية بنيامي في

((( عبدالفتاح �سعيد �سي�سي ،مقابلة �شخ�صية �سابقة في
ال�شريط نف�سه.

((( عبدالفتاح �سعيد �سي�سي و�سعيد علي� ،شخ�صان �سابقان.
((( ال�شخ�صية نف�سها والتاريخ.

((( �سعيد علي ميغا ،مقابلة �شخ�صية �سابقة.

((( ال�شيخ مو�سى حمية دكوا ،مقابلة �سابقة.

ثانياً :جهوده في النيجر:

بعد حصول بعض المش����كالت السياس����ية التي أدت
إلى طرد الغرباء م����ن دولة غانا؛ كان من جملة المطرودين
المجاهد الكبير الش����يخ «س����عيد محمد سيسي»  -رحمه
الل����ه ،-فرجع إل����ى النيجر لكونها أقرب ال����دول المجاورة
لمال����ي ,ولها صل����ة علمية ثقافي����ة اقتصادية م����ع مالي،
وبخاصة المنطقة التي ينتمي إليها الش����يخ (منطقة غاو)،
((( د�ستور حياة ال�شيخ العلمية� ،سعيد علي ميغا� ،شخ�صية
�سابقة :بتاريخ2009/9/14 :م.

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

119

حوارات و

تقارير

مختلف الس����احات ،إلى أن احتاجت جمعية الدعوة الليبية
إلى دعاةٍ رسميين في النيجر ،فرشحوا الشيخ لكفاءته ،سنة
(1972م) ،فارتبط بهذه الجمعية طيلة إقامته بالنيجر؛ حيث
أقام في نيامي أكثر من سبع سنوات(((.
وم����ا زال مع الجمعي����ة إلى أن رغب ف����ي زيارة أهله
وعش����يرته في منطقة غ����او بجمهورية مالي ،ففي س����نة
(1974م) شعر المسلمون في المنطقة (غاو) ال س ّيما الجهة
القريبة من النيجر مدينة «أنسونغوا» بحاجتهم إلى مدرسة
علمية إس��ل�امية ،على منهج الس����لف الصالح ،وكان زمالء
الش����يخ يناشدونه بذلك ويش����جعونه ،فل ّبى الشيخ الجليل-
رحم����ه الله -رغب����ة المجتمع -الذي كاد يه����وى في الظلم
والظلمات -لينيرهم ،فرحل إلى «غاو» واعظاً ومرشداً.
بدأ بمدينة غاو قبل أنس����ونغو ،فأرش����د إلى مدرسة
عربية فرنسية إس��ل�امية ،وع ّين الصاحب الحبيب والزميل
المختار :محمد الطاهر العلوي ،وف ّكر الش����يخ في تأسيس
مدرس����ة أخرى في مدينته «أنس����ونغو» ،حيث يقول الشيخ
مكتوب بي����ده« :كنت ف����ي نيامي عاصمة
نص
ٍ
نفس����ه في ٍّ
النيج����ر ،ففي ع����ام (1975م) فكرت ف����ي أن أتهيأ للعودة
إلى بلدي «جمهورية مالي» ،فجئت مدينة «أنس����ونغو» لطلب
اإلذن من المسؤولين في بلدي لفتح مدرسة إسالمية عربية
علي ألبناء وطني من الحقوق
لعلي أقضي بعض ما ّ
وفرنسية ّ
الكثي����رة ،اتصلت بهذا الغرض بأمير «باز هوس����ى» وبأمير
«جالبغو» وبكبراء الحارتي����ن (المدينتين) ،وطلبت منهم أن
فحس����نوا الفكرة
يعينوني على طلب اإلذن لفتح المدرس����ةّ ،
وأعانوني ،وذهبوا بي إلى الحاكم (المفوض) ،وق ّدمت طلبي
وأوراقي إلى الحاكم.((( »...
حصلت على اإلذن لفتح المدرس����ة
«في عام (1977م)
ُ
برقم ( ،)0241وشرعت في االس����تعداد ،فاشتريت مقاعد
���تطعت من األدوات المدرسية إلى أن
وس����بورات ،وما اس�
ُ
ً
فتحتها ،فالمدرس����ة تملك اآلن ستة وثالثين مقعدا ،وسبع
((( مقابلة �شخ�صية مع ال�شيخ مو�سى �شداد ،ع�ضو هيئة التدري�س
بمركز �أ�سكيا محمد الإ�سالمي بتاريخ2009/10/3 :م.
((( ال�شيخ �سعيد محمد �سي�سي ،تقرير بتاريخ1983/4/28 :م.
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سبورات ،وكلها منّي ،فبدأت بـ  45طالباً.(((»...
وع ّي����ن بها أحد طالبه البارزين الذي الزمه من س����نة
(1969م إلى 1982م) ،وهو سعيد علي ميغا ،إلدارة المدرسة
نياب���� ًة عنه ،ولم ي����زل يتردد بين نيامي وأنس����ونغو ،ويبذل
قصارى جهده في تطوير المدرس����ة وغيرها من المدارس
العربية اإلسالمية في منطقة غاو ،إلى أن كره الغربة بسبب
خالفات سياسية بين النيجر وليبيا(((.

ثالثاً :جهوده في مالي:

لما استقر الفقيه والعالم اللّغوي الشيخ سعيد سيسي
أخ����ذ بزمام أموره الدعوي����ة والفكرية ،وعم����ل على إدارة
المدرس����ة بنفس����ه في المنطقة كلها ،وبذل جهداً في جعل
التدريس بها تدريس����اً تحصيل ّياً جا ّداً ال مجرد االس����تماع،
حتى قال فيه أمير قرية «أنس����ونغو»« :أيها الش����يخ! نشكر
الله ،ثم سعيكم ،قبل مجيئكم هذا ال نرى طف ًال يقرأ القرآن
وحفظ القرآن بين
في الشارع ،وبوجود وجهك انتشر العلم ُ
حتى في الشوارع والطرقات ،فجزاك الله عنّا ك ّل
الصبيانّ ،
خير»((( ،وتب ّوأ العالم المجاهد هذه المكانة األدبية والعلمية
لغرسه حماسة اإلسالم وتعميقه في النفوس والسلوك ،وقد
أدت هذه المدرس����ة دوراً كبيراً في نشر اإلسالم وثقافته،
تعليمي في البقعة الش����مالية لمالي ،وما
وصارت أه ّم مركزٍ
ٍّ
زالت آث����ار تلك الحركة التعليمية واس����عة التداول وتحظى
بالتقدير الكبير(((.
وتقع هذه المدرسة في داخل «أنسونغو» ببناء ملك لها،
وتتكون من مرحلتين :االبتدائية واإلعدادية ،بتسعة فصول،
وكانت تحت إشراف الوزارة التربية الوطنية منهج ّياً.
وكان تالمذة الش����يخ يش����غلون أعل����ى المناصب في
((( المرجع نف�سه.
((( �سعيد علي ميغا ،مقابلة �سابقة.
((( مقابلة �شخ�صية� ،أمير مدينة �أن�سونغو :عبد الرزاق جبريل
ميغا ،بتاريخ2010/2/11 :م.
((( عثمان لغوا� ،إمام م�سجد عثمان بم�سجد بازهو�سا ،و�سعيد
علي ميغا ،مرجعان �سابقان� ،سعيد محمد �سي�سي ،تقرير رقم
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يشجع
المؤسسات الدينية في مختلف الدول اإلفريقية ،وكان ّ
ط��ل�اب العلم الذين يرى فيهم الكفاءة على إنش����اء مدارس
جديدة في المنطقة لنشر اإلسالم واللغة العربية ،ويدعمهم
لتحقيق هذا الهدف النبيل ،فأصبح الشيخ المرجع الوحيد
في المنطقة لمن يريد أن ينش����ئ مدرس����ة أو يضع منهجاً
دراس���� ّياً((( ،وكان يكتب نصائح وإرشادات إلخوانه وطالبه
الذين يواصلون دراس����اتهم في مختلف الجهات من العالم
اإلسالمي تش����جيعاً لهم ،وتوجيهاً ،ليتفكروا في العودة إلى
اإلسالمي
بالدهم بعد نيل مرادهم ،للمس����اهمة في التعليم
ّ
يشجع على
والعربي والدعوة اإلسالمية بالمنطقة ،وما فتئ ّ
ّ
تأس����يس المدارس؛ حتى تمكنوا من فتح مدارس في القرى
واألرياف ،منها:
 مدرسة التعاون ،في « ُف ْر ُغوا». مدرسة سبيل اإلرشاد ،في « َمنْنِيا َد َو ْي». مدرسة عمر الفاروق اإلسالمية ،في « َوتَغُنا» الواقعةشمال غاو.
 مدرس����ة تحفيظ القرآن الكريم ،في قرية «غولنغوا»التي تقع في جنوب «أنسونغو».
 مدرسة عربية فرنسية ،في مديرية «مِ نِيكا» الواقعةفي شرق أنسونغو.
باإلضافة إلى ما سبق؛ كان للشيخ مواهبه على منصة
القض����اء ،ذائع الصيت على المنبر ،له برنامج في اإلذاعات
المحلية الرس����مية في دائرة أنسونغوا وغاو ،وكان الخطيب
البارع ،والداعي����ة المتجول ،الزاهد الورع ،ال يس����تقر في
قرية إال ويتعطش إلى أخرى لتبليغ الرسالة ،ال يهدأ له بال
ومشجعاً
موجهاً
ّ
ومخططاً،
ّ
حتى يقف على أعمال المدرسة ّ
ومتلطفاً بالطلبة ،وله حلقات علمية في المس����جد القريب
من منزله ،والذي ش����يدته هيئة اإلغاثة اإلسالمية العالمية
حي « ِإ ْد ُرولِي����ك» ،يلقي ال����دروس والمحاضرات به ّمة
ف����ي ّ
عالية ،ونفس مطمئنة واثقة ،مبتهجاً بنشره للعلم والمعرفة
((( د�ستور حياة ال�شيخ العلمية� ،سعيد علي ميغا� ،شخ�صية
�سابقة ،في مقابلة تمت بتاريخ2009/9/18 :م.

ال�شيخ �سعيد �سي�سي – يمين ال�صورة

وتقريبه إلى الناس(((.
كان ال يدع فرصة تفوته إال في مطالعة أو تفس����ير ،أو
مدعماً ،ال يرى نفس����ه غير
اس����تماع إلى أحد طالبه معلقاً ّ
ٍ
���ق له ،يستعد دائماً لألخذ والعطاء،
باحث عن العلم وعاش� ٍ
يحمل كعادته عدة كتب متنوعة تزن حوالي  20كجم أو تزيد،
حتى أصيب في شقه األيمنّ ،
يطلع عليها في أي وقت فراغ،
سواء بالس����يارة أو المحطة أو تحت األشجار أو المساجد
التي يم ّر بها.
وكان يتأ ّن����ى في اإلفتاء ،ويمعن النظر في المس����ألة،
فيقلبها على وجوهها المختلف����ة ،وما زال المجاهد الكبير
يضاعف الجهد ،ويجمع الدعاة ويدربهم ،ويك ّون األس����اتذة،
ويفقه الكبار ،ويلقي محاضرات على الطالب الذين لم يكن
لهم حظ في المدارس الدينية في مدارس����هم الفرنس����ية،
حيوي خاص ،فع ّم نفعه وانتش����ر
ولذل����ك برنامج متط���� ّور ّ
علم����ه((( ،حتى أحبوه وأكرموه بين أيديه����م فلم يعد غريباً
في المدينة.
(((  �أمير مدينة �أن�سونغو ،عبد الرزاق جبريل ،والإمامان الح�سن
�سها وعثمان ،بم�سجدي بازهو�سا ،وهيئة التدري�س بمدر�سة
الإر�شاد الإ�سالمية في �أن�سونغو.
((( مقابلة �شخ�صية مع ٍّ
كل من �أع�ضاء هيئة التدري�س بمدر�سة
الإر�شاد الإ�سالمية ،عبد اهلل الح�سن توري ،مدير المدر�سة،
والأ�ستاذ عبد الرحمن �إبراهيم ميغا ،والأ�ستاذ ب�شير �أربنكانا
ميغا ،ومدير التعليم محمد �سي�سي.
ثقافية ف�صلية َّ
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كان من دعاة جمعية الدعوة اإلسالمية العالمية ببماكو
وس����احل العاج ،ارتبط بها منذ أن كان ف����ي نيامي ،وكانت
الجمعية تق ّدم رس����ائل ش����كر على الجه����ود الجبارة التي
يقومون بها ،وتعتبر هذه الرسائل شهادة على ذلك(((.
ول����م ينفك عن الدعوة في حلّه وارتحاله ،فجال وصال
في مدين����ة غاو ،وما جاورها ،وبخاصة أنس����ونغوا ،وبعض
األقالي����م في مالي ،كمبتي وس����يغو ،والعاصمة باماكو التي
بشكل مس����تمر ،باإلضافة إلى مشاركاته الفعالة
تردد إليها ٍ
ف����ي الدورات التكوينية والملتقي����ات داخل مالي وخارجها،
كدورة ليبيا مث ًال(((.
وكان ل����ه عالقات مع كثي����ر من الجمعي����ات العربية
اإلس��ل�امية ،مثل لجنة مس����لمي إفريقيا وهيئ����ة اإلغاثة
اإلس��ل�امية العالمية والندوة العالمية للش����اب اإلسالمي،
وكان يشرف على مدرسي اللغة العربية والثقافة اإلسالمية
بمدينة «غاو» والتابعين لجمعية الدعوة اإلس��ل�امية بباماكو
في مالي وساحل العاج ،ويجلب لمدينة غاو عا ّمة ،وألنسونغو
بخاصة ،األضاحي واإلفطارات والخيرات ،وكان واسطة بين
ّ
المؤسسات اإلسالمية ومنطقة غاو ،ولديه في هذا المجال
تقارير ضخمة كان يكتبها في ك ّل جولة وفترة(((.
وله مهارة ف���ي اللغة العربية ،يتكل���م بلغة عربيةٍ
فصيحةٍ ج ّداً؛ بالرغم من أنه لم يدرس في دولة عربية
قط ،ما ع���دا الدورات التي تلقاه���ا في بعض الدول
العربية والمؤتمرات التي شارك فيها ،وكتابته خالية من
األخط���اء اللغوية ،وله ثقافة عالية في النحو والصرف
والبالغة((( ،وقد أجريت مسابقة لغوية بين العلماء من

دول شتى؛ فكان هو الفائز األول(((.
وله باع ف����ي ٍ
لغات أخرى ،ما جع����ل دعوته مؤثرة في
كثي����رٍ من الناس ،كلغة «أَ َش����نْتِي» ،واللغ����ة اإلنجليزية التي
أتقنها تحدثاً وكتابة((( ،وكان له ه ّمة في ممارس����ة األعمال
المس����ندة إليه ،يمس����ك بالقلم حيناً ليخ� ّ
���ط حكماً عادالً،
ويمس����ك بالطباش����ير حيناً آخر ليعلّم أبناء المنطقة ،فكان
عالم����اً بارعاً ،متقناً للعل����وم واآلداب ،زاهداً ،خطيباً معلِّماً
العلي القدير؛ بالحكمة
ّ
موجه����اً ،مخلصاً في دعوته إلى الله ّ
والموعظة الحس����نة ،مع ذلك كله كان متواضعاً مع طالبه،
رفيق����اً بهم ،محباً لهم الخير والتفق����ه في الدين ،وناصحاً
لك ّل مسلم.
ومهما قيل في وصف مزاياه وخصائصه ..فإنه سيظل
نموذجاً فريداً وحيداً ف����ي تاريخ العلماء األجالء بالمنطقة
الشمالية في مالي ،والغربية في النيجر.

المحور الرابع� :إنتاجه العلمي:

للشيخ الجليل «سعيد محمد سيسي» بحوثٌ
ودراسات
ٌ
ف����ي حقل العمل الدع����وي والتعليمي واإلنس����اني ،ولم يأل
الشيخ جهداً في تقديم الصورة الصحيحة لإلسالم بجميع
جوانبها العلمية والعملية والفكرية والثقافية ،والمطلع على
مدوناته ومكتبته الغنية الزاخرة يرى ذلك كجالء الش����مس
في رابعة النهار.

وم ��ن �أه � ّم �إنتاج ��ه العلم ��ي والفك ��ري ال ��ذي تي�س ��ر
االطالع عليه(((:

 نبذة يس����يرة ع����ن الدعوة اإلس��ل�امية وعن التعليماإلس��ل�امي في بالدنا جمهورية مالي عموماً ،وفي المنطقة
الشرقية منها خصوصاً.
((( عبدالفتاح �سعيد �سي�سي� ،شخ�صية �سابقة ،ال�شريط
 نبذة يسيرة عن حياة أس����كيا محمد الكبير -رحمهنف�سه ،يوجد نموذج من ال�صور التي ّ
تدل على م�شاركته في
الله 1969/8/30 -م.
الم�ؤتمرات.
((( عبدالفتاح �سعيد �سي�سي� ،شخ�صية �سابقة ،وال�شريط نف�سه،
ومن كبار �شخ�صيات «�أن�سونغو» ال�سابقة ذكرهم ،وتوجد
�صور له في جلب النفقة لأهل منطقة غاو � -أن�سونغو.

((( محمد معاذ ميغا ،و�سعيد علي ميغا� ،شخ�صان �سابقان.

((( مقابلة �شخ�صية :ال�شيخ عبد الكريم �إ�سحاق� ،إمام وخطيب
بم�سجد �ساموري ب�أكرا غانا ،بتاريخ2010/3/22 :م.

((( اطلعت الباحثة على هذه الم�ؤلفات كلها وغيرها في مكتبة
ال�شيخ في مدينة �أن�سونغو ،والية غاو ،وتوجد جلها مع الباحثة
حال ّي ًا.

((( ال�شخ�صية نف�سها.
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((( محمد معاذ ميغا ،و�سعيد علي ميغا� ،شخ�صان �سابقان.

 لمحة تاريخية عن مالي قديماً وحديثاً. المولد النبوي الشريف. أعالم الثقافة اإلسالمية والعربية في والية غاو ومالي. أحكام المرأة المس����لمة في الدين اإلسالمي ما لهاعلى الرجال وما عليها.
 أثر اإلس��ل�ام على النظام االجتماعي والسياس����يواالقتصادي 1993/7/18 -م.
 تربية األوالد والزوجة والخدم على الدين ..واإلنفاقعليهم.
 مكانة المرأة المسلمة في اإلسالم. الزيارة الشرعية للقبور. دور الداعية في تعميق الوعي اإلسالمي بين الشباب 2001/5/10م. حفلة الزار وخطرها على المسلمين في دينهم ودنياهم. حكم الحجاب في اإلسالم 1998/8/6 -م. التوحيد بأنواعه الثالثة 1991/7/30 -م. السنّة واالبتداع 1998/8/1 -م. حكم الحامل والمرضع في المذاهب األربعة. تعظيم حرمات المس����لمين وبيان تقويمهم والشفقةعليهم 1986/10/2 -م.
 التعاون بين المسلمين. غدامس وغاو عبر التاريخ :ق ّدمه الشيخ إلى زميل له فيإحدى الدول العربية ،ولم يرجع إلى الشيخ حتى فارق الحياة ،وال
تعرف عاقبته ،وقد اطلعت الباحثة على عنوان المخطوط فقط.
ه����ذا ،باإلضافة إل����ى الخطب الكثيرة في مناس����بات
مختلفة ،وخي����ر دليل على ذلك تقاريره التي كان يكتبها في
ك ّل فترة للجمعية المعنية.
ومما يؤكد كتابته للتقارير ما كتبه الشيخ لمكتب جمعية
الدعوة الليبية في مالي وس����احل العاج ،حيث قال« :شاركت
في اجتماع كان بمستشفى مدينة «أنسونغو» ،بدعوة موجهة
إلي من أمي����ر مدينة «أنس����ونغو» ،وكان موضوع االجتماع:
ّ
تنظيم النسل وتحديده ،أو ما يس ّمى بالتخطيط العائلي،»...
ّ
فنظم الشيخ محاضرة إسالمية ،حضرها أعيان الناس من
المدينة والشخصيات البارزة والمس����ؤولون ،بعنوان( :رأي

الدين في تنظيم النسل وتحديده) بتاريخ2007/3/15 :م.

و�صاياه و�أقواله الأخيرة:

كان الش����يخ في آخر حياته قد أتعب����ه المرض كثيراً
بالرغ����م من أنه لم يك����ن يعاني مرضاً مزمن����اً مع ّيناً ،ربما

لكث����رة انتقاالته وانش����غاالته ،أو لمرض الش����يخوخة ،وما
زال الش����يخ في ذلك إلى أ ّن اش����تد علي����ه المرض صباح
األربعاء 2008/3/29م ،بمستشفى مدينة «أنسونغو» ،فنُقل
إلى مستش����فى اإلقليم (غاو) ،فأش����ار األطباء بالذهاب به
إلى المستش����فى الكبي����ر ( )pongeبالعاصم����ة (باماكو)،
فقضى بها قرابة ش����هر ،ثم انتقل إلى جوار ر ّبه يوم الثالثاء
2008/4/19م ،الواحدة نهاراً ،و ُدفن بعد العصر في مقبرة
حارة (مانِيانْبُغُو)(((.
لم تفارق لسان المجاهد الكبير الدعوة إلى الله تعالى،
حتى في لحظاته األخيرة؛ حيث اس����تطاع أن يكتب وصيته
بيده وهو على فراش الوفاة ،بعنوان( :وصية س����عيد سيسي
ألهل بيته وأقاربه وأحبابه) ،حيث قال« :بس����م الله الرحمن
الرحيم ،والصالة والس��ل�ام على أش����رف المرسلين وإمام
المتقين ،وبعد :هذه وصية الش����يخ س����عيد محمد سيسي
ألهل بيته وأقاربه وأحبابه :أن يصبروا ويس����لّموا األمر لله
تعال����ى ،وأن يتواصوا بالحق ،ويتواصوا بالصبر ،ويطلب من
الله تعالى ،ث ّم منهم أن يلتزموا باإلس��ل�ام الصحيح الذي ال
يقبل الله من عباده سواه»(((.
وصى أهل بيته ب����ه (الوصية الخاصة) :االتحاد
ومما ّ
واالتفاق فيما بينهم ،والرجوع إل����ى الله في األمور كلها(((،
وصى أهل بيته بالمحافظة عل����ى الكتب في مكتبته،
وق����د ّ
والعناي����ة بها ،وعدم محاولة بناء قب����ره بما يميزه عن قبور
اآلخرين ،وذلك قبل سقوطه على جنبه في مرض الوفاة 
((( مقابلة �شخ�صية :خديجة �سعيد �سي�سي وعبد الفتاح �سعيد
�سي�سي� ،شخ�صيتان �سابقتان .2009/12 ،وقد قال به كثي ٌر
من طالب ال�شيخ.
((( المقابلة ال�شخ�صية نف�سها والتاريخ نف�سه ،وكذلك مع عبد
اهلل الح�سن توري � -شخ�صية �سابقة.
((( المقابلة نف�سها.
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حوارات و

تقارير

المنتدى اإلسالمي يجري
حملة القلوب الصغيرة  17في مصر
م�ساهمة ف�ي �آداء ر�سالتها ودورها في
ً

تخفي�ف �آالالم ع�ن مر�ض�ى
ال�س�ن ،انطلقت حمل�ة القلوب
القل�ب ،من �صغ�ار ّ
ال�صغي�رة  17لجراح�ة وق�سطرة قل�ب الأطفال
ه�ذه الم�رة م�ن م�ص�ر وتحدي�د ًا ف�ي محافظة
الطب�ي للمنت�دى
ال�شرقي�ة ،لينج�ح الفري�ق
ّ
إ�سالم�ي ف�ي �إج�راء  51عملي�ة قل�ب مفت�وح
ال
ّ
وق�سط�رة ،ف�ي الفت�رة ( )17–10م�ن �شه�ر
دي�سمب�ر 2016م ،برعاي�ة �شرك�ة �أب�و داود
التجارية.
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إلى المستش���فى الجامعي ،بمدينة الزقازيق في
محافظة الش���رقية ،قبل بدء العمليات بيو َميْن،
طبي���ة على  70طف ً
ٍ
ٍ
ال وطفلة،
فحوصات
إلجراء
وامتدت الفحوصات حتى رابع أيام الحملة.
انتظ���ار وتر ّقب أم���ام غرف
وبع���د ط���ول
ٍ
العمليات؛ استبشرت أُس���ر األطفال على مدار
أيام الحمل���ة بنج���اح عمليات حمل���ة القلوب
س���باق مع
الطبي في
الصغي���رة ،وكان الفريق
ٍ
ّ
الزم���ن إلجرائها ،والتي كان من بينها  24عملية
قلب مفتوح ،و  27عملية قسطرة.

زيارات �سنوية لحملة القلوب ال�صغيرة في م�صر:

وبفضل م���ن الله ومنّته؛ ت��� ّم توقيع مذكرة
ٍ
تفاهم بي���ن المنت���دى إيد وجامع���ة الزقازيق
ٍ
إلقام���ة برنامج جراحة وقس���طرة قلب أطفال،
مبا�شرة �أعمال الحملة:
يت ّم بموجبه القيام بزيارات سنوية لحملة القلوب
الطبي الصغيرة لمصر ،تتراوح بي���ن  15إلى  20زيارة
وصلت المجموعة األولى من الفريق
ّ
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لمستش���فى القلب والصدر ،وذلك خالل تكريم
رئيس جامعة الزقازيق الدكتور خالد عبد الباري
الطبي للمنتدى.
للفريق
ّ

تغطي ��ات �إعالمي ��ة وا�سع ��ة لحمل ��ة القل ��وب
ال�صغيرة بم�صر:

���ب حملة القل���وب الصغيرة 17
وقد
صاح َ
َ
ٍ
قنوات وصحف،
تغطيات إعالمية واس���عة ،من
ومواقع إنترنت رس���مية وغير رس���مية ،كان من
المصري والقناة الرابعة،
بينها تقرير التلفزيون
ّ
ال���ذي وصف عدد العمليات الت���ي تُجرى يوم ّياً
بأنها« :غير مسبوقة» .وقد عقدت الحملة مؤتمراً
صحاف ّياً في يومه���ا الثالث ،لإلفصاح عن عدد
العمليات التي أُجريت لألطفال ،وعدد العمليات
وتوجه الدكتور
المتوقع���ة حتى انتهاء الحمل���ة،
ّ
جميل العطا -استش���اري أمراض قلب األطفال
الطبي
بمستشفى الملك فيصل -بالشكر للفريق
ّ
المصري على تعاونه الكبير إلنجاح الحملة.
ّ

وفي ختام الحملة:

أقام���ت جامع���ة الزقازي���ق احتف���االً لما
قدم المركز
حقّقته الحملة م���ن إنجازات ،حيث ّ
َ
متنوعيْن،
عرضيْن
اإلعالمي للمنتدى في الحفل
َ
ّ
يُبرزان جهود حملة القلوب الصغيرة بمصر ،كما

استمرارًا للعطاء ..المنتدى
اإلسالمي ُيجري  51عملية
قلب مفتوح وقسطرة في
ّ
مصر ،ويوقع مذكرة تفاهم
لتنفيذ أكثر من  15حملة
ّ
سنويًا
الطبي واألطباء المصريين
حصل فريق المنتدى
ّ
والقائمي���ن على الحملة على ش���هادات تكريم؛
تقديراً لجهودهم في إنجاحها.
ش���هد الحفل أكثر من  100شخصية بارزة،
شخصيات رسمية ،في مقدمتها الشيخ
من بينهم
ٌ
خالد الصقير مس���اعد األمين العام للش���ؤون
التنفيذية بالمنتدى اإلس�ل�امي ،والشيخ حسن
فضلي مدير المشاريع الخيرية بشركة أبو داود،
واألستاذ أحمد الجمال مدير المنتدى اإلسالمي
بمصر ،والدكتور عاط���ف البحراوي عميد كلية
طب الزقازيق ،ورئيس مجلس إدارة مستشفيات
الجامعة 
ثقافية ف�صلية َّ
محكمة متخ�ص�صة في �ش�ؤون القارة الإفريقية
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خالصات

إفريقية

غامبيا في مفترق الطريق :ما بين ّ
تشبث
ّ
يحيى جامع وتدخل إيكواس
�أ .عبدالحكيم نجم الدين
كاتب نيجيري مهتم بال�ش�ؤون الإفريقية

يقول

تق��س الي�وم ق�رون
م َث ٌ�ل ماندينك�ي« :ال ْ
الأبق�ار الت�ي �ستذبحها غ�د ًا»� ،أي يجب �أال
نع� ّول على الأ�شياء قبل حدوثه�ا؛ لكون الكلمة الأخيرة
ل�م ُتنط�ق بعد ،وه�ذا بالفعل م�ا يحدث ف�ي «ال�ساحل
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الإفريقي المبت�سم» (لقب غامبيا) جغرافي ًا وطوبوغرافي ًا.
ف�ي ت�صريح�ه م�ؤخ�ر ًا؛ ذك�ر م�س�� ٌؤول ف�ي المجموعة
االقت�صادي�ة لدول غ�رب �إفريقيا (�إيكوا��س)� :أنه بالرغم
م�ن �أنّ المنظمة ترغب في ّ
حل �أزم�ة االنتخابات الغامبية

و�سيتم
ونتائجه�ا �سلم ّي ًا؛ فهناك «قوات» في حالة ت� ّأهبّ ،
ن�شرها «ال�ستع�ادة رغبة ال�شعب»� ،أما الرئي�س النيجيري
محم�د بخ�اري فه�و ّ
يح�ذر الرئي��س الغامب�ي المنتهية
أ�صر على البقاء
واليته «يحيى جامع»؛ مما قد يواجهه �إذا � ّ
في الحكم بعد انتهاء فترته في  18يناير 2017م.

غامبيا وال�سعي نحو اال�ستقالل:

تع ّد غامبيا ضمن المناطق التابعة إلمبراطوريات مالي
القديمة ،والتي كتب ابن بطوطة عن شعوبها« :فمن أفعالهم
الحس���نة قلة الظل���م ،فهم أبعد الناس عنه ،وس���لطانهم ال
يسامح أحداً في شيءٍ منه .وشمول األمن في بالدهم.(((»...
ل���م تك���ن غامبيا -البلد المس���لم الصغي���ر في غرب
إفريقي���ا -مس���تعمرة بريطانية إال في ع���ام 1821م ،حيث
ش���ملت المس���تعمرة فقط :العاصمة «باثورست» -التي ت ّم
تغيير اسمها إلى «بانجول» في أبريل 1973م ،-وعدداً قلي ًال
من المستوطنات المنتشرة على طول نهر غامبيا.
وإ ّبان فترات «التدافع من أجل إفريقيا» في عقد 1880م؛
سعت الحكومة البريطانية إلى منع سيطرة فرنسا على وادي
اتفاق بينهما في أغسطس 1889م،
غامبيا ،وت ّم التوصل إلى ٍ
أسفر عن الحدود المعروفة اليوم ،وعدد سكانها اليوم يقرب
من مليونين ،أكثر من  %95منهم مسلمون(((.
تش���ير الكتابات الت���ي تناولت تاريخ غامبي���ا إلى :أ ّن
«إدوارد فرنس���يس س���مال» من الرواد الذين وضعوا النواة
األولى لخريطة الطريق نحو استقالل غامبيا عن بريطانيا(((.
وحت���ى أواخر عق���د 1950م؛ كان يُنظر إل���ى غامبيا
((( رحلة ابن بطوطة� ،ص .376
(((

Hughes and D. Perfect، A Political History
of The Gambia، 1816–1994 (Rochester، NY:
.University of Rochester. Press، 2006)، 6 – 40

((( فيديو على موقع يوتيوب ع��ن حياة “�إدوارد فرن�سي�س
�سمال” ،تاريخ الم�شاهدة2016-12-20 :م.
https://www.youtube.com/watch?v=gpFV1z5EPM

بوصفها أصغر من أن تطالب باالستقالل.
وفي بداية الستينيات؛ جاءت الحكومة البريطانية بفكرة
دمجها مع السنغال ،ورفضت الحكومة الغامبية عام 1964م
مس���اعي خبراء األمم المتحدة لتأسيس اتحاد السنغامبيا،
وواصلت غامبيا جهودها لالس���تقالل ،حتى نجحت في 18
فبراير 1965م.
داودا جاوارا ..الرئيس األول لدولة غامبيا:
فاز «حزب الش���عب التقدمي» ف���ي االنتخابات العا ّمة
1962م ،وأصب���ح داودا كايراب���ا جاوارا رئي���س الوزراء في
غامبي���ا ،ليبدأ بعد ذلك إجراءات االس���تقالل عن بريطانيا
بعد ثالث سنوات.
وعند االستقالل كانت غامبيا داخل الكومنولث ،فتولى
داودا جاوارا رئاسة الحكومة ،في حين ظلت الملكة إليزابيث
الثانية في منصب رئاسة الدولة ،وفي أعقاب استفتاء أبريل
1970م أصبح���ت غامبيا دولة جمهورية ،ليصبح جاوارا أول
رئيس للبالد.
أصبحت غامبيا واحدة من الدول اإلفريقية القليلة التي
تُجرى فيه���ا انتخابات برلمانية ناجح���ة ،فاز حزب جاوارا
الحاكم «حزب الش���عب التقدمي» في انتخابات متتالية في:
1966م1972 ،م1977 ،م1982 ،م1987 ،م1992 ،م ،ف���ي
أوضاع وصفها المراقبون بالنزاهة تماماً منذ االستقالل.
نجا جاوارا من محاولة انقالب في 1981م بمس���اعدةٍ
َ
من الس���نغال المجاورة ،مما أوجد الكونفدرالية التي جمعت
بين الس���نغال وغامبي���ا (من 1981م إل���ى 1989م) ،وأُطلق
عليها« :الس���نغامبيا» ،غير أ ّن عملية االنقالب على حكومة
جاوارا نجحت في يوليو 1994م بقيادة المالزم الشاب يحيى
جامع ،ومنح جاوارا وعائلته حق اللجوء للعيش في السنغال،
ثم في لندن.
ً
إن تقيي���م فترات حكم الرئيس ج���اوارا دائما ما يُقابل
بالتناقضات؛ ألنه بالرغم م���ن اإلخفاقات االقتصادية التي
ساهمت في سقوطه السياسي؛ فإنه شخصية تتسم بالحكمة
والخبرة والشعبية ،لكن حكومته متهمة بالقبلية والفساد.
ح���اول ج���اوارا ،لس���نوات ،اس���تعادة «الحك���م
الديمقراطي» ،لكنه لم يل َق اهتماماً كبيراً لقضيته ،وبعد
ثقافية ف�صلية َّ
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إخفاق تحركاته استسلم للواقعّ ،
وكف عن النضال.
في أواخر عام 2001م؛ قام الرئيس جامع بمنح جاوارا
العف���و الوطني ،فعاد لغامبيا ف���ي 2002م ،ومنع جاوارا من
المشاركة السياسية ،لكنه نش���ط في الشؤون اإلقليمية من
خالل عمله مع المجموع���ة االقتصادية لدول غرب إفريقيا
(.)ECOWAS

فترة يحيى جامع:

من���ذ قيادته لالنق�ل�اب ،الذي أنهى حك���م جاوارا في
بمزيج من
1994م ،اس���تولى يحيى جامع على سلطة البالد ٍ
شدة ،وتصرفات يلتبس بها ادعاءات دينية ،كما في محاولته
االستمرار في الحكم برغم خسارته في االنتخابات الرئاسية
األخي���رة (2016م) ،وعلى ح ّد قوله مؤخراً« :ال يه ّم ما يقوله
الناس عنّي ...أنا ال أس���تمع إلى أي ش���خص؛ ألنني أعرف
م���ا هو مهم»؛ أل ّن الحكم -وف���ق قوله« :-بيني وبين الله عز
وجل»(((.
لق���ي االنق�ل�اب الذي قام ب���ه آنذاك دعماً ش���عب ّياً،
رحبت ب���ه أحزاب المعارضة
خصوصاً بين الش���باب ،حيث ّ
الرئيس���ية ،وأعلن جامع أ ّن الجيش سيبقى في السلطة أربع
سنوات؛ قبل أن يس���لّم السلطة إلى الحكومة المدنية ،قوبل
ٍ
بانتقادات واسعة ،وأوصت اللجنة االستشارية
إعالن «جامع»
انقالب
الوطنية ( -)NCCالتي ش��� ّكلها جام���ع في أعقاب
ٍ
مضا ٍّد غير ناجح في نوفمبر 1994م -في تقريرها في شهر
يناير 1995م :أن تكون مدة الفترة االنتقالية عامين.
وبعد نجاته م���ن محاولة انقالب ،بقيادة اثنَيْن من قادة
مجلس حكم القوات المس���لحة المؤقتة ( ،)AFPRCوهما:
«سبا س���بالي» و «س���اديبو حيدارا» ،في يناير 1995م ،قبل
جامع توصية اللجنة االستشارية الوطنية ،وع ّين لجنة لوضع
دستورٍ جديد.
وعل���ى الرغ���م م���ن أ ّن حكومة جام���ع رفضت بعض
التوصيات الرئيس���ية الت���ي جاءت في الدس���تور الجديد؛
(((

128

Yahya Jammeh: devout and erratic leader of
( ،Gambiaتاريخ التصفح.)2016/24/12 :
https://www.yahoo.com/news/yahya-jammehdevout-erratic-leader-gambia-031448965.html

العدد (  ) 31محرم  -ربيع �أول  1438هـ  /يناير  -مار�س 2017

فإنه أق ّر به في النهاية عن طريق اس���تفتاء في أغس���طس
1996م ،و ُعقِ دت االنتخابات الرئاس���ية في الش���هر التالي
(سبتمبر 1996م) ،وقبل هذه االنتخابات بفترةٍ قصيرة؛ أعلن
جامع رفع الحظر عن األحزاب السياس���ية ،على الرغم من
استمرارية فرض الحظر على األحزاب السياسية الموجودة
قبل االنقالب؛ باستثناء حزب .PDOIS
سيرشح نفسه ّ
ّ
كمرشح
وبعد أن استقال جامع؛ أعلن أنه
ح���زب جديد «التحالف م���ن أجل الوطن وإع���ادة التوجيه
والبناء» ( ،)APRCساعد االنقسام في صفوف المعارضة،
والحمالت االنتخابية الف ّعالة لمؤسس���ة الحكومة الموالية،
الوطن���ي واآلل���ة المحلية ،يحيى
وس���يطرته على اإلعالم
ّ
جامع ف���ي تأمين الفوز بـ  %56من األص���وات؛ مقابل %36
للمعارضين.
كم���ا أ ّن هناك نتيج���ة مماثلة في انتخاب���ات الجمعية
الوطني���ة في يناير 1997م ،مع ف���وز ( )APRCبـ 33؛ من
أصل  45مقع���داً ،وفوز ( )UDPبس���بعة مقاعد؛ ليصبح
الحزب المعارض الرئيسي في البرلمان.
ت ّم انتخاب جامع رئيساً لغامبيا في 1996م ،ومنذ ذلك
ٍ
انتخابات رئاس���يةٍ الحقة؛ في2001 :م،
الحين ف���از بثالث
2006م2011 ،م ،أما انتخابات 2016م؛ فقد هزمه فيها آدم
ب���ارو ،غير أ ّن جامع تراجع بعد اعترافه بالنتائج ووصفه لها
بالنزاهة ،وهي خطوة يصفها القادة األفارقة والمس���ؤولون
السلمي للسلطة.
أنها قد تق ّوض االستقرار واالنتقال ّ
وخالل فترة حكمه؛ نفّذ جامع العديد من اإلصالحات
ٍ
بسياسات
والخاصة بالبنية التحتية ،لكنه أيضاً أتى
التنموية
ّ
توصف من قِ بل اإلعالم بـ«مثيرة للجدل» ،منها على س���بيل
المثال:
 - 1ف���ي  2011ص ّرح بأنه س���يحكم غامبي���ا لـ«مليار
س���نة» ،حيث قال« :س���أنجز برامجي إلى الشعب الغامبي،
علي حكم هذا البلد لمليار س���نة فسأفعل؛ إن شاء
وإذا كان ّ
(((
الله تعالى» .
(((

Gambia›s Yahya Jammeh ready for ‹billion ،year› ruleتاريخ الت�صفح 2016-12-14م

الذاتي ،والقطع التا ّم للعالقات بعيداً عن الغرب والماضي االس���تعماري لغامبيا ،هي التي
 - 2ومن أجل االستقالل
ّ
االستعمارية البريطانية ،ق ّرر جامع في 2013م سحب غامبيا تس��� ّببت في زيادة االنتق���ادات في األوس���اط الغربية؛ ما
جعلهم يتربصون به الدوائر.
من رابطة الشعوب البريطانية (الكومنولث)(((.
 - 3ف���ي كانون األول م���ن 2015م؛ أعلن دولة غامبيا:
االنتخابات الرئا�سية في غامبيا 2016م:
جمهورية إس�ل�امية ،وذلك :تمش ّياً مع الهوية والقيم الدينية
أُجريت االنتخابات الرئاس���ية األخيرة في غامبيا في 1
لغامبيا -وفقاً لما قال ،-وما يزال يؤيد الحرية الدينية((( .ديسمبر 2016م ،بالطريقة التي تُجرى بها جميع االنتخابات
 - 4ا ّدع���ى جامع أنه وجد عالج���اً لفيروس (اإليدز) ،الغامبي���ة منذ 1960م ،حيث يت ّم انتخ���اب عضوٍ ٍ
واحد لك ّل
قائ ًال« :إنه يمكن عالجه باألعش���اب الطبيعية» ،لكن دعواه دائرة ،باتب���اع نظام «الف���وز لألكثر أصواتاً» ،واس���تخدام
ع ّرضته النتق���ادات؛ لكونها تفتقر لألدل���ة العلمية ،وخطر «البراميل والرخام» في عملية التصويت.
تشجيع السلوكيات الخطيرة بش���أن معاملة المصابين بهذا
وفي حين كانت هناك دعاوى وشكاوى ،حول إجراءات
المرض(((.
التسجيل في العملية االنتخابية ،فإ ّن الوسائل العملية المتبعة
هذا ،وقد تكون شعبية الرئيس يحيى جامع داخل قارة ما زالت مرضية للجميع(((.
قبل وأثناء إجراء االنتخابات؛ كان التحليل السائد يؤكد
إفريقي���ا متباينة ،ما بين َمن يراه زعيماً إفريق ّياً له أخطاؤه،
ألسباب معروفة،
وبين َمن يراه رئيس���اً ي ّدعي «القومي���ة» و «اإلقليمية» فقط أ ّن النتائج س���تكون في صالح يحيى جامع،
ٍ
ولكون الش���خصية التي رشحها تحالف األحزاب المعارضة
لمصالحه الشخصية.
أم���ا في عيون الغرب ،أو َمن ي���رى بعيونهم ،فإ ّن يحيى ال يتمتع بس���معةٍ شعبية ،إال أ ّن المرشح آدم بارو ،في نتيجةٍ
الرئيس يحيى جامع ،وبعد هزيمته قام
جام���ع ليس إال َمن حكم بالده لعق َديْن من الزمن ،وس���اهم مفاجئة ،هزم الحاج
َ
حكمه في تدهور حالة حقوق اإلنس���ان في غامبيا ،وتس ّبب جام���ع باالعتراف بالنتائج في بثٍّ
تلفزيوني مباش���ر ،قائ ًال
ٍّ
ح���االت حرجة ،مثل قت���ل الط�ل�اب المحتجين للفائز آدم بارو« :لقد اختارك الشعب الغامبي ،وبعد  22عاماً
ٍ
بح���دوث
(((
ّ
والصحافيي���ن ،وإعدام الـ «مثليين جنس��� ّياً» ،باإلضافة إلى أنا شاكر لله -ع ّز وجل -على ذلك» .
ً
حصل يحيى جامع على  212.099صوتا ،وحاز الرئيس
االضطرابات الداخلية والقلق الدولي ،وتضييق الخناق على
المنتخب آدم بارو على  263.515صوتاً ،وفق النتائج المعلنة
المعارضة ،وقمع األصوات.
صح���ة بعض تلك بعد فرز األصوات من قِ بل لجنة تنظيم االنتخابات المستقلة،
لك���ن الحقيق���ة– برغم احتم���ال ّ
للتوجه وهنّأ جامع الغامبيين بعبارته« :لقد تحدثتم بعبارات ال لبس
االنتق���ادات -أ ّن الجهود الكبيرة التي بذله���ا جامع ّ
فيها» ،ويقول «جامع» للغامبيين وعلى وجهه ابتسامة عريضة
  h t t p : / / w w w . b b c . c o m / n e w s / w o r l dغير عادية« :أريد أن أكون واضحاً ج ّداً بأنني لن أحكم أبداًafrica-16148458
هذا البلد من دون تفويض ،ولن ّ
أغش أبداً»(((.
(((  ،Gambia Withdraws from Commonwealthتاريخ
وبالرغم م���ن خطابه واتصال���ه بالفائ���ز؛ فقد تك ّهن
الت�صفح 2016-12-15م
http://www.voanews.com/a/gambia-withdrawsfrom-the-commonwealth/1761959.html

((( الجزيرة :رئي�س غامبيا يعلن ب�لاده جمهورية �إ�سالمية،
تاريخ الت�صفح2016-12-12 :م https://goo.gl/X7Zc16
(((
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تاريخ

الت�صفح 2016-12-11م http://www.physics.smu.
edu/pseudo/AIDSgambia.html

(((

،438 – 426 :)2008( 2/History Compass 6
x،
Journal.0542.2008.00513-j.1478/10.1111
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(((
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متابعون لشؤون غامبيا أ ّن خطوته تلك ليست جد ّية ،وأنها ال
تُحتسب إال بعد تسليمه السلطة بعد انتهاء واليته في يناير،
أس���بوع من صدور التنائج ،وبعد
وبالفعل ..تراجع جامع بعد
ٍ
اعترافه بها ،حتى إن كان البعض يرجعون السبب إلى خطورة
تصريحات المعارضة بعد فوزهم وخطواتهم ،ليُدخل البالد
تحقيق ش���امل ،قد ق ّررت
في نفق غامض ،حيث قال« :بعد
ٍ
رفض نتائج االنتخابات األخيرة ،فقد ش���كوت من خروقات
خطيرة وغير مقبول���ة ،والتي قيل إنها حدثت خالل العملية
االنتخابي���ة» ،مطالب���اً
ٍ
بانتخابات جديدةٍ بقيادة مس���ؤولين
«أتقياء لله»(((.
ولكنَ ،من ذلك الش���خص الذي ه���زم الحاج والزعيم
الغامب���ي يحيى جام���ع ،بعد عقودٍ من الف���وز االضطراري
والتش ّبث بالحكم الرئاسي؟
آدم بارو ..الرئيس الغامبي المنتخب(((:
الغامبي في
لقد ساهم في فوز آدم بارو كون االقتصاد
ّ
السنوات الثالث الماضية يعاني عدة مشكالت ،مما يص ّعب
الحياة على الكثيرين من الغامبيين ،وتس��� ّبب بمغادرة اآلالف
عبر ركوب البحر األبيض المتوسط للبحث عن حياةٍ أفضل
في أوروبا ،إضافة إلى المالحقات من قِ بل حكومة جامع لك ّل
َمن تس ّول له نفسه لمعارضة خطواته وطبيعة حكمه.
ُولد مرش���ح المعارضة في 1965م ،في قرية مانكمانغ
كوند ،تقع في أقصى غرب غامبيا ،وبمنحة دراس���يةٍ التحق
ٍ
بمعهد إس�ل�امي ،ثم عمل في ش���ركة الحاج موسى وأبنائه،
قب���ل أن يتو ّلى منصب مدير المبيع���ات ،وفي 1996م انض ّم
إلى «ح���زب االتحاد الديمقراطي» ( ،)UDPوهذا يعني أنه
انخرط في السلك السياسي ،وهو في س ّن  31من عمره.
في بداية 2000م؛ س���افر إلى بريطانيا للدراس���ة في
مجال إدارة العقارات ،وليتم ّكن من تغطية رس���وم دراس���ته
عم���ل حارس أمن ،وعاد إلى غامبيا بعد حيازته الش���هادة،
(((  �أفريكا عربي :رئي�س غامبيا «جامع» يعلن رف�ضه لنتائج
االنتخابات الرئا�سية الأخيرة.
/16055/http://afrikaar.com
((( قراءات �إفريقية :غامبيا :من هو �آدم بارو الذي �أطاح بيحيى
جامع بعد  22عام ًا في الحكم؟ https://goo.gl/JgQK2i
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الخاصة في 2006م ،والتي ك ّون منها ثروته.
ليؤسس شركته
ّ
ّ
قبل ترشيحه كمرش���ح المعارضة؛ ت ّم تنصيبه برئاسة
خصم
حزب ( ،)UDPالذي يقوده الزعيم «حس���ينو داربوه» ْ
يحيى جامع التاريخي ،والذي ُحكم عليه ومس���ؤولين آخرين
بالحزب في أبريل 2016م بالسجن لمدة  3سنوات ،لمطالبته
بإزالة المالبس���ات عن وفاة «سولو س���اندينغ» أحد زعماء
المعارضة.
ت ّم تعيي���ن آدم بارو -أمين صندوق الحزب آنذاك -بعد
مرشحاً
االنتخابات التمهيدية التي ّ
نظمها تحالف المعارضة ّ
للح���زب ،وعلى ح ّد تعبي���ره« :تخلينا ع���ن خالفاتنا جانباً
للمصلحة العليا للوطن ،لقد اس���تاء الغامبيون من سوء إدارة
يحيى جامع التي دامت  22عاماً ،والتي سنضع ح ّداً لها عبر
صناديق االقتراع».

�أزمة ما بعد االنتخابات ّ
وتدخل �إيكوا�س:

إ ّن تغيي���ر جام���ع لموقفه حيال نتائ���ج االنتخابات أثار
انتق���ادات من االتحاد اإلفريقي والوالي���ات المتحدة واألمم
المتح���دة ،والمجموع���ة االقتصادية لدول غ���رب إفريقيا
(إيكواس) ،التي ش��� ّكلت وفداً إلى غامبيا برئاس���ة رئيس���ة
ليبيريا إيلين جونسون سيرليف ،يض ّم( :رئيس نيجيريا محمد
بخ���اري ،ورئيس غانا المنتهية واليته ج���ون ماهاما ،ورئيس
سيراليون إيرنيس���ت باي كوروما) ،في محاولةٍ إلقناع جامع
بأن يتخلى عن السلطة((( ،إال أنها كانت محاولة فاشلة(((.
أما جيش غامبي���ا؛ فهم يغ ّيرون موقفه���م تبعاً لموقع
جامع -برغ���م اإلدانات الدولية ،-فقائ���د الجيش الجنرال
«بادج���ي» هنّ��� َأ «آدم بارو» وق ّدم له والءه ،ث���م تراجع أيضاً
بعدما غ ّير «جامع» موقفه تجاه االنتخابات ،وسرعان ما أمر
باستيالء القوات المسلحة على مق ّر اللجنة االنتخابية.
((( قادة دول غرب �إفريقيا ي�صلون �إلى غامبيا لإقناع الرئي�س
“جامع” بالتنحي ،تاريخ الزيارة 2016-12-19م ،الرابط:
/16176/http://afrikaar.com/16176

((( رئي�سة ليبيريا :لم ن�صل �إل��ى اتفاق لإنهاء �أزم��ة جامبيا،
تاريخ الزيارة2016-12-19 :م ،الرابط:

http://ara.reuters.com/article/worldNews/
idARAKBN1422MG

وكان المراقب���ون لألوضاع الغامبي���ة يأملون أن يعيد
يحيى جامع النظر ف���ي رفضه لنتائج االنتخابات ،خصوصاً
بعد زيارة لجنة وس���اطة (إيكواس) له ،لكنه زاد الطين بلة،
أيام من الزيارة ليص ّرح :ب ّأ ّن وفد (إكواس)
ومضى ُقدماً بعد ٍ
مرحب به في غامبيا» ،وأنه س���يدافع عن بلده وعن
«غي���ر ّ
(((
نفسه حتى النهاية « ..لست جباناً ..ال يمكن انتهاك حقّي.،
هذا ه���و موقفي ،ال يمكن أن يحرمني م���ن هذا النصر إال
الل���ه القدير» ،مضيفاً« :كان اجتم���اع إيكواس بالفعل إجرا ًء
ش���كل ّياً ،قبل أن يأتوا… قالوا إ ّن جامع يجب أن يتنحى .لن
أتنحى»(((!
بل اتهم جامع القوى االس���تعمارية الغربية باس���تنزاف
خيرات إفريقيا ،وأنها هي السبب الرئيس في ك ّل المشكالت
الت���ي تعيش فيها الق���ارة ،ف َمن يقف في وج���ه هذه القوى
االستعمارية« ،أو يحاول وقف استنزافها لخيرات القارة ،تتم
شيطنته ،ويُعتبر غير
مرغوب فيه من طرف هذه القوى»(((.
ٍ
زادت ح��� ّدة التوتر ،وبدأت اآلراء تتناول ما قد ينتج عن
األزمة في حال إصرار جامع على مواصلة الحكم الرئاسي،
وفجأة ظهر بي���ا ٌن للرئيس النيجيري مح���ذ ّراً إياه؛ بأ ّن ك ّل
محاولت���ه للبقاء في الحكم ،بعد انته���اء فترته في  18يناير
2017م« ،س���تواجه بمقاومةٍ شرسة؛ أل ّن ك ّل شيء ت ّم إعداده
لطرده من الحكم بالقوة عند الحاجة».
فما الذي تم إعداده؟ ومن الذي سينفذه؟
أشار بيا ٌن صدر عن الق ّمة األخيرة العادية الـ 50لسلطة
(((

fatunetwork: Yahya Jammeh insists he will not
 ،step downتاريخ الت�صفح 2016-12-22م
yahya- /21 /12 /http://fatunetwork.net/2016
jammeh-insists-he-will-not-step-down

((( الم�صدر ال�سابق.

رؤساء الدول والحكومات لـ(إيكواس) ،التي أُقيمت في أبوجا،
أ ّن ك ّل قادة المجموعة االقتصادية لدول غرب إفريقيا ،اتفقوا
جميعاً على أنهم لن يس���محوا لـ«جامع» بالبقاء في الحكم،
كما أنهم اتخذوا قراراً بحضور تنصيب الرئيس المنتخب آدم
بارو في  18يناير 2017م؛ طبقاً لدستور غامبيا.

وجاء في البيان:

أ ّن المجموعة «تدعو الرئيس جامع إلى احترام نتائج
أي عمل من شأنه أن يع ّرض للخطر
التصويت ،والكفّ عن ّ
(((
لمي للسلطة إلى الرئيس المنتخب» .
عملية االنتقال ّ
الس ّ
أما ع ّمن س����ينفذ العمليات في حال عدم تراجعه ،أو
ت ْرك السلطة في الوقت المح ّدد؟ فإ ّن الجواب في تصريح
رئيس لجنة المجموع����ة االقتصادية لدول غرب إفريقيا،
مارس����يل آالن دي س����وزا ،إذ قال :إ ّن السنغال «سترأس
���كري في غامبيا»،
العملي����ات في ح����ال تق ّرر تدخّ ل عس� ّ
مؤك ّداً أ ّن المجموعة مس����تعدة «الستخدام القوة بغامبيا
إذا رفض يحيى جامع التنحي عن السلطة في  19يناير».
وإذا كانت الس���نغال لم تؤك���د أو تنفي هذا
فإن ذلك يفيد
التصريح األخير لـ«مارسيل آالن»؛ ّ
باستعداد وتأهب قوات السنغال للقيام بالعملية
في حال لم يبق س���وى الح ّل العس���كري ..ولكن
الس���ؤال هو :هل س���تقاتل القوات الغامبية في
ّ
صف زعيمهم يحيى جامع ،أو أنهم س���يتراجعون
وينضم���ون لصفوف الش���عب الغامب���ي لتفادي
خسائر محتملة؟ وهل سيتنحى جامع قبل الموعد
المح��� ّدد في يناي���ر حفاظاً على م���ا تبقّى من
ٍ
معلنة لمساعدته–
أن له خططاً غير
أنفاسه ،أو ّ
وفق ما تتداوله بعض المصادر الغامبية-؟
ذلك ما ستكشف عنه األيام القادمة 

fatunetwork: Yahya Jammeh insists he will not

 .step downتاريخ الت�صفح 2016 12--22م
yahya- /21 /12 /http://fatunetwork.net/2016
jammeh-insists-he-will-not-step-down

((( يحيى جامع :الحل في �إعادة االنتخابات ،و�س�أدافع عن بلدي
ونف�سي ،تاريخ الت�صفح2016-12-23 :م.
-12-2016-http://www.alakhbar.info/news/19379
html.51-16-01-21

(((

What ECOWAS leaders agreed on Boko
Haram، Gambia، Guinea-Bissau، Mali، others
تاريخ الت�صفح 2016-12-24م.
h t t p : / / w w w. p r e m i u m t i m e s n g . c o m / n e w s /
headlines/218340-ecowas-leaders-agreedboko-haram-gambia-guinea-bissau-maliothers.html
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Islamic Media Challenges
in West Africa: Burkina
Faso as an Example
Haroun Sawadogo
Researcher and Writer, Burkina Faso
Islamic Media faces great challenges in West Africa. Some such
challenges are almost identical with those in many Islamic World countries,
while others are considered to be solely related to this region. These specific
challenges are related to internal components of the media industry as a
whole: the message, the sender, the receiver and the transmitting means.
Among the fatal internal challenges of Muslim media in this region,
particularly in Burkina Faso, are the following: the multiplicity of religious
discourse references of different Islamic movements whose methods are
sometimes at odds, such as Salafism and Sufism; non-professional ways
that affects the message, its impact and futuristic efficiency; the language
barrier that prevents the media message from reaching segments of
society, such as non-native speakers or non-speakers of the m
 ost prevalent
languages; and the intelligentsia that is distant from following TV programs
in local languages. In addition to these internal challenges, there are
external elements unrelated to media, such as the flood of non-Islamic and
misguiding media outlets like the Qadiani and Shiites channels that are
more dangerous than the secular and Christian media. The total outcome
of this kind of media is an endeavor to destroy the message that has been
transmitted by Islamic media with its values and principles. In this context,
the lack of resources and limited financial means arises as an external
challenge, as most Islamic outlets suffer from lack of resources and poor
capabilities that make them unable to deliver the basics of instruments
needed. Perhaps that explains the decline of Islamic media in this region
on radio and TV channels. Most Islamic newspapers that were established
in this region were unable to survive in the face of this scarcity of resources,
although it tries to make a better come back in the era of New Media 
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African Youth and Technologies of Information and
Communication: Influence
on Social Structure?
Dougouna Seydou

If the nineteenth century was characterized by the
industrial revolution, this century in which we live is
characterized by what can be called “the technological and
computer revolution.” If Africa has missed the Industrial
Revolution, it should seize the opportunity of the current
technological revolution to reach the rank of the developed
nations. This responsibility rests primarily on young people as
the key players in the future. Information and communication
technologies play an important role in increasing productivity
through the digital economy. They also play an important
role in improving public and private services in the field of
education, health, employment, and social development.
This article highlights the state of use of information and
communication technologies by African youth, and measures
the impact of these technologies on society in the political,
economic and social spheres 
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African Youth and the
Question of Future:
Challenges and Prospects
Dr. Haroun Bah

African society is young because youth constitutes
more than 65% of the continent’s population as a whole.
Highlighting the reality of African youth is therefore an
important exercise to infer the future perspective in the
continent. With a prospective approach, This article studies
the future of African youth based on the real and objective
data of the moment. To this end, it highlightes the major
challenges facing Africa in the political, economic, security and
socio-cultural fields. Then, it elucidates the aspirations of the
African peoples for dignity, security, prosperity, economic and
social progress. Finally, and based on the above, it attempts
to foresee the prospects of African youth 
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Empowering Youth in
Mali: A Reading in Public
Policies and Strategies
Demba N’diaye

One of the important concerns of the public authorities
in sub-Saharan Africa is to develop the skills of young people
so that they become able to work and ensure dignified lives
for themselves and their families. This can be explained by
the growing number of young people, the emergence of
political consciousness among young people, the increase of
the spirit of protest and syndicalism among youth movements
and associations, and international contexts such as the
movements of the Arab Spring. Mali in particular is going
through one of the most difficult times in its contemporary
political and social history because of the political-security
crisis that rocked the country in 2012, despite the fact that
the central government has managed to take over the entire
national territory, and relative political and social stability,
the Northern Region crisis has highlighted the weakness
and fragility of state institutions, which has led the country’s
new authorities to undertake structural reforms to prevent
the repetition of this painful experience. In this context, the
public authorities are increasingly aware of the importance
of promoting the youth role in building peace and social and
political stability. This awareness is reflected in public policies
and national strategies for economic and social development.
Article compares Mali’s public policies and strategies to
promote the youth role before and after the Northern Region
crisis 

135

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

summary

Youth and Democratic
Transition in Africa: The
Cases of Senegal and
Burkina Faso
Moustapha N’diaye

Despite political marginalization, African youth have
always played an important role in all major political
events that have in the continent. With the collapse of the
Berlin Wall and the dismantling of the communist bloc, the
process of democratic transition began to take hold in the
African continent. This is what the American theorist Samuel
Huntington called “the third wave of Democratization.”
Youth is a most important social class that played a leading
role in the process of democratization in Africa, and the last
five years have witnessed the emergence of a new form of
youth organizations that militate in favor of social justice,
good governance and peaceful political alternation. They
have flexible organizational structures and a big capacity for
popular mobilization. In many African countries, these youth
movements have achieved important political and social
results. This study focuses on the role of youth movements
in the process of democratic transition in the case of Senegal
and Burkina Faso 
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Towards an Exploration
of the Concept of Youth in
Africa
Adama Bamba, Ph.D.

This paper attempts to explore the concept of youth in various African
cultures: what are their perspectives on youth? What are the appropriate
cultural sets in which each society places youth? In order to answer these
questions, this paper adopts a socio-cultural method to explore the African
views on and social concepts of youth, with five themes set as the major
elements in which the concept of youth will be explored, namely: (a) age
recording, (b) the age-set system, (c) the philosophical views, (d) the popular
notion about youth, and (e) the modern factors that affect the views towards
Youth concept. The study finds first that African societies had some of the
oldest age-based classifications of population, first recorded in ancient
Egypt, then spread to other cultures worldwide. Second, the age-set system,
where individuals of a certain age are assigned specific social tasks, was a
common practice in African societies. Here, youth represents the center of
classification, and many cultural practices known as “rites of passage” go in
line with this concept. Third, regarding the norms affecting the concept of
youth in Africa, the African worldview known as Ubuntu plays a central role in
forming the concept of youth. Youth is mostly seen as a set of social behavior,
responsibilities and conformity to the social norms. Fourth, every African
society has distinctive words, maxims and proverbs that portray best the
concept of youth. Few examples are mentioned to elucidate this fact. Fifth,
many factors have impacted the concept of youth in Africa in the modern
era, such as colonialism, European cultural invasion and globalization. These
factors have positive or negative impacts on the changing concept of youth.
Finally, this paper argues that the youth concept in Africa should not be
based soley on chronological and legal criteria, and that attempts should
be made to reconcile traditional and modern views on the youth concept 
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Nature and Mechanisms
of African Wars in the
Globalization Age
Souaâd Boussenia
Ph.D. Candidate, Political Science, Department of International Studies, Faculty
of Political Science and International Relations, University of Algiers 3, Algeria
Many theoretical theses agree on the changing nature of war
and the emergence of new forms of organized violence during the
last two decades of the twentieth century, especially in Africa. The
most prominent feature of this change is the decline in interstate
wars from a quantitative perspective compared to the increase
of internal wars that take place within states. The nature and
characteristics of contemporary warfare have been the focus of
academic debates in the field of war and peace studies in recent
years, particularly those relating qualitative distinctions between
old and new wars. Despite differences in details, supporters of
the new-war thesis agree in general that it is qualitatively and
quantitatively different from previous forms of interstate wars, and
thus requires a new conceptualization that surpasses traditional
conceptions of war that are profoundly transformed in the global
era. A survey of the most important literature of new wars shows that
Mary Kaldor’s work, New and Old Wars: Organized Violence in a Global
Era, presents a more inclusive paradigm of new wars, which varies,
according to her, from the preceding old wars on many different
levels. Therefore, this study aims to demonstrate how conventional
approaches of war have proved increasingly inadequate to capture
the changing nature of African wars in the global age. The study
highlights the impact of the collapse of the Cold War system on
the spread of anarchy and production of new types of organized
violence; determines the characteristics of African wars in the global
era; and finally identifies transnational processes through which
domestic wars in Africa are internationalized 
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Social and commercial
relations between Fez and
West Africa 18501920Talouzte mohamed
Researcher in Modern History, Morocco
The Moroccan city of Fez had trade relations with all
Moroccan cities and countryside. During its flourishing times
since 1850, its commercial influence was extended outside
the country to North Africa, then Europe and West Africa. Its
handcrafts played the main role in this blossoming trade, as
it provided commodities for exchange that met the needs of
customers in all places. Fez exported its commodities through
trade caravans to Algiers, Tripoli, Egypt, Sudan, and West
Africa and hence became prosperous. Its trade impact was
affected by its spiritual and political influences in Morocco. Its
commercial expansion outside Morocco was materialized as a
result of its active social relations and trade exchanges. These
commercial relations changed dramatically, starting with Fez’
traditional regions of trade influence in North and West Africa,
due to changes in these places and colonialism: the invasion
and occupation of Algeria in 1830, then Western Sudan and
West Africa, followed by and the declaration of Morocco as a
French protectorate in 1912. These relations stopped in 1920,
after the First World War 
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Journeys of pilgrimage
and spreading Arabic and
Islamic education in West
Africa: The Case of Nigeria
Aminu Yahuza
Arabic Language Department, Faculty of Arts, Kaduna State University,
Nigeria
Journeys of pilgrimage or Hajj to the Holy Lands began immediately
after the spread of Islam in sub-Saharan Africa in the early second century
of the Islamic Hijri calendar. This early commencement of pilgrimage shows
the strong sincerity and unshakable faith of African Muslims which helped
them defy distance, famine, plague, horrors of the road, vagaries of the day
and night, and the hope that the journey would result in gaining prestige and
honour. The journey was a way to getting close to the religion and the pursuit
of knowledge, and an opportunity to meet members of the wider Islamic
Umma (or nation) and identify with them. Apart from trade competition and
affinity with other tribes on the way to Hajj, these journeys are considered
the major factors of spreading Islamic religion and its education. This research
attempts to examine the role of pilgrimage journey in the disseminating Arabic
and Islamic education in West Africa, focusing on Nigeria. This process began
from the fifth century of the Islamic calendar in Islamic countries in the far east
and north, and continued until the end of British colonialism in the middle
of the twentieth century. This study examines dimensions of this journey,
including its terminals, caravans, and some of its members, and confirms that
Nigeria was a strategic area for trade caravans linking North and West Africa,
and took care of the pilgrimage trips made by people of regional villages
and cities. Some Nigeria scholars also established Islamic schools along this
long distance to attract students and teach them. On the other hand, those
students spread knowledge of scholars, their places and references, both
before and after their arrival to the Holy Lands and neighbouring cities and
countries such as Cairo, Sudan, Iraq, Syria and Jerusalem. They also rewrote the
books brought through this trip, thus contributing significantly to developing
Arabic and Islamic education 
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M ost followers of Prophet
Muhammad (PBUH) were young, as
half of the ten promised with heaven
converted to Islam as teenagers,
and most of Al-Medina’s people who
attended the second Aqaba homage
were youth. In his narrative of the
story of the second Aqaba homage,
Jaber, may Allah be pleased with him,
said: «… Then, seventy people of us
convened and said, “until when will we
leave the Messenger of Allah (PBUH)
expelled in Mecca mountains living in
fear?” So we traveled until we reached
the prophet (PBUH) in the Hajj season,
and agreed to meet him at Aqaba
valley. The prophet’s uncle, Al-Abbas,
told him: “O my nephew! I do not
know those who came to you? I know
the people of Yathrib. So we met the
prophet individually and in couples,
and when Al-Abbas looked at us, he
said: I do not know these people, they
are Young!”(1)
When mentioning the People of
the Cave, Ibn Kathir commented: “Allah
Almighty said that they were young
men, who are more ready to accept
the truth and the right path than the
older generations who had gone deep
in false religions. That is why most

people who responded positively to
Allah and His Messenger (PBUH) were
young, while most elders of Quraysh
remained on their religion, and only
few of them accepted Islam. Thus, Allah
Almighty told us that the People of the
Cave were young men».(2)
Therefore, the scholars and thinkers
in any society should care about the
youth by preparing and protecting
them from the westernization and
globalization waves and the misguided
calls. They should also open their
hearts for the youth, listening to them,
answering their questions and calming
their fears. They should exert efforts in
projects that educate and qualify them
in order to have better use of their time.
Investing in young men will not bear
fruits and fulfill its objectives until we
also take care of young women who
are their right hands, the backers and
the helpers.
May Allah bless these efforts and
support those moves. May Allah send
His blessings and peace upon our
Prophet Muhammad and his family and
companions 

.)Musnad Ahmad, (14653 (((

.)Ibn Kathir, (5\140 (((
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Editorial

in their Lord, and We increased them in
guidance. (13) And We made firm their
hearts when they stood up and said,
“Our Lord is the Lord of the heavens
and the earth. Never will we invoke
besides Him any deity. We would have
certainly spoken, then, an excessive
transgression. (14)} [A-Kahf 1314-].
Those young people rose above their
pagan community with their faith and
belief in the oneness of Allah Almighty,
and, in order to preserve their faith,
preferred to live in a small cave over
a prosperous and luxurious living:
{These, our people, have taken besides
Him deities. Why do they not bring for
[worship of ] them a clear authority?
And who is more unjust than one who
invents about Allah a lie?”} [A-Kahf: 15].
Prophet Muhammad (Peace Be
Upon Him) told us the news of the
People of the Groove in the hadith
of Suhaib (may Allah be pleased with
him), narrated in Sahih Muslim: «There
was a king in the past times, and he had
a wizard who, when became aged, said
to the king: “I became an old man, bring
me a boy so that I can teach him magic
craft.”Then the king sent him a boy…».(1)
The prophet (PBUH) told us about this
boy and his persistence to remain on

the righteous path and attached to his
call and preaching, which made people
convert to the true religion of God,
although he was still a young boy. Thus,
the magician, as he wanted to preserve
his knowledge after he dies, asked the
king to bring him a young man to teach
him his craft.
In addition, most followers of the
prophets (Peace Be Upon Them) were
young. For example, Allah Almighty
said about Moses: {But none believed
in Moses except some children of his
people, for fear that Pharaoh and his
chiefs would persecute them. Pharaoh
was high and mighty in the land. He
was a tyrant.} [Yunus: 83]. Ibn Katheer
elaborated on this verse, saying: «Allah
told us that nobody believed in Moses,
peace be upon him, in spite of his
evident signs, clear arguments and
bright proofs, except a few of Pharaoh›s
people who were young. They believed
in Moses despite fearing that the
Pharaoh and his people will turn
them back into disbelief, because
the Pharaoh, may Allah put his curse
on him, was stubborn, extravagant
in rebellion and disobeying Allah,
ascendant, awesome, and very much
feared by his people».(2)

.Narrated by Muslim (((

.)Ibn Katheer, (2\622 (((
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The Investment in
African Youth
Societies varies as some develop
while others regress; some rise while
others fall; some are torn by conflicts
while others experience intellectual,
normative, political or economic
transformations. Never theless,
regardless of the conditions and
trajectories of any society, the human
factor remains its most influential
element, without which no rise or
progress can be achieved in any
society. This is the law of Allah Almighty
in His creation {Indeed, Allah will not
change the condition of a people until
they change what is in themselves.}
(Al-Ra’d: 11).
The important role of all society
members of different classes and races
notwithstanding, youth remains the
main effective actors. Youth has the
biggest share of population in most
contemporary countries. They are most
vital, active, responsive to changes,
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and faster to accept transformations
regardless of their direction. Hence, the
advocates of change of all orientations
and schools of thought target youth
who are the instrument of transmitting
new cultural elements. Investing in
youth is the real investment, as they are
the powerful and influential force and
men of future. The stage of youth is like
a bridge or a gate that everyone has to
go through; and whoever controls it,
will control the future.
The pivotal and important role of
youth is not particular to contemporary
societies; rather, the youth has had
the most active and influential role
throughout history. For example, the
People of the Cave whose story was
spread before and after the revelation
of the Quran were youth, as Allah
says: {It is We who relate to you, [O
Muhammad], their story in truth.
Indeed, they were youths who believed
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