المحتوى
كلمة

التحرير

تحقيق
ُّ
التراث
اإلفريقي

دخل الإ�سال ُم �إفريقيا في ال�سنوات الأولى من َبعْثة ال ّن ِب ّي مُحَ مَّد �صلى اهلل عليه و�سلم ،وظ ّل ينت�شر بف�ضل اهلل ،ثم بجهود ال ُّدعاة ،و َعبْر الهجرات
ّ
الميالدي بقيام ممالك �إ�سالمية كبيرة في �إفريقيا ،في �شرق
والتجّ ار والفتوحات الإ�سالمية ،حتى ُتوّج الأمر في القرن الثامن وحتى القرن ال�ساد�س ع�شر
القارة وو�سطها وغربها ،وقد تم ّكنت هذه الممالك من تو�سيع دائرة َن ْ�شر الإ�سالم ،و َن ْقل �صَ رْح الح�ضارة الإ�سالمية ،كما �أ ّدت َدوْراً بارزاً في قيام ح�ضارة
لفترات طويلة.
�إ�سالمية �إفريقية متكاملة ،و�أنتجت تراثاً علميّاً وثقافيّاً ممتداً وم�ؤ ّثراً ٍ
ّ
لكن �أعدا َء الإ�سال ِم �سُ رْعان ما تحرّكوا للق�ضاء على هذه الح�ضارة الإ�سالمية الفتيّة النا�شئة في �إفريقيا ،و�أحكموا �سيطرتهم على القارة ،ث ّم
حرب على ال ُه ِويّة وال ُّتراث الإفريقيَ ،بطمْ�س ك ّل ما َيم ُُّت للإ�سالم ِب ِ�صلَة ،كما دمّروا معالم الح�ضارة الإ�سالمية من ُن ُظ ٍم
�شرعوا في القيام ب�أب�شع ٍ
ومعما ٍر و�آثار ،و� َسعَوا لقطع �صلة الإفريق ّي بتاريخه و�إ�سالمه ولغته وح�ضارته.
نتج عن ذلك� :أن خرجت �أجيا ٌل من ال�شباب الإفريق ّي الم�سلم ال تعلم عن تاريخها �شيئاً ،بل تحاربه �أحياناً ،وهذا ما َه َد َف �إليه المحتل؛ �أن
تن�ش�أ �أجيا ٌل ال تعرف عن ُه ِويّتها وتراثها وح�ضارتها �شيئاً.
َ
ُّ
ُّ
ْ
ومن هنا؛ تبرز �أهمية العمل على �إحياء ال ُه ِويّة والح�ضارة والتراث الإ�سالمي ،وذلك بنف�ض التراب عن ذلك التراث العظيم ،و�إخراجه للأمّة،
لتعرف تاريخها وح�ضارتها في �إفريقيا ..وهذا ممّا يبعث روح االنتماء والوالء واالعتزاز وااللتزام بهذا ال ّدين العظيم ،الذي �أنتج هذه الح�ضارة
الإن�سانية الرائعة.
ّ
الح�ضاري وال ُه ِويّاتي الإ�سالمي في جَ َنبَات القارة،
�إ ّن �إحيا َء ُه ِويّة �إفريقيا الإ�سالمية ،وا�ستئناف م�سيرتها الح�ضارية ،والعمل على ال َبعْث
وتقوية انتماء الأفارقة لدينهم وتاريخ قارتهم وح�ضارتهاَ ،عبْر َن ْ�شر ال ُّتراث الإ�سالم ّي للح�ضارات الإفريقية ،يُ�سهم في �أن تعرف الأجيا ُل الحالية
كيف كان الإ�سالم في �إفريقيا؛ كذلك ي�ساعد في �أن تعود �إفريقيا لأ�صلها و ُه ِو ّي ِتها الإ�سالمية.
وهذه بع�ض الأفكار:
 �إنتاج مو�سوعات ومدوّنات علمية عن :التاريخ الإفريق ّي العام ،والممالك الإفريقية ،والح�ضارة الإ�سالمية في �إفريقيا ،و�إعادة كتابة التاريخالإفريقي ب�صور ٍة محايدةُ ،تبرز معالم الح�ضارة وال ُّتراث الإ�سالم ّي وم�آثرها ب�إفريقيا ،وتعر�ض ال�شواهد والآثار الإفريقية الإ�سالمية.
 تجميع المخطوطات الإ�سالمية المنت�شرة في المكتبات والجامعات ،وت�صنيفها وترميمها ،وتحقيق بع�ضها و َن ْ�شره ،كما في تمبُكتووغيرها ..و�إبراز قيمتها العلمية والثقافية.
 االعتناء بتراجم �أه ّم ال�شخ�صيات الإ�سالمية الإفريقية ،و�إبراز َدوْرها ون�شاطها وجهادها. ترجمة المو�سوعات وكتب ال ُّتراث الإفريقية المُح َّققة؛ من العربية �إلى اللغات الإفريقية ،وبالعك�س. �إن�شاء مراكز درا�سات متخ�صّ �صة؛ لإبراز التاريخ وال ُه ِويّة والمنتج العلمي وال ُّتراث الإفريقي ،و�إن�شاء جمعية علمية ُتراثية وتاريخية تقومبالمهمّة.
 تب ّني جي ٍل من الباحثين الأفارقة حتى ي�ساهموا في تحقيق ال ُّتراث المعرفي الإفريقي.لن َت ُكون ثمّة نه�ض ٌة �إفريقية حتى يتعرّف العالم ،ومن قبله ال�شعوب الإفريقية ،على تراثهم الإ�سالمي و�إنتاجهم العلمي في �ش ّتى المجاالت،
وهذا ما ينتظره الجميع؛ من الجامعات والعلماء والمفكرين والمثقفين.
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�أ .محمد الزواوي  -م�صر

االفتتاحية

ٌ
اإلرهاب :أسئلة تنتظر إجابات..

الإره ��ابُ ف ��ي �صور ِت ��ه التي ال خ�ل�اف عليه ��ا :القت ُل
الخا�صة
الع�شوائي ،وترويع الآمنين ،وتخريب الممتلكات
ّ
ّ
والعام ��ة بغير َح ��قّ َ ،وبَا ٌء �آخ ٌذ في االنت�شار واال�ستقواء في
ّ
�إفريقي ��ا ،بم ��ا يحمل ��ه من ك ��وارث على الم�ستوي ��ات كا ّفة.
وب ��ا ٌء يت�ض� � ّر ُر من ��ه الجمي ��ع؛ حكوم ��ات ومجتمع ��ات ،مما
ي َُح ّت� � ُم عليهم جميع� �اً اال�صطف � َ
�اف والمب ��ادر َة مُ�سرعين؛
لوقف انت�شاره وا�ستئ�صاله من البيئة الإفريقية.

فهل حدث ذلك؟

�إ ّن النظ ��ر في واق � ِ�ع الإرهاب ف ��ي �إفريقيا ،من حيث تن� �وّع مكوّناته
وم�سمّيات ��ه ،وخارط ��ة وجُ ��و ِده وانت�ش ��اره ،وم ��ن حي ��ث تعام ��ل دو ِلها معه
ومعالجت ��ه ،يثي� � ُر ً
عددا م ��ن المالحظات والت�س ��ا�ؤالت ،تتع ّل ��ق ب َفهْم هذه
الم�شكلة وتحليلها ،ومن َث ّم التعامل معها ومعالجتها.

فعلى م�ستوى َف ْه ِم الم�شكلة وتحليلها:

ه ��ل الإرهابُ  -ب�أنواع ��ه -هو نتا ٌج طبيع ٌّي للبيئ ��ة الإفريقية ،وم ّت�س ٌق
مع طبيع ��ة الإن�سان الإفريق ّي وتكوينه الثقاف� � ّي واالجتماعي؟ �أو هو نتيج ٌة
ال�صراعات والأفكار؟
للعولمة ،ومنها عولمة ّ
بال�صراع والمناف�سة الإقليميّة والدولية؛ وتطوّر نظريّات
م ��ا عالق ُته ّ
الح ��رب؛ م ��ن الح ��روب المبا�ش ��رة� ،إل ��ى الح ��روب الب ��اردة ،وبالوكالة،
َ
والفو�ضى الخلاّ قة..؟
وم ��ا عالق ُة الإره ��اب ،وبخا�صّ ة العاب� � ُر للق ��ارات ،ب�أ�ساليب و�آليات
اال�ستغالل وال�سيطرة؟
ً
ً
ٌ
ّ
ّ
هل الإرهابُ م�شكلة مركبة؟ �أو ب�سيطة؟ و�إذا كان م�شكلة مركبة -وهو
كذلك -فهل هناك َف ْر ٌز وتميي ٌز بين الأ�سباب الم�ؤ�سّ �سة ،والأ�سباب المُغ ّذيَة؟
هل َت� � ّم ا�ستق ��را ُء ب�ؤر الإره ��اب؛ ومواط ��ن حركت ��ه ..وداللة ذلك؟
لم ��اذا يوجد هنا وال يوجد هناك؛ برغم تق ��ارب الأ�سباب الظاهرية؟ هل
بال�صراع ��ات الداخلي ��ة والإقليمية �أو الدولي ��ة �أو المطامح
لذل ��ك عالقة ّ
(((
ال�شخ�صية؟ �أو بالثروات وم�ص ��ادر الطاقة؟ �أو بالموقع والجغرافيا؟ �أو
بالت�أ ّثر والت�أثير الثقاف ّي والدّين ّي في الإقليم؟ �أو...؟
((( ت�شابُك وتداخ ُل م�صالح متنوّعة :هو �أحد �أ�سباب ا�ستمرار م�أ�ساة
ال�صومال ،كما ُتب ّينه مقالة :لماذا لم يتمّ الق�ضاء على جماعة
«حركة ال�شباب» حتى اليوم؟ ،مترجم في موقع (قراءات �إفريقية)
.goo.gl/6qTNZ9
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فمث�ل ً�ا :لم ��اذا ال يوج ��د ح�ض ��و ٌر �أو عملي � ٌ
�ات لـ«داع� ��ش �أو القاعدة»
ف ��ي �إريتريا ،برغ ��م قربها م ��ن ال�صومال ،بالنظ ��ر �إلى ا�ستي�ل�اء الأقليّة
الن�صران ّي ��ة على الحكم ،وتعاملها مع الأكثريّة المُ�سلمة بديكتاتور ّي ٍة و َقم ٍْع
�أدّى �إل ��ى ِهجْ رَة َنحْ َو ُث ُلثي ال�شعب؟ وم ��ع ذلك ُ
تن�شط (داع�ش �أو القاعدة)
�دان ذات �أكثري� � ٍة مُ�سلمة ،ويتم ّت ��ع المُ�سلمون فيه ��ا بكثي ٍر من
بق� � ّو ٍة في بل � ٍ
الحقوق ،وبحُ ر ّي ٍة كبير ٍة في الدعوة -كما في غرب �إفريقيا-؟
ولم ��اذا ت�شه� � ُد �إثيوبي ��ا ا�ستق � ً
�رارا  -ن�سب ّي � ً�ا -م ��ع تن� �وّع قوميّاته ��ا
ودياناته ��ا ،وكون الحكم بي ِد القومية «التيغرية» ُوهم �أقليّة؟ بعك�س جارتها
ال�صومال ،والتي تكاد َت ُكون �شب َه موحّ د ٍة في عرقيّتها ودينها ومذهبها؟
مكان �شعارات دينية ،وفي �آخر �شعارات قومية ،وفي
ولماذا يُرفع في ٍ
ثالث مطالب انف�صالية؟
ه ��ل هناك ا�ستق ��راء ومقارنة بي ��ن منهج و�أدبي ��ات الجماعات التي
تتب ّنى العن ��ف والإرهاب� -سواء المحلية �أو الدولي ��ة ،-وبين الأعمال التي
تقوم بها ،وهل بينها ات�سا ٌق وتكامل؟ �أو ٌ
تناق�ض واختالف؟ وما �سببُ ذلك
االختالف� -إ ْن وُجد-؟
نوع من الإرهاب دون �آخر؟
لماذا ُت�س ّلط الأ�ضوا ُء ويت ّم التركي ُز على ٍ
الحديث عن «جي�ش الربّ » وميلي�شيا «�أنتي بالكا»ً -
ُ
مثال-؟
�أين
جهات �أو � ً
الم�ستفي ُدً -
أفرادا -من بقاء نار الإرهاب م�شتعلة،
دوال �أو ٍ
ال �ش � ّ�ك �أنه يُغ ّذيها بين الحين والآخ ��ر لئال تنطفئ فتذهب مكا�سبُهَ ،فم َِن
الم�ستفيد م ��ن الإرهاب؟ مع مالحظة �أ ّن ً
كثيرا مم ��ن ينتهجون العنف لم
يح ّققوا ً
�شيئا يُذكر من مطالبهم و�أهدافهم!
هل هن ��اك ا�ستف ��اد ٌة وتوظي � ٌ�ف لوثائ ��ق التحقيق ��ات ونتائجها التي
�أُجري ��ت ف ��ي �أعم � ٍ�ال �إرهابي� � ٍة �سابقة ،مثل «مج ��زرة روان ��دا» و «ال�صراع
ال�ص ��راع الدول ��ي،
ف ��ي �سيرالي ��ون» ،ل َف ْه ��م طبيع ��ة الإره ��اب؛ وتداخ ��ل ّ
و�ص ��راع النفوذ ،والداف ��ع االقت�صادي ،مع المك ّون ��ات الداخلية والمطامع
ال�شخ�صية؟
ما َد ْو ُر الأ�سباب الداخلية وحجمها ،مثل الظلم والف�ساد ،واال�ستئثار
بال�سلط ��ة والث ��روة ،والتهمي�ش والتجهيل ،والتميي ��ز والتفرقة بين مكوّنات
المجتمع ،و�إهمال التنمية ،وه�شا�شة الدولة و...؟
و�أ ُّيه ��م �أكثر ت� ً
أثيرا في وجود الإرهاب �أو انت�شاره ،الأ�سباب الداخلية
ال�صراع وب� ��ؤر العنف؟ �أو
�أم الخارجي ��ة؟ وه ��ل هذا م ّت�س ٌق ف ��ي ّكل مناطق ّ
بينها تفاوت؟
ماذا عن م�صادر التمويل؟ وطرائق االت�صال والتوا�صل و�آلياتها؟

م ��ا عالقة مافي ��ا الجريمة الدولي ��ة (المخدّرات -اال ّتج ��ار بالب�شر
وال�سّ الح والممنوعات )...بالم�شكلة ،وما َد ْورُها فيها؟

وعلى م�ستوى التعامل مع م�شكلة الإرهاب ومعالجتها:

بداي� � ًة؛ هناك ثالث ُة م�ستويات متوازنة للتعامل مع الأوبئة والكوارث:
نطاق لئال
معالج ��ة الم�صابين وا�ستنقاذهم -محا�ص ��رة الوباء في �أ�ضيق ٍ
ينت�شر -تح�صين الآخرين من الإ�صابة به ..فهل هذا ما يحدث في معالجة
وب ��اء الإره ��اب؟ �أو �أ ّن التركي َز من�صبٌّ على معالج ��ة المُ�صابين به؟ وهي
معالج ٌة ُتعطي– في الغالب -نتيج ًة عك�سية؛ لأنها ت�ستخدم -فقطّ -
الحل
الع�سكريّ والقب�ضة الأمنية؛ َ
دون المعالجة الفكرية وال�سيا�سية والتنموية.
وحيدا �أو ً
ا�ستخ ��دا ُم الح � ّ�ل الأمن ّي ،بو�صفه ح�ل ً�ا ً
رئي�سا ،ه ��ل ت ّم بنا ًء على
تدقي � ٍ�ق للم�شكلة ،وفر ٍز �سليم ّ
لكل خي ��ارات المعالجة ،وفق معايير �سليمة؟
أ�سباب �أخرى تتعلق بالق ��وى الداخلية �أو الخارجية؟ �أو هو
�أو ت� � ّم اختياره ل ٍ
ن ��و ٌع من الهروب �إلى الأم ��ام ،وكونه �أ�سهل من الحل ��ول الجذريّة المتع ّلقة
بالإ�صالح ودولة القانون والحقوق والم�شاركة والتنمية؟
َ
طلب �أو
لم ��اذا– ف ��ي الأغلب -يك ��ون التو ُّج ُه نحو الح � ّ�ل الأمن ّي نتيج ��ة ٍ
اقتراح خارجي؟ وتتب ّناه ُ
وت�شارك فيه قوى لها م�صالح �أو مطامع في المنطقة؟
ٍ
بل يظهر التناف�س في ت�شكيل �أكثر من ِح ْل ٍف في مناطق متقاربة �أو متداخلة؟
�أي ��ن ُّ
الحل والتن�سي� � ُق الإقليم� � ُّي والقاري ،عل ��ى م�ست ��وى م�ؤ�سّ �ساته
ال�سيا�سي ��ة والع�سكرية والعلمية ،و�إيجاد الم�ؤ�سّ �س ��ات والآليات المنا�سبة؟
�أَ َو َليْ�س � ُ
أهل م ّكة �أدرى ب�شعابها؟!
نتائج ا�ستخ ��دام الح� � ّل الأمني؟ ه ��ل الم�شكل ُة في
م ��ا ُ
(((
وتو�سع؟
انح�سا ٍر وا�ضمحالل� ،أو في ازديادٍ ّ
وكذل ��ك م ��ا ج ��دوى الوج ��ود الع�سك ��ريّ الأجنب ��ي؟ وهل ه ��و عامل
ا�ستقرا ٍر �أو ا�ستفزاز؟
كي ��ف تتم ّكن جماع � ُ�ات العنف والقتال من االنتق ��ال بين الدول و�شنّ
الغ ��ارات ،ومن َث� � ّم الرجوع ب�أ�سلحته ��ا وغنائمها لمعاقله ��ا البعيدة ،برغم
انت�شار القواعد الأجنبية ،وتو ّفر �أحدث �أجهزة االت�صال والرّ�صد والرقابة؟
أمني في تقوي ��ة ت�أثير الأ�سباب
ما مدى ت�أثي ��ر الح ّل ال ّ
الأخ ��رى ،مثل َع ْ�سك ��رة الدول ��ة ،و�إهمال التنمي ��ة والفقر،
إفريقي كان هناك القلي ُل ج ّد ًا من البحوث االجتماعية
((( في القرن ال ّ
الجادتان
فالدرا�ستان
المو�ضوعية في مح ّركات التط ّرف و�أ�سبابه,
ِ
ِ
مقابالت مع مقاتلي «حركة
حتى الآن ،التي تمّ فيهما بالفعل �إجرا ُء
ٍ
ال�شباب» ال�سابقين في ال�صومال وكينيا� ،أجراهما معهد بريتوريا
للدرا�سات الأمنية ،وفي كلتا الحال َتيْن كانت النتيج ُة وا�ضح ًة� :أغلبية
المقاتلين في «ال�شباب» يقولون ب�أنهم ان�ضمّوا �إلى الجماع ِة المتط ّرف ِة
بعد �أن عانوا معامل ًة وح�شي ًة على ِيد قوات الأمن .المرجع ال�سابق.

و�إحياء ال ّنع ��رات والع�صب ّيات ب�أنواعها و...؟ ما مدى قبول
أمني ،وقناعتهم به ،وتفاعلهم معه(((؟
المجتمعات للح ّل ال ّ
الإره ��ابُ م�شكل ٌة عالمي ��ة ،عانت منه كثي ٌر من ال ��دول ،وهناك دو ٌل
َنجَ حَ ت ف ��ي معالجته ،و�أخرى �أخفقت ،فهل هن ��اك درا�س ٌة لتلك التجارب
لال�ستفادة منها؟
ما َد ْو ُر الإرادة الإقليمية والدولية ،والإرادة الداخلية المحلية ،ولمن
الت�أثي ��ر والغلبة ،في تحجيم الإرهاب وتجاوز �أ�ضراره؟ خرجت رواندا من
�أكب ��ر مذبح ٍة في �إفريقيا؛ ت�سابق في مي ��دان التنمية والرفاهية ،وال تزال
ال�صوما ُل تعاني من االقتتال واالنق�سام منذ �أكثر من ربع قرن!
خط� � ُر الإره � ِ�اب و�ض ��ررُه ال يقت�ص ��ر عل ��ى الدول ��ة وقياداته ��ا ،ب ��ل
ي�شم ��ل المجتم� � َع وم�ؤ�سّ �سا ِته و�أف ��را َده و ِق َيمَه ومكت�سبا ِته ،فلم ��اذا ت�ست�أثر
كثي� � ٌر من الحكوم ��ات بالتعامل معه واالنفراد بمعالجت ��ه ،وال ُت�شرك معها
بقية مك ّون ��ات المجتمع وقيادات ��ه؟! ولماذا ت�أخرت القي � ُ
�ادات المجتمعية
والم�ؤ�سّ �سات العلمية والفكرية في الم�شاركة في المعالجة؟
�إنه ��ا نم ��اذ ُج لمالحظ � ٍ�ات و�أ�سئل� � ٍة م�شروع ��ةَ ،طرَحَ ه ��ا الكثي ُر من
المهتمّين والمتابعين ،ينبغي �أن ُتو�ضع فوق طاولة الت�شريح ،وتحت ِمجْ هَر
ال َفحْ � ��ص والبحث العلم� � ّي ب�أدواته التحليلي ��ة واال�ستقرائية والمو�ضوعية،
ناجع لهذا الوباء.
وعالج ٍ
�سليم ٍ
من �أجل َفه ٍْم ٍ
و َنحْ � ُ�ن في مجلة «قراءات �إفريقية» ،نفت� � ُح البابَ ل َن ْ�شر ّكل م�ساهم ٍة
م�ؤ ّث ��رة ،ون�سع ��د �أن نك ��ون منب � ً�را ُيق� � ِّدم من خالل ��ه العلم ��ا ُء والمفكرون
م�شاركاتهم في محاربة هذا الداء.
�إ ّن الم َ
ُنتظر من الق ��وى وال ُّنخب والم�ؤ�سّ �سات المجتمعية؛ المبادرة،
دون انتظ ��ار ،للم�شاركة في و�ضع الحل ��ول ،وتقويم عمل الحكومات ،وعلى
�أ�صح ��اب القرار �أن ي ُمدُّوا �أيديَهم؛ وي ُِف�سحُ ��وا المجا َل ّ
لكل القوى الوطنية
لت�شارك معهمّ ،
ْكب واحد� ،إ ْن َغ ِر َق َغ ِر َق الجميع.
فالكل في َمر ٍ
�إ ّن َدرْء خط ��ر الإرهاب ،وال�سّ المة من �أ�ضراره ،تتح ّقق -ب�إذن اهلل،
�صحيح متكام � ٍ�ل لم�سبّباته
وبع ��د اال�ستعانة ب ��ه �سبحانه -من خ�ل�ال َفه ٍْم ٍ
ومكوّناته ،و�إراد ٍة �صادق ٍة م�ستق ّلة– عن م�صالح القوى الإقليمية والدولية-
تخ�ص�صه وموقعه.
بح�سب ّ
بم�شارك ٍة حقيق ّي ٍة من ّكل مكوّنات المجتمع؛ ٍّكل ِ
يق�ضي على
�إ ّن التعام � َ�ل الجزئ ّي في ال َف ْه � ِ�م والمعالج ِة والتنفيذ؛ لن َ
الإره ��اب ،بل �سَ يُ�سهم بطريق� � ٍة �أو �أخرى في انت�شار ِه وتكاثره ،لأ ّن الق�ضا َء
إرهاب م�س�ؤولي ُة الجميع 
على ال ِ
((( يُنظر مقال :ما الجدوى من تواجد القوى الأجنبية في ظ ّل ت�صاعد
الإرهاب في منطقة ال�ساحل؟ ،مترجم في موقع (قراءات �إفريقية)
.goo.gl/zVUwRr
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اإلسالم والمسلمون في جنوب إفريقيا
�أ .عادل جعفر مولت�شوا
المدي�ر الع�ام لجمعي�ة �أوا�س�ا – بريتوري�ا -
جمهورية جنوب �إفريقيا

في

ع�ام 1910م؛ �أعلن�ت حكوم�ة
االحتلال البريطاني�ة �إن�ش�اء دول� ٍة
موح�دة ف�ي جن�وب �إفريقي�ا�ُ ،س ّ�ميت «اتح�اد
ّ
جن�وب �إفريقيا» حينئذ ،بع�د �أن كانت دويالت
م�س�تقلة منذ بدء االحتالل الأوروبي ،با�س�تثناء
6
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ِي�س�وتو الل َت ْي�ن ظلت�ا
مملكتَ�ي �س�واز اَِيلند ول ُ
م�س�تقل َت ْين ،تحيط بهما دولة جنوب �إفريقيا من
ّ
كل الجهات.
فكان ه�ذ �إعلان والدة دولة جدي�دة بحدودها
ق�در ع�دد �س�كانها بنح�و
المعروف�ة الي�ومُ ،ي ّ

خم�س�ة وخم�س�ين مليون ن�س�مة  -ح�سب �آخر
ُ
ن�س�بة الم�س�لمين م�ن ذل�ك من
الإح�ص�اءات ،-
 % 3 - 2تقريب ًا .وي�ش�مل التركيب ال�س�كاني:
ال�س�كان الأ�ص�ل ّيين م�ن الأفارق�ة .والآ�س�يو ّيين،
و�أغلبهم الجالي�ة الهندية ،فال َغ ْرو في � ّأن �أكبر
جالي�ة هندية ف�ي �إفريقي�ا توجد ف�ي جنوب
ث�م الأوروب ّيي�ن ،وهُ �م ذ ّري�ات الجي�ل
�إفريقي�اّ .
المحت�ل ،و�أكثره�م ع�دد ًا الهولندي�ون– وقد
�أطلق�وا عل�ى �أنف�س�هم ا�س�م�« :أفريكان ّي�ون»–،
تجم�ع للأوروب ّيي�ن
ويليه�م الإنجلي�ز ،و�أكب�ر ّ
في القارة الإفريقي�ة يوجد في جنوب �إفريقيا.
ٌ
مجموع�ة �أخرى ُعرفوا ب�أنه�مُ « :م َّلونون»؛
و َث َّمة
لكونهم ُولدوا من اختالط عدة عرق ّيات.
�أول دخ����ول ل�ل�إ���س�لام ف���ي ج��ن��وب
�إفريقيا:

يتمتع مسلمو جنوب إفريقيا
نادر لألقليات المسلمة
بوضع ٍ
ٍ
ّ
في العالم ،حيث تجمع في
ّ
حقهم عناصر البيئة الخصبة
لممارسة اإلسالم ونشره

ف ��ي باتافيه (جزيرة جاوا ف ��ي �إندوني�سيا حال ّي ًا) بالتغريب
والج�ل�اء؛ ف ُنفي ثالث� � ٌة منهم �إلى موري�شيو� ��س ،وواح ٌد �إلى
جنوب �إفريقي ��ا في كيب تاون �أ�سير ًا �سيا�س ّي ًا ،فلع ّل هذا هو
م�سج ٌل في تاريخ جنوب �إفريقيا(((.
�أول ُم�س ِلم له دخو ٌل ّ
ث ��م تتابع دخ ��ول الم�سلمين �إلى جن ��وب �إفريقيا رويد ًا
روي ��د ًا ،وج ّل َمن جاء من هذا الجيل كانوا �أ�س َرى �سيا�س ّيين
معت َقلي ��ن ،وكان ��وا ممنوعي ��ن م ��ن �إظه ��ار دينه ��م �أو د َْع َوة
الآخري ��ن �إلي ��ه ،ومن َث ّم لم يك ��ن للإ�سالم ظه ��و ٌر �أو ت�أثي ٌر
ُيذكر حتى �أواخر ق17م.
وفي �سنة 1694م؛ بع ��د و�صول ال�شيخ عابدين يو�سف،
َوم ��ن معه من �أفراد عائلته و�أ�صحابه ،وكان هذا ال�شيخ من
�أ�س ��ر ٍة ذات َح َ�سب َ
و�ش َرف في ج ��اوا ب�إندوني�سيا ،ولهذا لم
ً
ُي�سجن ،و�إنما ُع ِّين له مكا ٌن ي�ستق ّر فيه ح ّرا هو ومن معه في
َزندَ ِف ِليت� ،إذ كان يكفي في نظر الهولند ّيين نفيه من وطنه
الذي كان يهدّد حكمهم فيه ،ومع ذلك ظ ّل تحت مراقبتهم.
إ�سالمي في جنوب
لمجتمع �
وم ��ن هنا بد�أت الن�ش�أة الأول ��ى
ٍّ
ٍ
�إفريقيا.
ويمكن �إطالق «ال َم ْوج الأول» :على َمن دخل في جنوب
�إفريقيا من الم�سلمين ،في الفترة التي كانت هولندا تحكم
فيها كيب تاون� ،إلى �أن غلبها االحتالل البريطاني.
ول ّم ��ا احت ��ل الإنجلي ��ز «كيب ت ��اون» في غ ��رب البالد،
ومنطق ��ة «نات ��ال» في �شرق الب�ل�اد ف ��ي ق19م ،وكانت في

مع �أنّ بع�ض جي ��ران جنوب �إفريقيا قد عرفوا العروبة
قديم� � ًا ،بل ُعرف ��ت العروبة ف ��ي �شرق �إفريقي ��ا بقرونٍ قبل
الدع ��وة الإ�سالمي ��ة ،م ��ن �ساح ��ل ال�صوم ��ال ف ��ي الق ��رن
الإفريق ��ي �إل ��ى �ساحل موزمبي ��ق ،والتي ُعرف ��ت بعد دخول
الإ�س�ل�ام بب�ل�اد �سف ��اال (�سفا َل ��ى) ،فالمالح ��ظ �أنّ ه ��ذا
االت�ص ��ال قد تو ّق ��ف ،ولم يتوغ ��ل �إلى م ��ا وراء �سفا َلى من
الجن ��وب ،فا�ستم ��ر الح ��ال على ه ��ذا حتى ما بع ��د و�صول
الإ�س�ل�ام �إلى المنطق ��ة ،ما �أدّى �إلى ت� ّأخ ��ر دخول الإ�سالم
لجنوب �إفريقيا.
م�سج ٍل للم�سلمين ،في تاريخ هذه البالد،
و�أول و�ص � ٍ
�ول ّ
كان بع ��د ا�ستقرار الهولند ّيين ف ��ي منطقة كيب تاون غرب
البالد ف ��ي ق17م ،ب�إ�ش ��راف ال�شركة ال�شرقي ��ة الهولندية
الهندي ��ة وقيادته ��ا ،والت ��ي اتخ ��ذت في كيب ت ��اون محطة
ل�س ُفنه ��ا الت ��ي كان ��ت تتاج ��ر بين هولن ��دا والهند ،ث � ّ�م ل ّما
ُ
ً
احتل ��ت هولن ��دا �إندوني�سيا واجهت مقاومة م ��ن الم�سلمين
هن ��اك ،وقد �سجن ��وا �أربع ��ة مقاومين بتهمة �إث ��ارة ال�شعب
((( تاريخ الإ�سالم في جنوب �إفريقيا (The History of
�ض ّد الحكوم ��ة الهولندية ،فحكمت عليه ��م المحكمة العليا
� ،)Islam in South Africa – A Chronologyص.5
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قراءات

دينية
الوق ��ت نف�س ��ه تحت ��ل �شبه الق ��ارة الهندي ��ة ،جلب ��وا ع ّما ًال
�أح ��رار ًا ذوي خب ��رة ف ��ي زراعة ق�ص ��ب ال�سكر �إل ��ى ناتال،
وكان ف ��ي �أولئك الع ّمال م�سلمون ،وف ��ي هذه الفترة تتابعت
الهجرات من الهند �إلى منطقة ناتال بجنوب �إفريقيا ،حتى
�أ�صب ��ح هنالك مجموع ٌة م ��ن الم�سلمين ،و�أكثرهم كانوا قد
�أخذوا الخ ��روج النهائي من الهند على �أنهم لن ُي�سمح لهم
بالرجوع ،فا�ستوطنوا في مهجرهم الجديد.
وتُع ّد مجموعة ناتال «ال َم ْوج الثاني» :لدخول الم�سلمين
في جنوب �إفريقيا؛ �إذ كانت الأولى من ناحية الغرب ،وهذه
من ناحية ال�شرقّ ،ثم تتابعت هجرات الم�سلمين �إلى جنوب
�إفريقي ��ا من بالدٍ �شتّى عبر القرون ،م ��ن القارة الإفريقية
وغيره ��ا ،فا�ستق� � ّر �أم� � ُر الم�سلمين في الب�ل�اد ،و�صار لهم
وجو ٌد مالحظ.
وهناك «ال َم ْوج الثالث» من الم�سلمينَ :وهُ م الم�سلمون
الأفارق ��ة الذي ��ن ج ��ا�ؤوا م ��ن زنجب ��ار عبي ��د ًا ع ��ن طريق
الإنجلي ��ز ،فا�شته ��روا ب�أنه ��م «زنجباري ��ون» ،وا�ستقروا في
درب ��ان م ��ع الهنود .وف ��ي �أيام حكوم ��ة التميي ��ز العن�صري
�صنف
ل ��م ُي�ض ّموا �إلى ال�س ��كان الأفارقة ،و�إنم ��ا ُو ِ�ضعوا في ٍ
جدي ��دٍ  ،وه ��و «الآ�سيويون الآخ ��رون» ،ف�ص ��اروا �صنف ًا بين
ال�س ��ود والهنود ،ولكن عند تدقي ��ق النظر؛ يت�ضح �أنّ هناك
ُّ
ً
ً
ً
خط�أ تاريخ ّي� �ا فاح�شا ،ذلك �أنهم لي�سوا من قبائل زنجبار،
و�إنم ��ا ينتمون �إلى �إحدى قبائل «�سفا َلى» (موزمبيق) ،وهي
قبيلة َ«م ُك َوا» ،وهي قبيلة م�سلمة عريقة ،ت�أ ّثرت لغتها باللغة
العربية �إلى حدٍّ كبير.

تو ّزع الم�سلمين وو�ضعهم االقت�صادي:

وعلى م ّر الزمان؛ انت�شر الم�سلمون الوافدونّ ،
وتوغلوا
داخ ��ل الب�ل�اد بعيد ًا ع ��ن المناط ��ق ال�ساحلية الت ��ي كانت
مر�ساه ��م عند الو�صول الأول ،وبق ��ي هناك َمن بقي ،وكان
م ��ن دواعي هذا التنقل الداخل � ّ�ي طلب الرزق ،بالبحث عن
أرا�ض لل�سكن ،ما �أدّى �إلى انت�شار مجتمعات
الوظيفة ،وعن � ٍ
الم�سلمين في مدنٍ كثيرة.
وفي الحا�ضر؛ انت�شر الم�سلمون في ك ّل المدن الكبيرة
والمتو�سط ��ة ،وبع�ض الم ��دن ال�صغيرة ،وعل ��ى الأق ّل يوجد
ت�ضم
له ��م َم ْ�س ِج� � ٌد واح ٌد فيها ،وما زالت مدين ��ة كيب تاون ّ
�أكب َر عددٍ للم�سلمين من ��ذ البداية ،تليها �أختها في ال�شرق:
مدينة دربان في كوازواز ناتال.
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كان �أغلب الم�سلمين ،الذين و�صلوا �إلى جنوب �إفريقيا
م ��ن جهة كيب ت ��اون ،من �شرق جن ��وب �آ�سي ��ا ،وو�صلوا �إ ّما
�أ�س ��ارى و�إ ّم ��ا عبي ��د ًا ،و�صاروا �أه ��ل الح ��رف والمهن التي
توارثوه ��ا منذ �أيام ر ّقه ��م؛ وما زال ��وا يتوارثونها جي ًال بعد
جي ��ل ،ومع ما يملك ��ون من هذه المه ��ارات ف�إ ّنهم لم يميلوا
�إل ��ى �إن�شاء ال�ش ��ركات �أو تجارة الخدم ��ات �إال القليل ج ّد ًا،
واقت�ص ��روا عل ��ى كونهم ق ��وى عامل ��ة ،يق ّدم ��ون خبراتهم
الخا�صة والحكومية.
بالعمل في ال�شركات
ّ
�أما الم�سلمون الذين و�صلوا من جهة دربان في ناتال،
وه ��م «الموج الثاني» ،وكان �أكثرهم �أحرار ًا� ،إ ّما ع ّما ًال و�إ ّما
تج ��ار ًا ،فقد برعوا في التجارة ،و�أكث ��ر تجاراتهم «�أُ َ�سرية»
ّ
�أي «وراثي ��ة» جي ًال بعد جي ��ل ،و�أ�صبح ��وا �أ�صحاب �شركات
كبيرة؛ فبهذا �صارت «الهيمنة الدينية» لهم في البالد؛ بما
يملكون من الإمكان ّيات المادي ��ةَ ،ف ُهم الذين ينفقون كثير ًا
على الم�شروع ��ات الدينية والم� ّؤ�س�س ��ات الإ�سالمية ،لذلك
ق ّلم ��ا تتّجه الم� ّؤ�س�س ��ات الإ�سالمية بجن ��وب �إفريقيا لطلب
المعونات والتبرعات من الخارج.
واعتراف� � ًا بقوة الم�سلمين االقت�صادية؛ بد�أت كثي ٌر من
البنوك تقدّم الخدم ��ات المالية الإ�سالمية؛ مثل المرابحة
�أو الم�ضارب ��ة ،ف ��ي �ش ��راء العق ��ارات �أو ال�سي ��ارات �أو ف ��ي
القرو�ض ،وتوجد كذلك بنوك يملكها الم�سلمون ،مثل :بنك
البركة ،وبنك  ،HBZوحبيب بنك.

الم�سلمون مع المجتمع العام:

ونتيج ًة لنظ ��ام حكومة التمييز العن�ص ��ري في �إ�سكان
ال ّنا�س ح�سب المجموعات ال ِع ْرقية ،ت�شتّتت الأ�سر ،و�ضاعت
الأم ��وال ،وك�س ��دت التج ��ارة؛ وذل ��ك بدع ��وى �أنّ َ
اهلل َخ َلقَ
ال ّنا� ��س مختلفين في اللون واللغة والتقاليد ،فتحتّم التمييز
بينه ��م ،وم ��ع �أنّ حكوم ��ة التميي ��ز العن�صري ق ��د �سقطت
وزالت ،وجاءت حكوم ��ة االتحاد الوطني مكانها ،في العهد
الجديد من ��ذ عام 1994م ،ف� ��إنّ بقايا التميي ��ز العن�صري
وتراثه قد ا�ستع�صت �إزالتها على ال ّرغم من ُم�ضي �أكثر من
ع�شرين �سنة.
ا�ص ٌم من هذا الواقع االجتماعي،
ولم يكن للم�سلمين َع ِ
فتم ّزق ��ت مجتمعاته ��م كذلك ف ��ي ك ّل نواح ��ي البالد ،ومن
ث � ّ�م �أ�صب ��ح هن ��اك الم�سلمون الهن ��ود في م�ساك ��ن الهنود،
والم�سلم ��ون المل ّون ��ون في م�ساك ��ن المل ّوني ��ن ،والم�سلمون

ال�س ��ود ف ��ي م�ساكن الأفارق ��ة ،وهي م�ساكن كبي ��رة� ،إال �أنّ
ُّ
ً
ٌ
انت�ش ��ار الإ�س�ل�ام فيه ��ا قليل ج� � ّدا ،ولكن عل ��ى الرغم من
ال�سلمي مع بني
ذلك ا�ستط ��اع الم�سلمون تحقيق التعاي� ��ش ّ
ِع ْرق ّياته ��م في تلك المعازل ال ِع ْرقي ��ة ،وا�ستمروا عليه حتى
بع ��د العهد الجدي ��د �إلى الوق ��ت الحا�ضر ،وله ��ذا يتمتعون
كثير من هذه المجتمعات.
بمكان ٍة
واحترام في ٍ
ٍ
ال�سلمي ،بين �أبن ��اء العرقيات،
�ش
�
�
التعاي
�ذا
�
ه
ّد
د
ويه
ّ
م ��ا ُع ��رف حديث� � ًا بظاه ��رة «الإ�سالمفوبيا» (الع ��داء �ض ّد
الإ�سالم) ،التي ين�شرها الغرب ،ف�إنها ت�شعل نيران العداوة
والتهمة �ض ّد الم�سلمين.

الو�ضع ال�سيا�سي:

�إ�سرائيل ،فقد ا�ستط ��اع الم�سلمون ،بالتعاون مع الجمعيات
المناوئة للتمييز العن�صري ،تنظيم التظاهرات المناه�ضة
لإ�سرائيل و�أمريكا ،والم�ؤيدة للق�ضية الفل�سطينية في �أثناء
الق ّمة.
ومث ��ل ه ��ذا الموق ��ف اتخذت ��ه الجالي ��ة الإ�سالمي ��ة
�ض� � ّد قان ��ون مكافح ��ة الإرهاب ،حي ��ث �أك ��دت العديد من
المنظم ��ات الإ�سالمي ��ة رف�ضه ��ا للقان ��ون ،ور�أت مثل هذه
الت�شريع ��ات لي�س ��ت فق ��ط «غير �ضروري ��ة»؛ بل �إنه ��ا تهدّد
الحري ��ات الأ�سا�سية التي نا�ضل م ��ن �أجلها مناه�ضو نظام
الف�ص ��ل العن�ص ��ري طوي�ل ً�ا ،و�أنها خ�ضو ٌع كام� � ٌل لل�ضغوط
الأمريكية(((.
ومن العلماء الذين وقفوا ف ��ي وجه الف�صل العن�صري
الإمام عبد اهلل ه ��ارون((( ،حيث ا�ستخدم «رابطة ال�شباب
الم�سل ��م» لدعوة الأف ��راد وال�شخ�صيات العا ّم ��ة المناه�ضة
لـ«الأبارتهي ��د» ،وه ��و ما �ساه ��م في �أن ُي�ص ��در في 1961م
ُكت ّيب ًا بعن ��وان (الدعوة �إل ��ى الإ�سالم) ،يت�ض ّم ��ن معار�ضة
العنف في جنوب �إفريقيا.

منذ دخول الم�سلمين البالد َوهُ م في معاي�ش ٍة م�سالم ٍة
للآخرين ،لذلك لم يتعر�ضوا ل ًأذى ُيذكر ،حتى الحكومة لم
تتخذ موقف ًا معادي ًا للإ�سالم ،ال في ال�سابق وال في الحا�ضر،
علم� � ًا �أنّ الحكومات التي عا�صرت دخول الم�سلمين لجنوب
�إفريقي ��ا كان ��ت ن�صرانية ،وكان ��ت الن�صرانية ه ��ي الدين
ال ّر�سمي للدولة.
ولق ��د كان للم�سلمي ��ن َد ْو ٌر ب ��ار ٌز ف ��ي مناه�ضة جريمة
الف�ص ��ل العن�ص ��ري ،عل ��ى م�ست ��وى الكيان ��ات �أو الأفراد ((( ،بين الطموحات والتحديات :..الإ�سالم في جنوب �إفريقيا،
فاطمة محمد البغدادي ،الرابط:
فمجل� ��س الق�ض ��اء الإ�سالمي ،ال ��ذي ج ��اءت ن�ش�أته مبكرة
_http://www.almarefh.net/show_content
ع ��ام 1945م في كيب ت ��اون ،ويم ّثل الم�سلمي ��ن فيها وفيما
sub.php?CUV=370&Model=M&SubModel
حوله ��ا م ��ن الم ��دن ،كان له ن�ضال ��ه المعروف ف ��ي مرحلة
=138&ID=643&ShowAll=On
التح ّرر م ��ن نظام الف�ص ��ل العن�ص ��ري ،ومعار�ضة حكومة ((( الإمام عبداهلل هارونُ :ولد في  8فبراير 1924م ،بمنطقة
الف�ص ��ل العن�صري الت ��ي حكمت جن ��وب �إفريقي ��ا �سابق ًا،
نيوالندز – كليرومنت ،في الأحياء الجنوبية لمدينة «كيب
ت��اون» ،وتلقّى تعليمه االبتدائي في مدر�سة الفالح ،و�سافر
الأم ��ر الذي انعك�س على الثقل الن�سب � ّ�ي للمك ّون الإ�سالمي،
�إلى مكة المكرمة لتلقّي العلوم الإ�سالمية ،حيث در�س على يد
وال �سيم ��ا الهن ��ود ،ف ��ي �أول ت�شكي � ٍ�ل حكوم � ٍّ�ي ف ��ي �أعق ��اب
ال�شيخ عبدالرحمن العلوي المالكي (ت 1986م) ،وبعد عودته
التح ّول الديمقراطي في جنوب �إفريقيا عام 1994م ،حيث
ا�ستكمل درا�ساته على يد ال�شيخ عبداهلل طه جمال الدين،
وال�شيخ �إ�سماعيل غانيفُ .يع ّد الإم��ام عبداهلل ه��ارون �أحد
�ض ّم ��ت الوزارة �أكثر من �أربعة وزراء م ��ن الم�سلمين ،وكان
رموز الن�ضال الإ�سالمي �ض ّد نظام التفرقة العن�صرية .ويرى
هن ��اك نحو ع�شرة َ�س َفراء منهم ف ��ي الخارج ،كما ّتم �إقرار
كثي ٌر من الكتّاب �أنّ م�شاركة الجماعة الم�سلمة في جنوب
الخا�صة بالم�سلمين
بع�ض ت�شريع ��ات الأحوال ال�شخ�صي ��ة
ّ
�إفريقيا في حركة الن�ضال �ض ّد نظام الف�صل العن�صري قد
تجاوزت حجمها؛ من حيث كونها �أق ّلية .انظر:
والم�ستمدة من ال�شريعة الإ�سالمية.
Ursula Gunther, The memory of Imam
وعل ��ى �صعي ��د الق�ضاي ��ا الإقليمي ��ة والدولي ��ة؛ َ
يحظى
Haron in Consolidating Muslim Resistance
الم�سلم ��ون ف ��ي جن ��وب �إفريقي ��ا بح� � ٍّ�س �سيا�س � ٍّ�ي كبي ��ر،
in Apartheid Struggle in Mitchell, Gordon.
ed. Religion and the Political Imagination
وم�شارك� � ٍة فاعل� � ٍة ومدرو�س ��ة ،وم ��ن ذل ��ك َد ْوره ��م الم�ؤ ّثر
;in a Changing South Africa. Münster
ف ��ي «ق ّم ��ة الأر� ��ض» ،بالت�ص� �دّي لم�شاركة �إ�سرائي ��ل فيها،
-München (u.a.): Waxmann, 2002.pp.89
الأم ��ر الذي دف ��ع الواليات المتح ��دة للخ ��روج ت�ضامن ًا مع
.90
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دينية
ولم يقت�صر ،في ن�شر �أفكاره الإ�صالحية ،على جريدة
«�أخبار الم�سلمين» ال�شهري ��ة ،فقد ا�ستخدم خطب الجمعة
والمحا�ض ��رات العا ّمة ،خ�ل�ال الخم�سين ّي ��ات وال�ستين ّيات،
يوجه عبره ��ا النقدَ ال�ل�اذ َع لقوانين الف�صل
وا�ستط ��اع �أن ّ
العن�صري و�سيا�ساته المطبقة في بالده.
وحينم ��ا ّ
نظ ��م الم�ؤتم ��ر الإفريق ��ي الجام ��ع م�سيرته
الحا�ش ��دة ،ع ��ام 1960م ف ��ي كيب ت ��اون� ،أ ّك ��د الإمام في
خطبة الجمعة مفهوم «الأخوة الإن�سانية» في الإ�سالم ،و َد ْور
الم�سلمي ��ن الوطني ،حيث د ََعا �أتباعه ومريديه �إلى �ضرورة
م�سان ��دة �إخوانهم الأفارقة الذين كانوا �أكثر الفئات معاناة
في ظ ّل نظام الف�صل العن�صري.
�ام في مدينة
وف ��ي ماي ��و1961م ،في �أثن ��اء
اجتماع ع � ٍّ
ٍ
�ام قوانين مناطق الف�ص ��ل العن�صري،
ال ��كاب ،انتقد الإم � ُ
وو�صفه ��ا ب�أنها غير �إن�سانية وغير �إ�سالمية« :هذه القوانين
تبتع ��د تمام ًا عن مبادئ الإ�س�ل�ام الأ�سا�سية ،و�أنها ُ�ص ّممت
لإعاق ��ة م�سيرتنا ال�سيا�سية واالقت�صادية والتعليمية� ،إننا ال
يمكن �أن نقبل هذا النمط من �أنماط العبودية»(((.
كذل ��ك الدكتور فري ��د �إ�سح ��اق((( و «حرك ��ة الإ�سالم
التق ّدم ��ي» ،فمن خ�ل�ال عمله الن�ضالي في جن ��وب �إفريقيا
�ض� � ّد �سيا�سة الف�صل العن�صري طال ��ب باالجتهاد؛ للتركيز
ف ��ي م�س�ؤولي ��ة الم�سلمي ��ن في العم ��ل �ض ّد ك ّل �أن ��واع الظلم
االجتماعي ،ويعك�س �إ�سح ��اق خبرة الن�ضال الوطني متعدّد
الثقافات والأدي ��ان؛ في مواجهة نظ ��ام الف�صل العن�صري
في جنوب �إفريقيا.
وفي هذا المقام؛ جدي ٌر بالذكر �أنّ هناك من الم�سلمين
((( درا�سة :الحركة الإ�سالمية في جنوب �إفريقيا ،عبدالقادر
طيوب ،مركز الم�سبار للبحوث والدرا�سات،
http://www.almesbar.net

الحركة-الإ�سالمية-في-جنوب�-إفريقيا
((( الدكتور فريد �إ�سحاقُ :ولد عام 1959م ،وترعرع في «كيب
ت��اون» ،وينتمي �إل��ى ج��ذو ٍر �آ�سيوية ،حيث تنتمي عائلته �إلى
�أرخبيل الماالي ،وقد ُ�ص ِّنف وفق ًا لنظام الف�صل العن�صري
باعتباره مل ّون ًا ،ولع ّل تلك الن�ش�أة ،في و�سط نظام القهر
العن�صري ،جعلته �أكثر وعي ًا ب�سياقه المجتمعي والثقافي ،وقد
تخ ّرج في الجامعة الإ�سالمية العالمية في كرات�شي ،وقد �أكمل
�إ�سحاق درجة الدكتوراه في تف�سير القر�آن بجامعة برمنغهام
(بريطانيا).
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َم ��ن كان له ��م م�ساهم ٌة كبي ��ر ٌة في الن�ض ��ال ال�سيا�سي �ض ّد
التميي ��ز العن�ص ��ري ،وقد ُ�سج ��ن بع�ضهم م ��ع مانديال في
جزي ��رة روبان ،منهم� :أحمد كث ��رادا ،وعزيز بهاد ،و�أحمد
تم ��ول ،ويو�س ��ف دادو ..وغيره ��م كثير ،وق ��د �س ّميت بع�ض
ال�ش ��وارع العا ّم ��ة ب�أ�سمائه ��م؛ �إكرام� � ًا واعتراف� � ًا بدَ ْورهم
ال�سيا�سي في تحرير البالد من التمييز العن�صري.
وق ��د قاوم ��ت حكوم ��ة العه ��د الجدي ��د– بع ��د �سقوط
حكومة التمييز العن�صري -المح ��اوالت العالمية لإقناعها
بالت�ضييق على الإ�س�ل�ام والم�سلمين ،فبذلت ما في ُو�سعها
في عدم التمييز بين مواطنيها بح�سب االنتماء الديني .وقد
حاول ��ت الأيدي الخبيث ��ة -م� ّؤخر ًا� -إث ��ارة القلق في الدولة
و�سمع ��ة الم�سلمين،
بالو�شاي ��ات ،وت�شوي ��ه �ص ��ورة الإ�سالم ُ
م�ستغلي ��ن ظهور الغل ّو والعنف في بع� ��ض �أو�ساط الم�سلمين
تم�سكت
ف ��ي العال ��م الإ�سالم ��ي ،وعل ��ى الرغ ��م من ذل ��ك ّ
الحكوم ��ة بموقفها ،و�أ�ص� � ّرت على وزن الأم ��ور بموازينها،
ومعالج ��ة ك ّل م�س�أل ��ة بحقائقها ،بنا ًء على د�ست ��ور الدولة،
الذي ي�ضمن للجميع الحرية الدينية ،والتي ت�سمح ل ّأي فردٍ
ومواطن ب�إظهار ممار�سة دينه ،ون�شره والدعوة �إليه.
ٍ
وق ��د ا�ستف ��اد بع� �ُ�ض الم�سلمي ��ن م ��ن ه ��ذه الأج ��واء
ال�سيا�سية؛ فمار�سوا الن�شاط ال�سيا�سي ،من خالل االن�ضمام
�إلى الأحزاب ال�سيا�سية� ،أو �إن�شاء �أحزاب �سيا�سية م�ستقلة.
وف ��ي انتخابات الرئا�سة الأخي ��رة لوحظ �أنه كان من �ضمن
الأح ��زاب ال�سيا�سي ��ة الم�شارك ��ة حزب با�س ��م «الجماعة»،
وكان من �شعاراته االنتخابي ��ة« :ال�سعي �إلى �إحياء المبادئ
الإ�سالمي ��ة» ،وطبع ًا لم َي ِع ْد حزب «الجماعة» ،ولن ي�ستطيع
ديني الإعالن �أو الوعد بتطبيق �شريعة دينهم في
� ّأي ح � ٍ
�زب ٍّ
حك ��م الدولة؛ لأنّ ذلك ف ��ي الحقيقة ُيع ّد انقالب� � ًا �سيا�س ّي ًا
على الدولة التي يحكمها د�ستو ٌر و�ضعي ال ديني.
�زب �سيا�س � ٌّ�ي للم�سلمين في
وحال ّي� � ًا؛ لي� ��س هن ��اك ح � ٌ
البرلم ��ان الوطن ��ي ،وال في المجال� ��س الت�شريعية الإقليمية
ف ��ي الواليات ،ولك ��ن ان�ضم بع�ض الم�سلمي ��ن �إلى الأحزاب
ال�سيا�سية الأخرى ،وانت ُِخب بع�ضهم في منا�صب بالبرلمان
الوطن ��ي والإقليم ��ي ،وتق ّل ��د بع� ��ض الم�سلمي ��ن ع ��دد ًا من
ال ��وزارات في الحكوم ��ة الوطنية ،كما انتُخب ��وا �أع�ضاء في
البرلم ��ان ،غير بع�ض َمن يتق ّل ��دون منا�صب في الحكومات
الإقليمية �أو الإدارات البلدية.

الو�ضع الديني:

الم�سلم ��ون في جن ��وب �إفريقيا ،م ��ن الناحية الدينية،
بعض دعاة الشيعة في البالد
لي�س ��وا منف�صلي ��ن ع ��ن واقع العال ��م الإ�سالم ��ي ،فم�سلمي
ً
جن ��وب �إفريقي ��ا لهم اتجاه ��ات �شتى� ،أغلبه ��ا متوارث من
اتخذوا الصوفية ذريعة لنشر
ّ
متم�سكين بها �إلى يومنا هذا.
الفكر الشيعي بين ّ
بالدهم الأ�صلية ،وا�ستمروا ّ
العامة،
ولع ّل من �أبرزها و�أكثرها �شيوع ًا ما ي�أتي:
باستغالل التشابه العريق
�أ -ال�صوفية:
بين بعض عقائد الصوفية
ج ��اءت ال�صوفية مع الموجات الأول ��ى من الم�سلمين،
وكان ��وا م ��ن �أتب ��اع «الطريق ��ة القادري ��ة»((( غالب� � ًا ،وم ّم ��ا
والشيعة
ا�شته ��روا به :عملية �إدخ ��ال ال�سكاكين وقط ��ع �أنف�سهم بها
م ��ن دون �أن ُيرى لذلك �أث� � ٌر �أو جرح ،وي�س ّمون هذه العملية:
وهن ��اك �أتب ��اع «الديوبندي ��ة ال�صوفي ��ة» ،وقرينته ��ا
«رات ��ب» �أو «رتيب» ،وعملية �أخ ��رى ت�س ّمى« :الحداد» ،حيث
ين�شدون �أوراده ��م ويتمايلون ،هذا غي ��ر تعظيمهم للقبور« ،البريلوي ��ة» ،دخلت كلتاهما جن ��وب �إفريقيا عن طريق َمن
وبخا�صة قبور ال�شيوخ الأوائل الذين كانوا في «الموج الأول» جاء من �شب ��ه القارة الهندية في «الم ��وج الثاني» ،وبينهما
ّ
لدخول الم�سلمي ��ن جنوب �إفريقيا ،ويعتكفون عندها لأيام ،م�شاحن ٌة وعداو ٌة وبغ�ضا ُء تاريخية.
«الديوبندي ��ة» :من�سوب ��ة �إل ��ى مدر�س ��ة دار العل ��وم في
وخا�صة في الأيام الم�صادفة لعيد ال�صليب الن�صراني.
ّ
ديوبن ��د بالهند ،و ُيع ّد �شيوخ ه ��ذه المدر�سة هُ م الم� ّؤ�س�سون
للفرقة الديوبندية ،يقول �أحد زعماء هذه الفرقة في جنوب
((( ن�سب ًة �إلى عبد القادر الجيالني ،الذي ن�سبوه �إلى
مذهبهم �إفريقي ��ا« :كثي ٌر م ��ن �شبابنا يظ ّنون ب� ��أنّ الديوبندية مجرد
البدعي ظلم ًا وزور ًا؛ و�إال فقد كان -رحمه اهلل� -إمام ًا من
قري ��ة في الهن ��د �أو مدر�سة ديني ��ة ،ال ،لي� ��س الأمر كذلك،
�أئمة ال�س ّنة.
ثقافية ف�صلية َّ
محكمة متخ�ص�صة في �ش�ؤون القارة الإفريقية
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قراءات

دينية
ف�إنّ الديوبندية منه ٌج ن�سلكه في َف ْهم الدين كما تلقيناه من
�أكابرنا»(((.
�أم ��ا «ال َبريلو ّي ��ة»َ :ف ُهم �أتباع «�أحمد ر�ض ��ا» من الهند،
َوهُ م �أ�ش ُّد غل ّو ًا في �صوفيتهم من الديوبندية ،فعبادة القبور
واال�ستغاث ��ة ب�أ�صحابها والت�ض� � ّرع �إليهم بالدعاء -الذي هو
حقّ اهلل تعال ��ى -تُع ّد عندهم ركن ًا من �أركان �إيمانهم .وقد
تج� �دّد ن�شاطهم في الوقت الحا�ض ��رَ ،ف َل ُهم قنواتٌ ف�ضائية
تب ��ثّ �أفكاره ��م ،و ُين�ش� ��ؤون المراك ��ز الدعوي ��ة والم�ساجد
وي�س ّمونها« :في�ضان ر�ض ��ا» ،كما �أنّ لهم برامج خيرية :من
الإطعام والك�سوة والمنح الدرا�سية ..وغيرها كثير.
ولأنّ الهيمن ��ة الدينية� -سبقت الإ�شارة �إليها -متر ّكزة
ف ��ي الديوبندي ��ة والبريلوي ��ة؛ فق ��د � ّأ�س�س ��ا مجل�س� � ًا با�سم:
«مجل� ��س اتحاد علماء جنوب �إفريقيا» ،وجعلوا ك ّل جمعيات
«علمائه ��م» �أع�ضاء بهذا المجل�س االتحادي ،ولكن ال�سيادة
فيه للديوبندية.
«الجماع ��ة الغوالنية» :وقد دخ ��ل البالد حديث ًا جماع ٌة
م ��ن تركي ��اُ ،يطل ��ق عليه ��م« :الجماع ��ة الغوالني ��ة» ،ن�سب ًة
�إل ��ى رئي�سه ��م «فت ��ح اهلل غ ��والن» المقيم ف ��ي �أمريكا وهي
مت�أث ��رة بال�صوفية ،ف�أول ما ب ��د�أوا به عند و�صولهم� :إن�شاء
الخا�صة؛ فاغت ّر بهم
المعاهد المهنية والمدار�س النظامية
ّ
كثي� � ٌر من ال�س ّذج م ��ن الم�سلمين ،وقد بن ��وا �أكبر جامع في
جن ��وب القارة الإفريقية في جوهان�سب ��رغ ،و�س ّموه َ«م ْ�س ِجد
النظامية».
«الطريق ��ة التيجاني ��ة» :وفي الآونة الأخي ��رة؛ انت�شرت
ظاه ��ر ٌة جديد ٌة و�س ��ط الم�سلمين من الأهال ��ي الأ�صل ّيين،
بحجة
وهي االن�ضم ��ام لـ«الطريق ��ة التيجاني ��ة» ال�صوفيةّ ،
�أنه ��ا �صوفي� � ٌة �إفريقي ٌة فتنا�س ��ب الأفارقة ،وال �ش ��ك في �أن
فعل لمقاومة الهيمنة الديني ��ة ٍّ
لكل من الديوبندية
ه ��ذا ر ّد ٍ
والبريلوي ��ة ذوات ��ي الأ�ص ��ل الهن ��دي ،و�أنّ الطاب ��ع الهندي
ي�ستوح�شه الطابع الإفريقي ،وال يخفى ما في هذا من بقايا
الجاهلي ��ة؛ من وزن الدين والحقّ بميزان العن�صرية ،و�إنما
يوزن الحقّ بكتاب اهلل و�س ّنة َر ُ�سوله �صلى اهلل عليه و�سلم.
ب -ال�شيعة:
�أ�صبح لل�شيعة ٌ
ن�شاط كبي ٌر في الآونة الأخيرة ،ب�إ�شراف
((( كلمة «زبير بيات» في دربان.
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جمعية �أهل البيت في جنوب �إفريقيا ( ،)AFOSAكما
ُيالح ��ظ تزاي ��د مراكزه ��م (الح�سين ّي ��ات) ،خ�صو�ص ًا في
الم ��دن الكبيرة ،كما في «دربان» في حي �أتاوا ،وكيب تاون،
وق ��د ا�ستغل ��وا و�سائ ��ل �شتّي لن�ش ��ر مذهبهم ،منه ��ا :المنح
الدرا�سي ��ة للدرا�س ��ات العليا في الجامع ��ات الإيرانية ،وقد
ُعق ��دت اتفاقيات متنوعة بين جنوب �إفريقيا و�إيران ،وهذا
�سيفتح الأب ��واب على م�صاريعها لب ��ثّ الت�ش ّيع تحت واجهة
ال ّدع ��م الثقافي ،وتر ّكزت جهود ال�شيع ��ة في دعوة الأهالي
وبخا�صة �شريحة ال�شباب المثقّفة.
الأ�صل ّيين،
ّ
ويالح ��ظ �أنّ بع� ��ض دع ��اة ال�شيعة في الب�ل�اد اتخذوا
ال�صوفية ذريع ًة لن�شر الفكر ّ
ال�شيعي بين العا ّمة من حيث ال
ي�شعرون ،با�ستغالل الت�شابه بين عقائد ال�صوفية وال�شيعة،
من تعظي ��م القب ��ور ،والغل ّو ف ��ي �أئمتهم ،ودع ��اء الأموات،
وغيرها من العقائد الهدّامة ّ
ال�ضالة.

الم� ّؤ�س�سات والهيئات:

توج ��د في جن ��وب �إفريقي ��ا م� ّؤ�س�ساتٌ وهيئ ��اتٌ دينية،
تخ ��دم مجاالت مختلفة للم�سلمي ��ن ،وللنا�س كا ّفة من حين
�آخ ��ر ،ولي� ��س هناك ٌ
رابط يرب ��ط م� ّؤ�س�س ��ات الم�سلمين� ،أو
مجل� � ٌ�س ع ��ا ٌّم تندرج تحته تل ��ك الم� ّؤ�س�سات ،ف ��ك ّل م� ّؤ�س�سة
للم�سلمي ��ن ،ف ��ي الدع ��وة �أو التعلي ��م �أو العم ��ل الخيري في
�كل مبا�ش � ٍ�ر �أو غير مبا�شر–
جن ��وب �إفريقيا ،تخدم– ب�ش � ٍ
معتقداتها ومنهجها كقاعدة �أ�سا�سية.
ولنذكر بع�ض �أبرز ه ��ذه الم� ّؤ�س�سات ،والمجاالت التي
تعمل فيها:
اال�سم

االتجاه
المذهبي

المجال

SANHA
هيئة الحالل
الوطنية بجنوب
�إفريقيا

ديوبندي/
حنفي

مراقبة التزام �شركات
الإنتاج والمطاعم ب�ضواط
الحالل ،وقد �أ�صبحت
�أكثر ً
نفوذا من مناف�سيها،
ً
واكت�سبت ثقة العامّة
الم�سلمين.

جمعية العلماء
بجنوب �إفريقيا

ديوبندي/
حنفي

في �أول �إن�شائها عام 1923م
كانت في والية تران�سفال،
�أ�صبحت الآن خوتانج،
ومقرّها جوهان�سبرج ،ولي�س
من المبالغة القول ب�أ ّن هذه
الجمعية لها نفو ٌذ وهيمن ٌة
�أكبر من منافي�سها.

مجل�س
الم�سلمين
للق�ضاء

�أ�شعري
�صوفي/
�شافعي

�أُن�شئ في كيب تاون عام
1945م ،لخدمة الم�سلمين
في المنطقة ،وليكون ً
�صوتا
وممث ًال لهم في المنطقة
الغربية.

جمعية العلماء
ال�س ّنية

بريلوية/
حنفي

�أُ�سّ �ست لخدمة البريلوية،
عام 1979م ،في دربان.

وقف الواقفين

خيري

يُع ّد �أكبر م�ؤ�سّ �سة خيرية
بجنوب �إفريقيا ،ولهم ٌ
ن�شاط
دولي ،ويحظى باعتراف
كبير من الحكومة .يذكر
ٍ
م�ؤ�سّ �سها «امتياز �سليمان»،
الذي ترك ممار�سة الطب
للتفرغ لها� ،أنه �أن�ش�أها ب�أمر
�صوفي قابله في �إحدى
�شيخ ّ
رحالته في تركيا.

�سنوات في الغالب� .إال �أنّ اللغة العربية ال تحظى باالهتمام
الالئ ��ق به ��ا؛ بو�صفه ��ا لغ ��ة الدي ��ن الإ�سالم ��ي الجامع ��ة
للم�سلمين الناطقين بلغ ��ات مختلفة ،وذلك لأنّ دُور العلوم
هذه قد �أعطت اهتمام ًا عجيب ًا للغة الأردو من الهند ،ويرجع
ذلك �إلى �أنّ �أكاب ��ر مذاهبهم من الهند يكتبون بالأردو ،بل
ق ��د �ص ّرح بع�ض َم ��ن ا�ست�ضيف من الهن ��د�« ،ضيف �شرف»
في �إح ��دى حفالت التخ ّرج ،ب�أنه ال ينبغ ��ي االهتمام باللغة
العربي ��ة كثي ��ر ًا؛ لأنها تُع ِّر� ��ض �شبابهم للأف ��كار الوهابية!
وزع ��م �أحده ��م– وهو مدير �أح ��د هذه الدُّور– ب� ��أنّ العلم
الدين � ّ�ي فيم ��ا د ِّون و�ص ّنف بلغ ��ة الأردو .لذل ��ك ق ّلما يوجد
خ ّريج فيها يتق ��ن العربية ويعت ّز بها �أكثر من اللغة الأردية،
بل هناك َمن يزعم ب�أنّ الأردو والفار�سية لغتان �إ�سالميتان
بجانب اللغة العربية.
الديني ف ��ي جنوب �إفريقيا
وب�سبب هذا؛ ف� ��إنّ التعليم
ّ
بالتع�ص ��ب المذهبي والعن�صري �إل ��ى حدٍّ ما ،مما
يتّ�ص ��ف
ّ
يع ��ود على َف ْهم الدي ��ن الإ�سالمي بالت�ش� � ّوه ،وات�ساع �أ�سباب
التف� � ّرق ،و�إن لم يظه ��ر لأول وهلة ،وال عج ��ب في �أن يوجد
�ضع � ٌ�ف �شدي� � ٌد ف ��ي الم�ست ��وى الدين ��ي ال ِع ْلمي ف ��ي جنوب
�إفريقيا.
ومن �أ�شهر هذه المعاهد في جنوب �إفريقيا:
اال�سم

االتجاه
المذهبي

المكان

دار العلوم نيكا�سل

ديوبندية/
حنفية/
�شافعية

مدينة نيوكا�سل .وهي
من �أقدم المعاهد
الدينية

التعليم الديني:

َم ��ن يدخل جن ��وب �إفريقي ��ا ُيذهل م ّما ي ��رى من كثرة
المراك ��ز التعليمي ��ة والمعاه ��د الديني ��ة الفاخ ��رة المليئة
بالط�ل�اب الوافدي ��ن من �أنح ��اء العالم .وكما ات�ض ��ح �آنف ًا:
غرب مدينة
ديوبندية/
دار العلوم �آزدفيل
جوهان�سبرج
حنفية
�أنّ ك ّل الأن�شط ��ة الديني ��ة ف ��ي جن ��وب �إفريقي ��ا تم�شي على
جنوب مدينة
ديوبندية/
الخطوط الطائفي ��ة المذهبية ،وكذل ��ك المراكز التعليمية
دار العلوم زكريا
جوهان�سبرج
حنفية
الديني ��ة ،وق ��د ا�شته ��رت مراك ��ز التعلي ��م العال ��ي با�س ��م
ديوبندية/
«دُور العل ��وم» ،وه ��ي بمنزل ��ة الكليات ال�شرعي ��ة في العالم
مدينة دربان
دار العلوم ا�سبنجو بي�ش
حنفية
الإ�سالمي العرب ��ي ،وبرنامج التعليم في هذه المراكز لي�س
بريلوية /حنفية غرب مدينة بريتوريا
دار العلوم بريتوريا
معترف� � ًا به عن ��د وزارة التعليم العالي ،وه ��ي تعمل بو�صفها
مراكز ثقافية دينية.
الإعالم:
برام ��ج التعليم في دُور العلوم ت�شم ��ل :تحفيظ القر�آن
�أن�ش ��ا الم�سلم ��ون في جن ��وب �إفريقيا قن ��وات ف�ضائية
الكري ��م واللغ ��ة العربية والدرا�س ��ات ال�شرعي ��ة ،وي�ستغرق و�إذاعية ،تبثّ على مدار ال�ساعة ،ومن �أبرزها:
برنامج تع ّلم اللغة العربي ��ة والدرا�سات ال�شرعية مع ًا� :ست
ثقافية ف�صلية َّ
محكمة متخ�ص�صة في �ش�ؤون القارة الإفريقية
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دينية
اال�سم

المكان

قنوات �أي تي في ()ITV
الف�ضائية

باال�شتراك

�إذاعة �سي �أي �أي ()Cii

مدينة جوهان�سبرج

�إذاعة �إ�سالم

مدينة جوهان�سبرج

�إذاعة 786

مدينة كيب تاون

�إذاعة الأن�صار

مدينة دربان

الدعوة الإ�سالمية:

عند و�ص ��ول الم�سلمين الأول �إلى جنوب �إفريقيا نظر
الأهالي الأ�صل ّيون �إلى الإ�سالم بو�صفه ثقافة َق ْوم وافدين
ال ته ّمه ��م ف ��ي �شيء ،كم ��ا كان حالهم مع ك ّل دي � ٍ�ن جديدٍ
وافدٍ �إليهم ،ولذلك فق ��د انت�شر بين الأهالي الأ�صل ّيين �أنّ
لزمن طويل ،وازداد الأمر
الإ�س�ل�ام دين الهنود �أو الماليو ٍ
تع ّق ��د ًا وحير ًة ل ّما قررت حكومة التمييز العن�صري �إ�سكان
ف�سدت ب ��اب االحتكاك ،ما �أدى
ال ّنا�س ح�س ��ب عِ ْرقياتهم َّ
�إل ��ى ا�ستقرار هذه النظرية .ول ّم ��ا كثرت الجالية الم�سلمة
المهاج ��رة من دول �إفريقي ��ة �أخرى �إلى جن ��وب �إفريقيا،
�أخذ هذا الت�ص ّور الخاطئ يتغ ّير �شيئ ًا ف�شيئ ًا؛ ل ّما ر�أوا بني
تر�سخ الإ�سالم فيهم.
جلدتهم من القارة قد ّ
َ
َ
ومم ��ا ينبغي االنتب ��اه �إليه� ،أنّ م ��ن نظ َر �إل ��ى تقاليد
عجيب
الأهال ��ي الأ�صل ّيين القومي ��ة ُيفاج�أ بوج ��ود ت�شابهٍ
ٍ
بينه ��ا والتعالي ��م الإ�سالمي ��ة ،الأم ��ر الذي ُيثب ��ت و�صول
الإ�سالم من ُ
قبل �إلى القوم ،و�أنّ هذه التقاليد في الحقيقة
ه ��ي من بقاي ��ا الإ�سالم ،ول ّما اط ّلع �أح ��د كبار الكفار على
ه ��ذه الحقيقة؛ �أق َّر ب� ��أنّ َمن �أراد الرجوع �إل ��ى م ّلة �آبائهم
الأقدمين فل ُي�سلِموا.
وم ��ن ه ��ذه التقالي ��د المحل ّي ��ة الم�شابه ��ة لتعالي ��م
الإ�سالم:
 التيام ��ن :ف ��ي الأكل ّوال�ش ��رب والأخ ��ذ والعط ��اء
والم�صافح ��ة ،وي�ستقبح ��ون ا�ستخ ��دام الي�س ��رى في هذه
الأمور ،بل ينك ��رون ا�ستخدامها �أ�ش ّد الإنكار ،ويرون ذلك
من �سوء الأدب وق ّلة االحترام ،وخ�صو�ص ًا �إذا �صدرت من
�صغير �إلى كبير ،وي�س ّمون الي ��د الي�سرى «يد القرود» ،فال
يليق بالإن�سان م�شابهة الحيوان.
 -تحري ��م الزن ��ا ،فما كانوا ي�سمح ��ون للزناة بالعي�ش
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ح�صن
معهم ،لذلك كان عقاب الزنا عندهم :الإعدام لل ُم َ
ح�صن ،وين�سبون مولود الزنا �إلى �أ ّمه ال �إلى �أبيه،
وغير ال ُم َ
وهم حري�صون على حفظ الأن�ساب.
 النه ��ي عن الم�ش ��ي في َن ْع ٍل واح ��دة :كما هو الحالف ��ي الإ�سالم ،لحديث َر ُ�س ِول اهلل �صلى اهلل عليه و�سلم في
ذلك« :لاَ َي ْم�شِ ي �أَ َحدُ ُك ْم فِي َن ْع ٍل وَاحِ دَ ةٍِ ،ل ُي ْحفِهِ َما َجمِ يع ًا �أَ ْو
ِل ُي ْن ِع ْل ُه َما َجمِ يع ًا» رواه البخاري وغيره.
وغير ه ��ذه كثيرة ج ّد ًا ،ويوجد ه ��ذا الت�شابه عند ك ّل
قبائ ��ل الأفارقة في جن ��وب �إفريقيا ،وال �شك ف ��ي �أنّ هذا
الو�ضع � ٌ
أر�ض خ�صبة لزرع بذور الدعوة الإ�سالمية.
ويالح ��ظ �أنّ كثي ��ر ًا م ��ن الجمعي ��ات الدعوي ��ة بد�أت
تتال�ش ��ى عن ال�ساحة ،ولم تبق �إال م� ّؤ�س�ساتٌ معدودة ،مثل
المرك ��ز العالم ��ي لتبلي ��غ الإ�س�ل�ام ( )IPCIلم� ّؤ�س�سها
�أحم ��د ديدات ،مع �أنّ دعوتها كانت موجهة �إلى الن�صارى،
وقد فقدت حيويتها بعد وفاة م� ّؤ�س�سها– غفر ُ
اهلل له.
وق ��د �أُن�شئ ��ت جمعيات دعوي ��ة �أخرى خ�ل�ال الأعوام
الع�شري ��ن الما�ضي ��ة ،ت�سته ��دف الأهال ��ي الأ�صل ّيي ��ن في
ن�شاطه ��ا الدعوي ،ويالح ��ظ �أنّ الطابع الغالب على العمل
�صنف واحدٍ من
الدعوي لهذه الجمعي ��ات :االقت�صار على ٍ
المدعوي ��ن� ،أال وهم الن�ص ��ارى ،بانغما�سه ��م في مقارنة
الأدي ��ان ،ومن َث � ّ�م بقي الكثي ��ر منهم في تيهٍ م ��ن �أمرهم
فيم ��ا يتعلق بالإ�س�ل�ام ،فك ّلما تتم دعوته ��م �إلى محا�ضر ٍة
كم كبير م ��ن �أخطاء كتابهم
�إ�سالمي ��ة يتم �إغراقه ��م في ٍّ
المقد� ��س والتناق�ض ��ات و� ...إال �أنه ��م يخرج ��ون وهم ما
زالوا جاهلين بحقيقة الإ�سالم وما يدعو �إليه من التوحيد
والمب ��ادئ الكريمة ،ب ��ل حاقدين عليه بم ��ا ُو ِج ُهوا به من
ف�ضيح ٍة وخزي ،فيتع�صبون لباطلهم بغي ًا بغير علم.
وم ��ن �أبرز �أ�سباب اعتناق الإ�س�ل�ام :ب�ساطة الر�سالة
الإ�سالمي ��ة على العق ��ول و�سهولة فهمه ��ا ،و�إعجابهم بما
يدعو �إليه الإ�سالم من مكارم الأخالق ،والت�شابه الموجود
بي ��ن التعاليم الإ�سالمي ��ة وبع�ض ما عندهم م ��ن تقاليد،
وبع� ��ض التجارب ال�شخ�صية التي ق ��د يم ّر بها الإن�سان في
طريقه �إلى الهداية.
وف ��ي الآون ��ة الأخيرة؛ �سقط ��ت الكثير م ��ن ال�شبهات
الت ��ي كانت تحول بين ال ّنا�س والإ�سالم� ،إال �أنه ن�ش�أ مكانها
�شبهاتٌ �أخرى ،مثل :دعوى �أنّ في الإ�سالم �أحكام ًا ي�صعب

تطبيقه ��ا ،والت�أ ّثر بما ُيذاع عب ��ر الإعالم م ّما ي�شوه �صورة
الإ�سالم ،والجه ��ل هو �أ�صل �أغلب ه ��ذه ال�شبهات الحائلة
تو�صلت �إلي ��ه الدرا�سة فيما
يمك ��ن تلخي�ص � ّ
أهم م ��ا ّ
بين ال ّنا�س ورجوعهم �إلى فطرتهم؛ ما يحتّم على الداعية ي�أتي:
درا�سة الواقع قبل تبليغ الر�سالة الإ�سالمية.
 يرج ��ع تاريخ و�صول الإ�س�ل�ام والم�سلمين �إلى هذه�دي��ات �أم����ام م�سلمي جنوب البالد �إلى �أكثر من ثالثمائة �سنة؛ عند التحقيق.
ال��ت��ح� ّ
�ا
�
ي
إفريق
�
جنوب
م�سلمو
�ع
�
ت
يتم
بو�ضع ناد ٍر للأقليات
�إفريقيا:
ٍ
من �أبرز التح ّديات والم�ش ��كالت لدى م�سلمي جنوب الم�سلمة ف ��ي العالم ،حيث تج ّمع في ح ّقه ��م ك ّل العنا�صر
التي ت�ضمن– بع ��د اهلل تعالى– البيئة الخ�صبة لممار�سة
�إفريقيا ،ما ي�أتي:
�أ -الغ ��زو الثقاف ��ي الغربي :تُع ّد دول ��ة جنوب �إفريقيا الإ�س�ل�ام ون�ش ��ره ،وه ��ي :ال�ضم ��ان ال�سيا�س ��ي والإمكانية
دولة �أوروبية في �إفريقيا دون مبالغة ،فالطابع الغالب فيها االقت�صادي ��ة والبيئ ��ة االجتماعية ،فيج ��ب ا�ستغالل هذه
طابع المدني ��ة الغربية ،التي تفر� ��ض الأ�ساليب والو�سائل الفر�صة ل�صالحهم.
 يحت ��اج م�سلمو جن ��وب �إفريقيا �إلى دع ��اة وقياداتالما ّدية ب�ص ��رف النظر عن �شرعيته ��ا �أو �إن�سانيتها ،هذا
الو�ضع ي�ش� � ّكل تهديد ًا ثقاف ّي ًا عل ��ى الم�سلمين ،من تدمير �أكفاء ،م�ؤهلين بالمنهج ال�صحيح والعقيدة ال�سليمة ،و�إلى
تر�سخ
الهوي ��ة الإ�سالمية ومبادئها ،وا�ستب ��دال المبادئ الغربية مراك ��ز تعلي ��م اللغة العربي ��ة والتربية الإ�سالمي ��ةّ ،
به ��ا ،وفي الوقت نف�سه يعوق العم ��ل الدعوي تجاه الأهالي الهوي ��ة الإ�سالمية؛ بعيد ًا عن الت�أثيرات القومية والتقاليد
الأ�صل ّيين؛ �إذ ُيبعدهم عن تقاليدهم الأ�صلية القريبة من الموروثة 
التعالي ��م الإ�سالمية ،فبعد التغري ��ب ي�صعب دعوتهم �إلى
الإ�سالم.
ب -الخل ��ط بين الم�أثور الدين ��ي والموروث الثقافي:
ال ب ��د من االعتراف ب� ��أنّ الم�سلمي ��ن الوافدين �إلى جنوب
�إفريقي ��ا ،قديم� � ًا وحديث� � ًا ،ق ��د حمل ��وا معه ��م عاداته ��م
و�أعرافه ��م من بلدانهم الأ�صلية ،فعجزوا عن التمييز بين
م ��ا هو ديني ُيطلب االلتزام بها ،وما هو ُعرفي ال �ضر َر في
تركه ،ولع ّل هذا يرجع �إلى ما ت ّمت الإ�شارة �إليه من �ضعف
التعلي ��م الدين ��ي ،وت�ص ّدر غي ��ر �أكفاء ف ��ي توجيه مجتمع
الم�سلمين.
ج -االنتم ��اء ال ِع ْرق ��ي ،والتعام ��ل عل ��ى �أ�سا�س طبقي
َق َبل ��ي :ت�أ ّثر الم�سلم ��ون بنظام التميي ��ز العن�صري ،فغلب
االنتم ��اء ال ِع ْرقي على كثي � ٍ�ر منهم� ،إلى جان ��ب ما توارثوه
المتع�صب م ��ن بلدانهم ،ف�ل�ا ُي�ستغرب في
م ��ن االنتم ��اء
ّ
هذه الأي ��ام �أن ُيقال :هذا َم ْ�س ِجد الهن ��ود �أو ال�صومال ّيين
�أو الأوغاند ّيي ��ن ،وال�ش ��يء نف�س ��ه فيم ��ا يتعل ��ق بالتزاوج،
ويوج ��د -مث ًال -في بع�ض المدن :م�سلم ��ون ي�ص ّلون العيد
في جماع َت ْين متجاور َت ْي ��ن ،بينهما �شارع فقط ،ت�صلي ك ّل
منهما مع �أهل عِ ْرقها.

الخاتمة:

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

تاريخية

َ َ
صفحات من تاريخ والتة
�أ.د� .أحمد ال�شكري
معهد الدرا�سات الإفريقية  -جامعة محمد الخام�س/الرباط

ما

من ٍّ
ال�ص�حراء الإفريقية الكب�رى �أفق ّي ًا
�ش�ك ب� ّأن
َ
الخ�صائ�ص المناخية للف�ضا ِء عل�ى امتداد ّ
أ�س�ا�س في وعمود ّي ًا.
ال�ص
ّ
�حراوي كان له�ا َ
الد ْو ُر ال ُ
ّ
حم�ل القبائ�ل المنت�ش�رة ،بالمج�ال المعن�ي،
الإ�سالمية (و�أعدادها قليلة مقارن ًة بال�سكان المحل ّيين) ،ف�إنّ
عل�ى اعتماد نظ�ام التّرحال لأجل َك ْ�س�ب لقمة
زحف القبائل العربية من بني هالل وبني �سليم ،انطالق ًا من
م�صر خالل القرن 11م ،جعل الطالئع الأولى لهذه القبائل
الح�ضري
ثم َن َت َف ّهم �ضعف الن�سيج
ّ
العي�ش((( ،من ّ
(((  �إذا انطلقنا من المحيط الأطلنطي في اتجاه بحيرة ت�شاد،
نجد �أنّ �أه� ّ�م المجموعات القبلية المنت�شرة بال�صحراء
(�ص ْنهاجة،
وحوافها ال�شمالية خ�لال الع�صر الو�سيطِ :
َوم ْ�ص ُمودة ،و َزن��ات��ة ،وه��وارة) ،و�إذا غ�ض�ضنا الطرف عن
العنا�صر العربية الوافدة على بالد المغرب في �إطار الفتوح
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ت�صل �إلى المحيط الأطلنطي (منطقة �سو�س جنوب المغرب)
في نهاية القرن 14م ،ثم تابعت زحفها نحو الجنوب لت�سيطر
على المجال ال�شنقيطي بنهاية القرن 17م ،وبذلك ا�ستقر
الو�ضع الديموغرافي بالمجال ال�صحراوي الموازي لبالد
المغرب من ال�شمال وب�لاد ال�سودان من الجنوب ،وتهي�أت
المنطقة لمرحلة جديدة من تاريخها .و�سوف نب ّين مدلول
هذه المفاهيم الجغرافية.

بغر� ��ض اال�ستفادة م ��ن الأرب ��اح الق ّيمة التي بات ��ت تُد ّرها
تلك التج ��ارة ،و�أي�ض ًا بهدف االنت�ص ��ار للمذهب ال َما ِلكي،
ال ��ذي اكت�سح ج ّل مناط ��ق الغرب الإ�سالم � ّ�ي خالل القرن
5هـ11/م(((.
ال�صحراوية خالل القرن 10م م ّهد
�إنّ تط ّور التج ��ارة ّ
ّ
ال�صح ��راء� ،أو على
لتبع � ٍ
�ات متع� �دّدة الأبعاد ،عل ��ى �ضفتَي ّ
امت ��داد المح ��اور التجارية؛ مم ��ا اقت�ضى ظه ��ور مجموعة
من المراك ��ز الح�ضرية (مدن القواف ��ل) لأجل خدمة تلك
التجارة المتنامي ��ة((( ،في ظ ّل هذه َ
الطفْرة ،ن�ش�أت «بيرو»،
الت ��ي �س ُتع ��رف الحق� � ًا بـا�س ��مَ « :وال َت ��ة»� ،أو «�إيواالتن» كما
الرحالة ُابنُ بطوطة ُب َع ْيد منت�صف القرن 14م(((.
ر�سمها ّ
و�إذا ما �ألقينا نظر ًة على موقع َوالتَة ،بالن�سبة لخطوط
ال�صحراوي ��ة ،نالحظ �أن ��ه ُم َ
ن�ش ٌّد لل�ش ��رق ،قريب ًا
التج ��ارة ّ
م ��ن الحو�ض الأو�سط لنه ��ر النيجر ،وبذلك نج ��ده مبتعد ًا
ع ��ن الخط الم�ستقي ��م الذي تر�سمه الطري ��ق الرابطة بين
ما�س ��ة» و «نيان ��ي» عا�صمة �إمبراطوري ��ة مالي خالل
ِ
«�س ِج ْل َ

وعلى ال ّرغم من تط ّور الح�ضارة الب�شرية ،وما �شهدته
تقنيات العم ��ارة والتوا�صل م ��ن ازدها ٍر ونم� � ٍّو عظيم ،ف�إنّ
الخريط ��ة الح�ضرية� ،إلى الوقت الراه ��ن ،لم تعرف تغ ّيراً
ملمو�س� � ًا عل ��ى امت ��داد الم�ساح ��ة الممت ��دة م ��ن المحيط
الأطلنتي �إلى النيل الم�صري.
يحقّ
ف ��ي �إطار هذا الت�ص ّور؛ لنا �أنّ نعتبر ن�شوء مراكز
يحب �أنّ ي�سميها الباحثون
ح�ضر ّي ��ة� ،أو «مدن القوافل» كما ّ
المخت�ص ��ون ،حدث� � ًا تاريخ ّي ًا بارز ًا ،بالنظ ��ر لما ينجم عن
ّ
ذل ��ك م ��ن ا�ستق ��را ٍر وا�ستبحار العم ��ران ،وتط� � ّور �أ�ساليب
العي� ��ش وفنونه ،وم ��ا يرافق ذلك عاد ًة م ��ن انتقال الأهالي
من تقاليد الثقافة ال�شفو ّية �إلى تقاليد التدوين.
وف ��ي ه ��ذا ال�سي ��اق؛ ال نع ��دم ال�شه ��ادات ال َم ْ�صدَ ر ّية
الدّال ��ة عل ��ى العنا�صر الأ�سا�سية الم�ساع ��دة في ن�ش�أة مدن
القوافل وتط ّورها� ،إذ �إنّ تو ّفر الماء عبر ّ
الزخات المطرية،
�أو الفر�ش ��اة الجوفية (الآب ��ار)((( ،ناهيك عن تو ّفر عن�صر
الح�ضري
الأمن الم�ساعد على التوا�ص ��ل فيما بين المركز
ّ
ومحيطه القري ��ب �أو البعيد عبر خط ��وط التجارة ،يم ّثالن
عام َل ْين حا�س َم ْين فيما َن ْحنُ بِ�صدَ ده.
ال�ص ْنهاجية يناهز ال�سبعين ،وهي منت�شرة في
((( عدد القبائل ِّ

َوال َت���������ة ف����ي خ���ط���وط ال���ت���ج���ارة
ال�صحراوية:
ّ

المخت�ص ��ون عل ��ى �أن ��ه من ��ذ منت�ص ��ف القرن
ُيجم ��ع
ّ
ال�صحراوية تعرف نم ّواً
العا�شر للمي�ل�اد؛ �أخذت التج ��ارة ّ
ّ
م�ضط � ِ�رد ًا ،حت ��ى �إنّ البع� ��ض منه ��م �أ�صب ��ح ُيرج ��ع �سبب
(وبخا�صةَ :ل ْمتونة،
ال�صنهاجية
تحركات وتكتالت القبائل ِّ
ّ
َوم ُّ�سو َف ��ة ،وجدال ��ة) ،منذئذٍ و�إل ��ى غاية منت�ص ��ف القرن
الموال ��ي� ،إلى �أنه ��ا محاول ٌة منهم لل�سيط ��رة على المجال؛

((( انظر - :عبد اللطيف رمان و�إبراهيم واحمان ،الخ�صائ�ص
الطبيعية :الجيولوجية – البنيوية وال�م�ن��اخ� ،ضمن عمل
جماعي :ال�صحراء الأطلنطية المجال والإن�سان ،من�شورات
وكالة الجنوب بتعاون مع جامعة ابن زهر ب�أكادير2007 ،م،
�ص.24
 Mauny (R.),Tableau géographiquede l’ouest Africain au moyen Age,
d’après les sources écrites, la tradition
2ème ,et l’archéologie, Amsterdam
.1967 ,61 °éd. Mémoires de l’IFAN, n
.210-197 pp

ج ّل �أرجاء الغرب الإ�سالمي؛ على �أن تمركز القبائل الأ�سا�سية
منها كان بالف�ضاء ال�صحراوي .ومن قلب ال�صحراء انطلقت
َل ْمتونة التي �أَ ّ�س�ست دولة ال ُمرابطين خالل القرن 11م ،في
حين اهتمت َم ُّ�سو َفة بالجانب التجاري ول��م ت�شغل نف�سها
م�صب نهر
بالأمور ال�سيا�سية ،و�أما جدالة ،المتمركزة عند
ّ
ال�سنغال؛ فقد كانت لها عالقات تجارية حيوية مع ال�سودان
جنوب النهر �إل��ى غاية القرن 12م ،ثم �سرعان ما اختفى
ا�سمها من الم�صادر خالل الفترات الالحقة لأ�سباب ما تزال
المو�سوعي ابن خلدون تجميع كل
غام�ضة .وقد حاول الم�ؤرخ
ّ
ما انتهى �إليه من �أخبار ِ�صنهاجة �إلى نهاية القرن 14م في
ال�ص ْنهاجية
م�ؤ ّلفه (العبر) .ولال�ستزادة عن �أحوال القبائل ِّ
خ�لال الع�صر الو�سيط؛ نحيل القارئ �إل��ى درا�سة الزميل
الأ�ستاذ /الناني ولد الح�سين� ،صحراء المل ّثمين ،طرابل�س،
دار المدار الإ�سالمي2007 ،م.

((( Devisse (J.), «L’Afrique dans les relations
intercontinentales», in Histoire Générale
de l’Afrique., T. IV. Unesco/Nea 1985, ch.
.730-26, p. 693

(((  �أحمد مولود ،مدن موريتانيا العتيقة (ق�صور والتة ووادان
وتي�شيت و�شنقيط) ،الرباط :من�شورات مركز الدرا�سات
ال�صحراوية2014 ،م� ،ص ( ،)156-80وتقع َولاَ َت��ة حال ّي ًا
�ضمن ح��دود جمهورية موريتانيا الإ�سالمية ف��ي �أق�صى
الجنوب ال�شرقي.
ثقافية ف�صلية َّ
محكمة متخ�ص�صة في �ش�ؤون القارة الإفريقية
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قراءات

تاريخية
القر َن ْي ��ن  13و14م ،الأمر الذي يجعل م ��ن المدينة ّ
محطة
عب ��ور� ،ش�أنها في ذلك �ش�أن «�أودغ�شت» غرب ًا و «تَادمكة» �أو
«تَكدا»((( �شرق ًا (انظر :خريطة المحاور التجارية).
وعل ��ى هذا الأ�سا� ��س؛ ف�إنّ ن�ش�أة « َوال َت ��ة» ،خالل القرن
ال�صحراوية
6هـ12/م ،جاءت لت�ستجيب لحاج ّيات التجارة ّ
المتنامي ��ة ،خ�صو�ص ًا بع ��د انهيار ٍّ
كل م ��ن «�أودغ�شت» عند
منت�ص ��ف الق ��رن 11م ،ث ��م َ
«غانة» العا�صمة خ�ل�ال القرن
ما�سة ووادي
(((  �أودغ�شت :تقع على الطريق المنطلق من ِ�س ِج ْل َ
َد ْر َع��ة في اتجاه �آدرار ،وال��ذي ينتهي عند �أودغ�شت الواقعة
حال ّي ًا في تـداو�ست الموريتانية .وانطالق ًا من �أودغ�شت في
ال�شرقي نجد الطريق الذي ي�صلها بعا�صمة غانة
اتجاه الجنوب
ّ
اليعقوبي و�صف ًا
القديمة على ُبعد �ستة �أيام .ونجد عند الم�ؤرخ
ّ
لها يوحي ب��أنّ المدينة كانت مزدهرة منذ نهاية القرن 9م،
ولع ّل هذا ما جعلها ّ
�صراع قويٍّ ما بين ال ُمرابطين ومملكة
محط ٍ
غانة ،خ�صو�ص ًا خالل الن�صف الأول من القرن 11م� .سيطر
عليها قبي ُل َزناتة وفر�ض المذهب الإبا�ضي بها ،على �أنه بعد
قيام الدولة ال ُمرابطية ال�س ّنية المالكية ا�ستطاعت ال�سيطرة
عليها ،لتنهار المدينة خالل الن�صف الثاني من القرن 11م.
تَادْم ّكة� :ش�أن �أودغ�شت؛ �أخذ �أه ُل المدينة بالمذهب الإبا�ضي،
وقامت بها مملك ٌة قوي ٌة ير�أ�سها بنو تانماك الإبا�ض ّيون فيما
بين القرن  8و10م ،وخالل القرون الالحقة بدَ ا ح�ضورها
خافت ًا في الم�صادر العربية؛ ما يعني �أنها افتقدت حيويتها
التجارية التي كانت لها قبل القرن 10م .وتفيدنا الم�صنفات
الجغرافية �أنّ منطقة الحو�ض الأو�سط لنهر النيجر (حيث
توجد كوكو)؛ كانت ترتبط ب�إفريقية (تون�س) عبر الطريق
ال�صحراوي الوا�صل ما بين كوكيا والقيروان مرور ًا بتادمكة،
ّ
أ�سا�س في انتقال الت�أثيرات
من ث ّمة :كان لتادمكة ال��دَ ْو ُر ال ُ
الإ�سالمية �إلى هذا الجزء من بالد ال�سودان منذ منت�صف
القرن 10م ،وموقعها حال ّي ًا �ضمن حدود جمهورية مالي.
َت�ك��دا ( َت �ك��دة) :ا�شتهرت بمناجم النحا�س ،وح�سب ابن
بطوطة؛ فقد كان هذا المعدن يجد رواج ًا كبير ًا في �أ�سواق
م�صر ،والأم��ر �س ّيان بالن�سبة لل�سلع الم�صرية ل��دى �أهل
وبخا�صة المالب�س ،ويظهر �أنّ �أهل تكدا من التجار
تكدا،
ّ
المتم ّر�سين؛ �إذ كانت لهم عالقات تجارية وثيقة مع ج ّل
القوى الإ�سالمية ب�شمال �إفريقيا .انظر:
 �أحمد ال�شكري ،العالقات الفكرية بين المغرب و�إفريقياجنوبي ال�صحراء عبر الع�صور ،الرباط :من�شورات معهد
الدرا�سات الإفريقية بالرباط 2015م ،ترجمة عن الأ�صل
البحاثة الأمريكي الأ�ستاذ جان هانويك:
الفرن�سي لمحا�ضرة ّ
جامعة ن��ورث وي�ستيرن� ،شيكاغو – ال��والي��ات المتحدة
الأمريكية� ،ص (.)16-13
 حماه اهلل ولد ال�سالم ،حركة ال ُمرابطين بين الع�صب ّيةوالدعوة ،الرباط :من�شورات مركز الدرا�سات ال�صحراوية
2015م� ،ص-28هام�ش رقم .1
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التالي(((.
وغن � ٌّ�ي عن البيان؛ �أنّ ابتع ��اد موقع المدينة عن ّ
الخط
الم�ستقي ��م ،الم�شار �إليه قبل قلي ��ل ،وان�شداده نحو ال�شرق،
ال�صنهاجية في اال�ستفادة
�إنم ��ا هو تعبي ٌر عن رغبة القبائل ِّ
ب�شكل
م ��ن مياه نهر النيجر ،ولي�س مح�ض �صدف ٍة �أنّ يتط ّور ٍ
ِّ (((
الف � ٍ�ت محور « َوالتَة  -تن ُبكتُ » ثم مح ��ور «تن ُبكتُ ِ -جني»
عل ��ى امتداد عدّة ق ��رون� ،سواء على الم�ست ��وى التجاري �أو
االجتماع ��ي �أو ال�سيا�س ��ي .ومم ��ا ينبغي توجي ��ه النظر �إليه
ب�شكل ّ
متقطع-
هن ��ا� :أنّ ا�ستمرار « َوالتَة» في الحي ��اة -و�إن ٍ
((( ال نعرف على وجه التحديد تاريخ ن�ش�أة «مملكة غانة» في
منطقة �أوك��ار الواقعة فيما بين نهر النيجر ونهر ال�سنغال،
وتعود �أولى الإ�شارات ال َم ْ�صدر ّية �إليها �إلى القرن 8م ،وكانت
عا�صمتها تحمل اال�سم نف�سه� ،أي َ
«غ��ا َن��ة» .ويظهر �أنّ هذه
الوحدة ال�سيا�سية ال�سودانية قد عرفت تطورات بالغة الأهمية
خالل القرنين 11-10م ،بف�ضل احتكاكها بالتجار الم�سلمين
ال�صحراء وبالد المغرب ،وت�شهد الم�صادر على
الوافدين من ّ
�أنّ العالقات التجارية ما بين غانة الوثنية و�أه��ل �أودغ�شت
الإبا�ض ّيين كانت متط ّورة خالل القرن 11م .وحينما قامت
دولة ال ُمرابطين ال�س ّنية المالكية؛ هاجمت �أودغ�شت و�سيطرت
عليها ع��ام 1055مَ ،ب � ْي��د �أنّ ان�شغالهم بال�شمال جعلهم
يهملونها ،فانهارت المدينة بعد ذل��ك ،خ�صو�ص ًا بعد تحول
المحاور التجارية نحو ال�شرق .وفي ال�سياق نف�سه؛ تطرح على
الباحثين �إ�شكالية تاريخية عن طبيعة عالقات مملكة غانة
الوثنية مع الدولة ال ُمرابطية ال�صاعدة ،ولمن رام الإحاطة
بحيثيات الق�ضية؛ ينظر� :أحمد ال�شكري ،مملكة غانة وعالقتها
بالحركة المرابطية :هل حق ًا قام ال ُمرابطـون بـغـزو غـانـة؟
الرباط :من�شورات معهد الدرا�سـات الإفريقـية1997 ،م.
((( تنبُكتُ  :ن�ش�أت خالل القرن 11م ،قرب نهر النيجر (حوالي
6كم) ،وكانت �إلى منت�صف القرن 14م قرية �صغيرة ،ما يعني
تو�سعت طيلة القرن
�أنّ تط ّورها كان بطيئ ًا ،ثم �سرعان ما ّ
15م ،وخالل القرن التالي اكت�سبت �شهر ًة وا�سع ًة في بالد
ال�سودان (�إفريقيا الغربية؛ باال�صطالح المعا�صر) ،و�أ�ضحت
من �أه� ّ�م المراكز التجارية والعوا�صم الحا�ضنة للثقافة
العربية الإ�سالمية بالمنطقة �إلى يوم النا�س هذا.
ِج ّني :و�إل��ى الجنوب منها في اتجاه قلب �إقليم ما�سنة تقع
مدينة ِج ّني ،وهي قديمة في الإ�سالم ،لذلك تو ّثقت عالقاتها
بتنبُكتُ  ،وبالنظر لموقعها على �أحد روافد نهر النيجر؛ ف�إنّ
في�ضانه في ف�صل ال�صيف يجعلها محاطة بالمياه؛ ما حمل
البحاثة الفرن�سي ريموند موني ( )R. Maunyعلى
ّ
ت�شبيهها بمدينة البندقية الإيطالية ،ولم تكن مدينة ج ّني
�أق ّل �ش�أن ًا من تنبُكتُ � ،إنْ على الم�ستوى الثقافي �أو التجاري،
وموقعها حال ّي ًا �ضمن حدود جمهورية مالي.

�إنم ��ا يعود بالأ�سا�س �إلى ُقربها من مياه نهر النيجر ،و�أي�ض ًا
م ��ن الحيوي ��ة التجاري ��ة لتن ُبك ��تُ باعتباره ��ا نهاي� � ًة ّ
للخط
ما�سة»((( ،ولوال ذلك النهارت
ّ
التجاري المنطلق م ��ن ِ
«�س ِج ْل َ
ّ
« َوالتَة» �ش�أن غيرها م ��ن محطات المرور؛ مثل�« :أودغ�شت»
و َ
«غا َنة».
ب�شكل
وق ��د ا�ستفادت « َوالتَة» من عن�ص � ٍ�ر �آخر� ،ساهم ٍ
حا�سم في تط ّورها خالل مدّة ق�صيرة ،وهو كون العديد من
ٍ
ً
ال�صنهاجية)،
�ة
�
ف
و
�س
م
لقبيلة
ة
(ن�سب
ين
ي
وف
الم�س
�ا
�
ه
�س ّكان
ِّ
ُّ ّ
َ ُّ
�إنما ج ��ا�ؤوا� -أو بالأح ��رى هاجروا �إليها -م ��ن «�أودغ�شت»
و َ
«غا َن ��ة» ُقبيل انهيارهما ،وبالتال ��ي حملوا معهم تجر َبتَهم
ي�سر وزا َد في وتيرة
المه ّم ��ة في التجارة ال�صحراوية؛ مم ��ا ّ
�سرعة تط ّور « َوالتَة».
أرباب تجارة:
ا�ستراتيجية االنت�شار ال َم َجاليَ :م ُّ�سوفة � ُ
عل ��ى ال ّرغم من �ضعف وفقر الم ��واد ال َم ْ�صدر ّية ،التي
يمك ��ن �أنّ تُ�سعفنا في معرفة مالمح ن�ش� ��أة « َوالتَة»� ،أو ا�سم
القبي ��ل الذي اهْ َتدَ ى لبنائها ،ف�إنّ ما تحت �أيدينا ي�سمح لنا
بالق ��ول ب� ��أنّ َ«م ُّ�سوفة» كان له ��ا َد ْو ٌر بال ُغ الأهمي ��ة في ن�ش�أة
المدين ��ة وتط ّورها ،وقد امتدّت ه ��ذه الحيوية لت�شمل باقي
ال�صحراوية ،و�أي�ض ًا مراكز الحو�ض الأو�سط ل َن ْهر
المراكز ّ
(((
«ج ِّني»
النيجر (كاغ وتن ُبك ��تُ ) ،وما يوجد جنوبها ،مثلِ :
ما�سة -توجد جنوب المغرب -قاعدة التجارة
((( تُع ّد �سِ ِج ْل َ
ال�صحراوية فيما بين القرن  10و14م� ،أقام بها ابن بطوطة
ّ
عدّة �أ�شهر ا�ستعداد ًا لل�سفر �إلى عا�صمة مملكة مالي عام
1352م .ونعتقد �أنّ انهيار الوحدات ال�سيا�سية على �ض ّفتَي
ال�صحراء (ال�سلطة ال َم ِر ْي ِن ّية بال�شمال ،وال�سلطة ال َمال ّية
ّ
بالجنوب) ،وهو الحدث الذي تزامن مع و�صول بع�ض فروع
قبائل بني هالل (ح�سان) �إلى المحيط الأطلنطي ،ناهيك
عن تحول المحاور التجارية نحو ال�شرق في اتجاه م�صر،
أ�سا�سي في تراجع
ك ّل هذه العوامل المت�شابكة كان لها َد ْو ٌر � ٌّ
َد ْورها التجاري ،ما �أدّى �إلى انهيارها منت�صف القرن 15م.
ما�سة و�إقليمها في القرن 8
انظر :ح�سن حافظي علوي� ،سِ ِج ْل َ
الهجري 14/الميالدي ،الرباط :من�شورات وزارة الأوقاف
وال�ش�ؤون الإ�سالمية بالمغرب� ،سنة 1418هـ1997/م.
((( َك� ��اغ :مثل تنبُكتُ  ،توجد َك��اغ �ضمن ال�ح��دود ال�سيا�سية
بر�سم ثان:
لجمهورية مالي ،تُعرف في الم�صادر ال�سودانية ٍ
با�سم ثالث:
ـاو=  ،Gaoبينما ت�شير �إليها الم�صادر العربية ٍ
كوكو؛ وما تزال �آثارها قائمة لح ّد الآن ،وكثير ًا ما يختلط
الأمر على الدار�سين فيعتقدون �أنهم ب�إزاء  3مواقع �أو مدن.
توجد ك��اغ في الحو�ض الأو��س��ط لنهر النيجر ،غير بعيدة

كان هناك مجموعة من
العوامل السلبية ،والمتشابكة
وجهويًا ّ
ّ
ّ
ودوليًا ،كان لها
محليًا
َ
بالغ األثر في تراجع َ«والتة»
وغيرها من مراكز التجارة
الصحراوية المعهودة
في �إقليم «ما�سن».
ً
الرحالة ابن بطوطة ،الذي
ويمكننا انطالقا من رواية ّ
زا َر مدين ��ة « َوالتَة» ،و�أقام بها م ّد ًة تزيد على َ�ش ْه ٍر ون�صف،
تل ّم�س الكثير من الأبعاد الدالة على حيوية َم ُّ�سوفة ون�شاطها
بالمدينة وجوارها الإقليمي.
رحالتُنا �أنه بمجرد و�صوله �إلى
وفي هذا الإطار؛ يذكر ّ
ما�سة» ،قادم ًا �إليها من فا�س� ،أخذ في اال�ستعداد لمدة
ِ
«�س ِج ْل َ
ال�صحراء؛ وف ��ي غ ّرة مح ّرم 753هـ/
�أربع ��ة �أ�شهر الجتياز ّ
( 18فبراي ��ر 1352م) خ ��رج منه ��ا �ضمن قافل� � ٍة مُقدِّ ُمها:
الم�سوف ��ي ،قا�صد ًا عا�صمة �إمبراطورية
�أبو ُم َح َّمد يندكان ُّ
مال ��ي ،وبع ��د  25يوم ًا و�ص ��ل �إلى « َت َغ ��ا َزى»« ،وه ��ي قري ٌة ال
خي� � َر فيها ،وم ��ن عجائبه ��ا �أنّ بناء بيوته ��ا وم�سجدها من
حج ��ارة الملح ،و�سقفها من جلود الجم ��ال  ،...وال ي�سكنها
�إال عبي ُد َم ُّ�سوف ��ة الذين يحفرون على الملح ،ويتع ّي�شون ِب َما
ما�س ��ة  ....وقرية َت َغا َزى
ُيجلب �إليهم م ��ن تمر َد ْرعة ِ
و�س ِج ْل َ
على حقارته ��ا ُيتعامل فيها بالقناطير المقنطرة من التّبر.
و�أقمن ��ا بها ع�ش ��رة �أيام (مار� ��س 1352م) ف ��ي جهد؛ لأنّ
ماءها زعاق ،وهي �أكثر الموا�ضع ذباب ًا».
وا�ص َل
رحالتُنا في َت َغا َزى َ
وبعد المعاناة التي �صادفه ��ا ّ
م�ش ��واره� ،إلى �أن َو َ�ص َل مدينة «�إيواالتن» في غرة َ�ش ْهر ربيع
ما�سة»،
الأول ،بع ��د َ�ش ْهر َين كام َل ْين من خروج ��ه من « ِ�س ِج ْل َ
ّثم �أ�ض ��اف قائ ًال« :وه ��ي (�إيواالتن) �أول عمال ��ة ال�سودان
عن تنبكت؛ اتخذها ال�سنغيون عا�صم ًة منذ عهد �سني علي
(1492-1468م) الم� ّؤ�س�س الحقيقي لدولة ُ�سنغاي.
ثقافية ف�صلية َّ
محكمة متخ�ص�صة في �ش�ؤون القارة الإفريقية

19

قراءات

تاريخية
(يق�ص ��د� :أول �إقليم مملكة مال ��ي من جهة ال�شمال) ونائب
ال�سلط ��ان به ��اَ :ف ْر َب ��ا ح�سي ��ن ،ومعن ��اه النائ ��ب (= نائب
ال�سلط ��ان)  ،...وكان ��ت �إقامت ��ي ب�إيواالتن خم�سي ��ن يوم ًا،
�أكرمن ��ي �أه ُلها و�أ�ضافوني ،ومنه ��م قا�ضيها ُم َح َّمد بن عبد
اهلل ب ��ن بنومر و�أخ ��وه المد ّر�س يحيى  ....وبل ��دة �إيواالتن
�شدي ��دة الح� � ّر ،وفيها ي�سي ��ر نخالت يزرعون ف ��ي ظاللها
البطيخ ،ولحم ّ
وثياب �أه ِلها ِح�سا ٌن م�صرية
ال�ض�أن كثي ٌر بهاُ ،
ُ
الجمال الفائق،
 ،...و�أكث ��ر ال�سكان بها َم ُّ�سوف ��ة ،ولن�سائها
عجيب
القوم
وهنّ � ُ
ٌ
أعظم �ش�أن ًا من الرجال  ،...و�ش�أنُ ه�ؤالء ِ
ُ
الرجال فال غيرة لديهم ،وال ينت�سب
و�أم ُره ��م غريب ،ف�أ ّما
ُ
الرجل �إال �أبناء
�أحدُهم �إلى �أبيه بل ينت�سب لخاله ،وال يرث
�أخت ��ه دون بني ��ه ،وذلك �شي ٌء م ��ا ر�أيتُه �إال عن ��د كفّار بال ِد
المليبار من الهنود� ،أ ّما ه�ؤالء َف ُهم م�سلمون محافظون على
وحفْظ القر�آن  ،...ول ّما عزمتُ على
ال�ص َل ��وات وتع ّلم الفقه ِ
َّ
ال�سفر �إلى مالي (يق�صد نيان ��ي عا�صمة المملكة) ،وبينها
وبي ��ن �إيواالتن م�سيرة �أربعة وع�شرين يوم ًا لل ُم ِجدّ ،اكتريتُ
ال�س َفر في رفقة؛ لأمن
دلي ًال م ��ن َم ُّ�سوفة؛ �إذ ال حاجة �إل ��ى ّ
تلك الطريق .(((»)...
رحال ِتنا؛
وبا�ستعرا�ض المعطي ��ات التي تطرحها رواي ُة ّ
يتب ّي ��ن لن ��ا �أنّ َوالتَة �أ�صبح ��ت تابع ًة �سيا�س ّي� � ًا لإمبراطورية
مال ��ي(((َ ،ب ْي ��دَ �أنّ ج ّل قاطنيها م ��ن َ«م ُّ�سوف ��ة» .وبالموازاة
ال�صنهاجية مع التقاليد
مع ذل ��ك؛ ّ
ن�سجل تفاعل التقالي ��د ِّ
ال�سوداني ��ة ،وم ��ن ذل ��ك �أنّ «ال ينت�سب �أح ُده ��م (من �أهل
ُ
الرجل �إال �أبناء
َوالتَة) �إلى �أبيه؛ بل ينت�سب لخاله ،وال يرث
�أخته دون بنيه»(((.
((( ابن بطوطة ،تحفة النظار في غرائب الأم�صار وعجائب
الأ�سفار ،بيروت :م�ؤ�س�سة الر�سالة1985 ،م ،ج� ،2ص (-776
 .)777وتجدر الإ�شارة هنا �إلى �أنّ ابن بطوطة� ،أثناء زيارته
لمملكة مالي ،والتي دامت زها َء �سنتين (1354-1352م)،
ح� ّدث�ن��ا ع��ن الكثير م��ن الأ��ش�خ��ا���ص ال�م�غ��ارب��ة المقيمين
بالمملكة ،ولال�ستزادة عن المو�ضوعُ ،ينظر مقالنا« :رحلة
ابن بطوطة �إلى بالد ال�سودان» ،مـجلـة المناهل ،عـدد خا�ص
عن ابن بطوطة ،رقم 1999 ،59م.
((( �أحمد ال�شكري ،الإ�سالم والمجتمع ال�سوداني �إمبراطورية
مالي (1430-1230م) ،الرباط :من�شورات مركز الدرا�سات
ال�صحراوية ،الطبعة 2015 ،2م� ،ص (.)227-222
ّ
((( للوقوف على العديد من التقاليد ال�سودانية ،والتي ا�ستمرت
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والمق ��ام ال ي�سم ��ح بتتّبع مختل ��ف الأبع ��اد لرواية ابن
بطوط ��ة ،على �أنّ م ��ا تو ّقفنا عنده يك�ش ��ف بو�ضوح المكانة
المه ّم ��ة الت ��ي تتنزلها روايت ��ه �ضمن الئح ��ة م�صادرنا عن
وغني عن البي ��ان� :أنّ
المنطق ��ة خالل الع�ص ��ر الو�سي ��طٌّ ،
ج� � ّل ال�شه ��ادات ال َم ْ�صدر ّي ��ة التاريخية حينئ ��ذٍ كان مركز
اهتمامه ��ا منجذب� � ًا للح ��دث ال�سيا�س ��ي ،وق ّلم ��ا �أ�سعفتن ��ا
�ات ذات �صبغ� � ٍة اقت�صادي ��ة �أو اجتماعي ��ة ،وتبع� � ًا
بمعلوم � ٍ
له ��ذا ال ّنهج االنتقائي؛ وقع التركيز عل ��ى « َل ْمتونة» بو�صفها
م� ِّؤ�س�سة لدولة ال ُمرا ِب ِط ْين خالل القرن 5هـ11/م ،بينما ّتم
�إهمال الأعم ��ال المه ّمة التي قامت بها َ«م ُّ�سوفة» في تي�سير
ال�صحراوي ��ة وبن ��اء المراك ��ز التجارية،
ظ ��روف التج ��ارة ّ
وغي ��ر ذلك مما يخدم التجارة م ��ا بين بالد المغرب وبالد
ال�س ��ودان (= ال�سودان الغربي)؛ و�أم ��ا «جدالة» ،فقد كان
ُّ
حظها �أكث َر �سوء ًا ،حي ��ث اختفت الإ�شارات التاريخية عنها
َ
مبا�شر ًة بعد نجاح �أ ْمر الدولة المرابطية.
�اب م�صادرن ��ا ي�ص ّرون عل ��ى العناية
ولئ ��ن كان �أ�صح � ُ
بالجوان ��ب ال�سيا�سي ��ة و�إهم ��ال م ��ا دونه ��ا؛ ف� ��إنّ الفلت ��ات
ال�ص ��ادرة عنه ��م عفو ًا تدعون ��ا للتوقف عند �أَ ْم � ٍ�ر غاية في
الأهمي ��ة ،يتم ّث ��ل ف ��ي االنت�ش ��ار الوا�س ��ع ل َم ُّ�سوف ��ة بمناطق
مختلف ��ة من الغ ��رب الإ�سالمي؛ ذل ��ك �أنّ خريطة توزيعهم
الجغراف � ّ�ي تنتقل بنا من مواقعه ��م ال�صحراوية المعهودة،
ّثم ت�أخذن ��ا �إلى مجمل مناطق المغ ��رب ال ُمرابطي ِب َما فيه
وبخا�صة ما بين القر َن ْين
الأندل� ��س ،وخالل القرون التالية،
ّ
 13و17م ،يمكننا تع ّق ��ب �آثارِهم في �أعماق بالد ال�سودان،
بج ّن ��ي �أو نيان ��ي عا�صم ��ة مال ��ي� ،أو ف ��ي الحوا�ضر
�س ��واء ِ
ال�سوداني ��ة المت�صلة من الحو�ض الأو�سط لنهر النيجر �إلى
المحيط الأطلنتي ونهر ال�سنغال(((.
ويب ��دو �أنّ ا�ستراتيجي ��ة االنت�ش ��ار ف ��ي ال َم َج ��ال الت ��ي
اعتمدتها َ«م ُّ�سوفة» ،كان ��ت تروم تي�سير �أمور التجارة ،دون
محاول ��ة ال�سيط ��رة ال�سيا�سي ��ة �أو الع�سكري ��ة �أو المناف�س ��ة
عليهما ،بل ر ّكزت ج ّل طموحاتها على الجانب االقت�صادي،
�شائع ًة بين فئات المجتمع ال�سوداني حتى بعد �إ�سالمه ،ينظر
المرجع ال�سابق� ،ص ( 115و.)219
((( ف�ض ًال عن الروايات الم�شهورة مما تناقله �أ�صحاب م�صادرنا
م�سوفة ،مثل التي جاءت عند :البكري والإدري�سي وابن
عن ُّ
�سعيد وابن �أبي زرع وابن بطوطة وابن خلدون.

و�أَ ْولت ��ه عناي� � ًة بالغة ،ول ��م ت�شغل نف�سها بالأم ��و ِر ال�سيا�سية ال�سودان(((.
مثلما فعلت « َل ْمتونة»(((.
منعطف القرن 17م والم�آل اال�ستعماري:
التوجه �ش ّك َل �أح ��دَ الأ�سباب الأ�سا�سية
ونعتق ��د �أنّ هذا ّ
مبا�شر ًة بعد وفاه ال�سلط ��ان �أ�سكيا داود �سنة 1582م؛
ف ��ي نج ��اح وتوفي ��ق َ«م ُّ�سوف ��ة» ف ��ي التج ��ارة ّ
يدب في ج�سم �إمبراطورية ُ�سنغاي(((؛ نتيج ًة
ال�صحراوية؛ �أخ ��ذ ال�ضعف ّ
وفي �إط ��ار هذه المعط ��ى ن�ستطي ��ع تَف ّهم ازده ��ار التجارة الهجمات المتوالية على �أطرافه ��ا من جانب قبائل البنبار
ّ
ال�صحراوية في مراحل مختلفة من الع�صر الو�سيط ،وكيف والمو�شي م ��ن الجنوب ،والطوارق م ��ن ال�شمال ،ثم جاءت
الف�ضاء
عدوانية
من
غم
ر
ال
على
�ري»،
�
ق
الم
ـ«�شركة
ل
أمكن
�
ّ
ال�سعدي ��ة ،التي قاده ��ا جودر با�شا �سن ��ة 1591م،
الحمل ��ة ّ
ً
ً
ّ
ال�سنغي ��ة؛ وبعد �أق ّل من
ال�صحراوي� ،أنّ تحقّق تط ّورا مالحظا في �أ�ساليب التجارة لته � َ
�دم ما تبقّى م ��ن �أركان الدولة ُّ
ً
ّ
أول
ل
ا
الن�صف
خالل
ا
�
�
ص
خ�صو�
حراء،
ال�ص
َي
ت
ف
�ض
�ن
�
ي
ب
ما
ّ
الذهبي
َع ْق ��دٍ ون ّيف؛ دخل �أبنا ُء ال�سلطان �أحم ��د المن�صور
ّ
من القرن 14م ،علم ًا ب� ��أنّ « َوالتَة»� ،إلى جانب ِ
«�س ِج ْل َ
�راع حا ٍّد ح ��ول ال�سلطة ،مم ��ا جعل المغ ��رب بدَ ْوره
ما�سة» ف ��ي �ص � ٍ
و «تلم�س ��ان»� ،ش ّكلت مثلث االرتكاز لن�شاط ال�شركة ،ووقتها يدخل في فو�ضى عارم ٍة دامت عدّة عقود ،وانتهت بانفراط
ّ
ال�سعدية م ّما مهّدَ لقي ��ام الدولة العلوية خالل
كان ��ت تن ُبكتُ ما تزال تعي� ��ش في ظل « َوال َت ��ة» (�إيواالتن)ِ ،ع ْق ��د الدولة ّ
ولم تبرز بو�صفها حا�ضر ًة تجاري ًة وثقافي ًة �إال بعد منت�صف الثلث الأخير من القرن 17م(((.
القرن 15م(((.
على �أنّ َد ْو َر َ
الفا�سي (المعروف
«م ُّ�سوفة» ل ��م يقت�صر على خفارة القوافل ((( هذا ما تُلمح �إليه رواية الح�سن الوزان
ّ
َ
ال�صحراء ،وحمايتها �أو �ضمان �أ ْمنها،
التجارية بين �ض ّفتَي ّ
بليون الإفريقي) ،انظر م�ؤ ّلفه :و�صف �إفريقيا ،بيروت ،دار
الغرب الإ�سالمي ،ط1983-2م ،ج.160/2
وتوفي ��ر ك ّل ما من �ش�أنه �أنّ ُيعي ��ن التجار في َ�س َف ِرهم لبالد
ً
ال�سودان ،على امتداد رحل� � ٍة قد تدوم �أكثر من �ست ِة �أ�شهر ((( ،قلنا �سابقا� :إنّ ال�سلطان �سـني علي (1492-1468م) ،يع ّد
الم� ّؤ�س�س الحقيقي لدولة ُ�سنغاي بف�ضل تو�سعاته الع�سكرية.
ما بي ��ن رح َلتْي الذهاب والإياب ،و�إنما �شم ��ل عم ُلهم �أي�ض ًا
وف��ي عهد خلفه ال�سلطان ال�ح��اج �أ�سكيا محمد (-1492
الو�ساط ��ة اللغوية فيما بين تجار ب�ل�اد المغرب وتجار بالد
1528م) عرفت المملكة �أَ ْو َج ازده��اره��ا ،و�إج�م��ا ًال يمكننا

((( معلو ٌم �أنّ َل ْمتونة ،خالل القر َن ْين  10و 11للميالد ،بادرت
ب�إن�شاء بع�ض المراكز الح�ضرية ،ومنها� :أودغ�شت و�آزو َكي؛
َب ْيد �أنه بعد نجاح �أمرها ،وقيام الدولة ال ُمرابطية� ،صعدت
�إلى ال�شمال و�ش ّيدت مدينة َم َّراك�ش عام 1070م .وي�ص ّنف
�أحمد مولود الحوا�ضر ال َل ْمتونية بال�صحراء �ضمن الجيل
الم�سوفية (والتة ،ووادان ،وتي�شيت،
الأول ،بينما ُيدرج المدن ُّ
و�شنقيط) �ضمن الجيل الثاني .انظر� :أحمد مولود ،مدن
موريتانيا العتيقة ،مرجع �سابق� ،ص.62
((( �إنّ المتم ّر�س بالمواد ال َم ْ�صدر ّية ذات ال�صلة بالمجال
ال�صحراء ورك��وب
ال�صحراوي؛ َيخْ ُل�ص �إل��ى� :أنّ اختراق ّ
ّ
مخاطرها خالل الع�صر الو�سيط كان �صعب ًا للغاية ،ما ي�ؤكد
ال�صحراوية،
م�سوفة في تي�سير �أعمال التجارة ّ
لنا �أهمية َد ْور ُّ
�صحي ٌح �أنّ الم�صادر �شحيح ٌة بالن�سبة لهيكلة القافلة التجارية
و�أ�ساليب التعاقد فيما بين التجار؛ َب ْيد �أنّ ال�شركة التجارية
التي �أن�ش�أتها �أ�سرة المقري بتلم�سان ،خالل القرن 13م،
تد ّلنا على مدى تطور المبادرة التجارية فيما بين �ض ّفتَي
ال�صحراء.
ّ

ال�سنغ ّيين ،فيما بين منت�صف القرن  15ومنت�صف
القول� :إنّ ُّ
القرن 16م ،حاولوا قدر م�ستطاعهم اال�ستفادة من عائدات
ال�صحراوية ،حيث توغل نفوذهم في �أعماقها حتى
التجارة ّ
�شمل مملحة َتغَا َزة نهاية القرن 15م ،مما جعلهم خالل القرن
لل�سعد ّيين .انظر:
الموالي ي�صطدمون بالتطلعات ال�سيا�سية ّ
زوليخة بنرم�ضان ،المجتمع والدين وال�سلطة في �إفريقيا
الغربية ما بين القر َن ْين  11و16م ،الرباط :من�شورات وزارة
الأوقاف وال�ش�ؤون الإ�سالمية 2015م ،ج�/2ص (-459 ،415
.)465
ال�سعدية ،بقيادة جودر با�شا عام 1591م
((( على �إِ ْثر الحملة ّ
�ض ّد مملكة �سنغاي ،ق��ام بالمنطقة ال�سودانية من الدولة
حكم تحت �إِ ْم ��رة البا�شوات المغاربة ،ثم
ال�سعدية ُ
ّ
نظام ٍ
�سرعان ما �أخ��ذوا ي�ستق ّلون بنفوذهم تدريج ّي ًا عن الحكم
المركزي بم َّراك�ش ،خ�صو�ص ًا بعد وف��اة ال�سلطان �أحمد
المن�صور ال��ذه�ب� ّ�ي ع��ام 1603م ،وان �ف��راط عِ � ْق��د ال��دول��ة
خا�ص ًا ُعرف
ال�سعدية ،تبع ًا لهذا � ّأ�س�سوا لأنف�سهم نظام ًا ّ
ّ
بـا�سم «ال ّرماة» ،انظر:
 كعت ،القا�ضي محمود كعت و�أحفاده ،تاريخ الفتا�ش...؛وهي الن�شرة الثانية عن الطبعة الأ�صل ال�صادرة �سنة -1913
� ،1914ص (.)181 ،174-173، 169 ،164 ،153 ،143
 ال�شيخ �سيد محمد الخليفة بن ال�شيخ �سيد المختار الكنتيثقافية ف�صلية َّ
محكمة متخ�ص�صة في �ش�ؤون القارة الإفريقية
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قراءات

تاريخية
�دي غارق� � ًا ف ��ي م�شكالت
ال�سع � ّ
وبينم ��ا كان المغ � ُ
�رب ّ
ُ
ُ
ُ
االنق�س ��ام؛ كان ��ت القبائل العربي� �ة المعقلية ق ��د ا�ستكملت
زحفه ��ا واكت�ساحه ��ا للمج ��ال ال�شنقيط ��ي ،ووا َك � َ�ب ذل ��ك
ال�صدامات الع�سكري ��ة� ،أه ّمها حرب �شرببة
مجموعة م ��ن ِّ
م�ستج ّدةٌ
ف ��ي (1678-1671م) ،ونت ��ج عن ذل ��ك �أو�ض ��ا ٌع َ
بالمنطق ��ة على جمي ��ع الأ�صع ��دة� :سيا�س ّي� � ًا( :ظهور نظام
الإم ��ارات) ،واجتماع ّي� � ًا( :التماي ��ز الفئوي ال ��ذي ا�ستمر
قائم ًا �إلى حين دخول اال�ستعم ��ار الفرن�سي :ح�سان ،زوايا،
ال ّلحمة) ،وثقاف ّي ًا( :انت�شار اللهجة الح�سانية)(((.
و�أمام ه ��ذه الفو�ضى ال�سيا�سية الت ��ي ع ّمت المنطقة؛
ال�صحراوية تعرف نكو�ص� � ًا �شديد ًا ب�سبب
�أخذت التج ��ارة ّ
انعدام الأمن ،و�أي�ض� � ًا ب�سبب تف ّوق «الكارافيل» على الجمل
(�سفين ��ة ال�صح ��راء) ،ويكف ��ي �أنّ نعل ��م ،في ه ��ذا الباب،
ال�صح ��راء يك ّلف التاجر م� � ّد ًة تناهز
�أن ��ه �إذا كان اجتي ��از ّ
ال�شه َر ْي ��ن ف ��ي الذه ��اب ومثله ��ا في الإي ��اب؛ ف� ��إنّ ال�سفن
الإيبيري ��ة اخت�صرت المدّة ف ��ي َ�ش ْه ٍر واحدٍ ذهاب� � ًا و�إياب ًا،
وفوق ذل ��ك كانت تحمل �أثقا ًال تفوق كثي ��ر ًا ما كانت تحمله
ال�صحراوية(((.
القوافل ّ

ومم ��ا زاد ّ
الطي ��ن ب ّل ��ة؛ �أنّ منطق ��ة الحو� ��ض الأو�سط
لنهر النيج ��ر ،حيث توجد «تن ُبك ��تُ » و « َكاغ» ،وهي الموانئ
الطبيعي ��ة ل َوالت ��ة ،وج ��دت نف�سها ف ��ي مناف�س ٍة قوي� � ٍة منذ
مطلع الق ��رن 15م ،نتيجة �صع ��ود ق ّوة الإم ��ارات الحو�سية
�شرق� � ًا ومملكة جولف غرب ًا .زد على ذلك� :أنّ مناجم ذهب
�إفريقي ��ا الغربي ��ة (غالم ،بامب ��وك ،وغ ��وري) ،التي كانت
اله ��دف الأ�سا�س � ّ�ي لل ُم�ستك�ش ِفي ��ن الإيبير ّيي ��نَ ،وم ��ن جاء
بعده ��م من ال ��دول الأوروبي ��ة الأخرى خ�ل�ال القرن 17م،
وم ��ا تالهم م ��ن (الهولند ّيين ،والإنجلي ��ز ،والفرن�س ّيين)،
لم تعد لها الأهمي ��ة نف�سها حينما �أخذت ال�سفن الأوروبية،
بع ��د منت�صف القرن 16م ،تعود من �شواطئ �أمريكا مح ّملة
�ات معتبرة من هذا المعدن النفي� ��س ،وبات االهتمام
بكمي � ٍ
وال�سك ��ر ب�أمريكا
بجلب عبي ��د �إفريقيا �إلى م ��زارع القطن ّ
ه ��و ال�شاغل الأ�سا�سي لربابنة ال�سفن((( ،مما �أ ّثر في البنية
الديموغرافي ��ة بالق ��ارة ،فان�ض ��اف عام ٌل �سلب � ٌّ�ي �آخر �إلى
الئحة معيقات التط ّور بمنطقتنا ،وذلك في انتظار ال�ضربة
القا�ضية المتمثلة في حدث اال�ستعمار الفرن�سي عند ملتقى
القر َن ْين  19و 20للميالد(((.

الوافي2003 ،م ،الر�سالة الغالوية ،الرباط ،من�شورات معهد
الدرا�سات الإفريقية ،تحقيق حماه اهلل ولد ال�سالم� ،ص.206

الجغرافية الأوروب� �ي ��ة ،لقد ع��ان��ت الك�شوفات المالحية
البرتغالية الكثير خالل العقدَ ْين الثاني والثالث من القرن
15م ،بيد �أنه بعد اختراع الكارافيل تم ّكنوا من تجاوز ج ّل
ال�صعاب المالحية .وبح�سب مو�سوعة ويكيبيديا؛ ف ��إنّ
الكارافيل (بالبرتغاليةCaravel :)� :سفينة �شراعية
�صغيرة ذات �أ�شرعة مثلثة ،ط ّورها البرتغاليون في القرن
15م ،تتميز ب�سرعتها وق��درت�ه��ا العالية على ال�م�ن��اورة،
خ�صو�ص ًا �إذا َك��ا َن��تْ حمولتها منخف�ضةُ .ي��راج��ع :الذاكرة
الإفريقية ،م� .س� ،ص 61وما بعدها.

 Abitbol (M.), Tombouctou et les Arma,Paris, Maisonneuve et Larose 1979, p.
.et 250 104-84

ُ
الح�ساني»،
(((
ا�صطلح على ت�سمية العهد الجديد بـ«الع�صر ّ
ن�سبة ل ّلهجة الح�سانية التي باتت منت�شر ًة بالف�ضاء ّ
ال�شنقيطي
خ�لال القرن 18م .واللهجة الح�سانية في ُجملتها عربي ٌة
ف�صيح ٌة ممزوج ٌة ببع�ض الكلمات �أو التعابير الزنانـية (=
ونوجه عناية القارئ هنا �إل��ى� :أن��ه �ش�أن
كالم ِ�ص ْنهاجة)ّ .
مفهوم «بالد ال�سودان» ،الذي نجد له العديد من المرادفات
(= ب�لاد ال�ت�ك��رور� ،إفريقيا الغربية ،ال���س��ودان الغربي،
الف�ضاء ال�سينغامبي ،ال�سودان النيجيري)؛ ف ��إنّ مفهوم
«بالد �شنقيط» �أي�ض ًا ُيتداول للداللة على( :بالد ِ�ص ْنهاجة
ال�صحراء ،المجال البي�ضاني ،المنكب البرزخي ،المجال
الح�ساني) ،انظر� :أحمد ال�شكري ،الذاكرة الإفريقية في
�أفق التدوين �إلى غاية القرن 18م ( نموذج بالد ال�سودان)،
الرباط :من�شورات معهد الدرا�سات الإفريقية 2010م� ،ص
(.)30-23
((( الكارافيل :تع ّد الكارافيل� ،إل��ى جانب ال�سالح الناريّ
والمطبعة ،م��ن الأدوات الأ�سا�سية ف��ي نجاح الك�شوفات
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العدد (  ) 34محرم  -ربيع الأول 1439هـ � /أكتوبر  -دي�سمبر2017م

((( Voir: Delaunay (K.), Voyages à la Côte de
Étude historiographique .)1750-l’Or (1500
des relations de voyage sur le littoral
ivoirien et ghanéen, Paris, éd. Afera,
.Karthala 1994. p.13

((( �إنّ النجاحات الباهرة التي حقّقتها الك�شوفات الجغرافية
على يد البرتغال و�إ�سبانيا خالل القرنين  15و16م (اكت�شاف
�أم��ري�ك��ا ،وال���دوران ح��ول �إف��ري�ق�ي��ا) ،وال�ت��ي تدّعمت خالل
القر َن ْين 18-17م بمجهودات هولندا و�إنجلترا والدانمارك
تدريجي للمالحة التجارية بالبحر
تراجع
وفرن�سا� ،أدّت �إلى
ٍّ
ٍ
الأبي�ض المتو�سط لح�ساب المالحة التجارية فيما بين
�ض ّفتَي المحيط الأطلنطي .وانعك�س ذلك �سلب ًا على التجارة

وههن ��ا؛ ال بد من ا�ستح�ضار َد ْور العثمان ّيين ،بو�صفهم
ق ��و ًة عالمي ًة �إ�سالمي ًة منذ الق ��رن 15م ،في خريطة العالم
القديم والجديد بعد اكت�شاف �أمريكا ،والت�سا�ؤل عن كيفية
الم�ستجدَّات؟
تفاعلهم مع هذه
َ
ُ
َن ْحنُ نعل ��م �أنه بعد فت ��ح الق�سطنطيني ��ة �سنة 1453م
اهتزت عرو�ش الممالك الأوروبية الم�سيحية((( ،ثم �سرعان
الباب العال ��ي وجهته ،فانتقل �إلى ال�شام ،ثم م�صر
ما غ ّير ُ
التي دخلها العثمانيون �سنة 1517م ،وا�ستمر زحفهم غرب ًا
لإخ�ض ��اع ج ّل �أج ��زاء ال�ض ّف ��ة الجنوبية للبح ��ر المتو�سط،
�إل ��ى �أنّ توقفت قواتهم عن ��د نهر ملوية على ح ��دود الدولة
ال�سعدي نف�سه
ال�سعدية �سنة 1554م ،وبذلك وجد المغرب ّ
ّ
بي ��ن َف َكي �أكب ��ر قو َت ْين في العال ��م حينئذ :مملك ��ة �إ�سبانيا
والدولة العثمانية(((.
ون�سجل �أنّ التجربة التاريخية للعثمان ّيين في والياتهم
ّ
الواقعة على ّ
ال�ض َّف ��ة الجنوبية للمتو�سط ،وخ�صو�ص ًا خالل
القر َن ْي ��ن  17و 18للمي�ل�اد ،ر ّك ��زت عل ��ى فر� ��ض هيمنتهم
ال�صحراوية ،حيث تراجعت �أهميتها تدريج ّي ًا منذ منت�صف
ّ
ال�ق��رن 16م ،ث��م زادت ح �دّة التراجع خ�لال القر َن ْين 17
و18م .ويلخّ �ص الم�ؤرخ البرتغالي ودينهو (Vitorino
 )Magalhaes Godinhoك ّل هذه التحوالت في
ُ
الجمل
الكارافيل على
مقولته ال�شهيرة« :لقد انت�صرت
ِ
�سفينة ال�صحراء» ،وتع ّد الدرا�سات التي �أنجزها العالمة
وال �ب� ّ�ح��اث��ة ال�ف��رن���س��ي ف�ي��رن��ان��د ب��رودي��ل (Fernand
 )BRAUDELم��ن �أه � ّ�م و�أخ���ص��ب الأع �م��ال حول
المو�ضوع .انظر:
 La Méditerranée et le mondeméditerranéen à l›époque de Philippe II,
Paris, Armand Colin, 1949 ; deuxième
.édition révisée, 1966

((( بالنظر لقوة ال�صدمة التي �أحدثتها فتوحات الدولة
العثمانية وب�أ�س جيو�شها في محاربة الأوروبيين؛ فقد بات
التركي في كتابات المالحين الأوروب ّيين هو النموذج
إ�سالم
ال ُ
ُّ
المعياريّ في منطقة ال�سنغامبيا ،عِ لم ًا ب�أنّ الأتراك لم تكن
لهم �أيّ م�ساهمة تُذكر بهذا الخ�صو�ص .انظر:
 De Moraes (N. I.), A la découverte de la.petite côte au 18è siècle, T I, p 72

((( في �سياق هذه ال�ضغوطات من جانب العثمان ّيين �شرق ًا
ال�سعدي نف�سه مندفع ًا
والإ�سبان �شما ًال؛ وجد �أحمد المن�صور ّ
نحو الجنوب ،فقام بحملته الم�شهورة على مملكة ُ�سنغاي،
التي قادها جودر با�شا �سنة 1591م.

َ
ّإن الموقع الق ِص َّي ِلوالتة في
أعماق الصحراء ،ال يمكنه
بأي حال ّأن يشكل عائقًا أمام
تنمية وتطوير المدينة

ال�سيا�سي ��ة (ال�ضرائ ��ب) ،ث � ّ�م عرقلة مالحة �سف ��ن الدول
الأوروبي ��ة بالبح ��ر الأبي� ��ض المتو�سط من خ�ل�ال ما ُعرف
بالجه ��اد البح ��ري ،ونتيج ًة له ��ذه ال�سيا�سة؛ ّ
يت�ض ��ح لنا �أنّ
ال�صحراوية
الب ��اب العال ��ي لم ي�شغل نف�س ��ه ب�أمر التج ��ارة ّ
ن�سجل �أية مبادرة جدّية لهم
و�أو�ضاعها المقلقة ،كما �أننا ال ّ
لتن�شيطها بغر�ض ا�سترجاع ديناميتها ال�سابقة.
مجم ��و ُع ه ��ذه العوام ��ل ال�سلبي ��ة ،والمت�شابك ��ة محل ّياً
وجهو ّي ًا ودول ّي ًا ،كان لها بال ُغ الأثر في تراجع « َوالتَة» وغيرها
م ��ن مراكز التج ��ارة ال�صحراوي ��ة المعهودة؛ وه ��و تراج ٌع
ما�سة» منت�صف
ب ��د�أت م� ّؤ�شراته الأول ��ى منذ انهي ��ار ِ
«�س ِج ْل َ
الق ��رن 15م ،علم ًا ب�أنّ المدينة �ش ّكل ��ت ،على امتداد قرون
ال�صحراوية،
الع�ص ��ر الو�سيط ،قاع ��د ًة �أ�سا�سي ًة للتج ��ارة ّ
وق ��د نلم� ��س بع�ض جوان ��ب هذا التراج ��ع ل َوالت ��ة في كالم
ال�سع ��دي عنها ،ومم ��ا جاء عن ��ده�« :أُ ّ�س�ست
عب ��د الرحمن ّ
تن ُبك ��تُ على يد ت ��وارق مق�شرن في �أواخ ��ر القرن الخام�س
ا�س ي�سكن ��ون فيها ويع ّمرونها،
الهج ��ري ( ،)...ثم �أخذ ال ّن ُ
حت ��ى �صارت �سوق ًا للتج ��ارة ،وكان الت�س ّوق ُ
قبل في بي ُر (=
َوالتَة) ،و�إليه ت ��رد الرفاق من� :أهل م�صر و َو ْر َجلاَ ن و َفزّان
َ
و�سو�س ،ثم انتقل
وغدَ ِام�س وت� � َوات و َد ْر َعة وتَافاللت و َفا�س ُ
الجمي� � ُع �إلى تن ُبكتُ قلي ًال قلي ًال حت ��ى ا�ستكملوا فيه وزيادة
ال�صنهاجية ب�أجنا�سه ��ا ،فكانت عمارة
م ��ع جميع القبائ ��ل ِّ
تن ُبكتُ خراب بي ُر»(((.
وعل ��ى ال ّرغم من المب ��ادرات المتعدّدة الت ��ي قام بها
ال�سعدي (ت1656 .م) ،تاريخ ال�سودان ،م.
((( عبد الرحمن ّ
�س� ،ص (.)21-20
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تاريخية
بع� �ُ�ض �سالطين الدولة العلوية منذ الثلث الأخير من القرن
17م ،والتي ا�ستمرت طيلة القر َن ْين 19-18م ،لإعادة �إحياء
ال�صحراوي ��ة ،ومن ذل ��ك �إن�شاء مين ��اء ال�صويرة
التج ��ارة ّ
ال�صحراوية م ��ع المالحة
1767م ،بغر� ��ض ربط التج ��ارة ّ
أوروبي المتزايد ل ��م ي�سمح ب� ّأي
الأوروبي ��ة ،ف�إنّ ال�ضغ ��ط ال ّ
انف ��راج به ��ذا ال�ش�أن ،حت ��ى �إنّ «بول با�سك ��ون» في درا�سته
لكنا�ش ��ات «زاوي ��ة تازروال ��ت» جن ��وب المغ ��رب ،فيما بين
1853م و1868م ،ي�ؤكد �أنّ �أ�سواق المدينة لم ت�ستقبل �سوى
َ 19ع ْبد ًا و�أَ َمة(((.
وتَخْ ُل�ص فاطم ��ة الزهراء َط ُموح ،ف ��ي �أطروحتها �إلى
النتيج ��ة نف�سه ��ا؛ حينما �أ ّك ��دت �أنّ مين ��اء ال�صويرة خالل
الق ��رن 19م كان ي�ستقب ��ل �أق� � ّل م ��ن  50كل ��غ م ��ن الذه ��ب
�سنو ّي ًا((( ،وهي كمي ٌة زهيد ٌة ج ّد ًا مقارن ًة بما َكا َن ْت ت�ستقبله
لل�صحراء خالل
المراك ��ز التجارية على ال�ضفّة ال�شمالي ��ة ّ
ما�س ��ة وغيرهما،
الع�ص ��ر الو�سي ��ط ،مث ��ل :تاه ��رت ِ
و�س ِج ْل َ
وح�سبن ��ا هنا ا�ستح�ضار رواي ��ة ابن بطوطة الت ��ي �أثبتناها
�سابق� � ًا ،حيث نالحظ �أنه �أثناء كالمه ع ��ن َت َغا َزة ( َت َغ َا َزى)
ق ��ال في ح ّقه ��ا� :إنه ��ا قرية عل ��ى «حقارته ��ا ُيتعام ��ل فيها
بالقناطير المقنطرة من التّبر (الذهب في حالته الخام)».
و�إذا ج ��از لنا متابع ��ة ر�صد عنا�ص ��ر التراجع؛ يمكننا
ب�شكل عار� ٍ��ض ج ّل
التو ّق ��ف عن ��د مالحظ� � ٍة تُف�صح عنه ��ا ٍ
الم�ص ��ادر العربية الو�سيطي ��ة ،و�أي�ض ًا الإيبيري ��ة المتعلقة
بالف�ضاء ال�سنغامبي �إلى مطلع القرن 17م ،وتتم ّثل في كون
الكثي ��ر من المراكز الح�ضرية تت�ش ّكل م ��ن مدين َت ْين َ
(غا َنة
العا�صم ��ة ،كوكو ،بري�س ��ي� ،سل ��ى� ،صنغانة� ،إل ��خ) ،و َوالتَة
ل ��م تخالف القاع ��دة ،حيث -ه ��ي الأخرى -كان ��ت تت�ألف
من ثالثة �أج ��زاء :بيرو ،و�إيواالتن ( َوال َت ��ة) ،وتازخت التي
د ّمرها �أوالد يون�س في القرن 17م.

ومث ��ل ه ��ذه الظاهرة توح ��ي :ب� ��أنّ �صي ��رورة التّراكم
االقت�صادي المت�صاعد لم تكن متاح ًة
الم�ؤدّي �إل ��ى التط ّور
ّ
ال�صحراوي ��ة ،وغيرها م ��ن المراكز
�أم ��ام م ��دن القواف ��ل ّ
ّ
أ�سباب مختلف ��ة ،ولعل هذا ما دفع
الح�ضري ��ة ال�سودانية ،ل ٍ
ال�سعد �إل ��ى القول�« :إنّ َن َ�س ��قَ ِق َي ِم الق ��وم يتعار�ض مع
ول ��د ّ
اقتناء الثروة وادخارها وتنميتها؛ لأنّ اقت�صادهم اقت�صا ُد
توزي ��ع ال اقت�صاد تراكم ،ولذا ُيكتفى من تلك الثروات ب�س ّد
الحاجات الآن ّي ��ة ،وا�ستثمار الجزء الأوفر ف ��ي �إنتاج ال ِق َيم
الرمزية عبر َد ْور ٍة توزيع ّي ٍة وا�سع ٍة ن�سب ّي ًا»(((.

جدلية االقت�صادي والثقافي:

عاد ًة م ��ا تفيدُنا التجارب التاريخي ��ة للأمم وال�شعوب
�أنه م ��ا �إنْ يتحقّق فائ� � ٌ�ض� -أو بالأحرى تط� � ّو ٌر -اقت�صاديٌّ
المعني في تحقيق تط ّو ٍر على الم�ستوى
حتى ي�أخذ المجتمع
ّ
االجتماع ��ي والثقافيَ ،ب ْي ��د �أنّ هذه ال�صي ��رورة التاريخية
ل َوال َت ��ة ومحيطه ��ا الجه ��وي (ب�ل�اد �شنقي ��ط) ،ل ��م تعرف
الم�سار نف�سه ،حيث �أفرزت ظاه ��ر ًة متميزة ،نكاد �ألاَّ نجد
لها مثي ًال في التجارب التاريخية لج ّل الأمم وال�شعوب.
�إنّ الم�ؤ�ش ��رات والمعطي ��ات االقت�صادي ��ة ،م ّما وقفنا
التدريجي
عليه قبل قليل ،ك ّلها ت�سير بنا نحو ت�أكيد التراجع
ّ
ال�صحراوية منذ منت�ص ��ف القرن 15م� ،إلى غاية
للتج ��ارة ّ
الفرن�سي للمنطقة عند نهاية القرن 19م،
دخول اال�ستعمار
ّ
�واح من حياة
الأم ��ر ال ��ذي كان له ت�أثي ٌر �سلب � ٌّ�ي على عدّة ن � ٍ
ن�سجل �أنّ
ال ّنا�س ببالد �شنقيط؛ بيد �أنه بالموازاة مع ذلك؛ ّ
الفترة نف�سها (19-16م) َ�شهِ دت نم ّو ًا ثقاف ّي ًا تدريج ّي ًاَ ،ب َل َغ
�أعلى م�ستوياته خالل القرن 19م.
وبن ��ا ًء عل ��ى معطيات ه ��ذه الظاهرة الفري ��دة؛ طالب
البحاث ��ة �أحم ��د ول ��د الح�س ��ن (المتو ّف ��ى ع ��ام 2001م)
ّ
ب�ض ��رورة �إعادة تقيي ��م و�ض ��ع الثقافة العربي ��ة الإ�سالمية
بن ��ا ًء على ما �أبان ��ت عنه الثقافة ّ
كعب
ال�شنقيطي ��ة من عل ّو ٍ
((( محمد من�صور ،الوجه الآخ��ر للتجارة :التبادل التجاري الف � ٍ�ت خالل القر َن ْين  18و19م ،ومم ��ا يدفع به الباحثُ في
كو�سيط ثقافي� ،ضمن م�ؤ َّلف جماعي :الذاكرة والهوية،
الدار دعم ر�أيه و�إ�سناده� :أنه حينما كانت الثقافة العربية في ج ّل
البي�ضاء :من�شورات كلية الآداب والعلوم الإن�سانية -بنم�سيك
وتراجع ب ّيـ َن ْين؛
الب�ل�اد العربية الإ�سالمية تعاني من تدهو ٍر
ٍ
2013م� ،ص.56
((( Tamouh (Z.), Le Maroc et le Soudan au
XIXe siècle. Contribution à une histoire
régionale, Thèse de 3e cycle, Université
de Panthéon- Sorbonne (Paris I) 1982, p
.167
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((( محمد المختار ولد ال�سعد� ،إمارة الترارزة وعالقتها التجارية
وال�سيا�سية مع الفرن�سيين من � 1703إل��ى 1860م ،الرباط،
من�شورات معهد الدرا�سات الإفريقية2002 ،م ،ج� /2ص.702

كانت بالد ِ�شنقيط تعرف نه�ض ًة ثقافي ًة ثـ ّرة ومتم ّيزة خالل
بحال �أنّ تندرج �ضمن
القر َن ْين المذكو َر ْين ،وبذلك ال يمكن ٍ
المخت�صين في
التحقيب ��ات الكال�سيكي ��ة المتداول ��ة ل ��دى
ّ
النقد الأدبي العربي(((.
ولئ ��ن تف� � ّردت المنطق� � ُة به ��ذه المي ��زة؛ ف�ل�ا ب� � ّد لنا
م ��ن ا�ستح�ض ��ار جان َب ْي ��ن كان لهما �أث� � ٌر بال ٌغ ف ��ي ت�أطيرها
ومواكبته ��ا ،خ�صو�ص� � ًا بع ��د نهاي ��ة الق ��رن 17م ،ونق�ص ��د
�أ�سا�س� � ًا انت�ش ��ار الت�ص ّوف ُّ
الطرقي بي ��ن القبائل (القادرية
ال�صنهاجي ��ة على طلب
ّ
والتجاني ��ة) ،ثم تهاف ��ت القبائ ��ل ِّ
ال ّن�سب العربي.
التاريخي
�إنّ العب ��رة الم�ستخل�ص ��ة م ��ن هذا الر�ص ��د
ّ
تُب ّي ��نِ ،ب َما ال يدع مج ��ا ًال ّ
لل�شك� ،أنّ الموق� � َع ال َق ِ�ص َّي ل َوالتَة
حال �أنّ ي�ش� � ّكل عائق ًا
ال�صحراء ال يمكن ��ه ب�أي ٍ
ف ��ي �أعم ��اق ّ
حر�ص
�أم ��ام تنمي ��ة المدين ��ة وتطويره ��ا؛ م ��ا دام هن ��اك ٌ
�ص ��اد ٌق من جانب �أهلها وك ّل الغيورين على تراث المنطقة،
التاريخي المجيد ،ومن ذلك ما يقوم
لإعادة �إحي ��اء َد ْورها
ّ
ب ��ه مركز البح ��وث والدرا�س ��ات الوالتية ،م ��ن جهد متميز
في ه ��ذا المجال ،وكذل ��ك العمل على عمرانه ��ا وتنميتها،
بتي�سير الو�صول �إليها م ��ن خالل ا�ستكمال م�شروع الطريق
الذي يربط َوال َت ��ة بنواك�شوط ،وغيرها من مدن موريتانيا،
والوطني والدول ��ي ،وحينئذ؛
�وي
لربطه ��ا بمحيطه ��ا الجه � ّ
ّ
يمكنن ��ا التفكير ف ��ي م�شاريع اقت�صادي ��ة واجتماعية ،ت�أتي
ف ��ي مقدّمتها تلك المتعلق ��ة بالتنمية ال�سياحي ��ة والثقافية
والبيئي ��ة ،عل ��ى غرار م ��ا تفعل ع ��د ٌد م ��ن الم� ّؤ�س�سات غير
الحكومية بتن ُبكتُ .
�إنّ فك ��رة ا�ستكم ��ال الطري ��ق ،الت ��ي ما فت ��ئ الأ�ستاذ
((( ما تزال بالد �شنقيط (موريتانيا) �إلى الآن م�شهور ًة با�سم:
«بلد المليون �شاعر» ،وقد حقّق �شعراء المنطقة تم ّيز ًا الفت ًا
العربي خالل القرن 19م ،الأم��ر نف�سه
في خريطة ال�شعر
ّ
ينطبق على الإن �ت��اج الفقهي .ان�ظ��ر� :أح�م��د ول��د الح�سن،
ال�شعر ال�شنقيطي في القرن الثالث ع�شر الهجري :م�ساهمة
في و�صف الأ�ساليب ،طرابل�س ،من�شورات جمعية الدعوة
الإ�سالمية العالمية 1995م� ،ص ( )410 ،107وما بعدها.
البحاثة
ولال�ستبحار في الجانب التاريخي الثقافي؛ يمدنا ّ
عبد الودود ولد عبد اهلل بم�ؤ�شرات بالغة الداللة في م�ؤ َّلفه:
«الحركة الفكرية في بالد �شنقيط حتى نهاية القرن 18م»،
ال�صحراوية 2015م.
الرباط :من�شورات مركز الدرا�سات ّ

البحاث ��ة محمدو بن محم ��ذن ي�ؤ ّكدها ويداف ��ع عنها ،تم ّثل
ّ
ف ��ي نظري مب ��ادر ًة ن ّي ��رة� ،إذ يمكنه ��ا �أن ت� ّؤ�س� ��س لمرحل ٍة
جديد ٍة في تاريخ المنطقة؛ وك�أ ّني بزميلنا محمذن ي�ستلهم
تجرب ��ة الم�ؤ ّرخ الأمريك ��ي روبرت فوغ ��ل ()R. Fogel
ا�صل على جائزة نوبل عام 1993م ،ويعتمدها في نظر ٍة
الح ِ
َ
ا�ستباقي ٍة لما يمكن �أنّ ت�ؤول �إليه �أمور المنطقة حين َو ْ�ص ِلها
بال�شبكة ُّ
َّ
الط ُرقية((( 

((( لال�ستئنا�س بنظرية فوغل ،نحيل القارئ على مقالنا:
«المغرب هبة الأطل�س»� ،صدر �ضمن م�ؤ َّلف جماعي:
Ahmed CHOKRI et autres, Le Maroc don
de l’Atlas, In Sur les pistes du présahara.
.178-DTGSN-RABAT 2011, pp 165
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سياسية

جهود ّ
المؤسسات اإلقليمية اإلفريقية في
مكافحة اإلرهاب
دراسة تطبيقية عن المجموعة  )G5( 5للساحل اإلفريقي

�أ .محمد ب�شر جوب
كاتب وباحث في ال�ش�ؤون الإفريقية والدولية  -ال�سنغال

ّ
�شكلت

ُ
وا�ستراتيجيات
آليات
ٌ
ق�ض�ية الإرهاب ظاهرةً �أجل احتوائها ُو�ضعت � ٌ
وطنياً ،و�أكثرها
عالمي�ة� ،ش�غلت ال�ر�أي متن ّوعة ،بع�ض�ها �أخذ طابع ًا ّ
إقليمي �أو الدولي.
إقليم�ي والدول�ي ،وم�ن �أخذ الطابع ال
الوطن�ي وال
الع�ام
ّ
ّ
ّ
ّ
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وبما �أنه ��ا ظاهر ٌة تُع ُّد من �أكث ��ر الظواهر التي عرفها
المجتم� � ُع الدول � ُّ�ي تعقي ��د ًا؛ ف�ل�ا تم�ض ��ي فتر ٌة م ��ن الزمن
آليات
�إال وتظه ��ر مب ��ادراتٌ جديدة ،ته ��دف �إلى تطوي ��ر ال ِ
�ات الموج ��ودة ،لأخ ��ذ التط ��ورات الجديدة
واال�ستراتيجي � ِ
إقليمي
بال�ساحة في الح�سبان ،عل ��ى الم�ستوى
ّ
الوطني �أو ال ّ
ّ
�أو الدولي.
ومن �أجل توحيد الجهود والآراء �أق َّرت الجمعي ُة العا ّم ُة
للأمم المتحدة ،في � 8سبتمبر 2006م ،ا�ستراتيجي َة الأمم
المتح ��دة العالمية الم�شتركة لمكافح ��ة الإرهاب ،ت�ض ّمنت
ّ
�روف التي ت�ساع ُد على
خط َة عم � ٍ�ل تهدف �إلى معالج ِة الظ � ِ
انت�ش ��ا ِر الإره ��ابَ ،وم ْنعه ومكافحته ،واتخ ��اذ تدابير لبناء
ق ��درات ال ��دول ،وه ��ي و�إنْ كان ��ت خط ��و ًة مه ّم� � ًة من حيث
المب ��د�أ؛ �إال �أنه ��ا لم تحقّق حتى الآن نجاح� � ًا ُيذكر ،ولذلك
الخا�صة،
�شرع ��ت المنظم ��اتُ الإقليمي ُة ف ��ي و�ضع �آلياته ��ا
ّ
لتح ّمل الم�س�ؤولي َة الالزم َة تجاه الق�ضية.
كبير من
وعل ��ى م�ستوى �إفريقيا؛ ُلوحظ وجو ُد ت�أخّ ٍر ٍ
ِق َبل االتحادِ ال
إفريقي في المب ��ادرة بو�ضع ا�ستراتيجيةٍ
ِّ
�إفريقيةٍ لمكافحة الإرهاب ،فكان حتم ًا على المنظمات
الإقليمية �أن تتح ّمل م�س�ؤوليتها لمواجهة تحدي الإرهاب
الذي تف�شّ ى في القارة ،ومن هذا المنطلق– في نظري-
لل�ساحل».
جاءت ن�ش�أ ُة «المجموعة (ّ )G5( )5
وف ��ي هذا ال�سي ��اق؛ ت�أتي ه ��ذه الدرا�س ��ة للإجابة عن
الأ�سئلة الآتية:
�إل���ى �أي م���دى نجح���ت جه���ود االتح���اد الإفريقي
وم� ّؤ�س�سات���ه الفرعي���ة في احتواء جريم���ة الإرهاب في
القارة؟ وم���ا م�س ّوغات ن�ش�أة «المجموعة ( )5لل�ساحل
ومه���ددات «المجموعة ()5
الإفريق���ي»؟ وم���ا فُر����ص
ّ
لل�ساحل» �أمام تحدي الإرهاب في المنطقة؟
ّ

ال��م��ب��ح��ث الأول :ج��ه��ود االت��ح��اد
الإفريقي ،والم� ّؤ�س�سات الإقليمية تجاه
التحدي الإرهابي:
المطل ��ب الأول :التح ��دي الإرهاب ��ي ف ��ي
�إفريقيا:

إره���اب واحد ًا من التحدي���ات التي �أرهقت
عد ال
ُي ّ
ُ
الق���ارة الإفريقية ،و�شه���دت القار ُة ف���ي العقد الأخير

انتشار التنظيمات اإلرهابية
في منطقة الساحل والصحراء
هو نتاج تضافر العديد من
العوامل ،منهاّ :
تردي األحوال
المعيشية ،والتدخل األجنبي،
وانتشار الجماعات التبشيرية
ً
متمث�ل�ا في
تط��� ّور ًا مالحظ��� ًا ف���ي ق�ضي���ة الإره���اب،
تزاي���د الح���ركات والجماع���ات ،وف���ي ارتف���اع ن�سب���ة
العملي���ات الإرهابية ،ووفق ًا لبع����ض الإح�صاءات؛ ف�إنّ
ال�ساحل
معظ���م هذه الجماعات((( ينت�شر م���ن �أق�صى ّ
إفريقي في
ال�ساح���ل ال
ال
إفريق���ي بالغ���رب �إلى �أق�صى ّ
ّ
ّ
بيانات قام بجمعها «مركز الديانات
ال�شرق ،و�صدرت
ٌ
والجغرافي���ة ال�سيا�سي���ة ( ،»)CRGت�شي���ر �إل���ى �أنّ
الق���ارة الإفريقية عانت م ّما ال ّ
يقل ع���ن  1426حادثة
عنف �إرهابية ،فيما بين  1يناير 2016م و � 30سبتمبر
عدة عوامل،
2016م ،وقد يرج���ع
ال�سبب في ذلك �إلى ّ
ُ
منه���ا البنية اله�شّ ة للدولة الإفريقية ،وعدم اال�ستقرار
ال�سيا�سي ،وتف�شّ ي العنف والحروب الم�س ّلحة ،وتداخُ ل
الأفكار المتط ّرفة مع التركيبة التاريخية واالقت�صادية
واالجتماعية للقارة.
وال يقت�ص���ر ه���ذا االنت�ش���ا ُر المرع���ب للإره���اب
ف���ي القارة ف���ي منطقةٍ بعينها ،ب���ل ال تخلو منطق ٌة من
إرهاب���ي ،حيث جاء
مناطق الق���ارة من وج���ود تهديدٍ �
ٍّ
الجزائ���ري بوتفليق���ة ،بو�صفه
ف���ي مذك���رةٍ للرئي����س
ّ
ن�سق��� ًا ل�ش�ؤون مكافحة الإره���اب باالتحاد الإفريقي،
ُم ِّ
ُعر�ض���ت �أمام ق ّمة االتحاد�« :أنّ هناك �أكثر من 5000
جن�سيات مختلفةٍ ين�شطون مع الجماعات
إفريقي من
�
ٍ
ٍّ
((( محمد ب�سيوني :الإره ��اب الأ�سمر :خريطة الجماعات
الإره ��اب� �ي ��ة ف ��ي �إف��ري �ق �ي��ا، www.ida2at.com ،
2016/5/3م.
ثقافية ف�صلية َّ
محكمة متخ�ص�صة في �ش�ؤون القارة الإفريقية
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الإرهابي���ة في القارة ،وفي مناطق النزاعات الم�سلحة
الأخرى»((( ،ومع ذلك يمكن القول ب�أنّ ق َّوة الجماعات
الإرهابي���ة وفاعليته���ا في الق���ارة تختلف م���ن منطقةٍ
�إلى �أخ���رى ،كما �أنّ تداعياتها �أي�ض��� ًا تختلف من دولةٍ
�إل���ى �أخ���رى ،فف���ي ع���ام 2013م بل���غ ع���دد الهجمات
ف���ي �إفريقيا  789هجوم��� ًا ،ت�س ّببت في وف���اة 11,180
�شخ�ص ،ومقارن ًة بال�سن َت ْي���ن 2012م و 2013م؛ ارتفع
ع���دد الهجم���ات �إل���ى  %155و  %104عل���ى التوال���ي؛
وفق��� ًا لتقرير المرك���ز الإفريقي للبح���وث والدرا�سات
الإرهابية(((.
وال�ساح���ل الإفريقي؛ ي�شير
فف���ي منطقة ال�شم���ال ّ
تقري ٌر� ،صادر من مركز «درا�سات الإرهاب» بالواليات
المتح���دة لع���ام 2016م� ،إل���ى ارتفاع ن�سب���ة الهجمات
فيه���ا ،م���ن  206عملية �إل���ى  235عملية ،وف���ي تقريرٍ
�سابقٍ للمرك���ز نف�سه؛ جاء في���ه� :أنّ معدالت العمليات
الإرهابي���ة الت���ي وقعت في المنطق���ة ارتفعت �إلى 289
عملي���ة �إرهابي���ة خ�ل�ال 2014م((( ،ما يم ّث���ل ارتفاع ًا
بن�سب���ة  ،%800مقارن ًة ب�سنة 2001م ،وهي �سنة تو�سيع
تنظيم القاعدة لعملياته الإرهابية في مناطق مختلفة
من العالم(((.
وف���ي نيجيري���ا؛ ا�ستغل���ت جماع���ة «بوكوح���رام»
الحـ���دود الـت���ي ي�سه���ل اختراقه���ا بي���ن نيجيري���ا
والكامي���رون ،وخطفت رعايا �أجانب ف���ي الكاميرون،
كمـ���ا تـ�س ّبب���ت الأنـ�شط���ة الإرهابيـ���ة الـت���ي قامت بها
قـ���در بـ���ـ  45.000مـ���ن
الجماع���ة ف���ي نـ���زوح مـ���ا ُي ّ

الالجـئين والمهـاجرين العائــدي���ن النــيجير ّيين� ،إلى
تــ�ش���اد والكــامي���رون والنيجــر((( ،كم���ا �أ�صـبح و�سـط
الـ�ساح���ة الرئيـ�س���ة لعمليـ���ات جـي�ش
�إفريقيـ���ا �أيـ�ض��� ًا ّ
الـرب للمقاومـة The Lord›s Resistance
ّ
إفريقي جماعةً
 ،Armyوالـ���ذي يعتـبره االتحـا ُد ال
ُّ
�إرهابية ،وه���و م�س�ؤو ٌل عن ارتكاب
انته���اكات خطيرةٍ
ٍ
وا�سع���ة النط���اق ،وق���ام بتنفي���ذ معظم المذاب���ح التي
�شهدتها جمهورية �إفريقيا الو�سطى عام 2015م.
وما بي���ن ٍّ
كل من مالي وموريتانيا؛ �شاهدنا ن�شاط ًا
لجماعات �إرهابيةٍ تُو�صف ب�أنها خطيرة،
وا�سع النطاق
ٍ
منه���ا :تنظـيم القاعـدة في بـ�ل�اد المغـرب الإ�سالمي،
والتوحيـ���د والجهاد في غرب �إفريقيا ،و�أن�صار الدين،
أمني في
حي���ث ا�ستغلت ه���ذه الجماع���ات التده���ور ال ّ
البلد ْين ،فت�ضاعفت قدراته���م الع�سكرية والهجومية،
َ
ف����إذا �أ�ضفنا �إلى ذلك العملي���ات الإرهابية التي وقعت
ف���ي �شـ���رق �إفريقيـ���ا مــ�ؤخّ ���ر ًا ،كالهج���وم ال���ذي وقع
التجـاري ف���ي نـيروبي
علـ���ى «مجمـع ويـ�س���ت غايـ���ت»
ّ
ف���ي �سـبتمب���ر 2013م ،و�سلـ�سل���ة الح���وادث الفردي���ة
أ�شخا�ص
تفجـيرات والقب����ض على �
الت���ي تراوحت بين
ٍ
ٍ
متو ّرطي���ن بالإرهاب في منطقة جن���وب �إفريقيا ،نعلم
يقين ًا مدى انت�شار الإرهاب ُّ
وتوطنه في القارة ،ويحتَّم
إفريقي
ذل���ك �ضرورة تح ّرك الم�س�ؤولين في االتحادِ ال
ِّ
وفي الم� ّؤ�س�سات الإقليمية لتجاوز هذه الأزمة.

ال �م �ط �ل��ب ال � �ث� ��ان� ��ي :ج� �ه ��ود االت� �ح ��اد
الإفريقي في مكافحة الإرهاب:

الدولي في �إفريقيا في مطلع
كان ظهور الإره���اب
ّ
ً
تتو�س���ع وتكبر يوما بعد
الت�سعيني���ات ،وبد�أت خطورته ّ
((( مذكرة الرئي�س بوتفليقة ب�ش�أن �آفاق منع ومكافحة
التطرف ي���وم ،خ�صو�ص ًا بالتزام���ن مع تفجي���رات نيروبي عام
العنيف والإرهاب في �إفريقيا ،وكاالت الأنباء الجزائرية3 ،
1998م ،ث���م تبعتها �أح���داث � 11سبتمب���ر ،بعد هذَ ْين
يوليو 2017م.
َ
إفريق���ي مع الإرهاب
الحدث ْي���ن بد�أ تعاط���ي االتحاد ال
َ
ّ
((( African Centre for the Study and Research
ً
on Terrorism (ACSRT), The African union
«نيروبي»
أح���داث
�
فبعد
ية،
جد
أكثر
�
ا
���د
ع
ب
ّخذ
ت
ي
ب�سنةٍ
ّ
ُْ
)terrorism situation analysis report (AU-TSAR
2014 January-December 2014, p 15

((( Yonah ALEXENDER, Terrorisme in north
Africa and the sahel in 2016, March 2017,
.p8

((( محمد ب�سيوني ،الإرهاب الأ�سمر ،مرجع �سابق.
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((( تقريـر الأم �ي��ن ال�ع��ام عـن الأع �م��ال الـتي تــ�ضطلع بها
الأمــم المتحــدة لم�ساعدة الدول والكيانات الإقليميـة ودون
الإقليميـة في �إفريقيـا في مجـال مكافحة الإرهاب 9 ،يناير
2014م.)31/3( ،

واحدة ،و�أثناء الق ّمة الـ  35لمنظمة الوحدة الإفريقية
ع���ام 1999م تبنّ���ت المنظم��� ُة «اتفاقي���ة الجزائ���ر»،
واعتُب���رت �أول اتفاقي���ة على م�ست���وى المنظمة والدول
الإفريقي���ة ف���ي �إطار مكافح���ة الإره���اب((( ،وفي عام
ت���م تعزي���ز االتفاقية بو�ض���ع برنامج عمل بين
2002م ّ
دول االتح���اد ،وذلك لت�أكيد تع ّه���دات الدول الإفريقية
ف���ي تحجيم ومكافحة الجماعات الإرهابية ،من خالل
أ�شد العقوبات على َمن
�سن
ٍ
ّ
توقيع � ّ
ت�شريعات تهدف �إلى ِ
ت���ورط في الأعم���ال الإرهابية ،بالإ�ضاف���ة �إلى التعاون
البولي�س���ي ،وتب���ادل المعلوم���ات ،و َق ْم���ع و�سائل تمويل
ت���م تبنّ���ي البروتوكول
الإره���اب ،وف���ي يولي���و 2004م ّ
الإ�ضاف���ي على االتفاقية؛ وال���ذي كان الإطار القانوني
ال�سل���م والأم���ن الإفريق���ي ،ومه ّمت���ه
لإن�ش���اء مجل����س ّ
(((
مكافحة الإرهاب
الدولي بجميع �أ�شكاله .
ّ
بداي ًة من تل���ك الحقبة �إل���ى الآن؛ ت�أرجح م�ستوى
تعام���ل االتح���اد مع ق�ضي���ة الإره���اب بين الق���رارات
والتع ّهدات والبرامج التي تبنّاها بين الفينة والأخرى،
إفريق���ي تجري���م
فف���ي ع���ام 2009م ق��� ّرر االتح���ا ُد ال
ّ
ُقدم �إلى الجماع���ات الإرهابية من �أجل
الفدي���ة التي ت ّ
ت���م تعيين مم ّثل
تحري���ر الرهائ���ن ،وفي ع���ام 2010م ّ
إفريق���ي للتعاون في مج���ال مكافحة
ع���ام لالتح���اد ال
ٍّ
ّ
الإره���اب ،وف���ي يولي���و 2011م تبنّ���ى االتح���ا ُد قانوناً
�أ�سا�س ّي��� ًا لحثّ ال���دول الأع�ضاء على تعزي���ز قوانينهم
الوطنية في مكافحة الإرهاب(((.
إفريقي عل���ى م�ستوى
ل���م تك���ن جه���ود االتح���اد ال
ّ
ّ
إرهابي الذي اجتاح القارة ،ففي حين ركزت
التحدي ال
ّ
ّ
((( Joseph Léa NKALWO NGOULA, L’Union
Africaine à l’épreuve du terrorisme : forces
et challenges de la politique africaine de
.sécurité Cameroun, avril 2016, p4
((( Pascal DE GENDT, L’Union Africaine
face aux défit du continent, analyses et
.etudes politique international, 2016, p12
((( Mathieu OLIVIER, Kadhafi, Obiang,
Mugabe… ces présidents de l’Union
africaine qui font polémique, http://www.
.jeuneafrique.com, 02 février 2015

ّ
المنظم��� ُة جهودها في الجان���ب الت�شريعي؛ �أهملت في
الوقت نف�س���ه جوانب ذات �أهمية كبي���رة و�أ�سا�سية في
التعام���ل مع ق�ضي���ة الإرهاب ،فعلى الرغ���م من وجود
إفريق���ي للبح���وث والدرا�س���ات الإرهابي���ة
المرك���ز ال
ّ
( ،)ACSRTوه���و المرك���ز الوحيد عل���ى م�ستوى
تف�ض���ل االعتماد على الدرا�سات
الق���ارة ،فدول القارة ّ
الأجنبي���ة في و�ضع خططها لمكافحة لإرهاب؛ ما يدل
عل���ى عدم �إعطاء الأولوية لأهمية البحوث والدرا�سات
الإفريقي���ة ،وبالتال���ي دع���م المركز في ه���ذه المه ّمة،
�أ�ضف �إلى ذل���ك �ضعف التن�سيق على م�ستوى الأجهزة
اال�ستخباراتي���ة لل���دول ،ونق����ص المع���دات الالزم���ة
�شح في
للجيو�ش والوحدات
الخا�صة ،ويرجع ذلك �إلى ٍّ
ّ
الموارد التمويلية للمنظمة.
بح���د ذاته،
وبم���ا �أنّ ال���دول الإفريقية ،واالتحاد ّ
ودرا�س���ات متع ّمقةٍ حول الإرهاب
بحوث
ٍ
يفتق���رون �إلى ٍ
والدولي الموج���ود في الق���ارة؛ للوقوف على
المحل���ي
ّ
ّ
�أ�سبابه���ا الحقيقية وم���ن ثم معرفة ط���رق معالجتها،
و�أنّ معظم اال�ستراتيجيات تُو�ضع بنا ًء على الدرا�سات
تمت ب�صلةٍ للواق���ع الإفريقي،
الدولي���ة التي �أغلبه���ا ال ّ
وج َد
خا�صةَ ،
بل ُروعيت فيها م�صالح الق���وى العظمى ّ
االتحا ُد نف�سه عاجز ًا عن بل���ورة ا�ستراتيجيةٍ م�شتركةٍ
حد للعمليات الإرهابية �أو التقليل منها،
وناجحةٍ لو�ضع ٍّ
وهذا ما خ ّي���ب الأمل لدى عددٍ من ال���دول الإفريقية،
فب���د�أ التعويل على الجهود الإقليمي���ة والجهود الدولية
خارج �إطار االتحاد الإفريقي.

المطلب الثال ��ث :الم� ّؤ�س�سات الإقليمية
في مكافحة الإرهاب في �إفريقيا:

ُ
إقليم���ي ف���ي الق���ارة الإفريقية بعد
العم���ل ال
ب���د�أ
ُّ
ا�ستق�ل�ال الدول مبا�ش���رة ،وكان اله���دف منه تحقيق
التنمي���ة االقت�صادية للدول ،حي���ث كانت هي التحدي
الأبرز في �إفريقي���ا �آنذاك ،ا�ضطلعت هذه الم� ّؤ�س�سات
���ات �أخ���رى بجان���ب مه ّم���ة التنمي���ة
الفرعي���ة بمه ّم ٍ
ل�سد ثغرات
االقت�صادية ،حيث وجدت نف�سها م�ضطر ًة ّ
منظمة االتحاد الإفريقي ،وف���ي الآونة الأخيرة �أ�صبح
و�س ُبل تحقيقه من �أكث���ر الملفات ح�ضور ًا
ُّ
مل���ف الأمن ُ
رئي�س لتحقيق التنمية المن�شودة
في �أجندتها؛
ٍ
كمطلب ٍ
ثقافية ف�صلية َّ
محكمة متخ�ص�صة في �ش�ؤون القارة الإفريقية
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سياسية
المهددات
في الق���ارة ،وبم���ا �أنّ الإره���اب �أحد �أكب���ر
ّ
للأمن الإفريقي؛ و َّرط���ت الم� ّؤ�س�سات الإقليمية نف�سها
في ق�ضية مكافحة الإرهاب.
ف ��ي �ش ��رق �إفريقي ��ا تجتمع ثم ��ان دول ف ��ي منظمة
التج ّم ��ع الإقليم ��ي للتنمي ��ة ( ،)IGADوفي منظمة
جماع ��ة �ش ��رق �إفريقي ��ا (� ،)EACإال �أنّ الأُولى كانت
�أكث ��ر اهتمام� � ًا بملف ��ات الإره ��اب ،فف ��ي �سن ��ة 2006م
�أطلق ��ت ( )IGADبرنامج� � ًا لمدة �أرب ��ع �سنوات في
العا�صمة الإثيوبية (�أدي� ��س �أبابا) ،با�سم« :برنامج بناء
الق ��درات لمكافح ��ة الإره ��اب» ،اهت � ّ�م البرنام ��ج ببناء
الق ��درات والثقة ف ��ي منطقة ال�ش ��رق الإفريقي ،بجانب
العم ��ل الجماع ��ي ال ُمر َّك ��ز م ��ع الأع�ض ��اء ف ��ي المنطقة
وال�شركاء الدول ّيين بمختلف الم�ستويات ،ور ّكز البرنامج
عل ��ى خم�سة عنا�صر مه ّمة :تعزيز الإجراءات القانونية،
العم ��ل على تعزي ��ز التن�سيق بي ��ن �أع�ض ��اء المنظمة في
مكافحة الإرهاب ،تعزي ��ز الرقابة على الحدود ،التعاون
ف ��ي مج ��ال التدري ��ب وتب ��ادل المعلوم ��ات ،و�ض ��ع �إطارٍ
ا�ستراتيجي م�شترك(((.
ٍّ
وفي و�سط �إفريقيا؛ كان م�سرح العمليات الإرهابية
مبا�شر من
�داف
ف ��ي دولتَي ت�ش ��اد والكاميرون ،با�سته � ٍ
ٍ
جماع ��ة بوكوحرام ،فق� � ّرر ر�ؤ�ساء ال ��دول الأع�ضاء في
لجنة حو�ض وبحيرة ت�شاد ( ،)CBLTفي م�ؤتمرهم
الع ��ادي بتاريخ � 7أكتوب ��ر 2014م ف ��ي النيجر� ،إطالق
خا�ص ��ة �إقليمي ��ة لمواجهة الخط ��ر الإرهابي من
قوات ّ
جماع ��ة بوكوح ��رام ،وت � ّ�م تحدي ��د تاري ��خ  20نوفمب ��ر
2014م لبداي ��ة عمل ه ��ذه القوات ،وت�أخّ ��ر تفعيل هذا
القرار حت ��ى  20يناير 2015م ،حيث �أعلنت الكاميرون
م�شارك ��ة  2450جند ّي� � ًا ،و�أعلنت ت�ش ��اد م�شاركة 3000
جن ��دي ،فيما �أعلنت دولة بني ��ن �إر�سال  800جندي(((،
((( Patrick KİMUNGUYİ, Terrorism and
counter terrorism in East Africa, Research
Fellow, Global Terrorism Research Centre
and Monash European and EU Centre
.Monash University, p14
((( Jeanine FANKAM, Commission du bassin
du lac Tchad, La force multinationale
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وبم�شارك ��ةٍ من نيجيريا والنيجر تو ّقعت الدول �أن ي�صل
الع ��دد �إلى  8700جن ��دي ،وبد�أت هذه الق ��وات بالفعل
بمطاردة جماعة بوكوح ��رام ،وتنفيذ عمليات ع�سكرية
�ضدها.
ّ
ّ
بينما تن�ضوي دول غرب �إفريقيا تحت مظلة «المجموعة
االقت�صادية لدول غرب �إفريقيا» ،وفي داخل المنظمة تكفلت
لجنة المجموعة (،)ECOWAS Commission
وهي �إح ��دى الم� ّؤ�س�س ��ات الفرعية للمنظم ��ة ،بمه ّمة تحقيق
ال�سلم
ر�ؤي ��ة الجماعة االقت�صادية لدول غ ��رب �إفريقيا تجاه ّ
والأم ��ن ،ويوجد داخل اللجنة ق�س ��م �إدارة ال�ش�ؤون ال�سيا�سية
وال�س�ل�ام والأم ��ن ( ،)PAPSوه ��ي المعنية ب� ��إدارة ملف
الإره ��اب داخل المجموعة ،ومن �أهدافه ��ا :تعزيز الأمن من
خالل الم�ساع ��دة في مكافحة الجرائم العابرة للحدود -بما
فيها الإرهاب الدولي ،-وانت�شار الأ�سلحة ال�صغيرة والأ�سلحة
الخفيفة ،والألغام الم�ضادة للأفراد(((.
وف���ي االجتماع العادي لدول المجموعة في «دكار»
رئي�س اللجن���ة من الر�ؤ�ساء :التفكي���ر في �إن�شاء
َط َل َ
���ب ُ
ٍ
خا�صة للتعامل مع الإرهاب ،لكن لم يتلقَّ
قوات �إقليمية ّ
هذا الطلب خطوات جا ّدة من �صنّاع القرار بالمنظمة.
مبادرات دولية:
ٌ
بجان ��ب هذه الجهود الإفريقية م ��ن خالل الم� ّؤ�س�سات
الإقليمي ��ة ،وه ��ي ُتع� � ُّد قا�ص ��ر ًة بالمقارن ��ة م ��ع التح ��دي
الموجودُ ،وجدت مب ��ادراتٌ دولي ٌة خارج االتحاد الإفريقي،
منها مبادرتان قامت بهما الواليات المتحدة الأمريكية:
المب ��ادرة الأولى« :ال�شراك ��ة لمكافحة الإرهاب عبر
ال�صح ��راء»( : )TSCTPت� ّأ�س�س ��ت ع ��ام 2005م،
وت�ض � ّ�م من ال�شركاء ك ًال من( :الجزائ ��ر ،بوركينافا�سو،
الكاميرون ،ت�شاد ،مالي ،موريتاني ��ا ،المغرب ،نيجيريا،
parée contre boko haram, http://www.
.2015-8-camerpost.com, 18
((( Camilla ELOWSON and Justin MAC
DERMORT, ECOWAS Capabilities in
Peace and Security, a scoping study
of progress and challenges, Swedish
defense Research Agency, defense
.Analysis, December 2010, p31

النيج ��ر ،ال�سنغ ��ال ،تون�س) ،وقد تط ّورت ه ��ذه المبادرة
أمريكي
لتعزيز قدرات الدول الم�شاركة؛ في ظ ّل ال ّدعم ال
ّ
الم�ستمر ،وم�ساعدة بع�ض الدول كالجزائر والمغرب.
المب���ادرة الثاني���ة« :ال�شراكة لمكافح���ة الإرهاب
في �إقلي���م �شرق �إفريقيا» ( :)PREACTت� ّأ�س�ست
ف���ي 2009م ،بتموي���لٍ م���ن الوالي���ات المتح���دة �أي�ض ًا،
وت�شمل مجموع ًة من ال�شركاء ،هم( :جيبوتي� ،إثيوبيا،
كيني���ا ،تنزانيا� ،أوغندا ،بورندي ،جزر القمر ،رواندا،
�سي�شيل ،جنوب ال�سودان ،ال�سودان)(((.

((( �أميرة عبد الحليم� :إفريقيا في تقرير الخارجية الأمريكية
ح��ول الإره� ��اب 2016م ...ق ��راءة نقدية ،م��رك��ز الأه ��رام
للدرا�سات ال�سيا�سية واال�ستراتيجيةhttp://acpss.،
2017/8/ahram.org.eg ، 8م.

أوروبي مبادر ًة في 2011م،
فيما �أطلق االتح���ا ُد ال ُّ
�س ّماه���ا( :اال�ستراتيجية الأمنية والتنموية لل�ساحل)،
انطلق���ت ه���ذه المب���ادرة بع���د �أن قتلت القاع���د ُة في
مجل�س
المغ���رب الإ�سالمي مواطن��� ًا فرن�س ّي ًا ،ف�أن�ش����أ
ُ
ال�ش����ؤون الخارجي���ة للبرلم���ان ال
أوروب���ي فري���ق عملٍ
ّ
تمخَّ �ض���ت عن���ه ه���ذه اال�ستراتيجي���ة ،بم�شارك���ةٍ من
التن�سيق���ي لمكافح���ة الإره���اب للبرلم���ان
المكت���ب
ّ
الأوروبي.
ُع���د هذه الخطوة انتهازي��� ًة بامتياز ،حيث يرجع
وت ّ
ال�ساحل
�سب���ب هذا االهتمام �إلى �أنّ �أوروب���ا تنظر �إلى ّ
على �أنها منطقة غنية بموارد الطاقة والمعادن ،فكان
االهتمام الأوروبي ،بجان���ب االهتمام الأمريكي،
ه���ذا
ُ
حلق ًة من حلق���ات �صراع النفوذ بي���ن القو َت ْين ،وو�ضع
ال�سبيل الأمثل المت�صا�ص خيرات القارة.
ثقافية ف�صلية َّ
محكمة متخ�ص�صة في �ش�ؤون القارة الإفريقية
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قراءات

سياسية
المبحث الثاني :المجموعة ()5
لل�ساحل الإفريقي ،الن�ش�أة والتكوين:
المطل ��ب الأول :ال�ساح ��ل الإفريق ��ي..
الإطار الجغرافي والجيو�سيا�سي:

ال�ساح���ل الإفريق���ي تتّ�س���ع وت�ضي���ق تبع ًا
منطق���ة ّ
تم الأخ���ذ به ،ولذا نج���د البرامج التي
للمعي���ار الذي ّ
ّ
تهتم بالمنطقة تختلف �أحيانا في تعريفها وتحديدها.
ّ
«ال�ساحل» على
فم���ن الناحي���ة الجغرافيةُ :يطل���ق ّ
الممتد م���ن �إريتريا �إل���ى موريتانيا ،ويف�صل
ال�شري���ط
ّ
بي���ن �إفريقي���ا ال�شمالي���ة و�إفريقيا جن���وب ال�صحراء،
وي�شم���ل ك ً
ال م���ن( :بوركينافا�س���و ومال���ي والنيج���ر
ونيجيري���ا وال�سنغال وال�سودان) ،وه���ي منطق ٌة قديم ٌة
«ال�ساحل» مع
وعريق��� ٌة تاريخ ّي ًا ،وتُطل���ق �أحيان ًا كلم���ة ّ
(ال�صحراء-ال�ساح���ل) لت�شمل المنطقة
«ال�صحراء»
ّ
المذك���ورة بالإ�ضافة �إلى بع�ض دول ال�شمال الإفريقي:
(الجزائر وليبيا والمغرب وتون�س).
وم ��ن الناحي ��ة الجيو�سيا�سية :تُعتب ��ر المنطقة ذات
�أهمي� � ٍة وت�أثي � ٍ�ر مبا�ش � ٍ�ر ف ��ي عددٍ م ��ن ال ��دول المجاورة،
م ��ا جعل بع�ض التعريف ��ات تدمج في المنطق ��ة دو ًال مثل:
غامبي ��ا وغينيا بي�ساو ،ووف ��ق هذا المعي ��ار يمكن اعتبار
(الكاميرون و�ساحل العاج وغينيا) دو ًال �ساحلي ًة لعالقاتها
المبا�شرة مع دول هذه المنطقة �سيا�س ّي ًا و�أمن ّي ًا.
لل�ساح ��ل» تعريف ًا
اعتم ��دت دول «المجموع ��ة (ّ )5
�ضيق� � ًا للمنطقة ،باالعتماد على الدول الرئي�سية والأكثر
ت�أثير ًا فيها ،وهي الدول الخم�س التي �ش ّكلت المجموعة:
(بوركينافا�س ��و ،ومالي ،والنيج ��ر ،وموريتانيا ،وت�شاد)،
وه ��و تعريف �أخ ��ذ في االعتب ��ار المعي ��ار اال�ستراتيجي،
ووفق هذا التعريف تبل ��غ م�ساحة ال�ساحل 5.097.138
كل ��م ،2ويبلغ عدد المواطنين فيه 69.161.109 :ن�سمة
ال�ساح ��ل ف ��ي ه ��ذا
وف ��ق تقدي ��رات 2015م ،و�إذا ُذك ��ر ّ
ال�سياق تق�صد به :المنطقة التي ت�شمل هذه الدول فقط.
ا�ستراتيج ّي� � ًا :كان ��ت المنطق ��ة ،وم ��ا ت ��زال ،محور
دولي كبير ،كما �شهدت �أخير ًا �صراع ًا في النفوذ
اهتمام ٍّ
ٍ
بين فرن�سا والواليات المتحدة الأمريكية ،لأنّ �أغلب دولها
تُع ّد م�ستعمرات فرن�سية قديم ًا ،لذلك ت ّدعي فرن�سا حقّها
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التاريخي المزعوم في المنطقة ،بينما ت�سعى �أمريكا �إلى
ّ
فر� ��ض وجودها في المنطقة ،ونجح ��ت بالفعل في �إن�شاء
قاع ��دة ع�سكرية جوية له ��ا في النيجر ،وب ��د�أت في بناء
هذه القاع ��دة التي �ستك ّلفها  100ملي ��ون دوالر((( ،بينما
ما زالت فرن�سا ت�سيطر على العمليات الع�سكرية الجارية
في «مال ��ي» با�سم «�سيرفال» التي ب ��د�أت 2013م ،وح ّلت
مكانها عملية «برخان» في �أغ�سط�س 2014م.
إفريقي
وف ��ي ال�سن ��وات الأخي ��رة �شه ��د ّ
ال�ساح ��ل ال ّ
ظروف� � ًا ا�ستثنائية �صعب ��ة بفعل الإره ��اب ،حيث ورد في
إفريقي للبح ��وث والدرا�سات الإرهابية
تقري � ٍ�ر للمركز ال ّ
وال�ساح ��ل
(� )ACSRTسن ��ة 2013م� :أنّ الغ ��رب ّ
الإفريق � ّ�ي ه ��ي المنطق ��ة الأكث ��ر تع ّر�ض� � ًا للإرهاب في
�إفريقيا((( ،ويرجع ال�سبب �إلى عدة عوامل رئي�سة� ،ش ّكلت
ال�ساحل».
ظروف ًا منا�سبة لإن�شاء «المجموعة ( )5لدول ّ

ال� �م� �ط� �ل ��ب ال � �ث� ��ان� ��ي :ظ� � � ��روف ن� ��� �ش� ��أة
المجموعة ( )5لل�ساحل الإفريقي:

ف���ي  16فبراي���ر 2014م اجتمع���ت (موريتاني���ا،
بوركينافا�س���و ،ت�ش���اد ،النيج���ر ،مالي) ف���ي العا�صمة
الموريتاني���ة (نواك�ش���وط) للتوقي���ع عل���ى االتفاقي���ة
ثم �س ّمي���ت بعد ذلك بـا�سم
ال ُمن�شِ ئة له���ذه الم� ّؤ�س�سةّ ،
لل�ساح���ل» ،ن�سب ًة لعدد ال���دول الخم�س
«المجموع���ة ّ 5
الت���ي وقّعت عل���ى االتفاقية ،وه���ي دو ٌل ت�ش��� ّكل محور ًا
ال�ساحل؛ و�إن لم تحت�ضن المجموعة
�أ�سا�س ّي��� ًا لمنطقة ّ
ّ
كل دولها -كما �سبق بيانه ،-وقد ن�ش�أت المجموعة في
ظروف يمكن ح�صرها في العوامل الآتية:
ٍ

ت�صاع ��د وتي ��رة العملي ��ات الإرهابية في
منطقة ال�ساحل:

بع���د �سقوط جزءٍ من مالي �شمال البالد في �أيدي
بع����ض الحركات
بع����ض الجماع���ات الم�س ّلحة؛ وجدت ُ
(((

Etats-Unis : Une base américaine au Niger,
.http://www.bbc.com, 30 septembre 2016

((( The African union terrorism situation
analysis report, African Centre for the
Study and Research on Terrorism
.(ACSRT), January-December 2013, p25

الإرهابي���ة ف���ي ذل���ك فر�ص ًة لتو�سي���ع عملياته���ا ،وفي
للتمدد بعد تو�سيع
إرهاب ذريع��� ًة ّ
الوق���ت نف�سه َو َج َد ال ُ
فرن�سا لعملياتها الع�سكرية من خالل عملية «برخان»،
تن�شيط لبع�ض الجماعات الإرهابية،
فكان ذلك بمثابة
ٍ
الدعم
كم���ا �أنه �سرعان ما تق ّوت هذه الحركات بف�ضل ّ
المتوا�ص���ل من جان���ب نظيراتها ف���ي ال�ساحل والغرب
الإفريق���ي ،ه���ذا الدع���م تج���اوز عملي���ات التدري���ب
والم�ساع���دات المالي���ة؛ لي�شم���ل الم�شارك���ة الميدانية
الدعم
ف���ي مواجهة الق���وات الدولي���ة ،وقد جاء ه���ذا ّ
لجماعات مثل�« :أن�صار الدين» ،و «التوحيد
بالأ�سا����س
ٍ
والجهاد» في غ���رب �إفريقيا ،كما ظهرت تقارير ت�شير
�إل���ى وجود تفاهمات بين «التوحي���د والجهاد» والقوات
الفرن�سية((( ،وتع ّهدت حركة «�أن�صار الدين» بموا�صلة
الفرن�س���ي والجيو�ش الإفريقية
�ض���د الجي�ش
المعارك ّ
ّ
الم�شارك���ة مع���ه ،وذل���ك بع���د خروجه���ا م���ن مدينتَي
«تمبكت���و» «وكي���دال» الل َت ْين كانت ت�سيط���ر عليهما قبل
التدخل.
ت�صاع���د وتيرة العملي���ات الإرهابي���ة كان �شام ً
ال
ُ
ل���دول ال�ساح���ل ،حي���ث ورد ف���ي �آخ���ر تقري���رٍ للمركز
الإفريق���ي للبح���وث والدرا�س���ات الإرهابي���ة ع���ام
ال�ساحل
2014م� :أنّ الهجم���ات الإرهابية ،في منطقة ّ
وال�صحراء وغ���رب �إفريقيا ،ارتفعت من  220في عام
2013م �إل���ى  254ف���ي ع���ام 2014م ،فيم���ا و�صل عدد
ال�ضحاي���ا �إلى � 6052شخ�ص ،وهي زي���ادة و�صلت �إلى
 %100مقارن ًة بالعام الذي �سبقه(((.

التغ ُّي���ر كان في �صالح الحركات والجماعات الإرهابية
ح���د كبي���ر ،هذا م���ا جع���ل �أربع جماع���ات تدخل
�إل���ى ٍّ
تحال���ف جديدُ ،يدع���ى «جماعة ن�ص���رة الإ�سالم
ف���ي
ٍ
وي�ضم التحالف:
والم�سلمي���ن» ،بقيادة «�إياد �آغ غالي»،
ّ
«�أن�صار الدين» (�آغ غالي) ،و «المرابطون» (يتزعمها
مخت���ار بلمختار) ،و «�إمارة منطق���ة ال�صحراء» (تتبع
القاع���دة ف���ي ب�ل�اد المغ���رب الإ�سالم���ي) ،و «كتائب
ما�سين���ا» (و�سط مالي)((( ،ان�ضاف���ت �إلى هذا العامل
مبايع��� ُة جماع���ة «بوكوح���رام» لداع����ش م���ن جان���ب،
وم���ن جان���ب �آخ���ر ت�أ�سي����س ح���ركات �أخ���رى من�شقّة،
مث���ل« :داع����ش ال�صح���راء» بقي���ادة «�أب���ي الولي���د»،
وه���ذه الجماعة ه���ي التي تبنّ���ت هجمات ف���ي ٍّ
كل من
بوركينافا�س���و والنيجر ،كما كان للو�ض���ع الليبي �أي�ض ًا
�أث ٌر مبا�ش ٌر ف���ي تكوين خلفية قوية للحركات الإرهابية
ف���ي ال�ساح���ل ،خ�صو�ص ًا م���ع ظهور داع����ش ليبيا التي
�سيطرت على �أجزاء من ليبيا منذ نهاية 2014م(((.

�إخف ��اق بع� ��ض المب ��ادرات الإقليمي ��ة
والدولية:

ي�ؤكّ���د بع�ض الباحثي���ن((( � ّأن انت�ش���ار التنظيمات
ال�ساحل وال�صح���راء هو نتاج
الإرهابي���ة في منطق���ة ّ
ت�ضاف���ر العدي���د م���ن العوام���ل ،م���ن �أبرزه���ا :تر ّدي
ال�سافر في
الأح���وال المعي�شي���ة ،والتدخ���ل الأجنب���ي ّ
�ش�ؤون الق���ارة ،وانت�شار الجماع���ات التب�شيرية ب�شكلٍ
كثي���ف ،و�سهول���ة التنق���ل بي���ن ال���دول ،ع�ل�اوة على
الطبيعة الداخلية (االقت�صادي���ة والعِرقية وال َق َبلية)
ت�شجع على �إفراز تنظيمات
الت�ش� �كُّل الجدي ��د لخريط ��ة الجماعات للعديد من ال���دول ،والتي ّ
مت�ش���ددة ،في ٍّ
كل من :موريتاني���ا والجزائر ونيجيريا
الإرهابية:
ّ
ّ
مبادرات �إقليمية
أمني في المنطقة ،والتغ ّيرات التي ومالي ،في ظل هذا االنت�شار ظهرت
ٌ
مع االنفالت ال ّ
ال�ساحة الإقليمي���ة والدولية ،تغ ّيرت معها ودولية:
ح�صل���ت في ّ
تلقائ ّي ًا خريطة الحركات الإرهابية في المنطقة ،وهذا

((( �أميرة عبد الحليم ،مرجع �سابق.
((( African Centre for the Study and Research
on Terrorism (ACSRT), The African union
terrorism situation analysis report (AUTSAR) 2014 January-December 2014,
.p71

((( ت�سع جماعات �إرهابية رئي�سية تزرع الرعب �شمالي وغربي
�إفريقيا ،وكالة الأنا�ضول2017/3/21 ،م.
((( “داع�ش” في �إفريقيا ..فروعها ومبايعوها و�أن�صارها،
وكالة الأنا�ضول2015/11/17 ،م.
((( م��ادي �إبراهيم كانتي :الإره ��اب الإف��ري�ق��ي،
2015/09/5 ، futureuae.comم.

https://

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

33

قراءات

سياسية
المبادرات الإقليمي���ة :كان بع�ضها مجرد تع ُّهدات
لم تُنفّذ ،كالمبادرة التي تع ّهدت بها «�إيكوا�س» لإن�شاء
قوة م�شتركة لمكافحة الإرهاب ،في اجتماعها العادي
الـ( )49في «دكار» ،وبع����ض المبادرات ُنفِّذت لكن لم
ت�ؤت ثمارها حت���ى الآن؛ كمبادرة لجنة حو�ض وبحيرة
ت�شاد (.)CBLT
المبادرات الدولي���ة :الراجح �أنّ الغر�ض منها لم
يك���ن الق�ضاء على الإرهاب؛ بق���در ما �أنها اتَّخذت من
الإرهاب ذريع ًة للتدخل في ال�ش�ؤون الإفريقية ،وت�سويغ
التو�سعي���ة واال�ستعماري���ة ،ولي����س التدخل
�سيا�ساته���ا ّ
الفرن�سي وبناء القاعدة الأمريكية في النيجر ا�ستثنا ًء
التوجه.
من هذا ّ
فف���ي ّ
ظ���ل ه���ذه الظ���روف والعوام���ل ت�أت���ي ن�ش�أة
لل�ساح���ل» ،وال ّ
�شك ف���ي �أنّ االعتبار
«المجموع���ة (ّ )5
أمني كان الأوفر ّ
حظ ًا في اهتمامات المجموعة.
ال ّ

المطلب الثالث� :أجهزة المجموعة:
ح�صرت المادة ( )6من االتفاقية ال ُمن�شِ ئة �أجهزة

وتت�أل���ف اللجن���ة م���ن ر�ؤ�س���اء الأركان و�ضب���اط الأمن
العامة
المندوبي���ن من دولهم ،وير�أ�سها رئي�س الأركان ّ
في الدولة التي تر�أ�س المجموعة.
و ُو ِّكل���ت الأعم���ال الإداري���ة �إل���ى الأمان���ة الدائمة
و�إل���ى لجان التن�سيق الوطنية ،فتك���ون الأمانة م�س�ؤولة
ع���ن ر�صد وتقييم تنفي���ذ ا�ستراتيجية التنمية والأمن،
وعن ح�شد الموارد المالية لتمويل ا�ستراتيجية التنمية
الم�ستدام���ة ،وتت�أل���ف م���ن فري���قٍ م���ن الخب���راء ذوي
متعددة.
اخت�صا�صات ّ
فيم���ا تت�أل���ف لجن���ة التن�سي���ق الوطني���ة �أي�ض ًا من
خب���راء وطن ّيي���ن ،وتك���ون م�س�ؤول ًة عن ر�ص���د البرامج
والم�شاريع وتنفيذها في قطاعاتهم(((.
ه���ذا من حي���ث التنظي���ر� ،أم���ا من حي���ث الواقع
وممار�سات المجموعة؛ ف�إنّ مع�ضلة �سيادة المجموعة
وا�ستقالليته���ا تبقى مح ّك ًا كبي���ر ًا في واقع المجموعة،
الفرن�سي الم�شبوه
ال���د ْور
و�سيت�ض���ح ذلك عندما نورد َ
ّ
في منطقة ال�ساحل.

ال��م��ب��ح��ث ال���ث���ال���ث :م�ستقبل
المجموعة في خم�سة �أجهزة -1 :م�ؤتمر ر�ؤ�ساء الدول.
 -2مجل�س الوزراء -3 .لجنة الدفاع والأمن -4 .الأمانة المجموعة ( )5لل�ساحل وال���دور
الفرن�سي الم�شبوه:
الدائمة للمجموعة -5 .لجان التن�سيق الوطنية.
المطلب الأول :تحديات المجموعة:
فم�ؤتم���ر ر�ؤ�ساء الدول يت�ألف م���ن جميع الر�ؤ�ساء

إقليم ك ُثرت فيه المنظمات
ن�ش�أت المجموع ُة ف���ي � ٍ
الإقليمي���ة والبرامج المتنوعة ،و�أث���رت فيه التدخالت
الدولي���ة الداعي���ة �إل���ى مكافح���ة الإره���اب ،م���ا جعله
حد كبير ،وال يمنع ذلك
منطق ًة مليئ ًة بالتناق�ضات �إلى ٍّ
القول ب�أن مجرد ا�ست�شعار القادة م�س�ؤوليتهم ،والقيام
بطرح هذه المبادرة يمكن اعتباره خطو ًة �إيجابية� ،إال
�أنّ فر�ص نجاح المجموعة تكمن في مدى قدرة قادتها
على �إدارة مل���ف الإرهاب داخل المجموع���ة ،والتغ ّلب
عل���ى التحديات الماثل���ة �أمامهم ،ويمك���ن ح�صر هذه
التحديات في الآتي:

الأع�ض���اء ف���ي المجموع���ة ،وه���و الهيئ���ة العلي���ا لها،
العامة
وهو جه���از اتخاذ الق���رار وو�ض���ع ال�سيا�س���ات ّ
والخي���ارات اال�ستراتيجي���ة ،كما ي�ضم���ن �إدارة جميع
الأعم���ال ال�سيا�سي���ة والأمني���ة للمجموع���ة ،ويجتم���ع
الم�ؤتمر في دورةٍ عاديةٍ م ّرة ّ
كل �سن َت ْين.
ي�ض���م ال���وزراء
بينم���ا مجل����س ال���وزراء ،ال���ذي
ّ
الم�س�ؤولين عن التنمية ،هو الهيئة الم�س�ؤولة عن تنفيذ
ح���دده م�ؤتمر
�سيا�س���ة المجموع���ة عل���ى النح���و الذي ّ
ر�ؤ�س���اء ال���دول ،ويجتم���ع مجل����س ال���وزراء مر َت ْين في
ال�سنة.
ّ
ولجن���ة الدف���اع والأمن ه���ي المنوط���ة بالم�سائل ((( انظر :االتفاقية المن�شئة للمجموعة :المواد-10-8-7 :
.14-13
الأمنية لبلدان المنطقة ،بم���ا فيها مكافحة الإرهاب،
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التحدي البنيوي:

التهدي ��د الإرهابي في منطق ��ة ال�ساحل ال ينح�صر
فق ��ط في ه ��ذه ال ��دول الخم� ��س المن�ضوية تح ��ت مظلة
المجموع ��ة ،بل يتعداها �إل ��ى دولٍ �ساحلي ٍة مثل :نيجيريا
لل�ساح ��ل مثل :الكاميرون
وال�سنغ ��ال ،و�إلى دولٍ مجاورة ّ
تم ا�ستيعاب تلك الدول في المنظمة،
و�ساحل العاج ،فلو ّ
�أو االتفاق على �صيغ ٍة �أخرى ت�ضع في االعتبار �شمول هذا
التحدي لجميع هذه الدول ،لكانت بني ُة ُ
و�شكل المجموعة
�أكث ��ر ق ��در ًة وفاعلي ًة ف ��ي مكافح ��ة الإرهاب ،علم� � ًا ب�أنّ
�سات �أخ ��رى ،مثل
ال�سنغ ��ال تربطها به ��ذه ال ��دول م� ّؤ�س ٌ
«اللجنة الدولية الم�شتركة لمكافحة الجفاف في منطقة
ال�ساح ��ل» ،وال تُ�ستثنى من التهديدات الإرهابية ،فحركة
ّ
«تحرير ما�سينا» مث ًال تدع ��و لـ«�إحياء مجد �إمبراطورية
ما�سين ��ا» التي حكم ��ت (مالي ،والنيج ��ر وال�سنغال) مع
نهاي ��ة الق ��رن ال� �ـ ،18ونفّذت الحرك� � ُة من ��ذ ن�ش�أتها 14
هجوم ًا �إرهاب ّي ًا� ،أخطرها كان في فندق «رادي�سون بلو»،
وا�ستهدفت فيه ��ا �سائحين �أوروب ّيي ��ن((( ،بينما تع ّر�ضت
�ساحل العاج لعملية �إرهابية تبنّتها «القاعدة في المغرب
الإ�سالم ��ي» في مار�س 2016م ،وا�ستهدفت فيها منتجع ًا
�سياح ّي� � ًا((( ،فمن غير المت�ص ّور �أن تنجح الدول الخم�س
ف ��ي �إق�صاء الإرهاب م ��ن المنطقة؛ في حي ��ن تكون في
�ات النط�ل�اق عمليات
�ات وخلفي � ٌ
ال ��دول المج ��اورة ثكن � ٌ
�إرهابية ت�ستهدف المنطقة ب�أكملها!

فرص نجاح المجموعة ()5
تكمن في مدى قدرة قادتها
على إدارة ملف اإلرهاب داخل
ّ
المجموعة ،والتغلب على
التحديات الماثلة أمامهم

ف���ي مقدمتها :تحقي���ق الأمن في المنطق���ة من خالل
�إيج���اد ا�ستراتيجي���ة التدخ���ل الع�سكري ف���ي مواجهة
الجماع���ات الإرهابية ،وف���ي هذا �إ�ش���ارة وا�ضحة �إلى
تبنّ���ي الخي���ار
الع�سكري لمكافح���ة الإره���اب ،كما �أنّ
ّ
قدمتها المجموعة من���ذ ن�ش�أتها ر ّكزت
البرامج الت���ي ّ
في الجان���ب الع�سكري ،وال �أحد ي�ش���ك في �أهمية هذا
الخي���ار ،ولك���ن يج���ب �أن ال يك���ون هن���اك انتق���ا ٌء في
ال�ضروري ا�ست�صحاب
�آليات مكافحة الإرهاب ،وم���ن
ّ
العوامل الأخرى ،كالم�شكالت االقت�صادية وال�سيا�سية
واالجتماعي���ة الت���ي تُغذّ ي الفك���ر الإرهابي ،م���ع َو ْ�ضع
برامج �أخرى من�سجمة مع هذه العوامل.

التناف�س الإقليمي:

التع���دد غي���ر الر�شي���د �أو المن�ضب���ط للمنظم���ات
ّ
التحدي المو�ضوعي:
ال�ص���ف الإفريقي؛ لتباين
الإقليمي���ة ي�ؤ ّدي �إل���ى تفتُّت
ّ
م���ن الناحي���ة المو�ضوعية ذك���رت المجموعة في الم�صالح االقت�صادية وال�سيا�سية وتناف�سها ،و�صعوبة
(((
االتفاقي���ة ال ُمن�شِ ئ���ة لها �أهدافه���ا
ّ
الخا�ص���ة  ،وي�أتي التن�سيق بين ال�شبكة المت�شعبة لم�صالحها و�أن�شطتها،
بالإ�ضاف���ة �إل���ى �أنه ك ّلم���ا ازداد ع���دد المنظمات التي
(((  �أبوبكر دهما�س :جبهة تحرير ما�سينا ..جهاديو فوالن ت�شت���رك فيه���ا دولة معين���ة ق ّلت درج���ة التزامها تجاه
يبحثون عن “الإمبراطورية ال�ضائعة”https://www. .
المنظم���ات الأخ���رى ،وه���ذه م���ن �أكب���ر الم�ش���كالت
 7 alaraby.co.ukمايو 2016م.
يرجح البع����ض �أنّ
(((  Côte d›Ivoire : au moins 16 morts dansالت���ي تعان���ي منه���ا �إفريقيا ،حت���ى ّ
� des attentats revendiqués par le groupeإن�ش���اء بع����ض المنظمات لي����س �إال للت�سابق ف���ي تلقّي
Aqmi, http://www.leparisien.fr, 13 mars
الدولي من المانحي���ن ،ف�إذا �أرادت المجموعة
الدعم
ّ
ّ
.2016
ا�ستئ�ص���ال جريم���ة الإره���اب ف���ي المنطق���ة؛ فيجب
((( انظر :االتفاقية المن�شئة للمجموعة  5ال�ساحل ،المادة .4
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إقليمي مع
�أن تن����أى بنف�سها ع���ن الدخول في
ٍ
تناف����س � ٍّ
المنظمات الأخ���رى ،وت�ستح�ضر م�س�ؤوليتها الأ�سا�سية
في الق�ضاء على الإرهاب.

المطل ��ب الثان ��ي :ال ��دور الفرن�س ��ي
الم�شبوه في منطقة ال�ساحل:

م���ن الوا�ض���ح �أنّ فرن�س���ا ت�ضع عينه���ا دائم ًا على
�إفريقي���ا ،وهي تلعب ّ
بكل الأوراق ،وخ�صو�ص ًا �إذا تع ّلق
ال�ساحل �أو الغرب �أو ال�شمال الإفريقي،
الأمر بمنطقة ّ
حيث ما زالت حت���ى الآن تريد االحتفاظ بنفوذها في
ه���ذه المناطق ،وخ�صو�ص ًا في ّ
ظ���ل مزاحمة الواليات
المتح���دة الأمريكي���ة له���ا ف���ي المنطقة ،لق���د قامت
أ�سا�س���ي في �إن�ش���اء المجموع���ة ،ف�أول
ب���د ْورٍ �
فرن�س���ا َ
ٍّ
َم���ن باركها بعد �إن�شائها هو الجن���رال الفرن�سي «بيير
دفيي» بعبارت���ه الم�شهورة« :الوقت المنا�سب لتح�سين
أمني ف���ي الإقلي���م»((( ،وعلى غ���راره �أي�ض ًا
الو�ض���ع ال ّ
أوروبي خي���ر ًا بميالد المجموعة،
ا�ستب�شر المجل�س ال ُّ
الر�سمي لت�شكيل ق���وات المجموعة
كما كان الإع�ل�انُ
ُّ
البالغة  5000جندي ،في  2يوليو الما�ضي في «بماكو»
الفرن�س���ي «�إيمانويل
عا�صمة مال���ي ،بح�ضور الرئي�س
ّ
(((
ماكرون» مع الر�ؤ�ساء الأع�ضاء في المجموعة .
وبعد �إن�شائها ب�ستة �أ�شه���ر؛ قامت فرن�سا ب�إعالن
نهاي���ة عملي���ة «�سيرف���ال» و�إبدالها بعملي���ة «برخان»،
ول���م تكن نهاي���ة العملية ب�إرادةٍ الحكوم���ة المالية كما
تدع���ي فرن�س���ا ،ب���ل كان���ت فق���ط للتك ّيف م���ع الو�ضع
ّ
والتو�سع ف���ي �سيطرتها على الإقليم ،فعملية
الجديد،
ّ
«�سيرف���ال» كان���ت تقت�ص���ر عل���ى مالي ،بينم���ا عملية

((( General Pierre de villiers, propos tenus
devant l’ assemble national France 7
.octobre 2014

(((
Dossier de Presse – Opération
–BARKHANE minister des armes France
.Juillet 2017, p4
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«برخان» �أعادت فيها فرن�سا توزيع جنودها وقواعدها
الع�سكرية في دول المجموعة الخم�س ،ويبلغ عدد هذه
الق���وات الفرن�سية  4000جندي؛ �أي ما ي�ساوي تقريب ًا
الخا�صة للمجموعة مجتمعة! ويقود هذه
ع���دد القوات
ّ
مقر ل���ه في ت�شاد،
الق���وات جنرا ٌل
فرن�س���ي ٌ
مقيم في ٍّ
ٌّ
وي�ستند ّ
مخطط هذه القوات على ثالث نقاط:
 وحدة دعم رئي�سية« :غاوو» في مالي ،و «نيامي»في النيجر ،و «نجامينا» في ت�شاد.
�س���ت قواع���د م�ؤقّت���ة متقدم���ة ف���ي( :كي���دال،
 ِّوتي�ساليت ،و�أغالل ،ومداما ،وفايا ،و�أبي�شي).
للدع���م البح���ري ف���ي« :دكار» ،و
 ث�ل�اث نق���اط ّ«�أبيدجان» ،و «دواال»(((.
مكثف وم�ؤ ّث ٌر في المجموعة،
يوجد لفرن�سا ح�ضو ٌر ٌ
حي���ث تح�ض���ر اجتماع���ات الجن���راالت الخم�س���ة
للمجموع���ة ،وكان �آخره���ا في � 17أبري���ل 2017م في
ت�ش���اد ،كم���ا ت�شارك في العم���ل مع اللج���ان الم�س�ؤولة
�ض���د الهجمات
عن و�ض���ع الخط���ط واال�ستراتيجيات ّ
الإرهابية ،وتخطيط عمليات م�شتركة(((.
ف���ي  20ماي���و 2014م كان تبنّ���ي وزراء الداخلية
لل���دول الخم����س �إع�ل�ان نواك�ش���وط ،بح�ض���ور وزي���ر
الداخلي���ة الفرن�س���ي «برنار كازن���وف» ،وكان الإعالن
يدعو �إلى ت�سهيل تبادل المعلومات في المجال الأمني
و�إدارة الح���دود ،وفي الفترة م���ن � 20إلى  27دي�سمبر
تم تنفيذ �أول عملية ع�سكرية للمجموعة با�سم
2014م ّ
«عملي���ة  ،(((»Mangousteبم�شارك���ة الق���وات
الفرن�سي���ة الموجودة في عملية «برخان» ،وبقيادةٍ من
القاعدة الع�سكرية الفرن�سية البرية في «مداما».
(((

.16-Dossier de Presse, p14

((( Antonin TİSSERON, G 5 Sahel: une
simple organisation de plus? 25 mars
.2015 Bruxelles, p2

(((

.TİSSERON, p2

الفرن�سي
والمثي���ر في الأم���ر؛ �أنّ هذه التوظي���ف
ّ
ت���م �إق���راره في وثيق���ةٍ بعن���وان« :خارطة
للمجموع���ة ّ
الطريق لتعزيز الح���وار والتعاون بين المجموعة ()5
لل�ساح���ل واالتحاد الأوروبي» ،حيث وردت فيها �أنّ �آلية
ّ
التع���اون بين المجموعة واالتحاد الأوروبي ترتكز على
الآتي:
 م�شارك���ة االتح���اد الأوروب���ي ف���ي القم���م التيتقيمها المجموعة.
 لق���اءات �سنوية بي���ن وزراء خارجية المجموعةوالممثل���ة العليا لالتحاد الأوروبي لل�ش����ؤون ال�سيا�سية
والخارجية والأمنية.
 الم�شارك���ة المحتمل���ة ح�س���ب المو�ضوع���اتلأع�ضاء اللجنة الأوروبية في لقاءات المجموعة(((.
الفرن�سي ،ال���ذي و�ص���ل �إلى درجة
ه���ذا التوغّ ���ل
ّ
التح ّك���م بالمجموع���ة ،ق���د يثي���ر �شك���وك ًا ف���ي م���دى
ا�ستقاللي���ة المجموعة ،وقد يجعلها �آل ًة في يد فرن�سا،
�أو مج���رد واجه���ة �أخ���رى لعملية «برخ���ان» ،كما يزيد
التعقي���د �أي�ض ًا ف���ي المنطقة؛ لأنّ ح�ساب���ات و�أولويات
فرن�س���ا ف���ي المنطقة تجع���ل التحالف معه���ا في هذا
ال�ش�أن من قبيل التناق�ض� ،أ�ضف �إلى ذلك �أنّ التح ّكم
الفرن�س���ي في عمليات المجموعة �سي�ساهم في تحفيز
ّ
الجماع���ات الإرهابية الموجودة ف���ي المنطقة؛ لتزيد
�ضد دول المنطقة.
من حمالتها الهجومية ّ

ب�سب���ب الإره���اب لم ُيترج���م فعل ّي��� ًا في برام���ج عملٍ
ذات فعالي���ة تك���ون على م�ست���وى التح���دي الموجود،
والجه���ود الموجودة ينق�صها �أب�س���ط �شروط النجاح،
حي���ث ال يخلو �أغلبه���ا من االرتجال وتك���رار التجارب
ال�سابق���ة ،بالإ�ضاف���ة �إلى االعتم���اد الزائ���د والتبعية
غي���ر الم�س ّوغة للغ���رب ،كما يرجع الف�ش���ل الذي ُمني
إفريق���ي والم� ّؤ�س�س���ات الإفريقي���ة ،في
ب���ه االتح���اد ال
ّ
مكافحة الإرهاب� ،إلى البناء ّ
اله�ش لهذه الم� ّؤ�س�سات،
و�إخفاقه���ا ف���ي تلبي���ة متطلب���ات التنمية ،وبن���اء دولة
الم� ّؤ�س�سات ،ثم الق�ضاء على ال�صراعات ذات الأبعاد
المختلفة في القارة.
كان الأم���ل -وما يزال -هو �أن ت�صنع «المجموعة
لل�ساح���ل» فارق��� ًا في تعاملها م���ع ملف الإرهاب،
(ّ )5
نه���ج وتجرب���ةٍ مختلف���ةٍ ع���ن التجارب
وذل���ك بتبنّ���ي ٍ
البنيوي للمجموعة ،واعتمادها
ال�سابقة� ،إال �أنّ الخلل
ّ
وبخا�ص���ة فرن�سا� ،ش ّكل
الكبير عل���ى القوى الدولي���ة،
ّ
ّ
وال�شك في مدى ق���درة المجموعة
للتوج����س
م�ص���در ًا ّ
عل���ى االلتزام بتع ّهداتها في خلق بيئةٍ �أمنيةٍ خاليةٍ من
الإرهاب و�آثاره 

خاتمة:
و�صلت جريمة الإره���اب �إلى م�ستوى غير م�سبوقٍ
يه���دد حا�ض���ر الق���ارة وم�ستقبله���ا،
ف���ي �إفريقي���اّ ،
تو�ص���ل �إليه �صنّا ُع القرار في الق���ارة� ،إال �أنّ
وه���ذا ما ّ
حما�سهم في ا�ستدراك القارة من الوقوع في الإفال�س

((( Feuille de route pour renforcement des
dialogues et de la coopération entre le G 5
.Sahel et l’Union européenne, p5
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ُّ
النخب في شرق إفريقيا
�أ� .إبراهيم نا�صر
باحث في �ش�ؤون ال�شرق الأو�سط و�إفريقيا  -ال�سودان

عند

الحدي�ث ع�ن النُّخ�ب ف�ي �ش�رق
�إفريقيا ،من حيث الأنواع وال�سمات
ً
ُ
ف�ضلا عن طبيعة العالقات التي
وطرق ت�أثيرها،
تربطها بالحكومات التي تعمل في �إطارها ،يبرز
ٌ
مهم في هذا المج�ال� ،أال وهو قدرة
لنا
مو�ض�وع ٌّ
ه�ذه النُّخب على �إحداث التغيي�ر الم�أمول منها،
فال�ذي يم ّيز النُّخب في �ش�رق الق�ار الإفريقية
متع�ددة ومختلف�ة ب�أدوارها ،ولي�س�ت نخب ًا
�أنها ّ
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ذات طاب ٍع واح ٍد ،ف�إلى جانب النُّخب ال�سيا�س�ية
واالقت�ص�ادية والثقافي�ة؛ تب�رز لن�ا النُّخ�ب
مهم ًة في
الديني�ة وال َق َبل ّية التي مار�س�ت � َأد ْوار ًا ّ
وال�س�لم االجتماع�ي� ،إل�ى جان�ب
حف�ظ الأم�ن ّ
ً
�سيا�س�ية
ذلك �أخذت هذه النُّخب تمار�س � َأد ْوار ًا
ثم يت�ض�ح لن�ا� :أنه عل�ى الرغم من
مهم�ة ،وم�ن ّ
ّ
كون �أغلب الأنظمة ال�سيا�س�ية في �ش�رق القارة
ذات طاب� ٍع �ش�مولي؛ ف� ّإن هذه النُّخب ا�س�تطاعت

�أن تفر�ض نف�سها في ّ
ظل هذه النُظم ال�سيا�سية.
يتن�اول ه�ذا المق�ال تو�ص�يف ًا عام� ًا للنُّخب في
�ش�رق �إفريقي�ا ،م�ن حي�ث المفه�وم والأن�واع
وال�س�مات ،وطبيع�ة العالق�ة الت�ي تربطه�ا
بالأنظم�ة الحاكم�ة� ،إلى جان�ب المقارنة بينها
ف�ي عملي�ة الت�أثي�ر والتغيي�ر ف�ي مجتمعه�ا،
و�أدوارها الم�ستقبلية.

انطلق هذا البحث من فر�ضي ٍة مفادها�« :أنّ ال ُّنخب في �شرق
�إفريقي ��ا ،وفي ظ� � ّل الواقع الدول � ّ�ي الجديد ،والمتم ّث ��ل ب�إلغاء ك ّل
الهي ��اكل ال�سيا�سية القديمة التي تع ��ود بجذورها �إلى فترة ما قبل
الح ��رب الباردة ،ا�ستطاعت �أن تحافظ عل ��ى وجودها وت�أثيرها»،
وه ��ذا ما كان مدعا ًة �إلى طرح ت�س ��ا� ٍؤل مركزيٍّ  :ما طبيعة الأدوار
التي تقوم بها ال ُّنخب في �شرق �إفريقيا ،وما المدى الت�أثيري الذي
نت ��ج عن ممار�سة ه ��ذه الأدوار ،وم ��ا الم�ستقبل ال ��ذي ينتظرها؟
وللإجاب ��ة عن هذا الت�س ��ا�ؤل تمّ تق�سيم البحث �إل ��ى عدّة محاور،
ت�ش ّكل بمجموعها الإطار العام للبحث ،ف�ض ًال عن مقدمة ،وخاتمة
تو�صل �إليها الباحث.
تت�ض ّمن بع�ض اال�ستنتاجات التي ّ

في مفهوم ال ُّنخب:

ِفي ُن َخ ِب �أَ�صحابه �أَي ِفي ِخ َيار ِِه ْم»(((.
�أما ما ُيقابل كلمة «ال ُّنخبة» في قامو�س �أك�سفورد؛ فهي
كلمة ّ ،Elite
وتدل على مجموع� � ٍة �أو فئ ٍة اجتماعي ٍة مع ّينة
متفا�ضل ��ة على غيرها ،وذل ��ك المتالكها مي ��زة اجتماعية
واقت�صادية وفكرية و�سيا�سية(((.
وهناك تعاريف كثيرة لمفهوم ال ُّنخبة ،فمث ًال نجد الدكتور
عل ��ي الدين هالل ع ّرفها ب�أنها« :تل ��ك الأقلية التى تتمايز عن
باقي �أف ��راد المجتمع من حيث نفوذه ��ا وت�أثيرها(((» ،وهناك
َم ��ن يع ّرفها ب�أنها :مجموع� � ٌة �أو فئ ٌة قليل ٌة م ��ن النا�س ،يحت ّلون
مكان ًة اجتماعي ًة و�سيا�سي ًة واقت�صادي ًة مرموقة في مجتمعهم.
وبن ��ا ًء على م ��ا �سب ��ق؛ يمكننا تعري ��ف ال ُّنخب ��ة ب�أنها:
ق ّل� � ٌة من النا� ��س ،هُ م خي ��ار و�صفوة قومهم ،حي ��ث تمار�س
القيادي والم�ؤ ّثر ف ��ي محيطها ،بنا ًء على
هذه الق ّلة ال� � َّد ْور
ّ
الظروف االجتماعي ��ة وال�سيا�سي ��ة والفكرية واالقت�صادية
التي م ّرت بها تلكم المجموعة الب�شرية.
�أم ��ا المفهوم اال�صطالحي لل ُّنخ ��ب؛ فنجد تف�سيره في
مجموعة من التعريف ��ات التي ظهرت في الع�صر الحديث،
و�إذا كان مفهوم ال ُّنخب يعود �إلى �أعمال الفيل�سوف اليوناني
�أفالط ��ون ،عندما تح� �دّث عن �ض ��رورة �أن يحكم المجتم َع
فئ� � ٌة قليلة� /أو جماع ��ة من الأفراد النابهين ،ف� ��إنّ الت�ص ّور
وال�سيا�سي لمفه ��وم ال ُّنخبة الحديث يرجع �إلى
االجتماع � ّ�ي
ّ
الفرن�سي �سان �سيم ��ون Saint Simon
دفاع المفك ��ر
ّ
ُّ
عن حكم العلم ��اء ورجال ال�صناع ��ة� ،إال �أنّ مفهوم النخب
م�ؤخر ًا �أخذ معاني وم�ضامين متنوعة ،وبالخ�صو�ص عندما
�أق ّر ه ��و الآخر م�س�ألة الفروق الطبقي ��ة ،و�أكد التفاوت بين
الفق ��راء والأغني ��اء ،مما ح ��دَ ا �أتباع ��ه فيما بع ��د �إلى دفع
الفكرة نحو اال�شتراكية(((.

�إذا قي ��لَ :ن َخب فال ٌن �شيئ ًا َنخْ ب� � ًا� ،أي :انتخبه �أو انتقاه
�أو ا�صطف ��اه ،و�إذا قيلُ :انت ُِخ َب ُف�ل�ان� :أي ُا ُ
�صط ِف َي من بين
مجموع ��ة م ��ن النا� ��س ،وا�صطف ��ى ال�شيء بمعن ��ى :اختاره
وا�ستخل�ص ��ه ،يقول ابن منظ ��ور في ل�سان الع ��ربَ « :ن َخ ْبتُه
خاب :االن ِتزاع» ،و
�أَ ْن ُخب ��ه �إِذا َنزَ ْعتَه .والنَّخْ ُب :ال َّنزْ عُ .واال ْن ِت ُ
«ا ْنت ََخ َب ال�شي َء :اختا َره .والنُّخْ َب ُةَ :ما اخْ تَا َر ُه ِم ْنهُ».
ونجد تعريف «ال ُّنخبة» في المعاجم العربية كما ي�أتي:
« ال ُّنخب ��ة ...ال ُمخْ تا ُر .وا ْنت ََخ َبهُ :اخْ ت ��ا َر ُه»((( ،و « ُنخْ ب ُة ال َقوم
و ُن َخ َبتُهمِ :خيا ُرهم»،
ُ
و«االنتخاب :االختيا ُر واالنتقا ُء ،ومنه ((( اب��ن منظور ،ل�سان ال�ع��رب ،)752 /1( ،دار ��ص��ادر –
بيروت ،ط1414 - 3هـ.
ال ُّن َخب� � ُة؛ وه ��م الجماعة تُخْ تا ُر م ��ن الرج ��ال» ،و «النُّخْ بة،
ال�ض � ِّ�م :ال ُم ْنت ََخ ُبون ِمنَ ال َّنا� � ِ�س ال ُم ْن َت َق ْون»(((َ «.و ُي َق ُ
ال :جا َء ((( 2The Oxford Thesaurus, the reader digest
ِب َّ
complete word Finder the reader’s digest
.Association limited, London, 1993, p: 476

((( القامو�س المحيط ،للفيروز�آبادي� ،ص.175

((( اقتراب النخبة في درا��س��ة النظم ال�سيا�سية المقارنة،
محمود خليفة جودة محمد – المركز الديمقراطي العربي،

((( ابن منظور ،ل�سان العرب ،)752 ، 751 /1( ،دار �صادر –
بيروت ،ط1414 - 3هـ.

((( محمد بن �صنيتان :النخبة ال�سعودية درا�سة في التحوالت

http://democraticac.de/?p=550
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�أنواع النُّخب في �شرق �إفريقيا:

عندم ��ا ي�أت ��ي الحديث ع ��ن ال ُّنخب ف ��ي منطقة �شرق
ودول مختلف ٍة
�إفريقيا؛ فذلك يعني التط� � ّرق �إلى
ٍ
مجتمعات ٍ
ِعرق ّي ًا وثقاف ّي ًا ودين ّي ًا ،وهذا ما ُي َ�ص ّعب مه ّمة بحثنا ،بمعنى
�آخ ��ر :دول منطق ��ة �شرق �إفريقي ��ا هي دو ٌل تح ��وي كيانات
مجتمعية وديان ��ات مختلفة ،بالإ�ضافة �إل ��ى بع�ض التداخل
ال ِعرق ��ي والدّيني بي ��ن بع�ض الدول المتج ��اورة ،على �سبيل
ّيني بين ال�س ��ودان و�إريتريا،
المثال :التداخ ��ل
العرقي والد ّ
ّ
وكذلك بين �إثيوبيا و�إريتريا ،وال�صومال و�إثيوبيا ،وجيبوتي
وال�صومال ،وال�صومال وكينيا.
ويمكننا ت�صنيف ال ُّنخب في منطقة �شرق �إفريقيا �إلى
الآتي:

�أو ًال :ال ُّنخبة ال�سيا�سية:

ُتع� � ّد ال ُّنخب ��ة ال�سيا�سي ��ة ظاه ��ر ًة مجتمعي� � ًة مالزم� � ًة
�ري عا ّمة ،وتم ّث ��ل في الوقت ذات ��ه �ضرورة
للمجتم ��ع الب�ش � ّ
تنظيمي ��ة ،تفر�ضه ��ا الخ�صو�صي ��ة البنائي ��ة والوظيفي ��ة
للمجتم ��ع ال�سيا�س ��ي بوج ��هٍ خا� ��ص ،فالب�ش ��ر بطبيعته ��م
وازع وحاكم ،كما
الإن�ساني ��ة يحتاجون في ك ّل
اجتماع �إل ��ى ٍ
ٍ
ال�سيا�سي الحديث وت�صريف
�أنّ متطلب ��ات تنظيم المجتمع
ّ
�ش�ؤون ��ه؛ تقت�ض ��ي �ض ��رورة تق�سي ��م العم ��ل ال�سيا�س � ّ�ي بين
تخت�ص ق ّل� � ٌة منهم بمه ّمة ر�سم ال�سيا�سات
�أع�ضائه ،بحيث
ّ
العا ّمة واتخاذ القرارات ال�سلطوية الملزمة(((.
وت�أ�سي�س� � ًا عليه؛ يمكنن ��ا القول ب�أنّ ال ُّنخب ��ة ال�سيا�سية
تتكون م ��ن مجموعة م ��ن الأ�شخا�ص الذي ��ن ي�ساهمون في
تدبي ��ر �ش�ؤون العا ّمة ،ويمتازون عن غيرهم ب�شجاعة اتخاذ
الق ��رار و�صنعه ،وه ��ذه ال ُّنخ ��ب تعمل تحت مظ ّل ��ة �أحزاب
�سيا�سي ��ة في بلدان �شرق �إفريقيا ،على �سبيل المثال :يوجد
م�سج�ل ً�ا ،منها
ف ��ي �إثيوبيا م ��ا يق ��ارب  60حزب� � ًا �سيا�س ّي ًا ّ

معار�ض ��ة و�أخرى داخل االئت�ل�اف الحكومي ،و ُيعتبر حزب
الجبهة الثوري ��ة الديمقراطية ال�شعبية م ��ن �أكبر الأحزاب
ال�سيا�سية ف ��ي البالد ،وكذلك في جن ��وب ال�سودان؛ هناك
ح ��زب الحرك ��ة ال�شعبية لتحرير ال�س ��ودان ،والذي يع ّد من
�أقوى الأحزاب ال�سيا�سية و�أكبرها فيها.

ثانياً :ال ُّنخبة الثقافية:

ت�شمل هذه ال ُّنخبة :الك ّت ��اب والروائ ّيين وال�صحاف ّيين
ّ
والمنظرين وال�شع ��راء والف ّناني ��ن ،بالإ�ضافة
والمف ّكري ��ن
�إل ��ى �أ�سات ��ذة الجامع ��ات والمعاه ��د العلي ��ا ،عل ��ى �سبي ��ل
المثال توج ��د في �أوغن ��دا :الم� ّؤ�س�سة الأوغندي ��ة للثقافات
الم�شتركة ،وتن�شط هذه ال ُّنخب تحت مظ ّلة هذه االتحادات
والم� ّؤ�س�سات الثقافية.

ثالثاً :ال ُّنخبة ال َق َبل ّية:

عل ��ى غ ��رار المجتمع ��ات العربي ��ة مجتمع ��ات �ش ��رق
�إفريقيا ،يغلب عليها الطابع ال َق َبلي ،وتُعتبر القبيلة في �شرق
�إفريقي ��ا من �أه � ّ�م الكيان ��ات االجتماعي ��ة وال�سيا�سية التي
ت�ساه ��م م�ساهم ًة كبير ًة في ال ��دول الإفريقية ،فالقبيلة هي
مجموع ��ة ب�شرية غالب ًا ما تنتمي �إلى َن�س � ٍ�ب واحدٍ يعود �إلى
جدٍّ واحد ،وتتكون القبيلة من مجموعة ع�شائر وبطون ،وفي
إقليم واحدٍ يعتبرونه
غالب الأمر �أفراد ال َق َبل ّية يعي�شون في � ٍ
موطنهم ،ويخ�ضعون لإمرة �شخ�ص ُيطلق عليه ا�سم «�شيخ
القبيل ��ة» �أو «ناظر القييلة» ،وبذلك يمكننا �أن نقول :ال ُّنخب
ال َق َبل ّية في �شرق �إفريقيا تتكون من �شيوخ القبائل �أو ّ
النظار
و�شي ��خ الع�شيرة ،و ُيطلق عليه ��م «�أعيان القبائ ��ل» .وهناك
و�سيا�سي في دوله ��ا ،مثل قبيلة
ثقل اجتماع � ٍّ�ي
قبائ ��ل ذات ٍ
ٍ
الدين ��كا في دولة جن ��وب ال�سودان ،واعتماده ��ا على ثقلها
ال�سيا�س ��ي واالجتماعي ،وا�ضطهادها لبقي ��ة القبائل الذي
�أدى �إلى انفجار الو�ضع في جنوب ال�سودان.

رابعاً :ال ُّنخبة الدينية:

والإخ �ف��اق��ات ،مركز ال��وح��دة العربية� ،سل�سلة �أط��روح��ات
الدكتوراه ،العدد (� ،)2005( ،)48ص.23
((( �أ��س��ام��ة معقافـي :النخـبـة الحاكـمـة وم�سـار التحـول
الدیمقـراطي درا�سـة حالـة تـون�س (1987م – 2010م)،
مذكرة التخرج لنيل �شهادة الماج�ستير في العلوم ال�سيا�سية
تخ�ص�ص :الدرا�سات المغاربية ،جامعة
والعالقات الدولية ّ
الجزائر -كلية العلوم ال�سيا�سية والإع�ل�ام /ق�سم العلوم
ال�سيا�سية والعالقات الدولية2011( ،م)� ،ص.2
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تتم ّثل ال ُّنخب الديني ��ة في :الم�شايخ ووجهاء الطوائف
الديني ��ة ،وعلم ��اء الاله ��وت والعقي ��دة ،وك ّل َم ��ن ي�ش ّكلون
أتباع تجمعهم رابطة دينية،
مراجع دينية و�أ�صبحوا زعماء ل ٍ
فمث�ل ً�ا الحاخامات ُيعتب ��رون نخبة اليهود ،كم ��ا ُي�ش ّكل بابا
الكاثوليك وكارديناالت الفاتيكان نخبة الم�سيحيين ،بينما
نخبة الم�سلمين هُ م الفقه ��اء وعلماء الدين و�شيوخ الطرق

ال�صوفي ��ة .وهناك كيانات ف ��ي بلدان �ش ��رق �إفريقيا تعمل
ف ��ي �إطارها ال ُّنخ ��ب الدينية ،على �سبيل المث ��ال :المجل�س
الأعلى لل�ش�ؤون الإ�سالمية في �إثيوبيا ،والمجل�س الإ�سالمي
في جنوب ال�سودان ،وهيئة علماء ال�صومال في ال�صومال.

خام�ساً :ال ُّنخبة االقت�صادية:

ت�ض � ّ�م هذه ال ُّنخب ��ة �أفراد ًا تم ّكنوا ع ��ن طريق التجارة
�أو ال�صناعة ،وهُ ��م �أ�صحاب ممتلكات وعق ��ارات و�شركات
خا�صة
و�أر�ص ��دة مالي ��ة �ضخم ��ة ،ويتج ّمعون في اتح � ٍ
�ادات ّ
به ��م ،بمعن ��ى �آخ ��ر ال ُّنخب ��ة االقت�صادية ه ��ي ال ُّنخبة التي
مجتمع ما ،و�إذا
تحتكر بيده ��ا عوامل الإنتاج وموارده ف ��ي
ٍ
بحثن ��ا �سبل �إيجاده ��ا في �ش ��رق �إفريقي ��ا؛ ف�سنالحظ �أنه
مرتب � ٌ�ط بالأنظم ��ة المتح ّكم ��ة في بل ��دان المنطق ��ة ،فمن
المعل ��وم مث�ل ً�ا �أنّ النظ ��ام الإريت ��ري ه ��و نظ ��ا ٌم �شيوعي،
والأنظم ��ة ال�شيوعية ال تتيح لل ُّنخب ��ة التجارية �أن تبزغ؛ لأنّ
الحكومة هي َم ��ن ت�سيطر على عوامل الإنتاج وموارده ،و�إن
�أتاح ��ت لل ُّنخبة االقت�صادية البزوغ؛ فمن ال�صعب �أن ت�سمح
لها ب�أن تت�صرف بعيد ًا عن �سيطرتها.

�ساد�ساً :ال ُّنخبة الع�سكرية:

تعود العالقة ّ
المتميزة بين
ُّ
النخب السياسية والحكومات؛
إلى كونها وليدتها وتعمل
ضمن إطارها السياسي

ال ُّنخب ال�سيا�سية:

 �صنع القرار :تع ّد ال ُّنخبة ال�سيا�سية في منطقة �شرق�إفريقي ��ا هي َمن ت�صنع الق ��رارات ،ولكن الأمر يختلف من
دول ٍة لأخرى ح�سب الأنظم ��ة الحاكمة ،ففي �إريتريا ال ُّنخبة
ال�سيا�سية هي نخبة حزب الجبهة ال�شعبية ،وهي َمن ت�صنع
الق ��رارات� ،أما في بقي ��ة الدول ،ك�إثيوبي ��ا وكينيا و�أوغندا،
ف� ��أ َد ْوار ال ُّنخبة ال�سيا�سية في عملية �صن ��ع القرار متباينة،
لكن الت�أثير الأقوى للأحزاب الحاكمة.
 ح�ش ��د الر�أي الع ��ام� :أي�ض ًا ت�ؤدي ال ُّنخب ��ة ال�سيا�سيةَد ْور ًا م�ؤ ّث ��ر ًا ف ��ي ح�ش ��د ال ��ر�أي الع ��ام ب�أنواع ��ه المختلف ��ة
(العف ��وي ،الف ّعال ،والم�ؤقت) ،على �سبي ��ل المثال :حاولت
ال ُّنخبة ال�سيا�سية في ال�صومال ح�شد الر�أي العام من �أجل
التفاعل مع الق�ضايا المه ّمة والمخاطر المحدقة بالبالد.

مار�س ��ت ال ُّنخب الع�سكري ��ة َد ْور ًا مه ّما ًف ��ي دول �شرق
�إفريقي ��ا ف ��ي َن ْيل ا�ستقاللها م ��ن الق ��وى اال�ستعمارية ،وما
واالجتماعي في �أغلب دول
ال�سيا�سي
زالت تت�صدّر الم�شهد
ّ
ّ
الدولي
المنطق ��ة ،ومث ًال نجد في �أح ��دث دولة في المجتمع
ّ
الي ��وم ،وه ��ي دول ��ة جن ��وب ال�س ��ودان ،نالت بف�ض ��ل جهود
ال ُّنخ ��ب الع�سكرية ا�ستقاللها م ��ن جمهورية ال�سودان ،لكن
ال ُّنخب الدينية:
من ��ذ �أن ا�ستقلت تت�صدّر ه ��ذه ال ُّنخب ��ة الع�سكرية الم�شهد
 �إ�صدار الفتاوى :ال ُّنخبة الدينية هي الجهات التي ُت�صدراالقت�صادي ف ��ي المجتمع
ال�سيا�س � ّ�ي واالجتماع � ّ�ي وحت ��ى
ّ
الفت ��اوى في �ش ��رق �إفريقيا ،فمث�ل ً�ا الجهة المن ��وط بها �إ�صدار
الجن ��وب �سودان ��ي ،حت ��ى �إنّ �أغل ��ب قادة الح ��زب الحاكم
الفتاوى في �إثيوبيا هي المجل�س الأعلى لل�ش�ؤون الإ�سالمية.
«الحرك ��ة ال�شعبية لتحرير ال�س ��ودان» في دولة الجنوب هُ م
 تنظي ��م المظاه ��رات :ف ��ي ح ��ال ح ��دوث تط� � ّوراتمن ال ُّنخبة الع�سكرية.
تهم العالم الإ�سالم ��ي؛ تحاول هذه ال ُّنخب الدينية
عالمية ّ
���س��م��ات ال � ُّن��خ��ب ف��ي ���ش��رق �إفريقيا الإ�سالمي ��ة تنظيم تظاهرات من �أج ��ل دفع �أفراد المجتمع
وت�أثيراتها:
�إل ��ى التفاعل مع الأحداث التي تخ� ّ��ص دينهم ،فمث ًال هيئة
إرهابي قرب الم�سجد
تختل ��ف ك ّل نخبة ع ��ن غيرها في �سماته ��ا ومميزاتها علم ��اء ال�صومال عندما وقع هج ��و ٌم � ٌّ
الت ��ي تمتاز به ��ا ،ويمكننا عر� ��ض �سمات ال ُّنخ ��ب في �شرق النب ��وي ّ
نظمت تظاهر ًة تندّد بالهج ��وم ،وخطب في الجمع
�إفريقيا وت�أثيراتهم العا ّمة ح�سب نوعها كما ي�أتي:
الغفير رئي� � ُ�س الهيئة ال�شيخ ب�شير �أحم ��د �صالد ،وع ّبر عن
�أ�سفه ال�شديد لالعتداء الغا�شم.

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

سياسية
 ترتيب الفعالي ��ات الدينية :فالكيانات التي تعمل في�إطاره ��ا ال ُّنخب الدينية هي َمن ّ
تنظ ��م الفعاليات والأعياد
الدينية في بلدان �شرق �إفريقيا.

ال ُّنخب االقت�صادية:

معار� ��ض كت ��اب ودورات ثقافي ��ة ،تحاول م ��ن خاللها ن�شر
الفكر وال َو ْعي الثقافي بين �أفراد المجتمع.
ُّ
 تفعيل َد ْور االتحادات الثقافية :تقيم النخب الثقافيةَد ْورات ومعار� ��ض تح ��اول عبره ��ا تفعي ��ل َد ْور االتح ��ادات
والجمعي ��ات الثقافية في بلدانهم ،وعل ��ى �سبيل المثال في
�أوغندا ،بمبادرات من مجموعة من ال ُّنخب الثقافيةّ ،
تنظم
الم� ّؤ�س�س ��ة الأوغندية للثقافات الم�شترك ��ة معر�ضا ً�سنو ّي ًا،
ت�سعى من خالله �إلى تفعيل المنظمات الثقافية في البالد.

مهم في
تاريخ ّي ًا؛ قامت الجمعي ��ات االقت�صادية بدَ ْو ٍر ٍ ّ
َن ْيل بلدان �شرق �إفريقيا ال�ستقاللها عن الدول اال�ستعمارية،
ولك ��ن بمرور الزمن ت�ضاءل َد ْوره ��ا ،وخ�صو�ص ًا بعد انهيار
االتح ��اد ال�سوفييتي ،لأنّ �أغلب ه ��ذه الجمعيات كانت تحت
ال ُّنخب الع�سكرية:
�سيط ��رة الم ّد ال�شيوعي �آنذاك ،و�أم ��ا اليوم فما تزال ت�ؤدي
 ال� �دَّور ال�سيا�س ��ي :ت� ��ؤدّي ال ُّنخ ��ب الع�سكري ��ة َد ْور ًاَد ْور ًا �سيا�س ّي ًا برغم �سيطرة الأنظمة عليها ،ومن ت�أثيراتها:
 الم�ساهمة في خلق عالق ��ات خارجية للدول :فمث ًال �سيا�س ّي� � ًا ب ��ارز ًا في �أغل ��ب دول �ش ��رق �إفريقي ��ا ،فمث ًال فيي�ساه ��م اتحاد �أ�صحاب العمل بجن ��وب ال�سودان في توطيد ال�صوم ��ال مار�س ��ت َد ْور ًا �سيا�س ّي� � ًا تاريخ ّي ًا ب ��ارز ًا في عهد
�سي ��اد ب ��ري ،و�أي�ض ًا ف ��ي جنوب ال�س ��ودان يالح ��ظ �أن َمن
عالقة دولة جنوب ال�سودان بجيرانها.
يتح ّك ��م في القرار ال�سيا�سي ه ��ي ال ُّنخبة الع�سكرية؛ بداللة
ال ُّنخب ال َق َبل ّية:
وال�سل ��م االجتماع ��ي :تق ��وم �أنّ رئي�س البالد �سلفاكير َميارديت هو من هذه ال ُّنخبة.
 الحف ��اظ عل ��ى الأم ��ن ّ تقدي ��م الم�شورة الأمني ��ة لل ُّنخب ال�سيا�سي ��ة� :أي�ض ًاوال�سلم
ال ُّنخ ��ب ال َق َبل ّية بدَ ْو ٍر ٍ
فاعل ف ��ي الحفاظ على الأمن ّ
االجتماع � ّ�ي في �أغلب دول �ش ��رق �إفريقيا ،فمث ًال في جنوب تقدّم ال ُّنخ ��ب الع�سكرية الم�شورة الأمنية لل ُّنخب ال�سيا�سية
ال�س ��ودان يم ّثل �شيخ� /أو كبي ��ر القبيلة قا�ض ّي� � ًا يق�ضي بين الحاكمة ،وعندم ��ا يتقاعد بع�ض عنا�صر ال ُّنخبة الع�سكرية
تحاول الأنظمة ال�سيا�سية اال�ستفادة منهم في مهام �أخرى،
الفرقاء في المجتمع الجنوبي.
 ال ��دَ ْور ال�سيا�سي :تحاول ال ُّنخ ��ب ال َق َلبية ،في �أغلب منها مث ًال ا�ست�شارتهم في الم�سائل الأمنية.المقارنة بين ال ُّنخب من حيث الت�أثير:
دول �ش ��رق �إفريقي ��ا ،ممار�س ��ة َد ْو ٍر �سيا�س ��ي ،بالت�أثي ��ر في
عندما تطرقنا �إلى ال ُّنخبة ال�سيا�سية في �شرق �إفريقيا
ال ُّنخ ��ب ال�سيا�سي ��ة �أو التق ّرب منها ،عل ��ى �سبيل المثال في
ّ
جن ��وب ال�س ��ودان هناك مجل�س كب ��ار قبائ ��ل الدنيكا ،وهو بين ��ا �أنه ��ا تدور في فل ��ك الأنظم ��ة الحاكم ��ة ،وال ت�ستطيع
منظومة �سيا�سية تحت غطاء َق َبلي -ح�سب الباحث الجنوب الخروج عن ال ّن�سق العام ال ��ذي تفر�ضه الأنظمة ال�شمولية
�سوداني دينق زكريا �ضوم ،-بمعنى �أنّ هذا المجل�س يحاول في �ش ��رق �إفريقيا ،فدَ ْورها في التنمية ال�سيا�سية �أو الت�أثير
الت�أثير في قرارات ال ُّنخب ال�سيا�سية في جنوب ال�سودان .والتغيي ��ر ف ��ي مجتمع ��ات �ش ��رق �إفريقي ��ا لي� ��س بالم�ستوى
 ال� �دَّور الع�سك ��ري :تقوم هذه ال ُّنخب ال َق َلبي ��ة �أي�ض ًا ب َد ْو ٍر المطل ��وب؛ لأنّ الأنظم ��ة هي َم ��ن �أوجدتها ،بعب ��ارة �أخرىع�سكريٍّ في بع�ض بلدان �شرق �إفريقيا ،فمث ًال في ال�صومال بعد م�صي ��ر �صعودها وهبوطه ��ا مرهو ٌن بالقي ��ادة الحاكمة في
انهيار نظ ��ام �سياد بري في ت�سعينيات الق ��رن الما�ضي وانهيار بلدان �شرق �إفريقيا.
وبالرغ ��م م ��ن م�س�ؤولي ��ة الجمي ��ع ع ��ن الواق ��ع الذي
م� ّؤ�س�س ��ات الدول ��ة ،وخ�صو�ص� � ًا الم� ّؤ�س�سة الع�سكري ��ة ،مار�ست
ال ُّنخ ��ب ال َق َبل ّية َد ْور ًا ع�سكر ّي ًا �سالب ًا ،حتى �أ�صبح زعماء القبائل تعان ��ي منه مجتمعات �شرق �إفريقيا؛ ف� ��إنّ م�س�ؤولية ال ُّنخبة
ال�سيا�سي ��ة والديني ��ة والثقافي ��ة وال َق َبل ّي ��ة �أكب ��ر ،ل�ضع ��ف
قادة حرب؛ مما �أدى �إلى �إطالة �أمد الحرب في ال�صومال.
قيامه ��ا بدَ ْورها الطالئعي ف ��ي عملية التغيي ��ر والت�أثير في
ال ُّنخب الثقافية:
�أفراد المجتمعات ،لذلك تعتب ��ر �شريكة الأنظمة ال�شمولية
 ن�ش ��ر ال َو ْع ��ي الثقافي :هن ��اك جمعي ��ات ومنتدياتفي الواق ��ع الذي تعاني من ��ه مجتمعات �ش ��رق �إفريقيا ،مع
ثقافي ��ة ف ��ي �أغلب بل ��دان الق ��رن الإفريقي ،تق ��وم ب�إعداد
العلم ب� ��أنّ َد ْورها المفتر�ض هو �صناع ��ة الأفكار ،ومحاربة

42

العدد (  ) 34محرم  -ربيع الأول 1439هـ � /أكتوبر  -دي�سمبر2017م

الف�س ��اد ،والتوعي ��ة بالأخطار المحدق ��ة بالأوطان ،وتعميم
المعرف ��ة الثقافي ��ة وال�سيا�سي ��ة والديني ��ة والتجاري ��ة ف ��ي
الو�س ��ط االجتماعي ،وه ��ذا غير متحقّق ف ��ي ال ُّنخب بدول
�شرق �إفريقيا.
ُّ
بالرغ ��م من �أنن ��ا ن�ؤمن ب�أنّ النخب ف ��ي �شرق �إفريقيا
ال تق ��وم بال� �دَّور المرج ��و منها كام�ل ً�ا ،لكنن ��ا نالحظ مما
تقدم �أنّ ال ُّنخ ��ب ال�سيا�سية تع ّد هي الأكث ��ر ن�شاط ًا وت�أثير ًا
ف ��ي عملية التغيير والت�أثير على الأفراد في مجتمعات �شرق
�إفريقي ��ا ،ولأنّ الأنظم ��ة ه ��ي َم ��ن �أوجدتها ،كم ��ا �أ�سلفنا،
فبد ًال من �أن ت�ساهم ف ��ي عملية التغيير والت�أثير على �أفراد
مجتمعها ت�ساهم في حماية �أنظمتها.
و�أم ��ا ال ُّنخ ��ب الأخرى؛ ف ُيالح ��ظ �أنّ ال ُّنخ ��ب الثقافية
مث�ل ً�ا تتمتع ب�شيءٍ من الحرية في بع�ض دول �شرق �إفريقيا؛
م ��ا يم ّكنها من ممار�س ��ة َد ْورها الفكري ف ��ي عملية التغيير
والت�أثير ،ولكن في دول� � ٍة ك�إريتريا ي�صعب عليها الم�ساهمة
في عملية الت�أثير والتغيير ب�سبب تح ّكم النظام في مفا�صل
الحياة.
ما طبيعة العالقة بينها وبين الحكومات ،وفيما بينها،
هل هي عالقات تقاطع؟ �أو عالقات تكامل؟

عالقة ال ُّنخب بالأنظمة:

وت�أ�سي�س� � ًا على م ��ا �سب ��ق؛ يمكننا ا�ستخال� ��ص طبيعة
العالق ��ة بي ��ن ال ُّنخ ��ب ال�سيا�سي ��ة والحكوم ��ات ف ��ي �شرق
�إفريقيا ،فه ��ي عالقة تكاملية ،لأنّ الأنظم ��ة ال�سيا�سية في
�ش ��رق �إفريقيا ال ت�سمح لل ُّنخب ال�سيا�سي ��ة بممار�سة د ْورها
با�ستقاللي ��ة ،ولذلك دائم ًا ما تح ��اول هذه ال ُّنخب الحفاظ
عل ��ى عالق ��ة تكاملية مع تل ��ك الأنظمة بد ًال م ��ن الت�صادم
معه ��ا ،ولأنّ تل ��ك الأنظم ��ة دائم� � ًا ما ُتن� � ّكل بالفئ ��ات التي
تحاول الت�أثير والتغيير ف ��ي مجتمعها ،وتوقف ن�شاطاتها �أو
ت�ص ��ادر َد ْورها �أو �صحفها ال�سيا�سية ،مث ��ال لذلك �إثيوبيا؛
فعندما تظاه ��رت المعار�ضة �ض ّد نتائج انتخابات 2009م؛
باعتقاالت وا�سع ٍة بي ��ن ال�صحافيين
ق ��ام النظام الإثيوب ��ي
ٍ
(((
ال�سيا�سيين وال�سا�سة المعار�ضين .
وكذل ��ك العالق ��ة بين معظ ��م �أن ��واع ال ُّنخ ��ب الأخرى
((( �ضياء طارق ،ن بو�ست ،في http://www. 23.08.2017
noonpost.org/content/12298

وتل ��ك الأنظم ��ة تت�صف ب�أنه ��ا عالقة تكاملي ��ة؛ مثل عالقة
ال ُّنخب ال َق َبل ّية بالأنظمة الحاكمة ،وعلى �سبيل المثال قبيلة
الدينكا في جنوب ال�سودان هي جزء من النظام الحاكم.
وكذلك عالقة ال ُّنخ ��ب الدينية بالأنظمة؛ لأنها تحاول
دعم �شرعية تلك الأنظم ��ة ،فمث ًال المجل�س الأعلى لل�ش�ؤون
الإ�سالمية في �إثيوبيا جعل ��ه النظام الإثيوبي تحت �سيطرة
�أقلي ��ة الأحبا� ��ش من �أج ��ل �ضب ��ط الم�سلمين ف ��ي �إثيوبيا،
فهن ��اك عالق ��ة تكام ��ل بي ��ن النظ ��ام الإثيوب ��ي ومجموعة
الأحبا� ��ش ،فالأحبا� ��ش يري ��دون تعميم فكره ��م في و�سط
الم�سلمي ��ن ف ��ي �إثيوبيا من جه ��ة ،والنظ ��ام الإثيوبي يريد
َم ��ن ي�ضبط له الح ��راك الإ�سالمي من جه� � ٍة �أخرى ،حيث
وج ��د �ضالته ف ��ي مجموعة الأحبا�ش �صاحب ��ة الفكر الوافد
على المجتمع الإثيوب ��ي الم�سلم ،ومن هذا المنطلق يمكننا
تو�صيف العالقة بين النظام الإثيوبي وال ُّنخب الدينية ب�أنها
تكاملية.
وكذلك عالقة ال ُّنخب الثقافية بالأنظمة يمكن و�صفها
�سيا�سي معار� ��ض ،و�إذا ما
�اط
بالتكاملي ��ة م ��ا لم تقم بن�ش � ٍ
ٍّ
معار�ض ال تر�ضى عنه الأنظمة فم�صيرها
ن�شاط
قامت ب� ّأي ٍ
ٍ
هو الإيقاف.

عالقة ال ُّنخب فيما بينها:

عالقة ال ُّنخب ال َق َبل ّي ��ة بال ُّنخب الثقافية يمكن و�صفها
ب�أنه ��ا عالقة تقاطعية؛ لأنّ ال ُّنخ ��ب ال َق َبل ّية ترى في ال ُّنخب
الثقافية مه� �دّد ًا لمكانتها االجتماعية؛ باعتب ��ار �أنّ ال ُّنخب
الثقافي ��ة تح ��اول محاربة ما ُي�س ّم ��ى بال َق َبل ّي ��ة والتقليل من
�ش�أن النظام ال َق َب ّلي ب�شرق �إفريقيا.
�أم ��ا ال ُّنخ ��ب ال�سيا�سي ��ة؛ فعالقته ��ا بال ُّنخ ��ب الدينية
وال َق َبل ّي ��ة عالقة �شبه تكاملي ��ة؛ لأنّ ال ُّنخب ال�سيا�سية دائم ًا
ما تح ��اول ك�سب دعم ال ُّنخب ال َق َبل ّي ��ة والدينية في العراك
االنتخابي ال�شكلي ،وال ُّنخب ال َق َبل ّية من جهتها �أي�ض ًا تحاول
المادي
الت�أثير في ال ُّنخ ��ب ال�سيا�سية ،وذلك لك�سب الدعم
ّ
�وي منه ��ا ،فمث ًال عندما يخو� ��ض ال�سيا�سي الجنوب
والمعن � ّ
�سودان ��ي انتخابات ف�إنه يحاول اال�ستن ��اد على قبيلته ،مثل
ال�سيا�سي المخ�ضرم الم �أكول رئي�س حزب الحركة ال�شعبية
لتحري ��ر ال�سودان -التغيير الديمقراطي ،والذي ينتمي �إلى
قبيلة ال�شلك ،وقواعد الحزب ه ��م �أي�ض ًا من المنتمين �إلى
هذه القبيلة.
ثقافية ف�صلية َّ
محكمة متخ�ص�صة في �ش�ؤون القارة الإفريقية
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قراءات

سياسية
و�أم ��ا عالقة ال ُّنخ ��ب الثقافية بال ُّنخ ��ب االقت�صادية؛
فف ��ي بع� ��ض دول �ش ��رق �إفريقي ��ا تك ��ون تكاملي ��ة ،ويمكن
اال�ست ��دالل بالم� ّؤ�س�س ��ة الثقافي ��ة الم�شترك ��ة الأوغندي ��ة،
حيث ّ
نظم ��ت فعالية و�ضعت من خالله ��ا مبادئ توجيهية
لل�شركات النفطي ��ة ،ونق�صد بالمبادئ التوجيهية :تعريف
ال�ش ��ركات المن ّقب ��ة بطبيعة �س ��كان المنطق ��ة وثقافتهم،
وه ��ذا يعني وج ��ود توا�ص � ٍ�ل وعالقة تكامل بي ��ن ال ُّنخبتَين
الثقافية واالقت�صادية في �أوغندا ،وهذا ما لم ن�شاهده في
بقية دول المنطقة(((.
وعالق ��ة ال ُّنخ ��ب الع�سكرية بباق ��ي ال ُّنخ ��ب الأخرى
تختلف م ��ن بلدٍ لآخر ،فمث ًال عالقته ��ا بال ُّنخب ال�سيا�سية
في ال�صومال و�إثيوبيا و�أوغن ��دا يمكن و�صفها بالتكاملية،
مثل عالقتها بال ُّنخ ��ب االقت�صادية �إن لم تمثل هي نف�سها
ال ُّنخ ��ب االقت�صادية ف ��ي بع�ض بلدان �ش ��رق �إفريقيا� ،أما
عالقته ��ا بال ّنخ ��ب ال َق َبل ّي ��ة ف ��ي ال�صومال فه ��ي متداخلة
ومتكامل ��ة ،وال يمك ��ن الحدي ��ث ع ��ن عالق ًة له ��ا بال ُّنخب
الأخرى كالثقافية.

ت�أ ّمالت في طبيعة �أ َد ْوار النُّخب في
�شرق �إفريقيا :ما بين حقيقة الواقع
وافترا�ضات الم�ستقبل:

�صحي � ٌ�ح �أنّ الزم ��ن الق ��ادم (الم�ستقب ��ل) ل ��م
ي� ��أت بع ��د ،وهو ما يجع ��ل معرف ��ة تفا�صيله �أم ��ر ًا بالغ
ال�صعوب ��ة� ،إن ل ��م يك ��ن م ��ن (الأم ��ور الم�ستحيل ��ة)،
ولكنن ��ا على الرغم م ��ن ذلك نعتق ��د �أنّ االعتماد على
ع ��ددٍ من المعطيات يم ّكننا من �إيجاد الإطار العام له،
واالقتراب من معرفة تلك االحتماالت  ،وهي احتماالت
قابل ��ة للتحق ��ق �إذا م ��ا تو ّف ��رت الظ ��روف المو�ضوعية
لحدوث تل ��ك المعطيات ،وعند الحدي ��ث عن م�ستقبل
الد ْور الذي �ستمار�سه النُّخب في �شرق �إفريقيا؛ تُطرح
َّ
ثالث ��ة م�شاه ��د م�ستقبلية في هذا المج ��ال ،وهي على
النحو الآتي:
The Cross- Cultural Foundation
(((
of Uganda, in 23.08.2017
http://
crossculturalfoundation.or.ug/cultural./institutions-set-guidelines-oil-companies
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م�شهد اال�ستمرارية :يفتر� ��ض هذا الم�شهد �أنّ ال ُّنخب
ف ��ي �شرق �إفريقيا ،ونظر ًا للطبيع ��ة المعقّدة التي تعمل من
نخب �سيا�سية
خاللها� ،إلى جانب التن ّوع الذي تتميز به بين ٍ
واقت�صادي ��ة وثقافية ودينية و َق َبلية� ،سوف ت�ستمر بممار�سة
الأ َد ْوار نف�سه ��ا التي تمار�سها في الوقت الحا�ضر ،من حيث
الت�أثير ،خ�صو�ص ًا ال ُّنخب ال�سيا�سية ،التي تعتبر �أكثر ت�أثير ًا
من غيرها ،وبالتالي ف�إنّ هذه الفر�ضية تقودنا �إلى النقاط
الآتية:
 اتج ��اه �أغل ��ب الأنظم ��ة ال�سيا�سي ��ة ف ��ي دول �ش ��رقالخا�صة بها ،وذلك
�إفريقيا �إل ��ى اال�ستمرار ب�إنتاج ُنخبه ��ا
ّ
لتقزي ��م الأ َد ْوار الت ��ي تمار�سه ��ا ال ُّنخ ��ب الت ��ي تعمل خارج
�إطارها ،وتحديد ًا في المجال ال�سيا�سي.
 ا�ستم ��رار محدودي ��ة ال ��دَ ْور ال ��ذي تمار�س ��ه باق ��يال ُّنخب.
 اتج ��اه ال ُّنخ ��ب الديني ��ة وال َق َبل ّية �إلى مزي ��دٍ من م ّدج�سور التعاون والعالقة مع الأنظمة الحاكمة.
م�شه ��د التغيي ��ر :يفتر�ض ه ��ذا الم�شهد� :أن ��ه نظر ًا
لطبيعة التغ ّيرات التي ع�صفت بمنطقة ال�شرق الأو�سط،
خ�صو�ص ًا بعد الحراك الذي �أُطلق عليه «الربيع العربي»،
�إذ عم ��ل هذا الحراك عل ��ى �إنتاج ُنخ ��ب� ،أو تفعيل �أ َد ْوار
ُنخ ��ب �أخ ��رى كانت ّ
معطلة في ظ� � ّل الأنظمة التي ع�صف
بها هذا الح ��راك �أو «الربيع العربي» ،ف�إنّ عملية التغيير
هذه ق ��د تالم� ��س ت�أثي ��رات ال ُّنخب ف ��ي �ش ��رق �إفريقيا،
خ�صو�ص� � ًا �أنّ بع�ض دولها قريبة م ��ن ليبيا وم�صر اللتين
ثم
كان لهم ��ا ح�صة الأ�سد من عملي ��ة التغيير هذه ،ومن ّ
ف�إنّ الم�ستقبل قد ي�شير �إلى تفعيل �أ َد ْوار ال ُّنخب في �شرق
�إفريقي ��ا كج ��زءٍ من عملي ��ة تغيير �أخرى ق ��د تجتاح دول
�شرق القارة.
م�شه ��د اال�ستمراري ��ة والتغيير :يفتر�ض ه ��ذا الم�شهد
�أن ��ه ،ولطبيع ��ة ال�ضغوط التي �أفرزتها التط ��ورات الجديدة
في منطقة ال�شرق الأو�سط ،تتّجه �أغلب الأنظمة ال�سيا�سية
ف ��ي دول �شرق �إفريقيا �إلى احتواء وتفعيل َد ْور ال ُّنخب فيها،
تغيير محتملة� ،إلى
كخط ��وة لقطع الطريق �أمام � ّأي عملي ��ة ٍ
جانب �إذاب ��ة َد ْور هذه ال ُّنخ ��ب داخل �أنظمته ��ا ال�سيا�سية،
وبالتالي ت�صبح هن ��اك عملية تكامل بين الأ َد ْوار التي تقوم
بها ال ُّنخب ،والأ َد ْوار التي تقوم بها الحكومات.

الخاتمة:

م ��ن خالل ما تق� �دّم ذكره؛ يمك ��ن القول ب� ��أنّ ال ُّنخب
في �ش ��رق �إفريقي ��ا مار�س ��ت �أ َد ْوار ًا م�ؤ ّثرة ف ��ي العديد من
الم�ستويات:
على الم�ستوى ال�سيا�س ��يّ :
يت�ضح َد ْور ال ُّنخب في �شرق
�إفريقي ��ا ف ��ي هذا المج ��ال ،فهي �أكث ��ر فعالية م ��ن ال ُّنخب
الأخ ��رى ،وذل ��ك نظ ��ر ًا لعالقته ��ا المتم ّي ��زة بال�سلط ��ات
الحاكم ��ة ف ��ي �أغلب بل ��دان ال�ش ��رق الإفريق ��ي ،وتعود هذه
العالق ��ة المتم ّيزة بي ��ن ال ُّنخب ال�سيا�سي ��ة والحكومات �إلى
كونه ��ا وليدتها وتعمل �ضمن �إطاره ��ا ال�سيا�سي ،كما تتم ّيز
ال ُّنخ ��ب ال�سيا�سية بكونها �أكثر ن�شاط ًا من غيرها في عملية
الم�شاركة في �صنع الق ��رارات ال�سيا�سية داخل المجتمعات
التي تن�شط فيها.
عل ��ى الم�ستوى االقت�صادي� :أم ��ا ال ُّنخب االقت�صادية؛
فه ��ي -وكما هو وا�ضح م ��ن عنوانها الرئي� ��س -ن�شطت في
المج ��االت االقت�صادي ��ة والتجاري ��ة ،م ��ن خ�ل�ال ال�شبك ��ة
الممي ��زة للعالقات الت ��ي �أن�ش�أتها هي الأخ ��رى مع الأنظمة
الحاكم ��ة ،وذل ��ك عن طري ��ق رج ��ال الأعم ��ال وال�شركات
التجاري ��ة والم� ّؤ�س�س ��ات االقت�صادي ��ة العامل ��ة ،والتي تعود
بالنفع المتب ��ادل عليها وعلى الحكوم ��ات ،فنظر ًا ل�سيطرة
الحكوم ��ات في �شرق �إفريقيا عل ��ى عوامل الإنتاج وموارده،
يبرز َد ْور ال ُّنخب االقت�صادية من خالل اال�ستفادة من هذه
الموارد وتحويلها �إلى فائدة م�شتركة بين الطر َف ْين.
عل ��ى الم�ستوى ال َق َبلي :يمكن القول ب�أنّ ال ُّنخب ال َق َبل ّية
في دول �ش ��رق �إفريقيا -بالمجمل -مار�س ��ت �أ َد ْوار ًا مك ّمل ًة
ل ��دَ ْور الدول ��ة ،من خالل م�ساع ��دة الحكوم ��ات على ب�سط
الأمن واال�ستقرار االجتماعي� ،إلى جانب ممار�ستها �أ َد ْوار ًا
�سيا�سي ��ة من خ�ل�ال دعم بع� ��ض ال�سيا�س ّيي ��ن المح�سوبين
عليه ��ا� ،إال �أنّ هذا الدعم يدخل في �إطار المنفعة المتبادلة
بين الطر َف ْين.
عل ��ى الم�ستوى الديني :كم ��ا �أ�شرنا في �أع�ل�اه ،تتمثل
ال ُّنخ ��ب الدينية في معظ ��م دول �شرق �إفريقي ��ا ،من رجال
دين م�سلمين وم�سيح ّيين ،ومار�ست هي الأخرى َد ْور ًا م�ؤ ّثر ًا
ف ��ي مجتمعاتها ،من خ�ل�ال الفتوى والإر�ش ��اد الديني ،كما
يمار� ��س بع�ضها ن�شاط� � ًا م� ّؤ�س�س ّي ًا من �أج ��ل تفعيل َد ْور هذه
ال ُّنخب ��ة وزي ��ادة ن�شاطه ��ا االجتماع ��ي ،كما ه ��و الحال في

ُّ
عالقة النخب العسكرية
ُّ
بباقي النخب األخرى تختلف
ً
من ٍبلد آلخر ،فمثال عالقتها
ُّ
بالنخب السياسية في الصومال
وإثيوبيا وأوغندا يمكن
وصفها بالتكاملية
المجل�س الأعلى لل�ش�ؤون الإ�سالمية في �إثيوبيا.
على الم�ست ��وى الثقافي :برز َد ْور ال ُّنخ ��ب الثقافية في
دول �شرق �إفريقيا من خالل الن�شاطات الثقافية التي تقوم
بها� ،س ��واء عن طري ��ق الملتقي ��ات الثقافي ��ة والأدبية التي
تنظمه ��ا� ،أو عن طري ��ق الم� ّؤ�س�سات الت ��ي تنت�شر في �أغلب
هذه الدول ،وقد �أ�سهمت ال ُّنخب الثقافية في �إ�صدار العديد
من الكت ��ب والمجالت ،التي كان لها الأثر الكبير في توعية
المواطن وتثقيفه في دول �شرق �إفريقيا.
على الم�ست ��وى الع�سكري :هناك اتف ��اق على �أنّ مه ّمة
الجيو� ��ش الحديث ��ة ه ��ي حماي ��ة البل ��دان م ��ن المه� �دّدات
الخارجي ��ة والداخلي ��ة ،ال االن�شغ ��ال ب ��الأ َد ْوار ال�سيا�سي ��ة
واالقت�صادية واالجتماعية ،لكن هذه ال ُّنخب -كما �أو�ضحنا
فيما �سب ��ق -تمار�س �أ َد ْوار ًا اقت�صادي ��ة و�سيا�سية في بع�ض
بل ��دان �شرق �إفريقيا ،و�إذا ما تفاعلت ون�شطت بقية ال ُّنخب
في �أ َد ْوارها المفتر�ض �أن تقوم بها؛ فلع ّل ال ُّنخب الع�سكرية
الدفاعي عن الأوطان فقط 
تكتفي ب�أداء َد ْورها
ّ
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البنية التحتية والتنمية في إفريقيا:
حقائق ومالحظات
�أ.د .محمد عا�شور مهدي
�أ�ستاذ العلوم ال�سيا�سية بجامعة القاهرة ،وجامعة
زايد بدولة الإمارات

تنبع

�أهمي�ة م�ش�روعات «البني�ة التنمي�ة يعتم�د ب�ص�ور ٍة رئي�س�ة عل�ى طبيع�ة
التحتي�ة»((( م�ن حقيق�ة � ّأن نمط البني�ة التحتي�ة الموج�ودة وم�س�تواها؛ �إذ � ّإن
جمي�ع الأن�ش�طة االقت�ص�ادية -ب�ل ووظائ�ف
الدول�ة الدفاعي�ة والأمني�ة -تعتم�د ف�ي �أدائها
((( البنية التحتية :م�صطل ٌح وا�س ٌع ج� ّد ًا ،ي�شمل :االت�صاالت
ال�سلكية والال�سلكية ،والبريد ،وتكنولوجيا المعلومات ،والنقل على وج�ود بني ٍة تحتي� ٍة قوية؛ َ
ف�ض� ْع ُف البنية
ال�صحي،
وال�صرف ّ
(البري والبحري وال�ج��وي) ،والمياه ّ
عد بمثابة عقبات اقت�صادية �إ�ضافية.
التحتية ُي ّ
والطاقة (الكهرباء ،النفط ،الغاز ،الطاقة المتجدّدة).
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عام هي المح ّرك الرئي�س تعان ��ي مجموع ًة من الم�ش ��كالت الهيكلية ،يمك ��ن �إجمالها
تُع ّد البني ��ة الأ�سا�سية بوجهٍ ٍّ
(((
للن�ش ��اط االقت�ص ��ادي ،وعليه؛ ف�إنّ هدف ال ��دول الإفريقية فيما ي�أتي :
المتم ّث ��ل في تحقي ��ق التنمية والتكامل ل ��ن يتحقّق من دون
على �صعيد النقل البري:
التكام ��ل في مج ��ال البنية التحتي ��ة؛ بما يتي ��ح التعامل مع
�ري �إلى تردّي
تكم ��ن م�شكلة تدهور و�سائ ��ل النقل الب � ّ
�إفريقيا ك�سوقٍ واحد ،ولي�س ك�أ�سواقٍ مج ّز�أة ومنف�صلة.
حال ��ة الطرق البري ��ة ،ومحدودية مركب ��ات ومعدات النقل
والواقع؛ �أنّ دول القارة كانت منذ اال�ستقالل على َو ْعي المتاح ��ةُّ ،
فالط ��رق البري ��ة ال�صالحة لال�ستعم ��ال في ك ّل
ب�أهمي ��ة م�شروعات البينة التحتي ��ة ،و�أجرت الدولُ ،فرادَى الظ ��روف الجوية ف ��ي �إفريقيا مح ��دودة ،وانخفا�ض كفاءة
وجماع ��ات ،درا�س � ٍ
�ات للعديد م ��ن الم�شروع ��ات الداخلية الموج ��ود منها (نحو  %60من �س ��كان المناطق الريفية في
والإقليمي ��ة ،تتفاوت ف ��ي طبيعتها وحجمها ،لك ��نّ معظمها �إفريقيا ال يملكون ُط ُرق ًا �صالحة لال�ستخدام طوال العام)،
ّ
تحط ��م على �صخرة َ�ض ْعف الإرادة ونق�ص التمويل والتبعية الأم ��ر الذي جعل م ��ن تكلفة النقل في �إفريقي ��ا واحد ًة من
الخارجي ��ة ،وي�شهد ال َع ْق ��د الراهن بعث ًا جدي ��د ًا لالهتمام بين الأعلى على م�ست ��وى العالم((( ،وفي مثل هذه الظروف
بم�شروع ��ات البنية التحتي ��ة ،وخ�صو�ص ًا في مجاالت النقل ي�صعب نقل ال�سلع مع تردّي حالة ُّ
الطرق البرية.
والموا�صالت ،وكذا االت�صاالت وم�شروعات توليد الطاقة.
ال�سكك الحديدية �أ�سو�أ ح ��ا ًال ،فهي قا�صرة ،في
و ُتع� � ّد ّ
وت�سعى هذه الدرا�سة �إل ��ى :بيان واقع «البنية التحتية» طوله ��ا و�سعتها ،ع ��ن الوفاء باحتياجات ال ��دول الإفريقية،
ف ��ي �إفريقيا ،ودواف ��ع االهتمام بها ،وك ��ذا ا�ستعرا�ض � ّ
أهم ع�ل�او ًة على عزل ��ة بع�ضها عن البع�ض الآخ ��ر ،حيث يربط
جه ��ود وم�شروع ��ات البنية التحتي ��ة الجارية ف ��ي �إفريقيا ،معظمها الم ��دن الداخلية بموانئ الت�صدي ��ر؛ ويرجع ذلك
وانعكا�ساتها المحتملة على جهود التنمية في بلدان القارة� ،إل ��ى �أنّ �شب ��كات النقل والموا�صالت كان يت � ّ�م �إن�شا�ؤها بما
ف ��ي ظ ّل المحفزات والتحدّيات القائمة والكامنة في طريق يخ ��دم عملية اال�ستغالل االقت�صادي للم�ستعمر ،ف�ض ًال عن
تلك الم�شروعات.
اخت�ل�اف ت�صميم ك ّل ّ
خط �س ّكة حديد ومقايي�سه؛ من حيث
�أو ً
ال :البنية التحتية في �إفريقيا :ط ��ول الخطوط ،والم�ساف ��ة بين الق�ضب ��ان ،ونوعية الوقود
الم�ستخدم في ت�سيير المركبات ،والحمولة ،تبع ًا الختالف
الواقع والآثار:
ا�ستق ّل ��ت ال ��دول الإفريقية من دون وج ��ود بنى تحتية ال ��دول اال�ستعمارية التي قامت ب�إن�شائها ،مما يعني �صعوبة
ُيعت ّد بها؛ �إذ اقت�صر اهتمام الدول اال�ستعمارية على �إن�شاء �أو ا�ستحالة ربط بع�ضها بالبع�ض الآخر ،عالو ًة على �أنّ نحو
البنى التحتية الت ��ي ت�ضمن و�صول المواد الخام من �أماكن ع�ش ��ر دول بالق ��ارة ال يوجد لديها خط ��وط �سكك حديدية،
�إنتاجها في الم�ستعمرات �إلى موانئ الدول اال�ستعمارية .من بينها :ليبيا ،وت�شاد ،وجـامبيا ،وغينيا بي�ساو ،والنيجر،
�ال ال ��دول الإفريقي ��ة طف ��ر ٌة ف ��ي وال�صومال.
ث ��م �أعق ��ب ا�ستق�ل َ
م�شروع ��ات البني ��ة التحتية ف ��ي ال�ستين ّي ��ات وال�سبعين ّيات
وعلى �صعيد النقل الجوي:
م�شروعات تدهور
م ��ن القرن الع�شرين ،غير �أنّ ما ت � ّ�م من
ٍ
الجوي بي ��ن الدول
�إنّ �إح ��دى �أه � ّ�م م�ش ��كالت النق ��ل
ّ
ً
الحق� � ًا؛ بفعل �سوء الإدارة ،و�إهم ��ال ال�صيانة؛ نظرا لغياب الإفريقي ��ة ه ��ي �سيط ��رة ال�ش ��ركات غي ��ر الإفريقي ��ة على
(((
فكرة ا�ستدامة هذه الم�شروعات  ،ويمكن القول ،ب�صور ٍة الرح�ل�ات الدولية ،فعلى ال ّرغم م ��ن وجود خطوط طيران
عا ّم ��ة ،ب�أنّ البني ��ة التحتية في معظم �أقالي ��م قارة �إفريقيا وطني ��ة ف ��ي معظم ال ��دول الإفريقي ��ة؛ ف�إنها ال تق� � َوى على
تخت�ص خطوط
مناف�س ��ة خطوط الطي ��ران الدولية؛ حي ��ث
ّ
((( Shemmy Simuyemba (2000) Linking
Africa through Regional Infrastructure.
The African Development Bank. Economic
p.33 ;12-Research papers. No. 64. 11

((( المرجع ال�سابق� ،ص (.)53-49
(((

.Shemmy, Op.Cit, 36
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الطي ��ران الوطني ��ة بنق ��ل ال ��ركاب فق ��ط .وف ��ي كثي � ٍ�ر من
الأحيان؛ ف�إنّ العوا�ص ��م الإفريقية تخدمها خطوط طيران
ت�صله ��ا بالعوا�ص ��م الغربي ��ة والآ�سيوية �أكثر م ��ن تلك التي
أ�سباب
تربطها بدول الق ��ارة ،نتيجة عوامل اقت�صادية� ،أو ل ٍ
�سيا�سية.
�وي لل�سلع والب�ضائع ف�ل�ا يزال �ضعيفا؛ً
�أما النقل الج � ّ
الفتقار معظم مطارات الدول الإفريقية للأجهزة المنا�سبة
والتجهيزات الالزمة.

على �صعيد النقل البحري:

وبخا�صة ال ��دول اال�ستعمارية
ال تزال ال ��دول الكبرى،
ّ
ال�سابق ��ة ،ت�سيطر على خط ��وط المالحة والنق ��ل البحري
ف ��ي الق ��ارة الإفريقي ��ة و�سواحلها ،ف ��ي ظ ّل م ��ا تت�صف به
خط ��وط ال�شح ��ن الإفريقي ��ة م ��ن َ�ض ْع � ٍ�ف ومحدودي� � ٍة في
المعدات والتجهيزات الالزمة للتعامل مع ال�سفن العمالقة
والحاوي ��ات ال�ضخمة ،الأم ��ر الذي يزيد م ��ن الحاجة �إلى
ال�شركات الأجنبية على ح�ساب التعاون ال َب ْيني ،حيث ُيقدّر
يتم عبر
�أنّ �أكث ��ر من  %90من التجارة المالحي ��ة البحرية ّ
الأ�ساطيل الأجنبية(((.

عل ��ى �صعي ��د االت�ص ��االت وتكنولوجي ��ا
المعلومات:

االت�صاالت ،وتي�سير وتطوير خدمات االت�صاالت ،كي َت ُكون
�أ�س ��رع و�أرخ�ص لال�ستفادة منها ،وكذلك هناك تحدٍّ يتع ّلق
بتطوي ��ر مهارات الأف ��راد؛ بما يواكب �صناع ��ات الخدمات
واقت�صادي ��ات المعرفة القائمة عل ��ى تكنولوجيا المعلومات
واالت�صاالت(((.
وتب ّين بع�ض الدرا�سات �أنّ زيادة القدرة على االت�صال
بن�سبة  %20تزيد من الفر� ��ص ب�أكثر من �أربعة �أ�ضعاف(((،
وعل ��ى ال ّرغ ��م م ��ن ارتف ��اع مع� �دّالت ا�ستخ ��دام و�سائ ��ل
االت�ص ��االت ،وال �سيم ��ا �شب ��كات االت�ص ��ال الهاتفي ��ة ،ف�إنّ
ن�صي ��ب قارة �إفريقيا من �شب ��كات االت�صاالت الأر�ضية ظ ّل
متد ّني ًا ،عالو ًة على احتكار دول ال�شمال الإفريقي ونيجيريا
وجنوب �إفريقيا للن�صيب الأكبر في تلك ال�شبكات((( ،الأمر
ال ��ذي يح� � ّد من �إمكاني ��ات التنمية ف ��ي الق ��ارة ،خ�صو�ص ًا
الح�سبان َ�ض ْع ��ف نوعية �شب ��كات االت�صال
�إذا �أخذن ��ا ف ��ي ُ
الم�ستخدم ��ة ،و�ضيق نطاقه ��ا ،وبدائيته ��ا الن�سبية ،عالو ًة
عل ��ى اعتم ��اد الكثي ��ر منه ��ا عل ��ى الخب ��رات الخارجي ��ة ال
المحلية ،وهو الأمر الذي عانت منه القارة تاريخ ّي ًا في هذا
القطاع.
وف ��ي المقابل؛ ف� ��إنّ مع� �دّالت نم ّو ا�ستخ ��دام الهواتف
المتنقل ��ة ف ��ي �إفريقي ��ا اع ُتب ��رت ه ��ي الأ�س ��رع والأكبر في

وال �ش ��ك ب�أنّ غياب ت�سهي�ل�ات النقل واالت�صاالت على
الم�ستوى الإقليمي ي�ؤ ّثر �سلب ّي ًا على �إمكانية التجارة البينية؛
إقليمي -في �أحد �أبعاده الرئي�سة -يعني �سهولة
فالتكام ��ل ال ّ
h t t p : / / w w w. a l b a n k a l d a w l i . o r g / a r /
 - ict-results-profile/13/04/results/2013روجع
الو�ص ��ول �إلى �أ�سواق الدول الداخلة ف ��ي العملية التكاملية،
في � 7أغ�سط�س 2017م
وه ��و ما يتع� � ّذر حدوثه ف ��ي ظ ّل حج ��م وطبيع ��ة المعوقات
المرتبطة بالنقل والموا�صالت واالت�صاالت ،والتي �أ�سفرت ((( ر�ضا عبد الحكيم �إ�سماعيل« ،االقت�صاد المبني على
تكنولوجيا المعلومـات ومـدى �إ�سهـــامــه فــي التـنـميـــة» ،مجلة
ع ��ن رف ��ع تكالي ��ف النق ��ل والت�سويق ،بم ��ا في ذل ��ك تكلفة
الرافد2010 ،3 ،م على الرابط:
الخا�ص ��ة بالأ�سواق الم�ستهدَ فة،
الح�ص ��ول على المعلومات
.2010-http://www.arrafid.ae/arrafid/p9_3
ّ
 - htmlروجع في � 7أغ�سط�س 2017م
ا�ستي ��راد ًا وت�صدي ��ر ًا ،و�إقام ��ة مزي ��دٍ من الحواج ��ز �أمام
Martin
Chege
((( Wainaina,
م�ساعي التكامل والتنمية.
Telecommunication infrastructure and
في
التحديات،
ت�شمل
الدولي؛
البنك
وح�س ��ب درا�سات
economic growth: A case of Sub-Saharan
مجال االت�صاالت وتكنولوجي ��ا المعلومات ،تح�سين القدرة
A Thesis submitted .)2010-Africa (1988
to the School of Economics in partial
عل ��ى الو�ص ��ول �إل ��ى ال�س ��كان الذي ��ن ال يتمتع ��ون بخدمات
((( البنك الدولي« ،تكنولوجيا المعلومات واالت�صال في البلدان
النامية» ،على الرابط:

(((
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fulfillment of the requirement for the award
of the Degree of Doctor of Philosophy
in Economics of Kenyatta University
.5-November, 2012. Pp4

العال ��م؛ خالل الن�ص ��ف الثاني من ال َع ْق ��د الأول من القرن
الح ��ادي والع�شري ��ن ،م ��ا دف ��ع البع� ��ض للتعوي ��ل على تلك
الطفرة في ا�ستخدام الهواتف المحمولة لتحقيق التنمية.
وتج ��در الإ�شارة �إل ��ى� :أنّ الدول الحبي�س ��ة في �إفريقيا
تعان ��ي م ��ن م�شكالت النق ��ل �أكثر من غيره ��ا ،حيث تظهر
وال�سكك
البري والج � ّ
الما�سة لخطوط النق ��ل ّ
�وي ّ
الحاج ��ة ّ
الحديدي ��ة لربطه ��ا بال ��دول ال�ساحلي ��ة((( ،وعل ��ى ال ّرغ ��م
م ��ن دخول معظ ��م ال ��دول الحبي�سة ف ��ي اتفاقي ��ات تجارة
الترانزي ��ت مع الدول ال�ساحلية المجاورة لها؛ ف�إنّ العقبات
االقت�صادي ��ة والإداري ��ة ،كع ��دم التن�سيق بي ��ن الم�ستندات
المطلوب ��ة في الجم ��ارك ،وتعقيد الإج ��راءات الجمركية-
عل ��ى نحو ما ت�شير خب ��رة دول غرب �إفريقي ��ا ،-والعقبات
والخالفات ال�سيا�سية -على نحو ما هو الحال في دول �شرق
�إفريقي ��ا((( ،-ق ��د �أدّت �إلى �صعوبة م ��رور ال�سلع من الدول
الحبي�سة �إلى الدول ال�ساحلية والعك�س(((.
وكم ��ا �أ�شرنا �آنف ًا؛ ف�إنّ جزء ًا م ��ن هذا الخلل يعود �إلى
طبيعة الهياكل االقت�صادي ��ة اال�ستعمارية ،التي ر ّكزت على
تنمية البنية التحتية في حدود ما ي�سمح بنقل ال�سلع الأولية
من مناط ��ق �إنتاجها �أو ا�ستخراجها �إل ��ى موانئ الت�صدير،
الأم ��ر الذي جع ��ل النقل في الدول الإفريقي ��ة عموم ًا يتّ�سم
متوجه ًا �إل ��ى الخارج ومرتبط� � ًا بالموانئ((( ،وبرغم
بكون ��ه ّ
((( Naceur Bourenane, “Regional Integration
in Africa: Situation and Prospects”, in
Jorge Bragade Maceda and Omer Kabbaj,
Regional Integration in Africa. (Paris:
.OECD Publcation, 2002), p.27

((( ُيع ّد الو�صول �إلى ال�سواحل �أحد الأ�سباب الرئي�سة لل�صراع
(الإثيوبي الإريتري)؛ في ظ ّل �سعي �إثيوبيا لت�أمين امتيازاتها
في موانئ �إريتريا ،وكذلك تدخ ّلها في ال�ش�ؤون الداخلية
ال�صومالية بعد تح ّول �إثيوبيا �إلى دولة حبي�سة في �أعقاب
ا�ستقالل �إريتريا .راج��ع :محمد عا�شور :النزاع الإثيوبي
الإريتري :الأ�سباب الداخلية واالنعكا�سات الإقليمية والدولية،
في :د .نادية م�صطفي (محرر)� ،أمتي في العالم( ،القاهرة:
مركز الح�ضارة للدرا�سات ال�سيا�سية1999 ،م)� ،ص.505
((( محمد عا�شور ،التكامل الإقليمي في �إفريقيا ال�ضرورات
والمعوقات ،القاهرة :م�شروع دعم التكامل الإفريقي (جامعة
القاهرة)1997 ،م� ،ص (.)52-51
(((

.Shemmy, Op.Cit, 36

سريعة على غايات
بنظر ٍة
ٍ
«أجندة إفريقيا لعام
2063م»؛ نجد ّأن للبنية
ً
ً
التحتية مكانة مركزية في
تحقيق تلك الغايات
ح�صول ال ��دول الإفريقية على اال�ستقالل؛ ف�إنها لم ت�ستطع
التخ ّل�ص من هذا النمط من هياكل الإنتاج(((.

ثاني ًا :الم�ساعي الإفريقية لعالج
الق�صور في البنية التحتية:

حمل ��ت الألفية الثانية اهتمام ًا مالحظ ًا من ِقبل الدول
الإفريقي ��ة بقطاع البن ��ى التحتية ،حت ��ى �إنّ الق ّم ��ة الثانية
ع�ش ��رة لالتحاد الإفريقي ،المنعقدة ف ��ي فبراير 2009م،
ح� �دّدت البنية التحتي ��ة ك�أولوية للق ��ارة ككل ،وانعك�س هذا
االهتم ��ام في تزاي ��د الآلي ��ات والم� ّؤ�س�سات والهي ��اكل التي
ُعه ��د �إليها بتخطي ��ط ،وتنفيذ ،ومتابع ��ة م�شروعات البنية
التحتية ،وقد غلب على ه ��ذه الم�شروعات تب ّنيها اقترابات
�إقليمي ��ة تعاوني ��ة ،تتجاوز الح ��دود الوطنية لل ��دول؛ بحيث
تت ��وزع منافعه ��ا على ال ��دول والأقالي ��م المختلف ��ة� ،إدراك ًا
لحقيق ��ة �أنّ التكامل الإقليم ��ي -وهو �أول ��ى �أولويات القارة
الإفريقي ��ة -يتط ّلب التكام ��ل والتعاون في مج ��االت البنية
التحتية المختلفة.
وبنظ ��ر ٍة �سريع� � ٍة عل ��ى غاي ��ات «�أجن ��دة �إفريقيا لعام
2063م» ،والت ��ي ت � ّ�م افتتاحها ع ��ام 2013م ،بهدف تعزيز
طط ع�شرية
التكامل والوحدة بين الدول الإفريقية ،عبر ُخ ٍ

((( ت�شير الأدب�ي��ات في ه��ذا الإط��ار �إل��ى :العالقة المتبادلة
بين �ضعف التجارة البينية وتردّي البنية التحتية ،وبخا�صة
ُطرق النقل والموا�صالت ،وت�شير �إلى� :ضرورة تغيير هياكل
توجه ًا
الت�صنيع وال�ت�ج��ارة ف��ي ال �ق��ارة؛ حتى ت�صبح �أك�ث��ر ّ
للداخل � ، Inward Orientedأو بعبارة �أخ��رى
.Hinterland oriented
ثقافية ف�صلية َّ
محكمة متخ�ص�صة في �ش�ؤون القارة الإفريقية
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قراءات

تنموية
لمدة خم�سة عقود((( ،نجد �أنّ للبنية التحتية مكان ًة مركزي ًة
ف ��ي تحقيق تلك الغايات في مجملها ،و�إن ارتبطت مبا�شر ًة
بغاية الوحدة وتحقيق التكامل بين دول القارة الإفريقية(((.
�أ -الجه ��ود الإفريقي ��ة ف ��ي مج ��ال �شب ��كات النق ��ل
والموا�صالت:
وف ��ي �إطار مح ��اوالت ال ��دول الإفريقية لتغيي ��ر الواقع
�سال ��ف البيان؛ ج ��اءت م�ساعي تغيير نم ��ط البنية التحتية
توجه� � ًا للداخ ��ل Inward
ف ��ي الق ��ارة لي�صب ��ح �أكث ��ر ّ
 ،Orientedم ��ن خ�ل�ال ع� �دّة م�شروع ��ات كب ��رى،
على ر�أ�سها ُّ
الط ��رق ال�سريعة العابرة للق ��ارة ،والتي تُعرف
اخت�ص ��ار ًا ب� �ـ Trans-African Highways
.)(TAH
وقد بد�أ التفكير في �إن�شاء هذه ُّ
الطرق في ال�سبعين ّيات؛
لرب ��ط العوا�صم الإفريقية ومناطق الإنتاج الرئي�سية ُ
بطرقٍ
�سريع ��ة ومع ّبدة �صالحة لال�ستخ ��دام على مدار العام ،وت َّم
تحدي ��د ت�سعة ُطرق رئي�سة( :القاهرة  -داكار)( ،الجزائر
 الجو� ��س)( ،طرابل� ��س – وينده ��وك  -كي ��ب ت ��اون)،(القاه ��رة – جابروني  -كيب تاون) (داكار  -انجامينا)،
(انجامين ��ا  -جيبوت ��ي)( ،داكار  -الجو�س)( ،الجو�س –
مومبا�سا)( ،بي ��را  -لوبيتو) ،تمتد من ال�شرق �إلى الغرب،
((( African Union Commission, Agenda
2063: Africa we want, Popular version,
final edition. 2015 at: http://www.un.org/
en/africa/osaa/pdf/au/agenda2063.pdf
.reviewed at 5 July 2017

((( نريد:
� -1إف � ��ري� � �ق� � �ي � ��ا ال� � � �م � � ��زده � � ��رة؛ ال � �ق� ��ائ � �م� ��ة ع �ل��ى
ال� � �ن� � �م� � � ّو ال � �� � �ش� ��ام� ��ل وال � �ت � �ن � �م � �ي� ��ة ال� �م� ��� �س� �ت���دام���ة.
 -2ق��ارة متكاملة ،متّحدة �سيا�س ّي ًا ،وت�ستند �إل��ى المثل
العليا ل�ل��وح��دة الإف��ري �ق �ي��ة ،ور�ؤي� ��ة النه�ضة الإف��ري�ق�ي��ة.
� -3إف��ري�ق�ي��ا المتمثلة للحكم ال��ر��ش�ي��د ،والديمقراطية،
واح��ت��رام ح �ق��وق الإن �� �س��ان ،وال �ع��دال��ة و� �س �ي��ادة ال�ق��ان��ون.
� -4إف� � � ��ري � � � �ق � � � �ي� � � ��ا ال � � � �� � � � �س � �ل ��ام والأم � � � � � � � � � ��ن.
� -5إف���ري� �ق� �ي���ا ذات ال� �ه���وي���ة ال� �ث� �ق ��اف� �ي ��ة ال� �ق ��وي ��ة،
وال � �ت� ��راث ال �م �� �ش �ت��رك ،وال��ق��ي��م وال��م��ث��ل ال �م �� �ش �ت��رك��ة.
� -6إفريقيا تقودها ال�شعوب نحو التنمية ،اعتماد ًا على
�إمكاناتها ،وال �سيما الن�ساء وال�شباب ،مع العناية بالأطفال.
� -7إفريقيا بو�صفها �شريك ًا عالم ّي ًا قو ّي ًا ومتّحد ًا وم�ؤ ّثر ًا.
.Ibid, p2
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ومن ال�شمال للجنوب.
ويبل ��غ �إجمالي طول ه ��ذه الم�س ��ارات الت�سعة نحو 57
�أل ��ف و300كم ،اكتم ��ل العمل في معظمه ��ا با�ستثناء بع�ض
الأج ��زاء التي تحتاج �إلى :البن ��اء �أو �إعادة البناء �أو التعبيد
وال ّر�ص ��ف ،وتخ�ض ��ع ه ��ذه ُّ
الطرق �إل ��ى �إ�ش ��راف التكتالت
الإقليمية الفرعية التي تقع في نطاقها.
وف�ض ًال عن هذه ُّ
الطرق ال�سريعة العابرة للقارة؛ �سعت
العدي ��د من الدول �إل ��ى ت�شييد ُطرقٍ تربطه ��ا بدول الجوار
لتدعي ��م التج ��ارة الثنائية ،فف ��ي ال�ش ��رق الإفريقي -مث ًال
� ، ،أن�ش� ��أت �إثيوبي ��ا وال�سودان �شب ��كات ُطرق تربط المدنوالأقالي ��م ال�سوداني ��ة والإثيوبية ،من �ش�أنه ��ا دعم التجارة
بي ��ن الدول َت ْين ،وخ�صو�ص ًا �أنّ ال�س ��ودان هي المورد الوحيد
للنفط لإثيوبيا.
�ري بي ��ن م�ص ��ر وال�س ��ودان
كم ��ا َت � ّ�م �إن�ش ��اء معب ��ر ب � ّ
(�أ�شكي ��ت -ق�سط ��ل) ،م ��ن المتوق ��ع �أن ُي�سه ��م ف ��ي زيادة
التب ��ادل التج ��اري بي ��ن البلدَ ْي ��ن بن�سب ��ة  ،%80-70ويق ّلل
نفقات النقل بالن�سبة نف�سها(((.
ال�سكك
وبالمثل؛ �أبدت الدول الإفريقية اهتمام ًا بقطاع ّ
الحديدي ��ة؛ انعك�س في �إع�ل�ان برازافيل ّ
وخطة عمل لقطاع
ال�س ��كك الحديدي ��ة ف ��ي �إفريقيا ،تب ّن ��اه م�ؤتم� � ٌر وزاريٌّ في
ّ
الكونغ ��و برازافيل في 2006م ،ثم تب ّنته الق ّمة الإفريقية 12
ف ��ي �أدي�س �أباب ��ا عام 2009م ،وقد ح� �دّد الإعالن جمل ًة من
ال�سكك الحديدية
الم�شروع ��ات الهادف ��ة �إلى ربط �شب ��كات ّ
ف ��ي �إفريقي ��ا من خ�ل�ال عدة مح ��اور ،م ��ن بينها م ��ا د ََخلَ
ح ّي ��ز التنفيذ ،مث ��ل ّ
ال�س ��كك الحديدية بي ��ن (نيروبي
خط ّ
لدول �أخرى في
ومومبا�س ��ا) ،والذي من المت�ص� � ّور �أن يمتد ٍ
الإقليم ،ف�ض ًال عن م�شروع (كيجالي مومبا�سا) الذي يربط
ثالث دول في �شرق �إفريقيا :كينيا -رواندا� -أوغندا(((.
ويمك ��ن الإ�شارة �إلى م�شروعات �أخ ��رى ُنفّذت بالفعل:
م�ش ��روع ّ
ال�سك ��ة الحديد بي ��ن (تنزاني ��ا وزامبيا)(((،
خط ّ
((( افتتاح �أول معبر بريّ بين ال�سودان وم�صر ،موقع الجزيرة
نت2014/8/29 ،مAccessed 30 june 2017 .
( (( w w w. a f r i c a n b u s i n e s s c e n t r a l . c o m
.Accessed 30 June 2017

(((

.18-Shemmy (2000), Op.Cit, pp.17

وف ��ي غرب �إفريقي ��ا بين (بوركين ��ا فا�سو وك ��وت ديفوار)،
ال�س ��كك الحديدية
وبي ��ن (ال�سنغ ��ال ومالي) ،وكذلك خط ّ
بي ��ن (�إثيوبيا وجيبوت ��ي) ،الذي افتُتح ف ��ي �أكتوبر 2016م
بتكلف ٍة بلغ ��ت  3,4مليارات دوالر ،والمتو ّق ��ع �أن ُي�ساهم في
تقليل زمن الرحلة بين البلدَ ْين من ثالثة �أيام �إلى � 12ساعة
فقط ،وهو ما �س ُيعطي دفع ًة كبير ًة لالقت�صاد الإثيوبي؛ كون
تتم عبر جيبوتي(((.
 %50من التجارة الإثيوبية ّ
وتتج ��اوز �أهمي ��ة خط ��وط ومم ��رات النق ��ل -ب ّري ��ة �أو
ال�سكك الحديدي ��ة -مجرد الربط بي ��ن نقط َت ْين،
خط ��وط ّ
�أو ت�سهي ��ل انتق ��ال الأف ��راد وال�سل ��ع والخدم ��ات� ،أو فت ��ح
مناف ��ذ للدول الحبي�سة� ،إذ يمك ��ن تحويل محاور النقل تلك
�إل ��ى «مح ��اور للتنمية» ،من خ�ل�ال �إن�شاء هي ��اكل ومن�ش�آت
�صناعي ��ة وزراعية وخدمي ��ة؛ بما يعزّز النم� � ّو في المناطق
الريفي ��ة والحدودية التي تم ّر بها هذه ُّ
الطرق ،وهي الفكرة
(((
الأ�سا�سي ��ة وراء ما ُيع ��رف بـ«محاور التنمي ��ة المكانية» ،
و ُيع� � ّد «مح ��ور تنمية مابوتو» نموذج ًا ُيحت ��ذى به((( ،ما دفع
الجماعة االقت�صادية ل ��دول الجنوب الإفريقي (ال�سادك)
�إل ��ى محاول ��ة تطبيقه ف ��ي  15مح ��ور ًا �آخ ��ر ،بال�شراكة مع
بن ��ك التنمية الجن ��وب الإفريقي ،ف�ض ًال ع ��ن تب ّني االتحاد
الإفريق ��ي للفكرة ،ودعوة (النيب ��اد) �إلى تعميم الفكرة في
�أقاليم القارة الإفريقية كا ّفة(((.
(((

Emmanua Kendemeh, “Ethiopia- Djibouti- Electric
Railway Line Opens”, 6 October 2016. Available
at:
http://allafrica.com/stories/201610070797.
..html. Accessed 6 July 2017

(((

Gadzeni Mulenga, “Developing Economic
Corridors in Africa: Rationale for the
”Participation of African development Bank
In Regional Integration Brief (African
.Development Bank, No. 1, April 2013), p.2

((( ُيع ّد «محور مابوتو للتنمية» ،باكورة ما بات ُيعرف بـ«محاور
التنمية» ،والتي ب��د�أت في �إقليم الجنوب الإفريقي؛ عندما
تب ّنت جنوب �إفريقيا وموزمبيق فكرة تحويل ممر نقل �إقليمي
بين (مابوتو وجوهان�سبرج) �إلى محور للتنمية ،يقوم على
رب��ط ال�صناعات اال�ستخراجية في المنطقة بالم�صانع،
وربطها بموانئ الت�صدير ،وب�ن��اء منظومة م��ن الأن�شطة
االقت�صادية والخدمية لتحقيق منافع م�شتركة للبلدَ ْين.
(((

.Gadzeni Mulenga, Op.Cit, p.4

دراسات
أجرت دول القارة
ٍ
للعديد من مشروعات البينة
التحتية ،الداخلية واإلقليمية،
ّ
ّ
لكن معظمها تحطم على
َ
صخرة ض ْعف اإلرادة ،ونقص
التمويل ،والتبعية الخارجية
ب -مجال االت�صاالت(((:

تغ ّي ��ر قطاع االت�ص ��االت في �إفريقيا تغ ّي ��ر ًا كبير ًا منذ
�أواخ ��ر الت�سعين ّي ��اتَ ،
و�شهِ ��دت معظ ��م البل ��دان الإفريقية
تحري ��ر قطاع االت�ص ��االت ال�سلكي ��ة والال�سلكي ��ة من �أجل
ج ��ذب اال�ستثمارات ،م ��ع االحتفاظ باالحت ��كار الحكومي-
تقريب� � ًا -للخط ��وط الأر�ضية ،في حين يك ��ون �سوق الهاتف
المحمول -ب�صف ٍة عا ّمة -في �أيدي القطاع الخا�ص.
وخ�ل�ال ال َعقْد الأول من الق ��رن الع�شرين؛ كان هناك
نحو  45بل ��د ًا �إفريقيا قد منح تراخي� ��ص لم�شغلي الهواتف
المتنقل ��ة ،كم ��ا ن�ش� ��أت مناف�سة بي ��ن �ش ��ركات االت�صاالت
الإقليمي ��ة والدولي ��ة عل ��ى ال�س ��وق الإفريق ��ي ف ��ي الهواتف
المحمولة.
ً
ونتيج� �ة لهي ��كل ال�س ��وق ،الذي طغ ��ت علي ��ه الهواتف
المحمول ��ة� ،أ�صبح ��ت االت�ص ��االت الهاتفي ��ة الثابتة خدم ًة
�أق� � ّل تناف�سي ��ة في �إفريقيا ،وم ��ن �أجل َخ ْلق �س ��وقٍ تناف�سية
بي ��ن مختلف الم�شغلي ��ن وال�سماح للعم�ل�اء باال�ستفادة من
((( ّتم االعتماد بالأ�سا�س في هذا الجزء على:

 .Martin Chege Wainaina, Op.cit Kanwal Zahra, Parvez Azim, AndAfzal
Mahmood, Telecommunication
Infrastructure Development And Economic
Growth: A Panel Data Approach, The
Pakistan Development Review 47 : 4
Part II (Winter 2008) pp.711–726. At:
http://www.pide.org.pk/pdf/PDR/2008/
pdf accessed at: August.726-711/Volume4
.8, 2017
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قراءات

تنموية
المهم �إقام ��ة �سلطة م�ستق ّلة وتنظيمية
المناف�س ��ة ،كان من ّ
تُ�ش ��رف على ح�سن �سي ��ر قطاع االت�صاالت ،وله ��ذا �أن�ش�أت
 36دول ��ة �إفريقية هيئات م�ستقلة لتنظيم �سوق االت�صاالت،
َ
وخ ْل ��ق مناف�س ��ة تح ّق ��ق انخفا� ��ض الأ�سع ��ار ،وتح�سي ��ن
الخدم ��ات ،واالنفت ��اح على االبت ��كار في �س ��وق االت�صاالت
ال ُم ّ
نظمة(((.
التو�سع
وق ��د انطلق ��ت تل ��ك الجهود م ��ن فر�ضي ��ة� :أنّ ّ
ف ��ي �شبك ��ة االت�صاالت يرتب ��ط طرد ّي� � ًا وب�ص ��ور ٍة مبا�شر ٍة
(((
بالتنمي ��ة((( ،الأم ��ر الذي ت�ص� �دّت له �إح ��دى الدرا�سات
بال ّر�ص ��د والتحليل لتخل�ص �إلى :وجود عالق ٍة �إيجابي ٍة بين:
كثاف ��ة ا�ستخ ��دام الهوات ��ف المحمول ��ة ،والنم� � ّو ال�سكاني،
واال�ستثم ��ار الأجنب ��ي ٍّ
(كل عل ��ى ِحدَ ة) من ناحي ��ة ،والنم ّو
التح�سن في
االقت�ص ��ادي من ناحي� � ٍة �أخرى ،حي ��ث ي� ��ؤدّي
ّ
كثاف ��ة الهات ��ف المحمول �إل ��ى زياد ٍة ف ��ي نم� � ّو االقت�صاد،
وي� ��ؤدّي النم ّو االقت�صادي المتزايد �إلى نم ّو انت�شار الهواتف
المتنقل ��ة ،والعك�س �صحيح .كم ��ا �أنّ النم� � ّو ال�سكاني ي�ؤدّي
�إل ��ى زيادة الطلب على الهواتف المحمول ��ة ،عالو ًة على �أنّ
اال�ستثم ��ار الأجنب ��ي المبا�شر في مج ��ال االت�صاالت؛ كان
إيجابي في انت�ش ��ار الهواتف المحمولة على نطاقٍ
ل ��ه ت�أثي ٌر � ٌّ
(((
وا�سع في القارة .
ٍ
و�أظه ��رت الدرا�س ��ة� :أنّ م�ساهم ��ة وت�أثي ��ر الهات ��ف
المحمول ،ف ��ي النم ّو االقت�صادي ف ��ي �إفريقيا ،كانت �أقوى
ف ��ي الفترة 2001م2010-م ،والتي ات�سمت بارتفاع م�ستوى
انت�ش ��ار الهوات ��ف المحمول ��ة ف ��ي االقت�ص ��ادات الإفريقية
الواقعة جنوب ال�صحراء الكبرى؛ مقارن ًة بانت�شار الهواتف
الأر�ضية.
وت�شي ��ر الدرا�س ��ة �إلى� :أنّ هن ��اك عالق� � ًة عك�سي ًة بين
انت�ش ��ار الهواتف الثابت ��ة والهواتف المحمول ��ة ،و�إذا كانت
االقت�صادي
هناك عالق� � ٌة �إيجابي� � ُة االتجاهَ ْين بين النم� � ّو
ّ
(((

.Ibid. p3

((( Kanwal Zahra, Parvez Azim, And Afzal
.Mahmood, Op.cit, p.712
((( -Martin Chege Wainaina, Op.cit, pp.92
.93

(((
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وانت�ش ��ار الهوات ��ف المحمولة؛ ف� ��إنّ العالقة بي ��ن الهواتف
الثابت ��ة والنم ّو االقت�صادي عالق� � ٌة �أحادية الجانب؛ بمعنى
�أن تو ّفر �شبكات االت�صال الأر�ضية تُ�سهم في تحقّق التنمية
ولكن ال ي�شترط العك�س.
عامة؛ ف� ��إنّ �أهمية الهوات ��ف الأر�ضية في
وب�صف ��ةٍ ّ
النم� � ّو االقت�ص ��ادي ال ت ��كاد تُذك ��ر في �إفريقي ��ا جنوب
ال�صح ��راء الكب ��رى ،ومن النتائ ��ج الجدي ��رة بالنظر،
للمهتمين باال�ستثمار ف ��ي مجال االت�صاالت� ،أنه يزداد
ت�أثي ��ر النم ّو االقت�صادي عل ��ى انت�شار الهاتف المحمول
ف ��ي المناطق التي ّ
يقل فيها انت�شار الهاتف الثابت .و�أن
اال�ستثم ��ار في االت�صاالت ال�سلكي ��ة والال�سلكية يخ�ضع
لقان ��ون المنفعة المتناق�صة؛ ما يعن ��ي �أنّ البلدان التي
المرجح �أن ت�ستفيد
تم ّر بمرحلةٍ مب ّكر ٍة من التنمية من
ّ
�أكث ��ر م ��ن غيره ��ا م ��ن اال�ستثمار ف ��ي البني ��ة التحتية
لالت�صاالت(((.

ج -الجهود الإفريقية مجال الطاقة:

تم ّث ��ل الم�شروعات في مجال الطاق ��ة مك ّون ًا مه ّم ًا من
مكون ��ات البنية التحتية ،وتزخر القارة الإفريقية ب�إمكانات
�ضخمة من م�صادر الطاقة ،التقليدية والمتجدّدة.
وبالنظ ��ر �إل ��ى التوزي ��ع الجغراف ��ي له ��ذه الم�ص ��ادر؛
يت�ض ��ح �أنّ �أقالي ��م القارة الإفريقي ��ة كا ّف ��ة يمكنها تحقيق
االكتف ��اء الذاتي من الطاقة؛ �إذ يترك ��ز الجانب الأكبر من
«احتياطي ��ات النف ��ط والغ ��از» ف ��ي �شمال وغ ��رب �إفريقيا،
بينم ��ا يتركز «احتياطي الفحم» في الجنوب الإفريقي .كما
تمتلك الق ��ارة �إمكانات كبيرة من «الطاق ��ة المائية لتوليد
الكهرب ��اء» في معظم المناطق الداخلي ��ة ،بوجود مجموعة
كبي ��رة من المجاري المائية ال�ضخمة ،مثل النيل ،الكونغو،
النيجر ،ال�سنغال ،فولت ��ا� ،أورانج .كما توجد مناطق كبيرة
لإنتاج «الوقود الحراري» في منطقتي وادي البحر الأحمر،
ووادي ال�ص ��دع العظي ��م((( ،هذ التنوع انعك� ��س على طبيعة
م�شروع ��ات البنية التحتية في مجال الطاقة ،وعلى التوزيع
الجغرافي لهذه الم�شروعات.
(((

.Martin Chege Wainaina, Op.cit, p.93

Commission for Africa
(((
.(2010),…Op.Cit, p.323

Economic

ويمك ��ن ت�صني ��ف م�شروع ��ات الطاق ��ة ف ��ي ع ��ددٍ من
المجموع ��ات((( ،وفق� � ًا للم�ص ��در الم�ستخ ��دم ف ��ي تولي ��د
الطاقة ،فالطاقة المتول ��دة من «الوقود الحفري» التقليدي
(النفط والغ ��از) ،نرى تر ّكز ًا ف ��ي م�شروعاتها في ال�شمال
الإفريقي ،وال �سيما م�صر (بها العدد الأكبر من م�شروعات
الطاقة ،المنفَّذة بالفع ��ل� ،أو التي تنتظر التنفيذ) ،وليبيا،
والمغرب ،وبدرج ٍة �أق ّل في الغ ��رب الإفريقي ،وتحديد ًا في
دلتا النيجر.
فيم ��ا تتر ّك ��ز م�شروع ��ات تولي ��د الطاق ��ة المعتم ��دة
عل ��ى «الفحم» ف ��ي جنوب �إفريقي ��ا بالأ�سا� ��س� ،إ�ضاف ًة �إلى
م�شروعات متف ّرقة في موزمبيق وزيمبابوي.
ٍ
�أم ��ا حقول «الغاز الطبيعي»؛ فتنت�شر على ك ّل ال�سواحل
الإفريقي ��ة تقريب� � ًا ،وال �سيم ��ا ال�شم ��ال والجن ��وب والغرب
الإفريقي.
وعل ��ى ال ّرغم م ��ن وفرة م�صادر الطاق ��ة التقليدية
م ��ن نفط وغ ��از؛ ف� ��إنّ التج ��ارة البينية في ه ��ذه ال�سلع
مح ��دودة للغاية ،ب ��ل �إنّ الدول الإفريقي ��ة غير المنتجة
ت�ضطر �إلى ا�ستيراد احتياجاتها من خارج القارة ،بفعل
ت ��ر ّدي و�سائل النقل ،وعدم وجود ُّ
الطرق المالئمة لنقل
الوقود� ،أو وعورتها وخطورتها (الأمنية) حال وجودها؛
م ��ا يجعل ا�ستي ��راد الوقود من الخ ��ارج �أي�سر و�أرخ�ص،
ل�سد
تم بناء ع � ّ�دة خطوط �أنابيب للغ ��از والبترول ّ
ول ��ذا ّ
حاج ��ة ال ��دول الإفريقي ��ة ،لت�شجيع التجارة ف ��ي المواد
البترولي ��ة داخ ��ل الق ��ارة الإفريقية ،وتحقي ��ق االعتماد
الذاتي المتبادل(((.
((( يعتمد ر�صدنا للم�شروعات على التقرير ال�سنوي ال�صادر
عن ال�شراكة الأوروب �ي��ة الإفريقية في مجال الطاقة لعام
2016م ،والذي ر�صد �أكبر خم�سين م�شروع لتوليد الطاقة في
�إفريقيا؛ اعتماد ًا على قاعدة بيانات الطاقة التي ت َّم �إعدادها
في �إطار ال�شراكة الأوروبية-الإفريقية ،وكذا برنامج تنمية
البنية التحتية في �إفريقيا .انظر:

وعل ��ى ال�صعيد نف�س ��ه؛ تحتل م�شروع ��ات «الطاقة
الهيدروليكي ��ة» المكانة الأولى عل ��ى م�ستوى م�شروعات
الطاقة في الق ��ارة الإفريقية ،ف�أنهار القارة الإفريقية،
وبخا�ص ��ة نه ��ر الني ��ل والكونغ ��و والنيج ��ر وفولت ��ا
ّ
ّ
والزامبي ��زي ،يمكنه ��ا مجتمعة �أن تول ��د نحو  %13من
ويقدر
احتياج ��ات العالم م ��ن الطاق ��ة الكهرومائي ��ةّ ،
البنك الإفريقي للتنمية �أنّ الطاقة الكهرومائية يمكنها
�أن تو ّلد  %45م ��ن الكهرباء الم�سته َلكة في دول �إفريقيا
جنوب ال�صحراء.
َ
وتحظى �إثيوبيا بالعدد الأكبر من م�شروعات ال�سدود،
حي ��ث يوج ��د بها �سبعة �س ��دود م ��ن �إجمالي � 23س� � ّد ًا على
م�ست ��وى الق ��ارة ،تليه ��ا جمهوري ��ة الكونغ ��و الديمقراطي ��ة
م�شروع م�شت ��رك بينها
بواق ��ع ثالث ��ة �س ��دود� ،إ�ضاف ًة �إل ��ى
ٍ
وبين زامبيا ،مع مالحظة �أنّ الطاقة الإنتاجية لم�شروعات
الكونغ ��و تفوق مجمل الطاقة الإنتاجية الكهربائية المتو ّقعة
لباقي الم�شروعات في دول القارة.
وتجدر الإ�شارة �إلى� :أنّ التعاون المائي بين دول القارة
الإفريقي ��ة ال يقت�ص ��ر فقط على توليد الكهرب ��اء� ،إذ يمكن
تحقيق التعاون في مج ��ال التخزين واال�ستخدام الم�شترك
للمي ��اه ،وخ�صو�ص� � ًا �أنّ معظ ��م الأنهار الكبرى ف ��ي القارة
تت�س ��م ب�أنها �أنها ٌر دولية �أو عاب ��رة للحدود ،ويقدّم الجنوب
الإفريقي نموذج ًا ناجح ًا في مجال التعاون المائي ،متم ّث ًال
في م�شروع نقل المياه م ��ن «جبال مالوتي» في لي�سوتو� ،إلى
جن ��وب �إفريقي ��ا ،من خ�ل�ال تحويل تدف ��ق «نه ��ر �أورانج»،
والمع ��روف بـ«نهر �سنجو» في لي�سوتو ،لتغذية «نهر فال» في
جنوب �إفريقيا(((.
يربط ميناء دار ال�سالم بم�صفاة نفط  Indeniفي مدينة
 ،Ndolaويعمل منذ الثمانين ّيات .خط �أنابيب بترول
(كينيا � -أوغ�ن��دا) ،يربط بين (مومبا�سا و�أوغ�ن��دا) ،وهو
امتداد لخط (مومبا�سا � -ألدوريت) بكينيا .خط �أنابيب غاز
(موزمبيق  -جنوب �إفريقيا) ،وهو جز ٌء من «محور تنمية
مابوتو» ،ويعمل منذ الت�سعين ّيات ،راجع:

Africa-EU Energy Partnership Status
Report Update: A mid-term report on
progress, achievements and future
.perspectives 2016, p. 9

Economic Commission for Africa (2010),
.Op.Cit, pp.324, 325

((( من �أ�شهرها خط �أنابيب غاز الغرب الإفريقي ،WAGP
يهدف �إلى تو�صيل الغاز من نيجيريا �إلى :بنين وتوجو وغانا.
خط �أنابيب بترول (تنزانيا  -زامبيا) ،TANZAMA

((( يت�ضمن الم�شروع� :إن�شاء خم�سة �سدود و�سبعة �أنفاق،
ومحط َت ْين ّ
لل�ضخ ،وي�شير الخبراء �إلى �أ ّنه �أحدث تحولاّ ً هيكل ّي ًا
في اقت�صاد لي�سوتو؛ �إذ تقدّر �إيراداته بنحو  50مليون دوالر
ثقافية ف�صلية َّ
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قراءات

تنموية
وبامتداده ��ا الجغراف ��ي عل ��ى جانبي خ ��ط اال�ستواء؛
تتمتع القارة الإفريقية بثرو ٍة من م�صادر الطاقة ال�شم�سية
الالزم ��ة لأنظمة توليد الطاقة ال�ضوئي ��ة والحرارية ،وتنبع
مي ��زة هذا الم�صدر م ��ن توافره في مواق ��ع عديدة ،ف�ض ًال
عل ��ى �إمكاني ��ة تخفي�ض التكلف ��ة مع تق� �دّم التكنولوجيا في
توليده ��ا ،وتتمت ��ع ك ٌّل م ��ن ال�صح ��راء الكب ��رى و�صح ��راء
كلهاري ب�إمكانيات �ضخمة في هذا المجال.
إمكانيات
وبالمث ��ل؛ ف�إنّ طاقة الرياح يمك ��ن توليدها ب�
ٍ
كبي ��ر ٍة ف ��ي مناط ��ق ع� �دّة ف ��ي الغ ��رب وال�ش ��رق والجنوب
الإفريقي.
كم ��ا تتمت ��ع الق ��ارة الإفريقي ��ة ب�إمكانيات ف ��ي مجال
الطاق ��ة الحرارية الأر�ضية ،وخ�صو�ص� � ًا في منطقة �أخدود
�ش ��رق �إفريقي ��ا العظي ��م Great East African
 Rift Systemالممت ��د م ��ن ال�ش ��رق الأو�س ��ط وحتى
موزمبيق.
و�أخي ��ر ًا؛ ف� ��إنّ م�شروع ��ات «الوق ��ود الحي ��وي» ب ��د�أت
تظه ��ر بو�صفها بدي ًال �أو مكم ًال للوق ��ود الحفري التقليدي،
م�شروعات
وقد ب ��د�أت �إفريقيا منذ بداية الثمانين ّي ��ات في
ٍ
ال�ستغ�ل�ال ه ��ذه الطاقة ،غي ��ر �أنّ اال�ستغ�ل�ال الكامل لهذا
الم�ص ��در لم يحدث بعد ،ويوج ��د حوالي  100م�شروع منها
في نحو  20دولة ،بما فيها :مالي وغينيا وال�سنغال وتنزانيا.

ثالث ًا :مالحظات ختامية:

المالي ��ة لتل ��ك القطاعات على م�ستوى الق ��ارة ككل ،بن�سب
تتراوح بين  ،%8 -5وو�صلت في قطاع المياه �إلى .(((%11
 -2هن ��اك تفاوتٌ وا�ض� � ٌح في الأداء ف ��ي تطوير البنية
التحتية؛ حيث ي�أت ��ي ال�شمال الإفريقي في المقدّمة مقارن ًة
بالأقالي ��م الأخ ��رى ،يلي ��ه الجن ��وب الإفريقي ،ث � ّ�م الغرب
والو�س ��ط ،و�أخير ًا �ش ��رق �إفريقيا(((ّ .
ويو�ض ��ح م� ّؤ�شر البنية
التحتي ��ة لع ��ام 2016م ثب ��ات ال ��دول التي تحت ��ل المراكز
طفيف في ترتيبها؛ مقارن ًة بعام
الع�ش ��رة الأولى ،مع تفاوت ٍ
2013م(((.
� -3أنّ ال ��دول الإفريقي ��ة تعتمد في تموي ��ل م�شروعات
البني ��ة التحتية على خم�س ��ة موارد �أ�سا�سي ��ة )1( :الإنفاق
الع ��ام م ��ن ال ��دول الإفريقي ��ة نف�سه ��ا )2( .الم�ساع ��دات
التنموي ��ة الر�سمية من ال ��دول الأع�ضاء في منظمة التعاون
االقت�صادي والتنمي ��ة ،والتي تُمنح على �أ�سا�س ثنائي)3( .
القرو� ��ض ب�أ�شكالها المختلفة (المي�س ��رة وغير المي�سرة)،
والمن ��ح من م� ّؤ�س�س ��ات التموي ��ل الدولي ��ة والإقليمية)4( .
القرو�ض الر�سمية والتمويل من خارج دول  OECDبما
فيها البنوك ال�صينية والهندية )5( .القطاع الخا�ص(((.
 -4م ��ا زالت هن ��اك فج ��و ٌة تمويلي ٌة في مج ��ال البنية
التحتية في �إفريقيا بين الم�سته ��دَ ف والواقع؛ فعلى ال ّرغم
من ارتف ��اع ن�سبة متو�س ��ط الإنفاق عل ��ى م�شروعات البنية
التحتية ف ��ي القارة �إل ��ى  %8من �إجمال ��ي ميزانيات الدول

يمك ��ن �إب ��داء مجموعة من المالحظ ��ات على م�ساعي
تطوير البنية التحتية في �إفريقيا ،وعالقتها بجهود التنمية
2016. May 2016. At: http://www.afdb.
في القارة ،فيما ي�أتي:
org/fileadmin/uploads/afdb/Documents/
_Publications/Economic_Brief_-_The
 -1وفق� � ًا لم� ّؤ�شر تنمي ��ة البنية التحتي ��ة ،ال�صادر عن
_Africa_Infrastructure_Development
البنك الإفريقي عام 2016م ،ف�إنّ الدول الإفريقية جميعها
.2-Index.pdf, pp.1
�أحرزت تقدّم ًا في الجوانب الأ�سا�سية التي يغطيها الم� ّؤ�شر
خ�ص�صت بع�ض الدول نِ�سب ًا �أعلى من ذلك بكثير لقطاعات
(((
ّ
(النق ��ل ،الكهرب ��اء ،تكنولوجي ��ا االت�ص ��االت والمعلومات،
البينة التحتية م��ن ذل��ك ع��ام 2012م ،ف��ال��ر�أ���س الأخ�ضر
خ�ص�صت نحو %44؛ وناميبيا %39؛ �أوغندا %28؛ وجنوب
المخ�ص�صات
ال�صحي)((( ،حيث ارتفعت
ّ
ّ
وال�صرف ّ
المياه ّ
�إفريقيا  %24للبنية التحتية .راجع:

�سنو ّي ًا ،تم ّثل نحو  %50من دخل الدولة من العملة ال�صعبة
التي تن ّوعت م�صادرها بف�ضل ه��ذا الم�شروع .انظر في
تف�صيالت الم�شروع:

.25-Shemmy, Op.Cit, pp.24

((( African Development Bank (2016). The
Africa Infrastructure Development Index
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Economic Commission for Africa (2016),
.op.Cit

(((

.African Development Bank, Op. Cit, p.8

(((

.Ibid, P.7

((( Economic Commission for Africa (2010),
.Op.Cit, p.332

الإفريقي ��ة ،في الفت ��رة 2011م2013-م (بل ��غ االنفاق في
الر�أ�س الأخ�ضر  ،%44وناميبيا  ،%39و�أوغندا  ،%28وجنوب
�إفريقيا  ،)%24وبرغم نجاح ال ��دول الإفريقية في تقلي�ص
فج ��وة التموي ��ل ع ��ام 2013م بنح ��و الن�ص ��ف (ا�ستطاعت
ال ��دول الإفريقية تدبير  46.7ملي ��ار دوالر من �أ�صل 99.6
مليار دوالر تكاليف م�شروعات البنية التحتية في عام)(((؛
ف� ��إنّ القارة ما زالت في حاج ٍة لإنفاق ما بين  90-80مليار
دوالر �سنو ّي� � ًا على بناء و�صيانة البنية التحتية؛ حتى يمكنها
�أن تح ّق ��ق االندم ��اج الفاعل في االقت�ص ��اد العالمي وزيادة
ح�صتها.
 -5على �صعيد التمويل الخارجي تت�صدّر :ال�صين (13
ملي ��ار دوالر) ،والوالي ��ات المتحدة الأمريكي ��ة ( 7مليارات
دوالر) ،قائمة الدول والم� ّؤ�س�س ��ات المهتمة باال�ستثمار في
قطاعات البنية التحتية ف ��ي دول القارة الإفريقية (جنوب

((( Economic Commission for Africa (2016),
Assessing Regional Integration in Africa
VII: Innovation, Competitiveness and
Regional Integration, p.28. at: http://
w w w. u n e c a . o r g / s i t e s / d e f a u l t / f i l e s /
PublicationFiles/aria7_eng_chap2.pdf

كبير عن �أقرب مناف�سيهما((( ،وهو ما
ال�صحراء) ،وبفارقٍ ٍ
يم ّثل امت ��داد ًا للتناف�س التقليدي بي ��ن القو َت ْين على النفوذ
ال�سيا�س ��ي واالقت�صادي في القارة ،حي ��ث ُيع ّد النق�ص في
التموي ��ل المتاح فر�ص ًة لزيادة نف ��وذ القوى الكبرى لتقديم
�شراكات مع ال ��دول الإفريقية ،وهي و�إن كانت تجبر عجز ًا
ف ��ي الجان ��ب الإفريقي؛ ف�إنه ��ا -وال �شك -تح ّق ��ق م�صالح
ال�شركاء الدول ّيين.
ن�صيب معتب ��ر لال�ستثمارات
 -6ت�شي ��ر البيانات �إل ��ى
ٍ
العربي ��ة والإ�سالمية في قطاعات البنية التحتية في القارة
الإفريقية ،يتج ��اوز ثالثة مليارات ،مو ّزعة على ا�ستثمارات
ٍّ
كل من� :صندوق �أبوظبي للتنمية ( 71مليون دوالر) ،البنك
العربي للتنمية في �إفريقيا ( 102مليون دوالر) ،ال�صندوق
ال�سعودي ( 182ملي ��ون دوالر) ،ال�صندوق الكويتي للتنمية
( 360ملي ��ون دوالر)� ،صندوق الأوبك للتنمية ( 363مليون
دوالر) ،البن ��ك العرب ��ي للتنمية االقت�صادي ��ة واالجتماعية
( 613ملي ��ون دوالر) ،البنك الإ�سالمي (مليار و 604مليون
دوالر)((( ،وه ��و �أم� � ٌر جدي ٌر بمزيدٍ م ��ن المتابعة والتحليل؛
للوق ��وف على مدى تعاوني ��ة �أو تناف�سية تل ��ك اال�ستثمارات
من ناحي ��ة ،وم ��دى ات�ساقها م ��ع غايات التع ��اون (العربي
الإفريق ��ي) من ناحية ،و (الإفريق ��ي الإفريقي) من ناحية
�أخرى 

((( Economic Commission for Africa (2016),
Op.cit, p.36. http://www.uneca.org/sites/
_default/files/PublicationFiles/aria7_eng
chap2.pdf

(((

.Ibid. p.36
ثقافية ف�صلية َّ
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األمن المناخي في إفريقيا :قراءة في
ّ
مؤشرات االندثار واستراتيجيات البقاء
�أ� .إيمان قالل
باحثة دكتوراه ،ق�سم العلوم ال�سيا�سية ،كلية الحقوق والعلوم ال�سيا�سية – جامعة وهران

ت�صاعد
َ

العالمــ�ي
االهتـــم�ام
ُ
ُّ
بقـ�ض�ـــايـا المنــ�اخ،
ً
ً
حا�سمة
ق�ضية
و�أ�صبحت ال�سيا�سة المناخية
الدول�ي ومح�ور
�ض�من ج�دول الأعم�ال
ّ
ال�سيا�س�ات البيئية المختلفة ،نظر ًا لت�أثيرات
ته�دد كلّ الدول على
المن�اخ التي �أ�ض�حت ّ
كلّ الم�س�تويات والأ�ص�عدة ،وعل�ى وج�ه
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الخ�ص�و�ص البل�دان الفقي�رة ف�ي �إفريقي�ا
الت�ي ال يد لها فيها ،ويرجع ذلك �إلى �ض�عف
قدرة القارة الإفريقية عل�ى التك ّيف مع هذه
التهديدات من جهة ،وال�ض�غوط الواقعة على
الق�ارة الإفريقي�ة من جه� ٍة �أخرى ،وال �س�يما
م�س��ؤولية الغ�رب ف�ي خل�ق مناب�ت الأزم�ة
المناخية في �إفريقيا وا�ستمرارية ت�أثيراتها.

ل ��م تتوق ��ف ه ��ذه التهديدات عل ��ى تقوي� ��ض الأمن
المناخي فح�سب ،بل امتدت �إلى تهديد مختلف مظاهر
ّ
الأمن الإفريق � ّ�ي (االقت�صادي ،االجتماع ��ي ،الغذائي،
وحت ��ى اال�ستق ��رار ال�سيا�س ��ي) ،ما يط ��رح تحديات لم
ي�سب ��ق لها مثي ٌل على القارة ال�سم ��راء؛ بداي ًة من �ضعف
محددات الأزمة المناخية ،والعجز عن تلبية
التك ّيف مع ّ
احتياج ��ات التنمية الم�ستدامة ،بم ��ا في ذلك الأهداف
الإنمائي ��ة للألفية ،و�صو ًال �إلى تحقي ��ق �أمنها المناخي،
م ��ا ي�ستدعينا لطرح الإ�ش ��كال الآتي :ما مظاهر تال�شي
الأمن المناخي في �إفريقيا؟ وما مدى قدرة القارة على
التك ّيف والت�صدي لت�أثيرات هذه المظاهر والتهديدات؟

�أو ً
ال :ت�أثير التهديدات المناخية
في �إفريقيا:

المت�ضرري ��ن م ��ن الفي�ضانات تفاقم في غ ��رب �إفريقيا
وو�سطه ��ا ،حي ��ث ت�ض ّرر ف ��ي ع ��ام 2012م �أكث ��ر من 3
�شخ�ص في المنطقة ،كان �أغلبهم في نيجيريا،
ماليين
ٍ
وتزامن ��ت ه ��ذه الفي�ضان ��ات م ��ع موج ��ات مفرطة من
الجفاف في منطقة ال�ساحل ،ولقد �أثرت هذه المخاطر
عل ��ى �أكثر م ��ن  34مليون �إفريق ��ي ،وت�س ّببت في خ�سائر
اقت�صادي ��ة ُتق � ّ�در ب�أكث ��ر م ��ن  1.3ملي ��ار دوالر ما بين
عامي 2011م و 2012م(((.
َ
 -2تهدي ��د الأم ��ن الغذائ ��ي :ت�ش� � ّكل التهدي ��دات
المناخية ،المرتبطة باالحت ��رار والجفاف والفي�ضانات
وتقل ��ب هطول الأمط ��ار� ،أه � ّ�م م�س ّببات انع ��دام الأمن
الغذائ ��ي وانهيار النُّظم الغذائية ،ما ي� ��ؤدي �إلى فقدان
الريفي لعدم
ُ�سب ��ل العي�ش الريفي ��ة ،وانخفا�ض الدخ ��ل
ّ
كفاي ��ة الح�ص ��ول عل ��ى مي ��اه ال�ش ��رب وال� � ّري ،وتد ّن ��ي
م�ستوي ��ات الإنتاجية الزراعي ��ة((( ،خ�صو�ص ًا �أنّ العديد
كبير عل ��ى المناخ
م ��ن ال ��دول الإفريقي ��ة تعتمد ب�ش ��كلٍ ٍ
الم�ستق ��ر والمالئم ،م ��ا ي�ؤ ّث ��ر على القط ��اع الزراعي،
ويط ��رح �صعوب ��ة تك ّيفه م ��ع ه ��ذه التقلب ��ات ،خ�صو�ص ًا
م ��ع تزام ��ن ارتف ��اع درج ��ات الح ��رارة ورطوب ��ة التربة
المنخف�ض ��ة المتنب� ��أ بهم ��ا ف ��ي العدي ��د م ��ن �أج ��زاء
�إفريقيا(((.
وكان م ��ن ت�أثي ��رات ه ��ذه التق ّلب ��ات :انخفا� ��ض
أهم
محا�صي ��ل القطن ف ��ي جمهورية بنين ،وال ��ذي ّ
يعد � ّ
�صادراته ��ا نظ ��ر ًا لندرة الأمط ��ار وع ��دم انتظامها ،ما
�أدى �إل ��ى خ�سائر كبيرة في الموا�س ��م الزراعية ،وزياد ٍة
ونق�ص في توفير الغذاء،
في ن�سبة الفقر بين ال�س ��كانٍ ،
كم ��ا د ّم ��رت الفي�ضانات الت ��ي �ضرب ��ت موزمبيق مطلع

�إنّ القارة الإفريقية ه ��ي الأكثر ت�ض ّرر ًا من عواقب
التغ ّي ��رات والتهدي ��دات المناخي ��ة؛ بالرغ ��م م ��ن �أنها
م�س�ؤول ��ة ع ��ن ن�سب ��ة  %4فق ��ط م ��ن انبعاث ��ات الغازات
الدفيئة((( المت�س ّببة في هذه التهديدات ،والمتمثلة في:
االرتف ��اع الكبير في درجات الحرارة ،موجات الجفاف،
الفي�ضان ��ات والأعا�صي ��ر المتطرف ��ة ،التح ��والت ف ��ي
�أنماط الطق�س ،تذب ��ذب هطولية الأمطار ،وتفاعل هذه
التهدي ��دات مع ه�شا�ش ��ة الأو�ضاع البيئي ��ة واالجتماعية
داخل القارة الإفريقية ،و�ضعف قدرتها على التك ّيف.
ع ��دم قدرة الق ��ارة ال�سمراء عل ��ى التك ّيف مع هذه
التغ ّي ��رات المناخي ��ة ي�ش ّكل م� ّؤ�ش ��ر ًا على اندث ��ار �أمنها
المناخ ��ي ،ب ��ل تقوي�ض ًا لج � ّ�ل معالم الأمن ف ��ي �إفريقيا
ال�صح ��ي ،اال�ستق ��رار ال�سيا�س ��ي،
(الأم ��ن الغذائ ��ي،
ّ
ً
التنمي ��ة االقت�صادي ��ة)..؛ نظرا للآث ��ار المتفاقمة التي
تُحدثه ��ا مختلف التهديدات المناخية ،وهو ما �سنحاول
((( «مخاطر كثيرة في دول غرب �إفريقيا» ،على الموقع:
التف�صيل فيه.
http://arabic.irinnews.org/Report
ّ
 -1تهديد الأمن الب�ش ��ري :ت�شكل موجات الجفاف
((( الهيئة الحكومية الدولية المعنية بتغير المناخ (،)IPCC
وللدول
والفي�ضانات تهدي ��د ًا خطير ًا للب�شري ��ة جمعاء،
تغير المناخ 2014م :الآث��ار والتكيف وه�شا�شة الأو�ضاع –
الإفريقي ��ة على وج ��ه الخ�صو�ص ،فوفق� � ًا لمكتب الأمم
ملخ�ص ل�صانعي ال�سيا�سات ،م�ساهمة الفريق العامل الثاني
في تقرير التقييم الخام�س للهيئة الحكومية الدولية المعنية
المتح ��دة لتن�سيق ال�ش�ؤون الإن�سانية (�أوت�شا) :ف�إنّ عدد
بتغير المناخ� ،ص.13

((( �أخبار م�ؤتمر الأمم المتحدة لتغ ّير المناخ ،على الموقع:
http://cop22.malites

((( جون �أجارد و�آخرون :توقعات البيئة العالمية –GEO4
– البيئة من �أجل التنمية ،برنامج الأمم المتحدة للبيئة،
2007م� ،ص.59
ثقافية ف�صلية َّ
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تنموية
ع ��ام 2007م �آالف الهكتارات من المحا�صيل الزراعية،
وت�ض ّرر حوال ��ي � 285ألف �شخ� ��ص ،وت�س ّببت الأعا�صير
والعوا�صف اال�ستوائية التي �ضربت جزيرة مدغ�شقر في
تدمير المحا�صيل الزراعية لأكثر من � 200ألف مزارع،
حيث بلغت ن�سبة التلف  %80في بع�ض المناطق(((.
وتُ�ص ّن ��ف دول منطق ��ة الق ��رن الإفريق � ّ�ي الأكث ��ر
المهددة لأمنها الغذائي،
ت�ض ّرر ًا من التق ّلبات المناخية
ّ
حي ��ث يعان ��ي  11ملي ��ون �شخ�ص في ه ��ذه المنطقة من
نق�ص احتياجاتهم الأ�سا�سية م ��ن الغذاء والماء بن�سبة
دعا منظمة الأغذي ��ة والزراعة التابعة للأمم
 ،%60م ��ا َ
المتحدة للتحذير م ��ن ارتفاع ح�صيلة �ضحايا المجاعة
ونق�ص الغذاء ،وخ�صو�ص ًا في كينيا(((.
ال�صح ��ي :التغ ّي ��رات المناخية
 -3تهدي ��د الأم ��ن
ّ
ف ��ي �إفريقي ��ا تعني زي ��ادة زح ��ف الأمرا� ��ض وت�أثيراتها
�صحة ع�ش ��رات الآالف من ال�سكان ،حيث
الكبي ��رة على ّ
ثم على
ي�ش ّكل الجفاف م�ؤ ّثر ًا مبا�شر ًا على الغذاء ،ومن ّ
الأمرا� ��ض الناجمة عن �سوء التغذية ،كما ت�ؤ ّثر الرطوبة
ودرج ��ة الح ��رارة عل ��ى انت�ش ��ار الح�ش ��رات وانتقالي ��ة
الآفات ،وي�ضاع ��ف المطر من مواقع ا�ستن�ساخ البعو�ض
الناقل للمر� ��ض ،وبفعل الأمطار الغزي ��رة والفي�ضانات
والأعا�صي ��ر تتلوث م�صادر المياه؛ ما ي� ��ؤ ّدي �إلى انتقال
البكتيري ��ا التي ي�صع ��ب التح ّك ��م فيها ،وتدمي ��ر البنى
الأ�سا�سي ��ة التي توفّر �إمدادات الغ ��ذاء والمياه ،وتعطيل
ال�صحي ��ة ،وجعلها غير قادرة على
ال ُّنظ ��م والم� ّؤ�س�سات
ّ
ال�صحية.
توفير خدمات الرعاية
ّ
ب ��ل �أكثر من ذل ��ك :ت�ؤ ّدي هذه الظواه ��ر �إلى ظهور
وتف�شّ ��ي الأمرا� ��ض الخط ��رة ،مث ��ل الكولي ��را ،التهاب
منتظم خالل
ال�سحاي ��ا الدماغية ال ��ذي ينت�شر ب�ش ��كلٍ
ٍ
مو�سم الجف ��اف ،خ�صو�ص ًا بمنطقة جن ��وب ال�صحراء
الكبرى الم�س ّماة «حزام االلتهاب ال�سحائي» ،والمالريا
الت ��ي تودي بحياة مليون �شخ� ٍ��ص �سنو ّي ًا ،وبالأخ�ص في
((( المهند�س �أمجد قا�سم« :ت��أث�ي��رات التغيرات المناخية
على ال ��دول النامية وال�ف�ق�ي��رة» ،مجلة البيئة والتنمية،
الأردن2014 ،م ،ع�ل��ى ال �م��وق��عhttp://al3loom. :
com/?p=12902

((( المرجع نف�سه.
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بل ��دان الجن ��وب الإفريق ��ي( :جن ��وب �إفريقي ��ا� ،أنغوال،
بوت�سوان ��ا ،مدغ�شق ��ر ،موزمبيق ،ناميبي ��ا� ،سوازيلندا،
ال�صحة
زامبي ��ا ،زيمبابوي) ،وه ��ذا ما �أثارته منظم ��ة
ّ
العالمي ��ة في تقريره ��ا عن المالري ��ا� :أنّ �أكثر من %80
و  %90م ��ن الوفيات تقع في  35بل ��د ًا في �إفريقيا جنوب
ال�صحراء الكبرى(((.
 -4اال�ستق ��رار ال�سيا�س ��ي واالجتماع ��ي :ك�شف ��ت
درا�س ��ات الأمن الحديثة عن وج ��ود عالقةٍ تالزميةٍ بين
ال�سيا�سي في
التغ ّي ��رات المناخي ��ة ودرج ��ة اال�ستق ��رار
ّ
ال ��دول الإفريقي ��ة ،ا�ست ��دال ًال بن�شوب الح ��روب الأهلية
في �إفريقي ��ا خالل الفت ��رة (1981م 2002 -م) ب�سبب
ارتف ��اع وتي ��رة درج ��ات الح ��رارة ،فبح�س ��ب الدرا�سة:
ف� ��إنّ ارتفاع الح ��رارة درج ًة واحد ًة يزي ��د من احتمالية
ن�ش ��وب ال�صراعات والحروب بن�سب ��ة  ،%50حيث تهيئ
التغ ّي ��رات المناخي ��ة ف ��ي �إفريقي ��ا الظ ��روف المالئمة
الحت ��دام ال�صراع ��ات؛ �إذ ت�شير الدرا�سة �إل ��ى تو ّقعات
معدالت الح ��روب الأهلية في �إفريقيا بحلول عام
تزايد ّ
2030م بن�سب ��ة  ،%55و�إمكانية بلوغ �ضحاياها ما يقرب
ن�صف مليون قتيل ،كما ت�ؤ ّث ��ر هذه التغيرات على الأمن
االجتماع � ّ�ي بتزاي ��د ع ��دد المهاجرين الأفارق ��ة ب�سبب
الكوارث المناخية؛ ليتجاوز عددهم  300مليون مهاجر
بحلول عام 2050م ،وهم َمن ُيطلق عليهم« :المهاجرون
البيئيون»(((.
 -5تهدي ��د النم ��و االقت�صادي والتنمي ��ة :الواقع �أنّ
معظ ��م اقت�صاديات ال ��دول الإفريقية تعتم ��د بالأ�سا�س
على ا�ستقرار العوامل المناخية ،مثل الزراعة والغابات
وال�سياح ��ة ال�ساحلي ��ة ،و� ّأي خلل في العوام ��ل المناخية
ي�ؤ ّدي ال محالة �إلى تقهقر الم�سيرة التنموية لإفريقيا.
فالح ��رارة ت� ��ؤ ّدي �إلى ع ��دم اال�ستق ��رار ال�سيا�سي
((( Organisation mondiale de la santé et
Organisation météorologique mondiale,
Atlas de la santé et du climat, édition de
.26-l’OMS, OMM-N°1098, 2012, p8

((( بوحنية قوي« :البيئة في �إفريقيا تهديدات جديدة وم�سارات
حرجة» ،تقارير مركز الجزيرة للدرا�سات 27 ،يوليو 2016م،
�ص.3

ال ��ذي يعي ��ق ب ��دوره تراكم عوام ��ل الإنت ��اج ،وانخفا�ض
النم ��و االقت�ص ��ادي ب�سب ��ب الع ��زوف ع ��ن اال�ستثم ��ار،
وي� ��ؤ ّدي الجفاف وتذبذب الأمطار �إلى انخفا�ض م�ستوى
الإنتاج الزراعي ،وبالتالي م�ستوى الدخل الكلي ،وت�ؤ ّدي
الأح ��داث المناخية العنيفة ،مثل ال ��زالزل والفي�ضانات
والأعا�صير� ،إلى تدمير القواعد والهياكل الأ�سا�سية ،ما
يعيق �سير عجل ��ة التنمية((( والنم� � ّو االقت�صادي ،وي�ؤ ّثر
في ّ
جل القطاع ��ات االقت�صادية ،لي�ش� � ّكل رهان ًا رئي�س ّي ًا
�أم ��ام الق ��ارة الإفريقية ف ��ي تحقيقها لمتطلب ��ات النم ّو
والتنمي ��ة الم�ستدامة؛ بما في ذلك الأه ��داف الإنمائية
للألفية.
 -6تهدي ��د التن� � ّوع البيولوج ��ي� :إنّ �إفريقي ��ا غني ٌة
البيولوجي والم ��وارد الطبيعية ،وتعتبر موطن ًا لـ
بالتن ّوع
ّ
 %24من مناط ��ق التن ّوع البيولوجي ف ��ي العالم ،وتحمل
�أكثر م ��ن  50000ف�صيلة من الطي ��ور والنباتات ،بينها
�وع م ��ن الثديي ��ات المع ّر�ض ��ة لخط ��ر
 1000و  1500ن � ٍ
(((
التدهور واالنقرا�ض بفعل التغ ّيرات المناخية .
ويزي ��د تغ ّير المناخ من خط ��ر حرائق الغابات التي
تغ ّي ��ر تكوين الأن ��واع ،وتخف�ض التن� � ّوع البيولوجي ،حتى
التغ ّيرات الطفيفة في درجة الحرارة و�سقوط الأمطار؛
يمك ��ن �أن يك ��ون له ��ا ت�أثيرات مه ّم ��ة على نم� � ّو الغابات
والعديد من الف�صائ ��ل النباتية ،وقد ثبت �أنّ زيادة تبلغ
درج ًة مئوي ًة واحد ًة في درج ��ات الحرارة يمكن �أن تغ ّير
م ��ن كيفية بقاء وتكوين الغاب ��ات .الكثير من الحيوانات
الكبي ��رة الت ��ي تعي�ش ف ��ي الغاب ��ات ،ون�ص ��ف الثدي ّيات
الرئي�س ��ة ،وم ��ا يق ��ارب % 9من جمي ��ع �أن ��واع الأ�شجار
المعروفة ،هي بالفعل مع ّر�ض ��ة لخطر االنقرا�ض ،ومن
�أمثلة ذلك :ت�أثير طول فترات الجفاف وانكما�ش �أماكن
Independent
Evaluation
Group,
(((
disaster; climate change; and economic
development in Sub-Saharan Africa,
Washington: The World Bank, June 2007,
.8-p4
((( Robert Mburia, Africa climate change
policy, Climate Emergency Institute, 2015,
.p 7

مهما كثرت االستراتيجيات
ّ
المتبعة من طرف الدول
اإلفريقية؛ فإنها لن تصل
ّ
المناخي ما
إلى تحقيق أمنها
دامت أغلب أسباب التهديدات
مفتعلة من طرف الدول
ّ
المتقدمة والصناعية
المعي�شة عل ��ى الأفيال الإفريقية؛ ما جعلها �أكثر تع ّر�ض ًا
لخطر االنقرا�ض ب�سبب التغ ّيرات المناخية(((.

ث���ان���ي��� ًا :ال��م��ح��رك��ات ال��ظ��اه��رة
والخفية وراء هذه التهديدات:

�إنّ تفاق ��م ه ��ذه الظواه ��ر المناخي ��ة ف ��ي الق ��ارة
المناخي
الإفريقي ��ة ي� ��ؤدي �إلى �صعوب ��ة �إعادة النظ ��ام
ّ
إفريقي �إلى ما كان عليه ،وتدفعنا مع�ضلة عودة الأمن
ال
ّ
المناخ � ّ�ي الإفريق � ّ�ي �إل ��ى البحث عن م�س ّبب ��ات احتدام
الأزمة المناخي ��ة؛ بت�سليط ال�ضوء على ثالثة محركات،
ومن بينه ��ا الأ�سب ��اب الخفي ��ة الكامن ��ة وراء انتهاكات
الدول الأوروبية للقارة الإفريقية.
 -1انبعاث ��ات الغ ��ازات الدفيئ ��ة :يتف ��ق علم ��اء
المن ��اخ عل ��ى �أنّ �أ�ص ��ل التغ ّي ��رات المناخي ��ة يع ��ود �إلى
عملي ��ات داخلية طبيعية� ،أو عوام ��ل ق�سر خارجية ،مثل
التغ ّيرات التي تحدث في الدورة ال�شم�سية واالنفجارات
البركاني ��ة� ...إلخ ،هذا من جهة ،م ��ن جهة �أخرى تعود
ه ��ذه التغ ّي ��رات المناخي ��ة �إل ��ى التغ ّي ��رات الم�ستم ��رة
الناتجة عن الأن�شط ��ة الب�شرية بالدرجة الأولى((( ،وهو
((( برنامج الأمم المتحدة الإنمائي ،التنوع البيولوجي وتغير
المناخ ،اليوم الدولي للتنوع البيولوجي ،عام 2007م� ،ص
(.)24-20
((( الهيئة الحكومية الدولية المعنية بتغير المناخ ،تغير المناخ
2014م :التقرير التجميعي ،جنيف� ،سوي�سرا2014 ،م،
ثقافية ف�صلية َّ
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تنموية
م ��ا ع ّبرت عن ��ه اتفاقية الأمم المتح ��دة الإطارية ب�ش�أن
تغ ّي ��ر المناخ ( ،)UNFCCCم ��ن خالل تعريفها
لتغ ّي ��ر المناخ ف ��ي الم ��ادة الأولى م ��ن االتفاقي ��ة ب�أنه:
«التغ ّي ��ر في المناخ الذي ُيع ��زى ب�صور ٍة مبا�شر ٍة �أو غير
مبا�ش ��ر ٍة �إل ��ى الن�ش ��اط الب�شري ال ��ذي يغ ّي ��ر التركيب
الجوي على ال�صعيد العالمي ،والذي
الكيميائي للغالف
ّ
ّ
يك ��ون �إ�ضافة �إل ��ى تقلبات المناخ الطبيعي ��ة المر�صودة
خالل فت ��رات زمنية مماثل ��ة»((( ،ويح ��دث ذلك ب�سبب
الأن�شطة الب�شرية وال�صناعية المو ّلدة لغازات الدفيئة،
م ��ن خالل حرق الوقود الأحف ��وري ،مثل النفط والفحم
والغاز الطبيع ��ي ،ما يزيد من تراكمية هذه الغازات في
الغالف الجوي(((.
وت�شم ��ل الغ ��ازات الدفيئ ��ة ك ًال م ��ن :ثان ��ي �أك�سيد
الكرب ��ون ( ،)CO2بخار الم ��اء ( ،)H2Oالميثان
(� ،)CH4أك�سي ��د النيترو� ��س ( ،)N2Oوالأوزون
( ،)O3وه ��ي االنبعاث ��ات المت�صاع ��دة ب�سب ��ب
اال�ستخدامات المفرطة والممار�سات غير العقالنية في
مختلف القطاعات ،بما فيها الزراعة وال�صناعة والنقل
والبناء والطاقة(((.
نو�ضح ��ه من خ�ل�ال ال�شكل الآت ��ي ،بحيث
وه ��و ما ّ
تحت ��ل ا�ستخدامات الطاقة وال�صناع ��ة المراتب الأولى
في تدفّقات غاز ثاني �أك�سيد الكربون:

�ص.120
((( هيئة الأمم المتحدة ،اتفاقية الأمم المتحدة الإطارية ب�ش�أن
تغير المناخ ( ،)UNFCCCالأمم المتحدة1992 :م،
�ص.3
((( NONA National Weather Service ,
.Climate Change, October 2007 ,p2

((( ن��وال الحو�سني و�آخ��رون�« :آف��اق تقدم تكنولوجيا الطاقة
المتجددة في قطاع الكهرباء» ،في :التكنولوجيا وم�ستقبل
ال �ط��اق��ة ،الإم � ��ارات ال�ع��رب�ي��ة ال�م�ت�ح��دة ،م��رك��ز الإم� ��ارات
للدرا�سات والبحوث اال�ستراتيجية ،ط2013 ،1م� ،ص (-233
.)235
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الم�صدر :البنك الدولي ،تقرير عن التنمية
في العالم 2014م :التنمية وتغ ّير المناخ

ومن �أمثلة ذلك :ا�ستخ ��دام البنزين المحتوي على
الر�صا� ��ص في �أ�سط ��ول ال�سيارات القديم ��ة والمركبات
المتهالك ��ة المفتق ��رة �إل ��ى ال�صيان ��ة ،وانع ��دام كف ��اءة
ا�ستخ ��دام الوق ��ود الأحف ��وري ف ��ي تولي ��د الكهرب ��اء،
وانبعاث ��ات الج�سيمات و�أك�سيد الكبري ��ت من المن�ش�آت
ال�صناعي ��ة ،وم ��ن النفاي ��ات الخط ��رة والناجم ��ة
ع ��ن مبي ��دات الآف ��ات والملوث ��ات الع�ضوي ��ة الثابت ��ة
( ،((()POPsو�إزال ��ة الأ�شج ��ار ،وحرائ ��ق الغاب ��ات،
ومخ ّلف ��ات المحا�صيل الت ��ي ت�سهم ب�إط�ل�اق م�ستويات
عالية م ��ن الج�سيم ��ات والملوثات بن�سب ��ة � 20إلى %25
من انبعاثات ثان ��ي �أك�سيد الكربون ال�سنوية في الغالف
الجوي(((.
ت� ��ؤ ّدي ه ��ذه االنبعاث ��ات م ��ن مختل ��ف القطاعات،
والتو�س ��ع
والمت�صاع ��دة بداف ��ع النم� � ّو ال�سكان � ّ�ي
ّ
االقت�ص ��ادي� ،إل ��ى ت�سخي ��ن الكوك ��ب ،وتفاق ��م ظاهرة
يرجح هيمن ��ة ق�ضية االحترار
االحتبا� ��س الحراري ،ما ّ
أخ�ص على النظام
على النظام المناخ � ّ�ي العالمي ،وبال ّ
المناخي الإفريقي.
ّ

((( «البيئة في منطقة ال�شرق الأو�سط و�شمال �إفريقيا» ،على
الموقع:

http://web.worldbank.org/WBSITE/
E X T E R N A L / E X TA R A B I C H O M E /
EXTARABICCOUNTRIES/
MENAINARABICEXT/0,,contentMDK:
21755874~pagePK:
146736~piPK:
226340~theSitePK: 475954,00.html
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 -2زيادة الطلب على الطاقة الأكثر تلوث ًا:
�إنّ ا�ستمرارية الإن�سان في توليد الكهرباء با�ستعمال
الوقود الأحفوري يزيد م ��ن ارتفاع الغازات الدفيئة �إلى
م�ستويات تُنذر بكوارث كبرى تواجه الب�شرية بحلول عام
2050م ،حي ��ث ُي�سهم قطاع تولي ��د الكهرباء بنحو %21
من �إجمال ��ي انبعاثات الغازات الدفيئ ��ة ،و�إذا ا�ستمرت
الحالي؛ ف� ��إنّ تر ّكزها في
انبعاث ��ات الكربون بالمع ��دل
ّ
الجوي �سي�صل �إلى  600جزء في المليون بحلول
الغالف
ّ
عام 2050م ،ومن بين من�ش�آت توليد الكهرباء المت�س ّببة
في تدفق �أطنان االنبعاثات :المحطات العاملة بالفحم؛
�إذ ي� ��ؤ ّدي تولي ��د نحو  1ميج ��اواط �ساعة م ��ن الكهرباء
�ري واح ��دٍ من ثان ��ي �أك�سيد
�إل ��ى انبع ��اث نحو طن مت � ٍّ
الكربون((( ،حيث يتوقع زيادة انبعاثات غاز ثاني �أك�سيد
طن
طن �إلى  43,4مليار ٍ
الكربون عالم ّي ًا من  30,4مليار ٍ
أهم التحدي ��ات بيئ ّي ًا ومناخ ّي ًا
ع ��ام 2035م((( ،لي�ش� � ّكل � ّ
في العالم ،وال �سيم ��ا ت�أثيراته المت�صاعدة ،والتي تم�س
ال ��دول الأكث ��ر فق ��ر ًا ،وال �سيم ��ا ال ��دول الإفريقية ،وال
ت�ستطي ��ع بلدان كثيرة ،على �سبيل المثال �إفريقيا جنوب
ال�صح ��راء الكب ��رى ،مواجه ��ة طلب الطاق ��ة المتزايد،
وتوا�صل اعتماده ��ا على المحط ��ات القديمة منخف�ضة
الكفاءة التي تبعث م�ستويات ملوثات عالية(((.
 -3االنتهاكات البيئية من القوى العظمى:
نح ّلل هذه االنتهاكات من منظو َر ْين:
المنظ ��ور الأول :يرتك ��ز عل ��ى البواع ��ث التاريخية
للغ ��رب ،فتاريخ ّي� � ًا البل ��دان المتقدم ��ة ،وال �سيم ��ا
ال�صناعية ،مثل الواليات المتح ��دة الأمريكية واالتحاد
الأوروب ��ي ،هي الم�س� ��ؤول الأول عن التغ ّي ��رات المناخية ((( بيا رنادا« :الواليات المتحدة مدينة لنا بدَ ْين مناخي» ،في:
الثورة القادمة في �شمال �إفريقيا :الكفاح من �أجل العدالة
و�آثاره ��ا المتفاقم ��ة عل ��ى ال ��دول الإفريقي ��ة؛ كونه ��ا
المناخية ،حمزة حمو�شان ،ميكامينيو -بالويللو ،تر :عباب
المت�س ّب ��ب الرئي� ��س في االحتبا�س الح ��راري؛ من خالل
م��راد ،م�ؤ�س�سة روزا لوك�سمبورغ ،ط ،1مار�س 2015م� ،ص

ح ��رق �أكبر كمية م ��ن الوق ��ود الأحف ��وري المت�س ّبب في
الجوي على امت�صا� ��ص الغازات
خف� ��ض قدرة الغ�ل�اف
ّ
الم�س ّبب ��ة لالحتبا�س الحراري ،بالرغ ��م من �أنها ت�شكلّ
فق ��ط  %20من �سكان العالم� ،إذ تنتج �أكثر من % 70من
االنبعاثات منذ عام 1850م(((.
ُعد الواليات المتحدة من �أكبر المذنبين في ذلك
وت ّ
)حوالي  %44من �إمدادات الطاقة في الواليات المتحدة
ه ��ي من الفح ��م ،لديها �أكب ��ر �صناعة فح ��م ،مع وجود
 1400محط ��ة طاقة تعمل بالفحم - ،تخ ّيل كمية الحرق
الت ��ي تقوم به ��ا! ،(-ما تط ّل ��ب �ضرورة دف ��ع تعوي�ضات
مالي ��ة لل ��دول المت�ض� � ّررة لم�ساعدته ��ا عل ��ى تح�سي ��ن
المرونة ،وت�سهيل التك ّيف في مواجهة تغ ّير المناخ ،وهو
«بالد ْين المناخي((( للغرب»(((.
ما ي�س ّمىَّ :
�أم ��ا المنظ ��ور الثان ��ي :في�شم ��ل االنته ��اك البيئ � ّ�ي
من الق ��وى العظمى للبيئة الإفريقي ��ة ،وذلك من خالل
العديد م ��ن الممار�سات الال�أخالقية لعقودٍ من الزمن،
والمت�س ّببة في تح ّول جزءٍ من القارة �إلى مك ّبات عمالقة
لليورانيوم الم�ش ّع والنفايات النووية((( ،وردمها ب�أرا�ضي
الق ��ارة ،وت�صدير الم ��واد الم�ض ّرة بيئ ّي� � ًا والتكنولوجيا
القديم ��ة والبالي ��ة والمل ّوث ��ة �إل ��ى البل ��دان النامي ��ة
والإفريقي ��ة ،ما حول البيئ ��ة الإفريقية �إل ��ى بنيةٍ قائمةٍ
عل ��ى م� ّؤ�شرات تُنذر بتزايد الك ��وارث والمخاطر؛ لت�ضع
المناخي على ّ
محك االندثار!
�أمنها
ّ

(.)51-49

((( ن��وال الحو�سني و�آخ��رون ،مرجع �سبق ذك��ره� ،ص (-233
.)235

((( ال � َّد ْي��ن ال�م�ن��اخ��ي :ي�ستند ال � َّد ْي��ن ال�م�ن��اخ� ّ�ي على فكرة
تن�ص على �أنّ الغالف الجويّ
«الم�شاعات الطبيعية» التي ّ
ٌ
مملوك جماع ّي ًا من قِبل جميع الب�شر ،وهذا يعني
للأر�ض
�أنه يجب تقا�سم فوائده بالت�ساوي بين الجميع ،و�أنّ م�س�ؤولية
حمايته هي �أي�ض ًا م�س�ؤولي ٌة جماعية.

((( كين كوياما« :التغ ّيرات في ميزان العر�ض والطلب العالمي
على الطاقة» ،في :التكنولوجيا وم�ستقبل الطاقة ،الإمارات
العربية المتحدة ،مركز الإم� ��ارات للدرا�سات والبحوث
اال�ستراتيجية ،ط2013 ،1م� ،ص.37

((( بيا رنادا ،مرجع �سبق ذكره� ،ص (.)51-50
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((( بوحنية قوي ،مرجع �سبق ذكره� ،ص .4
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قراءات

تنموية
ثالث ًا :نحو ا�ستراتيجيات بديلة
ل��ت��ح��ق��ي��ق ال��ع��دال��ة ال��م��ن��اخ��ي��ة في
�إفريقيا:

�إلي ��ه منظمة الفاو لإ�شراك الدول الإفريقية في ت�صميم
ّ
خط ��ةٍ لعام 2030م ،ت�ساعد على �صن ��ع اال�ستراتيجيات
الخا�ص ��ة
المرتبط ��ة ب�أه ��داف التنمي ��ة الم�ستدام ��ة
ّ
ب�إفريقي ��ا ،م ��ن �أج ��ل التحوي ��ل الزراعي ،والت ��ي تكون
مواكب ��ة ّ
لخط ��ة ع ��ام 2063م لإفريقيا ،والت ��ي تت�ض ّمن
اعتم ��اد الطاق ��ات النظيف ��ة والمقبولة الكلف ��ة لتحقيق
الأم ��ن الغذائ ��ي ،وذلك باالبتعاد ع ��ن ا�ستخدام الوقود
الأحف ��وري وكف ��اءة ا�ستخدام ��ه ،خ�صو�ص� � ًا �أنّ ُن ُظ ��م
الحالي  %30من الطاقة في
الأغذية ت�ستهلك في الوقت
ّ
العالم(((.
ويعتم ��د نجاح هذه المقاربة على� :آليات التك ّيف مع
التغ ّير المناخي وتدبير مخاط ��ر الكوارث ،بالخ�صو�ص
الخا�ص في
ظروف مالئمةٍ لال�ستثمار
م ��ن خالل توفير
ٍ
ّ
الزراعة وال�صناعة الزراعية وتدعيمها ،تبنّي �سيا�سات
تجارية زراعية تدعم الأهداف الوطنية للأمن الغذائي
وت�ضم ��ن التموي ��ن الغذائ � ّ�ي الم�ستمر ،تطوي ��ر البحوث
الزراعية واالبتكارات التقني ��ة من �أجل زيادة الإنتاجية
والمحافظ ��ة على الم ��وارد الطبيعية� ،إدم ��اج �إجراءات
التخفيف م ��ن المخاط ��ر المناخية -الت ��ي تتعر�ض لها
الموارد الإنتاجية ال�شحيحة �أ� ً
صال (المياه والأرا�ضي)-
(((
في ُ�صلب �سيا�سات الأمن الغذائي .
ً
أهم
و ُيع � ّ�د نه ��ج «الزراع ��ة الذكي ��ة مناخ ّي� �ا» م ��ن � ّ
اال�ستراتيجي ��ات التكيفي ��ة التي تم ّكن ال ��دول الإفريقية
م ��ن مواجه ��ة الآث ��ار المناخي ��ة والتك ّي ��ف معه ��ا ،يقول
�سيجالي« :ربما ال ن�ستطيع �أن نوقف تمام ًا �آثار الجفاف
حد من
الذي يجتاحنا ،ولكن ب�إمكاننا التقليل �إلى �أدنى ٍّ
تلك الآث ��ار؛ عن طري ��ق ا�ستخدام الأ�سالي ��ب الزراعية
الت ��ي تنا�سب الظروف المناخية المتغ ّيرة ،وتدفع بعجلة

المهم �أن نالحظ �أنّ بروتوكول مونتريال ،وكذا
من
ّ
اتفاقي ��ة الأمم المتح ��دة الإطارية ب�ش�أن تغ ّي ��ر المناخ،
ونتائ ��ج الم�ؤتمرات والقم ��م المناخي ��ة ،وتقارير الهيئة
الحكومية الدولية المعنية بتغ ّير المناخ (،((()IPCC
قد ت�ض ّمنت العديد من الإجراءات الواجب على الدول،
المتقدم ��ة ،اتباعها للتخفي ��ف من انبعاثات
وبالأخ� ��ص
ّ
الغ ��ازات الدفيئ ��ة الب�شري ��ة المن�ش� ��أ ،وت�ضمينها �ضمن
�سيا�ساتها الوطنية� ،إال �أنّ الإح�صائيات وواقع التغ ّيرات
تو�ض ��ح تخ ّلف ال ��دول عن جدية
المناخي ��ة المتفاقم ��ة ّ
الأخذ بزمام المبادرة على الم�ستوى العالمي.
عل ��ى م�ستوى الق ��ارة الإفريقي ��ة؛ �شه ��دت �إفريقيا
الموحدة
العدي ��د م ��ن المب ��ادرات المناخية ،والجه ��ود ّ
المخت�صة
ف ��ي المفاو�ضات المناخية ،وت�أ�سي�س الهياكل
ّ
�وزاري الإفريق ��ي
بال�ش� ��أن المناخ ��ي ،كالم�ؤتم ��ر ال � ّ
المعن ��ي بالبيئ ��ة ( ،)AMCENوغيره ��ا م ��ن
البرام ��ج وال�سيا�س ��ات المناخية ،غير �أن ��ه مهما كثرت
اال�ستراتيجي ��ات المتّبع ��ة من طرف ال ��دول الإفريقية؛
المناخي ما دامت �أغلب
ف�إنها لن ت�صل �إلى تحقيق �أمنها
ّ
المتقدمة
�أ�سب ��اب التهديدات مفتعلة من طرف ال ��دول
ّ
وال�صناعي ��ة ،م ��ا ي�ستوج ��ب �أن تك ��ون اال�ستراتيجي ��ات
إفريقي والعالمي ،وت�شمل ك ًال
م�شترك ��ة على الم�ستوى ال
ّ
من ا�ستراتيجيات التك ّيف ،وا�ستراتيجيات اال�ستجابة.
 -1ا�ستراتيجي ��ة التك ّي ��ف الزراع ��ي (االقت�ص ��اد
الأخ�ض ��ر والزراعة الذكية مناخ ّي� � ًا) :يتع ّين على بلدان
قارة �إفريقي ��ا اعتماد مقاربةٍ �شمولي ��ةٍ وجماعيةٍ للأمن
الغذائي ،تن ��درج في نظر ٍة �شامل ��ةٍ للتنمية االقت�صادية
 االجتماعي ��ة (االقت�ص ��اد الأخ�ض ��ر) ،وه ��و ما دعت ((( منظمة الأغ��ذي��ة وال��زراع��ة ل�ل�أم��م المتحدة�« ،أه ��داف((( الهيئة الحكومية الدولية المعنية بتغير المناخ :IPCC
منظمة دولية تتبع الأم��م المتحدة ،وتت�ألف من ثالثة �آالف
من علماء المناخ وما�سحي المحيطات وخبراء االقت�صاد
وغيرهم ،وه��ي الجهة العلمية النافذة ف��ي مجال درا�سة
االحتبا�س ال�ح��راري وت�أثيراته .للمزيد :اطلع على موقع
الهيئة.
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التنمية الم�ستدامة والأهداف اال�ستراتيجية لمنظمة الأغذية
والزراعة :النتائج المتوقعة في �إقليم �إفريقيا» ،م�ؤتمر منظمة
الأغذية والزراعة الإقليمي لإفريقيا� ،أبديجان� 8-4 ،أفريل
2016م� ،ص (.)8-2

((( لجنة الأمم المتحدة االقت�صادية لإفريقيا – مكتب �شمال
�إفريقيا ،الأمن الغذائي في �شمال �إفريقيا –تحليل الحالة
وا�ستجابات الدول لعدم ا�ستقرار الأ�سواق الزراعية ،المغرب،
ط2012 ،1م� ،ص (.)11-2

الإنتاجي ��ة ،وتحاف ��ظ ف ��ي الوق ��ت نف�سه عل ��ى ا�ستدامة
الموارد الطبيعية».
«وع ��ن طري ��ق دع ��م المزارعي ��ن ،وتمكينه ��م من
ا�ستخ ��دام الممار�س ��ات الم�ستدام ��ة لإدارة الأرا�ض ��ي،
ف�إننا ن�ساعدهم على الم�ساهمة في بناء نظام �إيكولوجي
�إيجاب ��ي ،والحفاظ عل ��ى التوازن المنا�س ��ب بين المياه
والمغذي ��ات والكرب ��ون ،وبالتالي تح�سين ج ��ودة الحياة
للجميع»(((.
 -2التعاون القطاعي والإقليمي لمواجهة التهديدات
المناخية :تتطلب التهديدات المناخية التي تعاني القارة
((( رودولفو كويفنكو« :تخ�ضير الأرا�ضي الجافة في كينيا من
خالل الزراعة الذكية مناخ ّي ًا» ،مجلة الوكالة الدولية للطاقة
الذرية ،حزيران 2015م� ،ص.9

الإفريقية من ت�أثيراتها تكاتُف الجهود الإقليمية والدولية،
و�إقام ��ة �أوج ��ه التع ��اون والتن�سيق ف ��ي البرام ��ج المعنية
ب� ��إدارة الغابات والزراعة والطاق ��ة والمياه وتغ ّير المناخ،
إقليمي
من خالل خطط التقارب الإقليمية((( ،فالتعاون ال ّ
ال يتطل ��ب وحد ًة �سيا�سية� ،أو �إلغاء الحدود الوطنية ،و�إنما
يحت ��اج �إل ��ى التع ��اون للوقوف في وج ��ه ظاه ��ر ٍة مناخي ٍة
م ��ا؛ نظر ًا للتق ��ارب الجغراف � ّ�ي والخ�صو�صي ��ة المناخية
والم�صير الم�شترك.
((( منظمة الأغذية والزراعة للأمم المتحدة« ،تقرير موجز
عن تو�صيات الأجهزة الإقليمية لمنظمة الأغذية والزراعة»،
م�ؤتمر منظمة الأغذية والزراعة الإقليمي لإفريقيا ،الدورة
التا�سعة والع�شرون� ،أبيدجان� )8-4( ،أفريل 2016م� ،ص
(.)7-6
ثقافية ف�صلية َّ
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قراءات

تنموية
 -3اعتماد نماذج طاقة جديدة وتكنولوجيا نظيفة:
�إنّ تزاي ��د الطل ��ب عل ��ى الطاقة بتزاي ��د ال�س ��كان ُيلقي
بظالل ��ه الم�ؤ ّثرة على الغالف الجوي ،ما �أ�صبح يقت�ضي
بن ��اء نماذج للطاق ��ة جديدة باالعتماد عل ��ى بدائل غير
تلك الملوث ��ة ،مثل( :الطاقة ال�شم�سي ��ة ،المائية ،طاقة
الري ��اح ،والطاقة الحراري ��ة الأر�ضية )..هذا من جهة،
ومن جهة �أخرى تح�سين الطاق ��ات الكهربائية باعتماد
الطاق ��ات النظيفة ف ��ي �إنتاجها ،واعتم ��اد تكنولوجيات
التولي ��د الم�شت ��رك وتطويرها �إلى تكنولوجي ��ات �أف�ضل
اللتق ��اط الكرب ��ون وتخزين ��ه ،خ�صو�ص� � ًا �أنّ محط ��ات
الطاق ��ة تعمل بالوق ��ود الأحفوري((( ،وك ��ذا التح ّول في
ا�ستعم ��ال الطاقة الهيدروجينية من خالل الهيدروجين
في نق ��ل الطاقة لم�ساف ��ات بعي ��دة� ،أو ا�ستعماله كوقودٍ
كيميائ ��ي ،خ�صو�ص ًا �أنه ال يحتوي على الكربون ،كما �أنّ
حرقه وتحويله �إلى طاق ��ة ال ينفث ثاني �أك�سيد الكربون
وال غازات دفيئة(((.
 -4ال�صناعة الخ�ضراء :تتطل ��ب التدابير الالزمة
للتخفي ��ف والتك ّي ��ف م ��ع تغ ّي ��ر المن ��اخ :التح� � ّول نح ��و
ال�صناعي
«ال�صناعة الخ�ضراء» ،على اعتبار �أنّ القطاع
ّ
أهم م�س ّببات انبعاثات الغازات الدفيئة ،وذلك من
م ��ن � ّ
المتجددة،
خالل ح�س ��ن اال�ستفادة وا�ستغالل الم ��وارد
ّ
والتدوير و�إعادة ا�ستخ ��دام المواد ،وتقلي�ص النفايات،
وا�ستخدام تكنولوجيات متوافقة مع البيئة في ال�صناعة
تح � ّ�د م ��ن انبعاث ��ات الغ ��ازات الدفيئ ��ة ،ما ي� ��ؤدي �إلى
تقلي�ص التلوث والحفاظ عل ��ى الموارد الطبيعية ،حيث
ُيتو ّقع �أن ينتج عن �إدخال تح�سينات على كفاءة عمليات
أخ�ص عملي ��ات حجز الكربون
الإنت ��اج ال�صناعية ،وبال ّ
وتخزينه ،انخفا� � ٌ�ض بن�سبة  %37من انبعاثات غاز ثاني
�أك�سيد الكربون بحلول عام 2050م(((.

�سيا�سي ملزم :يعتم ��د بقاء القارة
 -5بن ��اء اتف ��اقٍ
ٍّ
الإفريقي ��ة بالدرج ��ة الأول ��ى عل ��ى تخفي� ��ض انبعاث ��ات
ال ��دول ال�صناعية للكربون؛ كونه ��ا المت�س ّبب الأول ،في
حين �أنّ �إفريقيا المت�ض� � ّرر الأول ،وذلك باعتماد اتفاقٍ
ملزم ل � ّ
وبخا�صة القوى العظمى،
�كل الأطراف،
ّ
ٍّ
�سيا�سي ٍ
لتخفي ��ف انبعاثاتها من جهة ،والعمل عل ��ى و�ضع حلولٍ
لق�ضاي ��ا النفاي ��ات الخطي ��رة والم�ش ّع ��ة والتكنولوجي ��ا
الم�ض ّرة التي ي�صدره ��ا الغرب لإفريقيا ،ومنع انتقالها
عبر الحدود ،و�إدارتها ف ��ي �إفريقيا من خالل اتفاقيات
دولية مث ��ل (بازل) ،و�أخ ��رى قارية مث ��ل (باماكو)(((،
و�إ�ضف ��اء الطابع ال ّردع ��ي والإلزامي عليه ��ا ،ويجب �أن
يت�ض ّم ��ن هذا االتف ��اق مبد�أ العدال ��ة والإن�صاف لتبديد
الهواج� ��س ،وخلق الثقة ،مع االعتراف بوجود اختالفات
ف ��ي احتياجات البل ��دان النامي ��ة ،وتزويده ��ا بالتمويل
للت�صدي للتحدي ��ات المتفاقمة
والتكنولوجي ��ا الالزم ��ة
ّ
الت ��ي تفر�ضها �أعب ��اء التنمية ،و�ضمان ع ��دم خ�ضوعها
لأج ��زاء منخف�ض ��ة م ��ن الم�شاع ��ات العالمي ��ة ،و�إن�شاء
ميكانيزم ��ات فا�صل ��ة بي ��ن �أماكن ح ��دوث تخفي�ض في
انبعاثات الغازات الم�س ّبب ��ة لالحتبا�س الحراري ،وبين
�سد النق�ص
َمن يدفع مقاب ��ل ذلك التخفي�ض ،و�ضرورة ّ
لل ��دول النامي ��ة م ��ن خ�ل�ال �آلي ��ات التموي ��ل المبتكرة
والم�ساع ��دة الفني ��ة من طرف البل ��دان العالية الدخل؛
لأغرا� ��ض التك ّي ��ف م ��ع تغ ّير المن ��اخ ،وتحقي ��ق نم ٍّو في
خف�ض الكربون ،بحلول عام 2030م(((.
 -6تفعي ��ل حق ��وق الكربون :في ظ � ّ�ل الأطر الدولية
للتخفيف والتك ّي ��ف ،وفي ّ
ظل نظام االنبعاثاتُ ،يفتر�ض
خ�ص� ��ص ل � ّ
�كل مواط ��ن التمت ��ع بحقّ �إ�ص ��دار كمية
�أن ُي ّ
معين ��ة من الكرب ��ون �( CO2أو ّ
كل بل ��د ي�صدر كمية
مح � ّ�ددة من الكربون)ّ ،
بحجم مع ّي ٍن من
كل بلد يت�س ّبب
ٍ

((( جمال �سند ال�سويدي :التكنولوجيا وم�ستقبل الطاقة،
الإم� ��ارات العربية المتحدة ،مركز الإم� ��ارات للدرا�سات
والبحوث اال�ستراتيجية ،ط� ،2013 ،1ص (.)13 -11

الموقعhttp://css.escwa.org.lb/sdpd/1582/ :
d2s41.pdf

((( بيتر هوفمان :م�صادر الطاقة الم�ستقبلية ،تر :ماجد كندا،
لبنان :دار الفارابي ،ط2009 ،1م� ،ص (.)43-31
((( المنظمة العربية للتنمية ال�صناعية والتعدين« ،دور
ال�صناعات الخ�ضراء في التخفيف والتكيف مع المناخ» ،على
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((( م�ؤتمر وزراء البيئة الأفارقة�« :إفريقيا من ال�سيا�سات �إلى
التنفيذ» ،على الموقعhttp://www.egynews.net :
((( البنك الدولي للإن�شاء والتعمير ،تقرير عن التنمية في
العالم 2010م التنمية وتغ ّير المناخ ،وا�شنطن ،طبعة م�سبقة،
2009م� ،ص.21

االنبعاثات يدفع حقوق الكرب ��ون �إلى الدول المت�ض ّررة،
م ��ا ي�ش ّكل تحفي ��ز ًا �أو رادع� � ًا لتخفي�ض ن�س ��ب الكربون،
وي�ساه ��م ف ��ي التدفق ��ات المالي ��ة �إل ��ى �إفريقي ��ا ج ّراء
بي ��ع حقوق الكربون((( ،م ��ا �أ�صبح ي�ستدع ��ي من العالم
�أجمع تبنّي مفهوم الت�ساوي ف ��ي ا�ستحقاقات الفرد من
انبعاث ��ات الغازات الم�س ّببة لالحتبا� ��س الحراري؛ �إذ ال
يمك ��ن تقلي� ��ص االنبعاث ��ات �إال من خ�ل�ال �إن�شاء حقوق
وم�ستحقات ّ
لكل دولة ف ��ي الغالف الجوي ،ويحتاج هذا
(((
الأمر �إلى اتفاقٍ بين الأمم ،و�أي�ض ًا داخل ّ
كل �أ ّمة .
 -7عقد ال�شراكة المناخية :وذلك من خالل تن�سيق
ورب ��ط الجهود بي ��ن ال ��دول الإفريقية وال ��دول الغربية
المتقدم ��ة ،لنق ��ل الخب ��رات واال�ستفادة م ��ن الكفاءات
ّ
في مجال الت�سيي ��ر البيئ ��ي و�إدارة المخاطر المناخية،
وابت ��كار الأدوات الالزم ��ة لدم ��ج ا�ستراتيجي ��ات فاعلة
للتك ّي ��ف مع التغ ّيرات المناخية ،و�إفادة الدول الإفريقية
بالتكنولوجيا النظيفة ،و�إنجاز وتو�سعة م�شاريع الطاقات
المتج ��ددة والنظيف ��ة ونقله ��ا ب�إفريقي ��ا .ولع � ّ�ل ال�س�ؤال
المطروح ههنا :لم�صلحة َمن �ستكون هذه ال�شراكة؟ �إذ
يج ��ب �أن تقوم هذه ال�شراكة على بناء عالقات ال ترتكز
عل ��ى الم�صال ��ح ال�ضيق ��ة لمبيع ��ات الطاق ��ة وال�سالح،
و�إنم ��ا لخدمة ال ��دول الإفريقي ��ة؛ كونها الأكث ��ر ت�ض ّرر ًا
ج� � ّراء التهديدات المناخية المتفاقمة ،وكمبادرة نوعية
المناخي للغرب.
الدين
لت�سديد ٍ
ق�سط من َّ
ّ

رابع ًا� :سيناريوهات و�آفاق ال�سيا�سة
المناخية في �إفريقيا:

خل� ��ص تقري ��ر الهيئة الحكومي ��ة الدولي ��ة المعنية
جد ًا
بتغ ّي ��ر المن ��اخ (� ،)IPCCإلى �أنه م ��ن
المرجح ّ
ّ
حدة
ح ��دوث تفاقم في مظاهر العنف المناخي؛ بتزايد ّ
ووتي ��رة موجات الحرارة المرتفع ��ة والجفاف والأمطار

((( Paul collier and others, “Climate Change
and Africa”, Oxford Review of Economic
.Policy, Volume 24, Number 2, 2008, p349

((( �سونيتا نارين« :مليون عملية تمرد» ،في :الثورة القادمة
في �شمال �إفريقيا :الكفاح من �أجل العدالة المناخية ،حمزة
حمو�شان ،ميكامينيو -بالويللو ،تر :عباب مراد ،م�ؤ�س�سة روزا
لوك�سمبورغ ،ط ،1مار�س 2015م� ،ص.48

لخدمة العدالة المناخية في
إفريقيا سيكون على البلدان
الصناعية مضاعفة تمويالتها
للدول اإلفريقية التي
ستضطر إلى ّ
تحمل المزيد
من آثار ّ
تغير المناخ وتعزيز
قدرتها على ّ
التكيف
الغزي ��رة خ�ل�ال الع�شريات المقبل ��ة ،وخ�صو�ص� � ًا على
م�ست ��وى الق ��ارة الإفريقي ��ة ،حي ��ث خل�ص ��ت عديد من
الدرا�سات �إلى ه�شا�شة بلدان القارة الإفريقية ومنطقة
البحر الأبي� ��ض المتو�سط ،و�ضعف قدرتها على مجابهة
التهديدات المناخية المحتملة(((.
وبالم ��وازاة؛ تو�ص ّل ��ت درا�سات� -أُجري ��ت م�ؤخ ّر ًا-
ح ��ول ت�أثيرات تغ ّيرات المناخ عل ��ى النُّظم الزراعية في
انخفا�ض
جد ًا ح ��دوث
ٍ
�إفريقي ��ا؛ �إلى �أنه م ��ن المحتمل ّ
ثم انخفا� ��ض في �صافي
ف ��ي الإنتاجي ��ة الزراعية ،ومن ّ
�إيرادات المحا�صيل بن�سبةٍ كبير ٍة ت�صل �إلى  %90بحلول
انعدام في
ع ��ام 2100م ،وح ��دوث الإجهاد المائي م ��ع
ٍ
وفرة المياه ،لت�صل عدة بلدان �إفريقية ،وال�سيما �شمال
�إفريقيا ،قبل عام 2050م� ،إل ��ى م�ستوى العتبة بالن�سبة
المهددي ��ن
لموارده ��ا المائي ��ة ،ليق � ّ�در ع ��دد ال�س ��كان
ّ
بمخاط ��ر الإجه ��اد بي ��ن  75و  250ملي ��ون ن�سمة ،وبين
 350و  600ملي ��ون ن�سم ��ة في خم�سينيات ه ��ذا القرن،
بالإ�ضاف ��ة �إلى تدهورٍ ف ��ي التن ّوع الطبيع � ّ�ي والأحيائي،
مهم
حي ��ث يتو ّقع بحل ��ول عام 2050م ح ��دوث
ٍ
انقرا�ض ٍّ
�واع كثير ٍة
في �أن ��واع النبات ��ات والحيوانات ،وهجرة لأن � ٍ
((( الجمهورية التون�سية ،وزارة البيئة والتنمية الم�ستديمة،
«ت���ض��ام��ن دول ��ي ح��ول ا�ستراتيجيات مجابهة ال�ت�غ� ّي��رات
المناخية ب�إفريقيا والمتو�سط» ،ندوة دولية ،تون�س20-18 ،
نوفمبر 2007م� ،ص.1
ثقافية ف�صلية َّ
محكمة متخ�ص�صة في �ش�ؤون القارة الإفريقية
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قراءات

تنموية
م ��ن الطيور ،وفق ��دان المنطق ��ة الأحيائي ��ة للعديد من تجعلنا نت�ساءل عن جدوى الم�ؤتمرات والقمم المناخية،
ال�شجي ��رات ،وتده ��ورٍ للنظ ��ام الإيكولوجي ف ��ي العديد الت ��ي نال ��ت ن�صيبها م ��ن النقا� ��ش ال�سيا�س ��ي والترويج
من �أج ��زاء �إفريقيا؛ ب�سبب الإجه ��اد المائي وانخفا�ض الإعالم ��ي ،ك�شكلٍ من �أ�شكال اال�ستجاب ��ة العادلة لتغ ّير
رطوبة التربة وتغ ّيرات هطول الأمطار(((.
المناخ في �إفريقيا؟
كما ذكر موقع  BBCبي بي �سي� :أنه من المتو ّقع-
��م���ة ال���م���ن���اخ 2016م :م�����س��ار
ق� ّ
بحلول عام 2050م� -أن يت�ضاعف �سكان �إفريقيا جنوب للعدالة المناخية �أم �سيناريو للهيمنة
ال�صح ��راء الكب ��رى لي�ص ��ل �إل ��ى  1,9مليار م ��ن �سكان النيولبرالية؟
�إفريقي ��ا ،مما يعن ��ي تزايد في الحاجة �إل ��ى الغذاء ،مع
خ ��رج م�ؤتمر المن ��اخ المنعق ��د بمراك�ش (COP
ارتف ��اع تهديدات مر�ض المالري ��ا ونق�ص المياه وتزايد
 )22بجمل ��ةٍ من النتائج كحلولٍ للوقوف �أمام التحديات
�صعب
ال�س ��كان ،م ��ا ي�ضع الق ��ارة الإفريقية في موق � ٍ�ف ٍ
المناخي ��ة ،و�أولى هذه النتائج� :إعالن الدول المتقدمة،
ال�صحية والأمرا� ��ض والتدهور والجوع
م ��ن المه � ّ�ددات
ّ
كالواليات المتحدة وكندا و�ألمانيا والمك�سيك ،تخفي�ض
والفقر(((.
انبعاثاتها في الن�صف الثان ��ي لهذا القرن ،والعمل نحو
ولهذا يتو ّقع علماء وخبراء المناخ العالمي �أنّ القارة
تفعيل «اتفاق باري�س».
الإفريقية �ستظل المت�ض ّرر الأول من التقلبات المناخية،
�أم ��ا ب�ش�أن التمويل المناخي لل ��دول الإفريقية؛ فقد
و�ستعاني مزيد ًا من الآثار المناخية المد ّمرة ،كما تتوقع
التزمت الدول المتقدم ��ة بدفع  81مليار دوالر من �أجل
النم ��اذج المناخي ��ة الم�ستقبلي ��ة �أنّ �إفريقي ��ا �ست�شه ��د
�صن ��دوق التكيف ،و  23ملي ��ار دوالر لفائدة مركز �شبكة
بمتو�سط ي�صل �إلى °4م في
ارتفاع� � ًا في درجة الحرارة
ٍ
التكنولوجي ��ا لتوفير ونقل التكنولوجي ��ا المناخية للدول
بانخفا�ض �شديدٍ في
القرن الحادي والع�شرين ،مع ر�ؤيةٍ
ٍ
النامي ��ة ،كما �أعلن «ال�صندوق الأخ�ض ��ر للمناخ» دعمه
قدرته ��ا على التك ّيف ،وفي ه ��ذا الحال ولخدمة العدالة
للخط ��ط الوطنية للتك ّي ��ف المناخي للعدي ��د من الدول
المناخي ��ة في �إفريقيا؛ �سيكون عل ��ى البلدان ال�صناعية
الإفريقي ��ة ،و�أه ّمه ��ا ليبيري ��ا بقيمة  2.2ملي ��ون دوالر،
م�ضاعف ��ة تمويالتها للدول الإفريقية التي �ست�ضطر �إلى
الح�ص ��ة التي
والنيب ��ال  2.9ملي ��ون دوالر ،وم�ضاعف ��ة ّ
تح ّمل المزيد م ��ن �آثار تغ ّير المناخ وتعزيز قدرتها على
يخ�ص�صها البنك الدول ��ي لتمويل ّ
خطة العمل المناخي
ّ
التك ّيف(((.
لمنطق ��ة ال�شرق الأو�سط و�شم ��ال �إفريقيا؛ لتبلغ حوالي
ولع � ّ�ل هذه التو ّقع ��ات والتنب� ��ؤات الخطيرة بم�صير
 1,5مليار لل�سنة بحلول 2020م(((.
الق ��ارة الإفريقي ��ة ،والت ��ي ت�ضعها تحت وط� ��أة ال�صراع
ويبقى ال�س� ��ؤال عن مدى ا�ستجاب ��ة القوى العظمى
ؤ�شرات الندث ��ار �أمنها المناخي
المناخي ،وتربطه ��ا بم� ٍ
وال ��دول ال�صناعي ��ة اللتزام ��ات التك ّي ��ف المناخ ��ي،
بحلول الن�ص ��ف الثاني من القرن الح ��ادي والع�شرين،
وتجاوزها للح�سابات ال�ضيقة والم�صالح الر�أ�سمالية؟
�إنّ ه ��ذه الحل ��ول لي�س ��ت محاي ��دة م ��ن الناحي ��ة
ال�سيا�س ��ة �أو االجتماعي ��ة؛ كونها خطاب ��ات نيوليبرالية
((( «تحليل الجوانب الإقليمية لتغ ّير المناخ وموارد المياه» ،على
الموقع https: //www.ipcc.ch/pdf/technical- :مك� � ّررة ل�سيناريوه ��ات التك ّي ��ف الهيكل ��ي المط ّب ��ق في
 papers/ccw/ccw%20ar/chapter_5_ar.pdfالثمانينيات والت�سعينيات م ��ن القرن الما�ضي ،القائمة
((( �أ�سماء عبد الفتاح« :ب�سبب تغير المناخ ..بع�ض ال��دول
الإفريقية �ستفقد الزراعة في  ،»2100على الموقعhttps:// :
elbadil.com

((( AMCEN, Draft African Union Strategy
on Climate Change, African Strategy on
.Climate Change, May 2014, p4
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((( «بلدان العالم يدفعون قدم ًا بالعمل المناخي العالمي خالل
م�ؤتمر المناخ  ،»2016على الموقع:
/http: //cop22.ma/ar/#actualitesبلدان-العالم-
يدفعون-قدما-بالعمل-المنا

على تعزيز ال�سلطة اال�ستبدادي ��ة النيوليبرالية الهادفة
�إل ��ى خدم ��ة م�صالحه ��ا بالدرج ��ة الأول ��ى ،وا�ستخدام
تغ ّي ��ر المناخ و�سيل ًة للربح وتر�سيخ ع ��دم الم�ساواة؛ من
خ�ل�ال ال�ضغوط الخارجية للم� ّؤ�س�سات الدولية ،كالبنك
الدول ��ي والبنك الأوروبي للإن�ش ��اء والتعمير ،ونخبة من
خبراء االتحاد الأوروبي التي تعمل على ت�صدير وتجارة
الكرب ��ون الإقليمية لل ��دول النامية ،وتموي ��ل ال�صناديق
الخا�ص ��ة المتحايل ��ة عل ��ى ال�ضرائب ،وت�شجي ��ع برامج
ّ
خ�صخ�ص ��ة الخدمات المه ّم ��ة كالمي ��اه والنقل ،ودعم
الوقود الأحف ��وري الملوث ،وهي م ��ا ت�س ّميه «راي بو�ش»
بمرحل ��ة جدي ��دة ،وه ��ي« :االعت ��داء الأيديولوجي على
الحكوم ��ات الإفريقية ،بما ي�ضم ��ن خ�ضوعها للإ�صالح
الخارجي والتحرير االقت�صادي»(((.
ال�سيا�سي
ّ
ّ
المتقدم ��ة
�إن ��ه لم ��ن المفارق ��ات �أن نج ��د ال ��دول
ّ
ت�صدح بالن ��دوات المناخية والم�شاري ��ع البيئية في ّ
ظل
انع ��دام تج�سيده ��ا لمفهوم العدال ��ة المناخي ��ة ،والتي
تنطوي عل ��ى االعت ��راف بالم�س�ؤولي ��ة التاريخية للغرب
ال�صناعي في الت�س ّبب بالأزمات المناخية ،فق ّمة المناخ
( )22 COPبمراك� ��ش كانت ك�سابقته ��ا :ق ّمة المناخ
بباري� ��س ( ،)21 COPوالت ��ي ان ُتق ��دت م ��ن ط ��رف
العلم ��اء وخبراء المن ��اخ ،وذلك لع ��دم خروجها باتفاقٍ
�زم لجمي ��ع الأط ��راف ،وبالأخ� ّ��ص ال ��دول
�سيا�س � ٍّ�ي مل � ٍ
ّ
ال�صناعي ��ة الكب ��رى ،م ��ا يفت ��ح المج ��ال لتمل�صها من
الوفاء بالتزاماتها المتعلقة بتخفي�ض الكربون من جهة،
والمتعلقة بتمويل الدول النامية بمليارات الدوالرات من
جهةٍ �أخرى عن طريق «ال�صندوق الأخ�ضر» ،وكذا عدم
التو�صل لنظام «حقوق الكربون» �أو «ت�سعير الكربون».
ّ
�إنّ تزاي ��د انبعاثات الغ ��ازات الدفيئة �إلى م�ستويات
�أعل ��ى ،ح�سب الإح�صائي ��ات الحديثة� ،إنم ��ا ُينذر بعدم
تحقي ��ق اله ��دف المت ّف ��ق علي ��ه م ��ن ط ��رف البل ��دان،
والمنبثق عن «م�ؤتمر كوبنهاغ ��ن» ،والذي يق�ضي ب�أن ال

يتجاوز ارتف ��اع درجة حرارة العال ��م درج َت ْين مئوي َت ْين،
و�أنّ تج ��اوز ها َت ْي ��ن الدرج َت ْي ��ن يخل ��ق تغ ّي ��رات مناخية
كارثية على كوكب الأر�ض.
ً
كما �أنّ الم�ؤ�شرات الحالية تنبئ ب�أنّ هناك دوال غير
ي�شجع على المزيد من
راغبة في تح ّمل الم�س�ؤولي ��ة ،ما ّ
ويرج ��ح المزيد من ت�أثيرات المظاهر
الحلول الزائفةّ ،
المناخي ��ة العنيف ��ة وتجلياته ��ا المتفاقم ��ة عل ��ى الدول
الإفريقية.

خاتمة:

�إنّ بقاء القارة الإفريقية ،وتحقّق �أمنها المناخي ،ال
يحتاج �إلى عقد الندوات والم�ؤتمرات وطرح التو�صيات؛
بقدر ما يحت ��اج �إلى �إراد ٍة �سيا�سي ��ةٍ حقيقيةٍ وجاد ٍة من
طرف القوى الغربية العظمى لإحقاق العدالة المناخية؛
الحد من انبعاثاتها وجرائمها البيئية في حقّ
من خالل ّ
ال ��دول الإفريقية ،كم ��ا �أنّ حجم الأزم ��ة �أ�صبح يتط ّلب
�ض ��رورة َو ْعي المواط ��ن وال�شع ��وب الإفريقية بالحقائق
ومح � ّ�ددات ال�سي ��اق ال�سيا�سي لتغ ّير المن ��اخ ،و�إدراكهم
�أنّ الأم ��ر ال يقت�ص ��ر عل ��ى النّخبة ال�سيا�سي ��ة والهياكل
القيادية في توجيه عجلة المفاو�ضات واتخاذ القرارات
في ال�ش�أن المناخي ،بل �أ�صبح ق�ضية المواطن الب�سيط،
وم�ؤ�س�سات المجتمع العلمي ��ة والإجتماعية� ،إذ ال بد من
�ضد
الم�شارك ��ة ف ��ي الكف ��اح ،واالن�ضمام �إل ��ى المعركة ّ
تغ ّي ��ر المناخ ،من �أجل تحقيق العدالة والأمن المناخي،
عالم يمكنن ��ا الحديث فيه عن ديمقراطية
للو�صول �إلى ٍ
الطاقة ،والعدالة البيئية� ،أو حتى ما ن�س ّميه :ديمقراطية
المناخ 

((( ميكامينيو -بالويللو« :العنف الم�صاحب لتغ ّير المناخ في
م�صر» ،في :الثورة القادمة في �شمال �إفريقيا :الكفاح من
�أجل العدالة المناخية ،حمزة حمو�شان ،ميكامينيو -بالويللو،
ت��ر :عباب م��راد ،م�ؤ�س�سة روزا لوك�سمبورغ ،ط ،1مار�س
2015م� ،ص (.)37 -35
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ُ ّ
المتعلم اإلفريقي والمقررات المستوردة
لتعليم العربية (غانا نموذجًا)
د .مرت�ضى محمود ُم َعاذ
رئي�س ق�س�م تربية اللغات /كلية التربية وعلوم
االت�صاالت -جامعة التربية وينبا -غانا
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تبحث

هذه الدرا�سة محتوى تعليم
اللغة العربية بغرب �إفريقيا،
وته�دف �إل�ى اختب�ار مالئم�ة ه�ذه المناه�ج
والبرام�ج الدرا�س�ية للمتع ّل�م الإفريق�ي ،ف�ي
عملية تنمي�ة جميع مهاراته اللغوي�ة ،بعيد ًا عن
�سياقها العربي.
�س�ن�أخذ جمهورية غانا نموذج ًا؛ ل ّأن واقع تعليم
اللغ�ة العربية في مدار�س�ها ينعك�س على معظم
مناه�ج اكت�س�اب العربي�ة ف�ي غ�رب �إفريقي�ا،
وت�شترك معها في مك ّونات عنا�صرها التعليمية،
وفي �س�ياقها التاريخ�ي الذي ن�ش��أت فيه هذه
المدار�س.
�أو ًال :تعليم العربية وو�سائل تعليمها
في غانا:

تت ��وزع الم ��واد في ه ��ذه المدار� ��س بي ��ن مجموع َت ْين،
اللغوي ��ة والإ�سالمية ،ويدر�سهما المتع ّل ��م في فتر ٍة واحدة،
ت�ستغ ��رق في معظ ��م المدار�س �ساع َت ْين عموم� � ًا ،و�ساع َت ْين
ون�صف ال�ساعة على الأخ�ص.
ويمكن تق�سيم الم�ستوى االبتدائي �إلى ثالثة م�ستويات
ال�صف َينْ
ح�سب الم ��واد المدرو�سةّ ،
ي�ضم الم�ست ��وى الأولّ :
ال�صف َينْ الثالث والرابع،
الأول والثاني ،والم�ست ��وى الثانيّ :
ال�صف َينْ الخام� ��س وال�ساد�س .وال ّ
يدل
والم�ست ��وى الأخيرّ :
ه ��ذا التق�سيم على االن�سجام الت ��ا ّم بين المواد المدرو�سة،
ال�صفين.
ولكنه قائ ٌم على التقارب في م�ستو َيي ّ
�أما الكتب المدر�سية المق ّررة للتعليم؛ فقد كانت هناك
�أ�شباه مق ّررات متناثرة ومختلفة ومتباينة ،من مدر�س ٍة �إلى
�أخرى ،ح�س ��ب اجتهاد المدر�سة في ا�ستيرادها ،في معظم
الأحيان من ال�سعودي ��ة �أو م�صر وغيرهما ،على الرغم من
�أنّ ه ��ذه الكتب لي�ست هي الم�ستخدمة في دولها حال ّي ًا ،ولم
تعد م�ستعملة في �سياقها الثقافي الذي ن�ش�أت منه.
حديث� � ًا؛ تعتم ��د معظ ��م المدار�س في غانا عل ��ى ِكتَاب
(مع ّلم القراءة) ،في خ�ضم جهودٍ بذلها بع�ض الغيورين على

اللغة� ،سعي ًا �إلى توحيد برام ��ج تعليم العربية في المدار�س
الإ�سالمية الحكومية ،تحت الإ�شراف غير المبا�شر لوحدة
التعليم الإ�سالمي .Islamic Education Unit
�إال �أنّ ه ��ذ الجهد اعتراه خلل �شديد ،قاده تقريب ًا �إلى نقط ٍة
فارغ ��ة� ،إذ لم يحقّق الأهداف المرج ّوة من ت�صميم برامج
تعليم اللغة للناطقين بغيرها ،وهو ما �سنب ّينه.

 - 1و�ضعية كتب تعليم العربية في غانا:

�إنّ المناه ��ج التعليمي ��ة يج ��ب �أن ت�سي ��ر عل ��ى ّ
خط ��ة
مدرو�سة ال مرتجل ��ة ،قبل تقريرها على المتع ّلمين ،وهو ما
يوجب علينا درا�سة كتب تعليم وتع ّلم العربية بغانا ،واختبار
مدى �صالحيته ��ا للمتع ّلمين ،ولمعرفة و�ض ��ع هذه الكتب ال
ب� � ّد من الإجاب ��ة ع ��ن الأ�سئلة الآتي ��ة :ما المق�ص ��ود ب ُكتب
تعلي ��م العربية بغانا؟ ما م�صادرها؟ م ��ا الأهداف المرجو
تحقيقها من هذه الكتب؟
و�سنكتفي بمق ��ررات (المرحلة االبتدائية /ال�صفوف:
الأول والثاني والثالث) فقط دون غيرها من المراحل.
المق�ص ��ود بـ«كت ��ب تعلي ��م العربية بغانا» :ه ��ي الكتب
المق� � ّررة والم�ستخدم ��ة في جمي ��ع المدار� ��س الإ�سالمية-
عل ��ى العموم -بغان ��ا لتعليم اللغ ��ة العربية ،وه ��ي كتب لها
الخا�صة التي �صيغت لها.
م�صادرها ،و�سياقاتها
ّ
كانت معظم هذه الكتب المق ّررة ت�أتي من بع�ض الدول
العربية ،مثل المملكة العربية ال�سعودية ،وجمهورية م�صر،
دول عربي ��ة غيرهما ،كحال� � ٍة ا�ستثنائية من
وقد ت�أت ��ي من ٍ
المغرب� ،أو من محاولة غانية نادرة.
(� -1أ) الكتب الوافدة من ال�سعودية:
كان ��ت ال�سعودي ��ة تتكف ��ل ببع� ��ض كت ��ب تعلي ��م العربية
لبع� ��ض المدار� ��س الإ�سالمي ��ة الت ��ي تلت ��زم ب�شروطها ،مثل
تب ّن ��ي برنامجها التعليم ��ي دون غيره ،مما ق ��د ي�ضمن لهذه
المدار�س ما ُي�س ّمى بالمعادلة؛ �أي معادلة البرنامج التعليمي
اللغ ��وي للمدر�سة التي تتب ّنى ه ��ذا البرنامج ،لبرنامج تعليم
اللغة العربية بالمملكة ،ومن المحفزات المقدّمة لتب ّني هذا
البرنامج� ،أنّ الطالب بهذه المدر�سة قد يح�صل على فر�صة
متابعة درا�ست ��ه العربية �أو الإ�سالمية بال�سعودية .وعليه ف�إنّ
هناك مجموعة كبيرة من المدار�س ت�ستخدم كتب المملكة،
م ��ع ندرتها حال ّي ًا ،غي ��ر �أنّ ال�س�ؤال الجوه ��ري الذي يفر�ض
نف�سه :هل ت�ستخدم هذه الكتب نف�سها في ال�سعودية حال ّي ًا؟
ثقافية ف�صلية َّ
محكمة متخ�ص�صة في �ش�ؤون القارة الإفريقية

69

قراءات

تنموية
( -1ب) الكتب الم�ستوردة من م�صر:
ً
كان الأزهر �أول م� ّؤ�س�س ��ة �إ�سالمية تقدّم دعما للتعليم
العرب ��ي والإ�سالم ��ي ف ��ي غانا ،ومن ه ��ذا الدع ��م� :إر�سال
البعث ��ات لتعليم اللغة العربي ��ة ،حيث ت�أت ��ي البعثات ومعها
المق ��ررات التعليمية الأزهرية ،ومن َث ّم تت�سرب هذه الكتب
�إل ��ى بع� ��ض المدار� ��س ،وه ��ي �أول مق� � ّررات ّ
منظمة دخلت
البالد بعد التعليم النظامي للغة العربية .و�أ�شهر هذه الكتب
الم�صرية المنت�ش ��ره لتعليم العربية للغانيين� :سل�سلة ِكتَاب
(مع ّل ��م الق ��راءة) ب�أجزائه المختلفة ،والت ��ي تم ّثل محاولة
توحيد المناهج والبرامج م ��ن بع�ضهم حال ّي ًا ،وهي �سل�سلة
تق ��ادم عليها الزمان ،ولم تعد ت�ستجيب لمعايير الل�سانيات
التطبيقية في ت�صميم برامج التعليم لغير الناطقين بها.
( -1ج) المحاولة الداخلية:
نظر ًا لق ّلة الكتب التي تح�صل عليها المدار�س ،وتجاوب ًا
م ��ع روح الم�س�ؤولية تجاه الفو�ض ��ى المنهجية الموجودة في
ُكت ��ب التعلي ��م العربي وق ّلتها ،ق� �دّم بع�ض الأف ��راد محاول ًة
متوا�ضع ��ة لت�سهيل ح�ص ��ول المدار�س على مق� � ّررات تعليم
العربي ��ة ،مع اعتمادها عل ��ى الو�سائل المتاح ��ة ،يم ّثل هذه
الكت ��ب ما �أ ّلفه �أح ��د الغان ّيي ��ن ،معتمد ًا في ��ه الترجمة �إلى
الإنجليزية كو�سيل ٍة م�ساعدة في التعليم.

 -2محتوى الكتب المقررة:

�إذا �أردن ��ا تقدي ��م ت�ص� � ّو ٍر �أول � ّ�ي ع ��ن م�ضم ��ون الكتب
الم�ستخدمة ،قبل مناق�شة �صالحيتها ،ف�إنه يلزمنا التط ّرق
�إلى العنا�صر الآتية:
(� -2أ) الم�ستوى التركيبي للكتب المقررة:
�سنر ّكز في �أنواع الأ�ساليب التي تحكم معظم التراكيب
اللغوي ��ة في هذه الكتب ،ونراعي طبيع ��ة الن�صو�ص الواردة
م ��ن حيث الطول والق�صر ح�سب الم�ستهدَ فين ،مع االلتزام
بنف�س الكتب التي ّتم التعر�ض لها.
ال�سلفية
نالح ��ظ ف ��ي ِك َت ��اب ّ
ال�ص ��ف الأول للمدر�س ��ة َّ
(مدر�س ��ة ابتدائي ��ة و�إعدادي ��ة)� ،أنّ الأ�سل ��وب عب ��ارة عن
�شخ�ص ْين ،ي ��دور الحوار ف ��ي الدّر�س
�س� ��ؤال وج ��واب بي ��ن َ
الأول بين (عبد الحميد ،وطاهر) ،مما فر�ض على الكتاب
ا�س ُم َك َيا
اعتم ��اد �أ�سل ��وب ال�س� ��ؤال والج ��واب ،مث ��لَ :
(م ��ا ْ
أذهب �إلى
ا�سمِ ي َط ِاهر� .إل ��ى �أَ ْينَ ت َْذهَ ب؟ � ُ
�أَ ِخ ��ي؟ الجوابْ :
ال َم ْد َر َ�س ��ة) ،وطبيع ��ي �أن نتوق ��ع الأ�سلوب نف�س ��ه بتراكيب
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م�شابه ��ة في الدر�س الثاني ،حيث نعثر على جمل من قبيل:
( َك ْي َف �أَ ْ�ص َب ْحتَ عبدَ الوَهَّ ��اب؟ �أ�صبحتُ ِب َخ ْي ٍر .و َك ْي َف َح ُال
الح ْمد� ..إلخ) ،بينم ��ا �إذا �أخذنا الدّر�س
بخير و ِ
�أَ ِبي ��ك؟ ٍ
هلل َ
الأول لل�صف الثاني بالمدر�س ��ة نف�سها ،الذي يبد�أ بعنوان:
أ�سلوب
الن�ص ّتم �س ��رده ب� ٍ
(ال ُّر ُج ��وع �إ َلى ال َم ْد َر َ�سة)؛ ف� ��إنّ َّ
(عدنا �إ َل ��ى ال َم ْد َر َ�س ��ةَ ،ق َ�ض ْي َنا
واح ��دٍ �إخب ��اري ،من مث ��لُ :
ال ُع ْط َلةَ ،ن ُح ّ�س ِب َن َ�شاط ،ال ُمع ّلمون َي ْج َتهِ دُون� ..إلخ).
ال�صف
�أما من حيث الطول والق�صر؛ فنجد الن�صو�ص في ّ
الأول تمتاز بالق�صر ،بينما ن�صو�ص ال�صف الثاني طويلة.
وقد تنوعت الأ�ساليب ف ��ي الدر�س الثاني ،ب�سرد �أمثلة
من الأحاديث ال�شريفة ،مثل �أ�سلوب ال�شرط والجواب نحو:
(م ��ن د َّل َع َلى َخ ْي ٍر َف َل ُه ِم ْث ُل
ا�س� ِأل اهلل)((( ،و َ
(� َإذا َ�س�أل ��تَ َف ْ
الم
�أَ ْج ِر َف ِاعله)((( ،والأ�سلوب الخبري نحوِ :
(منْ ُح ْ�س ِن ِ�إ ْ�س ِ
ال َم� � ْر ِء َت ْر ُك ُه َما ال َي ْع ِني ��ه)((( ،والتوكيد نحو�( :إنّ َ
اهلل ُي ِح ُّب
� َإذا َعمِ � َ�ل �أَ َح ُد ُكم َع َم ًال �أنْ ُي ْت ِق َنه)((( ،والنهي نحو( :ال ت َُخنْ
َمنْ َخا َنك)(((.
( -2ب) الم�ستوى الدّاللي في الكتب المقررة:
الجم ��ل ،والحمول ��ة
�أي الحق ��ول الداللي ��ة لمف ��ردات ُ
الداللي ��ة الموج ��ودة داخ ��ل الن�صو� ��ص القرائي ��ة للكت ��ب،
ونالح ��ظ في ه ��ذا الم�ستوى م ��ا ي�أت ��ي؛ في الدر� ��س الأول
ال�سلفية:
والثاني من ِ
الكتَاب المق ّرر في المدر�سة َّ
ّ
 -1دوران المعان ��ي حول ما يتعل ��ق بالحقل المدر�سي،
مثل( :الكتب ،والأقالم ،والمحفظة ،والتحية).
 -2التط� � ّرق �إل ��ى بع�ض ال ��دالالت االجتماعي ��ة ،مثل:
(ال�سوق ،البيت ،الأب والأخ� ...إلخ).
ال�ص ��ف الثاني
ولن�أخ ��ذ �أي�ض� � ًا
َ
نموذج ْي ��ن م ��ن كتا َبي ّ
والثال ��ث من مدر�س ��ة �أ ْن َ�ص ��ار ال�س ّنة ،نجد عن ��وان الدر�س
ال�صف الثاني ،يتحدّث عن (�أرنب،
الثالث( :ا ْن ُظر) بكتاب ّ
((( �أخرجه �أحمد (رقم  ،)2600والترمذي (رقم .)2553
((( رواه م�سلم (رقم .)1893
((( �أخرجه الترمذي (رقم .)2344
((( رواه �أب ��و يعلى (رق ��م  ،)4272و�صححه الأل �ب��ان��ي في
ال�صحيحة (رقم .)1113
((( رواه الترمذي (رقم  ،)1264و�صححه الألباني في �صحيح
الترمذي.

(ال�صباح،
الق�صة وردت كلماتّ :
ودجاجة ،وحمامة) ،وفي ّ
ُ
(ال�صباح)،
الظهر ،ال َم�س ��اء) .والدر� ��س الرابع بعن ��وانَّ :
الن�ص ح ��ول �أدبي ��ات اال�ستيقاظ من الن ��وم ،ومنها:
ي ��دور ّ
وال�صالة ،والتّحية للوالدين).
(ذكر اهلل ،والو�ضوءّ ،
و�إذا انتقلن ��ا �إل ��ى ال�ص ��ف الثال ��ث بالمدر�س ��ة نف�سه ��ا،
در�س يبت ��دئ بخريطة
ف�سي�صادفن ��ا عن ��وان( :الوطن) ،وه ��و ٌ
للملكة العربية ال�سعودية ،وقد ذكرت في الدر�س دالالت مجازية،
وغيره ��ا ،حيث نعثر من خالل ��ه على دالالت مث ��لُ ( :و ِل ْد َنا عَ َلى
�اح ِلل ِك َفاح� ...إلخ).
ال�س�ل َ
�أَ ْر ِ�ضهِ ،وع ْ�ش َن ��ا َت ْحتَ َ�س َما ِئه ،و َن ْحمِ ل ِّ
الن�ص يحاول غر�س روح الوطنية في التالميذ،
وباخت�صار؛ ف�إنّ ّ
ومن َث َّم ف�إنّ المعنى «حما�سي» بالدرجة الأولى.
( -2ج) الم�ستوى التداولي في الكتب المقررة:
وبخا�ص ��ة ن�صو�ص الم�ستوى
�إنّ ن�صو� ��ص تعليم اللغة،
ّ
االبتدائي ،تحكمها �ضوابط محدّدة ،في توظيف الن�صو�ص
ل�سياقات مع ّينة ،وبت�صفّح الكتب التي نتحدّث عنها ،يظهر
لنا على «الم�ستوى التداولي» ما ي�أتي:
ال�سلفية-
ف ��ي ِكتَابي ّ
ال�ص ��ف الأول والثاني للمدر�س ��ة َّ
عل ��ى �سبيل المث ��ال ال الح�صر ،-في الدر� ��س الأول للكتاب
ُيب ��رز الم�ؤ ّلف �صور ًة مر�سوم� � ًة َ
لتلميذ ْين يتحدثان ،ويهدف
�وع يقت�صر
الن� ّ��ص بذلك �إل ��ى تعليم المحادث ��ة ،في مو�ض � ٍ
ال�سي ��اق المدر�سي فقط ،ث ��م يتط ّرق الدّر� ��س الثاني
عل ��ى ّ
من الكت ��اب نف�سه �إلى محادث ٍة م�شابه ��ة للأولى ،لكنه هذه
(منْ �أ ُبوك،
يم�س بع�ض ال�سياقات االجتماعية ،مثلَ :
الم ّرة ّ
َ
َ
َ
َ
ال�س ��وق� ...إلخ)،
ا�س ُمه� ،أ ِخ ��ي ذهَ َب �إِلى ُّ
�أَ ْي ��نَ � ُأخ ��وك� ،أ ِبي ْ
ُ
ال�صف الثان ��ي ،في الدّر�س الأول-
و�إذا انتق ��ل
التلميذ �إلى ّ
ً
ن�صا بعن ��وان( :المدر�سة) مع �صورة
كمث ��ال ،-يجد � َ
أمامه ّ
والن�ص �سر ٌد خال�ص
المدر�سة،
في
التالميذ
لمجموع ٍة من
ُّ
دون محادثة.
وحت ��ى ال ننح�صر في مدر�س� � ٍة واحدة؛ ن�أخ ��ذ الكتاب
ب�شكل عمودي،
المدر�س ��ي لأن�صار ال�س ّنة ،ومعظم ن�صو�صه ٍ
فه ��و َ�س� � ْردٍ دون محادث ��ة ،ومعظ ��م العناوين في ��ه كالآتي:
(ا ْن ُظ ��ر) ،للحديث عن (الأرن ��ب ،والحمامة ،والدجاجة)،
(ال�صب ��اح ،ال ُغرفةَ ،ح َ�س ��ن ُي َ�س ِاعدَ ،خا ِل ��د ،ال َّرجل
ومث ��لّ :
ال َغ ِبي�َ ،س ��ا َرة� ...إلخ) من الن�صو� ��ص العمودية .وقد تتابع
ال�صف الثالث ،بمو�ضوعات مثل:
الأ�سلوب نف�س ��ه في ِكتَاب ّ
َ
�ول �صلى اهلل
�ات ا ِ
(منْ �آي � ِ
ِ
هلل الب ّي َن ��ات ،من �أحا ِديث ال ّر ُ�س � ِ

ّ
يحقق ّ
مقرر العربية في
لم
غانا األهداف المرجوة من
برامج تعليم اللغة لغير
الناطقين بها ،سواء على
مستوى المهارات اللغوية ،أو
ّ
على مستوى بيئة المتعلمين
االجتماعية والثقافية
ال�صدق� ُ ،أ ّمي ،ال َعا ِق ُل َمن ات َ
ّعظ
عليه و�سلم ،ر ّب ��اه ،ال َو َطنّ ،
ب َغي � ِ�رهُ ،ط ُفو َل ُة ُم َح َّمد �صل ��ى اهلل عليه و�سل ��م ،ال ّنخ َلةِ ،ب ْئ ُر
َز ْمزَ م� ...إلخ) ،دون مواقف تداولية تُذكر.
( -2د) التقييــم في الكتب المقررة:
للتقيي ��م َ Evaluationد ْو ٌر كبي� � ٌر في قيا�س مدى
تج ��اوب التالميذ م ��ع البرامج المقررة ،مم ��ا يوجب علينا
ر�صد التقييم وطريقته في هذه الكتب.
ب�صف� � ٍة عا ّمة؛ تعتم ��د ج ّل هذه الكتب عل ��ى التمارين،
الت ��ي تعق ��ب ك ّل در� � ٍ�س ،كو�سيل ��ة لتقيي ��م التح�صي ��ل لدى
التالميذ وتقويمه ،وت�أخ ��ذ معظمها الأ�شكال الآتية �إجما ًال:
( ِا ْم َ
�َل�أ الف ��را َغ الآتي�َ ،ض� � ْع لك ّل �س� �� ٍؤال جواب ًا م ّم ��ا ي�أتي)،
ب�شكل روتيني.
ومثل( :لماذا؟ وما هو؟� ...إلخ) ٍ

ثاني ًا :درا���س��ة نقدية ل ُكتب تعليم
بديل لها:
العربية ،واقتراح ٍ

�سنختب ��ر الآن م ��دى اكت�س ��اب التلمي ��ذ المه ��ارات
اللغوي ��ة الأربع ��ة م ��ن خ�ل�ال ه ��ذه الكت ��ب ،و�إل ��ى � ّأي مدً ى
الل�سانيات التطبيقية ف ��ي تعليم العربية
ت�ستجي ��ب لمعايير ّ
لغي ��ر الناطقين بها ،مم ��ا يفر�ض علينا مناق�ش ��ة العنا�صر
المتح ّكمة في برامج تعليم اللغة الثانية.

بي ��ن تعلي ��م اللغ ��ة لأبنائه ��ا وتعليمه ��ا لغير
الناطقين بها:
ينبغ ��ي �أن يختلف الكتاب المدر�س ��ي لتعليم اللغة لغير
الناطقي ��ن بها عن الكتاب المدر�س ��ي لتعليم اللغة لأبنائها،
ثقافية ف�صلية َّ
محكمة متخ�ص�صة في �ش�ؤون القارة الإفريقية
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قراءات

تنموية
م ��ن حيث ال َغ َر� ��ض والبناء والو�سيلة .وق ��د تن ّبه لنتائج نقل
ثقافي مع ّين �إلى �سياقٍ
البرام ��ج اللغوية ،المو�ضوعة ل�سياقٍ
ٍّ
مختل ��ف ،الدكتور عل ��ي القا�سمي ،حين ق ��ال وهو يخاطب
بع�ض ال ��دول العربية التي تحاول دع ��م التعليم العربي في
الدول غي ��ر العربية« :لكننا �أغفلنا ه ��ذه الفروق الأ�سا�سية
زمن ًا طوي ًال ،وك ّن ��ا– وما نزال للأ�سف -نبعث بالكتب التي
ن�ستعملها في مدار�سنا العربية؛ �إلى البلدان ال�صديقة التي
تطلب م�ساعدتنا في تعليم لغتنا في مدار�سها»(((.
ولو كانت المق ّررات نف�سها هي الم�ستخدمة بالدول َت ْين
ف ��ي الوقت نف�سه لق ّلت الم�شكلة� ،أم ��ا �أن تن�سى الدولة التي
ا�س ُت ��وردت منه ��ا الكتب �أنها ج ��ادت بها م ّرة م ��ن المرات،
فهذا م ��ا ي�ستدعي الت� ّأ�سف ،حيث ترج ��ع بع�ض هذه الكتب
�إلى �سنة 1987م ،بل �أبعد من هذا التاريخ ،دون تجديد.
ولو�ضع النقاط على الحروف؛ ت�ستدعي درا�ستنا لهذه
الكتب مناق�شة العنا�صر الآتية فيها:

من الن�صو�ص التعليمية المتناق�ضة مع طبيعة الدار�س لها،
�وذج واحدٍ فقط م ��ن ِكتَاب مدر�س ��ة �أ ْن َ�صار
و�سنكتف ��ي بنم � ٍ
ال�سلفية.
ال�س ّنة ،والآخر للمدر�سة َّ
ف ��ي الدر� ��س الراب ��ع م ��ن الكت ��اب المدر�س ��ي لل�صف
الثالث ،وعنوانه( :الوط ��ن)؛ كما هو وا�ضح في ال�صور َت ْين
الآتي َت ْين مبا�شرة:

 -1مراع ��اة الن�صو� ��ص لطبيع ��ة التالمي ��ذ
وفل�سفة المجتمع:

لإعداد المواد التعليمية لتعليم اللغة لغير الناطقين بها
ال ب ّد من مراعاة :الأ�س� ��س الثقافية واالجتماعية ،والأُ�س�س
ال�سيكولوجي ��ة ،والأُ�س� ��س اللغوي ��ة والتربوي ��ة((( ،كما يجب
المدر�سي المتع ّلمين م ��ن حيث :العمر،
�اب
�أن يالئ ��م الكت � ُ
ُّ
القابلية ،الم�ستوى اللغوي والتعليمي ،الميول ،والوقت الذي
ي�ستطيعون تكري�سه للعربية(((.
واعتم ��اد ًا عل ��ى المفه ��وم الإجرائ ��ي ،لبرنام ��ج اللغة
العربي ��ة ف ��ي المرحل ��ة الأ�سا�سي ��ة ،يج ��ب �أن يراع ��ي هذا
والج�سمي
البرنامج طبيعة التلميذ ،ومتطلبات نم ّوه العقلي ِ
واالجتماعي ،خ�صو�ص ًا عندما يتع ّلق التعليم بال�صغار.
�إال �أنّ الكت ��ب الموجودة بين �أيدين ��ا تت�ضمن مجموعة
((( القا�سمي ،علي ( :)1991التقنيات التربوية في تدري�س
العربية لغير الناطقين بها .ط �إي�سي�سكو ،الرباط� ،ص.57
((( الغالي ،نا�صر عبد اهلل وعبد الحميد عبد اهلل (د .ت)،
�أ�سا�س �إعداد الكتب التعليمية لغير الناطقين بالعربية ،دار
الغالي ،الريا�ض� ،ص.19

�إنّ الثقاف ��ة تحت ��ل مكان� � ًة مه ّم� � ًة ف ��ي تعلي ��م اللغ ��ة
أ�سا�سي
((( القا�سمي ،علي ُم َح َّمد ( :)1979اتجاهات حديثة في وتع ّلمه ��ا ،بو�صفه ��ا الوعاء اللُّغ ��وي ،والمك� � ّو ٌن ال
ّ
تعليم العربية للناطقين بلغة �أخرى ،عمادة �ش�ؤون المكتبات ،والمك ّم ��ل للمحت ��وى التعليم ��ي ،لذل ��ك ال ب� � ّد �أن تحم ��ل
الريا�ض� ،ص.113
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منا�سب ك�أول در�س يب ��د�أ به المتع ّلم بعد
ه ��ذا العنوان
ٌ
الن�ص وجود
عودت ��ه من ُعطلة الع ��ام� ،إال �أنّ المالحظ من ّ
(ع ْد َنا ِ�إ َل ��ى ال َم ْد َر َ�س� � ِة َب ْع ��دَ �أَنْ َق َ�ض ْي َنا ُع ْط َلةَ
ُج َم ��ل؛ منهاُ :
ال�ص ْيف) ،وم ��ن المحتمل �أن يكون العام الدرا�سي الجديد
َّ
توقيت مختلف،
ف ��ي الدول الت ��ي ُو�ضع لها الكتاب يبد�أ ف ��ي ٍ
ف�ل�ا �شك في �أنّ مثل هذه الأخط ��اء الفن ّية مما ين ّمي بع�ض
الأخط ��اء الداللي ��ة ال�شائعة في معظم دار�س ��ي العربية في
غرب �إفريقيا ،وق ��د تت ّر�سخ فيهم وي�صعب ا�ستئ�صالها بعد
ال�صغر؛ ف�صارت كال ّنق�ش
ه ��ذه المرحلة؛ لكونها تعليم ًا في ِّ
الح َجر.
على َ
و�إذا تتّبعن ��ا الن�صو� ��ص الوظيفي ��ة الموج ��ودة في
ه ��ذه ال ُكت ��ب؛ ف�سنج ��د معظمه ��ا ال ي�س ��رد �إال ن�صو�ص ًا
تفجر طاقات التوا�صل في
عمودية ،وال توجد ن�صو� � ٌ�ص ّ
المتع ّلمين.
وربم ��ا ُطرح �س�ؤال :هل يحتاج برنام ��ج تعليم العربية
بغانا �إلى ن�صو� ٍ��ص وظيفية للتوا�ص ��ل؛ والمجتمع ال يتداول
العربية؟ والر ّد ب�سيط :لأنّ اللغة الآن يتوا�صل بها المتع ّلمون
وقت م ��ن الأوقات ،بف�ضل مواقع
م ��ع �أهلها وغيرهم في �أي ٍ
التوا�ص ��ل االجتماعية ،وال يوج ��د متع ّلم ي�ستغني عن الملكة
التوا�صلية في اللغة التي يتع ّلمها.

الم ��ادة التعليمية للغ ��ة العنا�صر الثقافية ،ب ��ل ينبغي �أن
تندمج ه ��ذه العنا�صر اندماج ًا كل ّي ًا في مادة تعليم اللغة
وتع ّلمه ��ا؛ ا�ستناد ًا �إلى �أن تع ّلم اللغ ��ة يتوقف على مقدار
نم� � ّو المهارات اللغوية ،وفي الوق ��ت نف�سه نم ّو الح�صيلة
الثقافية الفكرية.
وم ��ن �أح�سن ما ُيغر�س في التلميذ بهذه المرحلة ،على
حب الوطن ،مما يجعل عنوان
الم�ست ��وى الثقافي والنف�سيّ ،
للن�ص.
الدّر� ��س مقبو ًال ،مع التعبي ��رات الرائعة الم�صاحبة ّ
نغر�س ح َّبه في المتع ّلم
�إال �أنّ ال�س� ��ؤال هو :ما الوطن ال ��ذي ُ
الغاني؟!
ّ
وا�ض ٌح �أنّ الخريطة المر�سومة في الدّر�س لي�ست لدولة
غانا ،بل خريطة المملكة ال�سعودية ،كذلك ال َع َلم الموجود،
عل ��ى الرغ ��م م ��ن �أه ّمي ��ة غر� ��س وحداني ��ة اهلل (ال �إله �إال
اهلل) ف ��ي تالميذ الم�سلمي ��ن� ،إال �أنّ ال َع َلم هن ��ا رم ٌز لدول ٍة
مع ّينة تحت عن ��وان «الوطن» ،وهذا المتع ّلم هو نف�سه الذي
يتع ّلم في درو�س العل ��وم الإنجليزية� :أنّ راية بالده هي تلك
الراي ��ة التي بها الأل ��وان( :الأحمر ،والأخ�ض ��ر ،والأ�صفر،
والنجم الأ�س ��ود في الو�سط)ّ ،ثم ُي�صادَف بخريط ٍة للوطن
ف ��ي الدر� ��س مباينة لم ��ا �سمعه ف ��ي باقي العل ��وم ،مما قد
ي� ��ؤدّي بتفكير التلميذ ال�صغير �إل ��ى االعتقاد بوجو ِد َع َل َم ْين
وخريط َت ْي ��ن لدولته ،وم ��ا �أكثر هذه التناق�ض ��ات في جميع
ال�سي ��اق الثقاف ��ي وال�سيا�س ��ي
 -2مراع ��اة ّ
الكتب الم�ستخدمة.
للبالد:
ولن�أخذ مثا ًال �آخر م ��ن ِكتَاب ال�صف الثاني بالمدر�سة
لبن ��اء البرنام ��ج التعليم ��ي؛ ال ب � ّ�د م ��ن مراع ��اة
ال�سلفي ��ة ،وهو ٌ
َّ
در�س بعنوان (ال ُّرج ��وع �إلى المدر�سة) ،كما ال�سيا�س ��ة التربوية واللغوي ��ة التي تتبنّاه ��ا الدولة التي
في ال�صورة الآتية مبا�شرة:
ُيع � ّ�د له ��ا ،لأنّ ه ��ذه ال�سيا�سة ه ��ي التي تح � ّ�دد اختيار
لغ ��ة �أجنبي ��ة مع ّينة من بين اللغ ��ات الأخرى ،كما يجب
الثقافي
�اري
في هذا البرنام ��ج مراعاة الطابع الح�ض � ّ
ّ
الع ��ام في الب�ل�اد ،خ�صو�ص ًا �أنّ هذه الكت ��ب تُد ّر�س في
المدار�س الحكومية.
لك ��ن �إذا تتبعن ��ا �صفح ��ات الكت ��ب المق� � ّررة للتعلي ��م
العربي� ،ست�صادفنا مجموعة من التناق�ضات لهذا المبد�أ،
من �أه ّمه ��ا وجود ن�صو�ص و�صور و�أف ��كار تناق�ض ال�سيا�سة
التربوي ��ة في البالد ،ويكفي مث ًال النموذج الذي قدّمناه في
در�س (الوطن) لل�ص ��ف الثالث االبتدائي ،لمدر�سة �أ ْن َ�صار
ال�س ّنة.
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تنموية
ثالث ًا :نحو اق��ت��راح بديل لت�صميم
برامج تعليم العربية بو�صفها «اللغة
الثانية» في غانا:

المتع ّلم ��ون في تع ّلم بع�ض القواع ��د النحوية في مرحل ٍة من
المراح ��ل ،والت ��ي �سبق تعليمه ��ا لهم منف�صلة؟ ث � ّ�م ما نوع
الن�شاط التعليمي الذي ُي�س ّهل تع ّلم اللغة(((؟
لم تكن الإجاب ��ة عن هذه الأ�سئلة �سهلة لأ�صحاب هذه
المقارب ��ة؛ م ��ا �أدّى �إل ��ى التفكير ف ��ي مقارب� � ٍة بديلة ،فكان
بذلك ظهور المقاربة التوا�صلية.
 -2البرنامج الوظيفي التوا�صلي:
�إنّ الت�ص� � ّور الحا�ص ��ل ف ��ي ال�سبعين ّي ��ات ،نتيج ��ة
�شج ��ع كثير ًا م ��ن المع ّلمين
ب ��روز «البرنام ��ج التوا�صل ��ي»ّ ،
والمتع ّلمي ��ن على التعامل مع اللغ ��ة بوظيفة توا�صلية ،حيث
�شرع الباحثون في تحديد �أ�ساليب تقديم اللغات المتك َّلمة،
ور�أوا �أنّ التدري ��ب عل ��ى (اال�ستم ��اع والمحادث ��ة) له قيمة
خا�صة في حياة المتع ّلمين(((.
ّ
فر ّكزت ه ��ذه المقاربة ف ��ي ُق ��درة المتع ّلمين على
ا�ستعمال اللغة في �سياقات مع ّينة ،حيث تعطى الأهمية
لوظائ ��ف اللغ ��ة وم�ساع ��دة المتع ّلمي ��ن عل ��ى اكت�ساب
القُدرة التوا�صلية ،فالهدف الرئي�س لهذا البرنامج هو:
الجم ��ل النحوية
�أن تع ّل ��م اللغة ال يتمثل ف ��ي ا�ستخدام ُ
ال�صحيحة فح�س ��ب ،لكن �أي�ض ًا في معرفة :متى ،و�أين،
أهم ما يجب تقديمه
و�إل ��ى من تُ�ستخدم تلك اللغة((( ،ف� ّ
للمتع ّلمين ف ��ي مثل هذا البرنامج ،هو تعليم المحادثة،
ويتم التعليم ب�ش ��كل التوا�صل التدريجي ،كما ي�شير �إلى
ّ
هذا النوع من التعليم الر�سم ( )1الآتي:

ي�شي ��ر مفه ��وم «البرنامج» �إلى ما ُيع ��رف بالمحتويات
ُّ
والط ��رق التعليمي ��ة� ،أي �أنّ البرنامج� :أه ��داف ومحتويات
ُ
وطرق وو�سائل التعليم والتع ّلم .فهو م�شروع تربوي يحدّد(((:
 -1مرامي و�أهداف و�أغرا�ض العملية التعليمية.
 -2الو�سائ ��ل والأن�شط ��ة المتوفرة لتحقي ��ق الأهداف
والأغرا�ض.
ِّ
 -3الو�سائ ��ل التي تُمكنُ من معرفة مدى تحقّق ما كان
منتظر ًا من العملية التعليمية.
وهن ��اك �أن ��وا ٌع كثير ٌة م ��ن البرامج اللغوي ��ة ،و�أهمها-
بالنظ ��ر �إل ��ى الن�ش ��اط وال ُق ��درة الت ��ي ي ��راد تنميتها لدى
المتعلمين -ثالثة �أنواع رئي�سة .وهي:
 -1البرنامج البنيوي (النحوي):
جاء ه ��ذا البرنامج جواب� � ًا ل�س�ؤال :كيف يع ّب ��ر م�ستعملو
اللغ ��ة الثاني ��ة ع ��ن �أنف�سهم؟ ويرى ه ��ذا البرنام ��ج �أنّ حاجة
المتعلمين تتركز في الأ�شياء التي يمكن التعامل معها ب�سهول ٍة
وبطريق� � ٍة �صحيح ��ة ،وهي في النهاية حاج� � ٌة نحوية ،ومن َث َّم
ف� ��إنّ البرنام ��ج النح ��وي البني ��وي الخال�ص ،يق� �دّم الأدوات
اللغوية �إلى المتع ّلمين م ��ع تقليل باقي العنا�صر الموجودة في
تعليم اللغة(((.
وقد ُو ّجهت انتقادات ع � ّ�دة �إلى البرنامج البنيوي،
م ��ن �أهمه ��ا� :أنّه ي�سيء ف ��ي تقديم الظاه ��رة الطبيعية
((( Nunan, David (1996), Syllabus Design.
للغة ،حي ��ث كانت ّ
كل الجهود من�ص ّب ��ة على جزءٍ واحدٍ
Oxford University Press. (p.32). Djigunovic
للغ ��ة ،وكان ��ت الكت ��ب البنيوي ��ة لتعلي ��م اللغة تب ��د�أ في
J. Mihaljevic, M. Medved. Krajnovic.
تعليمه ��ا م ��ن البنية ،ث ��م تجزئته ��ا ،كالآت ��ي :العبارة:
(2013), Language Teaching Methodology
and Second Language Acquisition.
(الفع ��ل  +اال�سم  +الحرف  +اال�سم) ،مثالَ :ذ َه َب زي ٌد
.)7-University of Zagreb, Croatia, (p:6
�إلى المدر�سة.
وكان م ��ن �ضم ��ن االنتق ��ادات الموجهة :لم ��اذا يخفق ((( Roost, Michael (1993), Listening In
ّ
Language Learning. Longman INC. New
.)29-York, (p:28

((( الملكي ،المروني ( :)1993البيداغوجية المعا�صرة وق�ضايا
التعليم النظامي .ط� .شركة الهالل العربية ،من من�شورات
كلية الآداب بالربط� ،ص.71
((( Rogger, T.Bell (1981), An Introduction
to Applied Linguistics. Academic and
.Education LTD.Basford
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((( & Anderson, E.S., Krashen, S.D.
Scarcella, R.C. (1990). Developing
Communicative Competence in a Second
Language, (p.6). Carter, Ronald (1993),
Introducing Applied Linguistics. Penguin
.)books LTD, (p.11

ر�سم تو�ضيحي 1
في مثل ه ��ذا ال�سياق؛ برغم �أنّ اله ��دف معرفة ال ُع ْمر
بال�سني ��ن وال�شه ��ور ل�شخ� ��ص ف ��ي المحادث ��ة ،لكن ��ه ب ��د�أ
بال�س� ��ؤال :كم ُع ْم� � ُر �أخيك؟ ثم تتابع ��ت بع�ض المو�ضوعات
الممكنة في هذا المقام(((.
والمه ��م هو �إك�س ��اب المتع ّل ��م القدرة عل ��ى الم�شاركة
االجتماعية في الدولة الأجنبية التي يتع ّلم لغتها.
كم ��ا ينبغ ��ي لمحت ��وى مث ��ل ه ��ذا البرنام ��ج �أن ي ��دور
ح ��ول مو�ضوعات ووح ��دات رئي�سة ،وتمثل ه ��ذه الوحدات،
يتم اختيارها ح�سب حاجات
تق�سيم ًا للن�شاط ��ات العالميةّ ،
المتع ّلمي ��ن ون�شاطاتهم ،ويمكن تمثي ��ل المحتوى الدرا�سي
لها في الر�سم ( )2الآتي:

(الوح ��دة الثانية) بمو�ضوعات تتعلق بالنا�س خارج الأ�سر
والأ�صدق ��اء كالن�شاط ��ات االجتماعي ��ة ،وتثي ��ر (الوح ��دة
الثالثة) ،ق�ضايا ثقافية عا ّم ��ة ،وتتعلق (الوحدة الرابعة)
بالأ�سئل ��ة المه ّم ��ة ح ��ول العال ��م ف ��ي الطبيع ��ة والمحيط
والعلوم والتكنولوجيا((( ،وك ّل هذه الوحدات يجب �أن َت ُكون
في محتوى البرنامج خالل ال�سنوات الثالث الأولى.
وق���د ن���ال ه���ذا البرنام���ج �أي�ض��� ًا ن�صيب���ه م���ن
االنتق���ادات ،مث���ل ع���دم ا�ستجابت���ه لتعلي���م جمي���ع
المه���ارات اللغوي���ة الأربع���ة ،بل �إن���ه ي�ستجي���ب ب�شكلٍ
أ�سا�س���ي لمهارتَ���ي النُّط���ق واال�ستم���اع عل���ى ح�س���اب
�
ّ
باق���ي المهارات وه���ي الق���راءة والكتابة ،حي���ث َو َجد
ِّ
المخطط���ون للبرنامج �صعوب ًة تتعل���ق بنوع المواد التي
ينبغي �إدراجها ف���ي المحتوى؛ بعد �أن ت�أكدوا من عدم
�صالحي���ة اختيار المواد اللغوي���ة النحوية فقط ،فكان
تركيزه���م في �إدراج م���واد ب�إمكانها �أن ت���ز ّود المتع ّلم
بـ«مهارات توا�صلية» ل ّلغة المتع ّلمة.
ٍ
الموجه���ة للبرنامج
���م كان���ت االنتق���ادات
وم���ن َث َّ
ّ
التوا�صلي ال َب ْحت ال ّ
تقل عن تلك الموجهة �إلى البرنامج
البنيوي النحوي ،وكم���ا �أ�شار ويدو�سون ،منذ 1979م،
�أنّ معطي���ات البرنام���ج التوا�صلي الوظيف���ي ال تعك�س
عملي���ة تع ّلم اللغة بال�ضبط((( ،لأن���ه ال يمكن القول �إنّ
�شخ�ص ًا ما قد تع ّلم لغة مع ّينة وال يتقن �إال الحديث بها
فقط ،واال�ستماع �إليها ،دون الكتابة الجيدة والقراءة،
لأنّ المه���ارات اللغوية جز ٌء ال يتج���ز�أ ،و�إن كان هذا ال
ينف���ي وجود التفاوت في ن�سب ّي���ة تعليم هذه المهارات؛
ح�سب الغر�ض المراد تحقيقه لدى المتع ّلمين.

 -3ب���ن���اء ال��ب��رن��ام��ج ب��اع��ت��م��اد
المهارات اللغوية:

ر�سم تو�ضيحي 2
وب�ص ��ور ٍة عا ّم ��ة؛ ف� ��إنّ (الوح ��دة الأول ��ى) �ستتن ��اول
يمك���ن و�صف القُ���درة على َف ْه���م اللغ���ة و�إنتاجها
مو�ضوعات تتعلق بالتوا�صل مع الأ�سرة والأ�صدقاء ،وتهتم ب�أنها :القُدرة على القراءة والكتابة ،وترجمة وكتابة ما
ي�سمع ،و�إ�صدار الر�سالة� ...إلخ ،مما ُي�س ّمى «المهارات
((( All right, Richard (1989), Language
Learning
through
Communication
Practice,
In:
The
Communicative
Approach to Language teaching. Edited
by Brunfit and co. Oxford University Press,
.)(p.198

((( Coder, Spit (1987), Introducing Applied
Linguistics. Hazel Watson and Viney LTD.
.)London, (p.3

(((

.)Nunan, (1996: 37
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تنموية
والتعبير ال�شفهي)� ،أو غير �صوتي (الكتابة ب�أنواعها)
والدق���ة والكفاية وال َف ْه���م ،ومراعاة
يمت���از بال�سرع���ة ّ
القواع���د اللغوي���ة المنطوق���ة والمكتوبة ،ف����إذا امتلك
المتع ّلم المهارات اللغوية كان���ت لديه القُدرة اللغوية،
ومن َث َّم يكت�سب من خاللها القُدرة على التوا�صل(((.
وهذا ما �أدى بالباحثين �إلى التركيز في هذا النوع
من البرامج ،خ�صو�ص ًا في تعليم اللغة لل�صغار.
(� -3أ) خط���وات وت�صمي���م البرنام���ج باعتم���اد
المهارات:
يتم
�إنّ البرنام���ج الج ّي���د ال يح���دث �صدف���ة؛ ب���ل ّ
أهم الخط���وات الأولية ،في
التخطي���ط له بدقّ���ة ،ومن � ّ
عملي���ة بناء البرنام���ج اللغوي ،تحديد ن���وع اللغة التي
�سيتم تعليمها ،بعد تحديد الأهداف المرجو تحقيقها،
يت���م التركيز فيه���ا ،كما يجب عل���ى البرنامج �أن
لك���ي ّ
يخ�ضع ال�ستراتيجية المجتمع ال���ذي ي�ش ّكل المتع ّلمون
ب���د من تقييم البرنامج ب�شكلٍ
ج���زء ًا منه ،ثم �أخير ًا ال ّ
م�ستمر((( ،مما يفر�ض علينا مناق�شة :طبيعة التالميذ
الم�ستهدفي���ن ،وطبيع���ة مجتم���ع المتع ّلمي���ن (بيئتهم
َ
التعليمية االجتماعية والثقافية) ،و�سيا�سة الم� ّؤ�س�سات
الت���ي �ست�ستخ���دم البرنام���ج ،والأطر الكفيل���ة ب�إنجاح
البرنامج.
ُ
( -3ب) م�ستوي���ات البرنام���ج وط���رق تحقي���ق
�أهدافه:
بن���ا ًء عل���ى الم�شكلة التعليمي���ة ،وحاجات جمهور
المح���ددة ،يج���ب تحدي���د
المتع ّلمي���ن وخ�صائ�صه���م
ّ
الأهداف التعليمية التي تم ّثل خطوات مع ّينة ،تقود �إلى
الم�ستهدف(((.
للتوجه التعليمي
أهداف عري�ضةٍ
� ٍ
َ
ّ

اللغوي���ة» ،فلي�س بال�ضرورة �أن نق ّي���د �أنف�سنا بممار�سة
ن�شاط مع ّي���ن �إذا �أردنا تعليم الق���راءة ،لأننا في �أثناء
ٍ
تعلي���م الق���راءة قد نتط��� ّرق �إل���ى الكتاب���ة والمحادثة،
فلو ر ّكزنا ف���ي مهارة المحادثة وحده���ا؛ ف�إنّ المهارة
الوحي���دة التي يمك���ن تع ّلمها في النهاي���ة هي الكالم؛
مم���ا ي�ؤ ّدي �إلى فقدان جان���ب التلقّي (اال�ستماع) لدى
المتع ّلم.
�أم���ا فيما يتعلق با�ستراتيجية التعليم؛ فال �شك �أنّ
تعليم بع����ض الن�شاطات النطقية ً
مث�ل�ا يجب تقديمها
منطق ّي ًا على بع�ض ن�شاط���ات الكتابة ،كما يجب تعليم
�شيء من القراءة البدائية قبل المحادثة.
ويج ّرن���ا الحدي���ث ع���ن تعلي���م اللغ���ات باعتم���اد
المه���ارات؛ �إل���ى الحدي���ث عن تعلي���م اللغ���ة باعتماد
طريقة الوحدة والفروع.
فالفروع ت�ؤ ّدي مجتمع ًة �إلى تع ّلم اللغة ،ومنها:
 القراءة :تدريب على ربط ال�شكل بالم�ضمون. الإمالء :تدريب على الكتابة ال�صحيحة. الخط :تمرين على فن الكتابة ال�صحيحة. المحفوظات :تعني م�ضمون اللغة ،بما تغذيه فيالتلمي���ذ من معانٍ ومواقف و�ص���ور ،كما تز ّوده ب�أنماط
الج َمال و�صور
التعبي���ر الج ّيد ،وتجعله يت���ذ ّوق مواطن َ
التعبير عنه���ا ...وتع ّلمه ،مع القواعد� ،أ�صول ال�ضبط،
الجمل ال�سليمة.
وطرق بناء ُ
ح�صله من
 التعبير :يهيئ له مواقف؛ ت�ستثير ما َّالفروع ال�سابقة(((.
�أم���ا طريقة الوحدة :فه���ي �أن يقوم البرنامج على
التراب���ط والتكامل بين المواد الدرا�سية ،وتطبيق هذا
البرنامج على اللغة العربية يكون باتخاذ �إحدى المواد
اللغوي���ة محور ًا ت���دور حوله جميع الدرا�س���ات اللغوية،
ليكون هو :مو�ضوع القراءة والتعبير ،والحفظ والإمالء ((( عليان� ،أحمد ف��ؤاد محمود ( :)1992المهارات اللغوية،
ماهيتها وطرائق تدري�سها .دار الم�سلم للن�شر والتوزيع .ط-1
ّ
والخ���ط والكتاب���ة ،والتدري���ب اللغ���وي ،لأنّ مفه���وم
الريا�ض� ،ص (.)9-8
المه���ارات اللغوي���ة؛ ه���و �أداء لغ���وي �صوت���ي (القراءة
As worth, Mary (1985), Beyond
(((
((( المو�سى ،نهاد ( :)2003الأ�ساليب ،مناهج ونماذج في
تعليم اللغة العربية .ط ،1دار ال�شروق للن�شر والتوزيع ،عمان،
�ص (.)70-69
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Methodology, Second Language Teaching
And The Community. Cambridge Press.
.)(p.7

((( الهاديُ ،م َح َّمد ( :)2002التعليم الإلكتروني عبر �شبكة
الإنترنت .ط ،الدار الم�صري اللبناني ،القاهرة� ،ص.130

التو�صل
ٌ
واله���دف هو بي���انٌ
وعر�ض لنتيجة يج���ب ّ
يق���دم �أو ًال عن طريق
وتتم �صياغته بدقة ،فهو ّ
�إليه���اّ ،
(((
العامة ،وبذلك يوفي بالهدف العام .
ال�صياغة ّ
وتختل���ف ُّ
المعتم���دة ح�س���ب م�ستوي���ات
الط���رق
َ
الدرا�سة و�أهدافها ،كما ي�أتي:
(ب )1-الم�ستوى الأول والثاني:
ع���د الم�ستوى الأول ف���ي الواقع تمهي���د ًا و�إعداد ًا
ُي ّ
للم�ستوى المتو�سط ،الذي يتك���ون فيه الو�ضوح اللغوي
ف���ي ذهن المتع ّلم ،ويبلغ في���ه م�ستوى �أعلى في النّ�ضج
اللغ���وي ،ومن َث ّم يج���ب �أن ُيراعى التط��� ّور في اختيار
ن�ضجه
م���ادة الدرا�سة ف���ي الم�ستو َي َين ،بحي���ث تالئم َ
اللغوي من ناحية �أخرى.
العقلي من ناحية ،وم�ستواه
ّ
ّ
((( ب�لان��ت ،ج��اك ترجمة :م��وم��ن دح��ان��ي ( :)1995تقييم
البرنامج .ط ،2وزارة التربية الوطنية ،مغرب� ،ص.32

ويعتمد البرنامج المط ّبق بالم�ستوى الأول والثاني:
الطريق���ة ال�سمعية الب�صرية ،على النهج المتداول في
تعلي���م اللغات الح ّية ،لتنمية مه���ارة التوا�صل ال�شَّ فهي
أقرا�ص
والكتاب���ي ،وي�ستعين ه���ذا النهج ب�أ�شرط���ةٍ �أو � ٍ
�سمعي���ة وب�صري���ة ،تُ�شخّ ����ص المواق���ف الوظيفية من
ن�صو�ص حوارية متنوعة(((.
خالل
ٍ
و ُيتوقع م ��ن المتع ّلم قرب نهاية المرحلة الثانية� ،أن
وي�صحح لنف�سه ،ويح�سن ما يقر�أ،
ي�ستر�سل في القراءة،
ّ
�وف �أو تح ّر ٍج
وينطل ��ق في التعبي ��ر ع ّما في نف�سه دون خ � ٍ
من حواجز اللغة ،و�أن ي�ستعمل الأنماط اللغوية التي ُم ّرن
عليها ا�ستعما ًال �صحيح ًا يتفق مع قواعد اللغة.
((( ميلود� ،أحبدو ( :)2004تقويم تجربة وحدة تعليم اللغة
العربية لغير الناطقين بها في كلية علوم التربية .مجلة
التدري�س -العدد  ،2من ال�سل�سلة الجديدة ،الرباط� ،ص.76
ثقافية ف�صلية َّ
محكمة متخ�ص�صة في �ش�ؤون القارة الإفريقية
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قراءات

تنموية
وم���ن القواعد التي ينبغي �أن يتد ّرب على �أنماطها
الطالب في المرحلة الأولى� :أدوات التعريف ،والتنوين،
اال�س���م المفرد المذكر والم�ؤنث ،ا�سم الإ�شارة المفرد
المذك���ر والم�ؤنث ،ال�ضمير المنف�ص���ل المفرد مذ ّكر ًا
الجمل���ة اال�سمية مع ا�سم
وم�ؤنّث��� ًا� ،أدوات اال�ستفهامُ ،
وال�صفة مذ ّكر ًة وم�ؤنث ًة(((.
الفاعل ،وا�سم المفعولّ ،
�كل مك ّث ��ف عل ��ى الممار�سة
كما يج ��ب االعتم ��اد ب�ش � ٍ
ال�شفوي ��ة في َ
َّ
هذ ْين الم�ستو َي ْين ،م ��ع ت�أخير تكثيف القراءة
الطويل ��ة والكتابة �إلى الم�ستوى المتق� �دّم .و ُت�ؤخذ القواعد
ف ��ي َ
هذ ْين الم�ستو َي ْي ��ن انطالق ًا من مواق ��ف ح ّية( :ي�سمع
الن�ص،
وي�شاه ��د ويع ّب ��ر) ،دون الت�شديد على قواع ��د بنية ّ
والتي يتع ّلمها الدار�س بطريقة �ضمنية عن طريق الممار�سة
والتدريبات الكثيرة والمتنوعة((( ،عقب ك ّل در�س.
(ب )2-الم�ست���وى الثال���ث والراب���ع� ،أو المرحلة
المتو�سطة:
يعتم���د البرنام���ج المط ّب���ق بالم�ست���وى الثال���ث
والراب���ع (المتو�س���ط) على درا�س���ة الن�صو�ص ،وربط
تدريب���ات المه���ارات اللغوية بها ،م���ع مراعاة :تطعيم
م�ستمدة من
بن�صو�ص وظيفي���ة،
ن�صو����ص الم�ستو َي ْين
ٍ
ّ
المواق���ف التوا�صلي���ة المتداولة ،التي له���ا �صل ٌة متينة
بالحي���اة اليومية ،وتنويع الن�صو����ص والمواقف لت�شمل
ن�صو�ص ًا وظيفية و�سردي���ة ،وو�صفية �إعالمية ،وتعزيز
الكت���اب المدر�سي ب ُمعجم وظيف���ي ،ي�شتمل على �صورٍ
تو�ضيحية ،ت�ساعد على ال َف ْهم واال�ستيعاب.
وتحت���اج الطريق���ة المط ّبق���ة بهذَ ْي���ن الم�ستو َيين
مو�سع ،للتدريب على
�إل���ى درا�سة الن�صو�ص في �إط���ارٍ ّ
المهارات اللغوية والتوا�صلية ،مع اال�ستعانة بالطرائق
ال�سمعية الب�صرية ،وا�ستراتيجية القراءة والكتابة(((.
ويتد ّرب المتع ّلم على �أنم���اط القواعد الآتية :ال�ضمير
((( الحديدي ،علي ( :)2008م�شكلة تعليم اللغة العربية لغير
العرب .دار الكتاب العربي للطباعة والن�شر ،القاهرة� ،ص
(.)129-128
((( ال���ص��وري ،عبا�س ( :)1991تعليم اللغة العربية لغير
الناطقين بها .مجلة التدري�س ،من من�شورات كلية التربية،
جامعة ُم َح َّمد الخام�س ،العدد  ،18الرباط� ،ص.85
((( ميلود� ،أحبدو (� ،)2004ص.76

78

العدد (  ) 34محرم  -ربيع الأول 1439هـ � /أكتوبر  -دي�سمبر2017م

المت�ص���ل المفرد ،ال�ضمير المنف�ص���ل ،ا�سم الإ�شارة،
المثنى ،الجمع ،الفعل و�أنواعه ،الجملة الفعلية ،الفعل
المن�ص���وب ،وبع�ض �أدوات النّ�ص���ب ،الفعل المجزوم،
وبع����ض �أدوات الج���زم ،النف���ي للم�ض���ارع والما�ض���ي
والم�ستقبل ،والمق�صور والمنقو�ص.
المتقدمة
المتقدم �أو المرحلة
(ب )3-الم�ست���وى
ّ
ّ
(:)Advanced Level
ُيق َبل به ��ذه المرحلة المتع ّلم الذي و�صل �إلى درجة
اال�ستر�سال في القراءة ،ودرجة المقدرة على ت�صحيح
الأخطاء لنف�سه ،وال َف ْه َم الج ّيد لما يقر�أ ،واالنطالق في
التعبير ع ّما في نف�سه ،وا�ستعمال بع�ض الأنماط اللغوية
ا�ستعم ��ا ًال �سليم ًا يتف ��ق مع قواعد اللغة ،كم ��ا ينبغي �أال
عد
تق � ّ�ل ثروته اللغوية عن �أَ ْل َف ْين من المفردات ،ويمكن ّ
ه ��ذه المرحلة فتر ًة درا�سي ًة م�ستقلة؛ لأنها ت�ؤ ّدي غر�ض ًا
قائم� � ًا بذات ��ه ،فالمتع ّلم غير العربي ،بع ��د االنتهاء من
وحده
درا�س ��ة هذا الم�ستوى ،ي�ستطي ��ع متابعة الدرا�سة َ
دون عن ��اء؛ لأنه ي�صل ب ��ه �إلى درجةٍ يمكنه معها تخطي
العقبات الرئي�سة الأولى ،وقراءة �صحيفة عربية ،و َف ْهم
ما فيها دون عناء ،واال�ستماع �إلى الإذاعات العربية.

وتتلخ�ص الأه���داف التي ترمي
ّ
�إليها درا�سة البرنامج فيما ي�أتي:

 -1زي���ادة الثروة اللغوية للمتع ّل���م �إلى �ألفَي كلمة،
ح�صله في المرحلتْي���ن ال�سابق َت ْين ،والتدريب
فوق م���ا ّ
عل���ى ا�ستعمالها في فروع اللغ���ة المختلفة وفي الحياة
العامة.
ّ
 -2تحطيم خوف الطال���ب من مواجهة الأ�ساليب
الطبيعي���ة للغ���ة العربي���ة ف���ي م�صادره���ا ،ولي����س في
وال�صحف والخُ طب
الكت���ب المدر�سي���ة ،وهي :الكت���ب ُّ
والإذاعات.
 -3كما يت� ّأهب لمواجهة اللغة في بيئتها الطبيعية.
 -4نم ّو القُدرة على القراءة �إلى درجةٍ يتوفّر فيها
عن�صر ال�سرعة وال َف ْهم ال�صحيح.
حديث
 -5اكت�س���اب القُدرة على تت ّبع ما ي�سمع من
ٍ
وخطاب و�إذاعةٍ في ي�سر دون َج ْهد(((.
ٍ
ومقالٍ
((( الحديدي.)169 :2008( ،

كم���ا ي�شتم���ل البرنامج عل���ى فروع الم���واد الآتية:
الق���راءة ،والتعبي���ر ،والن�صو�ص القرائي���ة ،والتدريب
على ا�ستعمال القوامي�س وفهار�س المكتبات.
(ب )4-تنظيم محتوى البرنامج:
المحت���وى :مجموع���ة م���ن المع���ارف والمه���ارات
والمواقف والقِ َيم المطروحة للتع ّلم.
وم�شكل
ويط���رح محتوى البرنامجُ :م�شكل االنتقاء ُ
محددة تحكم اختيار
بد من معايير ّ
التنظي���م ،حيث ال ّ
(((
هذا المحتوى ،والتي يمكن �سوق �أه ّمها فيما ي�أتي :
المقدم���ة
 -1الم�صداقي���ة� :أن َت ُك���ون المعرف���ة
ّ
�صحيحة ،لي�ست خاطئة وال متجاوزة ،و�أن َت ُكون قادرة
على تحقيق �أهداف التعليم المتوقّعة منها.
المقدمة ذات معنى،
الداللة� :أن َت ُكون المعرفة
ّ
ّ -2
ذل���ك �أنّ الأحداث والمعطيات الجزئية ال قيمة لها في
حد ذاته���ا ،وينبغي و�ضعها في �إطار الأفكار الأ�سا�سية
ّ
أهم منها.
والمبادئ التي هي � ّ
 -3االهتم���ام :ينبغي للمحت���وى �أ*ن يثير اهتمام
وي�شد انتباههم.
التالميذ ّ
 -4القابلي���ة للتع ّل���م� :أن يك���ون منا�سب��� ًا لم�ستوى
النّ�ضج لدى التالميذ ،وم�ستوى قدراتهم المختلفة.
ه ��ذه المعايير تحكم االنتقاء فق ��ط� ،أما ال�ضوابط
العا ّمة التي ت�سبق عملية االنتقاء فكثيرة ،ومنها :االبتعاد
ع ��ن الأ�سالي ��ب الخيالية في انتقاء المحت ��وى ،والنظرة
البعي ��دة نح ��و م�ستقبل النا�شئ ��ة ،وربط ��ه بتح�صيلهم،
بغي ��ة �إعدادهم للحياة الجديدة ،والمرونة في التطبيق،
بحيث تت�سع ّ
الخطة ّ
لكل جديدٍ مفيد ،قادرٍ على التخ ّل�ص
(((
من ّ
كل ما كانت نتائجه �س ّيئة �أو �ضعيفة .
(بّ )5-
خط���ة تنظي���م محت���وى الكت���اب المقرر
لتعليم العربية بغانا:
ُيقت���رح �أن ي�شتمل كِ تَاب ّ
�صف على عددٍ يتراوح
كل ٍ
بين  30-25در�س ًا ،حتى تغط���ي عدد �أ�سابيع الدرا�سة

ف���ي ّ
�ص���ف على م���دار العام ،عل���ى �أن تت���وزع هذه
كل ٍ
الدرو����س ،عل���ى وح���دات ،يربط مو�ضوع���ات ك ٌّل منها
ٌ
خيط مع ّين ي�صلح عنوان ًا للوحدة.
�أم���ا من حي���ث الدرو����س الأولية ف���ي ٍّ
كل من كتب
الم�ستوي���ات الثالث���ة؛ فينبغي �أن ي�شتم���ل الجزء الأول
عل���ى ع���ددٍ م���ن درو����س تنمي���ة اال�ستع���داد للق���راءة
والكتاب���ة ،بينما ي�شتم���ل ك ٌّل من كتا َب���ي ال�صف الثاني
العامة لما
والثال���ث على عددٍ من تدريب���ات المراجعة ّ
�سبق���ت درا�سته بغر�ض التذكير ب���ه((( وتثبيته ،وتهيئة
التالميذ لما �سوف يتع ّلمونه في الكتاب الجديد.
كما ينبغي للم�ؤ ّلف االعتن���اء ب�إخراج الكتاب فيما
وال�ص���ور ،والأ�ش���كال والأل���وان،
يت�ص���ل بالر�سوم���ات ُّ
والم�ساف���ات بي���ن ال�سط���ور ،وغير ذلك م���ن الجوانب
الفني���ة ،و�أن ُيب���رز التكام���ل عند �إع���داد محتوى كتب
تعلي���م اللغ���ة العربية لل�صف���وف الث�ل�اث ،وذلك على
م�ستويين:
 -1التكامل الأفقي� :أن يتكون ّ
وحدات
كل كِ تَاب من
ٍ
وتت���درج فيها المفاهي���م والأفكار
ترتب���ط فيما بينهاّ ،
المقدم من وحدةٍ �إلى �أخرى.
والر�صيد اللغوي
ّ
 -2التكام���ل الر�أ�س���ي� :أن تُبن���ى المف���ردات
ال�صف الثاني
والتراكيب والمفاهيم اللغوية ،في كِ تَاب ّ
يقدم
���دم في كِ تَاب ال�ص���ف الأول ،و ُيبنى ما ّ
على ما ُق ّ
ال�صفين
ال�ص���ف الثالث عل���ى ما ُق ّدم ف���ي ّ
ف���ي كِ تَاب ّ
ً
ال�ساب َق ْي���ن ،ف�ضال عن �إع���داد التلمي���ذ لدرا�سة كِ تَاب
ال�صف الرابع 

((( الملكي.)86 :1993( ،
((( ال�ق��وزي ،عو�ض بن حمد ( :)2002مناهج تعليم اللغة
العربية� .أعمال ندوة :تعليم اللغة العربية وتعليم المتعدد،
�إع��داد كنزة بن عمر وغيرها ،ج .2:من من�شورات معهد
الدرا�سات والأبحاث للتعريب ،الرباط� ،ص.50

((( طعيمة ،ر�شدي ( :)1998مناهج تدري�س اللغة العربية
بالتعليم الأ�سا�سي .دار الفكر العربي ،القاهرة� ،ص.140
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بنوك الطعام َود ْورها في مكافحة
الجوع في إفريقيا
�أ� .شوقي �صالح �أحمد �إ�سماعيل
باح�ث مرك�ز ركائ�ز المعرف�ة للدرا�س�ات
والبحوث  -الخرطوم  -ال�سودان

تم ّثل

الزي�ادة ّ
المط�ردة لع�دد �س�كان
الأر��ض ،خلال العق�ود القادم�ة،
هاج�س� ًا كبير ًا للمعن ّيين بت�أثير ذلك على الو�ضع
ّ
ولع�ل
والغذائ�ي ل�س�كان الأر��ض،
االقت�ص�اديّ
ّ
الو�ض�ع في �إفريقيا هو الأ�س�و�أ من حي�ث المعاناة
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الم�س�تمرة التي تعي�ش فيها القارة من �أجل توفير
الطعام لأبنائها ،وقد ظهرت في ال�سنوات الأخيرة
ٌ
ٌ
كثيرة �أودت بحياة الماليين من �س�كان
مجاع�ات
الق�ارةّ ،
حلول لتوفير
كل ذلك جعل البحث ع�ن ٍ
أهم الأولويات.
الغذاء من � ّ

ُتع� � ّد «بن ��وك الطع ��ام» من الحل ��ول التي ثبت ��ت �أهميتها
و�أثره ��ا في ال�سنوات الأخيرة في مكافحة الكوارث المتو ّقعة،
م ��ن حي ��ث و�ض ��ع الخط ��ط والبرامج لم ��ا قب ��ل الكارثة ،من
خ�ل�ال عم ��ل برامج توعي ��ة للجمه ��ور ب�أهمية حف ��ظ الطعام
بط ��رقٍ ف ّعالة ،ومن ّثم تر�شيد ا�ستعمال ��ه والتقليل من هدره،
بالإ�ضاف ��ة �إل ��ى الخط ��ط ِّ
المو�ضح ��ة لم ��ا يمكن فعل ��ه �أثناء
الكارث ��ة؛ م ��ن �أ�ساليب كفيل ��ة بتجميع الطع ��ام وتوزيعه على
المحتاجي ��ن بطرقٍ �آمن� � ٍة وف ّعالة ،كذلك هو الح ��ال بالن�سبة
للمحتاجي ��ن والمنكوبي ��ن ب�سبب المجاع ��ات ..كيف يمكنهم
اال�ستفادة الق�صوى من الطعام ،والعمل على تالفي مجاعات
م�ستقبلي ��ة ،وذل ��ك بالتركيز عل ��ى توعية جمي ��ع المجتمعات
ومخاطب ��ة العق ��ل الجمع ��ي لهم ،من خ�ل�ال مناق�ش ��ة بع�ض
المفاهي ��م الت ��ي تتعلق بحفظ الطع ��ام والتعام ��ل معه ،مثل:
الف�ضل ��ة والفائ�ض ،والمفاهي ��م االقت�صادية الف ّعالة من �أجل
ا�ستدام ��ة العمل في بن ��وك الطعام والم� ّؤ�س�س ��ات المجتمعية
المماثلة.
تعريف «بنك الطعام» :هو م�صطل ٌح ي�شير �إلى المنظومة
الت ��ي ُت�ش ��رف عل ��ى �إدارة (�إنت ��اج ،نق ��ل ،حف ��ظ) الطع ��ام،
و�صحية.
مجان ًا ،ب�صور ٍة �آمن ٍة ّ
وتقديمه للم�ستهلكين ّ

ن�ش�أة بنوك الطعام:

«بنوك الطعام» عبارة عن م� ّؤ�س�سات خيرية غير ربحية،
تهت ��م بتجميع فائ� ��ض الطع ��ام واله ��در الغذائ ��ي وتخزينه،
وتوزيع ��ه على الفقراء والم�ساكين الذين يعانون الفاقة وعدم
القدرة على �شراء الطعام الالزم ل�س ّد رمقهم.
و�أول بنك �أُن�شئ للطعام ّتم ت�أ�سي�سه في عام 1976م في
الوالي ��ات المتحدة الأمريكية ،ثم ف ��ي �أ�ستراليا ،ثم انت�شرت
فك ��رة �إن�شاء بنوك الطعام في باق ��ي دول العالم ..ومع تزايد
ن�سبة الت�ضخم ف ��ي �أ�سعار المواد الغذائية بد�أت تنت�شر فكرة
�إن�ش ��اء بنوك الطعام في دول �أوروب ��ا ،خ�صو�ص ًا بعد االنهيار
المالي
العالمي في عام 2008م ،حيث �أ ّثر الك�ساد االقت�صاديّ
ّ
ّ
على �أ�صحاب الدخل المنخف�ض ت�أثير ًا �سلب ّي ًا �شديد ًا.

يعملون في الخطوط الأمامية ،مثل مطابخ الوجبات والموائد
الخيرية المنت�شرة في المدن الأمريكية والأ�سترالية ،ويذهب
�إليه ��ا الفقراء والمحتاجون لتناول الوجبات عندهم� ،أو تقوم
الجمعي ��ات الخيرية في تل ��ك المدن بتوزيع الم ��واد الغذائية
وتو�صيلها �إلى الفقراء والمحتاجين في �أماكنهم.
والنم ��وذج الآخ ��ر ُيعرف با�سم (الخ ��ط الأمامي لتوزيع
الطع ��ام) :و ُيعم ��ل به ف ��ي باقي ال ��دول الأخ ��رى ،وفيه يقوم
بنك الطعام بتجميع الطع ��ام وتخزينه وتوزيعه على الفقراء
والمحتاجين مبا�شرة.
و ُيع� � ّد فائ� ��ض الطع ��ام ،وتبرع ��ات الم ��واد الغذائي ��ة
الت ��ي تح�ص ��ل عليها بن ��وك الطع ��ام ،بمثابة الوق ��ود الالزم
لت�شغيلها(((.

�أهمية المو�ضوع:

 التعري ��ف ببنوك الطعام ،و َد ْورها ف ��ي �إدارة المعركة�ض� � ّد الجوع والمجاع ��ات في �أوقات الك ��وارث ،و�إلقاء ال�ضوء
عل ��ى َد ْورها المحوريّ في مرحلة ما قب ��ل الكارثة ،من خالل
توعي ��ة المجتمع ليتعامل م ��ع الطعام بمزيدٍ م ��ن االحترافية
والفعالية؛ من حيث تر�شيد اال�ستخدام والتب ّرع بالفائ�ض.
 توعية المجتمع م ��ن �أجل �أخذ الدرو�س والعبر ،و�شكر�وع َو� َآم َنهُم ِّم ��نْ َخ ْو ٍف{
نعم ��ة اهلل }ا َّل � ِ�ذي َ�أ ْط َع َم ُه ��م ِّمن ُج � ٍ
(قري� ��ش  ،)4 :والعمل مع �شرائ ��ح المجتمع من �أجل ّ
ح�ضهم
عل ��ى اال�ستفادة الق�صوى م ��ن الطعام ،ورف ��ع روح الإن�سانية
لديه ��م ،م ��ن خ�ل�ال الإح�سا� ��س بالآخر ال ��ذي يم� � ّر بكوارث
طبيعية �أو م�صطنع ��ة �أ ّثرت على قدرته في �إطعام نف�سه َومن
يعول.
نموذج للمجتمعات الإفريقي ��ة من �أجل �إعادة
�م
�
ي
تقد
ٍ
التفكي ��ر ف ��ي الع ��ادات الغذائية لل�شع ��وب ،والعم ��ل من �أجل
�إن�شاء م� ّؤ�س�سات حكومية �أو �شبه حكومية للقيام ب�أدوار بنوك
الطعام ،خ�صو�ص ًا في �أوقات الكوارث الطبيعية والم�صطنعة.
 التذكي ��ر بالم�آ�س ��ي والمجاع ��ات التي �ضرب ��ت القارةالإفريقي ��ة م ��ن قبل لتك ��ون عظ ًة وعب ��رة ،والعم ��ل على حثّ

وهناك نموذجان لبنوك الطعام:

النموذج الأول ُيعرف با�سم (مخازن التوزيع) :و ُيعمل به
يتم جمع الطعام وفرزه وتقييمه
في �أمري ��كا و�أ�ستراليا ،وفيه ّ
والج ْودة وم ��ن ّثم تخزين ��ه ،وبالتالي
من حي ��ث ال�صالحي ��ة َ
تعمل هذه المخازن ك�صرافات للطعام �إلى المتعهدين الذين

((( بنوك الطعام ،جريدة الجزيرة ال�سعودية ،م .خالد �إبراهيم
الحجي ،الأربعاء � 8أبريل 2015م.

h t t p : / / w w w. a l - j a z i r a h .
ar4.htm/20150408/com/2015
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الجهات الم�س�ؤولة على التخطيط المبكر من �أجل منع حدوث
مث ��ل هذه الم�آ�س ��ي في الم�ستقب ��ل ،خ�صو�ص ًا ف ��ي دول �شرق
�إفريقيا وغربها ومنطقة ال�صحراء الكبرى.

�إفريقيا والجوع ..معركة ال تنتهي:

وقع ��ت �أ�سو�أ موجة جفاف في القرن الع�شرين في ال�صومال،
و ُيق� �دّر ع ��دد من َ
ق�ضوا نحبه ��م ب�سببها ب�أكثر م ��ن � 300ألف
�شخ� ��ص ,وف ��ي ال�سودان 1994م ف ��ي منطقة «بح ��ر الغزال»
بجنوب غ ��رب ال�سودان ،ففي هذه المنطق ��ة فقط مات �أكثر
�شخ�ص من المجاع ��ة ،بالإ�ضافة �إلى هجرة 72
م ��ن � 70ألف ٍ
(((
�شخ�ص �آخرين .
�ألف
ٍ
وقد ذكر الكثير من الخبراء �أنّ �أ�سباب هذه المجاعات،
أ�سباب ب�شري ��ة ,والمثال
بالإ�ضاف ��ة �إلى ما ُذك ��ر ،يعود �إل ��ى � ٍ
يتج�س ��د في المجاعات الت ��ي حدثت وما
الوا�ض ��ح على ذلك ّ
زال ��ت تح ��دث حت ��ى الآن -ع ��ام 2017م -ف ��ي دول ��ة جنوب
ال�س ��ودان ,فف ��ي  20فبرايرالما�ضي �أعلنت ث�ل�اث منظمات
دولي ��ة وحكومة جوب ��ا� :أنّ المجاع ��ة ح�صل ��ت بالفع ��ل ف ��ي
إن�ساني للأم ��م
والي ��ة الوح ��دة؛ ل ��ذا ف� ��إنّ ق ��ول ّ
المن�س ��ق ال ّ
المتحدة بجوبا -يوجين �أويو�س ��و�« :-إنّ المجاعة هذه المرة
هي من �صنع الإن�س ��ان» كان بمثابة و�ضع الأمور في ن�صابها،
فق ��د اجتمعت عوامل الحرب الأهلي ��ة ،وارتفاع �أ�سعار المواد
الغذائي ��ة� ،إلى الأزمة االقت�صادي ��ة وتدهور الإنتاج الزراعي،
لتو�ص ��ل ال�س ��كان المدن ّيين �إلى المجاع ��ة الفعلية((( ,وكذلك
الح ��ال في ال�صوم ��ال؛ حي ��ث �أودت المجاعة ،الت ��ي �ضربت
عام ��ي 2010م و 2012م ،بحي ��اة � 260ألف
ال�صوم ��ال بي ��ن َ
(((
ٌ
�شخ� ��ص� ،أكثر من ن�صفه ��م �أطفال تحت �س ��نّ الخام�سة ،
وك ّل هذه النماذج ّ
تدل على �أنّ بع�ض ال�سا�سة و�ص ّناع القرار ال
يهت ّمون بهذه الإح�صائيات والأرقام وال يلقون لها كبير انتباه,
لذا ف�إنّ معركة �إفريقيا �ض ّد الجوع لن تنتهي قريب ًا.
وهن ��ا تبرز �أهمي ��ة التنمية الزراعي ��ة الم�ستدامة للقارة
الإفريقية ،ونعني بها:
� -إدارة الم ��وارد الطبيعية الأ�سا�سي ��ة و�صيانتها ،بحيث

الجميع يق ّر ب�أنّ القارة الإفريقية غنية بالموارد الب�شرية
والطبيعي ��ة ،وبرغم ذلك تع ّد �إفريقيا في م�ؤخرة القارات من
حيث التنمية ،وفي مقدمة القارات من حيث الفقر والبطالة!
ه ��ذا الواق ��ع المري ��ر ي�ستل ��زم �إعم ��ال الفكر م ��ن �أجل
ا�ستخ ��دام المت ��اح للنهو�ض ،عب ��ر عملي ٍة �إداري� � ٍة ُمحكمة(((،
وال�س� ��ؤال الم ّر الذي ال منا� �َ�ص من طرحه هو :لماذا ارتبطت
�إفريقي ��ا بالج ��وع والمجاعة؛ بالرغم من المزاي ��ا التف�ضيلية
التي تتمتع بها من حيث الموارد على جميع قارات المعمورة؟
للإجابة ع ��ن هذا ال�س� ��ؤال تبرز م�صطلح ��ات ارتبطت
بالقارة الإفريقي ��ة� ،أدت -بطريق ٍة مبا�شرة �أو غير مبا�شرة-
�إل ��ى ك ��وارث ما زال ��ت ذكراه ��ا قائم� � ًة �إل ��ى الي ��وم ,ون�شير
بالخ�صو� ��ص �إل ��ى �س ��وء �إدارة الم ��وارد الطبيعي ��ة والأخطاء
الب�شري ��ة الت ��ي �أدّت �إل ��ى ك ��وارث م�صطنع ��ة ،بالإ�ضافة �إلى
وتعم الجميع.
الكوارث الطبيعية التي ال تم ّيز بين القارات ّ
درو�س قا�سي ٌة لمن يعتبر:
ذاكرة المجاعات في �إفريقيا ٌ
�أ�س ��و�أ المجاع ��ات الت ��ي حدثت ف ��ي �إفريقيا تل ��ك التي
طالت ال�ساحل الإفريق ��ي عام 2010م ،خ�صو�ص ًا في النيجر
ومنطق ��ة غ ��رب �إفريقي ��ا ،حي ��ث عان ��ى ماليي ��ن النا�س من
�شح الأمط ��ار ونق�ص الغذاء ،و�أ�سفر �ش � ّ�ح الأمطار في العام
ّ
2009م2010/م ع ��ن نق� ٍ��ص ف ��ي المنتج ��ات الزراعي ��ة في
بل ��دان مثل :النيجر وت�ش ��اد وبوركينافا�سو و�شم ��ال نيجيريا.
وفي يوليو/تموز 2011م �ض ��رب ٌ
جفاف �شدي ٌد منطقة القرن
الإفريق ��ي؛ مم ��ا �أودى بحي ��اة الآالف في ال�صوم ��ال والدول
المجاورة(((.
وهنال ��ك �أمثل� � ٌة �أخ ��رى �أكثر ق�س ��وة ,ففي ع ��ام 1992م ((( �أب�شع مجاعات ال�ق��رن الع�شرين ..ال�ت��ي راح �ضحيتها
الماليين� ،أميــرة �أحمــد ،في الرابط:

http://www.arageek.com/2014

((( دور ال�شباب الإفريقي في تنمية المجتمع عبر المنظمات
التطوعية� ،شوقي �صالح �أحمد �إ�سماعيل ،مجلة ق��راءات
�إفريقية ،العدد  - 29يونيو 2016م.
((( المجاعات ف��ي �إف��ري�ق�ي��ا ،عبد العظيم محمد ال�شيخ،
الجزيرة نت:

h t t p : / / w w w. a l j a z e e r a . n e t / n e w s /
/19/5/reportsandinterviews/2012
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((( �أ�سئلة المجاعة في جنوب ال�سودان ،تغطية موقع الجزيرة
نت:
http://www.aljazeera.net/knowledgegate/
/5/3/newscoverage/2017

(((  8المجاعة في ال�صومال ،حجم الكارثة واالحتياجات:
مركز مقدي�شو للدرا�سات والبحوث:
02/http://mogadishucenter.com/2017

تت�ض ّم ��ن الم� ّؤ�س�س ��ات والتقني ��ات والمتطلب ��ات الإن�ساني ��ة
الحالي ��ة والم�ستقبلية((( ،وتكمن �أهميته ��ا في مواجهة كارثة
�ات ف ّعال ٍة ف ��ي الم�ستوى
المجاع ��ة؛ ع ��ن طريق تب ّن ��ي �سيا�س � ٍ
الحكومي على الزراعة والتنمية الزراعية
الر�سمي ،بالإنفاق
ّ
ّ
الم�ستدامة ،لتنخف�ض المجاعات وت�أثيراتها ،وو�ضع الخطط
الكفيل ��ة بمواجه ��ة الك ��وارث الطبيعي ��ة الم�ؤث ��رة ف ��ي الأمن
والت�صحر،
الغذائي ،والت ��ي ت�شمل :الجفاف ،والفي�ضان ��ات،
ّ
والتعقي ��دات المترتب ��ة عل ��ى التغ ّي ��ر المناخ ��ي ،وتت�سبب في
المعاناة ،ون�ض ��وب قاعدة الموارد الطبيعي ��ة ،وت�ض ّرر البنية
التحتية ،ويت�س ّبب الجفاف في ندرة المياه ،وتلف المحا�صيل،
ونق� ��ص التغذي ��ة ،وتدهور الترب ��ة ،ون�ضوب العل ��ف ،وارتفاع
ن�سبة النفوق للموا�شي ..وغيرها من الم�شكالت.
ه ��ذا بالإ�ضاف ��ة �إل ��ى �أهمي ��ة ن�ش ��ر الوع ��ي بالم�س�ؤولية
الخا�ص ��ة والعا ّمة،
المجتمعية عن ��د ال�ش ��ركات والم� ّؤ�س�سات
ّ
ويم ّث ��ل ذل ��ك �أر�ضي ��ة ومج ��ا ًال لعمل بن ��وك الطع ��ام ،وتوفير
المقدّرات والم ��وارد الزراعية التي تم ّكن القائمين على هذه
البنوك من توفير الطعام لل�سكان.

�أه���م���ي���ة ب���ن���وك ال���ط���ع���ام ل��ل��ق��ارة
الإفريقية:

العملي
مما �سب ��ق؛ تت�ضح لنا حج ��م الم�شكلة ،والمث ��ال
ّ
لالتج ��اه نح ��و الحل ��ول العملية لمتالزم ��ات الفق ��ر والجوع،
وتتمث ��ل الخط ��وة القادم ��ة ف ��ي اقتراح بع� ��ض الحل ��ول التي
بالإم ��كان تطبيقه ��ا ف ��ي الق ��ارة الإفريقية ,ونر ّك ��ز في هذا
المقال على تو�ضيح طبيعة عمل بنوك الطعام ،وكيف يمكنها
�أن ت�شارك في ح ّل متالزمة الجوع والفقر.
�دد من الدول
وه ��ذا الم�شروع العمل � ّ�ي ّتم تطبيقه في ع � ٍ
ً
والأماك ��ن المختلف ��ة ،والقى نجاح ًا كبي ��ر ًا ،ولن�أخذ مثاال في
�إفريقي ��ا لتطبيق ه ��ذا الم�ش ��روع ،وهو يخ� ّ��ص م� ّؤ�س�سة بنك
الطعام ال�سودانية و َد ْورها في مكافحة الجوع في ال�سودان.
مراحل تط ّور فكرة بنك الطعام في ال�سودان:
بنك الطعام ف ��ي فكرته الأ�سا�سية عب ��ارة عن :م� ّؤ�س�سة

((( التنمية الريفية الم�ستدامة وق�ضايا ال�غ��ذاء في العالم
العربي (الفقر ،الجوع� ،سوء التغذية ،التنمية االقت�صادية،
االجتماعية ،البيئية) ال�سودان �س ّلة غذاء العالم العربي� :أ.د.
محمد قيلي عبد ال��رازق� ،سوريا 2006م ،نق ًال عن منظمة
الغذاء العالمية 1988م.

تط ّوعية تعمل على محاربة الجوع ،وتعمل المنظمة في مجال
التنمي ��ة والأم ��ن الغذائي و�س ��ط �شرائح المجتم ��ع الفقيرة،
تعم ��ل المنظمة وفق ر�سالة وفكرة التكافل بين المجتمع لدرء
ال�صحة والتنمية ،والآثار
المخاطر الناجمة عن الج ��وع على
ّ
(((
الناجمة عن ذلك المتمثلة في الت�ش ّرد والت�س ّول .
م ّرت الفكرة بعدة مراحل وتط ��ورات� ،أك�سبت العاملين
فيه ��ا الخب ��رة والدراي ��ة ،من ��ذ �أن كان ��ت �أعما ًال قليل ��ة الأثر
ومبادرات فردية ،حتى �أ�صبحت الآن عدة م� ّؤ�س�سات متناف�سة
لخدم ��ة الإن�س ��ان ال�سودان ��ي؛ من �أج ��ل ك�س ��ب المعركة �ض ّد
متالزمة الجوع والفقر.

المرحلة الأولى:

ت� ّأ�س�ست منظمة بنك الطعام ال�سوداني من خالل منظمة
الع ��ون الإ�سالمي البريطان ��ي  -مكتب ال�س ��ودان� ،إلى جانب
�شركة (�سيدكو) لالت�ص ��االت ،وهي منظمة طوعية �سودانية
للم�ساعدات الإن�سانية غير الحكومية ،بد�أت ن�شاطها في عام
((( ،2006بداي� � ًة :كان ��ت فك ��ر ًة مخت�صر ًة وبرنامج� � ًا �صغير ًا
يتب ��ع منظم ��ة الع ��ون الإ�سالم ��ي البريطانيُ ،يعن ��ى بتجهيز
�ات للط�ل�اب ف ��ي المج ّمع ��ات ال�سكني ��ة ،بالإ�ضافة �إلى
وجب � ٍ
عمل برامج مو�سمية ف ��ي رم�ضان وعيد الأ�ضحى ،ثم ظهرت
التو�سع في ه ��ذا البرنامج ،وذلك م ��ن خالل تجاوب
�أهمي ��ة ّ
ال�سوداني مع الفك ��رة بالدعم والم�شاركة،
�شرائح المجتم ��ع
ّ
خ�صو�ص ًا ف ��ي برامج (عيد بال جوعى) ال ��ذي ُيعنى بتجميع
لحوم الأ�ضاحي وتوزيعها على المحتاجين ،حيث امتلأت ك ّل
الطاقة التخزينية المو�ضوعة في �أزمان قيا�سية.

المرحلة الثانية:

انف�صل ��ت ع ��ن منظم ��ة الع ��ون الإ�سالم ��ي البريطان ��ي
لت�صب ��ح منظم� � ًة قائم ًة بذاته ��ا منذ الع ��ام 2010م ،يقودها
مجموع� � ٌة من ال�شباب ،مفاهيم ور�سائ ��ل كثيرة يهدف ه�ؤالء
ال�شب ��اب �إل ��ى تو�صيلها عبر ه ��ذه المنظمة ،ولك ��ن تحديات
((( �إعالم بنك الطعام ال�سوداني ،على الرابط:

https://plus.google.com/
116532994629907507762/posts
EWHAKy1HKxC

((( بنك الطعام ..دعوة �إلى �سودان بال جوعى ،هبة محمود،
 - 2013/06/23المجهر ال�سوداني/الخرطوم ،موقع:
http://sudaneseonline.com
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قراءات

إجتماعية
ع�صيبة تق ��ف عائق ًا �أمام هذا الم�شروع ال ��ذي يرمي �إلى �أن
يك ��ون ال�سودان -بحلول ع ��ام 2020م -خالي� � ًا من الجوعى،
ورائد ًا ف ��ي �إدارة عملية مكافحة الج ��وع ،ب�أف�ضل بنية تحتية
وطاق ��ات ب�شرية ونظ ��ام �إغاثة ف ّعال((( ،كان ��ت هذه المرحلة
تحد ّي ًا كبي ��ر ًا للفكرة ،حيث ت ّمت ت�صفي ��ة الم� ّؤ�س�سة الراعية
للمنا�شط في المرحلة الأولى ،وكادت الفكرة تندثر لوال ف�ضل
اهلل علين ��اّ ،ثم مجهودات بع� ��ض ال�شباب الذي ��ن ح ّولوا هذه
الأولوية المه ّمة:
م�سجلة في مفو�ضية العون
الفكرة لم� ّؤ�س�سة تطوعي ��ة �شبابية ّ
تو�ض ��ع لالهتم ��ام بدعم �شرائ ��ح مح� �دّدة ،مثل طالب
الإن�ساني ال�سوداني ،و�أ�صبح ��ت م�شكلة التمويل هي الهاج�س المدار� ��س وخالوي تحفي ��ظ القر�آن الكري ��م ،وذلك بتقديم
الأكبر لموا�صلة تنفيذ البرامج.
�ات دورية في �أماك ��ن الدرا�سة وال�سك ��ن ،بالإ�ضافة �إلى
وجب � ٍ
المخ�ص�صة للفئات التي تحتاج �إل ��ى الدعم الم�ستمر
ال� �دُّور
المرحلة الثالثة:
ّ
ه ��ذه المرحل ��ة ت�ض ّمن ��ت �إن�ش ��اء منظم ��ة بن ��ك الطعام لع ��دم قدرته ��م عل ��ى تلبي ��ة االحتياج ��ات الغذائي ��ة لوج ��ود
ال�سوداني ��ة ,وهي منظم ٌة وطني ٌة م�ستقلة ،قائم ٌة على التطوع� ،سب � ٍ�ب مانع ،ويتحقق ذل ��ك بتقديم الع ��ون الغذائي والطعام
وتعم ��ل عل ��ى تحقيق الأم ��ن الغذائ ��ي ،والإ�سهام ف ��ي تحرير للمحتاجي ��ن من :الأطف ��ال والطالب ف ��ي م� ّؤ�س�سات التعليم،
الخا�صة،
الإن�س ��ان ف ��ي ال�س ��ودان من الج ��وع والع ��وز والفق ��ر� ،صيان ًة ودُور الأيتام والعجزة والم�س ّنين وذوى االحتياجات
ّ
لكرامت ��ه ،وا�ستنها�ض ًا لطاقته الإنتاجي ��ة ،وتحقيق ًا للكفاية ،والأ�سر المتع ّففة.
ف ��ي �شراك� � ٍة وتكاف � ٍ�ل م ��ع المجتم ��ع((( ،وذلك بالتع ��اون بين
الأولوية العادية:
الطاقات ال�شبابية الم� ّؤ�س�سة لفكرة بنك الطعام في المراحل
وتتم ّث ��ل ف ��ي العم ��ل م ��ع المجتمع للح� � ّد م ��ن الهدر في
ال�سابق ��ة ،م ��ع �إ�ضافة كوادر م�ؤهّ لة وم ��وارد �أكثر ،عبر ٍ
مكتب ا�ستخ ��دام الطعام والغذاء ،وتحويل الفائ�ض لمكافحة الجوع
ال�صح ��ي ،وم�ساعدة
تنفي ��ذيٍّ جدي ��د ،ومجل� ��س �إدارة ي�شارك فيه �أف�ض ��ل العقول والع ��وز والفق ��ر ،ون�شر ثقاف ��ة الغ ��ذاء
ّ
المتخ�ص�صة في المجاالت ذات ال�صلة.
ال�سودانية
ّ
الفق ��راء بتوفير و�سائل الإنت ��اج والتدري ��ب والإر�شاد والعون
�أولويات مكافحة الجوع عبر بنك الطعام ال�سوداني:
الفني ،وادخالهم ف ��ي دورة الإنتاج واالكتفاء الذاتي ،والعمل
نق�صد به ��ذه الأولويات ال�شرائح المجتمعية الم�ستهدفة عل ��ى �إن�شاء م� ّؤ�س�سات ا�ستثمارية ل�ضم ��ان اال�ستقرار الماديّ
بالدع ��م والم�ساع ��دة ،م ��ن خ�ل�ال الخط ��ط اال�ستراتيجي ��ة وا�ستدامة العمل بالمنظمة.
والبرامج التي تو�ضع لمكافحة الجوع والفقر ،ويمكن التدليل
الجدي ��ر بالذك ��ر� :أنّ م� ّؤ�س�س ��ات الخدم ��ة ،مث ��ل بنوك
عليه ��ا من خ�ل�ال الأه ��داف ال ��واردة ف ��ي الموق ��ع
ّ
متخ�ص�صة في الم�سائل المالية
الر�سمي الطعام ،تحتاج �إل ��ى �إدارات
ّ
لمنظمة بنك الطعام ال�سوداني ،والتي ت�شمل:
متخ�ص�صة بالم�شاريع والطرق
والإدارة والقانونية ،و�إدارات
ّ
متخ�ص�صة في الإعالم
والآلي ��ات الف ّعالة لتنفيذها ،و�إدارات
الأولوية الق�صوى:
ّ
رات تق ��وم بالتوعية عب ��ر الإعالم التقلي ��ديّ والإع�ل�ام الجديد،
مخ�ص�ص ��ة لالهتمام بال�شرائح الت ��ي تتعر�ض لتغ ّي ٍ
ّ
متخ�ص�ص ��ة باال�ستثم ��ار وتوفي ��ر الدع ��م المال � ّ�ي
مفاجئة ،تح ّد من قدرة العائل على توفير الغذاء عند حدوث و�إدارات
ّ
الك ��وارث الطبيعي ��ة ف ��ي مو�سم الأمط ��ار في ال�س ��ودان ،كما والعين ��ي ،وبناء ّ
ال�شراكات م ��ع رجال الأعم ��ال والم� ّؤ�س�سات
ح ��دث في ال�سن ��وات الخم� ��س الما�ضية ،بالإ�ضاف ��ة للكوارث الم�شابهة.
الم�صطنعة بفع ��ل الإن�سان وت�صرفاته الخاطئة ،التي �أفرزت
الأع ��داد الكبيرة من الالجئين من الدول المجاورة لل�سودان
ب�سب ��ب الح ��روب ،حي ��ث ُتع� � ّد ه ��ذه ال�شريحة الأكث ��ر حاج ًة
للم�ساع ��دة بتوفير الغذاء والماء ال�صالح ُّ
لل�شرب ،وهو ما ّتم
تحدي ��ده في اله ��دف الأول للمنظمة بتقديم الع ��ون الغذائي
والطعام للمحتاجين ومت�أثري الكوارث وحاالت الطوارئ.

((( بنك الطعام ..دعوة �إلى �سودان بال جوعى ،مرجع �سابق.
((( الموقع الر�سمي لمنظمة بنك الطعام ال�سودانSfbank. :
org
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بنوك الطعام ..الدّ ْور المطلوب:

م�ش ��روع بن ��ك الطع ��ام وتطبيقات ��ه ينبغ ��ي �أن ُي�س ّل ��ط
علي ��ه ال�ضوء ،و ُيو�ض ��ع تحت مجهر االهتمام ل ��دى المهت ّمين

وم� ّؤ�س�س ��ات المجتم ��ع المدن � ّ�ي ف ��ي دول الق ��ارة الإفريقي ��ة،
نظ ��ر ًا لل�ضرورة التي حتّمتها الحاج ��ة �إلى المزيد من �إحكام
إيجابي
الحلق ��ات الإدارية لتحقي ��ق اال�ستخ ��دام الف ّع ��ال وال ّ
للم ��وارد المح ��دودة للغ ��ذاء ف ��ي الق ��ارة الإفريقي ��ة ،وذلك
الحتمالية حدوث الكوارث في �أي لحظة في ك ّل دول �إفريقيا،
وهذه الكوارث يجب �أن نجد خطط ّا لتالفي �أ�ضرارها ،وعدم
االنتظار لو�ص ��ول الدعم الخارجي ،خ�صو�ص� � ًا عند ال�ضربة
الأولى ،وبنوك الطعام هي ّ
المر�شح المحتمل لأداء هذا ال ّد ْور
عبر عدة خطوات؛ �أه ّمها:

�إع ��ادة توزي ��ع الفائ� ��ض م ��ن الطع ��ام ف ��ي
الخا�صة:
المنا�سبات
ّ

تعتم ��د هذه الفك ��رة على عق ��د اتفاقيات ،م ��ع الفنادق
الخا�ص ��ة ،عل ��ى �إعادة توزي ��ع الطعام
و�ص ��االت المنا�سب ��ات
ّ
الفائ�ض من هذه الأماكن ،وتوزيعها على التج ّمعات ال�سكانية
المحتاج ��ة القريب ��ة م ��ن م ��كان الح ��دث ،ويتج ّل ��ى ذلك في
تجرب ��ة بن ��ك الطع ��ام الم�ص ��ري ،فمن �أه � ّ�م المح ��اور التي
يعم ��ل عليها بن ��ك الطع ��ام الم�ص ��ري التوعية بع ��دم �إهدار
الطع ��ام ،فقمن ��ا داخ ��ل م�ص ��ر بعم ��ل بروتوك ��ول تع ��اون مع
غرفة المن�ش� ��آت الفندقية لعدم �إه ��دار الطعام الفائ�ض من
يم�س» ،وتعبئته في �أطب ��اق فويل لتو ّزع
الحف�ل�ات ،الذي «ل ��م ّ
(((
على المحتاجين في المنطقة المحيطة بالفندق .
�إعادة توزيع الفائ�ض من الطعام في المنا�سبات العا ّمة:
إن�ساني منا�سب ��ات و�أعياد
م ��ن المعلوم �أنّ لك ّل مجتم ��ع � ٍّ
تظه ��ر فيه ��ا مظاه ��ر االحتفال والبهج ��ة ،ويتراف ��ق مع هذه
االحتف ��االت اله ��در الكبي ��ر للطع ��ام ،ومن ه ��ذه المنا�سبات
بالن�سب ��ة للم�سلمين :عيد الفطر وعيد الأ�ضح ��ى ،يتم ّثل َد ْور
بن ��ك الطعام ف ��ي اال�ستفادة من ه ��ذه المنا�سب ��ات؛ بتجميع
الفائ�ض من الطعام فيه ��ا وتوزيعه على المحتاجين ،كما في
م�ش ��روع «عيد ب�ل�ا جوعي» التاب ��ع لبنك الطع ��ام ال�سوداني,
(المتي�سرة)،
خيام في الأحياء
ّ
حيث تقوم المنظمة بن�ص ��ب ٍ
وتجميع �آالف الكيلوجرامات من اللحوم ،وتوزيعها على الأ�سر

الفقيرة((( ف ��ي عيد الأ�ضحى المب ��ارك ،وي�ساعد هذا العمل
ف ��ي الحفاظ عل ��ى الكميات الكبي ��رة من اللح ��وم التي ُتذبح
في عي ��د الأ�ضحى ،كما في م�شروع «الإفادة من لحوم الهدي
والأ�ضاح ��ي» ال ��ذي يق ��وم باال�ستفادة م ��ن الأ�ضاحي وذبائح
حجاج بيت اهلل الحرام ،و�إعادة توزيعها على المحتاجين في
ّ
دول العال ��م ،الم�سلم وغير الم�سلم� ،أو ترحيلها �إلى مخيمات
الالجئين في �أنحاء العالم.

تحفيز المجتمع لإطعام الفقراء:

يتم ذلك بتفعيل مبادئ الم�س�ؤولية المجتمعية لل�شركات
ّ
والم� ّؤ�س�س ��ات م ��ن �أج ��ل الإ�سهام ف ��ي �إطعام الفق ��راء ،هذا
الم�ش ��روع موج ��ود با�سم« :كي� ��س ال�صائم» و «كي� ��س الأيتام»
ف ��ي منظم ��ة بن ��ك الطع ��ام ال�سوداني ،حي ��ث يت � ّ�م مخاطبة
الم�ساهمي ��ن ،وتجميع المبالغ المالية ،وتح� � ّول �إلى م�ساهمة
دورية ,ويختلف كي�س �أ�سر الأيتام عن كي�س ال�صائم ،ويحتوي
عل ��ى ( )10كجم �سكر )10( ،كجم دقيق )2( ،كجم عد�س،
( ) 2كج ��م �أرز� )4( ،أرطال زيت ،مل ��وة بلح ،ملوة كركديه،
�إ�ضاف ��ة �إل ��ى ملوة بليل ��ة عد�سية ،ومل ��وة كبكب ��ي� ،إلى جانب
كيل ��و لب ��ن بودرة ،وعلب ��ة كبيرة �صل�ص ��ة((( ،ح�س ��ب �أولويات
درجة الفقر والحاج ��ة ،ويمكن تو�سيع هذا المجهود لي�شارك
في ��ه �أكبر قد ٍر ممك ��ن م ��ن الخ ّيريين ،وذل ��ك بعمل حمالت
موجه ��ة وم�ص ّمم ��ة له ��ذا الغر� ��ض ،خ�صو�ص ًا في
�إعالمي ��ة ّ
الموا�س ��م الدينية ،مثل �شهر رم�ضان وعيد الأ�ضحى بالن�سبة
للم�سلمين ،والمنا�سبات الأخرى لغير الم�سلمين.

بنوك الطعام ك�أداة لوقف هدر الطعام:

ح ّذرت منظمة الأغذي ��ة والزراعة العالمية (الفاو) من
اله ��در الكبير من جملة المنتج من الطعام ،وت�أثير ذلك على
البيئة والأم ��ن الغذائي للمجتمعات ,ف� ��إنّ الخ�سائر الغذائية
المرتفع ��ة ال ت�ش� � ّكل عبئ� � ًا اقت�صاد ّي� � ًا فح�سب ،ب ��ل هي عبء
بيئي ،وقد تكون كذلك �ضارة بالأمن الغذائي� ،إال �أنّ تخفي�ض
الفاقد المهدر من الغذاء يتطلب ا�ستثمارات �إ�ضافية كبيرة،

((( بنك الطعام ..دعوة �إلى �سودان بال جوعى ،مرجع �سابق.
(((  11بنك الطعام �إقليم ّي ًا ودول � ّي � ًا ,الجوع م�شكلة عالمية
ول �ي ����س م���ش�ك�ل��ة داخ� ��ل م �� �ص��ر ف �ق��ط:

http://www.

egyptianfoodbank.com

((( بنك الطعام ..دعوة �إلى �سودان بال جوعى :الخرطوم  -هبة
محمود� ،صحيفة المجهر ال�سوداني:

http://almeghar.

.com
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إجتماعية
يتم ّث ��ل في �إمكانيات الإقليم على تخزين الغذاء((( ،ذلك على
م�ست ��وى �إقلي ��م ال�شرق الأدن ��ى و�شمال �إفريقي ��ا وحده ،حيث
تفي ��د التقدي ��رات ب�أنّ حوال ��ي  %20من الإم ��دادات الغذائية
ال�صالحة لال�ستهالك الآدمي ُتفقد �أو ُتهدر في الإقليم(((.
الأرقام �صادم ��ة ومخ ّيبة للآمال عل ��ى م�ستوى الإقليم،
وكمثال عل ��ى الهدر الكبي ��ر للغذاء في
حت ��ى لدول� � ٍة واح ��دة,
ٍ
م�صر :نجد متو�سط الخ�سائر التقديرية بالن�سبة المئوية في
الفواك ��ه  ،%19الخ�ض ��روات الطازج ��ة  ،%29البرتقال ،%14
الطماطم .((( %15
مم ��ا �سب ��ق؛ يت�ضح لنا عظ ��م َ
الخ ْطب الج َل ��ل ،ومن هنا
ك�شريك للحكومة والمجتمع ،من
تبرز لنا �أهمية بنك الطعام
ٍ
�أجل تقليل الهدر الكبير للطع ��ام ،وذلك بتفعيل الرقابة على
الأ�س ��واق ،وتنبيه المجتمع على ت�سليم بنوك الطعام الفائ�ض
من الطع ��ام ب�صف ٍة دوري ��ة �أو يومية ,وعمل خط � ٍ�ط �إ�شرافية
م�شترك ��ة لتوزي ��ع الفائ� ��ض عل ��ى المحتاجين بطريق� � ٍة �آمن ٍة
وم�ش ّرفة تحفظ الكرامة الإن�سانية.

مفاهيم مجتمعية في مكافحة الجوع:

لتعزي ��ز َد ْور بن ��وك الطع ��ام ف ��ي تقليل �أع ��داد الجوعى
ي�ستل ��زم ذلك عم ًال كبير ًا لو�سائ ��ل الإعالم؛ لتوعية المجتمع
وتب�صي ��ره بالمفاهي ��م الخ ّي ��رة الموجودة في ��ه ،والعمل على
ت�شكيل وتوجيه العقل الجمعي نح ��و �أهمية التكافل والتراحم
بين �أف ��راد المجتم ��ع ،وتنمي ��ة روح الإن�ساني ��ة ،وتعزيز هذه
المفاهي ��م ف ��ي الق ��وة الفاعل ��ة ف ��ي المجتم ��ع ،ويتح ّقق هذا
اله ��دف بالتنبي ��ه عل ��ى المفاهي ��م الآتي ��ة ,عل ��ى الم�ستوى:
(الفردي ،الم� ّؤ�س�سات ،الدولة):

مفهوم( :ا�شت ِر واترك لغيرك):

نعن ��ي به تحفيز المقتدرين عل ��ى �شراء ما يكفي الأ�سرة
�ام �أو �شراب ،و�شراء كميات �أخ ��رى تكون عهدة لدى
من طع � ٍ

�أ�صح ��اب البق ��االت وال�سوبر ماركت لتو ّزع عل ��ى المحتاجين
م ّم ��ن لي� ��س لديه ��م الق ��درة عل ��ى ال�ش ��راء ،خ�صو�ص� � ًا على
الم�ست ��وى الف ��ردي ،و�أثبت ��ت التجرب ��ة نج ��اح ه ��ذا المفهوم
وتح ّول ��ه �إلى عادة لدى ال�سودانيين ف ��ي العا�صمة الخرطوم،
وبخا�صة الأحياء ال�شعبية ،حي ��ث ي�شتري ال�شخ�ص ما يكفيه
من �أرغفة الخبز ،وي�شترى كمية �أخرى تعلق على الفتة كبيرة
(ا�شتر واترك لغيرك) ،في�أتي المحتاج وي�أخذ
مكت ��وب فيها:
ِ
مم ��ا ترك عند هذه الالفتة وال يج ��د غ�ضا�ضة وال تعنيف ًا من
�أح ��د ،وهذا العم ��ل ال يحتاج �إل ��ى م� ّؤ�س�سة لتدي ��ره ،فهو فع ٌل
عفويٌّ من �أبن ��اء المجتمع ،وتطبي ٌق جمي� � ٌل لمعاني الإ�سالم،
فعندما تت�ص ��دق ال تدري َمن �سي�أكل هذا الخبز ،ينت�شر هذا
المفه ��وم لي�شمل العديد من ال�سلع غي ��ر الخبز والماء ,مثلما
حدث في مب ��ادرة ( )people’s fridgeفي بريطانيا،
حيث ُو�ضع ��ت ثالجات في ال�ش ��وارع ،ي�ضع فيه ��ا المتبرعون
الفائ� ��ض من طعامهم ،وي�أكل الجوع ��ى ما يحتاجون �إليه من
طعام بطريق ٍة عفوية تلقائية(((.
ٍ

مفهوم :من الف�ضلة �إلى الفائ�ض:

نعني به االلتزام في محيط الأ�سرة والمجتمع با�ستهالك
ما يكفي من الموارد ،والعمل على التبرع بالفائ�ض من الطعام
وال�شراب للآخ ��ر ,حتى ال تتحول المواد الغذائية �إلى نفايات
ب�سب ��ب �سوء تخزينها وع ��دم ا�ستعمالها في الوقت المنا�سب،
وه ��ذا المفه ��وم يمك ��ن العمل ب ��ه عل ��ى م�ست ��وى الم� ّؤ�س�سات
التجاري ��ة في �أ�سواق الخ�ضر والفاكهة والمطاعم والمقاهي،
حي ��ث يمك ��ن ل�صاحب المطع ��م عند نهاي ��ة يوم ��ه �أن يتبرع
بالفائ�ض من الطعام لديه �إلى المحتاجين� ،أو يعقد اتفاقيات
مع بنك الطعام ف ��ي المنطقة ال�ستالم الفائ�ض وتوزيعه على
المحتاجين ،وكذلك هو الحال لبقية الم� ّؤ�س�سات الم�شابهة.

مفهوم :اال�ستثمار الوقفي:

ومالي
نعن ��ي به :ما يبذله ناظر الوق ��ف من جهدٍ فكريٍّ
ٍّ
((( تقرير الفاو 2015م ،نظرة �إقليمية عامة حول انعدام الأمن من �أجل الحف ��اظ على الممتلكات الوقفية ،وتنميتها بالطرق
الغذائي  -ال�شرق الأدنى و�شمال �إفريقيا.
الم�شروع ��ة ،وفق مقا�ص ��د ال�شريعة ،ووفق ورغب ��ة الواقفين
ن�ص ًا �شرع ّي� � ًا((( ،ويحت ��اج المجتمع �إلى
((( تقرير ال�ف��او 2011م ،الفاقد والمهدر م��ن ال�غ��ذاء على ب�ش ��رط �أال تعار� ��ض ّ
م�ستوى العالم  -النطاق ،الأ�سباب ،والوقاية

((( الفاو 2013م ،تقرير اجتماع الخبراء الت�شاوري حول
خ�سائر الغذاء وتخفيف الهدر في منطقة ال�شرق الأدنى :نحو
ا�ستراتيجية �إقليمية �شاملة ،مكتب منظمة الفاو لإقليم ال�شرق
الأدنى و�شمال �إفريقيا ،القاهرة.
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((( برنامج :الجزيرة ه��ذا ال�صباح2017/4/24 ،م ،قناة
الجزيرة الف�ضائية.
((( دور الأوق��اف في تنمية االقت�صاد الت�ضامني االجتماعي،

ه ��ذا المفهوم عل ��ى م�ستوى الدول ��ة لتعزي ��ز َد ْور الم� ّؤ�س�سات
العامل ��ة في مجال �إطعام الفقراء ،عن طريق تحفيز عنا�صر
المجتمع لعم ��ل �أوقاف لإطعام الطع ��ام ،وتوفير موارد مالية
خا�ص ًة،
كافية ال�ستدامة العمل فيها ،ففي المجتمع ال�سوداني ّ
وبع� ��ض المجتمع ��ات الإ�سالمي ��ة على العموم ،م ��ا ي�شبه هذا
المفهوم ،و�أق�ص ��د هنا( :التكايا ،جمع تكي ��ة) ،حيث ُي�صنع
مجان� � ًا للفق ��راء والم�ساكين على م ��دار اليوم ،لكن
الطع ��ام ّ
المطل ��وب في ه ��ذا البحث� :إن�ش ��اء م� ّؤ�س�سات وقفي ��ة �أو �شبه
حكومية لال�ضطالع بهذا الدَ ْور المهم.

تفيد التقديرات ّ
بأن حوالي
 %20من اإلمدادات الغذائية
الصالحة لالستهالك اآلدمي
ُ
ُ
تفقد أو تهدر في اإلقليم

الخال�صة:

يت�ضح لنا م ��ن خالل ما �سبق الأهمي ��ة الق�صوى لبنوك
عملي لم�شكلة الجوع
الطع ��ام من �أجل مكافحة الجوع ،كح � ٍّ�ل ٍّ
والمجاعات كخطوة �أولى ،وكذلك �أهمية �إن�شاء بنوك الطعام
إفريقي لال�ضطالع بالأدوار �آنفة الذكر ،و�أهمية
في ك ّل ُق ْط ٍر � ٍّ
عمل �شراكات مجتمعية ال�ستدامة العمل في �إطعام الجوعى،
لأنّ هذا العمل ال تكفي فيه الجهود الحكومية فقط ،بل ينبغي
للمجتمع �أن ي�ضطل ��ع بالدَ ْور المح ّرك على م�ستوى الأفراد �أو
الم� ّؤ�س�سات المجتمعية.

التو�صيات:

تو�صل �إليها البحث؛ نقدّم
اعتماد ًا على الخال�صة الت ��ي ّ
التو�صيات الآتية:

التو�صية الأولى:

�إلى القائمين بالعمل في بنوك الطعام و�أ�صحاب القلوب
الرحيم ��ة الممتلئ ��ة بالإن�سانية� :أعانك ��م اهلل و�سدّد خطاكم,
�إنّ محارب ��ة الج ��وع تتطلب ت�ضاف ��ر جه ��ود المجتمع ،فيجب
ا�ستخ ��دام و�سائل الإعالم بطريق ٍة �أكثر فاعلية ،واالتجاه �إلى
الم� ّؤ�س�سات لتفعي ��ل م�س�ؤولياتها المجتمعية من �أجل الو�صول
�إلى �أكبر قد ٍر ممكن من اال�ستخدام الف ّعال للطعام الفائ�ض،
للو�ص ��ول �إلى ن�سبة هد ٍر ت�س ��اوي ال�صفر المئوي ،واال�ستعداد
الجيد في حال ح�صول مجاعة بالتجهيزات الالزمة.

�إدارة للم ��وارد ،واال�ستع ��داد ال�ضعي ��ف ف ��ي مرحل ��ة م ��ا قبل
الكارث ��ة ،فمن الحكمة تحفيز المجتم ��ع لال�ضطالع بالمزيد
م ��ن الفعالي ��ة لتقليل �أع ��داد الجوع ��ى ،واالهتم ��ام بالتنمية
الزراعية الم�ستدامة لتحقيق الأمن الغذائي واالكتفاء الذاتي
من ال�سلع الأ�سا�سية التي يعتمد عليها المواطن في تغذيته.

التو�صية الثالثة:

�إلى القوة الفاعلة في المجتمع ،مثل م� ّؤ�س�سات المجتمع
المدن ��ي والجمعيات الخيري ��ة والمب ��ادرات التطوعية :يجب
عدم انتظار الجهود الحكومية للقيام بالمبادرات والفعاليات
من �أج ��ل محاربة الج ��وع وتقليل ه ��در الطعام ،ب ��ل الواجب
�إم�ساك زمام المبادرة بالفعل الإيجابي ،و�إقامة الم�ؤتمرات،
وعمل البح ��وث ،لإيجاد المزي ��د من الحل ��ول لم�شكلة الجوع
و�سب ��ل مواجهته ��ا ،كذلك االهتم ��ام بدرا�سة تج ��ارب الأمم
الأخرى ،واالهتمام بالمبادرات ال�شبابية والمجتمعية لزيادة
الوع ��ي لدى �أف ��راد المجتمع ب�أهمي ��ة الزراع ��ة ،ورفع مكانة
الم ��زارع بو�صفه الركي ��زة الأ�سا�سية للأم ��ن الغذائي في �أيّ
مجتم ٍع ّ
متح�ضر 

التو�صية الثانية:

�إل ��ى �صناع الق ��رار� :إنّ م�شكلة المجاع ��ة ما هي �إال �سوء

عبد القادر بن ع��زوز ،مركز �أبحاث االقت�صاد التطبيقي
للتنمية – الجزائر2007 ،م� ،ص.7
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ثقافية

االستشراق
ودوره في
المشروع
اإلمبريالي
في غرب
إفريقيا
دَ � .آد َم َب ْـمبا

�أكاديم�ي وباح�ث  -ك�وت ديف�وار � -أكاديمية
الدرا�سات الإ�سالمية ،جامعة مااليا ،ماليزيا

� َّإن

توظي�ف اال�ست�ش�راق والعل�وم الأخ�رى
ٌ
حقيقة
أه�داف �إمبريال َّي�ة
ف�ي تحقي�ق �
ٍ
تاريخ َّي�ة ماثل�ة ،ال ي�كاد يختل�ف حوله�ا
ً
حركة
الباحثون� ،س�واء في َك ْون اال�ست�ش�راق
ُمم ِّه�د ًة للإمبريال َّية �أو ِّ
منظ�ر ًة لأيديولوج َّياتها،
�أو �أدا ًة م�ن �أدواته�ا الت ُّ
َّحكم َّية في ُّ
ال�ش�عوب غير
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ً
و�ص َور ًا
الأوروب َّية� ،أو َك ْونها
حا�ضنة تو ِّلد �أ�شكا ًال ُ
جديدة م�ن الإمبريال َّية ،وت�ؤ ِّمنُ تحقيق �أهدافها
ال�صارخة في
بعد انح�سار �ص�ورتها الع�سكر َّية َّ
القر َن ْين الما�ض� َي ْينَّ � ،إن اال�ست�ش�راق– بال ٍّ
�شك-
ٌ
دعامة مركز َّية في الم�شروع اال�ستعماريِّ .

الدِّ را�س ��ات ف ��ي ر�ص ��د العالق ��ة بي ��ن اال�ست�ش ��راق
المحور الأ َّول :الك�شوف الجغراف َّية
واال�ستعم ��ار ت ��كاد ت�ستع�ص ��ي عل ��ى الح�صر ،ولع� � َّل منها :واال�ست�شراق:

درا�س ��ات يوه ��ان ف ��وك ،ال ��ذي �أ َّرخ لال�ست�ش ��راق بتحديد
مراحله وعالقتها بالم�شروع الإمبريالي((( ،ولخَّ �صها بع�ض
الباحثين ف ��ي :اال�ست�ش ��راق اال�ستك�شاف ��ي ،واال�ستعماري،
وم ��ا بع ��د اال�ستعم ��اري ،واال�ست�ش ��راق الجدي ��د ،وانهي ��ار
اال�ست�ش ��راق((( ،ومن �أ�شه ��ر الدِّ را�س ��ات ال َّناجحة في بيان
اال�ست�ش ��راق بو�صف ��ه ُم ْن َتج� � ًا ا�ستعمار ّي� � ًا غرب ّي� � ًا بامتي ��از:
درا�سات �إدوارد �سعيد (ت2003م).
ال�سي � ُ
�اق الإفريقي في اال�ست�شراق عن
وهنا؛ ال يختلف ِّ
ال�شعوب الأخ ��رى ،غي َر �أنَّ َّ
الظ � َ
ُّ
إفريقي يمكن و�صفه
�رف ال َّ
عرقي وديني� ،أي
ب�أ َّنه �أكث ��ر عمق ًا و�شرا�س ًة؛ � ْإذ هو ُمزْ َد َوجٌّ :
�أنَّ اال�ست�شراق ب�إفريقيا يحمل �سالح ًا ذا حدَّين :ح ٌّد يقط ُع
الإفريق � َّ�ي عن هو َّيته ال ِع ْرق َّية ،وح ٌّد �آخر يقط ُع ُه عن انتمائه
خا�صة).
ال َعقدي الدِّ يني (الإ�سالمي َّ
و�إذا كان م ��ن المق� � َّرر عن ��د الباحثين �أنَّ ف ��روع العلم
(نب ��ات ،ط � ّ�ب ،جغرافي ��ا ،عل ��وم �إن�سان َّي ��ة )...جميعها قد
َ�ص َّب ��ت ف ��ي اله ��دف الإمبريال � ِّ�ي التَّ�سلُّط ��ي ،و�أنَّ الباحثين
الأنثروبولوج ِّيي ��ن ف ��ي �إفريقي ��ا– كم ��ا يق� � ِّرره ماكي � ْ�ت
(« :-)1964 ,Maquetق ��د �ساهم ��وا ف ��ي مختل ��ف
ال�سيا�س َّي ��ة والإمبريال َّي ��ة
�أزمانه ��م ،ف ��ي د َْع ��م الأه ��داف ِّ
(((
لبالده ��م تج ��اه المجموع ��ات التي قام ��وا بدرا�سته ��ا» ،
ف� ��إنَّ المق ��ال الحال ��ي ال يع ��دو تقدي ��م �أمثلة ونم ��اذج من:
الت ُ
َّناغ ��م الدَّقيق بين الدِّ را�س ��ات اال�ست�شراق َّية واال�ستعمار
ال�سياق الإفريق ��ي ،وبالتَّحديد :اال�ستعمار
الإمبريال ��ي ،في ِّ
الفرن�سي بغرب �إفريقيا.

((( ينظر :يوهان فوك ،تاريخ حركة اال�ست�شراق :الدرا�سات
العربية والإ�سالمية في �أوروبا حتى بداية القرن الع�شرين،
بيروت :دار المدار الإ�سالمي ،ط٢٠٠١ ،٢م.
((( المن�صوري ،المبروك ال�شيباني� :صناعة الآخ��ر الم�سلم
في الفكر الغربي المعا�صر ،ب�ي��روت :مركز نماء للبحوث
والدرا�سات2014 ،م.٦٦ ،
Lewis,
Diane.
((( “Anthropology
and
Colonialism”,
CURRENT
ANTHROPOLOGY, Vol.14, No.5, 1971,
.)583( 602-582

تع ��ود الحرك ��ة اال�ست�شراق َّي ��ة ،بو�صفه ��ا حق�ل ً�ا علم ّي ًا
إمبريالي� ،إلى حركة الك�شوفات
مك َّر�س ًا لخدمة الم�شروع ال
ّ
الجغراف َّي ��ة الكب ��رى الت ��ي ن�شط ��ت من ��ذ �أوا�س ��ط ق15م،
وال خ�ل َ
�اف ف ��ي �أنَّ اكت�ش ��اف فا�سكو دا غام ��ا لطريق ر�أ�س
ال�صالح (عام 1498م)؛ ق ��د فتح للأوروب ِّيين باب
ال َّرج ��اء َّ
ا�ستغ�ل�ال بالد الهند و�آ�سي ��ا ،وال � َّ
أدل على �أهم َّية الحمالت
إمبريالي من ت�سا ُبق القوى
اال�ستك�شاف َّية لقي ��ام الم�شروع ال
ِّ
اال�ستعمار َّي ��ة وتناف�سه ��ا ف ��ي تجهي ��ز الأ�ساطي ��ل ،و�إن�ش ��اء
الجمعي ��ات والمعاه ��د المعن َّي ��ة بالك�شوف ��ات الجغراف َّي ��ة.
كذل ��ك؛ ف� ��إنَّ كثير ًا م ��ن الأف ��راد ال َّرحال ��ة والم�ستك�شفين
كان ��وا عل ��ى �صل� � ٍة مبا�ش ��ر ٍة بالق� � َّوة الإمبريال َّي ��ة بو�صفهم
قواد جيو� ��ش �أو �إدار ِّيين� ،أمث ��ال :ليفينغ�ستون (David
 ،)Livingtonو�ستانل ��ي (Henry Morton
 ،)Stanleyوغالين ��ي (،)Joseph Gallieni
وغيرهم كثير.
وم ��ن �أدل ��ة ه ��ذا االرتب ��اط :لجو�ؤه ��م �إل ��ى و�سيل� � ٍة
جا�سو�س َّيةُ ،ع ِرفت بين الم�ستك�شفين وال َّرحالة بـ«الجغرافيا
الجا�سو�س َّية» �أو «الجغرافي ��ا المتخف َّية» ،ويع ِّرفها الباحثان
توما� ��س ونورتون ب�أ َّنها« :طريقة في البحث الميداني؛ حيث
ال يك�شف الباحثون عن حقيقة �أهداف بحوثهم للمجتمعات
المحل َّي ��ة ...وبن ��ا ًء عل ��ى ُّ
الظ ��روف؛ ف�إ َّنه ��م قد ُيخف ��ون �أو
يم ِّوهون هو َّياته ��م الحقيق َّية ،وجن�س َّياتهم ،وانتماءاتهم� ،أو
ق ��د ال ُي�شيرون �صراح ًة �إلى �أنَّ م ��ا يقومون به من تح ُّركات
�إ َّنما هي بحوث»(((.
ال�سي ��اق؛ ا�ش ُتهِ ��ر الكثير م ��ن ال َّرحالة الذين
ف ��ي هذا ِّ
وبخا�ص ��ة الم�سلمة،
يتج�س�سون عل ��ى المجتمع ��ات،
َّ
كان ��وا َّ
متخ ِّفي ��ن في هُ ِو َّيات مختلفة ،ومنه ��م :ال َّرحالة جون لوي�س
بوخارت (-1784 ,John Lewis Burckhardt
 )1817ال ��ذي تن َّق ��ل في ب�ل�اد َّ
ال�ش ��رق باال�س ��م الم�ستعار:
َّ
ال�شيخ �إبراهيم بن عبد اهلل ،وتوفي بالقاهرة ،وهو �صاحب
((( Thomas, E., & Cheryl Norton. “Geography
Undercover”, The Geography Review 91
.January-april, 2001 ,398-388 ,)2-(1
ثقافية ف�صلية َّ
محكمة متخ�ص�صة في �ش�ؤون القارة الإفريقية
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قراءات

ثقافية
الكت ��اب َّ
ال�شهي ��ر (رح�ل�ات ف ��ي النوب ��ة) ،ومنه ��م �إدوارد
هن ��ري بالم ��ز (-1840 ,Edward H. Palmer
 ،)1882وكان ا�سم ��ه الم�ستع ��ار ال�شي ��خ عب ��د اهلل ،وكانت
مه َّم ُت ��ه الأ�سا�س َّية �إف�ش ��ال حركة عرابي با�ش ��ا ال َّثور َّية �ض ّد
البريطان ِّيي ��ن ،ور�شوة البدو لت ��رك منا�صرته� .أي�ض ًا منهم:
ال َّرحال ��ة الإنجلي ��زي غيف ��ورد با ْلغ ��راف (William
 )1888-1826 ,Gifford Palgraveب�سوري ��ا،
ن�صراني �سوري ،واتَّخذ اال�سم� :سالين
تظاهر بزيِّ طبي � ٍ�ب
ٍّ
تج�س�س َّية قدَّمها
�أبو محم ��ود الآي�س ،وه ��و �صاحب تقاري ��ر ُّ
لنابليون ف ��ي غارته على �سوريا وم�ص ��ر .ومن الجوا�سي�س:
�ش ��ارل داوت ��ي (-1843 ,Charles Doughty
ال�صح ��راء العرب َّية)،
� )1926صاح ��ب كتاب (رحالت في َّ
وا َّتخ ��ذ اال�سم «خليل» ف ��ي تنقُّالته في الب�ل�اد الإ�سالم َّية.
وم ��ن ال ِّن�س ��اء َّ
ال�شهي ��رات :غيرت ��رود (Gertrude
 ،)Lowthian Bellوكانت من جا�سو�سات بريطانيا،
توفيت ببغداد (1926م)(((.
َّج�س�س �صناع ًة بين
ه ��ذا ،وفي فترة مت� ِّأخرة� ،أ�صبح الت ُّ
الإمبريال ِّيين �أنف�سهم؛ في ِّ
ظل تكا ُل ِبهم على ُّ
ال�شعوب.
خا�ص ��ة؛ فقد ُع � ِ�رف من
�أ َّم ��ا ف ��ي ِّ
ال�سي ��اق الإفريق � ِّ�ي َّ
ال َّرحالة الجوا�سي� ��س :الكابتن �سير ريت�شارد بورتون (Sir
� ،)1882.Richard Burton, dأ َّول �أوروبي َّ
توغل
ع ��ام (1854م) داخل الح�صن الإ�سالم ��ي «هرر» عا�صمة
ال�صوم ��ال �آن ��ذاك ،متخف ّي� � ًا ف ��ي زيِّ تاجر عرب ��ي ،بف�ضل
ُّ
َّ
ُّ
معرفت ��ه باللغ ��ة العرب َّي ��ة ،و َر َ�س � َ�م خط ��ة الح�ص ��ن ومواقع
الح ْ�صن بد َّقة،
الأ�سلحة ،وقا� � َ�س �أطوال المم َّرات و�أج ��زاء ِ
((( Barth, Heinrich.Travels and Discoveries
و�أخف ��ى َّ
كل ذلك في �صورة فرا�شة .كما جاب منطقة و�سط
in North and Central Africa, Drallop,
-publishing Company, 1857, Vol.4, 404
�إفريقيا في رحالته للبحث ع ��ن منبع النيل ،ا�ستخدم فيها
.405
الكثير من مهارات التَّموي ��ه والتَّخفي ،وا�ستخدم المهارات
ال�شهيرة �إلى م َّكة والمدينة ((( ينظر :بمبا� ،آدم :النزاعات الأهلية في �إفريقيا ..قراءة
نف�سها عام (1853م) في رحلته َّ
في الموروث ال�سلمي الإ�سالمي ،الخرطوم :منظمة الدعوة
الحرم ْين
متخ ِّفي ًا في زيِّ طبي � ٍ�ب �أفغاني ،وتُع ُّد تقاريره عن
َ
الإ�سالمية ،ط� ،2015 ،2ص.168
� َّ
Sirvatis, Karen, Exploring Deserts,
أدق و�صف ،وقد كان بورتون يعمل لح�ساب الجمع َّية الملكية (((
الجغراف َّية البريطان َّية.
.ABDO Publishing Company, 2014, 40

َّج�س�س
من ال َّرحال ��ة الإمبريال ِّيي ��ن الذين اتُّهم ��وا بالت ُّ
بغرب �إفريقيا :هنريث ب ��ارث (,Heinrich Barth
 ،)1865-1821ال ��ذي ج ��اب �شم ��ال �إفريقي ��ا وو�سطه ��ا
ف ��ي غ�ض ��ون خم� ��س �سن ��وات (1954-1945م) ،وقط ��ع
ال�صح ��راء ،وقد طاف حين� � ًا بمنطقة
(16.093ك ��م) في َّ
ُّ
وق�صدَ ُه
تم ُبكتو مدَّعي ًا �أ َّنه من ال�شرفاء؛ َ
فح ِظي باالحترامَ ،
تركي؛ لك َّنه �أُ ْ�س ِقط
ال َّنا�س للتَّب ُّرك! كما ادَّعى في ٍ
موقف �أ َّنه ٌّ
(((
ف ��ي يده حي ��ن ح َّدث ��ه �أح� � ُد الم�شاي ��خ بالتُّرك َّي ��ة  ،ولغلبة
ُّ
ال�شك ��وك في �أم ��ره َح َب َ�سه �أمي ��ر «ما�سنة» ،غي ��ر �أنَّ الفقيه
َ
َّ
ال�شي ��خ �أحمد البكائ ��ي �أ َم َر بالإفراج عن ��ه؛ لكونه في حكم
(((
الذم ِّيي ��ن  ،على ٍّ
ِّ
كل؛ ف�إنَّ ب ��ارث ُيح َم ُد له �إن�صافه ال َّثقافة
(((
الإفريق َّية واحترامه لها �أكثر من غيره من الم�ستك�شفين .
يتوج�س ��ون �أي�ض ًا
كان الزُّعم ��اء الم�سلم ��ون ب�إفريقي ��ا َّ
م ��ن ال َّرحال ��ة كالبرت ��ون (Hugh Claperton,
 ،)1827.dفق ��د كت ��ب حاك ��م بورنو �إلى محم ��د بيلو في
�صكوت ��و يح � ِّ�ذره من ��ه ،وي�صف ��ه ب�أ َّن ��ه :جا�سو� � ٌ�س ل�صال ��ح
بريطانيا ،وكذلك َّ
حذر بيلو �أمي َر ما�سنة (�سيكو �أحمد) من
(((
الم�ستك�شف �ألك�سندر (. )Alexander Laing
و�إجم ��ا ًال :ف� ��إنَّ «ا�ستعم ��ار �إفريقيا في �أول ��ى مراحله،
مرتب � ٌ�ط ارتباط ًا وثيق� � ًا بالك�شوفات الجغراف َّي ��ة»((( ،بل �إنَّ
فرن�س ��ا ،بعد �أن �أحكمت قب�ضتها ف ��ي غرب �إفريقيا ،اقترح
خا�صة بالم�سلمين من �أجل
حاك ُمها كلوزيل :ت�أ�سي�س �شرطة َّ

((( Dane, Kennedy. The Last Blank Spaces,
.Harvard University Press, 218

((( ينظر :ح�سين� ،آ�صف� :صراع الغرب مع الإ�سالم :ا�ستعرا�ض
للعداء التقليدي للإ�سالم في الغرب ،الريا�ض :دار الوعي
للن�شر والتوزيع1434 ،هـ2013/م� ،ص (.)62-49
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((( Harry H. Johnston. A History of the
Colonization of Africa by Alien Races,
.Cambridge University Press, 2011, 297

وم ��ن الإن�صاف؛ الإ�شارة �إلى بع� ��ض النتائج الإيجاب َّية
َّج�س�س على العلماء والأئ َّمة ،ور�صد تح ُّركاتهم(((؛ �أي �أن
الت ُّ
للك�ش ��وف الجغراف َّي ��ة ،مث ��ل� :إ�سهامه ��ا ف ��ي تق� �دُّم العلوم
َّج�س�س �إلى عمل َّية ُم َم ْنهجة.
يتط َّور الت ُّ
َّ
َّ
�روات طبيع َّي ��ة ،ولكنه ��ا ا�ستُغلت
التوجه ��ات الإمبريال َّية الأول ��ى لأولئك الجغراف َّي ��ة ،واكت�ش ��اف ث � ٍ
ومم ��ا يك�ش ��ف ّ
ً
ً
الم�ستك�شفي ��ن ،والتَّناغم التَّام بينهم وبين القوى العظمى ،ا�ستغالال وح�ش ّيا؛ ف�آلت �إلى �أ�ضدادها.
م�سارعته ��م �إل ��ى �إط�ل�اق الكثي ��ر م ��ن �أ�سم ��اء المناط ��ق
المحور ال � َّث��ان��ي :الأنثروبولوجيا
الأوروب َّي ��ة التي وفدوا منها على المناطق التي جابوها ،وقد واال�ست�شراق:
تك َّل ��ل ذلك فيما بعد ب�إطالق �أ�سماء ُم ��دن ومناطق �أوروب َّية
�إذا كانت حركة الك�شوف الجغراف َّية قد م َّثلت ال َّن�شاط
و�أ�سم ��اء م�ستك�شفي ��ن �أو �إمبريال ِّيي ��ن عل ��ى ُد َو ٍل �إفريق َّي ��ة الحرك � َّ�ي المم ِّه ��د للحم�ل�ات الإمبريال َّية؛ ف� ��إنَّ الدِّ را�سات
ب�أكمله ��ا في فترة اال�ستعمار ،وبع ��د اال�ستقالل ،على �سبيل اال�ست�شراق َّية االجتماع َّية ،قد م َّثلت البنية التَّحت َّية الفكر َّية
المث ��ال� :أطلق ��ت �ألماني ��ا عل ��ى مواق ��ع نفوذ له ��ا New :للإمبريال َّي ��ة ،وذلك ف ��ي العالقة الع�ضو َّي ��ة الوا�ضحة بين
خا�صة) ُ
والخطط
 Baden, New Saxony, New Bavariaالدِّ را�سات االجتماع َّي ��ة (الأنثروبولوجيا َّ
 ،.etcو�أطلق ��ت فرن�س ��ا على عموم غرب �إفريقيا م�س َّمى والقرارات اال�ستعمار َّيةَّ ،
ولعل الباحثين لم يغالوا � ْإذ و�صفوا
(« ،)Afrique Occidentale Francaiseالأنثروبولوجيا» ب�أ َّنها «وليدة الإمبريال َّية».
وج ��زر موري�شو� ��س ه ��ي ا�س ��م ال ُم�ستعمِ ��ر (Maurits
ُ
ومن�ش� ��أ العالقة بين االث َن ْي ��ن �أنَّ الق َّوة اال�ستعمار َّية قد
ُ
ْ
�ادي والحماية ال َّالزم ��ة ،وميدان
 ،)1625.Van Nassaueiland, dو�أط ِل ��ق و َّف ��رت دائم� � ًا الدَّعم الم � َّ
عل ��ى بالد �شون ��ا ا�س ��م ال ُم�ستعمِ ر الإنجلي ��زي ( Cecileالعم ��ل للدَّار�سي ��ن الأنثروبولوج ِّيي ��ن؛ بينم ��ا و َّف ��ر �أولئ ��ك
 ،)1902.Rhodes, dف�أ�صبح ��ت ( ،)Rhodesiaلل ُم�ستعمِ ��ر المعطي ��ات َّ
ال�ضرور َّي ��ة لإح ��كام �سيطرته على
ال ��ذي ُغ ِّير فيم ��ا بع ُد �إل ��ى زيمبابوي ،ومثل ذل ��ك ُيقال في
ُّ
ال�شع ��وب ،والم�س� � ّوغ الفكري والأيديولوج ��ي والعلمي له في
كامي ��رون ،ومدين ��ة برازافي ��ل ،وليوبولدفي ��ل ،و ِبنز ْرفي ��ل ،ا ِّتب ��اع �سيا�سته ،و�ساعدوه في معرف ��ة نقاط الق َّوة َّ
وال�ضعف
وغيره ��ا ،وكذلك مواق ��ع كثيرة �س ��ارع الم�ستك�شف ��ون �إلى في ُّ
ال�شعوب للتَّحكم فيها.
�إط�ل�اق �أ�سمائه ��م عليها ( ُبحي ��رة «فيكتوري ��ا»؛ ا�سم ملكة
ال�سي ��اق الإفريق ��ي تحدي ��د ًا؛ تع� � ُّد فرن�س ��ا �أكث ��ر
ف ��ي ِّ
بريطاني ��ا) ،وك�أنَّ تل ��ك المواق ��ع ل ��م ُتع ��رف �إال بو�ص ��ول الم�ستعمِ ري ��ن اهتمام� � ًا بالدِّ را�س ��ات الأنثروبولوج َّي ��ة ،وقد
الم�ستك�شف الغربي �إليها!
راج ��ت به ��ا تلك البح ��وث في العق ��ود الأخيرة م ��ن ق19م
لق ��د �أ�سهم ال َّرحالة في ت�شكيل ر�ؤي ��ة ُم ِغر�ضة مغلوطة (1870م) ،فت � َّ�م �إن�ش ��اء مدر�س ��ة الأنثروبولوجي ��ا بباري�س
ُّ
لل�س�ل�االت (1878م)،
ع ��ن ال�شعوب ،وفي تكوين العق ��ل الأوروبي وتهيئته من �أجل (1876م) ،ومتح ��ف تروكادي ��رو ُّ
د َْعم الم�شروع الإمبريالي ،وفي هذا الإطار َّتم َر ْ�سم �صور ٍة وكان ��ت ُتع ��رف بالدِّ را�س ��ات الإثنوغراف َّية .وق ��د ُكتبت في
نمط َّية �سلب َّية عن «الآخر» في ِّ
الذهن َّية الأوروب َّية ،تعزِّ ز عند تل ��ك الفترة� ،إلى ما قبل الح ��رب العالم َّية ،معظم البحوث
أوروبي ال َّنظ ��رة الدُّون َّية �إلى ُّ
ال ِّ
ال�شع ��وب الأخرى ،وبخا�صة الأنثروبولوج َّي ��ة عل ��ى �أي ��دي الق ��ادة والح ��كام الفرن�س ِّيين
الأفارق ��ة ،وتكري� ��س ر�ؤي ��ة التَّمركز الأوروب ��ي ( Euro-بم�ستعمرات فرن�س ��ا؛ من �أمثال :جوزي ��ف فرا ْن ُ�سوا كلوزيل
 ،)Centrismوتنزع عن الآخر ك َّل حقٍّ له في الكرامة الحاك ��م الع ��ام ب�إفريقي ��ا الغرب َّي ��ة الفرن�س َّي ��ة (1915م)،
الب�شر َّية.
ال�سالالت العالمي
وزميله موري�س دوالفو�س م� ِّؤ�س� ��س معهد ُّ
بباري� ��س (1901م) ،وهو الذي ق�ض ��ى �أكثر من عقدَ ْين من
الزَّمن في درا�سة مجتمعات غرب �إفريقيا والإ�سالم ،ون�شر
أهم المرجع َّيات �إلى الآن.
نتائج بحوثه في ُكت ٍُب ال تزال تع ُّد � َّ
((( Christopher, Harrison. France and Islam
وم ��ن المو�ضوع ��ات الت ��ي د ََع ��م به ��ا الباحث ��ون
Cambridge ,1960-in West Africa, 1860
الأنثروبولوج ّيون الم�شروع الإمبريالي:
.University Press, 2003, 101
ثقافية ف�صلية َّ
محكمة متخ�ص�صة في �ش�ؤون القارة الإفريقية

91

قراءات

ثقافية
�أ -الأعراق الكولونيال َّية:

ُيع� � ُّد مو�ض ��وع «الأجنا� ��س الكولونيال َّي ��ة» مو�ضوع� � ًا
محور ّي� � ًا ف ��ي الدِّ را�س ��ات الأنثروبولوج َّي ��ة الفرن�س َّية؛ وفيه
ر َّك ��ز الأنثروبولوج ُّي ��ون عل ��ى و�ض ��ع الف ��روق القاطعة بين
المجموع ��ات الإفريق َّية ،مك ِّر�سي ��ن في ذلك فكرة اختالف
ُّ
ال�شع ��وب الإفريق َّية في �أ�صولها وثقافاته ��ا .وكان الم�شروع
خط ��وة مم ِّه ��دة لتفتي ��ت المجموع ��ات ب�إفريقي ��ا ،و�إحداث
ديموغرافي في الم�ستعمرات ،يق�ضي على ِّ
ُ
كل بادرة
تخلخ ٍل
ٍّ
ِّ
مقاومة ،وعلى كل �شعو ٍر بالوحدة بين الأفارقة.
�أ َّم ��ا التَّطبي ��ق العمل ��ي لنتائ ��ج ه ��ذه الدِّ را�س ��ات
الأنثروبولوج َّي ��ة؛ فق ��د ج ��رى تح ��ت م ��ا ُيع ��رف بـ«�سيا�سة
�ات م ��ن �أرا�ضيها� ،أو
الأع ��راق» ،وبه ��ا َّتم تهجي ��ر مجموع � ٍ
انتزاع موارد م ��ن مجموع ٍة �إثنية ل�صالح �أخرى� ،أو تف�ضيل
مجموع ٍة بمز َّية ا�ستعمار َّية دون غيرها.
وم ��ن �أمثل ��ة دع ��م الأنثروبولوج ِّيي ��ن ل�سيا�س ��ة
الأع ��راق :درا�س ��ات الباح ��ث �ش ��ارل مCharles( .
 )Maclauddع ��ام 1906م ف ��ي غيني ��ا ،الت ��ي زعم
فيه ��ا� :أنَّ التَّوزي ��ع الدِّ يموغراف ��ي ف ��ي ه ��ذه المنطقة غير
مت ��وازنٍ  ،و�أنَّ القبائل متحارب ��ة ،و�أنَّ «الكولونيال َّية» وحدها
كفيل ��ة ب�إيقاف التَّناحر ال َق َبلي ،وعليه؛ اقترح �إعادة تركيب
القبائ ��ل؛ بتهجير بع�ضها �إلى مناط ��ق قبائل �أخرى ،و�صهر
بع�ضها في بع�ض؛ لإيجاد �أعراقٍ جديدة(((.

ومن �أخط ��ر توظيفات ه ��ذا َّ
الطرح العن�ص ��ري :قيام
بلجي ��كا في روان ��دا وبوروندي بتوزيع القبائ ��ل �إلى «حام ّية»
في مقابل «با ْنتُو َّية» ،وت�صني ��ف التُّوت�سي �إلى «حام ّية» ذات
أ�صول «�سام َّية» يهود َّية عالية ،وو�صفهم ب�أ َّنهم �أذكياء «قادة
� ٍ
(((
وتم ت�أكيد هذا الزَّعم
بالأ�صالة» ،بينما الهوتو «و�ضيعة» َّ ،
َّ
عبر
درا�سات تاريخ َّي ��ة �أنثروبولوج َّية((( ،و�أكدها ق�ساو�سة؛
ٍ
لأنَّ ه ��ذا ال َّزع ��م كان يخدم المه َّم ��ة التَّن�صير َّي ��ة((( ،غير
مدمرة بين
�روب ِّ
�أنَّ َنتيج ��ة ه ��ذا الزَّعم :ع ��دا ٌء ُمزمن وح � ٌ
التُّوت�سي والهوتو.
�سبت �إل ��ى «الحام ِّيين» �أي�ض ًا
ومن المجموع ��ات التي ُن ْ
أرج� � َع �أ�صلهم �إلى
«الفوالني»َ ،ز َع � َ�م ذلك دوالفو�س ،الذي � َ
يهود هك�سو�س في �سوريا(((.
خا�ص ��ة؛ ف�إ َّنها قد َّ
وظفت ه ��ذا الزَّعم في
�أ َّم ��ا فرن�سا َّ
جميع م�ستعمراتها ،فف ��ي الجزائر مث ًالَ :ز َع َم الباحثون �أنَّ
ال َب ْر َب ��ر �أكثر قرب ًا �إل ��ى الجن�س الأوروبي م ��ن العرب ،ومن
َث ّم َف ُهم �أكثر ُّ
وع ِرف ذلك بـ«ـ�أ�سطورة
تح�ضر ًا م ��ن العربُ ،
الأمازي ��غ» ،وبالمثل حين َّ
ال�صحراء،
توغلت فرن�س ��ا جنوب َّ
ا�ستخدم ��ت الأ�سط ��ورة نف�سه ��ا فيم ��ا �أطلق علي ��ه الباحث
باندو ْلف ��ي ( ،)Tuareg Mythوه ��و َز ْعمه ��م �أنَّ
َّ
�ول �شرق َّية يهود َّي ��ة ،و�أ َّنهم من َث � ّ�م �أكثر
الط ��وارق من �أ�ص � ٍ
ُّ
ال�سيا�سة
تح�ضر ًا و�أرفع عق ًال م ��ن الزُّنوج((( ،وال تزال تلك ِّ
َّ
تُ�ش ِّكل العالقة بين الطوارق ومواطنيهم.

ب -الفر�ض َّية الحام َّية:

ور ّوج الدَّار�س ��ون الأنثروبولوج ُّي ��ون ،دعم� � ًا للأهداف
.African Prehistory, UNESCO, 1981, 272
اال�ستعمار َّية ،ما �أطلقوا عليه« :ال َّنظر َّية الحام َّية» ،يزعمون
أجنبي (((
Gerard, Prunier. The Rwanda Crisis
�أنَّ َّ
ال�سوداء» �إ َّنما هو م ��ن ت� ٍ
كل تط� � ُّو ٍر بـ«الق ��ارة َّ
أثير � ٍّ
History of Genocide, (C. Hurst :1994-1954
ً
�سامي ،بدءا بح�ض ��ارة م�صر القديمة والحب�شة وزيمبابوي
ّ
.Co. Publisheres, 1995), 33
الكب ��رى ،والممال ��ك العظمى ،وجه ��د الأنثروبولوج ُّيون في
((( Josias, Semujanga. The Origins of
بال�سام ّيي ��ن ،و�أ َّنها
رب ��ط �أ�ص ��ول
ٍ
مجموعات �إثن َّي ��ة �إفريقية َّ
Rwandan Genocide, (New York: Humanity
(((
ً
.Books, 2002), 139
َ
�أكثر ذكا ًء و�أرفع ق ْدرا من غيرها .
((( Sibeud, Emmanuel. “A Useless Colonial
Science? Practicing Anthropology in the
,”1960-French Colonial Empire circa 1880
CURRENT ANTHROPOLOGY, Vol53,
.)589( 594-No.55, 2012, 583

(((
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Ki-Zerbo, Joseph. Methodology and
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(((
Joseph, Gahama. Le Burundi sous
Administration Belge, (Karthala, 2nd. ed.
.1983), 285
(((
Delafosse, M. Haut-Senegal Niger,
.Paris, 1912

((( Bruce, S. Hall. A History of Race in
.114-Muslim West Africa, 2011, 113

ه ��ذا ،وال يخف ��ى �أنَّ «فر�ض َّية» «الأ�ص ��ل الحامي» التي
�أطلق ��وا عليها «نظر َّي ��ة» ،كانت تخدم الحرك ��ة الإمبريال َّية
أيديولوجي لأفعال الأوروب ِّيين في القارة،
في تقديم �أ�سا�س �
ٍّ
َّ
المن�صرين وظفوها
خا�صة ،كما �أنَّ
ِّ
وت�سويغ تج ��ارة ال َّرقيق َّ
لت�سوي ��غ الن�شاطات التَّن�صير َّية؛ م ��ا دام �أنَّ بع�ض الأفارقة
َّن�صيري بينهم �إ َّنما هو
أ�صول يهود َّية؛ ف� ��إنَّ ال َّن�شاط الت
َّ
من � ٍ
لإعادتهم �إلى دينهم الأ�صل((( ،هذا ما �أف�صح عنه مجموع ٌة
م ��ن كرادل ��ة الفاتي ��كان ع ��ام (1870م) ،حين دع ��ت �إلى
حمل ��ة �إنقاذ بو�سط �إفريقيا؛ لنج ��دة «الحام ِّيين المغلوبين
عل ��ى �أمرهم بين �أظ ُهر الزُّنوج» ،وم ��ن �أجل «تخفيف وط�أة
ال َّلعنة القديمة على عواتق الحام ِّيين القاطنين بين الزُّنوج
المي�ؤو�س منهم»(((.
وم ��ن ال َّنتائ ��ج ال�سلبي ��ة المبا�شرة الت ��ي �أ�سفرت عنها
الدِّ را�سات الأنثروبولوج َّية اال�ست�شراق َّية:
 �أنَّ الأنثروبولوج ِّيين قد قدَّموا لل ُم�ستعمِ رين الأفكارال�ضرور َّي ��ة الت ��ي َّ
َّ
وظفوها ف ��ي و�ضع الخط ��ط والقرارات،
وطرق التَّح ُّكم في الزِّ عام ��ات الإفريق َّية ،واحتواء ُّ
ال�شعوب
ثقاف ّي� � ًا .وكم ��ا ِّ
يو�ضح ��ه الباح ��ث ميم ��ي (,Memmi
 ،)1967:71ف�إنَّ الأنثروبولوج ِّيين قد فتحوا قنوات �أحاد َّية
اال ِّتج ��اه بي ��ن ثقافتَي ال ُم�ستعمِ ��ر وال ُم�ستع َم ��ر�( :أ) فجعلوا
ثقاف ��ة الغرب هي َّ
المطلع ��ة الوحيدة على ثقاف ��ة ُّ
ال�شعوب.
بالمقابل؛ قاموا بتقديم مفردات ثقافة الغرب �إلى ُّ
ال�شعوب
بال�ص ��ورة الت ��ي تريدها هي( .ب) و�أعط ��وا للغرب مفاتيح
ا�ستغ�ل�ال تل ��ك القن ��وات ال َّثقاف َّي ��ة لإح ��كام �سيطرته على
َ
المكت�شفة.
�أ�صحاب ال َّثقافات
 ت�صدي ��ر الأوه ��ام والأباطي ��ل الت ��ي ت�ؤ ّل ��ه ال َّرج ��لالأبي�ض ،وت�ضرب هالة مزَّيفة حوله ،مثل« :ال َّرجل الأ�صفر
يعي�ش في الما�ض ��ي ،وال ْأ�س َود في الحا�ضر ،والأبي�ض يعي�ش
في الم�ستقبل» ،وت�صنيفهم الأجنا�س �إلى �أطفال ورا�شدين،
و َف َعل ��ة و�س ��ادة ،وترويجه ��م لأكذوبة عبء ال َّرج ��ل الأبي�ض
((( Patrick Harries (ed), The Spiritual in the
Secular: Missionaries and Knowledge
about Africa, W. B. Eerdmans Publishing,
.2012, 164
((( ?Binyavanga, Wainaina (ed), Kwani
.Vo.1, Kwani Archive Online, 2005, 44

متوح� ��ش،
ور�سالت ��ه الح�ضار َّي ��ة ،و�أنّ الجن� ��س الإفريق ��يِّ :
بدائ ��ي ،متخ ِّلف ،يت�ص َّرف ت�ص ُّرف� � ًا طفول ّي ًا ،لي�س لديه ِق َي ٌم
�أخالق َّية مرجع َّية ،و�إ َّنما يت�ص َّرف بالعاطفة.
�أ َّم ��ا الأر�ض الإفريق َّية :فر ّوجوا �أنه ��ا � ٌ
أر�ض بال تاريخ،
�أو بالأح ��رى ب�ل�ا تاري ��خ من ُ�صن ��ع �أهلها ،وهذا م ��ا �س ّوغ–
كم ��ا ي�ؤ ِّك ��ده الباح ��ث ماكي � ْ�ت (-)1964 ,Maquet
لل ُم�ستعمِ ري ��ن حملته ��م اال�ستعمار َّي ��ة((( ،بالإ�ضاف ��ة �إل ��ى
متوالي� � ٍة من الأوهام ،مثل :ال َّزع ��م ب�أنَّ مه َّمة الأوروبي هي:
ن�ش ��ر الدِّ يمقراط َّي ��ة ،والدِّ فاع ع ��ن حقوق الإن�س ��ان ،وغير
ذلك.
 �أنَّ الأنثروبولوج ِّيين ق ��د �شاركوا ال ُم�ستعمِ ر م�شارك ًةمبا�ش ��ر ًة ف ��ي ا�ستغ�ل�ال �إفريقيا وغيرها م ��ن المجتمعات،
ِّ
يو�ضح الباحث غا ْلتو ْنغ ( )Galtungذلك بالقول�« :إنَّ
الباحثين قد �أعطوا �أنف�سهم ح ّق ًا غير محدود؛ للو�صول �إلى
الكولونيالي
نوع كانت .تمام ًا مثلما ُيعطي
ّ
�أيِّ معلوم ٍة من �أي ٍ
نف�س ��ه الح ��قَّ ف ��ي اال�ستي�ل�اء عل ��ى �أيِّ م�صد ٍر تج ��اريٍّ في
الأر� ��ض ال ُم�ست ْع َم ��رة» ،فال َف� � ْر َق بين اال�ستغ�ل�ال ال ِّتجاريِّ
للم ��واد الأول َّي ��ة ف ��ي الأر� ��ض ال ُم�ستع َم ��رة وبي ��ن ا�ستغالل
م�ص ��ادر المعلوم ��ات بها ،وقد �أطل ��ق على ه ��ذا التَّ�ص ُّرف
م�صطلح «كولونيال َّية علم َّية»(((.

المحور ال َّثالث :اال�ست�شراق الإفريقي
والإ�سالم:

خا�ص ٌة ف ��ي الدِّ را�سات
للإ�س�ل�ام ومجتمعات ��ه مكان� � ٌة َّ
ُ
اال�ست�شراق َّي ��ة؛ لما يم ِّثله بعقيدت ��ه و�شرائعه و ُمثله من تحدٍّ
لتوجهات ال ُم�ستعمِ رين اال�ستغالل َّية اال�ستعباد َّية.
ال�سياق
�ام
ويت�أ َّك ��د االهتم � ُ
اال�ست�شراقي بالإ�س�ل�ام في ِّ
ُّ
الفرن�س � ِّ�ي؛ ل َك ْون م�ستعمرات فرن�سا ب�إفريقيا– �إ َّال ما ندر-
م�سلم ًة :من الجزائر حتى غينيا غرب ًا ،وقد جاء ت�أكيد هذا
الفرن�سي الع ��ام بال�سنغال ويليام بو ْنتي:
ف ��ي مقولة الحاكم
ِّ
«�إنَّ م ��ن واجبن ��ا درا�سة المجتمع ال ُم�سلم ف ��ي م�ستعمراتنا

((( Lewis, “Anthropology and Colonialism”,
.Op. Cit., 583
((( Galtung, Johan. Theory and Methods
of Social Research, Columbia University
.Press, 1967, 296
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ِّ
بكل تفا�صيله (� ،)...سوف نج ��د في هذه الدِّ را�سة الأُ�س�س
َّوجهات الأكثر مالءم ًة ُ
لخططنا وقراراتنا تجاه
ال َّثابت ��ة والت ُّ
الم�سلمين»(((.
الفرن�سي
هب كثي ٌر م ��ن رجاالت اال�ستعمار
عليه؛ فقد َّ
ِّ
�إل ��ى درا�س ��ات م�ستفي�ضة ع ��ن الم�سلمين ،منه ��ا :درا�سات
لوي� ��س ري ��ن ع ��ن الإ�س�ل�ام بالجزائ ��ر((( ،وكوبوالن ��ي عن
ال�صوفي ��ة((( ،وم ��ن الدِّ را�س ��ات الأول ��ى بغرب
الجماع ��ات ُّ
�سنيغامبيا (De la
�إفريقي ��ا درا�سات كرير عن م�سلم ��ي
ْ
 .)1905 ,Senegambie Francaiseوو�ض ��ع
�أرنولد ومذ ِّكرة قانون عن �سيا�سة الم�سلمين بغرب �إفريقيا
(Arnauld R. Precis de politique
 .)1906 ,musulmaneودرا�س ��ات كثي ��رة عل ��ى
�أي ��دي الإدار ِّيي ��ن �أو الع�سكر ِّيي ��ن الفرن�س ِّيي ��ن� ،أمث ��ال:
فرا ْن�س ��وا كلوزيل ،ودوالفو� � ْ�س ،وبريفيير (،)J. Brévié
وب � ْ
�ول ما ْرتي ،وهذا الأخير يكاد يكون �أ�شهرهم ،وكما يقول
الباحث با ْنغورا؛ ف�إنَّ كتاباته «قد �ساهمت كثير ًا في ت�شكيل
ال ُّر�ؤي ��ة الفرن�س َّي ��ة ع ��ن الإ�س�ل�ام ب�إفريقي ��ا»((( .ودرا�سات
�ام فيدي ��رب (,Louise Faidherbe
الحاك ��م الع � ِّ
�اث �أنثروبولوج َّي ��ة �أول َّي ��ة ع ��ن
 ،)1889وه ��و �صاح ��ب �أبح � ٍ
الم�سلمين بمنطقة �سنيغامبيا.
ويمكن الوقوف عن ��د معالم الدِّ را�س ��ات اال�ست�شراق َّية
الفرن�س َّية في غرب �إفريقيا في ثالث نقاط:

((( Harrison, 107, in: The Gale Group, Inc.
New Dictionary of the History of Idea,
.2005
((( Louis Rinn, Marabouts et Khwan: Etudes
.sur l’Islam en Algerie, 1884

((( Xavier Coppolani et O. Depont,
Les confreries religieuses musulmanes,
.1897

((( Bangura, Ahmed S. Islam and the
West African Novel: The Politics
of Representation, Lynne Rienner
.Publishers, 2000, 11
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�أ َّو ًال :الإ�سالم وثقافته:

قام الباحثون الأنثروبولوج ُّي ��ون االجتماع ُّيون بدرا�سة
المجتمع ��ات الإفريقية بغرب �إفريقي ��ا ،وكان ال ب َّد لهم من
التَّع ُّر� ��ض للإ�س�ل�ام ومظاهره ف ��ي تلك المجتمع ��ات ،وقد
فعلوا؛ ولك ��نْ بطريقة مغايرة عك�س َّي ��ة ،وذلك تحت مفهوم
«الإ�سالم ال ْأ�س� � َود» ( ،((()lslam Noirوهو م�صطل ٌح
َ
و�ض َعه «بول مارتي» ،وملخَّ ُ�ص فكرته� :أنَّ الإ�سالم ب�إفريقيا
ينتم ��ي �إلى ال ُّر�ؤية الإفريق َّية التَّقليد َّي ��ة ،والعادات والدِّ يانة
الإفريق َّية القديمة� ،أكثر م ��ن انتمائه �إلى الأ�صل المعروف
المت ��وارث ع ��ن الجزيرة العرب َّي ��ة ،وه ��ذا االختالف– في
زعمهم -عمي ٌق وا�سع :في العقائد والعبادات والمعامالت،
وفي ال ُّر�ؤية الكل َّية عن الكون والحياة(((.
عل ��ى �سبيل المثال؛ يزع ��م �ألفون�س غوي ��ي� :أنَّ مفهوم
وحدان َّي ��ة اهلل ف ��ي «الإ�سالم ال ْأ�س� � َود» مغاي ٌر تمام� � ًا له في
«الإ�سالم الأرثوذك�سي»؛ فيقول�« :إنَّ الإ�سالم ال ْأ�س َود يبتعد
لي�صب في هذا القالب
عن مفهوم اهلل كم ��ا �ص َّوره القر�آن،
َّ
ّ
الم�ضط ��رب الم�ؤم ��ن بوحدة الوجود ال ��ذي يم ِّثل معتقدات
(((
الأفارق ��ة»  ،من و�سائلهم لت�أكيد فكرة «الإ�سالم ال ْأ�س َود»:
�إب ��راز المظاهر الوثن َّي ��ة في بع�ض المجموع ��ات؛ رغب ًة في
التَّ�س ُّت ��ر على المظاهر الإ�سالم َّية الموغلة في ثقافتها ،على
�سبي ��ل المثال ق ��ام الباحثان غري � ْ
بدرا�سات
�ول وجيرمي ��نْ
ٍ
م�ستفي�ض ��ة ع ��ن عل ��وم الفل ��ك وال َكون َّي ��ات عن ��د مجموعة
دوغونْ (� )Dogonشرق مالي ،مع تحا�شي الإ�شارة �إلى
حا�ضرة با ْنجاغ ��ارا الإ�سالم َّية الواقعة و�سط بالد دُوغونْ .
درا�سات عن الدِّ ين بين يوربا؛ �ص� � َّرح الباحثون بعدم
وف ��ي
ٍ
التَّع ُّر� ��ض للإ�سالم والم�سيح َّية ،على ال ّرغ ��م من �أنّ تعداد
Monteil, Vincent. L’Islam Noire: Une
(((
Religion a la Conquete de l’Afrique, (Paris:
.Seuil, 3e. edition, 1980
((( Quimby Lucy, Gardner. Transformations
of Belief: Islam among Dyula of
Kongbougo, University of Wisconsin,
.1972, 123
((( Gouilly, Alphonse. L’Islam dans l’Afrique
Occidentale Francaise, (Paris: Editions
.Larose, 1952), 177

المنتمين �إلى الدِّ يان ��ة التَّقليد َّية ،في المناطق التي غطتها
الدِّ را�سات ،ال يتعدَّى� 6( :إلى .((()%20
ال�سب ��ب المبا�ش ��ر في ظهور
تج ��در الإ�ش ��ارة �إل ��ى� :أنَّ َّ
َّ
َّ
فك ��رة «الإ�سالم ال ْأ�س َود» ه ��و المقاومة الم�سلح ��ة ال�شر�سة
التي واجهتها فرن�سا بالجزائر ،وكان الإ�سالم هو المح ِّرك
له ��ا ،وحين جاءت فرن�سا �إلى ب�ل�اد غرب �إفريقيا ،ووجدت
�ام ق ��د تغلغ � َ�ل ف ��ي ال َّن�سي ��ج االجتماع � ِّ�ي وال َّثقاف � ّ�ي
الإ�س�ل َ
ُ
ل�شعوبه ��ا ،حاولت االلتف ��اف على الإ�س�ل�ام بو�سيل ٍة �أخرى.
بالإ�ضاف ��ة �إلى ذلك؛ ف� ��إنَّ االرتباط بين مفه ��وم «الإ�سالم
ال ْأ�س� � َود» والتَّروي ��ج اال�ست�شراق ��ي للع�صب َّي ��ات وال ِع ْرق َّي ��ات
ارتب � ٌ
�اط وا�ضح؛ فقد َّتم �إطالق ه ��ذا المفهوم للقطيعة بين
ال�صحراء و�شماله ��ا ،حيث زعموا
م�سلم ��ي �إفريقي ��ا جنوب َّ
متع�صب عدوان ��ي ،بينما «الإ�سالم
�أنَّ الإ�س�ل�ام المغارب � َّ�ي ِّ
ال ْأ�س َود» م�سالم.
ال�سي ��اق؛ نج ��د �أنَّ المبع ��وث الفرن�س � ّ�ي �إلى
ف ��ي ه ��ذا ِّ
الغربي �آن ��ذاك ،ويليام بونتي ،قد �أفا�ض في
ال�سودان
ب�ل�اد ُّ
ِّ
التَّحذير م َّم ��ا �أ�سماه «ال َّت�أثير المغرب ��ي» (influence
 )maghrebineف ��ي �إفريقيا الغرب َّي ��ة «الفرن�س َّية»،
وبن ��ا ًء على تو�صياته؛ عمدت فرن�س ��ا �إلى ت�أ�سي�س «م�صلحة
ُّ
الحاكم
لل�ش�ؤون الإ�سالم َّي ��ة» ل�صدِّ هذا ال َّت�أثير((( ،وقد �أ َّكد
ُ
�رب ه ��ذا الإحباط الفرن�سي ف ��ي وجه هذا
الفرن�س � ُّ�ي فيدي � ْ
خطاب له
التَّقا ُرب ،بين بالد المغرب و�شعوب �إفريقيا ،في
ٍ
ال�سنغال؛ �إنَّ معظمكم قد
(ع ��ام 1860م) ،قال« :يا �شع � َ�ب ِّ
ورث ديان ��ة العرب عن �آبائك ��م ،ونحن ال نعار�ض ذلك ،و�إنْ
ك َّنا ن�أ�س � ُ�ف له من �أجل م�صلحتكم �أنت ��م .وعلى ال ُّرغم من
ذلك؛ ف�إ َّنكم ل�ستُم ُم ْلزَ مين بتات ًا باتِّباع الع َرب في عاداتهم
وتقاليده ��م وفي ِق َيمهم ،وفي جهاالته ��م .فال تذهبوا عند
الم ��و ْر للبحث عن ُم ُثلكم ونماذجك ��م الفكر َّية ،بل تجدونها
((( Lloyd, P.C. “The Yoruba of Nigeria”, in:
Peoples of Africa, edited by: J. L. Gibbs
New York: Holt, R. and ,582-Jr., 547
.Winston, 1965

(((
Sambe, Bakary. “L’Islam dans les
,”relations Arabo-Africaines
http://www.geocities.ws/bonbeau40/
.islaminter.html

لل�سالم وال ِّنظام»(((.
عندنا ،نحن المح ِّبين َّ
وم ��ن الق ��ادة الع�سكر ِّيي ��ن والإدار ِّيي ��ن الذي ��ن عملوا
«ال�سيا�سة
بالجزائ ��رَّ ،
وتم نقلهم �إلى غرب �إفريقيا لتطبيق ِّ
اال�ستيعاب َّية» القائمة على فكرة «الإ�سالم ال ْأ�س َود» :كوبوالني
ودوب ��ون (Xavier Coppolani, Octave
 ،((()Depontوه ��ي احتواء الم�سلمي ��ن َع ْبر زعمائهم
ال�صوف َّية وال ُّنخب الم�سلمة.
من م�شايخ ُّ

ثانياً :في ال َّتاريخ:

توج ��ه ه� ��ؤالء الباحث ��ون �أي�ض� � ًا �إل ��ى تاري ��خ الإ�سالم
ّ
بمنطقة غرب �إفريقيا ،وتاريخ الممالك العظمى بها (غانة
وع َمدُوا �إلى ت�شويهه ،ومن ذلك:
ومالي و�صونغاي)َ ،
�أ -الزع ��م ب� ��أنّ الإ�سالم دين بالط وطقو� ��س :بما �أ َّنه
ال �سبيل �إل ��ى الزَّعم ب�أنَّ الإ�سالم قد انت�ش ��ر ب�إفريقيا بحدِّ
ال�سي ��ف ،ف�إنَّ ذلك قد ُع ِّو�ض بزع ��م� :أنَّ الإ�سالم كان دين ًا
َّ
حبي�س� � ًا في الق�ص ��ور ،وكان في خدمة المل ��وك والم�شايخ،
و�أ َّن ��ه لم يتع� � َّد م�ست ��وى ُّ
ال�سحر َّية
الطقو� ��س والممار�س ��ات ِّ
ليت َغ ْل َغ ��ل في ال ُعمق الفك ��ريِّ وال َّثقافي ُّ
لل�شعوب .ومن و�سائل
ت�أكيد هذا الزَّعم الماكرة :التَّ�ستُّر على العالقات التَّاريخ َّية
العميقة بين غ ��رب �إفريقيا وبين العا َلم المجاور في �شمال
يو�ض ��ح الباحث ماهر ْ
�إفريقي ��ا والجزيرة ،وكما ِّ
�صول؛ ف�إنَّ
َّ
ذل ��ك محاولة لل َّت�أكيد «�أنَّ �إفريقيا لم تدخل التَّاريخ �إال عبر
الك�شوفات الأوروب َّية»(((.
ب -ت�شوي ��ه �ص ��ورة الممال ��ك الإ�سالم َّي ��ة وزعمائها:
ت ��رد حمل� � ُة ت�شوي ��ه ُم َمن َهجة ف ��ي م�ؤلفاتهم �ض� � َّد الممالك
وبخا�ص ��ة تلك التي وقفت في وجه
والزِّ عام ��ات الإ�سالم َّية،
َّ
أو�صاف طائف َّي ��ة َق َبل َّية ،فالخالفة
الإمبريال َّي ��ة ،فتو�ص ��ف ب� ٍ
ال�صكت َّية ،التي � َّأ�س�سها َّ
ال�شيخ عثمان دان فوديو ،ما هي في
ُّ
َّ
قي من ل ��دن الفولبي �ض َّد
ر
ع
د
ر
�
�
م
ت
ال
�
إ
بارث
هنريت
�ر
�
نظ
ُّ ِ ْ ٌّ
((( Jean de la Gueriviere, «Les multiples
visages de l›Islam noir», Geo-politique
.)Africaine, No.5, (2002

((( �أحمد �أم��ل :الإثنية والنظم الحزبية ،القاهرة :المكتب
العربي للمعارف2015 ،م� ،ص.125
((( Saul, Mahir. “Islam and West African
,1-Anthropology”, AFRICA TODAY, No.53
.33-3 ,2006
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هيمن ��ة هَ ْو�سا((( ،وهي في ر�أي ْ
هوغ ِبنْ في كتابه (الإمارات
المحمد َّية بنيجيريا)((( ثور ٌة تخريب َّية قام بها الفوالني� ،أو
�سيا�سي في ر�أي ْ
بوفيل((( وهودغنْ ((( .وتو�صف
قي
ٌّ
�صرا ٌع ِع ْر ٌّ
َّ
الحرك ��ة الجهاد َّي ��ة بزعام ��ة ال�شي ��خ عمر الفوت ��ي بمملكة
توكولو ْر ،والمجاهد �ساموري توري بثورة مالينكي((( ،وك�أنَّ
تلك الممالك كانت �ش�أن قبيل ٍة وحدَ ها.
ج -ت�ضخي ��م بع�ض الأح ��داث وتهمي�ش �أخ ��رى مه َّمة:
كت�ضخي ��م تجارة ال ِّرق ف ��ي َّ
ال�شرق الإفريق � ِّ�ي -مث ًال -على
�أيدي العرب ،وتلك محاول ٌة وا�ضح ٌة للتَّقليل من �ش�أن تجارة
أطل�سي ،ب ��ل لإظه ��ار ال ُم�ستعمِ ر ف ��ي �صورة
العبي ��د عب ��ر ال ّ
العربي.
�أبطال فاتحين ،جا�ؤوا لتخلي�ص الأفارقة من ال ِّرق
ِّ

ثالثاً :في الأدب وال َّنقد:

جالت فيه الدِّ را�سات
أدب والف ��نُّ حق ًال ف�سيح ًاْ ،
كان ال ُ
اال�ست�شراق َّي ��ة و�صال ��ت ،ويظه ��ر عم ��ق التَّناغ ��م بين تلك
إمبريالي في المحاور الآتية:
الدِّ را�سات والم�شروع ال
ِّ
�أ -الأدب اال�ستعم ��اري :ظه ��ر حق� � ٌل درا�س � ٌّ�ي با�س ��م
«الأدب اال�ستعماري» ،كان من �أ�شهر رواده الكاتب الفرن�سي
روالن ��د ل،)1964-1893 ,Roland Lebel( .
ال ��ذي �ص َّرح باله ��دف اال�ستعماريِّ له ��ذا الأدب في مقدِّ مة
مجموع ��ة مخت ��ارة م ��ن الأدب الإفريق � ِّ�ي� ،أ َّنه ��ا «تت�ض َّم ��ن
قيم� � ًة �إثنوغراف َّية مع ِّبرة عن نف�س َّي ��ات الأعراق في المجال
اال�ستعماريِّ ( ،وتلك) معرف ٌة ملزمة لهيمنتنا»(((.
((( Denham, D., Claperton, H., & Rudney,
W. Travels and discoveries in Northern
and Central Africa. London: J. Murray,
.1831
((( Hogben, The Mohammedan Emirates of
.Nigeria, Oxford, 1930
((( E. W. Bovill. The Golden Trade of the
.Moors. Oxford University Press, 1958
((( Hodgkin, Thomas. Uthman dan Fodio,
The Origins of the Fulani Jihad in Nigeria
Perspectives: A History. Oxford University.
.Press, 1960, 192
((( Person, Yves. Samori: une révolution
.dyula, Volume 2, Dakar: IFAN, 1968

(((
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ب -الفولكل ��ور َّ
ال�شعب ��ي :يظه ��ر ال ُبع ��د اال�ست�شراق ��ي
الكولونيال ��ي في االهتمام َّ
ال�شدي ��د بالأ�ساطير والق�ص�ص،
ُ
و�إظه ��ار مالمحه ��ا الوثن َّي ��ة ،وكان الق�ساو�س� �ة ر َّوا َد جم ��ع
الح َكم والأمثال والأ�شعار الإفريق َّية ،و�إدراجها في الدُّرو�س
ِ
ُّ
الم�سيح َّي ��ة .كذل ��ك؛ ف�إنَّ درا�س ��ة اللغ ��ات الإفريق َّية وو�ضع
�روف التين َّي ��ة ،وترجمة
قوامي� ��س لكلماته ��ا ،وكتابته ��ا بح � ٍ
ي�صب في خدمة الم�شروع
الكتاب المقدَّ�س �إليها ..ك ُّل ذلك ُّ
اال�ست�شراقي.
ِّ
وهن ��ا يت� � ُّم تجاه ��ل ال َّنم ��اذج الأدب َّي ��ة ذات ال َّت�أثي ��ر
واج ��ه الباحث ��ون بنم ��اذج
الإ�سالم ��ي الوا�ض ��ح ،وحي ��ن ُي َ
أويالت بعيدة
ت�ستع�ص ��ي على الإنكار؛ ف�إ َّنهم يلج� ��ؤون �إلى ت� ٍ
لل ُّرم ��وز الإ�سالم َّي ��ة في تلك ال َّنم ��اذج الأدب َّية ،نجد ذلك–
مث�ل ً�ا -في الق ��راءات ال َّنقد َّية حول رواي ��ة (نظرة الملك)
( )Le Regard du Roiللكات ��ب الغين ��ي كم ��ارا
ف�س ��ر ال ُّنق ��اد الم�ست�شرق ��ون� ،أمثال (Jaheinz
ْ
اليْ � ،إذ َّ
 )Jahnو ( ،)Eustace palmerرمو َزه ��ا
�رات م�سيح َّي ��ة((( ،ولع � َّ�ل ال َّناق ��د ه ��اررو
الإ�سالم َّي ��ة تف�سي � ٍ
أوج ��ه
( )Kenneth W. Harrowف ��ي كتاب ��ه (� ُ
الإ�سالم ف ��ي الأدب الإفريقي) (1991م) ،وال َّناقد با ْن ُغورا
ف ��ي كتابه (الإ�س�ل�ام وال ِّرواية الأدب َّية بغ ��رب �إفريقيا)(((،
�أه� � ُّم َم ��ن نجحوا ف ��ي تعرية ه ��ذا ال َّنه ��ج اال�ست�شراقي في
الدِّ را�سات الأدب َّية ب�إفريقيا.
ج -الفرنكوفون َّي ��ة (:)La Francophonie
وهي متعدِّ دة الأبع ��اد� :سيا�س َّية وثقاف َّية واجتماع َّية ،وتكمن
خطورته ��ا ف ��ي محاولته ��ا الق�ضاء عل ��ى ِّ
كل م ��ا يربط بين
الأفارق ��ة ،وج ْع ��ل اللُّغ ��ة وال َّثقاف ��ة الفرن�س َّية ه ��ي ال َّرابطة
ُر�ص ��د الجوائ ��ز والميزان َّيات َّ
ال�ضخم ��ة للتَّرويج
بينه ��م ،وت َ
للفك ��ر الفرنكفوني وال ُّر�ؤى الغرب َّي ��ة المتط ِّرفة عبر الفنون
الأدب َّية المختلفة ،وخ�صو�ص ًا ف ��ي ِّ
والق�صة
ال�شعر وال ِّرواية
َّ
وال�سينم ��ا والم�سرح ،وهنا ال يقت�صر التَّحدِّ ي على الإ�سالم
ِّ
An Introductory Survey, Oxford University
.Press, 1996, 11

((( بمبا� ،آدم :رواي��ات غرب �إفريقيا الفرنكوفونية ..درا�سة
في المفهوم والأبعاد الإ�سالمية ،كوااللمبور :مركز الجامعة
الإ�سالمية العالمية بماليزيا للن�شر2013 ،م� ،ص (.)24-23
(((

.Bangura, Ahmed, Op. Cit

وح ��ده ،و�إ َّنما الأدب الفرنكوفون ��ي م�شرو ٌع يهدف لن�سف ما
ُيعرف بالأدب ما بعد الكولونيال َّية (Post-Colonial
 )Literatureبر َّمته ،كما �أنَّ الفرنكوفون َّية بم�شروعها
الع ��ام ته ��دف ل ��و�أد حرك ��ة �إزال ��ة الكولونيال َّي ��ة (De-
 )Colonizationفي جميع الميادين.
ومن الإن�ص ��اف الإ�شارة �إلى �أنَّ كثي ��ر ًا من الدَّار�سين
الم�ست�شرقين في التَّاريخ والأنثروبولوجيا والأدب ،وغيرها
م ��ن الميادين العلم َّية ،ق ��د خدموا– وما زال ��وا يخدمون-
ال�سي ��اق الإ�سالمي الإفريق � ِّ�ي ،وكانوا �أكثر
تل ��ك العلوم في ِّ
�إن�صاف� � ًا ومنهج َّية ب َق ْدر الإمكان ،ب ��ل �إنَّ منهم َمن ُي َع ّد من
�أ�شدِّ المعار�ضي ��ن ُّ
للطروحات اال�ست�شراق َّي ��ة اال�ستعمار َّية،
هي�سكت� ،صاح ��ب الدِّ را�سات ال ّرائدة
م ��ن �أولئك :الم� ��ؤ ِّرخ
ْ
عن الإ�س�ل�ام بنيجيري ��ا ،منه ��ا (1973م)�( :سيف الحق:
ال�ست
حي ��اة ال�شيخ عثم ��ان دان فودي ��و وزمانه) ،وم � ْ
�وراي ْ
ال�صكتية) ،وج .هو ْنويك،
في كتاب ��ه (1970م)( :الخالفة ُّ
ال�صونغائي ،وم ��ن طالئع درا�ساته كتا ُب ُه
وه ��و رائد التَّاريخ ُّ
(1967م)( :ح ��ركات الجهاد في القرن التَّا�سع الميالديِّ :
عام من تاريخ غرب �إفريقيا).
�أ ْل ُف ٍ

ختام ًا:

 ،)Writersهُ ��م وحده ��م الواقفون في خ � ِّ�ط الدِّ فاع
الأ َّول �ض� � َّد اال�ست�ش ��راق الإمبريالي ،م ��ن �أولئك على �سبيل
ْ
ويامبو
ديوب ،وحميدُو كانْ  ،وكينْ
المثال� :شيخ �أنتا ْ
بوغولْ ،
� ْ
يوم ،و�أحمدو كروما ،و�أمثالهم.
ألوغ ْ
وف ��ي ر�أين ��ا؛ �أنَّ الح � َّ�ل المتوف ��ر بحوزتنا ،ف ��ي الوقت
ال َّراه ��ن ف ��ي مواجه ��ة الدِّ را�س ��ات اال�ست�شراق َّي ��ة ،قديمها
فاعي ال ��ذي �ش َّيده
وحديثه ��ا ،ه ��و تع�ضي ُد ه ��ذا الخ � ِّ�ط الدِّ ِّ
المث َّقف ��ون الم�سلمون المناه�ض ��ون لال�ستعمار ،و ُن�شدِّ د هنا
على «الم�سلمون»؛ لأنَّ غي ��ر الم�سلمين المنطلقين من ر�ؤية
«مركز َّية �إفريق َّية» (،)Afro-Centric Writers
و�إنْ كان ��وا م ��ن �أل ��دِّ خ�ص ��وم الإمبريال َّية ،ف� ��إنَّ لهم كذلك
م�آخ ��ذ جوهر َّي ��ة على الإ�س�ل�ام وتاريخه بالق ��ارة ،ومنهم:
موليفي كيتي ،و�سوي ْنكا.
َّ
ولعل خير َمنْ يتو َّلى هذه المه َّمة التَّع�ضيد َّية للمثقَّفين
الم�سلمي ��ن المناه�ضي ��ن لال�ستعمار ب�إفريقي ��ا :الجامعات
ب�شكل مالحظ ،وذلك
الإ�سالم َّية الفت َّية التي �أ�صبحت تك ُث ُر ٍ
واع بينه ��ا في جميع مناهجه ��ا ومق َّرراتها
بتن�سي � ٍ�ق ٍ
هادف ٍ
المعرفي ،ومخرجاتها من الكوادر العلم َّية َّ
ال�شابة
ونتاجه ��ا
ِّ
ب�إفريقيا 

هذا الت ُ
َّناغم بين الدِّ را�س ��ات اال�ست�شراق َّية والأهداف
الإمبريال َّية �أ�سفر عن نتائ ��ج عميقة مت�ش ِّعبة ،ال يكاد ي�سلم
منه ��ا �أح ٌد من ال ُم�ست ْع َمرين ،ولع َّل الدرا�سة ال َّرائدة للمف ِّكر
فرا ْن ��ز فان ��ون ( :Fanon, Frantzجلد �أ�س َود� ،أقنعة
بي�ض ��اء) (2008م) �أد ُّق درا�س ��ة في ر�صد �آث ��ار اال�ستعمار
وت�أثير �أيديولوج َّياته في نف�س َّية َّ
ال�شخ�ص َّية ال ُم�ست ْع َمرة.
ولع َّل �إحدى �إفرازات تلك الدِّ را�سات اال�ست�شراق َّية في
إفريقي ظهور ما ُيعرف ب َّ
ـ«الطبقة المثقَّفة ثقاف ًة
المجتمع ال ِّ
غرب َّي ��ة» (Colonial Western-Educated
 ،)Eliteوه ��ي َّ
الطبق ��ة التي ت � َّ�م ت�شكيله ��ا فكر ّي ًا ،فلم
تعد مج َّرد مق ِّلد للغرب ،و�إ َّنم ��ا غدَ تْ مت�ش ِّربة لر�ؤية العا َلم
الغرب َّية ،وفق ما يخدم الهيمنة اال�ستعمار َّية الغرب َّية.
هذا ،وال نكاد نجد ف ��ي المجتمعات الم�سلمة ب�إفريقيا
حرك� � ًة فكر َّية حقيق َّي ��ة مناه�ض ًة لال�ست�ش ��راق الإمبريالي،
ولع � َّ�ل المف ِّك ��ر علي مزروع ��ي ،ومجموع� � ًة م ��ن المف ِّكرين
يو�صف ��ون ب�أدب ��اء
وال ِّروائ ِّيي ��ن والأدب ��اء الأفارق ��ة ،م َّم ��ن َ
«حرك ��ة مناه�ض ��ة اال�ستعم ��ار» (Anti-Colonial
ثقافية ف�صلية َّ
محكمة متخ�ص�صة في �ش�ؤون القارة الإفريقية
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اإلفريقي
أهم األحداث

■ االتح ��اد الإفريقي يبح ��ث طريقاً جديداً
■ الق ّمة الـ 29لالتحاد الإفريقي في �أدي�س
�أبابا:
لح ّل �أزمة جمهورية �إفريقيا الو�سطى:

عق ��دت في العا�صم ��ة الإثيوبية (�أدي� ��س �أبابا) �أعمال
تب ّنى االتحاد الإفريقي خارطة طريق جديدة؛ للخروج
الق ّم ��ة الـ 29لر�ؤ�س ��اء دول وحكوم ��ات االتح ��اد الإفريقي ،م ��ن الأزمة الأمني ��ة في جمهوري ��ة �إفريقيا الو�سط ��ى ،وت َّم
�شارك فيها حوالي  20رئي�س دولة �إفريقية.
اتخاذ القرار في اجتم � ٍ�اع وزاريٍّ دعت �إليه جمعية االتحاد
وكالة �آبا نيوز 2017/7/4 -م الإفريقي.
وكالة �آبا نيوز 2017/7/20 -م
■ مظ ��اه رات ف ��ي مال ��ي احتجاج� �اً عل ��ى

■ الأم ��م المتح ��دة ت ّته ��م عنا�ص ��ر بجي� ��ش
ا�ستفتاء يمنح الرئي�س �صالحيات �أو�سع:
تظاهر ال ُ
طط لإجراء الكونغو الديمقراطية بحفر مقابر جماعية:
آالف ف ��ي مالي احتجاج ًا على ُخ ٍ
�ات د�ستوري ��ة� ،ستمن ��ح �صالحي ��ات
اتهمت الأمم المتحدة -للم ��رة الأولى« -عنا�صر» من
ا�ستفت ��اء عل ��ى تعدي�ل ٍ
�إ�ضافي ��ة للرئي� ��س �إبراهيم �أبوبك ��ر كيتا ،و�ستُعي ��د تق�سيم جي�ش الكونغو الديمقراطية بحفر «مقابر جماعية» ،عثرت
المناط ��ق الإداري ��ة في الب�ل�اد ،و�ستعترف بمنطق� � ٍة تتمتع عليها في �إقليم كا�ساي في و�سط البالد.
بدرج ٍة من الحكم الذاتي للطوارق.
وكالة رويترز 2017/7/26 -م
وكالة رويترز – 2017/7/16م
■ وزي ��رة الدف ��اع الفرن�سي ��ة تب ��د�أ جول ��ة

■ الخرطوم وجوبا تمدّدان اتفاقية لمرور �إفريقية؛ ت�شمل ت�شاد والنيجر ومالي:
الم�ساعدات �إلى جنوب ال�سودان:
ب ��د�أت وزيرة الدفاع الفرن�سي ��ة «فلورن�س بارلي» زيارة
ال�ساح ��ل الإفريقي ،حيث تق ��وم بجول ٍة ت�شمل:
اتفقت الخرطوم وجوبا عل ��ى :تمديد «مذ ّكرة تفاهم» �إل ��ى منطقة ّ
طن من ت�شاد والنيجر ومالي ،ي�شارك في جزء من الزيارة نظيرتها
عام �إ�ضافي ،لإي�صال � 90ألف ٍ
مبرم ��ة بينهما لمدة ٍ
الم�ساعدات الإن�سانية عبر الأرا�ضي ال�سودانية للمواطنين الألمانية «�أور�سوال فون دير الين».
في جنوب ال�سودان.
وكالة فرن�س بر�س 2017/7/31-24م
وكالة الأنا�ضول – 2017/7/18م
■ ر�سم ّي� �اً ..ال�صي ��ن تفتت ��ح �أول قاع ��دة

■ زيمباب ��وى تعان ��ي م ��ن نق� ��ص ال�سيول ��ة ،ع�سكرية دولية في جيبوتي:
وتحت ��اج �إل ��ى  274ملي ��ون دوالر النتخاب ��ات
افتُتح ��ت ر�سم ّي� � ًا ف ��ي جيبوت ��ي� :أول قاع ��دة ع�سكرية
�صيني ��ة خ ��ارج حدودها ،في حف � ٍ�ل ُرفع فيه عل ��م ال�صين،
2018م:
قالت هيئة االنتخابات ف ��ي زيمبابوي� :إنها تحتاج �إلى
 274ملي ��ون دوالر لتمويل االنتخابات البرلمانية والرئا�سية
الع ��ام المقب ��ل ،والت ��ي يعت ��زم الرئي� ��س روب ��رت موجاب ��ي
الم�شاركة فيها؛ على الرغم من بلوغه  94عام ًا.
وكالة رويترز – 2017/7/19م
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كان ��ت ال�صين ق ��د بد�أت تخطي ��ط بنائها الع ��ام الما�ضي،
ال�ستخدامه ��ا في �إمداد �سفن القوات البحرية التي ت�شارك
ال�س�ل�ام والإغاث ��ة قبالة �سواح ��ل اليمن
ف ��ي مه ��ا ّم حف ��ظ َّ
وال�صومال.
وكالة رويترز 2017/8/2 -م

■ ب�أغلبي ��ة �ساحق ��ة ..كاغامي يفوز بوالية
رئا�سية ثالثة في رواندا:

■  1000قتيل جراء الفي�ضانات في �سيراليون:

�أعلن ��ت ال�سلط ��ات ال�سيراليوني ��ة� :أنّ ع ��دد �ضحاي ��ا
�أعلنت اللجنة االنتخابية في رواندا َف ْوز «بول كاغامي» ال�سي ��ول ،الت ��ي اجتاحت العا�صمة فريت ��اونّ ،
تخطى 1000
بفت ��ر ٍة رئا�سي ٍة ثالثة ب�أغلبية �ساحق ��ة ،وح�سب اللجنة :فقد قتي ��ل .جاء ذل ��ك خالل كلم ��ة �ألقته ��ا الم�س�ؤول ��ة المحلية
«�إلينورا جوكومي ميتزغر» في حفل ت�أبين ل�ضحايا ال�سيول،
ح�صل كاغامي على  %98.6من �أ�صوات الناخبين.
ُ
وكالة الأنا�ضول 2017/8/6 -م �أقيم بالعا�صمة فريتاون.
وكالة الأنا�ضول 2017/8/28 -م
ّ

■ قي ��ادي �سابق ف ��ي «حركة ال�شباب» ي�سلم
نف�سه للحكومة ال�صومالية:

■ �إلغ ��اء نتائج انتخاب ��ات الرئا�سة الكينية،
�س ّلم القي ��ادي ال�سابق في حركة ال�شب ��اب ال�صومالية و�إعادتها �17أكتوبر المقبل:

نف�س ��ه للحكوم ��ة ،برفقة �أفراد
«مخت ��ار روبو �أب ��و من�صور» َ
مجموع ٍة م�سلح ٍة تابعة له ،وكان «روبو» ي�شغل �سابق ًا من�صب
نائب زعيم حركة ال�شباب والمتحدث الر�سمي با�سمها.
�شبكة بي بي �سي الإخبارية 2017/8/13 -م

■ مقتل � 18شخ�صاً في هجوم على مطعم
في العا�صمة البوركينية (واجادوجو:)

ق ��ال وزير االت�صاالت في بوركين ��ا فا�سو� :إنّ م�سلحين
متطرفين قتلوا � 18شخ�ص ًا ،و�أ�صابوا ثمانية �آخرين ،خالل
هجوم على مطعم في العا�صمة واجادوجو.
وكالة رويترز 2017/8/14 -م

�أعلن ��ت مفو�ضي ��ة االنتخاب ��ات ف ��ي كيني ��ا �إع ��ادة �إج ��راء
انتخاب ��ات الرئا�سة في البالد يوم � 17أكتوبر المقبل ،بعد �إلغاء
نتائج االنتخابات التي �أُجريت في � 8أغ�سط�س بقرا ٍر غير م�سبوق
من المحكمة العليا .وقالت المفو�ضية �إنّ
المر�شح ْين الوحي َد ْين
َ
َ
اللذ ْين �سيكونان في ورقة االقتراع هما :الرئي�س الحالي �أوهورو
وحدّد الموعد الجديد
كينياتا ،وزعيم المعار�ضة رايال �أودينغاُ .
بع ��د �أن �ألغت المحكمة العليا النتائج ب�سبب مخالفات �أ ّثرت في
�سالمة االقت ��راع ،ور�أت المحكمة العلي ��ا �أنّ اللجنة االنتخابية:
«ف�شلت وتلك�أت �أو رف�ضت» �إجراء االنتخابات وفق القانون.
وكالة الأنباء الألمانية 2017/9/5 -م

■ رئي� ��س مال ��ي يفتتح مق� � ّر قوة مجموعة
■ رئي�س نيجيريا يعود �إلى بالده بعد رحلة ال�ساحل لمكافحة الإرهاب:
عالج في بريطانيا:
افتتح رئي�س مالي �إبراهيم �أبو بكر كيتا ،في «�سيفاريه»

و�ص ��ل الرئي� ��س ُم َح َّمد بخ ��اري� ،إلى نيجيري ��ا ،بعدما
ق�ض ��ى ثالثة �أ�شهر في لندن ،تل ّق ��ى خاللها العالج الطبي،
�صحة الرئي�س ،وقا َد
وكانت هناك مخاوف متزاي ��دة ب�ش�أن ّ
نائب الرئي�س «يمي او�سينجاجو» البالد في غيابه.
وكالة الأنباء الألمانية 2017/8/19 -م

بو�سط البالد ،مق ّر قيادة قوة «مجموعة الخم�س» لمكافحة
ت�ضم جنود ًا من مالي
ال�ساحل ،والتي ّ
الإرهاب في منطق ��ة ّ
والنيج ��ر وت�ش ��اد وبوركين ��ا فا�س ��و وموريتاني ��ا ،بح�سب ما
�أفادت م�صادر �إدارية و�أمنية.
وكالة فرن�س بر�س 2017/9/11 -م
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منح االتحاد الأوروبي ،من خالل �صندوق االئتمان
اال�ستعجال ��ي ( )FFUوالوكال ��ة الفرن�سي ��ة للتنمي ��ة
( ،)AFDدعم ًا مال ّي ًا ،بلغ  6.6مليارت فرنك غرب
إفريقيا باألرقام
�إفريقي ،للكاميرون؛ لإنجاز م�شاريع تنموية في منطقة
�أق�ص ��ى ال�شم ��ال الأكثر تع ّر�ض ًا لهجم ��ات جماعة بوكو
حرام الإرهابية.
لنج ��اح ه ��ذا البرنام ��ج واف ��ق �صن ��دوق االئتمان
■ ا�ستف ��ادة  450ملي ��ون �إفريق ��ي م ��ن
م�شاري ��ع نق ��ل م ّوله ��ا الم�ص ��رف الإفريق ��ي اال�ستعجال ��ي ( ،)FFUوالوكال ��ة الفرن�سي ��ة للتنمية
( ،)AFDوالحكوم ��ة الكاميروني ��ة ،على حوالي 20
للتنمية
م ّول الم�ص ��رف الإفريقي للتنمية ،من ��ذ ت�أ�سي�سه م�شروع� � ًا بال�شراكة مع البلديات� ،ستو ّفر حوالي 3500
قب ��ل � 50سنة� ،أكثر من  450م�شروع ًا في مجال النقل ،وظيف ��ة ف ��ي القطاعات ال�ست ��ة الت ��ي تت�ض ّمنها منطقة
غ ّي ��رت الحياة اليومية لقراب ��ة  450مليون �شخ�ص في �أق�صى ال�شمال.
القارة.
وكالة �آبا نيوز – 2017/8/26م
وذكر الم�صرف الإفريق ��ي للتنمية في موقعه� :أنّ
ي�سجل نم ّواً بن�سبة
■ القطاع ال�سياحي ّ
الطرق والموان ��ئ والمطارات و�سكك الحديد ،وغيرها 2ر %6في مور�شيو�س:
من البنى التحتية التي م ّولها الم�صرف ،تم و�ضعها في
�ص� � ّرح م�ص ��د ٌر ر�سم ��ي ف ��ي ب ��ورت لوي� ��س� :أنّ
خريط ٍة ُن�شرت بمنا�سبة مرور � 50سنة على �أول م�شروع
موري�شيو� ��س ا�ستقبلت منذ يناي ��ر 2017م ما مجموعه
م ّوله الم�صرف �سنة 1967م.
� 838397سائح� � ًا� ،أي بزي ��ادة قدره ��ا 2ر%6؛ مقارن� � ًة
وكالة �أنباء عموم �إفريقيا (بانا بر�س) –
بالفترة نف�سها من �سنة 2016م.
2017/8/12م
وكالة �أنباء عموم �إفريقيا (بانا بر�س) –
■ الأمم المتحدة 7.7 :ماليين �شخ�ص
2017/9/11م

يواجهون الجوع في الكونغو الديمقراطية:
■ نيجيري ��ا 5 :ماليي ��ن م ��ن المقاتلين
قال ��ت الأم ��م المتح ��دة� :إنّ  7.7ماليين �شخ�ص
يواجه ��ون الج ��وع الح ��ا ّد ف ��ي جمهوري ��ة الكونغ ��و ال�سابقين ا�ستفادوا من برنامج العفو:
الديمقراطي ��ة ،بزي ��ادة قدره ��ا  %30ع ��ن الع ��ام
الما�ض ��ي ،مح� � ّذرة م ��ن �أنّ «الجوع �آخذ ف ��ي االرتفاع؛
ب�سب ��ب ت�صاعد حدّة النزاع والن ��زوح في و�سط و�شرق
جمهورية الكونغو الديمقراطية ،وال �سيما في منطقتَي
كا�ساي وتانغانيكا».
وكالة الأنا�ضول – 2017/8/15م

■  6.6ملي ��ارات فرن ��ك �سيف ��ا منح ��ة
�أوروبية لمحاربة بوكو حرام في الكاميرون:
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ا�ستف ��اد �أكث ��ر من  5ماليي ��ن مقاتل م ��ن برنامج
العفو الذي �أُطلق �سنة 2009م ،في منطقة دلتا النيجر
الغنية بالبترول ،من �أجل تهدئة الو�ضع فيها؛ كما �أعلن
من�سق الم�ش ��روع .وح�سب بوروه:
الجن ��رال «بول بوروه» ّ
إيجابي على الب�ل�اد؛ م�شير ًا �إلى
كان للم�ش ��روع ت�أثي� � ٌر � ٌّ
زيادة �إنتاج البترول الخ ��ام ،الذي و�صل الآن �إلى 2.3
مليون برميل لليوم.
وكالة �آبا نيوز – 2017/9/11م

قالو عن إفريقيا

التوج ��ه نح ��و �إفريقي ��ا ل ��م يك ��ن قرار ًا عفو ّي� � ًا ،ولم تفر�ضه ح�ساب ��ات ظرفية عابرة ،ب ��ل هو وفا ٌء
■ «�إنّ ّ
له ��ذا التاري ��خ الم�شترك ،و�إيم ��ا ٌن �صاد ٌق بوحدة الم�صير ،كم ��ا �أنه ثمرة تفكير عمي ��ق وواقعي ،تحكمه ر�ؤية
ا�ستراتيجي ��ة اندماجية بعيدة المدى ،وفق مقاربة تدريجية تقوم على التوافق .وترتكز �سيا�ستنا القارية على
ت�سع وع�شرين دولة ،منها
معرفة دقيقة بالواقع الإفريقي� ،أكدتها �أكثر من خم�سين زيارة قمنا بها لأزيد من ٍ

�أرب ��ع ع�ش ��رة دولة منذ �أكتوبر الما�ض ��ي ،وعلى الم�صالح الم�شتركة ،من خالل �ش ��راكات ت�ضامنية (رابح –

رابح)».
ُم َح َّمد ال�ساد�س ،ملك المغرب ،خالل خطابه الذي �ألقاه بمنا�سبة الذكرى الـ 64لثورة الملك وال�شعب،
في � 20أغ�سط�س 2017م.
■ «�إفريقي ��ا تعي� ��ش الي ��وم انتعا�ش ًا اقت�صاد ّي� � ًا مه ّم ًا؛ من خالل �ش ��راكات التبادل التج ��اري ،والتطور
االقت�صادي ّ
م�شجعة للتنمية ،كما تعززت مكانتها ك�أحد الأطراف النا�شطة في المنظومة
المطرد ،وهي بوادر ّ
االقت�صادية العالمية».
جون �أجيكم كوفور ،رئي�س جمهورية غانا �سابق ًا ،خالل ندوة �إفريقيا والعالم «� ّأي عالم لإفريقيا؟» التي
ّ
نظمها منتدى �أ�صيلة في � 22أغ�سط�س 2017م.
التو�صل �إلى ر�ؤي ٍة م�شترك ٍة لم�ساعدة نف�سها
■ «�إنّ �إفريقيا ،و�إنْ كانت القارة الأكثر نم ّو ًا ،ف�إنّ على �أوروبا ّ
من خالل دعم �إفريقيا ،ف�إنْ �ساعدت �شريكك ليكون �أقوى؛ ف�ست�صبح �أنت الأقوى �أي�ض ًا».
«كالوديو دي�سكالزي» ،الرئي�س التنفيذي لمجموعة «�إيني» الإيطالية للطاقة ،في 2017/7/14م.
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■ �إفريقيا ..وتحديات �إنتاج المعرفة:

عل ��ى ال ّرغم م ��ن �أنّ الق ��ارة الإفريقية ا�شتهرت على م ��دى الع�صور بنق ��ل تراثها م�شافهة؛ ف� ��إنّ من �أكبر
التحدي ��ات التي يج ��ب عليها مواجهتها ه ��و الإنتاج الفكري وبلورت ��ه؛ فبينما يئن الجزء الكبي ��ر من العالم من
ومزمن في المعلومات.
نق�ص حا ٍّد
ال�سمنة الإعالمية؛ تعاني �إفريقيا من ٍ
ٍ
ِّ

الجامعات:

ال�سمراء هي َم ��ن �أنجبت �أعرق جامعة في العالم ،حيث �إنّ جامعة القرويين في فا�س (بالمغرب)،
الق ��ارة ّ
الت ��ي �أُن�شئت عام 859م ،عدّتها منظمة اليون�سكو �أقدم جامعة في العالم (و�إن تراجع عدد طالبها) ،وقد �أُعيد
فتح مكتبتها للجمهور بعد �أربع �سنوات من الإغالق.
كم ��ا �أنّ جامعة الأزهر �أُن�شئت عام 969م ،بينما جامعة تومبوكتو في �ساكوري (مالي)؛ �أُ ّ�س�ست في ق15م،
الفترة التي �أُن�شئت فيها جامعة �أك�سفورد وال�سوربون ،غير �أنّ الجامعات الإفريقية غابت عن قائمة �أ ْف َ�ضل 200
جامعة في العالم.
و�أربع جامعات جنوب �إفريقية وجامعة م�صرية ان�ضمت �إلى �أ ْف َ�ضل  500جامعة في العالم ،ح�سب الترتيب
الأكاديمي للجامعات العالمية  ،ARWUحيث �إنّ عدد المن�شورات في المجالت العلمية من المعايير ال�ستة
تخ�ص�صاتهم.
التي تعتمد عليها �شانغهاي في تقييمها� ،إلى جانب عدد الباحثين الأكثر ُ�ش ْهرة في مجال ّ

البحث العلمي:

ّ
منظم ��ة الأم ��م المتحدة للتربية والعل ��م والثقافة � UNESCOأ�ش ��ارت في تقريرها �إل ��ى� :أنّ �إفريقيا
�أ�سهم ��ت فق ��ط بمعدل  %1في المعرفة العلمية في العالم في عام 2015م ،و�إ�سهام الباحثين الأفارقة في العالم
يظ ّل يت�أرجح منذ عام 2007م في حدود  ،%2,4ومعدّل الباحثين في �إفريقيا 79 :في ك ّل مليون �شخ�ص؛ مقابل
 656بالمليون في البرازيل ،و 4500بالمليون في الواليات المتحدة الأمريكية.
وف ��ي ال�سياق نف�سه؛ �أ�شار التقرير �إلى� :أنّ معدّل البحوث العلمية الإفريقية المن�شورة في المجالت العلمية
َ�شهِ د ارتفاع ًا كبير ًا ،و�صل �إلى  %60,1في الفترة 2014-2008م؛ مقارن ًة بـ  %13في �أمريكا ،و %13,8في �أوروبا،
و %41في �أوقيانو�سيا ،بينما و�صل المعدل �إلى  %71,7في �آ�سيا (وي�ش ّكل ذلك  %23,8من المعدّل العالمي).
المخ�ص�صة للبحث العلمي والتنمية ،وقد
ومن جانبها �أزاحت جنوب �إفريقيا ال�ستار عن ميزانيتها الوطنية
ّ
بلغت  6مليارات دوالر ،محتل ًة بذلك المرتبة  29في الت�صنيف العالمي.

الإعالم:

«ا�س ِل ��ت �أفريك» في البدء
�أعط ��ت الق ��ارة ّ
ال�سمراء اهتمام ًا كبي ��ر ًا للمجال الإعالمي ،حي ��ث �شرعت قناة ْ
بالبثّ منذ 2011م ،والقناة الوطنية ال�صينية  CCTVالتي تبثّ من نيروبي في كينيا منذ 2012م با�سم
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 ،CCTV Africaو َت � ّ�م تد�شين «فورب�س �أف ��رك» ،وهي الن�سخة الإفريقية والفرن�سية من مجلة
فورب�س الأمريكية ال�شهيرة ،في العام نف�سه.
الخا�صة بمحتويات �إفريقية� ،ش�أنها في
وم ��ن جانبها؛ �أدرجت قناة «كانال »+الفرن�سية باقة «»+A
ّ
ذلك �ش�أن الجريدة الفرن�سية «لوبوي» التي �أطلقت  ،lepointafrique.frو�أعقب تلك الخطوات
�إط�ل�اق «يورونيوز» باق ��ة «�أفريكانيوز» بالتعاون م ��ع التلفزيون الوطني الكونغولي؛ لك ��ن الم�صادر تظ ّل
خ ��ارج الق ��ارة الإفريقية ،غي ��ر �أنّ واحد ًا من بين ك ّل اث َن ْي ��ن من الأفارقة يتاب ��ع �أو ي�شاهد تلك الو�سائل
الإعالمية– على الأقل -م ّرة في الأ�سبوع ،لكن �إذاعة فرن�سا الدولية  RFIوفرن�س  24وقنوات قالئل؛
هي التي تبثّ من �إفريقيا ،ما خال (لي �أفريك ،وتيربين �أفريك).

الإح�صاءات:

الح�ص ��ول على الإح�صاءات على م�ست ��وى القارة �أم ٌر �صعب ،حيث �إنّ مراك ��ز الإح�صائيات تعاني
حاالت جعلت الكثير من الباحثين ُي ّ�ضطرون �إلى اللجوء للم�صادر الأوروبية والأممية �أو الأمريكية.
من ٍ
لك ��ن البن ��ك الإفريق ��ي للتنمية؛ �أن�ش� ��أ بواب ��ة �إلكتروني ��ة للإح�ص ��اءات ،والمر�ص ��د االقت�صادي،
والإح�ص ��اءات عن �إفريقيا جن ��وب ال�صحراء ،و ُيتو ّقع في المدى القريب �إتاح ��ة المجال للح�صول على
المعلومات الإح�صائية.
َ
وف ��ي الأ�شه ��ر الما�ضي ��ة؛ �شهِ دت الق ��ارة �إن�ش ��اء �أرب ��ع وكاالت ت�صني ��ف :وارا ،و�شركة بل ��وم فيلد
لال�ستثمار في كوات ديفوار ،و�آجي�ستو في نيجيريا ،و�شركة جلوبال كريدي راتنج في جنوب �إفريقيا.

انت�شار ال�شبكة العنكبوتية:

ان�ضم قرابة  146,6مليون
َ�شهِ دت ال�شبكات االجتماعية تزايد ًا على م�ستوى القارة الإفريقية ،حيث ّ
الم�سجلين على في�س بوك (بارتفاع  ،)%15و�شهد  LinkedInتقدّم ًا بمعدّل  %25في( :جنوب
م ��ن
ّ
�إفريقي ��ا ونيجيريا وم�صر والمغرب وكيني ��ا) ،وهي الدول الإفريقية الخم�س الأكث ��ر ا�ستخدام ًا لل�شبكة
المعن ّية.
من ��ذ العقود القليلة الما�ضية نتجه نح ��و مجتمع المعلومات وع�صر التنمي ��ة االقت�صادية ال�شاملة،
حي ��ث يمك ��ن للجميع الم�ساهمة ف ��ي جمع المعلوم ��ات ون�شرها ،ويتع ّي ��ن على القارة ال�سع ��ي �إلى توفير
خدم ��ات الإنترن ��ت؛ حت ��ى يتمكن الجميع م ��ن الم�ساهمة في االرتق ��اء بالقارة ،وذلك م ��ن خالل كتابة
وهلم ج ّر ًا.
المقاالت ،و�إثراء ويكيبيدياّ ..
وف ��ي حال ا�ستمرار معدّل النم ّو الديموغرافي على هذا النح ��و؛ ف�سي�ش ّكل الأفارقة  %25من �سكان
العالم في غ�ضون الـ  35عام ًا المقبلة ،و�أغلبي ًة بين �شباب العالم ،وهو التحدّي المزدوج الذي يجب على
القارة مواجهته :بالإنتاج الفكري ،وبلورته على الإنترنت.
بقلم :فران�سوا جان بيلو– موقع �إفريقيا تريبيون،
ترجمة واخت�صار :قراءات �إفريقية
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منظمات وهيئات

■ منظمة الإيجاد:

ُتع� � ّد الهيئ ��ة الحكومية للتنمية (�إيجاد � )IGADإحدى ّ
المنظمات �شبه الإقليمية في �إفريقيا ،والتي
ترعى التعاون والتكامل الإقليمي في منطقة �شرق �إفريقيا ،ح ّلت منظمة الإيجاد مح ّل :الهيئة عبر الحكومية
دول تعاني الجفاف في �شرق �إفريقيا،
للتنمي ��ة ومواجهة الجفافّ ،تم ت�أ�سي�سها عام 1986م من جانب �ست ٍ
وهي :جيبوتي و�إثيوبيا وكينيا وال�صومال وال�سودان و�أوغندا.
ُ
واجتمع ر�ؤ�ساء الدول ،في جيبوتي في يناير 1986م ،لتوقيع االتفاقية التي �أطلق عليها ر�سم ّي ًا «الإيجاد»،
ومقر ّ
المنظمة في جيبوتي.
و�أ�صبحت دولة �إريتريا الع�ضو ال�سابع بعد نيلها اال�ستقالل عام 1993م ،وفي مار�س 1996م قام ر�ؤ�ساء
الدول بتعديل ميثاق «الإيجاد» في نيروبي ،وتن�شيطها مع ا�سم جديد« :الهيئة الحكومية للتنمية».
ُو�ضعت ا�ستراتيجية منظمة الإيجاد في عام 2003م ،واعتمدها  10ر�ؤ�ساء دول ،وتهدف اال�ستراتيجية
�إل ��ى توجي ��ه برامج التنمية ،والعمل بو�صفها ّ
منظمة اقت�صادية �إقليمي ��ة ،ت�سعى �إلى زيادة التعاون في الأمن
ال�سلم والأمن وال�ش�ؤون الإن�سانية ،والتعاون االقت�صادي والتكامل.
الغذائي وحماية البيئة ،وتعزيز و�صون ّ
الدول الأع�ضاء :جيبوتي ،و�إثيوبيا ،وكينيا ،وال�صومال ،وال�سودان ،و�أوغندا ،و�إريتريا.

�أهداف الإيجاد:

• ا�ستراتيجيات تعزيز التنمية الم�شتركة ،وتن�سيق ال�سيا�سات االقت�صادية واالجتماعية والتكنولوجية
والعلمية.
• مواءم ��ة ال�سيا�س ��ات فيما يتعل ��ق بالتجارة والجمارك ،والنقل ،واالت�ص ��االت ،والزراعة ،والموارد
الطبيعية ،وتعزيز حر ّية حركة ال�سلع والخدمات.
• خلق بيئة مواتية للتجارة الخارجية.
• تحقي ��ق الأم ��ن الغذائي الإقليمي ،وت�شجيع وم�ساعدة الجهود الت ��ي تبذلها الدول الأع�ضاء لمكافحة
الجفاف ب�صور ٍة جماعية ،وغيرها من الكوارث الطبيعية والكوارث من �صنع الإن�سان وعواقبها الطبيعية.
• ب ��دء وتعزي ��ز البرامج والم�شاريع الإقليمية؛ لتحقيق الأمن الغذائ ��ي والتنمية الم�ستدامة للموارد
الطبيعية وحماية البيئة ،وم�ساعدة الجهود التي تبذلها الدول الأع�ضاء لمكافحة الجفاف ،ب�صور ٍة جماعية،
وغيرها من الكوارث الطبيعية.
• تطوير البنية التحتية وتح�سينها؛ في مجاالت االت�صاالت والنقل والطاقة في المنطقة.
ال�سالم واال�ستقرار في المنطقة.
• تعزيز َّ
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مملكة بوغندا:

قبل �أواخر القرن التا�سع ع�شر؛ كانت «بوغندا» �إحدى الممالك القوية ب�شرق �إفريقيا ،تقع «بوغندا» على
ال�ساحل ال�شمالي الغربي لبحيرة فيكتوريا ،المنطقة المعروفة حال ّي ًا بجنوب و�سط �أوغندا.
امتداد ّ
ً
ً
«مملك ��ة بوغندا» بد�أت منطقة �صغيرة تُعرف با�سم «مواوا» قبل القرن الثاني ،وكان ُيطلق على �سكانها:
«باال�سانغي» ،وكانوا يعي�شون في ع�شائر تعتمد على ال�صيد.
وغزت المنطقة ع�شائر �أجنبية ،بقيادة «كاتو كينتو» ،الذي يُعتقد �أنه ينحدر من الحب�شة (�إثيوبيا) ،وهزم «بيمبا
مو�سوتا»� ،آخر حكام المنطقة من ال�سكان الأ�صل ّيين ،و�أَ ّ�س�س مملكة «بوغندا الجديدة» ،التي �أ�صبح �أول ملوكها.
ويقال ب�أنّ ر�أ�س «مو�سوتا» ُقطعت ،وهي مدفونة الآن في مزار ناكيبوكا في ناغاالبي جنوب �أوغندا ،الذي
�أ�صبح موقع ًا لتتويج جميع ملوك بوغندا الحق ًا ،و ُيعرفون محل ّي ًا با�سم «كاباكا�س».
غي ��ر �أنّ «كاب ��اكا» الأكثر ُ�ش ْهرة ،هو «فريدريك والوغيمبي موتي�سا الأول» ،الذي َ�شهِ دت حقبتُه ظهور ٍّ
كل
اهتم بالت�سلي ��ح ،فقام ب�شراء البنادق من
م ��ن الديانات الإ�سالمي ��ة والم�سيحية في المنطقة ،وخالل حكمه ّ
التجار ال�سواحيل ّيين مقابل العاج والرقيق ،وقد و ّفرت هذه الأ�سلحة القوة لبوغندا لترهب َمن حولها.
ُول ��د «موتي�س ��ا الأول» لكاباكا «�س�سيكاباكا �س�سون ��ا» ،الذي كان ّ
الرق ينت�شر في عه ��دهَ ،ع ْبر تجار العاج
الحق جاءت مجموعة ثانية من العرب لي�س فقط من �أجل التجارة ،ولكن لن�شر
والرقيق من العرب ،وفي ٍ
وقت ٍ
الدين الإ�سالمي الجديد ،وقد القوا ا�ستقبا ًال حا ّر ًا ،ولكن كاباكا «�س�سونا» لم يغ ّير ديانته.
وعندم ��ا تُوفي كاباكا «�س�سونا» ،اعتلى كاباكا «موتي�سا الأول» العر�ش؛ ليكون الملك الـ 32لبوغندا ،و�أمر
في نهاية المطاف جميع رعاياه باعتناق الإ�سالم.
و�أعط ��ت اتفاقية بوغندا ،التي ُو ِق َعت عام 1900م ،لـ«بوغندا» درج ًة كبير ًة من اال�ستقاللية داخل نطاق
المحمية البريطانية �أوغندا ،وقد ّتم تعديل تلك االتفاقية ب�أخرى ُو ِّقعت عام 1955م.
وف ��ي ع ��ام 1962م؛ تل ّقت المملكة �ضرب ًة عندما نالت �أوغندا ا�ستقاللها عن التاج البريطاني ،وبعد فترة
وجيزة �ألغى حزب «الم�ؤتمر ال�شعبي» الحاكم في �أوغندا ،بقيادة الرئي�س الراحل ميلتون �أوبوتي ،جميع �أ�شكال
ال َم َل َكي ��ة ف ��ي البالد .واندلعت �أزم ��ة �سيا�سية ،في �أوغندا ع ��ام 1966م ،عندما هاجم جي� ��ش الرئي�س �أوبوتي
لوبيري (الق�صر الملكي في بوغندا)؛ بغر�ض القب�ض على الملك «فريدريك والوغيمبي موتي�سا الثاني».
ونج ��ح كاب ��اكا الأخير في الإفالت من الأَ ْ�س ��ر ،وبم�ساعدة العديد من الموالي ��ن المخل�صين؛ تم ّكن من
الفرار �إلى المنفى ،لتنتهي حقبة الملكية في �أوغندا ،التي ا�ستمرت لعقود.
وا�ستم ��ر الح ��ال كما هو عليه حتى ع ��ام 1993م ،قبل عودة الملوك التقليد ّيين ف ��ي �أوغندا ،ومن بينهم
انقالب �ض ّد «�أوبوتي».
ملك بوغندا ،وذلك بعد �أن تو ّلى ال�سلطة الرئي�س «يوري مو�سيفيني» في �أعقاب
ٍ
وف ��ي الوقت الراهن؛ يحكم المل ��ك «رونالد مويندا موتيبي الثاني» ،ابن «موتي�سا الثاني» ،مملكة بوغندا
التي تحظى حال ّي ًا بدرج ٍة كبير ٍة من اال�ستقالل عن الحكومة المركزية.
وعا َد الملك رونالد ( 59عام ًا) ،الذي تلقّى تعليمه في بريطانيا� ،إلى �أوغندا عام 1986م ،بعد  20عام ًا
ق�ضاها في المنفى لتو ّلي من�صبه التقليدي بو�صفه «كاباكا» الـ 36للمملكة.
الم�صادر :وكالة الأنا�ضول ،وموقع المعرفة ،وموقع بوابة �إفريقيا.
ثقافية ف�صلية َّ
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■ فوز �سيد َت ْين بجائزة �إفريقيا 2017م للغذاء:

عين على
�أعل ��ن الرئي� ��س النيجي ��ري الأ�سب ��ق �أولي�سيغ ��ون �أوبا�سانجو رئي�س لجن ��ة «جائزة
إفريقيا
�إفريقي ��ا للغذاء» :ف ��وز الخبيرة الكينية في التغذي ��ة البروفي�س ��ورة روث �أونيانغو ،والمقاولة
المالي ��ة ميمون ��ة �سيديبي كوليبالي ،ب ��دورة 2017م من هذه الجائزة ،التي �ش ��ارك فيها �أكثر من
 600متناف�س.
وتل ّق َت ��ا جائزتهم ��ا ،المزودة بمبلغ � 100أل ��ف دوالر �أمريكي ،من َيدي الرئي�س الإيف ��واري الح�سن وتارا،
خالل مرا�سم االفتتاح الر�سمي لملتقى الثورة الخ�ضراء في �إفريقيا.
وتُك ّرم هذه الجائزة ،التي �أُن�شئت �سنة 2005م ،و�أُطلق عليها «جائزة يارا» قبل �أن تتح ّول عام 2006م �إلى
ب�شكل بارزٍ في تطوير
«جائ ��زة �إفريقيا للغذاء» ،الأ�شخا�ص الماد ّيي ��ن� ،أو الجهات االعتبارية ،الذين ي�ساهمون ٍ
قطاع الزراعة والإنتاج الغذائي؛ من �أجل مكافحة الجوع والح ّد من الفقر في �إفريقيا.
وكالة �أنباء عموم �إفريقيا (بانا بر�س) – 2017/8/6م

ٌ
خا�ص بها:
■ عنوان جديد لإفريقيا في �شبكة الإنترنت،
ونطاق ٌّ

أنف�سهم للح�صول على
ّ
�سجل ��ت �أكث ��ر من  8000عالمة و�شركة بارزة في القارة� ،إلى جانب بع�ض الأفرادَ � ،
الخا�ص ب�إفريقيا.
العنوان الجديد في �شبكة الإنترنت �أو ا�سم النطاق
ّ
خا�ص ب�إفريقيا،
وتتب ّنى عدّة منظمات ،خ�صو�ص ًا في
َ
القطاع ْين الم�صرفي والإعالمي ،حال ّي ًا �أ�سماء نطاقٍ ٍّ
و�ص� � ّرح المدير العام ل�شركة «زاك ��ر» غير الربحية ،التي تتيح ا�سم النطاق الخا� ��ص ب�إفريقيا (دوت �أفريكا)،
لوك ��ي ما�سيليال� :أنّ «عالمات قارية ودولية من الطراز الرفيع تتب ّنى حال ّي ًا �أ�سماء نطاق خا�ص ب�إفريقيا ،لأنها
تدرك �أهمية اقترانها بالم�ستقبل الإلكتروني الزاهر لإفريقيا».
وكالة �أنباء عموم �إفريقيا (بانا بر�س) – 2017/9/7م

■ مهرجان للإلكترونيك و�ألعاب الفيديو نوفمبر القادم في �أبيدجان:

يومي  11و 12نوفمب ��ر 2017م في ق�صر الثقافات:
ت�ست�ضي ��ف العا�صم ��ة التجارية الإيفوارية (�أبيدجان) َ
«مهرج ��ان الإلكتروني ��ك و�ألعاب الفيديو» ،و�أفاد بي ��انٌ� :أنّ �أكثر من � 50ألف ًا من عدة بل ��دان �إفريقيا ،من هواة
�ألعاب الفيديو ،من المنتظر م�شاركتهم في َد ْورة 2017م لهذه الألعاب التي �ست�شهد َد ْورات ريا�ضية ،و�سيتناف�س
الم�شاركون على الفوز في المجموع بـ� 10آالف يورو (5ر 6ماليين فرنك �إفريقي).
وقال المبادر بهذا المهرجان �سيديك باكايوكو« :لقد �أردنا �أن نجمع في نف�س المكان فاعلي هذا القطاع،
ال ��ذي ال ي ��زال غير متط ّور كما يجب في �إفريقيا» ،و�ستكون �شرك ��ة «�أورانج-الكوت ديفوار» لالت�صاالت �شريك
المهرجان الرئي�سي.
ُتق� �دّر قيم ��ة �صناعة هذه الألعاب بقرابة  100مليار دوالر �أمريك ��ي ،بينها  %27من الإيرادات القادمة من
مات
ح�ص ��ة �ضئيلة في �سوق هذه ال�صناع ��ة ،لكنها تزخر بمق ّو ٍ
�ألع ��اب الهاتف النق ��ال ،وال تم ّثل �إفريقيا �سوى ّ
�ضخمة ،مع وجود  400مليون �إفريقيا ي�ستخدمون �ألعاب هواتفهم النقالة.
من جهة �أخرى؛ تتيح �ألعاب الفيديو كذلك فر�ص ت�شغيل ومهن مختلفة ،في مجاالت كتابة ال�سيناريوهات،
وت�صمي ��م الألع ��اب وبرمجتها وغير ذلك ،وال ت ��زال هذه الفر�ص غير م�ستغلة بالق ��در الكافي من ِقبل ال�شباب
الإفريقي.
وكالة �أنباء عموم �إفريقيا (بانا بر�س) – 2017/9/12م
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فعاليات

■ ت�سجيل ثالثة مواقع ثقافية �إفريقية على قائمة التراث العالمي لليون�سكو:

�سجل ��ت لجنة ال ُّتراث العالمي ،خ�ل�ال َدوْرتها الـ 41المجتمعة في كراكوف (بولندا) ،م ��ن � 2إلى  12يوليو 2017م،
ّ
ثالثة مواقع ثقاف ّية ،في جنوب �إفريقيا و�أنغوال و�إريتريا ،على قائمة ال ُّتراث العالمي.
وقال بيا ٌنُ ،ن�شر على الموقع الر�سمي للمنظمة� ،إنّ لجنة التراث العالمي ق ّررت ،في اجتما ٍع عقدته بمدينة «كراكوف»
البولندية� ،إ�ضافة مواقع في �أنجوال و�إريتريا وجنوب �إفريقيا� ،إلى قائمة ال ُّتراث العالمي ،وو�ضعها «تحت الحماية».
و�أ�ضاف البيان �أنّ  :المواقع ال ُم�شار �إليها هي :مدينة «مبانزا الكونغو» في �أنجوال ،التي ُتع ّد العا�صمة ال�سابقة لمملكة
الكونغو ،ومدينة «�أ�سمرة» القديمة في العا�صمة الإريترية ،ومنطقة «خوماني» �شمال جنوبي �إفريقيا.
وكالة الأناظول للأنباء – 2017/7/2م

■ جنوب �إفريقيا �ضيف �شرف الدورة  22من �صالون الجزائر الدولي للكتاب:

قال ��ت �إدارة �صال ��ون الجزائر الدولي للكتاب� :إنّ دولة جنوب �إفريقيا هي �ضيف �شرف ال َدوْرة  22لل�صالون ،وهو ما
ق�صر في ح ّقها بع�ض ال�شيء
يجع ��ل الكثي ��ر من الأن�شطة والندوات ّ
تن�صب على القارة الإفريقية ،التي قد يكون المعر�ض ّ
بال�سنوات ال�سابقة.
وتقي ��م وزارة الثقافة الجزائرية ال� � َدوْرة  22لل�صالون ،في ق�صر المعار�ض بالجزائ ��ر العا�صمة ،في الفترة من 25
�أكتوبر �إلى الرابع من نوفمبر.
قدم و�ساق ،لالنتهاء من التفا�صيل النهائية للدورة
على
التح�ضيرات
«تجري
ال�صالون:
مدير
وقال حميدو م�سعودي
ٍ
القادمة ،تلقينا حتى الآن طلبات للم�شاركة من �أكثر من  800دار ن�شر».
و�شهدت ال َدوْرة ال�سابقة من ال�صالون م�شاركة نحو  966دار ن�شر ،بينها  290دار ن�شر جزائرية.
ورف� ��ض م�سع ��ودي الك�شف عن �شعار ال َدوْرة الجديدة ،والت ��ي قال �إنّ اال�ستقرار عليها ت ��مّ بالفعل ،لكن �سيُعلن عنه
وقت الحق.
في ٍ
ُ
وتقول �إدارة �صالون الجزائر الدولي للكتاب� :إنّ ال َدوْرة الما�ضية ،والتي �أقيمت تحت �شعار (الكتاب ات�صال دائم)،
جذبت نحو  1.3مليون زائر.
وكالة رويترز – 2017/8/14م

■ افتتاح معر�ض مقدي�شو للكتاب في دورته الثالثة:

اف ُتتح ��ت فعالي ��ات معر� ��ض الكتاب في مقدي�شو للع ��ام الثالث على التوال ��ي ،يوم الأربع ��اء � 13سبتمبر 2017م ،في
العا�صم ��ة ال�صومالي ��ة مقدي�شو ،و�شارك ف ��ي المعر�ض حوالي � 1211شخ�ص� � ًا من الك ّتاب والق� � ّراء ،بينهم خم�سة كتاب
كتاب كين ّيين ،ورواندي ،وبريطاني.
�أجانب ،وهُ م :ثالثة ٍ
وق ��ال م ّ
ُنظم المعر�ض مُحَ َّمد ديني� :إنّ �شعار المعر�ض لهذا العام «بناء �صومال جديد على �أ�سا�س الكتابة والقراءة
والمعرفة» ،وا�صف ًا القراءة والكتابة بـ«الأ ّم والأب».
وح�ض ��ر افتتاح المعر�ض عد ٌد من ال�شخ�صيات البارزة ،بينهم ممثل الأمم المتحدة لدى ال�صومال «ميكال كيتينج»
و�سيا�سيون �صوماليون.
موقع ال�صومال الجديد – 2017/9/14م
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اإلفريقي
بنك

المعلومات

جمهورية جيبوتي

�أ�صبح

�إقليم �أر�ض عفار وعي�س�ى ،الذي كان خا�ض�ع ًا لالحتالل الفرن�سي ،دولة
با�سم «جمهورية جيبوتي» ،في عام 1977م .وفي عام 1994م؛ �أُبرمت
�ضد الحكومة التي كانت
اتفاقية �سالم �أنهت انتفا�ضة ث ّوار العفر ،التي دامت ثالث �سنواتّ ،
تهيمن عليها قبائل عي�سى.
وف�ي ع�ام 1999م؛ نُح�ي الرئي�س ال�س�ابق ،ح�س�ن جول�د ابت�دون ،ال�ذي �أدار البالد منذ
ا�ستقاللها ،وانتُخب الرئي�س �إ�سماعيل عمر غيليه.
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وحدث ��ت ا�ضطراب ��ات بي ��ن �إقلي ��م عف ��ار خ�ل�ال
حرب �أهلي ��ة ،انتهت عام 2001م،
الت�سعين ّي ��ات ،نت ��ج عنها ٌ
وتبعه ��ا ت�سوي� � ٌة �سلمية بي ��ن متم ّردي العف ��ر وحكومة قبائل
العي�سى المهيمنة.
�أعي ��د انتخ ��اب الرئي� ��س �إ�سماعيل عمر غيلي ��ه لوالي ٍة
بتعديل د�ستوريٍّ ؛
ثانية في عام 2005م ،وم� �دّد فترة واليته
ٍ
مما �سمح ل ��ه بالخدمة لوالية ثالثة في ع ��ام 2011م ،وبدء
والية رابعة في عام 2016م.
ً
ً
وتحت ��ل جيبوتي موقع ًا جغراف ّيا ا�ستراتيج ّيا في مدخل
البح ��ر الأحم ��ر ،وتعمل كموقع م ��رو ٍر مه � ٍّ�م للب�ضائع ،التي
تدخل وتخ ��رج من البوابة الإفريقية ال�شرقية .وقد �أحكمت
القي ��ادة الحالي ��ة �صالته ��ا م ��ع فرن�س ��ا ،التي له ��ا ح�ضو ٌر
ع�سك ��ري م�ؤ ّثر في البالد ،وكذلك �أحكمت جيبوتي �صالتها
م ��ع الواليات المتح ��دة الأمريكي ��ة؛ �إذ ت�ست�ضي ��ف جيبوتي
القاع ��دة الأمريكي ��ة الع�سكرية الوحيدة ف ��ي �شبه �صحارى
�إفريقيا.

وتقع بين �إريتريا وال�صومال.
 .2الم�ساحة 23.200 :كم.2
 .3المن ��اخ :يت َِّ�س ��م مناخ جيبوت ��ي ب�أنه من �أ�ش� � ّد �أنواع
المن ��اخ ،ح ��رار ًة وجفاف ًا ،في العالم ،وه ��و مناخ �صحراوي
قا ّري.
 .4الت�ضاري� ��س� :أر� ��ض جيبوت ��ي �صحراوي ��ة ُمق ِف ��رة،
الداخل
قاح ��ل ،و�أر�ضها في ِ
وهي عبارة ع ��ن �سهل �ساحلي ِ
وخ ْل ��ف هذه الجبال تقع ه�ضبةٌ
ذات م�ست ��وى جبلي مرتفعَ ،
منف�صل� � ٌة وعرة ،ويندُر وج ��ود الأرا�ضي الخ�ض ��راء في كلّ
�أنحاء البالد.
 .5الم�ص ��ادر الطبيعي ��ة :تحت ��وي �أر� ��ض جيبوتي على
طاق ��ة حراري ��ة �أر�ضي ��ة باطنيةُ ،تع� � ّد م�ص ��در طاقة بديل
ونظيف ومتجدّد ،وال يوجد فيها غير بع�ض م�صادر الذهب،
َ
والطفْلة ،والجرانيت ،والحجر الجيري ،والرخام ،والملح،
والدياتومايت ،والجب�س ،وحجر الخفّان ،والنفط.

ثانياً :التركيب ال�سكاني:

 .1ع ��دد ال�س� � ّكان 865,267 :ن�سم ��ة؛ بتقديرات يولية
ال�سمات الجغرافية:
�أو ًالِّ :
الموقع الجغرافي :تق ��ع جمهورية جيبوتي �شرقي قارة 2017م.
ال�س ّكاني%2.2 :؛ بتقديرات 2017م.
إ�سالمي �صغير ،يقع على ال�ساحل
عربي �
 .2معدَّل النم ّو ُّ
ٍّ
�إفريقيا ،وهي ُق ْطر ٍّ
الغرب ��ي لخليج عدن ،ويحدّها خلي ��ج عدن والبحر الأحمر،
 .3التق�سيم ��ات ال ِع ْرقية :تعي�ش في جيبوتي مجموعاتٌ
ثقافية ف�صلية َّ
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ِع ْرقي ��ة مح ��دودة ،فال�صومال ّي ��ون يم ِّثل ��ون ن�سب ��ة  %60من
�إجمال ��ي ال�س� � ّكان ،وال َعفار ّي ��ون (العف ��ر)  ،%35ويمث ��ل:
الفرن�س ّيون والع َرب والإثيوب ّيون والإيطال ّيون ن�سبة .%5
 .4الديان ��ة :تبلغ ن�سبة الم�سلمي ��ن %94؛ والم�سيح ّيين
.%6
ً
َ
تتعامل جيبوت ��ي ،ر�سم ّيا باللغت ْين :الفرن�سية
 .5اللغةَ :
والعربية؛ ويتحدَّث بع�ض �أهلها :ال�صومال ّية ،ولغة َعفار.

ال�سيا�سي:
ثالثاً :النظام ّ

 .1ا�س ��م الدول ��ة :اال�س ��م الر�سمي الكام ��ل :جمهورية
جيبوتي.
الحكم :جمهوري.
 .2نظام ُ
 .3العا�صمة :جيبوتي.
تنق�س ��م جيبوت ��ي �إل ��ى �ستة
 .4التق�سيم ��ات الإداري ��ةِ :
�أقاليم ،هي :علي �سبح  ،Ali Sabihوعرتا ،ARTA
و ِدخي ��ل  ،Dikhilوجيبوت ��ي  ،Djiboutiو�أب ��خ
 ،Obockوتاجورة .Tadjoura
 .5اال�ستق�ل�ال :نا َلت جيبوتي ا�ستقاللها ،في  27يونيه
1977م (عن فرن�سا).
 .6الد�ست ��ور :اع ُتم ��د د�ست ��و ٌر ،يقوم على نظ ��ام تعدد
الأح ��زاب ،ف ��ي ا�ستفت ��اءٍ �شعبي ع ��ام ،ف ��ي � 4سبتمبر عام
1992م.
 .7النظ ��ام القانون ��ي :مختل ��ط ،م�ستمد م ��ن القانون
المدن ��ي الفرن�س ��ي؛ والأع ��راف والتقالي ��د؛ وال�شريع ��ة
الإ�سالمي ��ة (ف ��ي الأح ��وال ال�شخ�صي ��ة) .وتقب ��ل جيبوتي
ال�سلط ��ة الإلزامية لمحكمة العدل الدولي ��ة ،مع تحفّظات،
وتقبل ،كذلك ،ب�سلطة المحكمة الجنائية الدولية.
 .8ال�س ��نّ القانون � ّ�ي لالنتخ ��اب� 18 :سن ��ة؛ للذك ��ور
والإناث.
 .9الهيئة التنفيذية:
�أ  -رئي� ��س الجمهوري ��ة :رئي�س الجمهوري ��ة� ،إ�سماعيل
عمر جيليه  ،Ismail Omar GUELLEHمنذ
 8مايو 1999م.
ب  -رئي� ��س الحكومة :رئي�س الوزراء عبد القادر كامل
محمد (منذ � 1أبريل 2013م).
ج  -الحكومة :مجل�س الوزراء ،يع ّينه رئي�س الوزراء.
�شعبي
د  -االنتخاب ��اتُ :ينتخ ��ب الرئي�س ف ��ي ا�ستفتاءٍ ٍّ
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لفت ��رة مدتها خم� ��س �سنوات (له الحقّ في فت ��رات رئا�سية
�أخ ��رى حتى عمر � 75سنة) ،وقد جرت االنتخابات الأخيرة
ف ��ي � 8أبري ��ل 2016م؛ وم ��ن المتو ّق ��ع �إج ��راء االنتخاب ��ات
القادمة في �أبريل 2021م.
 .10الهيئ ��ة الت�شريع ّي ��ة :تتك ّون الهيئ ��ة الت�شريعية في
مجل�س واحد ،هو مجل�س النواب ،المك ّون من
جيبوت ��ي ،من ٍ
 65مقع ��د ًا .و ُينتخب �أع�ضا�ؤه باالقت ��راع ال�شعبي المبا�شر،
لفترة خم�س �سنوات.
 .11الهيئ ��ة الق�ضائ ّي ��ةُ :تع ��د المحكم ��ة العلي ��ا� ،أعلى
�سلطة ق�ضائية في جيبوتي.
و�صف ال َع َلم:
ْ .12
ُ
يتكون عل ��م جيبوتي من َ
�شريط ْين �أفق ّيين ،مت�ساو َي ْين،
باللو َن ْين :الأزرق الفاتح ،في �أعلى العلم ،والأخ�ضر الفا ِتح؛

 .10الوارِدات:
ومث َّل ٍث �أبي� ��ض مت�ساوي الأ�ضالع ،قاعدت ��ه ناحية ال�سارية،
�أ .القيم ��ة الإجمالي ��ة لل�ص ��ادرات 992 :مليون دوالر؛
تتو�سطه نجمة ُخما�سية حمراء.
بتقديرات 2016م.
رابعاً :بيانات اقت�صادية:
ب� .أه � ّ�م ال ��واردات :الأطعم ��ة ،الم�شروب ��ات ،معدّات
النات ��ج المحل ��ي 3.345 :ملي ��ارات دوالر؛ بتقديرات
النقل ،المواد الكيميائية ،المنتجات البترولية ،المالب�س.
2016م.
ً
خام�سا :الإ�سالم في جيبوتي:
م�ص ��ادر الإنت ��اج المح ّل ��ي :قط ��اع الزراع ��ة،%2.9 :
دخل الإ�سالم جيبوتي ،في العهود المبكرة من الدعوة
ال�صناع ��ة ،%20.8 :الخدمات ،%76.3 :بح�سب تقديرات
الإ�سالمي ��ة ،عن طريق التجار الع ��رب ،وال يزال الكثير من
عام 2016م
أ�صل عرب � ٍّ�ي خال�ص ،كالعمان ّيي ��ن واليمن ّيين،
 .3قوة العمل294,600 :؛ بتقديرات 2012م.
�سكانه ��ا من � ٍ
ً
أ�صل عربي �إفريقي.
 .4ال�س ��كان تحت خط الفقر عن ��د  1.25دوالر يوم ّيا :والباقون يتحدّرون من � ٍ
والم�سلم ��ون ي�ش ّكل ��ون  %94م ��ن تعداد ال�س ��كان ،وهم
%23؛ بتقديرات 2015م.
 .5ال َّد ْي ��ن العام%60.5 :؛ من �إجمالي الناتج المحلي؛ على المذهب ال�شافعي ،والمجموعات الم�سلمة في جيبوتي
ال تت�أث ��ر كثي ��ر ًا بتباي ��ن الطوائ ��ف الديني ��ة بقدر م ��ا تت�أثر
بتقديرات 2014م.
َ
بالتباي ��ن الق َبل ��ي ،وغال ��ب الم�سلمين في جيبوت ��ي ينتمون
 .6معدل الت�ضخم%3 :؛ بتقديرات 2016م.
 .7الزراعة/المنتج ��ات :تنت ��ج جيبوت ��ي الفواك ��ه �إلى المجموعتَين الم�سلم َتي ��ن :العفار (العفر) في ال�شمال
الماعز ،والأغن ��ام ،والإ ِبل؛ �إ�ضافة والعي�س ��ى ف ��ي الجن ��وب ،وكلتاهم ��ا قبائ ��ل رعوي ��ة ال ت�أبه
والخ�ض ��راوات؛ وتر ّب ��ي ِ
بالح ��دود ال�سيا�سية ،والعفر في جيبوت ��ي يميلون لالرتباط
�إلى الأ�سماك وجلود الحيوانات.
 .8ال�صناع ��ات :تنح�صر �صناع ��ات جيبوتي ،في عددٍ م ��ع العفر في �إثيوبيا ،في حي ��ن �أنّ العي�سى الذين يتحدثون
ال�صومالية يميلون للتوا�صل مع ال�صومال ،وقد اندلعت بين
قليل من م�شروعات البناء ،وتعليب المنتجات الزراعية.
ٍ
حروب كثيرة.
المجموع َت ْين الإ�سالمي َت ْين
 .9ال�صا ِدرات:
ٌ
�أ .القيمة الإجمال ّية لل�صادرات 146.1 :مليون دوالر؛
الم�صادر:
بتقديرات 2016م.
 - 1موقع وكال ��ة اال�ستخبارات المركزية (–)CIA
ب� .أه � ّ�م ال�ص ��ادرات� :إع ��ادة ال�ص ��ادرات ،وجل ��ود مكتبة العالم.-
الحيوانات ،وال ُبن (�أثناء عبور ال�سفن).
 - 2مو�سوعة مقاتل من ال�صحراء.
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أحمد سيكو توري
(1984-1922م)
دُ .م َح َّمد الأمين �سيـال

محا�ض�ر بجامع�ة الأمي�ر �س�ونكال /بكلي�ة
الدرا�سات الإ�سالمية ،جنوب مملكة تايالند،
فرع فطاني– من غينيا كوناكري

�أ .جبريل فابوري كروما
باح�ث ف�ي ال�ش��ؤون الدولي�ة ،م�ن غيني�ا
كوناكري ،مقيم في بريطانيا

الرئي�س الغيني �أحمد �سيكو توري:
لق ��د كان في ُو ْ�سع التاريخ �أن يم� � ّر بمدينة فارانا ،كما
م� � ّر بماليين الم ��دن والق ��رى ،دون �أن يتر ّي ��ث عندها كما
تر ّيث على مدين ��ة فارانا التي تم ّي ��زت ب�أحمد �سيكو توري،
وقدّمته للعالم ،مدينة فارانا منبع نهر النيجر.
ي� � َرى بع� �ُ�ض المح ّللين �أنّ الرئي�س �أحم ��د �سيكو توريه،
ال�سم ��راء ،وي َرون �أنه
من ال�شخ�صي ��ات الم�ؤثرة في القارة ّ
كان �شخ�صية ماندنكية ِغين ّية و�إفريقية و�إ�سالمية متف ّردة،
حا�ض ��رة الذهن ،ح ��ادّة الذاكرة� ،صاحبة ر�ؤي ��ة م�ستقبلية
ثاقبة ،و�صاحبة �إيمانٍ قويٍّ بك ّل َن ْه ٍج انتهجه.
انبثق ��ت فك ��رة ثورت ��ه ور�ؤيت ��ه الم�ستقبلية ،م ��ن جدّه
«�سا ُم ��وري تُورِيه» ،وتتمثل في جعل القارة الإفريقية
الإمام َ
«الواليات المتحدة الإفريقي ��ة» ،لقد �سلك �سيكو توريه هذا
الطريق الوعر ،وخا� َ��ض غما َره برغم �صعوباته ،وبرغم �أنه
َن ْه ٌج �ش ّي َب الكثير ،وال يزال ،فقد خرج توريه منت�صر ًا بدول ٍة
حديث ٍة با�سم «غينيا».
م ��ن ناحي� � ٍة �أخ ��رى؛ ي ��رى بع� �ُ�ض المح ّللي ��ن �أن ��ه كان
ديكتات ��ور ًا و�سفّاح� � ًا� ،أخ ��ذ دولت ��ه م ��ن ريا� ��ض الأم ��ل �إلى
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م�ستنق ��ع الفق ��ر ،وم ��ن �أولئ ��ك الكات ��ب ال ِغين ��ي ،الموظف
ال�سابق ف ��ي �إدارة �سيكو توريه� ،شارل ��ز �إ�.سوري الذي �ش ّبه
�سيكو توريه في كتاب ��ه Sekou Toure: L›Ange
�« Exterminateurسيك ��و توري ��ه :مالك الهالك»،
و�أراد �أن يثي ��ر االنتب ��اه بعن ��وان الكت ��اب قب ��ل م�ضمون ��ه،
ر�سل
ف�ش ّبه ّ
ق�صة «م�ل�اك العذاب» لدى اليهود ،الذي كان ُي َ
بق�صة قائد
لإهالكه ��م عل ��ى ارتكابه ��م الجرائم الب�شع ��ةّ ،
الث ��ورة و�صانع اال�ستق�ل�ال القومي ال ِغين ��ي الحديث �أحمد
�سيكو توريه.

ن�ش� ��أة �أحم ��د �سيك ��و ت ��وري Sekou
:Toure Ahmed

ل ��م تكن ن�ش� ��أة �سيكو ت ��وري مختلف ًة عن بن ��ي جلدته،
محافظ دين ّي� � ًا وثقاف ّي ًاُ ،ولد
فكان ��ت ن�ش�أ ًة ب�سيط ًة ،ف ��ي ج ٍّو
ٍ
ف ��ي  29يناير 1922م ،في مدنية َفا َرا َنا ( ،)Faranaفي
�أ�س ��ر ٍة ريف ّي ٍة ملتزمة ديني ًا ،و َينت�س ��ب �أحمد �سيكو توري بن
«�ألفا توريه» �إل ��ى قبيلة مانديكا ( ،)Mandinkaالتي
ن�ضالي كبي ٌر �ض ّد االحت�ل�ال الفرن�سي ،فجدّه
كان له ��ا َد ْو ٌر
ٌّ
ا�سو ُلونْ
هو «الإمام َ�سا ُم ��وري تُورِيه» ،م� ّؤ�س�س �إمبراطورية َو ُ

 -2م�ستعم ��رة �إفريقي ��ا اال�ستوائي ��ة (Afrique
( ،)Wassoulouال ��ذي ق ��اد الحرك ��ة الوطنية �ض ّد
 :Equatauriale Française (L›AEFكانت
الفرن�سي حتى نهاية القرن التا�سع ع�شر.
المحتل
ّ
�أنه ��ى �سيك ��و ت ��وري درا�ست ��ه القر�آني ��ة ف ��ي مدينت ��ه عا�صمتها برزافيل (عا�صم ��ة كونغو برزافيل حال ّي ًا) ،وتبلغ
فارانا وه ��و طف� � ٌل �صغير ،ثم انتق ��ل �إلى مدين ��ة ِك ِ�سيد ُ
ُوغو م�ساحتها 2,510,000كم.
ليلتح ��ق بالمدار� ��س الفرن�سية ع ��ام 1936م ،و�سع ��ى بع ��د
نظام �إفريقيا اال�ستوائية الفرن�سية:
ذلك -ا�ضطرار ًا� -إلى موا�صلة درا�سته ال�صناعية والتقنية
كان النظ ��ام الفرن�س � ّ�ي ال ُكولونيال ��ي نظام ًا� إدار ّي� � ًا
(((
ف ��ي مدر�س ��ة ( )George Poiretف ��ي كوناكري  ،مركز ّي� � ًا ،ذاق الإفريقيون تحته الكثير من �صنوف العذاب،
لك ��ن ّتم ف�صله منها لتنظيمه مظاهرة �إ�ضراب عن ّ
الط َعام مثل� :سيا�سة العنف الفرن�سية ،والتفرقة العن�صرية(((.
فيها.
وبالإ�ضاف ��ة �إل ��ى ذل ��ك ق ��ام الفرن�سيون با�ستخ ��دام
ّ
اطل ��ع في تلك الفت ��رة على �أعمال فال�سف ��ة ال�شيوعية الأفارق ��ة ف ��ي الحر َب ْي ��ن العالمي َت ْي ��ن ،عل ��ى �سبي ��ل المثال
فانبهر بهم،
ّ
وبخا�ص ��ة كارل مارك�س وفالديمير لينين ،ثم ت � ّ�م تجني ��د  15,000رج ��ل ف ��ي 1930م ،وتحويله ��م �إل ��ى
حاول �سيكو ت ��وري الدخول في غمار الوظائف ،ولم يكن له � ،Tireilleurs Sénegalaisأي ال ّرم ��اة
ح � ٌّ�ظ �إال في وظائف تافهة ،لكنه ْ
ا�ست ََطا َع من خاللها تمويل ال�سنغالي ��ون ،وه ��و النعت ال ��ذي كان ُينعت ب ��ه الإفريقيون
تعليم ��ه و�إكمال ��ه بدورات بالمرا�سلة ،ول ��ذا لم يح�صل على ال�س ��ود في الجبهة الفرن�سية �آن ��ذاك ،بين 1940-1939م،
م�ؤهّ ٍل �أكاديمي ر�سمي(((.
وت � ّ�م �إر�س ��ال حوال ��ي � 80,000إفريق ��ي �إلى فرن�س ��ا ،وبين

�سيكو توري واالحتالل الفرن�سي:

فت ��ح �سيك ��و ت ��وري عي َن ْيه عل ��ى العال ��م ودول ُت ��ه تحت
ِني ��ر اال�ستعم ��ار الفرن�س ��ي ،حي ��ث كان لفرن�س ��ا في جنوب
ال�صحراء الكبرى كتلتان كولونياليتان كبيرتان ،هما:
 -1م�ستعم ��رة غ ��رب �إفريقي ��ا الفرن�سي ��ة (Afrique
 :Occidentale Française (L›AOFالتي اتخذت
دَا َكار (ال�سنغال) عا�صمة لها ،تبلغ م�ساحتها 4,633,985كم،
تحولت �إلى الدول الفرانكوفونية في غرب �إفريقيا.

1945-1943م َع َب� � َر نح ��و � 100,000إفريق ��ي البح ��ر
المتو�سط للقتال في �إيطاليا وغيرها(((.
ول ��م يقت�ص ��ر اال�ستغ�ل�ال الفرن�س ��ي للأفارق ��ة عل ��ى
ا�ستخدامه ��م في غمار الحرب ،فق ��د كان الأفارقة يعملون
ف ��ي المناجم لتقديم المواد الخ ��ا ّم لفرن�سا ،وفي المزارع،
والأعم ��ال ال�شا ّق ��ة الق�سري ��ة الال�إرادية التي �أكل ��ت �أرواح
ماليين الإفريق ّيين ،والأدهى م ��ن ذلك ك ّله والأم ّر ،تقديم
الإفريق ّيي ��ن ال�ضرائب للنظام الكولونيالي لتمويل الحر َب ْين
العالمي َت ْين(((!

(((  :George Poiretمدر�سة فنية �صناعية ير�سل عليها
المواطنون من الدرجة الثانية تحت الحكم الكولونيالي.
((( �أبعد الحكم الكولونيالي �أحمد �سيكو توريه عن موا�صلة
درا�سته في المدار�س الأكاديمية التي تخ ّرج الكوادر الذين
�س ُيم�سكون بزمام القيادة م�ستقب ًال ،وقطعوا �أمامه جميع طرق
المو�صلة للدرا�سة الأكاديمية ،لأنه كان م�شاغب ًا ،ينتقد الحكم
الكولونيالي في �إفريقيا ،وينتقد كذلك مادة التاريخ الإفريقي
الذي ا�صطنتعه فرن�سا لتقول للم�ستعمرات الإفريقية ب�أنها
لم تكن �شيئ ًا قبل مجيء الرجل الأبي�ض ،وخ�صو�ص ًا �أن هذه
المواد كانت تنتقد رجال المقاومة ،وت�ص ّورهم ب�أنهم كانوا
بربريين و�سفّاحين ،ولم تكن ت�ص ّورهم �أبطا ًال ،مثل الإمام
�ساموري توريه ج ّد �سيكو توريه.

((( General History )73-Ali Mazrui (1999:68
of Africa VIII, Africa since 1935. UNISCO.
. Paris
((( General )7-A.Abu Boahen (1990:164
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.UNISCO, Paris ,1935-Domination 1880
((( Basil Davidson (1983) Modern Africa :
A social and political history, Routlodge,
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شخصيات و

تقارير
بداية حياة �سيكو توري العمل ّية وال�سيا�س ّية:

كان �سيك ��و توري م ��ن الق ّلة النادرة الذي ��ن لم يعرفوا
�ساحة المناجم والأعم ��ال الق�سرية على التراب الإفريقي،
وال عرف �ساحة حروب فرن�س ��ا ،بل كان من الذين ح�صلوا
على وظائف ذات ُ�سمعة كبيرة ،لكن بدراهم معدودة ،كان
الفرن�سي ��ون يزه ��دون فيها ،ولك ��ن كان الحا�صل عليها من
الأفارقة يع ّد ك�أنه �أحد ّ
المب�شرين بالج ّنة.
في ع ��ام 1940م؛ عم ��ل �أحم ��د �سيكو ت ��وري محا�سب ًا
ل�شرك ��ة النيجر الفرن�سية ،وحاول� أثن ��اء عمله فيها� ،إكمال
دور�س ��ه ،واجتاز االختب ��ارات بجدارة ،ما م ّه ��د له الطريق
لالن�ضم ��ام �إل ��ى ق�س ��م االت�ص ��االت (البري ��د ،والب ��رق،
والهاتف) بالإدارة الفرن�سية.
ي�شجع
ب ��د�أ �سيكو ت ��وري -خ�ل�ال عمله ف ��ي البري ��دّ -
إ�ضراب عن العمل لمدة َ�ش ْهر َين لأجل
زمال َءه على تنظي ��م � ٍ
الح�ص ��ول عل ��ى �صفق� � ٍة جيدة ،فاندل ��ع �ص ��را ٌع ٌ
عنيف بين
مع�سكر �سيكو وزمالئه وبين الإدارة الفرن�سية ،ف�أدّى الأمر
به �إلى اال�ستقالة عام 1941م.
وكفاحهَ،
مقاوم َت ��ه
برغ ��م َف ْ�صله م ��ن العم ��ل وا�ص ��ل
َ
َ
وكانت تلك المظاهرات في العهد ال ُكولونيالي مثمرة ،حيث
نج ��ح �سيكو توري في ت�أ�سي� ��س النقابة ال ِغين ّية الأولى ،نقابة
ُعمال البري ��د واالت�صاالت في عام 1945م ،و�أ�صبح �أمينها
العام في عام 1946م.
وبعد الت�أ�سي�س؛ ق ّربها �سيكو توري �إلى االتحاد النقابي
ال ُع ّمال ��ي الفرن�س � ّ�ي الكونفيدرال ��ي المنتم ��ي �إل ��ى الحزب
ال�شيوعي الفرن�سي ،و� ّأ�س�س �سيكو توري كذلك مركز النقابة
الفرن�سية ال ِغين ّية( :اتحاد نقابات العمال) في غينيا.
ف ��ي ع ��ام 1946م؛ �ش ��ارك �سيك ��و ت ��وري ف ��ي م�ؤتم ��ر
( )CGTفي باري�س ،قب ��ل �أن ينتقل �إلى وزارة الخزانة،
ومن ّثم �أ�صبح الأمين العام التحاد الع ّمال بوزارة الخزانة.

حياة �سيكو توري ال�سيا�سية:

لقد كان ��ت �أوائ ��ل الخم�سينيات من الق ��رن المن�صرم
فت ��ر ًة حا�سم ًة ف ��ي حياة �سيكو ت ��وري ال�سيا�سي ��ة ،حيث قاد
الع ّمال �إلى الإ�ضراب العام ،وفي  14يونيو 1950م ُحكم على
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توري بال�سج ��ن �ستة �أيام �إثر دعوته �إلى الإ�ضراب ،ف�أم�ضى
الح ْب�س االحتياطي قب ��ل �إ�صدار الحكم
يوم� � ًا �أو َ
يوم ْين ف ��ي َ
عليه ،قبل �أن ت ّ
ُعطل محكمة كوناكري تنفيذ هذا الحكم.
ل ��م يك ��ن غر� ��ض �سيك ��و ت ��وري الأ�سا�س ��ي ي�ص � ّ�ب في
ال�سيا�س ��ة ،بل كان ُ
غر�ض ��ه الحقيقي هو النقاب ��ة ،وعندما
توف ��ي ال�شخ�صي ��ة ال�سيا�سي ��ة المعروف ��ة في غيني ��ا �آنذاك
«يا�سي ��ن جالو» عام 1954م؛ احت ��ل �سيكو توري مكانه؛ لأنه
كان ق ��د احت� � ّل مكان ًا كبي ��ر ًا في قل ��وب ال�شب ��اب والن�ساء،
تحت راية الحزب الديمقراطي ال ِغيني PDG/RDA
ف ��ي االنتخابات الت ��ي خا�ضها م ��ع باري ج ��وادو Barry
 Diawadouزعي ��م حزب الكتلة الإفريقية في غينيا
 ،Le Bloc Africain de Guinéeوخ�سر فيها
توري ،وقد زع ��م �أنّ خ�سارته تعود �إل ��ى تالعب الفرن�س ّيين
ب�صنادي ��ق االقت ��راع ،وفي الع ��ام نف�سه ّتم اختي ��اره عمدة
لكوناكري.
وبع ��د خ�سارت ��ه �أمام ب ��اري جوادو؛ ان ُتخ ��ب في يناير
1956م نائب� � ًا غين ّي� � ًا للبرلم ��ان الفرن�س ��ي ،م ��ع رفيق دربه
ال�سيا�سي ديالو �سيف اهلل.
�سيكو توري في مجازفة االنف�صال التام عن باري�س:
قام الرئي� ��س الفرن�سي الجنرال ديغ ��ول بزيارة لغينيا
ف ��ي � 25أغ�سط�س 1958م؛ لإقناع الغين ّيين وعمدة كوناكري
�سيك ��و ت ��وري بالبقاء تحت و�صاي ��ة فرن�س ��ا ،باختيار «نعم»
في اال�ستفتاء المتر ّق ��ب ،كان ديغول يتو ّقع ا�ستقباله بالورد
احترام� � ًا وتوقي ��ر ًا ل ��ه� ،إال �أنّ �سيك ��و ت ��وري �أراد ي�ضع لهذه
العادة ح� � ّد ًا ،فهي�أ ال�شارع ال ِغين ��ي ،و�أراد �أن يدخل التاريخ
من باب ��ه الأَمامي ،وم�ضى نحو حرب ا�ستعادة �سيادة �أر�ض
وطنه المحتلة من ِقبل باري�س.
الخطبة ال�شهيرة ل�سيكو توري �أمام ديغول:
لق ��د كان �سيكو توري �شخ�صي ��ة كاريزمية ديناميكية،
وعل ��ى ق ��د ٍر كبي � ٍ�ر م ��ن العبقري ��ة ورجاح ��ة العق ��ل ،الذي
م ��ن خالل ��ه تم ّك ��ن �أن يبعث ال ��روح العاطفي ��ة الم�ؤ ّثرة في
ال ّنا�س فكر ّي ًا وح�س ّي ًا وانفعال ّي ًا ،بوا�سطة مهاراته الخطابية
ال ّأخاذة ،المالم�سة لحاجة ال ّنا�س.

فوج ��ئ الجن ��رال ديغ ��ول ب�سل ��وك الم�ستقبلي ��ن
ل ��ه ب�ش ��وارع كوناك ��ري ،وه ��م ي�صرخ ��ون بكلم ��ة
( ،)Independenceوعندم ��ا و�ص ��ل �إل ��ى الق�صر
المن�صة ،وهو
ال�شعب � ّ�ي؛ وقف البط ُل ال ِغين ��ي الإفريقي على
ّ
ابن خم�س ٍة وثالثين ربيع ًا ،ل ُيلقي خطب ًة تُكتب بماء الذهب،
يردّده ��ا جي� � ٌل بعد جي ��ل ،ومما قال ��ه فيها« :ال�سي ��د رئي�س
حكومة الجمهورية الفرن�سية� :إنّ هناك لحظات حا�سمة في
حياة الأم ��م وال�شعوب تحدّد م�صيره ��م ،لحظات تاريخية
الخا�صة ،طريقة تع ّبر
ن�سجته ��ا �أيادي الأبطال بطريقته ��م
ّ
عن التط ّور الب�شري وعن جهاده...
الرئي� ��س؛ نعلم �أنكم ُك ِلفتم بمه ّمة الحفاظ على وحدة
المجتم ��ع الفرن�سي ،ه ��ذا طمو ٌح وجه� � ٌد نبيلُ ،يفتر�ض من
خالل ��ه �أن تفه ��م مطال ��ب ال�شع ��وب الملت�صقة بالمجتم ��ع
الفرن�س ��ي واحت ��رام َو ْعيه ��ا ...ف ��ي الواقع؛ يج ��ب �أال َت ُكون
الأرا�ض ��ي (الإفريقية) الحالي ��ة  AOFو AEFكيانات
�سرمدي ��ة ،ف�سوف تتح ��والن �إلى دول َت ْين قوي َت ْي ��ن �صديق َت ْين
لفرن�س ��ا ،لي�س ��ود االحت ��رام الإن�سان ��ي واالجتماع ��ي،
وكذل ��ك االقت�ص ��ادي وال�سيا�س ��ي لد�ست ��ور برلمانات هذه
الدول وحكوماتها الديمقراطية.
َن ْح ��نُ الإفريق ّيين في غيني ��ا؛ على ثق ٍة ب� ��أنّ �شجاعتنا
ووالءن ��ا و�سعين ��ا المتوا�ص ��ل ال ُمن ِتج للخير ،وح ّبن ��ا للعدالة
والتقدّم� ،سيقود -مع مرور الوقت -قوة مجتمعنا م�ستقب ًال
نح ��و االزده ��ار والحرية� ...س ��وف ي�ؤك ��د اال�ستفتاء في 28
�وات فقط لما ين� ّ��ص عليه
�سبتمب ��ر �أنّ الموق ��ف ال ِغيني م � ٍ
الد�ستور:
 -1الح ��قّ ف ��ي اال�ستق�ل�ال والم�س ��اواة القانوني ��ة بين
ال�شع ��وب المعن ّية ،ح� � ٌّق يعادل حري ��ة هذه ال�شع ��وب لبناء
م� ّؤ�س�سات يختارونه ��ا ،وممار�ستها ف ��ي نط ��اقٍ وا�س � ٍ�ع ف ��ي
والياتهم وفي مجتمعاته ��م ،و�إعطائهم قوة تقرير الم�صير
والحكم الذاتي.
 -2ب ��دون قان ��ون االنف�صال؛ �س ��وف َت ُك ��ون العالقات
الفرن�سي ��ة الإفريقية في الوقت الراهن عالقة ع�شوائية� ،أو
�ضبابية ،ومفرو�ضة على الجيل النا�شئ.

أحمد سيكو توري كان رئيسًا
محبوبًا على الساحة اإلفريقية،
وذلك لجهوده من أجل سالم
الدول اإلفريقية واستقاللها

�سي�سه ��ل (اال�ستفت ��اء) الت�ضام ��ن الف ّع ��ال بي ��ن
ّ -3
ال�شع ��وب وال ��دول الحليفة ت�سريع تنميتها ،ولق ��د قلنا لكم
ب�صراح ��ة ،الرئي�سَ ،ما مطالب ال�شعب؟ ...مطالبنا الأولى
وحاجتن ��ا الأ�سا�سية :كرامتنا ،بحيث لن تكون هناك كرامة
دون حرية ،فنحن ّ
نف�ضل �أن نعي�ش بحر ّيتنا كفقراء على �أن
نعي�ش عبيد ًا بترف»(((.
وقعت هذه الخطبة على الجنرال ديغول وقوع النار في
الفرن�سي
الفرن�سي لم�ش ��روع المجتمع
الح ْلم
اله�شي ��م ،لأنّ ُ
ّ
ّ
كابو�س ف ��ي ِغينيا ،وربم ��ا في �إفريقي ��ا �أجمع،
تح� � ّول �إل ��ى ٍ
الفرن�سي في نبر ٍة غا�ضبة« :ح�سن ًا يمكنكم
و�أجاب الرئي�س
ّ
�أن تح�صل ��وا عل ��ى ا�ستقاللك ��م ،ل ��ن تعتر� ��ض فرن�سا ،لكن
�سيكون هناك بالطبع عواقب»(((.

�سيكو توري واال�ستفتاء:

بعد �أن رجع ديغول خائب ًا من موقف ال ِغينيين وعمدتهم
�سيكو توري رئي�س الحزب الديمقراطي ال ِغينيPDG/ /
 RDAال ��ذي يتمتع ب�شعبي ٍة �ساحقة ،نجح �سيكو توري في
الفرن�سي ف ��ي غينيا ،و�أحبط كذلك
تهمي� ��ش نفوذ الممث ��ل
ّ
Sekou Toure(1959) L’experience
(((
Guineenne et L’Unite Africaine, Impremerie
.81-Lemasson Saint-Lo (Manche). P 74

(((
Sekou Toure (1959) L’experience
Guineenne et L’Unite Africaine, Impremerie
.Lemasson Saint-Lo ( Manche). P 82
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اللعب ��ة الفرن�سية التي كانت متو ّقعة ف ��ي �صندوق االقتراع،
وم ��ن ّثم �ص� � ّوت  %95م ��ن ال ِغين ّيين �ض ّد الخط ��ة الفرن�سية
الفرن�سي في � 28سبتمبر 1958م(((.
والمجتمع
ّ

ا�ستقالل غينيا:

بع ��د تل ��ك الخطب ��ة ال�شهي ��رة ف ��ي � 25أغ�سط� ��س،
واال�ستفت ��اء ف ��ي � 28سبتمب ��ر� ،أُعلنت غينيا دول ��ة م�ستقلة
ف ��ي � 2أكتوب ��ر 1958م ،و�أ�صب ��ح �أحمد �سيكو توري ��ه رئي�س ًا
لجمهوري ��ة غينيا ،في وق � ٍ�ت لي�س في ه ��ذه الدولة الحديثة
�س ��وى  200خريج جامع ��ي ،ون�سبة الأمي ��ة  ،%95ومتو�سط
الدخل ال�سنوي لمعظم الفالحين حوالي .%40
وبرغ ��م ك ّل ه ��ذه التحدي ��ات؛ ف�إ ّن ��ه انتق ��د ال ُّنخ ��ب
الفرن�سي
الإفريقي ��ة الم�ؤ ّي ��دة لفكرة االندم ��اج الإفريق ��ي
ّ
بقول ��ه« :و�إن ��ه ل�سخ � ٌ�ف كبي ٌر م ��ن جان ��ب �أولئ ��ك الزعماء
الإفريق ّيين المندفعين وراء �أوه ��ام االندماج ونعيمه ،التي
العن�صري الخا�ص،
ال يمكن �أن ي�صلوا �إليها ب�أفكار واقعهم
ّ
�ري مج ��رد ال�صف ��ات
ونح ��ن ال نق�ص ��د بالواق ��ع العن�ص � ّ
البيولوجي ��ة ،ولكننا نق�صد الفروق الأ�سا�سية التي هي �أكثر
�أهم ّي ��ة ،والت ��ي ال يمك ��ن �أن تن�صهـر في البوتق ��ة الأوروبية
ال�سا�سة».
الإفريقية التي يح ُلم بها ه�ؤالء ّ

�سيكو توري والثقافة الوطنية:

و�أ�ضاف �أنّ «الكولونيالي ��ة ّ
حطمت ال�شخ�صية القومية
الإفريقي ��ة؛ �إلى حدٍّ جع ��ل بع�ضنا ينظر �إل ��ى قيمنا وتراثنا
وتقاليدنا الأ�صيلة ،و�ص ��ور �إن�سانيتنا ،بعين االزدراء ،ب�أنها
مظه ٌر لحي ��ا ٍة همجي ٍة بدائي ��ة ،لكي يخلق فين ��ا ال ُع َقد التي
ت� ��ؤدّي بن ��ا �إلى اختيار �أ�سل ��وب ال َف ْرن�س ��ة ...لذلك يجب �أن
ن�سع ��ى بجهودنا المتوا�صلة لإيجاد طريقنا الخا�ص للتفكير
يتم تط ّورنا دون الم�سا�س ب�شخ�صيتنا
والتط ّور؛ �إذا �أردنا �أن ّ
طريق لح ّل م�شاكلنا هو الذي ينبع من
الإفريقي ��ة� ،إنّ �أي�سر ٍ
واقعن ��ا الإفريق ��ي ،وك ّلم ��ا كانت ه ��ذه الحلول �ص ��ادر ًة من
�صميم طبيعتها وتط ّورها النظري وهدفها العلمي؛ كان ح ّل
الم�ش ��كالت �أ�سهل و�أب�سط ،لأنّ الذين ي�شتركون في و�ضعها
النظري المجرد،
ل ��ن يكونوا �ضائعين في متاه ��ات التفكير
ّ
الخا�صة ،هكذا يجب �أن تع ّبر
وال ُبعد عن واقعهم وظروفهم
ّ
�صفاتنا المميزة عن �إبداعنا الأ�صيل في التفكير والعمل».
ل ّم ��ا كانت الثقافة ف ��ي �أعلى �س ّلم اهتمام ��ات الرئي�س
توري ،حيث ربطها ب�سيا�سته الوطنية ،لقد قال في الذكرى
الأول ��ى لال�ستقالل � 2أكتوب ��ر 1959م�« :إذا كان ��ت الثقافة
ظاه ��ر ًة غي ��ر منف�صلة ع ��ن الإن�سان؛ فيتح ّت ��م على القادة
ال�سيا�س ّيي ��ن ،الذي ��ن اكت�سب ��وا ثق ��ة ال ّنا� ��س بطريق� � ٍة ح ّرة
وديمقراطي ��ة ،م�س�ؤولي ��ة توجي ��ه تل ��ك الثقافة عل ��ى ال َّن ْهج
ال�صحي ��حَ ،ف ُهم -ف ��ي الوقت نف�سه -الناطق ��ون والممثلون
�أو المدافع ��ون (الر�سم ّيون) ع ��ن تط ّلعات �شعوبهم و ِق َيمهم
الثقافية»(((.

كان �سيكو توري ُيدرك �أهمية الثقافة في حياة ال�شعوب؛
اهتم باللغة الوطنية ،وكان من مقوالته« :يجب �أال
ل ��ذا فقد َّ
تظ ّل �إفريقيا خا�ضع ًة لأفكار و�أ�ساليب التعبير التي فر�ضتها
ال�سيا�سة ال��خ��ارج��ي��ة الفرن�سية
فرن�س ��ا و�إنجلترا والبرتغال ،وغيرها م ��ن الدول الأوروبية،
عليها� إل ��ى الأب ��د� -إذا تب ّن ��ت ه ��ذه ال ��دول لغاته ��ا كلغات وتحدياتها و�آث��اره��ا على �إدارة �سيكو
ر�سمية ،-ب ��ل يتحتَّم على ال ��دول الإفريقية ا�ستعادة تقييم توري:
ف ��ي الوقت ال ��ذي كانت في ��ه نيران ح ��رب اال�ستقالل
الخا�صة ،وتحوي ��ل اللغة الوطني ��ة ال ِغين ّية
لغاته ��ا الوطني ��ة
ّ
�إلى لغ� � ٍة ثقافية؛ ت�سمح له ��ا با�ستعادة �أ�صالته ��ا؛ بتح ّررها م�شتعل� � ًة في الجزائ ��ر؛ �أراد ديغ ��ول منح ال ��دول الإفريقية
من �أ�ش ��كال التعبير الأجنبية التي غالب ًا م ��ا َت ُكون البرهان جن ��وب ال�صحراء ا�ستقال ًال �ضمن ّي ًا ،ل َت ُك ��ون لفرن�سا الكلمة
والدليل على النق�ص الفكري».
((( Basil Davidson (1983 :127) Modern
Africa: A Social and Political History,
.Longman, London, New York
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العلي ��ا ف ��ي ال�سيا�س ��ات الخارجي ��ة والداخلي ��ة والأمني ��ة
الع�سكرية واالقت�صادية لهذه الدول.
وكانت فرن�سا تح ُلم ب� ��أن ت�ستعيد قوتها وهيمنتها على
غيني ��ا؛ ِل َما وهبها ُ
اهلل لها م ��ن الموارد الطبيعية والأرا�ضي
الزراعي ��ة الخالب ��ة ،فهناك ت�سع ��ة �أنهار �إقليمي ��ة تنبع من
غينيا ،منها على �سبيل المثال نهر النيجر.
الفرن�سي روالن بريه (Roland
ولقد �س ّمى الكاتب
ّ
́ )Preغيني ��ا« :االنفج ��ار الجيولوج ��ي»Scandale
 ، Geologiqueوق ��ال« :وتحتف ��ظ غيني ��ا الفرن�سي ��ة
باحتياطي ��ات هائلة من المواد الخ ��ام على كامل �أرا�ضيها،
رئي�سي �إل ��ى الودائع القريبة من
ب�شكل
ولكنن ��ا �سوف ننظر ٍ
ٍّ
المرجح �أن تُ�ستغل الآن :الإيداع الحديدي
البح ��ر ،التي من ّ
ل�شبه جزيرة كال ��وم ،وي�شمل جزيرة تومبو ...ي�ش ّكل واحداً
من �أكث ��ر الودائ ��ع العالمي ��ة الم�ستوردة ،متو�س ��طمحتوى
الحدي ��د من الخام الإيجاب ��ي المعترف به هو ما يقرب من
 ،%5والحمول ��ة م ��ن هذا الخام الإيجاب ��ي المعترف بها هو
 606,000,000طن� .أم ��ا بالن�سبة للخام المحتمل؛ فيمكن
تقدي ��ر حمولت ��ه بحوالي  2ملي ��ار طن؛ بمتو�س ��ط %44من
الحديد»(((.
ج ��ازف �سيكو توري ��ه في خطبت ��ه الم�شه ��ورة ،فكانت
ال�سبع �آن ��ذاك ،و�صارت غيني ��ا الدولة
ك�إح ��دى الموبق ��ات ّ
الفرانكوفونية الوحي ��دة في القارة الإفريقية التي عار�ضت
ّ
خط ��ة فرن�س ��ا؛ متيقنة ب�أ ّنه ��ا ال ت�ضمن لإفريقي ��ا ا�ستقال ًال
الفرن�سي �إلى
الح ْل ��م
حقيق ّي� � ًا ،فح ّولت خطب ��ة �سيكو توريه ُ
ّ
كابو�س.
وج ��اء ر ّد الفع ��ل الفرن�س ��ي �أ�شب ��ه بانتق ��ام الحبي ��ب
المهج ��ور ،فغ ��ادر ثالث ��ة �آالف فرن�س � ّ�ي غيني ��ا ،حاملي ��ن
معه ��م ك ّل م ��ا ي�ستطيع ��ون ،ومد ّمرين ك ّل ما ل ��م ي�ستطيعوا
نقل ��ه ،فالمدار�س ودُور الح�ضان ��ة والمباني الإدارية العا ّمة
ُح ِّط َم ��ت ،وال�سيارات والكتب والأدوي ��ة و�أدوات الم� ّؤ�س�سات
((( Roland Pré (1951 : 90) L›Avenir de
la Guinée française, Imprimerie. de
.Lescaret, Paris

و�س ِح َقت ،والخيول والأبقار في
البحثي ��ة والجرارات ُخ ِّربت ُ
(((
المزارع ُقتلت ،والأطعمة ُحرقت �أو �س ّممت .
واتخ ��دت اال�ستخبارات الفرن�سية عدة خطوات ل ُت ْب َ
رك
غيني ��ا �سيكو توري ��ه عل ��ى َق ْدميها �أم ��ام فرن�س ��ا العظمى،
ف ��ي تل ��ك الأثن ��اء كان جاك ف ��وكار -رئي� ��س اال�ستخبارات
الفرن�سي ��ة - (((SDECEموجود ًا ف ��ي دكار مع فريقه
المك ّل ��ف بغيني ��ا ،وكان موري� ��س روب ��رت Maurice
 Robertالم�س�ؤول عن غينيا.
وم ��ن العمليات الت ��ي د ّبرتها اال�ستخب ��ارات الفرن�سية
لإ�سقاط حكم �سيكو توريه:
حرب اقت�صادية ودبلوما�سية على غينيا :اقترح
 �شنّ ٍهذه الفكرة الجنرال بول غر�سون ،Paul Grossion
فقامت الخدمة ال�سابعة باال�ستخبارات الفرن�سية بتنفيذها
بقي ��ادة غ ��اي ماري ��ان ، Guy Marienneحيث قام
بطباع ��ة ماليي ��ن م ��ن العمل ��ة الغيني ��ة الم ��ز ّورة بمطبعة
 ،SDECEو�إدخاله ��ا بين العملة الغينية ال�صحيحة(((؛
ل�ض ��رب اقت�صاد غيني ��ا الدولة ال�شابة؛ دول ��ة �سيكو توريه،

((( Guinea: )71-Bram Posthumus, (2016 :70
Masks, Music and Minerals, Hurt & Co. ltd,
.London
((( Service de Documentation Extérieure et
.)de Contre-Espionnage (SDECE

خدمة التوثيق الخارجية واال�ستخبارات الم�ضادة.
((( �أق ّر موري�س روبرت ،الجا�سو�س الفرن�سي المكلف ب�ش�ؤون
غينيا ،وك��ان دائ�م� ًا على الخط المبا�شرة مع ج��اك فوكار
كبير الجوا�سي�س الفرن�سيين ،ف��ي كتابهMinistre
 ، de l’Afriqueوفي مقابلة �أجراها �أندريه رينوت
 ،Andre Renaultب�أن هذه العملية كانت ناجح ًة
ج � ّد ًا ،و�أن الأوراق المزيفة ُ�صنعت بمعرفة اال�ستخبارات
و�سربت بوا�سطة الغِين ّيين في المنفي في ال�سنغال.
الفرن�سيةُ ،
Ahmed Sekou )68-Andre Lewin, (2009:67
Tome 4, L’Harmattan, )1984-Touré (1922
.Paris
Histoire )50-Roger Faligo (2012: 45
politique des Service Secret Français: de
la seconde Guerre Mondiale a nos jours,
La Découverte, Paris
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ويق ّر موري�س روبرت بحقيقة هذه الحادثة(((.
وبخا�صة ال�سنغالية
 التمرك ��ز على الحدود ال ِغيني ��ة،ّ
والإيفوارية :بغر�ض تنظيم الجي�ش الفوالني في منطقة فوتا
حرب �أهلي ٍة على �إدارة �سيكو
جالون ،كنقطة انط�ل�اق ل�شنّ ٍ
توريه ،بقيادة العقيد فريدي بوير.Freddy Buer
 تخطي ��ط عملي ��ة اغتي ��ال الرئي� ��س �سيك ��و توريه في1960مُ :د ّبرت على يد العقيد ،Triston Richard
�أحد رم ��وز المباحث واال�ستخب ��ارات الفرن�سية في ال�ش�ؤون
الإفريقي ��ة ،و�أخفق ��ت عملي ��ة االغتي ��ال؛ لأنّ ا�ستخب ��ارات
وتم ك�شف
جهموري ��ة ت�شيكو�سلوفاكيا �أبلغت الرئي�س توريهّ ،
جهاز التن�صت من ِقبل قوات الأمن التون�سية(((.

�أ�سلوب «�أ ّنى لك هذا؟».
ول ��م يع ��د الرئي� ��س �سيك ��و توري ��ه ي ��رى حول ��ه «�سوى
جوا�سي� ��س وعم�ل�اء للكولونيالي ��ة القديم ��ة والجدي ��دة،
وللإمبريالية العالمية ،وللرجعية الإفريقية وال ِغينية» ،وكان
يحلو ل ��ه �أن يردد �أنّ ك ّل «ثورة ت�ستتبع ث ��ور ًة م�ضادة؛ مثلما
�وري هو ترياق
ت�ستتب ��ع الحي ��اة والم ��وت» ،و�أنّ «العنف الث � ّ
العن ��ف الرجع ��ي والت�آم ��ري» ،و�أنّ «الث ��ورة ال ِغيني ��ة ال بقا َء
له ��ا وال حياةَ؛ �إال بقدر ما تُفلح ف ��ي �أن َت ُكون غينيا «مقبرة»
للإمبريال ّيي ��ن وعمالئهم ،و�أذنابهم م ��ن الرجع ّيين وخونة
الأ ّمة والمرتدّين والمتخاذلين و�أزالم ال�شيطان»(((.
وق ��د �أدّت ه ��ذه ال�سيا�س ��ة �إل ��ى االعتق ��االت والعنف،
وخ ��روج مئات الآالف م ��ن ال ِغينيين� إلى ال ��دول المجاورة،
لأنّ الرئي�س َف َق ��دَ الثقة في الجميع ،ولم يعد يدري َمن معه
َومن العدو.

((( وهناك �شهادات كثيرة تُلقي ال�ضوء على ق�ضية الأوراق
ال�ن�ق��دي��ة ال�م��زي�ق��ة ،منها مقتطفات م��ن ع�م��ل ال�ج�ن��رال
« :Aussaressesل��م �أق��ل ك� ّل �شيء ،ال�س ّر النهائي
في خدمة فرن�سا»؛ قاله الجنرال في مقابلة مع –Jean
:Charles Denia
ج��ان :ق��د يبدو ب� ��أنّ ق�صة الأوراق النقدية المزيفة في
ال�ستينيات كانت معروفة لدى الجميع ،لأجل �إ�سقاط النظام
في غينيا؟
ال�ج�ن��رال :لقد كانت الفكرة ج�ي��دة� ،إن�ه��ا كانت فكرتنا،
ولكنها لم تكن من اخت�صا�ص خدمة العمل(Service
 ، )Actionلم �أطلع على تفا�صيل العملية ،فالذي �أعرفه
فقط هو �أنّ مورفان  Morvanمدير الخدمة ال�سابع (من
اال�ستخبارات) هو ال��ذي طبع الماليين من العملة الغينية
المزيفة و�إقحامها ف��ي اقت�صاد غينيا م��ن خ�لال قنوات
مختلفة ،...واعتقد �أنّ هذه العملية �سوف تكون �ضربة خطيرة
لالقت�صاد الغيني.

 توحي ��د الدول الإفريقي ��ة الم�ستقلة تحتلوا ٍء واحد:

الرئي�س �سيكو توريه في مواجهة الم�ؤمرات
الفرن�سية:

حين و�آخر؛
بد�أ �سيكو توريه بتغيير العملة الوطنية بين ٍ
� أحمد �سيكو توري والعمل الإفريقي:
تفاد ّي ًا لتكرار عملية الأوراق المزورة التي د ّبرتها فرن�سا.
الفرن�سي لقيت ما لقيت
لما ان�سحبت غينيا من المجتمع
�كل �شبه نهائ ��ي ،و�أجبر
كم ��ا �أوق ��ف التجارة معها ب�ش � ٍ
ّ
المواطني ��ن على اختيار االثنين يوم� � ًا لل�سوق الوطني؛ بد ًال من �صنوف التهديدات ،التي كادت الدولة تنهار ب�سببها؛ لوال
خا�ص به ��ا ،وا�ستخدم التف ��اف ال�شعب ال ِغيني ��ي حول رئي�سهم �سيك ��و توري ،وبرغم
م ��ن �أن يك ��ون لك ّل مدينة ي ��وم �سوق ٍّ
ذلك؛ لم تح ّد هذه الأزمات من طموح �سيكو توري.

((( Histoire ,)50-Roger Faligo (2012 : 45
politique des Service Secret Français: de
la seconde Guerre Mondiale a nos jours,
.La Découverte, Paris
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�سعى �سيكو توري �إلى توحيد الدول الإفريقية الم�ستقلة
تح ��ت لواءٍ واح ��د ،وكان لزيارت ��ه للرئي�س الغان ��ي «كواميه
نكروم ��ا» �أث ٌر كبي ٌر في غر�س البذرة الأولى لت�أ�سي�س ُم ّ
نظمة
الوحدة الإفريقي ��ة (االتحاد الإفريقي حال ّي� � ًا) ،حيث ك ّو َنا
«اتح ��اد غينيا وغان ��ا» ،وان�ضمت �إليهم ��ا مالي في 1960م،
و�س ّم ��ي« :اتحاد الواليات الإفريقي ��ة الم�ستقلة» ،بالفرن�سية
ُ
(((
( ،)UEAIوبالإنجليزية (. )UIAS
((( جورج طرابي�شي (� :)2001:20أنظمة اال�ستبداد العقائدي:
غينيا �سيكو توري نموذج ًا ،جريدة الحياة ,العدد ،13847
�ص .20
((( جبريل فابوري كروما:
/http://afrikaar.com/7337ت�أريخ-ااالتحاد-الإفريقي

انق�س ��م االتح ��اد ب�سب ��ب الخالف ��ات �إل ��ى وحد َت ْي ��ن
متنازع َت ْين :وحدة مونروفي ��ا ،ووحدة الدار البي�ضاء ،ولقد
كان ل � ٍّ
�كل من ها َت ْي ��ن الوحد َت ْين فل�سف ��ة متباينة في البحث
عن حلول الم�شكالت الإفريقية.
ول ��م ي�ست�سل ��م �سيك ��و ت ��وري له ��ذه الم�ش ��كالت برغم
رئي�س ْين ف ��ي القارة:
تفاقمه ��ا وت�شابكه ��ا ،فات�صل ب�أق ��دم َ
الرئي� ��س الإثيوبي «هيل ��ي �سيال�س ��ي» والرئي� ��س الليبي ��ري
«ويلي ��ام توبم ��ان» ،مقترح ًا فكرة وح ��دة �إفريقية تحت لواءٍ
واح ��د ،فاقتنع الرئي�س ��ان بفل�سفة الرئي�س ت ��وري ،وبد�أ ك ٌّل
منهم ��ا ب�إقناع نظرائهم ��ا بالفكرة ،فاقتنع ��وا ووافقوا على
�إر�س ��ال وزراء خارجيتهم �إلى العا�صم ��ة الإثيوبية لمناق�شة
�سب ��ل َمزْ ج الوحد َت ْي ��ن ،وك ُّل هذه الأعمال كان ��ت من �أفكار
�سيكو توري.

�إفريقي ��ا ،في �إحدى زياراته لغيني ��ا كوناكري« :عندما قلتُ
ذاهب �إلى غيني ��ا ،فقال لي ب�أن� أُ َب ّلغ
للرئي� ��س مانديال ب�أني ٌ
تحيته الأخوية الحا ّرة �إليكم -رئي�س غينيا -و�أن �أقدّم �إليكم
ال�شك ��ر على دعمكم وم�ساعدتكم ل�شعب جنوب �إفريقيا في
مقاومتهم لأج ��ل التحرير» ،فر ّد الرئي�س ال ِغيني قائ ًال�« :إنّ
لح ْلم القومية الإفريقية التي ظ ّلت جزء ًا من
دولتنا �صادقة ُ
(((
�سيا�ستنا الخارجية» .

تقوية �شوكة حكومة الرئي�س َنك ُرومَا:

ومن �أعمال �سيكو ت ��وري :تقوية �شوكة حكومة الرئي�س
َنك ُر َوما -رئي�س غانا -في االنقالب الع�سكري عام 1966م،
وقد دعاه �أحمد �سيكو توري �إلى تو ّلي من�صب نائب الرئي�س
لحكوم ��ة غينيا ،وهو م�شه ��د لم يتكرر في تاري ��خ ال�سيا�سة
العالمية كثير ًا �إال في غينيا في عهد �سيكو توري.

 م�ساندت ��ه لجن ��وب �إفريقيا ف ��ي تحريرهادبلوم�س ّياً وماد ّياً:
�سان ��د �سيك ��و ت ��وري جن ��وب �إفريقي ��ا ف ��ي تحريره ��ا
دبلوم�س ّي� � ًا وماد ّي� � ًا ،وف ��ي ه ��ذا يقول �أح ��د ر�ؤ�س ��اء جنوب

((( ج�ب��ري��ل ف��اب��وري ك��روم��ا:

http://www.alquds.

uk/?p=383582

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

تقارير
�أحمد �سيكو توري وفكره الإ�سالمي:

َر ْف�ض �سيكو توري لنظرية ف�صل الدين عن الدولة:
رف� ��ض �سيك ��و توري نظرية ف�ص ��ل الدين ع ��ن الدولة
وال�سيا�س ّية
(�أي ف�ص ��ل الإ�سالم عن الحي ��اة االقت�صادي ��ة ّ
االجتماعي ��ة) ،ور�أَى �أنّ تل ��ك دع ��اوى ال�سيا�س ّيي ��ن الذي ��ن
يري ��دون ت�سخير ال�سيا�سة لأهوائهم وطموحاتهم ،فلم يجد
الرئي� ��س الفيل�سوف ف ��ي ال ِع ْل ��م تعار�ضا ًمع الدي ��ن ،بل ع ّد
ال ِع ْلم �أكبر برهان على وجود اهلل.

يرى � ّأن م�صطلح «ال�سيا�سة الإ�سالمية» � ّ
أدق
من «الإ�سالم ال�سيا�سي»:

ور�أَى �سيك ��و توري� أنّ م�صطل ��ح «ال�سيا�سة الإ�سالمية» � ّ
أدق
م ��ن م�صطلح «الإ�سالم ال�سيا�سي» ،بمعنى �أنّ ال�سيا�سة تعمل في
نطاق ومحدّدات الإ�سالم ،ال �أن يكون الإ�سال ُم م ّ
ُ�سخر ًا للأهداف
التم�سح بالدين لجعل ال�سيا�سات مقبولة.
ال�سيا�سية ،في�أتي ّ

�أح����م����د ���س��ي��ك��و ت������وري وج���ه���وده
الإ�سالمية:
م�شاركت ��ه ف ��ي ت�أ�سي� ��س منظم ��ة الم�ؤتم ��ر
الإ�سالمي:

كان له ��ذا المنا�ض ��ل الإفريق � ّ�ي باع ًا طوي�ل ً�ا في ت�سيير
الق�ضاي ��ا الإ�سالمية ،وتوحي ��د �صفوف ق ��ادة الم�سلمين في
مواجهة التحديات ،ولع ّل من �أبرزها ت�أ�سي�س منظمة الم�ؤتمر
الإ�سالمي (  OCI/OICمنظمة التعاون الإ�سالمي).
فق ��د اقترح �سيك ��و توري فكرة ت�أ�سي� ��س ال ُم ّ
نظمة على
الملك في�صل بن عبدالعزي ��ز �آل �سعود عند لقائه بجاللته
و�صل تجم ��ع الدول الإ�سالمية،
ع ��ام 1964م؛ ليكون همزة ٍ
وتكون به ��و ًا لعر� ��ض وح ّل مختل ��ف م�ش ��كالت المجتمعات
الإ�سالمي ��ة ،وتح ّقق ��ت الفكرة ف ��ي � 25سبتمبر 1969م في
العا�صمة المغربية الرباط.

دف � ��اع � ��ه ع � ��ن ف �ل �� �س �ط �ي��ن وم� �ق� � ّد�� �س ��ات� �ه ��ا
الإ�سالمية:

م ��ن �أ�صح ��اب ال�ص ��وت العال ��ي ف ��ي الدف ��اع ع ��ن فل�سطين
ومقدّ�ساته ��ا الإ�سالمي ��ة ،من ��ذ ذل ��ك الوقت قطع ��ت غينيا
لعدد من الدول
اتجه ٍ
عالقاته ��ا الدبلوما�سية ب�إ�سرائيل ،وقد ّ
الإفريقية �ساعي ًا لقطع عالقاتها ب�إ�سرائيل ،قال Victor
Levineو « :Timothy lakeكان الإ�س�ل�ام-
�آنذاك� -أداة التقارب
الدبلوما�سي بين الدول الإ�سالمية»(((.
ّ

نجاحه في �إعادة ع�ضوية م�صر �إلى منظمة
الم�ؤتمر الإ�سالمي:

ول ّم ��ا ُج ّمدت ع�ضوية م�ص ��ر في جامعة ال ��دول العربية،
و ُم ّ
ال�سالم
نظم ��ة الم�ؤتمر الإ�سالم ��ي ،عقب توقيع اتفاقي ��ات َّ
الم�صري ��ة الإ�سرائيلي ��ة ،عم ��ل �سيك ��و ت ��وري جاه ��د ًا لإعادة
م�ص ��ر ،فقد قال ف ��ي اجتماع ُم ّ
نظمة الم�ؤتم ��ر الإ�سالمي عام
1984م بالدار البي�ض ��اء« :لقد ا ّت�ضح لنا جميع ًا :ب�أنّ م�شاكلنا
لن ُتح ّل بتجمي ��د ع�ضوية م�صر ،بل على العك�س ،فقد ازدادت
(م�شكالتنا) تع ّقد ًا؛ لأننا �صرنا �أكثر �ضعف ًا ،فبعد �إبعاد م�صر
وتعلي ��ق ع�ضويتها �ض ّم ��ت �إ�سرائي ُل القد� � َ�س ،و�أ�صبحت حركة
التحرير الفل�سطينية (فتح) مهدّدة بالإبادة ،و�أ�صبحت �سوريا
تتعر�ض ال�ستفزا ٍز متوا�صل ،وهكذا دفعنا ثمن ًا غالي ًا ل ُفرقتنا»،
وكان لهذه الت�صريحات الوا�ضحة من الرئي�س ال ِغيني �أثر كبير
(((
في �إعادة ع�ضوية م�صر �إلى منظمة الم�ؤتمر الإ�سالمي.

وم��ن جهود �سيكو ت��وري خ��ارج قارة
�إفريقيا:
محاولته ح ّل الأزمة العراقية الإيرانية:

ول ��م تكن الأزم ��ة العراقية الإيرانية غائب� � ًة عن دائرة
اهتم ��ام �سيك ��و ت ��وري ،فق ��د َب � َ�ذ َل م ��ا كان ف ��ي ُو ْ�س ِعه من
المح ��اوالت لوقف نزيف ال ��دم بين الدول َت ْي ��ن الم�سلم َت ْين،
ال�س�ل�ام الإ�سالمية»
وكان الرئي� ��س ال ِغين ��ي رئي�س «لجن ��ة َّ
التّابعة ّ
لمنظمة الم�ؤتم ��ر الإ�سالمي ،وقد ذكر �أنه «�سيكون
�صعب� � ًا ج ّد ًا على ّ
المنظم ��ة� أن تلع ��ب َد ْور المحكمة للف�صل

تزامن ت�أ�سي�س ُم ّ
نظم ��ة الم�ؤتمر الإ�سالمي مع العدوان
الإ�سرائيل ��ي عل ��ى ال�شع ��ب الفل�سطين ��ي وح ��رق الأق�ص ��ى
((( http://www.tandfonline.com/doi/abs/10.1
ال�شري ��ف ف ��ي � 21أغ�سط� ��س 1969م ،لق ��د كان �سيكو توري
00064246.1974.11431439/080
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((( 0/www.tandfonline.com/doi/abs/10.1080
0064246.1974.11431439

بي ��ن الظالم والمظل ��وم ،ولكن يجب �أن تنته ��ي هذه الأزمة
من خالل التدابير العادل ��ة (الدبلوما�سية) وال�شريعة؛ لأنّ
يوحدهم».
ال�شيطان يف ّرق بين ال ّنا�س ،والإ�سالم ّ
�إل ��ى �أن ق ��ال« :ل�سن ��ا هنا للإجاب ��ة عل ��ى �أ�سئلتك ��م،
ال�سالم �إليكم ،ولأج ��ل و�ضع حدٍّ لهذه
ولكن جئن ��ا حاملين َّ
الح ��رب ،ونتو�س ��ل �إليك ��م �أن نر ّكز على ح� � ّل الم�شكلة ،و�إنّ
القي ��ام ب� ّأي ت�ضحي ٍة وجهدٍ في �سبي ��ل الإ�سالم لي�س خيانة،
ال ّ
�شك ب�أنّ هذه الحرب لن تقت�صر على �إيران والعراق؛ بل
دول �أخرى.(((»...
�ستتجاوزهما �إلى ٍ

�إنتاجات �سيكو توري العلمية:

�أحم ��د �سيكو ت ��وري؛ كان رئي�س ًا محبوب� � ًا على ال�ساحة
الإفريقي ��ة ،وذلك لجهوده من �أج ��ل �سالم الدول الإفريقية
وا�ستقالله ��ا ،ولم يف ّوت ملت ًقى �أو محف ًال دول ّي ًا �إال دافع فيه
بالحجة والمنطق عن الق�ضايا الإفريقية والعربية �أي�ض ًا.
ّ
وقد خ � ّ�ط تجارب ��ه و�أفكاره في ع ��دة م�ؤلف ��ات ،منها:
(�إفريقيا والثورة)�( ،إفريقيا في م�سيرة النه�ضة)( ،الثورة
والدي ��ن)( ،التجربة الفنية والوح ��دة الإفريقية)( ،الئحة
الح ��زب الديمقراط ��ي ال ِغين ��ي)( ،الجماع ��ات ال ِع ْرقي ��ة
والحزب والم�س�ألة القومية)( ،تاريخ الحزب الديمقراطي
ال ِغيني)( ،ال�شعب والثقافة والثورة).

وفاته:

تُوف ��ي �أحم ��د �سيكو ت ��وري عام 1984م ،خ�ل�ال عملية
جراحي ��ة �أُجري ��ت ل ��ه ف ��ي كليفالن ��د (�أوهاي ��و /الواليات
ال�سالم الإ�سالمي ��ة التابعة
المتح ��دة) ،وه ��و رئي�س لجن ��ة َّ
لمنظمة الم�ؤتمر الإ�سالمي.

الخاتمة:

ثالث ��ة وثالث ��ون عام ًا على رحيل زعي ��م دولة ،له ما له
وعليه ما عليه ،ج ��اء �سيكو توري حين جاء منعطف ًا حا�سم ًا
ف ��ي التاري ��خ الإفريقي الحدي ��ث ،واعد ًا بالكثير ف ��ي عا َل ٍم
يبحث عن الهوية.
بع ��د فت ��ر ٍة وجي ��ز ٍة من رحيل ��ه؛ ب ��د�أ ال�شع ��ب ال ِغيني،
والإفريقيُ ،يدركون حقيقة الرجل الذي �صاغ مالمح دولته
حت ��ى اليوم ،ويتباكون على رحيله حين يرون ر�ؤ�ساء �آخرين
يدفنون ر�ؤو�س �شعوبهم في التراب.
ه ��ذا هو �سيكو توري ��ه ،حفيد «�سام ��وري توريه» ،الذي
دم
�أخ ��رج اال�ستعم ��ار الفرن�سي م ��ن �أر�ضه دون ح � ٍ
�رب وال ٍ
مه ��راق ،و�أجب ��ر الفق ��راء على ح ّب ��ه ،و�أجبر �أع ��دا َءه على
احترامه ،حتى بعد مماته ،وجعل ل�شعبه قيم ًة بين ال�شعوب،
وفتح �آفاق الوحدة في العا َل َم ْين الإفريقي والإ�سالمي 

بع� ��ض الجوائ ��ز الت ��ي ح�ص ��ل عليه ��ا �سيك ��و
توري:

عدد من الجوائز ،اعتراف ًا بدَ ْوره
ح�صل �سيكو توري على ٍ
المتم ّي ��ز في القارة ال�سمراء ،منه ��ا« :جائزة لينين لل�سالم»
ف ��ي ماي ��و ١٩٦١م ،و «ق�ل�ادة الني ��ل» م ��ن الرئي� ��س الراحل
عبدالنا�صر �أثن ��اء زيارته لم�صر ف ��ي ١٩٦١م ،و «الدكتوراه
الفخرية في التاريخ الإ�سالم ��ي» من جامعة الأزهر؛ تقدير ًا
لدَ ْوره وكفاحه �ض ّد الم�ستعمر في القارة الإفريقية.
((( Abdullah Al-Ahan (2017: 199) Conflict
Resolution in Muslim Societies: the
rule of the OIC. Qur’anic Guidance for
Good Governance: A Contemporary
Perspective.
Islamic
University
of
.Malaysia
ثقافية ف�صلية َّ
محكمة متخ�ص�صة في �ش�ؤون القارة الإفريقية
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استراتيجية منقوصة :مشروع «مارشال»
دولي لمواجهة اإلرهاب في إفريقيا
�أ .م�صطفى �شفيق عالم
كات�ب ومحل�ل �سيا�س�ي – باح�ث ف�ي
العالقات الدولية
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احت�ضنت

ا لعـا �ص�مــــــــة
البوركينيــــــ�ة
(واجادوج�و) ،خلال الفت�رة � 8-6س�بتمبر
2017م ،م�ؤتم�ر ًا دول ّي� ًا ح�ض�ره المئ�ات م�ن
الخب�راء والأكاديم ّيي�ن والع�س�كر ّيين من نحو
ع�ش�ر دول �إفريقي�ة و�أوروبية ،للتباحث ب�ش��أن
�إمكاني�ة افتت�اح م�ش�روع «مار�ش�ال» جدي�د؛
ال�ساحل
لمواجهة
ّ
التحديات الأمنية في منطقة ّ
وال�صحراء ،التي تم ّثل نقطة انطالق للتنظيمات
الإرهابية في القارة الإفريقية.

ووفق� � ًا لمداخالت الخبراء في الم�ؤتمر؛ ف�إنّ الم�شروع
ينه�ض على �إقامة ع� �دّة مرتكزات� ،أبرزها :تنفيذ «برنامج
مخ�ص�ص للديونُ ،يتيح للدول الإفريقية التز ّود بالتجهيزات
َّ
المنا�سبة؛ من �أجل مواجهة التحدّيات الأمنية»� ،إ�ضاف ًة �إلى
«�إعداد ا�ستراتيجي ��ة لمكافحة الإرهاب على م�ستوى الدول
الإفريقي ��ة ،تن ��درج في �إطار ّ
خط ��ة م�شتركة عل ��ى م�ستوى
االقت�صادات المحلية».
ي�أتي ذلك بعد نحو َ�ش ْهر َين من «ق ّمة مالي» ،التي اتفق
ال�ساحل الخم�س (مالي ،والنيجر،
فيها قادة مجموعة دول ّ
وبوركينا فا�س ��و ،وموريتاني ��ا ،وت�شاد) ،بم�شارك ��ة الرئي�س
الفرن�سي �إيمانويل ماكرون ،على �إن�شاء قوة �إقليمية م�شتركة
�ض� � ّد التنظيمات «الإرهابية» ال ّن�شطة بالمنطقة ،وقوامها 5
�آالف عن�ص ��ر ،بتكلف ٍة ُتق� �دّر بنحو  423ملي ��ون يورو ،حيث
اتف ��ق الح�ضور على �أن تبد�أ تلك القوة مها ّمها بنهاية العام
الج ��اري ،الأمر الذي يطرح ت�س ��ا�ؤالت جدّية :ب�ش�أن جدوى
مثل هذه اال�ستراتيجيات «الفوقي ��ة» ذات ال�صبغة الأمنية؛
للتعاط ��ي م ��ع مخاطر الإره ��اب في هذا الإقلي ��م الإفريقي
الم�ضطرب!

م�شروع مار�شال :ا�ستدعاء منقو�ص
للتاريخ:

ا�ستلهم الم�شروع «الإفريقي – الأوروبي» الجديد ا�سمه
م ��ن «م�شروع مار�شال» التاريخ ��ي ،Marshall Plan
الذي نفّذته الواليات المتحدة الأمريكية في �أعقاب الحرب

العالمية الثانية لإنقاذ �أوروبا من �آثار الحرب ،وفق ًا لقانون
الإنعا� ��ش الأوروبي European Recovery Act
الذي �أق ّره الكونجر�س الأمريكي في �أبريل من عام 1948م.
على ال ّرغم من هذا االتفاق المظهري في اال�سم؛ ف�إنّ
الم�شروع ْين؛ �سياق ّي ًا وتطبيق ّي ًا،
ث ّمة فروق ًا جوهرية بين كال
َ
تجع ��ل من ا�ستح�ض ��ار هذا اال�سم التاريخ � ّ�ي الب ّراق مج ّرد
«ع ْ�سكرة» �إقليم
واجهة «ت�ضليلية» نحو مزي ��دٍ من �إجراءات َ
جيل جديدٍ من اال�ستعمار ّيين
ال�ساحل وال�صحراء؛ ل�صالح ٍ
ّ
الأوروب ّيي ��ن ،الذين يبتكرون الالفت ��ات الم�ضيئة ال�صطياد
«فرا�ش ��ات» الم�صالح والنفوذ في القارة الإفريقية؛ بنعوم ٍة
و ُي�سر.
�إذ ل ��م يكن «م�شروع مار�ش ��ال» التاريخي مج ّرد ُحزْ مة
م ��ن الم�ساع ��دات والمِ َن ��ح والهِ َب ��ات والقرو� ��ض الم ّي�سرة
الأمريكي ��ة ل ��دول الق ��ارة الأوروبي ��ة ،فح�س ��ب ،لك ّن ��ه كان
منظوم� � ًة ا�ستراتيجي� � ًة متكامل� � ًة ،عم ��دت به ��ا الوالي ��ات
المتح ��دة �إلى �إنقاذ القارة الأوروبية م ��ن الوقوع في قب�ضة
المتع�صبة ،مجدّد ًا؛
الأف ��كار الفا�شي ��ة والنازية ،والقومي ��ة
ّ
�وات من
بفع ��ل واق ��ع الدّمار ال ��ذي �شهدت ��ه القارة بعد �سن � ٍ
الحرب والخراب.
لقد �أدركت وا�شنط ��ن� ،آنذاك� ،أنّ ا�ستم ��رار الأو�ضاع
االقت�صادية المنهارة في �أوروبا �س ُي�ساعد القوى المتط ّرفة
الحكم
ف ��ي المجتمعات الأوروبية على ال�سيط ��رة على ُن ُظم ُ
م ��ن جدي ��د ،لذل ��ك كان ��ت ُحزْ م ��ة الإنق ��اذ االقت�ص ��ادي
متوازي� � ًة مع ُح ��زَ ٍم �أخ ��رى ذات �أبعاد �سيا�سي ��ة واجتماعية
وثقافي ��ة� ،أنتجت بنا َء ُن ُظ � ٍ�م ديمقراطية حقيقية� ،أعلت من
ثقافة حق ��وق الإن�س ��ان ،وقامت برعاية الحري ��ات الفردية
وحمايته ��ا ،و�شمل ��ت بمظلته ��ا الأطياف المجتمعي ��ة كا ّف ًة؛
دونما تمييز �أو �إق�صاء.
وه ��و الأمر الذي قف ��ز بالق ��ارة الأوروبية ،بع ��د عقودٍ
قليل ��ة من بدء ه ��ذا الم�شروع الإنقاذي ،م ��ن قارة الحروب
العالمية �إلى ق ��ارة «االتحاد الأوروبي»؛ ذلك النمط الفريد
م ��ن التعاون والتكامل بين ال ُفرقاء ال�سابقين على الأ�صعدة
كا ّفة ،و�ص ��و ًال �إلى بناء اال�ستراتيجي ��ات الدفاعية والأمنية
واالقت�صادية وال�سيا�سية الم�شتركة؛ على َقدَ م الم�ساواة.
َب ْيد �أنّ «م�ش ��روع واجادوجو المار�شال ��ي» الجديد هو:
�إع ��ادة توظيف للمقاربات الأمني ��ة العقيمة في التعاطي مع
ثقافية ف�صلية َّ
محكمة متخ�ص�صة في �ش�ؤون القارة الإفريقية
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ظاه ��رة الإرهاب بالدول النامية ،والت ��ي تهدف في الأخير
�إل ��ى �إلق ��اء ال ّلوم عل ��ى ّ
ال�ضحية م ��ن دون الم�سا� ��س بهيبة
الجالد الذي يحمل م�شعل الم�ساعدة دوم ًا؛ ا�ستكما ًال للدَ ْور
«ال ّر َ�سال ��ي» الذي طالم ��ا �أجاد «الرجل الأوروب ��ي الأبي�ض»
ال�سمراء.
َل ِع َبه في القارة ّ
فحينم ��ا يكون (ال�ضل ��ع الأول) من «م�ش ��روع مار�شال
مخ�ص�ص للديون،
الإفريق ��ي» الجديد هو �إقامة« :برنام ��ج َّ
يتي ��ح للدول التز ّود بالتجهيزات المنا�سبة من �أجل مواجهة
التح ّدي ��ات الأمنية»؛ ف�إنّ ه ��ذا يعني باخت�ص ��ار� :أنْ هَ ُل ّموا
�أ ّيها الأفارقة لإثق ��ال كاهلكم بالمزيد من الديون ،ومن َث ّم
مخ�ص�ص يتيح لكم التز ّود ب�أحدث
التبعي ��ة ،فلدينا برنامج َّ
�صيحات الأ�سلحة الأوروبي ��ة الف ّعالة حتى تقاتلوا الإرهاب،
وتُخ ّل�ص ��وا العال � َ�م من ��ه ،بينم ��ا تنتع� ��ش خزائ ��ن �شركات
الأ�سلح ��ة الأوروبية التي لن تجد �أ ْف َ�ض ��ل من بلدانكم �سوق ًا
لت�صريف ب�ضاعتها الراكدة!
وعندما يك ��ون (ال�ضلع الثاني) من تلك اال�ستراتيجية
هو� :إن�شاء ق ّوة �إقليمية م�شتركة �ض ّد التنظيمات الإرهابية؛
ف� ��إنّ هذا ي�ستتبع ��ه وجود «قي ��ادة» لهذه الق ��وة الم�شتركة،
�ستك ��ون َق ْطع ًا «�أوروبي ��ة» ،فرن�سية على الأرج ��ح ،ف�إنّ هذا
يحم ��ل مع ًنى وا�ضح� � ًا :ه ��و ا�ستم ��رار ا�ستدع ��اء الأوروبي
َ
«الخ ّي ��ر» لإنق ��اذ الإفريق ��ي «البائ� ��س» ال ��ذي ال ي�ستطي ��ع
ً
ً
ال َع ْي�ش ،وفق� �ا لل ّذهنية الإمبريالية الأوروبية ،بعيدا عن ِنير
اال�ستعمار واالن�ضواء تحت لوائه.
وحت ��ى يك ��ون الأم ُر مقب ��و ًال؛ ف�ل�ا ب�أ�س م ��ن �أن يحمل
(ال�ضل ��ع الثالث) من «م�شروع مار�ش ��ال الإفريقي» «جزرة»
�إغراء تقليدية ،مع االكتفاء بعب ��ار ٍة مقت�ضبة حول�« :إعداد
ا�ستراتيجي ��ة لمكافح ��ة الإره ��اب عل ��ى م�ست ��وى ال ��دول،
تندرج في �إط ��ار ّ
خطة م�شتركة على م�ست ��وى االقت�صادات
المحلي ��ة»� ،إذ ال ب�أ�س ف ��ي هذا الإطار �أن يت � ّ�م تمويل بع�ض
الخدم ��ات اللوج�ستي ��ة ذات الطبيع ��ة االقت�صادية في دول
ت�صب بالأ�سا�س ل�صالح القوة الع�سكرية الم�شتركة
الإقليمّ ،
بقيادتها الأوروبي ��ة ،ال في �صالح الإقليم الذي يفتقر ب�شدة
�إل ��ى تنمي ٍة حقيقي ٍة تحم ��ل مق ّومات التوطي ��ن واال�ستدامة؛
للخروج به من براثن الفقر والجهل والتخ ّلف والتبعية.
مار�شال «تنموي» ..هذا ما تريده �إفريقيا:
وفق� � ًا لالقت�صادي البريطان ��ي ال�شهير هارولد ال�سكي
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تنا�سب عك�سي ٍة بين
Harold Laski؛ ف�إنّ ث ّمة عالق َة
ٍ
ً
ب�شكل عام ،وخ�صو�صا العنف
التنمي ��ة االقت�صادية والعنف ٍ
المرتبط ب�أبع ��ادٍ �سيا�سية ،فكلما تزايدت مظاهر الإ�صالح
إقليم ما؛ انح�سرت مظاهر العنف
االقت�صادي ف ��ي دول ٍة �أو � ٍ
ال�سيا�سي ومعدالته في تلك الدولة �أو ذاك الإقليم ،ومن ّثم
ينخف� ��ض العنف في ال ُّن ُظم ال�سيا�سي ��ة التي تعتمد الحداثة
والإ�ص�ل�اح ،نظ ��ر ًا لوجود م� ّؤ�س�س ��ات �سيا�سي ��ة واجتماعية
واقت�صادية و�سيطةّ ،
تنظم العالقة بين الحاكم والمحكوم,
وت�ضبط بو�صلة الحراك االجتماعي حال انجرافه نحو تيار
العن ��ف ،وتعيده �إلى م�ساره الطبيع ��ي العقالني المن�ضبط،
والعك�س �أي�ض ًا �صحيح.
ُ
ال�صراع
وحينم ��ا ت�ؤكد تقاري ُر معهد هيدلبيرج لأبحاث ّ
الدول ��يThe Heidelberg Institute for
،International Conflict Research
للعام ْي ��ن 2015م و2016م� ،أنّ ق ��ارة �إفريقي ��ا تحت�ضن �أكثر
َ
ال�صراعات العنيفة في العالم ،منها نحو
من  %48من جملة ّ
� 21صراع� � ًا م�س ّلح ًا اندلع خ�ل�ال العام 2016/2015م ،من
ال�سنة،
بين � 43صراع ًا م�س ّلح ًا حول العالم اندلع خالل تلك ّ
كم ��ا تحت�ضن القارة م ��ا جملته � 97صراع� � ًا م�س ّلح ًا ممتد ًا،
م ��ا بي ��ن دول ��ي وتحت دول ��ي ،تم ّثل نح ��و  %25م ��ن �إجمالي
ال�صراعات الم�س ّلحة العنيفة في دول العالم ،ف�إنّ هذا يعني
�أنّ م�س ��رح الإره ��اب قد ُن�صب وب ��ات ُمهيئ ًا ل ��ك ّل الالعبين
الإقليم ّيين والدول ّيين للولوج �إلى القارة من خالله.
ال يعن ��ي هذا �إن ��كار وج ��ود مظاهر العن ��ف والإرهاب
ف ��ي �إفريقيا� ،أو ع ّده ��ا ظاهرة م�صطنعة ،بق ��در ت�أكيد �أنّ
«ع َر�ض� � ًا» ولي�ست َ«م َر�ض ًا»،
تل ��ك الظاهرة تبقى في الأخير َ
فالمر� ��ض الع�ض ��ال الحقيقي ف ��ي ج�سد الق ��ارة الإفريقية
الواع ��د هو «غياب التنمية الم�ستدام ��ة» ،وا�ستنزاف موارد
القارة عبر ا�ستغالل القوى الدولية الكبرى لثروات �إفريقيا
�كل مبا�شر ،و�إغراق المجتمع ��ات الإفريقية في م�ستنقع
ب�ش � ٍ
وال�صراع ��ات الأهلية الم�س ّلحة ،ومن ّثم ا�ستغالل
الحروب ّ
ال�صراع ��ي لتعظيم
الق ��وى الكب ��رى �أي�ض ًا لذل ��ك المن ��اخ ّ
مبيعاته ��ا من ال�سالح ،والتدّخل ف ��ي �صنع القرار الإفريقي
م ��ن بواب ��ة ّ
ال�ش� � َراكات الأمني ��ة الم�شروط ��ة ،والتحالفات
اال�ستراتيجية الع�سكري ��ة غير المتكافئة؛ ك�صور ٍة من �صور
اال�ستعمار الجديد للقارة.

م�شروعات
بن ��ا ًء عليه؛ ف�ل�ا ُيوجد عاق ��ل يعار�ض �أي ��ة
ٍ
ا�ستراتيجي� � ٍة لمجابه ��ة ظاهرة الإرهاب ف ��ي �إفريقيا ،لكن
يج ��ب �أن َت ُكون تلك الم�شروعات �أُ ُطر ًا حقيقي ًة للعمل ،وغير
ُم َح ّم َل ��ة ب�أجندات الم�ستعمِ ر القدي ��م و�أهدافه اال�ستنزافية
لخي ��رات الق ��ارة وثرواتها من جه ��ة ،وواجه ��ة ل َ
ـ«�ش ْرعنة»
حكم ديكتاتورية فا�سدة ،لطالم ��ا ه ّي�أت المناخ ،على
ُن ُظ ��م ٍ
مدار عقودٍ �سابقة ،لنم ّو التنظيمات الإرهابية وتوالدها في
البيئة الإفريقية؛ من جهة �أخرى.
�إنّ الم�ش ��روع اال�ستراتيج ��ي ال�شام ��ل ال ��ذي تتوفر له
فر� � ٌ�ص كبي ��ر ٌة لمواجه ��ة التهدي ��دات الإرهابية ف ��ي البيئة
الإفريقية ،من الأهمية بمكانٍ �أن يكون في الإطار التكاملي
ال�شام ��ل نف�سه ال ��ذي تب ّناه «م�ش ��روع مار�ش ��ال» التاريخي،
ال ��ذي �أنقذت ب ��ه الواليات المتح ��دة حلفاءه ��ا الأوروب ّيين
من خط ��ر الوقوع في قب�ض ��ة الأفكار العن�صري ��ة والقومية
المتط ّرفة من جديد.
ومم ��ا ال �ش ��ك في ��ه؛ �أنّ المدخ ��ل الأمن ��ي ُيع� � ّد ركيزة
�أ�سا�سي ��ة لبناء ا�ستراتيجية متكامل ��ة لمجابهة الإرهاب في
�إفريقي ��ا ،لكن من ال�ضروري ،لكي ي�ؤت ��ي ثماره� ،أن يتكامل
ي�سياقات
ومرتكزات �أخرى ال تق ّل �أهمي ��ة ،تتعلق
ٍ
ٍ
مع �أبع ��ادٍ
اقت�صادي ��ة و�سيا�سي ��ة واجتماعي ��ة وثقافية ع� �دّة ،تن�صهر
بع�ضه ��ا م ��ع بع�ضها الآخر ف ��ي بوتقة زمني ��ة مالئمة؛ حتى
ُت�ؤْ ِتي ثمارها المرج ّوة في الوقت المنا�سب.
وعلي ��ه؛ ف� ��إنّ االقت�ص ��ار عل ��ى المعالج ��ات الأمنية
واال�ستخباراتي ��ة التقليدي ��ة لمكافحة مظاه ��ر التط ّرف
عيد ْي ��ن ،الفك ��ري والعملياتي ،في
ال�ص َ
والإره ��اب عل ��ى ّ
�إفريقي ��ا ،ممزوج ��ة ببع� ��ض الم�ساع ��دات االقت�صادية،
ك�أداة ابت ��زاز معتادة في ال�سيا�س ��ات الدولية ،في �أغلب
الأحي ��ان ال يك ��ون ذا ج ��دوى عل ��ى المد َي َي ��ن ،المتو�سط
والطوي ��ل ،م ��ا ل ��م تك ��ن ث ّم ��ة ّ
بحزْ م ��ة
خط� � ٌة مقترن� � ٌة ُ
ا�ستراتيجيات �سيا�سي ��ة وثقافية ومجتمعية واقت�صادية،
تقود �إلى م�صالح ٍة وطني ٍة بين الأطراف المت�صارعة في
دول الأزم ��ات الإفريقية ،وتُعلي من ثقافة الحوار ال َبنّاء،
والحكم الر�شيد ،وتق�ضي على
وت�ؤ ّكد مفردات ال�شفافية ُ
منظوم ��ة الف�ساد واال�ستب ��داد والتمييز بي ��ن �أبناء البلد
الواح ��د ،للو�صول �إلى دولة الرفاهي ��ة ،الركيزة الرئي�سة
ال�سم ��راء ،وفق ًا لم ��ا �أثبتته
لل�سل ��م والأم ��ن ف ��ي الق ��ارة ّ
ّ

الخب ��رة الأوروبية التاريخية ف ��ي تجفيف منابع الفا�شية
القومية والق�ضاء على م�س ّبباتها.
ً
الق�ض ��اء عل ��ى الإرهاب ف ��ي �إفريقي ��ا �إذا ال يكون في:
�إع�ل�ان الرئي� ��س الفرن�س ��ي «ماك ��رون» ،على هام� ��ش ق ّمة
مال ��ي -يولي ��و 2017م� ،أنّ باري� ��س �ستق� �دّم �سبعي ��ن عرب ًة
مدرع� � ًة وثمانية ماليين ي ��ورو� ،إ�ضاف ًة �إلى دع � ٍ�م لوج�ستي
وعمليات ��ي للقوة الع�سكرية الجديدة التي �أُطلق عليها ا�سم:
ال�ساحل» ،في حين �أن ��ه كان الأولى به
«التحال ��ف من �أج ��ل ّ
�أن ُيطل ��ق عليه اال�سم الحقيقي الهدف ��ي المن�شود والمتّ�سق
مع نياته ،وه ��و« :التحالف من �أجل دع ��م النفوذ الفرن�سي
ال�ساحل».
في ّ
كم ��ا �أنّ الق�ض ��اء على الإره ��اب في �إفريقي ��ا؛ ال َي ُكون
بوع ��د االتح ��اد الأوروب ��ي بتقدي ��م  50مليون ي ��ورو ل�صالح
ال�ساحل ،وال في
تجهي ��ز الق ��وة الع�سكري ��ة الإقليمية ل ��دول ّ
كبير
عجز ٍ
د َْع� � َوة فرن�س ��ا الم�أزومة مال ّي ًا ،والتي تعان ��ي من ٍ
ف ��ي الميزانية يحتّم عليه ��ا تقلي�ص نفقاته ��ا ،لدول �أخرى
من االتحاد الأوروبي ،خ�صو�ص� � ًا �ألمانيا وهولندا وبلجيكا،
لأن تق� �دّم دعم ًا للق ��وة الم�شتركة ،لحماي ��ة �أوروبا بر ّمتها،
مع طلبها دعم� � ًا ملمو�س ًا من الوالي ��ات المتحدة الأمريكية
الحا�ض ��رة ع�سكر ّي� � ًا؛ من خ�ل�ال ت�سيير طائ ��رات من دون
طيار تتمركز في النيجر.

وختام ًا:

ف� ��إنّ من �ضروري ��ات الق�ض ��اء على الإره ��اب :تحقيق
ا�ستدام ��ة التنمي ��ة ف ��ي �إفريقيا ،وه ��ذا يتطل ��ب �أو ًال -وفق ًا
لتقدي ��رات «وكال ��ة ت�أمين التج ��ارة الإفريقي ��ة» ()ATI
الخا�ص ��ة بالبني ��ة التحتي ��ة
للع ��ام 2017م� -س� � ّد الفج ��وة
ّ
الأ�سا�سي ��ة في القارة ،والتي ُتق� �دّر قيمتها بنحو  900مليار
دوالر ،ومعالج ��ة المع�ض�ل�ات الهيكلي ��ة الأخ ��رى ،و�أه ّمها:
للحكم
�ضع ��ف الهي ��اكل الم� ّؤ�س�سي ��ة ،والف�س ��اد ،واالفتق ��ار ُ
الر�شي ��د ،وانع ��دام الكف ��اءة ف ��ي الأ�س ��واق اال�ستثماري ��ة،
م ��ع �ض ��رورة العم ��ل عل ��ى تنوي ��ع االقت�ص ��ادات الحكومية
والتحالفات الخارجي ��ة ،االقت�صادية والع�سكرية ،واالبتعاد
َق � ْ�در الم�ستطاع ع ��ن فلك الق ��وى اال�ستعماري ��ة ال�سابقة..
حين حا�ضن ًة
وبغير هذا؛ ف�إنّ البيئ ��ة الإفريقية �ستبقى �إلى ٍ
لمع�ضالت �أمني ٍة عدّة ،لي�س �أق ّلها الإرهاب والهجرة
خ�صبة
ٍ
واالتجار بالب�شر 
غير ال�شرعية
ّ
ثقافية ف�صلية َّ
محكمة متخ�ص�صة في �ش�ؤون القارة الإفريقية
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(((

ترجمة وتلخي�ص:
�أُ .م َح َّمد الزواوي
باحث �سيا�سي م�صري

َ�ص َد َر

وق�ت ح�ر ٍج للغاية
ه�ذا التقري�ر ف�ي ٍ
للقارة ال�س�مراء ،ففي ال�سنوات الما�ضية
تق ّل�ص�ت ن�س�ب النم� ّو في ع�د ٍد م�ن البل�دان الإفريقية،
بع�د �أكثر م�ن عقد م�ن الزي�ادة الم�ض�طردة ،وق�د جاء
التباط��ؤ في النم� ّو ً
نتيجة لعد ٍد من العوامل ،على ر�أ�س�ها:
االنكما�ش طويل الأمد في �أ�س�عار ال�س�لع ،بالإ�ض�افة �إلى
تق ّل�ص النم ّو في الأ�سواق النا�شئة ،مثل ال�صين ،بالإ�ضافة
�إلى الم�ش�كالت التي تعاني منها االقت�ص�ادات المتقدّ مة
كذلك ،ولكن تلك الظروف �أعطت للقارة ال�س�مراء دافع ًا
للإ�صالح وللتنويع االقت�صادي.

و�إذا م ��ا نظرنا �إلى الأم ��ام؛ ف�إ ّن عدد ال�س ��كان ال�شباب ،والذي
يتزايد ً
يوما بعد يوم ،يم ّثل فر�ص ًة غير م�سبوق ٍة لدفع التنمية ال�سريعة
في تل ��ك البلدان ،فالق ��وة العامل ��ة المتزايدة ،وال�س ��وق اال�ستهالكي
الواع ��د والكبي ��ر ،يحم�ل�ان مع � ً�ا �آم � ً
�اال بفر�ص النم� � ّو الكبي ��رة لهذه
البل ��دان ،ولكن تظ ّل هن ��اك تحدياتٌ ب�ش�أن جَ ْني ثم ��ار تلك المكا�سب
الكامنة ،والو�صول �إلى الرخاء الم�شترك بينها.
فمعظم االقت�ص ��ادات في المنطقة؛ ال تزال بحاج ٍة �إلى الترويج
لمزي � ٍ�د من الن�شاطات الإنتاجية الت ��ي تو ّفر ً
فر�صا وظيفي ًة ذات جود ٍة
عالي ٍة ل�س ّكانها المتزايدي ��ن ،وللم�ساهمة في تح�سين معي�شة ال�شعوب
وقد �أظه ��ر الأداء االقت�صادي القوي لعد ٍد من الدول الإفريقية ،الإفريقي ��ة ،و�إفريقي ��ا ت�ستطيع تحقيق ذلك ،والق ��رارات والإجراءات
ف ��ي الفترة ال�سابقة ،مدى مرونة القارة الإفريقية ،مما يعطينا تفا� ًؤال التي يت ّم اتخاذها اليوم �سوف تحدّد� :إذا ما كانت الحكومات والقطاع
ب�ش�أن م�ستقبل النم ّو االقت�صادي في �إفريقيا.

خا�ص ،يجري تحت رعاية فريق التناف�سية الدولية التابع للمنتدى
((( (تقرير التناف�سية الإفريقية لعام 2017م) :هو م�شرو ٌع ٌّ
االقت�صادي الدولي ،كما �أنه نتيجة تعاون بين ٍّ
كل من المنتدى االقت�صادي الدولي والبنك الدولي للبناء والتنمية والبنك الدولي وبنك
خا�صة بالتناف�سية االقت�صادية ،وي�س ّلط ال�ضوء
التنمية الإفريقية ،وهو تقري ٌر ي�صدر ك ّل َ
عام ْين ،يحتوي على عدة م�ؤ�شرات اقت�صادية ّ
على الدول الإفريقية ،وترتيبها عالمي ًا طبق ًا لك ّل م� ّؤ�شر من تلك الم�ؤ�شرات ،ويمكن االطالع على التقرير كام ًال على الرابط الآتي:
.www.weforum.org/acr
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الخا� ��ص ف ��ي المنطق ��ة ت�ستطي ��ع �أن تل ّب ��ي الطموح ��ات االقت�صادية
واالجتماعية المتزايدة ل�شعوبها �أم ال.
ّ
ّ
وه ��ذا التقري ��ر ،الذي ي�ص ��در كل عا َم ْي ��ن ،ي�سل ��ط ال�ضو َء على
المناط ��ق التي بحاج� � ٍة �إلى �إجراءات وق ��رارات �سيا�سية وا�ستثمارات
عالمية؛ ل�ضمان �أن ت�ضع �إفريقيا �أُ�سُ ً
�سا قو ّي ًة للنم ّو ال�شامل والم�ستمر.
تعاون طوي ��ل الأمد بي ��ن الم� ّؤ�س�سات
وه ��ذا التقري ��ر ،الذي هو نت ��اج ٍ
الم ُْ�ص ��درة له ،يجمع الكثير م ��ن الخبرات والمعرف ��ة المكت�سبة لدى
ك ٍّل م ��ن بنك التنمي ��ة الإفريقي ،ومجموعة البن ��ك الدولي ،والمنتدى
االقت�ص ��ادي العالم ��ي ،ليقدّم ر�ؤي� � ًة �سيا�سي� � ًة م�شترك ��ة ،ت�ستطيع �أن
ت�ساعد �إفريقيا في تحويل اقت�صاداتها �إلى الأف�ضل.
وب�إج ��راء تحلي � ٍ�ل �شام � ٍ�ل لأكثر تح ّدي ��ات التناف�سي ��ة الإفريقية؛
ف�إ ّن ه ��ذا التقرير يناق�ش الحواج َز والتح ّدي ��ات �أمام و�ضع االقت�صاد
م�ستدام
�دم �صلبة ،وي�ساعدها في الو�ص ��ول �إلى نم ٍّو
ٍ
الإفريق ��ي على ق � ٍ
وا�س ��ع المدَى ،وي�ضع ف ��ي حُ �سبانه التغ ّي ��رات الديموجرافية ال�سريعة
كذلك.
فال�س ��كان الذين في ّ
�سن العمل في القارة ال�سمراء؛ من المتوقع
�أن يرتف ��ع عد ُده ��م بمقدار  450ملي ��ون ن�سمة� ،أو زي ��ادة تقارب %70
بحلول عام 2035م ،لذلك ف�إ ّن التقرير يحاول اختبار �إذا ما كان عد ُد
ال�س ��كان الكبير ذلك ي�ستطيع �أن ي�ساعد في تحقيق تنمي ٍة �أو�سع و�أكثر
ت�شاركي ��ة ،وتح�سين حي ��اة ال�شع ��وب الإفريقية� ،أو �أنه ��م �سي�صبحون
ً
م�صدرا لالنق�سام وللتوترات االجتماعية والمعاناة االقت�صادية.
والتقري ��ر يحاول اختبار ذلك عن طريق ر�ص ��د النم ّو المت�سارع
تحفيز للتنمية
ف ��ي عدد ّ
ال�س ��كان الإفريقي ،وما يتوازى مع ذلك م ��ن ٍ
ْ
َ
االقت�صادي ��ة؛ عب ��ر ت�سريع ن�سب خل ��ق الوظائف ف ��ي مختلف البلدان
الإفريقي ��ة .كما ناق� ��ش التقرير �أي�ض � ً�ا قابلية المدن الكب ��رى للتحوّل
مزيد
االقت�ص ��ادي ،وتقوي ��ة وتنويع م�صادر دخلها ،عن طري ��ق �إن�شاء ٍ
م ��ن القطاعات ال�صناعي ��ة والخدمية المدني ��ة الديناميكية .وي�سلط
التقري� � ُر ال�ض ��و َء عل ��ى �أهمية �ضم ��ان �أ ّن �شباب الي ��وم وال َغد يحملون
المهارات الت ��ي يحتاجون �إليها لبناء اقت�ص ��ادات �شاملة وفعّالة .كما
يق� �دّم التقري ��ر � ً
مف�صلة لخم� � ٍ�س وثالثين دولة
أي�ضا ملف ��ات تناف�سية ّ
�إفريقي ��ة ،ويقدّم ّ
ملخ�ص ��ات �شاملة لمحفزات الإنتاجي ��ة والتناف�سية
داخل القارة.
وم ��ن المتوقع �أن ي� ��ؤدّي هذا التقرير �إلى مزي � ٍ�د من المناق�شات
بي ��ن المهتمي ��ن بالتنمي ��ة؛ من �أجل تحقي ��ق النم ّو المتزاي ��د والرّخاء
الم�شت ��رك لإفريقي ��ا؛ فاال�ستثم ��ار الج ّي ��د ف ��ي ك ٍّل م ��ن ر�أ� ��س المال
مزيد من
الحقيق ��ي والب�شري يم ّثالن عام َليْن مه َّم ْي ��ن ،يحتاجان �إلى ٍ

التدعي ��م ب�إط ��ارات م� ّؤ�س�سي ��ة ،وتمكين بيئ ��ة العم ��ل االقت�صادية في
الق ��ارة ،فرج ��ال الأعمال يمك ��ن �أن يق ّدم ��وا تو�صيات ب�ش� ��أن �إ�صالح
وتح�سي ��ن �إنتاجي ��ة م� ّؤ�س�ساته ��م ،وينخرط ��وا ف ��ي ح ��وا ٍر م ��ع �ص ّن ��اع
ال�سيا�س ��ات؛ ب�ش�أن نوع الإ�صالحات المطلوب ��ة لتلك الم� ّؤ�س�سات؛ لكي
ً
ازدهارا.
ت�صبح �أكثر
كم ��ا يمكن للحكوم ��ات �أن ت�ضمن اال�ستثمار ف ��ي البنية التحتية
وال�صحّ ��ة والتعليم ،و�أن تق� �دّم � ً
إطارا قانوني ًّا وتنظيم ّي � ً�ا لبيئ ٍة تجارية
�أ ْف َ�ض ��ل من �أجل اال�ستثمار واالقت�صاد ،والأه ّم من ك ّل ذلك هو �ضمان
�أ ّن ال�سيا�س ��ات ومنفذيه ��ا يتكامالن بع�ضهما مع البع� ��ض الآخر فيما
يتع ّلق بالوقت ،وكذلك مكاني ًّا عبر الحدود بين الدول.
فالنم ّو المتزايد لعدد ال�شب ��اب الإفريقي يقدّم � ً
آماال للتغيير في
الق ��ارة ال�سمراء ،والتحليل الذي جاء ف ��ي تقرير التناف�سية الإفريقية
لع ��ام 2017م؛ يهدف �إلى الم�ساهمة في ا�ستغالل الفر�ص واال�ستثمار
ف ��ي الجيل الإفريقي الحال ��ي والم�ستقبلي ،ولكن ال تزال هناك عوائق
�أم ��ام الق ��ارة ال�سم ��راء ،تتم ّث ��ل ف ��ي تباط�ؤ النم� �وّ ،وكذل ��ك التحدّي
الديموجراف ��ي ال ��ذي �إن ل ��م يُ�ستغل كقاط ��رة للتنمي ��ة؛ ف�سوف يكون
ً
متزايدا على الحكومات ،بالإ�ضافة �إلى التمدّن الذي يطر�أ على
عبئ � ً�ا
�إفريقي ��ا ب�صور ٍة مت�سارع ��ة ،حيث �إ ّن �أكثر من ن�ص ��ف �سكانها �سوف
يعي�ش ��ون في الم ��دن في عام 2035م ،وهو ما يم ّث ��ل تحدي ًّا ً
كبيرا فيما
يتعل ��ق بالخدمات والبنية التحتية والمرافق وكذلك الوظائف ،كما �أ ّن
غي ��اب البيئة الجيّدة ل�صنع القرار ف ��ي القارة ي�ؤدي �إلى تباط�ؤ عملية
َخ ْلق الوظائف ،بما يعني تراكم الم�شكالت االجتماعية وال�سيا�سية في
الأُ ُفق القري ��ب ،حيث يُجمع ك ٌّل من االقت�صاد ّيي ��ن و�ص ّناع ال�سيا�سات
ورج ��ال الأعمال ،على ح ٍّد �سواء ،على �أ ّن تباط�ؤ النم ّو في بيئ ٍة تتراجع
فيه ��ا التناف�سي ��ة والإنتاجية؛ تق ��ع جميعها في قل ��ب م�شكلة محدودية
عمل �أ ْف َ�ضل.
قدرات �إفريقيا واقت�صاداتها على توفير فر�ص ٍ
ً
امتدادا للتقاري ��ر ال�سابقة التي ك�شفت بع�ض
و ُيع� � ّد هذا التقرير
�أوج ��ه الق�ص ��ور االقت�صاديّ ف ��ي الق ��ارة ال�سمراء ،ومن ث� � ّم محاولة
معالجتها؛ حيث ر ّكز تقري ��ر عام 2011م على كيفية تعزيز المهارات
الإداري ��ة وتح�سي ��ن التعليم العالي بين الأفارقة ،ف ��ي حين ر ّكز تقرير
2013م عل ��ى كيفي ��ة تنويع ال�ص ��ادرات� ،أما ن�سخة ع ��ام 2015م فقد
اختب ��رت العوائ ��ق �أمام التح� �وّل الهيكلي في ال�صناع ��ة والزراعة في
القارة ال�سمراء.
وتقري ��ر هذا العام؛ يزيد من عمليات البحث ،وي�صقل الخبرات
ّ
والتح�ض ��ر ،وهي المجاالت التي
ال�سابقة ف ��ي مجاالت َخ ْلق الوظائف
�ش ��ارك فيها ك ٌّل من بنك التنمية الإفريق ��ي والبنك الدولي والمنتدى
ثقافية ف�صلية َّ
محكمة متخ�ص�صة في �ش�ؤون القارة الإفريقية
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خالصات

إفريقية
االقت�ص ��ادي العالم ��ي ،م ��ن �أج ��ل ا�ستك�ش ��اف ال�سيا�س ��ات المطلوب
تنفيذه ��ا لتمكين �إفريقي ��ا من جَ ْني ثمار الزي ��ادة الديموجرافية بين
جَ َنباتها.
ويح ّلل ه ��ذا التقري ُر التناف�سية الإفريقية عل ��ى الم�ستوى العام
للق ��ارة ،وكذلك عل ��ى م�ستوى ك ّل دول� � ٍة على ِحدَة ،بن ��ا ًء على بيانات
عا َم ��ي 2015م و2016م ،وي�ستخ ��دم م�ؤ�ش ��رات التناف�سي ��ة العالمية
 .GCIوي�شي ��ر التقري ��ر �إلى رك ��ود الم�ؤ�شرات العا ّم ��ة للتناف�سية
إفريقي ب�ص ��ور ٍة عا ّم ٍة جاءً -
تقريبا-
الإفريقي ��ة ،حي ��ث �إ ّن ّ
ال�سجل ال ّ
درجات فقط
م�شابه � ً�ا لنظيره في عام 2015م ،ول ��م ّ
يتح�سن �سوى ٍ 5
منذ عام 2008م.
فمعظ ��م الم�ش ��كالت المتع ّلق ��ة بالتناف�سية ،والت ��ي تطرّقت لها
التقاري� � ُر ال�سابقة عن التناف�سية الإفريقية منذ ع�شر �سنوات ،ال تزال
موجود ًة حتى اليوم ،مثل :عدم وجود بنى تحتية منا�سبة ،وعدم وجود
مهارات عم � ٍ�ل منا�سبة ،وكذلك بطء عملية تب ّن ��ي التقنيات الحديثة،
و�ضعف الم� ّؤ�س�سات ال�سيا�سية واالقت�صادية.
وه ��ذه العوامل� ،إلى جان ��ب �ضعف التنمية في القط ��اع المالي،
والم�ستوي ��ات المنخف�ض ��ة للتجارة الإقليمية واالندم ��اج التجاري بين
ال ��دول ،تبدو �أنها ُ
عنق الزجاجة؛ الذي يمن ��ع االقت�صادات الإفريقية
م ��ن تقديم بيئ ٍة ت�سهّل عملية التوظي ��ف وفر�ص اال�ستثمار لمواطنيها؛
على ح ٍّد �سواء.
ولكن على الرّغم من تلك المعوّقات؛ ف�إ ّن �إفريقيا ا�ستطاعت �أن
تح ّق ��ق تقد ً
ّما ً
كبيرا في عد ٍد من الأبع ��اد التناف�سية الكبرى في ال َع ْقد
الأخير ،فاالتجاهات الإيجابية في مجال الحُ كم وبيئة الأعمال ،والتي
تط� �رّق �إليها تقري ُر ع ��ام 2015م من التناف�سية الإفريقية ،ال تزال في
تق� �د ٍّم وا�ستمرار ،وبخا�صّ ة في مناطق مثل :جَ وْدة �سيا�سات االقت�صاد
الك ّلي ،وتنمية ر�أ�س المال الب�شري.
وف ��ي ال�سنوات الما�ضية؛ كان التقدّم ف ��ي ك ٍّل من ال�صحّ ة ومحو
الأ ّمي ��ة مذه�ل ً�ا؛ ففي ال َع ْق ��د الما�ضي تق ّل�ص ��ت ب�صور ٍة كبي ��ر ٍة ن�سبة
وفيات المواليد من � %83إلى  ،%47كما ازداد االنخراط في المدار�س
االبتدائية حتى و�صل �إلى ما فوق .%80
كم ��ا ح ّق ��ق ع ��د ٌد م ��ن البل ��دان الإفريقية تق ّدم � ً�ا ف ��ي تح�سين
التناف�سية الخا�صّ ة بهم ،مثل� :ساحل العاج و�إثيوبيا ورواندا وتنزانيا-
ح�سن ��ت مكانتها ف ��ي التناف�سية بخم�سة
عل ��ى �سبيل المث ��ال ،-وك ّلها ّ
مراك ��ز� -أو �أكث ��ر -من ��ذ 2015م ،كما م ��ن المتوق ��ع �أن ينمو متو�سط
القومي بمقدار  %7في ال�سنوات القليلة القادمة.
الدّخل ّ
ّ
وال عجب؛ حيث �إ ّن تلك الدول عي َنها ظلت تحاول تنويع م�صادر
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اقت�صاداتها ب�صور ٍة �أكبر من نظيرتها في المنطقة ،فتنويع الم�سارات
االقت�صادية للدول يع ّزز من قدرته ��ا على التناف�سية الإقليمية ،ف�أكثر
االقت�ص ��ادات تناف�س ّي ًة كانت موري�شيو� ��س ،في (المرتبة  45عالمي ًّا)،
وا�ستطاع ��ت �أن تتقدّم �أكث ��ر من ً 90
مركزا عن الدول ��ة ذات المرتبة
الأق ّل �إفريقي ًّا ،وهي موريتانيا ،والتي تقبع في (المركز  137عالمي ًّا)،
ً
مالحظا في االثن ��ي ع�شر م� ّؤ�ش ًرا الت ��ي قام عليها
والأم ��ر نف�س ��ه كان
التقرير ،والتي تنظر �إلى ك ٍّل من م�ستوى الأداء والتغيّر بمرور الوقت.
وف ��ي هذا التقرير؛ ف�إ ّن التناف�سي ��ة تتكوّن من عوامل وم� ّؤ�س�سات
و�سيا�س ��ات تحدّد م�ستوى �إنتاجية دول ٍة م ��ا ،والإنتاج ّي ُة ب َدوْرها تحدّد
الم�ستوى الم�ستدام وم�سار الرّخاء الذي يمكن �أن ت�صل �إليه دول ٌة ما.
وفيما يتعلق بالوظائف في القارة ال�سمراء:
المخ�ص�صة لظروف ك ّل
ف� ��إ ّن التقرير يحدّد �أ ْف َ�ضل ال�سيا�س ��ات ّ
دول� � ٍة َلخ ْل ��ق الوظائف ،وبالنظر �إلى �أ ّن الق ��وة العاملة في �إفريقيا من
المتو ّقع �أن تنمو بمقدار � ،%70أو ما يعادل  450مليون ن�سمة في الفترة
م ��ا بين 2015م و2035م ،ومع ا�ستمرار االتجاهات الحاليّة ،ف�إ ّن 100
فر�ص وظيفي� � ٍة م�ستقرّة ،والدول
مليون منهم فق ��ط �سيح�صلون على ٍ
ْ
الق ��ادرة على �ص � ّ�ك �سيا�سات تف�ضي �إلى َخل ��ق وظائف هي فقط التي
م ��ن المتو ّقع �أن تجني مزايا كبيرة م ��ن ذلك النم ّو المت�سارع في عدد
ال�سكان.
�أم ��ا تل ��ك الدول التي �ستف�ش ��ل في تطبيق مثل تل ��ك ال�سيا�سات؛
فمن المتو ّقع �أن تعاني من م�ش ��كالت ديموجرافية ناتجة عن الأعداد
الكبي ��رة م ��ن العاطلين ع ��ن العم ��ل� ،أو الذين ال يعمل ��ون في وظائف
م�ستقرّة م ��ن ال�شباب ،وهناك � ٌ
أبحاث ُتق� �دِّم للحكومات في المنطقة
�أف � ً
�كارا جديد ًة ب�ش�أن كيف يمكنهم مخاطبة مثل تلك الزيادة الكبيرة
ف ��ي عدد ال�سكان والق ��وة العاملة ،كما على ال ��دول الإفريقية �أن تجد
ُط ُرق � ً�ا لتو�سي ��ع فر� ��ص الوظائف ،وتح�سي ��ن عوامل الطل ��ب عليها في
الوقت نف�سه.
وبخ�ل�اف الو�صف ��ات التقليدي ��ة ،مث ��ل� :سيا�س ��ات �س � ٍ�وق كلي ��ة
م�ستق� �رّة ،مناخ ج ��اذب لال�ستثم ��ارات ،وتح�سين جَ � �وْدة ر�أ�س المال
الحقيق ��ي والب�ش ��ري ،ف� ��إ ّن ال ��دول يمك ��ن �أن ت�سهّل المزيد م ��ن َخ ْلق
الوظائ ��ف ب�ص ��ور ٍة �أ�سرع و�أف�ض ��ل ،بالإ�ضافة �إلى ت�سري ��ع التنمية في
قط ��اع الت�صنيع؛ عن طريق تطبي ��ق �سيا�سات منا�سبة لظروف ك ّل بلد
على ِحدَة.
ولأ ّن معظم الوظائ ��ف الجديدة في �إفريقيا اليوم هي في مجال
الزراع ��ة والم�شروع ��ات ال�صغيرة ،ف� ��إ ّن تح�سين بيئ ��ة العمل في تلك
القطاع ��ات يُع ّد من �أه� � ّم الأولوي ��ات؛ فالدول ّ
اله�شة يمك ��ن �أن تخلق

وظائ ��ف � ً
أي�ضا من �أجل دفع ن�سب النم ّو واال�ستقرار؛ عن طريق الدّعم
الذي ي�سته ��دف المناطق الفقيرة والمهمّ�شة ،كم ��ا �أن تب ّني �سيا�سات
التجارة المفتوحة ،و َربْطها بالقطاعات الجاذبة لال�ستثمارات ،ت�شجّ ع
على تنويع َوخ ْلق الوظائف في البالد الغنية بالموارد.
وف ��ي النهاي ��ة؛ ف� ��إ ّن ال�سيا�سات التي ترع ��ى التج ��ارة الإقليمية
والتكامل بين ال ��دول يمكن �أن َت ُكون م�ص � ً
�درا مهم ًّا لوظائف جديدة،
بالإ�ضافة �إلى قدرتها على تح�سين الإنتاجية على م�ستوى الم� ّؤ�س�سات،
وكذلك التناف�سية االقت�صادية ككل.

اقت�صادات المدن الإفريقية الكبرى:

�إ ّن النم ّو ال�سكان � ّ�ي المت�سارع ،الذي يتزامن مع ّ
التح�ضر وتحوّل
ال�س ��كان م ��ن الريف �إل ��ى الم ��دن ،ي�ضع �ضغوط � ً�ا كبيرة عل ��ى البنية
التحتي ��ة للمدن الكبرى في القارة الإفريقية ،فالتحوّل الديموجرافي،
ال ��ذي يتم ّثل في االنفجار ال�شباب ��ي في القارة ،يتط ّلب زياد ًة حاد ًة في
َخ ْل ��ق الوظائ ��ف وتح�سين البني ��ة التحتية في الم ��دن الكبرى ،بما في
ذلك م�ساكن جيدة في المراكز الح�ضرية عبر القارة.
ولكي ت�ؤدّي الم � ُ
�اب للنم ّو االقت�صادي
�دن الكبرى َدوْرها ،ك�أقط � ٍ
وتوفي ��ر الوظائف الجيدة ،ف�إنها بحاجة �إلى �أن ت�صبح �أكث َر تناف�سية،
مدن تناف�سية
وق ��د ر ّكزت الدرا�س ��ة على العوائق والفر�ص �أم ��ام َخ ْلق ٍ
كبرى ف ��ي �إفريقيا ،ومن ث ّم تح�سين معايي ��ر المعي�شة ل�سكان المدن،
وكذل ��ك النازحين �إليها من الريف .وق ��د و�ضع بنك التنمية الإفريقي
«خم�س ��ة م�ؤ�ش ��رات» لتح�سي ��ن �أح ��وال الم ��دن الكبرى م ��ن النواحي
االقت�صادي ��ة ،مث ��ل :ديناميكية ال�س ��كان وقدرتهم عل ��ى الت�أقلم على
الوظائ ��ف ،وكذل ��ك الأداء االقت�ص ��ادي وم�ؤ�شرات النم� �وّ ،التوظيف،
أرقام مذهلة.
وتكلفة الإ�سكان والمرافق ،وكلها تك�شف عن � ٍ
فعل ��ى �سبي ��ل المثال؛ في الفت ��رة ما بين عا َم ��ي  2000و2016م
َ�ش ِه ��دت الم ��دن الكب ��رى ،ف ��ي ال ��دول التي يهيم ��ن عل ��ى اقت�صادها
الم�صادر الطبيعية ،نم� �و ًّا ً
كبيرا في ِن�سَ ب الدّخل للفرد ،ولكنها كانت
�أق� � ّل ً
نجاحا في تح�سين الدّخل المتاح للأ�سر في المُجمل .وبالإ�ضافة
�إلى ذلك؛ ف�إ ّن ِن�سَ ب التوظيف العالية لم ُتترجم بال�ضرورة �إلى ارتفا ٍع
ف ��ي دخل الأ�سر ،مما ي�شير �إلى تباط�ؤ النم ّو في الأجور ،وكذلك زيادة
�سريعة في عدد الأ�سر.
ً
كم ��ا َ�ش ِه ��دت ع ��د ٌد من الم ��دن الكب ��رى ّ
ت�ضخم ��ا ف ��ي الأحياء
ً
ً
وتراكما في الأحياء الجديدة غير َّ
المخططة جيدا كذلك،
الع�شوائية،
ً
وه ��ذا لم يق ّو� ��ض فقط رفاهي ��ة الأ�سر؛ ولكن ��ه �أدّى �أي�ض ��ا �إلى زيادة
نفق ��ات ال ِعمَال ��ة ،و�أدّى �إلى �إعاق ��ة الإنتاجية للع ّم ��ال .والآثار ال�سلبية
نق�ص ف ��ي البنية التحتية ال َم َد ِنيّة،
ل�س ��وء تخطيط الإ�سكان؛ �صاحَ بَها ٌ

وال�صرف
مث ��ل :توفير الكهرباء ،و�شبكة الموا�ص�ل�ات ،و�أنظمة المياه ّ
ال�صحي.
ّ
والعام ��ل الأه ّم الذي �ساهم في تل ��ك النقائ�ص هو عدم مواكبة
إخفاق في
البني ��ة التحتي ��ة القديمة لتل ��ك الزيادات؛ مم ��ا �أدّى �إل ��ى � ٍ
ا�ستيعاب ال�سياق ��ات االجتماعي ��ة وال�سيا�سية واالقت�صادي ��ة ،والبيئة
المرتبطة بعملية التمدّن التي َ�ش ِهدتها القارة ال�سمراء.
ومن بي ��ن التو�صيات التي َخ َل َ�ص �إليه ��ا التقرير ،من �أجل تقليل
العج ��ز في ال ِب ْنيَة التحتي ��ة ،تح�سين بيئات العمل ع ��ن طريق تح�سين
الم� ّؤ�س�س ��ات والحُ ك ��م الر�شيد ،وو�ضع �أُط � ٍ�ر تنظيمية ،وزي ��ادة �إتاحة
المهارات وتعليم العمّال.

وق� ّ�دم التقرير ثالث تو�صيات �أ�سا�سية من
�أجل تح�سين بيئات العمل في المدن الكبرى:

� ً
أوال :يج ��ب عل ��ى م�س�ؤول ��ي الحكوم ��ات� ،أو المدن الكب ��رى� ،أن
يح�سن ��وا من ُخططهم لإعداد الم ��دن لموجات النزوح من الريف �إلى
ّ
الح�ضر؛ لكي تواكب الحقائق المحلية الجديدة.
ثاني � ً�ا :اال�ستثمار في بن ��اء المنازل ُيع� � ّد ً
�شيئا �أ�سا�س ّي � ً�ا؛ لتقليل
تراكم الأحي ��اء الكبرى غير َّ
المخططة في مختل ��ف المدن ،وتح�سين
حياة ال ّنا�س ،وال �سيما النازحون من الريف �إلى الح�ضر.
ثالث � ً�ا� :إن�شاء مناط ��ق �صناعية خا�صّ ة؛ مما يمك ��ن �أن يم ّثل �أدا ًة
فعّال ًة َل�شحْ ذ اال�ستثمار ،وزيادة ال�صادراتَ ،وخ ْلق الوظائف.
ا�ستراتيجي عا ٍّم للدول،
تخطيط
ولكن يجب �أن يتزامن ذلك مع
ٍّ
ٍ
م ��ع عناية خا�صّ ة بجَ وْدة االقت�صاد؛ من �أج ��ل الو�صول �إلى مزايا تلك
الأحياء ال�صناعية الكبرى.
لذل ��ك؛ يج ��ب ب ��ذل المزيد م ��ن الجه ��د ،والتركيز ف ��ي تطبيق
ال�سيا�سات ولي�س فقط مج ��رد تعريفها ،من �أجل الق�ضاء على واحد ٍة
من �أه� � ّم نقاط �ضعف برامج التنمية في �إفريقيا ،ويجب كذلك تقوية
�سيا�سات �أ�سرع و�أكثر
أ�سا�سي للو�صول �إلى تطبيق
ك�شرط � ٍّ
ٍ
الم� ّؤ�س�سات ٍ
ً
ح�سما ،ومن ث ّم �إطالق مبادرات القطاع الخا�ص.
وبالرغم من التق� �دّم الذي تو�صّ لت �إليه بع�ض الدول في القارة؛
ف� ��إ ّن متو�سط جَ � �وْدة الم� ّؤ�س�سات العا ّم ��ة والخا�صّ ة ف ��ي �إفريقيا تظ ّل
منخف�ض ��ة ،وتم ّثل ً
عائقا كبي � ً�را لتطبيق الإ�صالحات ،كم ��ا �أ ّن برامج
التنمية ف ��ي �إفريقيا ب�صور ٍة عا ّم ٍة ،وفي ال ��دول ّ
اله�شة ،والتي تم ّزقها
طويل
ال�صراعات ب�ص ��ور ٍة خا�صّ ة ،ف�إ ّن تلك الأمور بحاج� � ٍة �إلى ٍ
وقت ٍ
لتنفيذه ��ا ،لذل ��ك يجب العمل ف ��ي البداية على تح�سي ��ن الم� ّؤ�س�سات
العا ّم ��ة والخا�صّ ة ،ومن َث ّم تن�سيق الحوار فيما بينهما من �أجل ت�سريع
عملية الإ�صالح االقت�صادي 
ثقافية ف�صلية َّ
محكمة متخ�ص�صة في �ش�ؤون القارة الإفريقية
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THE FRENCH ORIENTALISM
AND ITS ROLE IN THE
COLONIZATION OF AFRICA
Dr. Adam Bamba (Ivory Coast)
Academic & Researcher The Academy for Islamic Studies University of
Malaya, Malaysia.
In this paper, an attempt is made to explore the role of the French Orientalist
studies in the process of the European imperialist hegemony in Africa. In this regard,
this paper has adopted a Documentary Method. It comprises three parts, namely: (a)
The “Great” geographical exploration, (b) The anthropological studies and (c) Islam as
a focal theme in Orientalist studies.
The Geographical explorations stand as a base point for the colonial activities into
Africa, Asia and Latin America. It has been found that the first European explorers were
strongly related to the colonial powers, some of them were military commanders or high
administrators of the colonizers, such as: David Livingston, Henry M. Stanley, Joseph
Gallieni and Pierre S. de Brazza, just to name few among them. The barbaric methods
that those explorers adopted in imposing themselves on the native inhabitants in
Africa and elsewhere, the Slave Trade that they initiated and the self-appropriation of
the natural resources that was undertaken by those explorers, all these are vivid facts
on the relationships between the Orientalism and the imperial colonizers.
The Anthropological studies stand as the backbone that supported the European
Imperialism, that is why this science is known among the scholars as “the child of the
Imperialism”. The French colonial admiration was leading in this field by establishing
many schools, entertaining scholars who undertook the mission of propagating the
imperial ideologies through their studies. Some of those ideologies are: the so-called
“races coloniales” among the French anthropologists, and the “Hamitic Theory”. Most
of the European anthropological studies at the colonial era tend to justify Imperialism
and to draw a halo of greatness around the “white man”, making of him a Demi-Dieu,
while vilifying other nations, giving the white man an absolute right to “civilize” others.
Islam has gained serious concern of the colonial powers through Orientalist
studies. Here also French Orientalism takes the lead in Islamic studies. This is due to the
fact that most of the French colonies in Africa are Muslim majority. French anthropology
tried to draw a negative image around Islam in Africa, such as terming it as “l’Islam Noir”,
distorting its history, ignoring or denying all of the Islamic civilizational aspects in Africa.
In summary, Orientalism has played a significant role in supporting the
Colonialism in all of its aspects and under all the disciplines 
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Food banks and their roles
in fighting hunger in Africa
Shawqi Salah Ahmed Ismael
Researcher, Sudan.

There is a huge increase in world population particularly
in Africa, without increasing in food production, this will lead
to a humanitarian disaster if we do not move to increase the
amount of food to make the balance and in widen the area
that can be used for agricultural activities, but this assumption
has not yet happened.
This research shows the continuing battle against hunger
in Africa for the last 30 years, against hunger disasters and
the unforgotten memories in African history as result of
mismanagement of African resources.
This research shows the expected solutions for the
problems related to the food produce and managing, solutions
depend mainly on the issue of sustainable agriculture
development, food banks, communities involvement, all
together to win the battle against hunger.
Showing the roles of food banks in this regard, I mean, the
importance of establishing these organizations to be the first
stand in the case of natural disasters or manmade disasters.
This research concludes with three recommendations,
the first to the food banks workers to appreciate their efforts
to the African communities, the second to decision makers to
check their readiness in the case of disasters, the importance
of choosing the food banks as allies to win the game, the last
to the community movements to react positively and not to
wait the governmental efforts to take actions 
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The African learning and the
imported means of teaching
Arabic language: Ghana case study
Dr Mortadha Mahmoud Muad
Head of Language & Education Dept of Education and Sciences of
Communication Winneba, Ghana
This study focuses on the content of Arabic textbooks
in West Africa, using the Republic of Ghana as example that
could be reflected on most of the West African countries
teaching Arabic as second language in their basic schools.
These countries nearly share the same historical context from
which these Islamic schools were established.
  This study highlights on the status of Arabic textbooks in
Ghana and examines the appropriateness of these textbooks in
teaching Arabic to an African learner for him to acquire all the
four linguistic skills (listening, speaking, reading and writing),
without any difficulties.
The study illustrates the concept of second language
acquisition and explains the difference between it and the
teaching of the native language. In addition to the linguistic
approaches and principles that are needed to be considered in
designing any Arabic textbooks to conform to Ghanaian learner.
After examining the content of these textbooks designed
for primary learners of where the books originated from, an
appropriate alternative textbooks design was proposed for
a Ghanaian learner, with focus on how content of language
textbooks for teaching Arabic at the basic level should be
designed, based on the principles and teachings of applied
linguistics in designing of language learning curricula for
non-native speakers, since educational curriculum must be
well planned before being introduced to learners, especially
the basic level 
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The Climate Crisis in Africa: A
study of extinction indicators
and strategies for existence
Eman Qlal
Doctoral Researcher, Dept of Humanities and Political Sciences Ohran
University – Oran, Algeria.
This paper aims to be a general introduction to the discussion of a central
issue, climate change, which is amongst the major environmental policy issue
facing the African continent. In view of the worsening manifestations of the
climate crisis in our research, we use two indicators of analysis.
Beginning with the extinction index by questioning the survival of
the African continent & by identifying the most important climate threats
facing the continent and which put the continent on the brink of disaster as
these climate problems worsen such as high temperature, droughts, floods,
extremist cyclones and shifts in weather pattern , volatility in rainfall, and
their interaction with the fragile environmental and social conditions within
the African continent and their weak adaptability. In addition to identifying
the most important engines and the reasons behind these threats and the
continuity of their risks by exploring the political context of climate change
in Africa.
The second indicator is the stay index through the introduction of a
number of strategies and alternatives that undermine the disadvantages of
the climate crisis to reach what we can call climate security on the continent
such as the climate partnerships, the activation of carbon rights, the adoption
of green energy models and industries and the building of a binding political
agreement In the final analysis we will present forward-looking scenarios for
the outlook for climate policy in Africa, and one of the indicators is likely to
either remain or be extinct, beginning with a critical reading of the recent
2016 climate summit highlighting the responsibility of the West in the
escalation of the climate crisis in Africa, which requires the real and serious
political will of the Western powers to achieve greater climatic justice than
to hold conferences and seminars 
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Infrastructure and
development in Africa:
facts and remarks
Dr. Mohamed Ashour
Professor of Political Science Cairo University, Egypt Zayed University,
Doha - UAE
The importance of infrastructure projects stems from the
interdependent relation between development and the level of existing
infrastructure. Many economic activities - and even the state’s defense and
security functions - depend on a strong infrastructure.
Lack of sufficient or adequate transport, for example, means natural
protection against the entry of products of each African country into the
markets of the other countries, resulting in increased production costs and
reduced competitiveness. Similarly, poor means of communication and lack
of timely information affect the speed and efficiency of decision-making
on exchanges and interaction among member states in the integration
process. Therefore, the goal of the African countries to achieve integration
requires hard work in the field of infrastructure, to allow dealing with Africa
as one large market and not as fragmented and separate markets.
African leaders have committed in Agenda 2063 to mobilizing financial
resources to implement major projects in transport, energy and ICT in
order to speed up action to connect the continent through modern and
competitive infrastructure. These efforts and commitments have resulted
in a relative boom in infrastructure on the continent compared to what it
was in the past. However, there are major challenges most of them are tied
to weak national ownership, finance, technical capacity and institutional
arrangements.
This article seeks to explain the reality of the infrastructure in Africa
and the reasons for its interest, as well as review the most important efforts
and infrastructure projects underway in Africa and their potential impact
on the development efforts in the countries of the continent under the
existing incentives and challenges inherent in these projects 
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Elites in East Africa:
A study of their future role
Ibrahim Naser
Research, Political Sciences & International
Relations Sudan.
The issue of elites is one of the most complicated matters in
the political and social studies. Perhaps this complexity comes
from the role played by the elites in their societies. Generally,
these characters are not limited to the political or economic
elites. What matters are religious and cultural elites that are
playing an important part in these areas. It is considered that
elites are those who occupy the most important positions
and whose decisions have enormous consequences on the
country in which they are located. Among the elites in East
Africa, we find the tribal elite, due to the tribal system in the
African countries, are playing a significant role in the public
life in East African countries.
The elites in East Africa do not play their roles as required
and as they should do in their society. Despite their historical
roots in East Africa, the roles of the religious and tribal elites are
especially very limited in the process of change and influence
in the public life in East Africa
This study examined the concepts of the elite, and the
classifications within the same one in East Africa. Additionally,
it reviewed the role of the elites and their future roles in the
process of the change in the Eastern Africa countries, besides
the relationship between elites and governments.
Keywords: Elite, East Africa, Role, Change, Influence,
Public life 
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Local African
Organisations in The Fight
Against Terrorism:
An Applied Study of The G5 Sahel
Dr. Mouhamed Bachir Diop
Author and Researcher in African and
International Affairs Senegal
Terrorism is a major international concern, that’s why the officials and the
decision-makers as well as the ordinary citizens are all concerned about it, because
it is a multidimensional phenomenon; that means its negative repercussions do
not exclude anyone. Combating terrorism is one of the priorities of international
and regional institutions, and it has developed numerous plans and programs
to eliminate it, but what we are seeing in reality does not indicate any progress,
contrary to some estimates, third world countries are the hardest hit by terrorism
case, In Africa, terrorist operations continue to be terrible, and at the same time the
sovereignty of their countries is also violated, and their resources are torpedoed by
the superpowers on the pretext of combating terrorism.
Until now, the African solution is still absent, the African Union, despite its
several attempts, is still unable to formulate a strategy that unites the countries of
the continent, and the regional institutions within the continent in its fight against
terrorism, perhaps this failure is the main reason that caused some countries clustered
in new institutions to assume their responsibilities and face the threat of terrorism.
In recent times, the Sahel region has suffered heavy terrorist attacks, sp some
countries have come together to announce the birth of a new regional institution
that will take up the task of responding to the new events in the Sahel region,
particularly the frequent terrorist threats. The G 5 Sahel was created in exceptional
circumstances, following the failure of several regional initiatives, the escalation of
terrorist operations and the emergence of other terrorist groups in the region, in
addition to the heavy French and American military presence in the region, which
is expected to pose a major challenge to G 5 Sahel in its struggle against terrorism.
In this study we try to highlight the efforts of the African regional institutions
in their fight against terrorism, taking into account the efforts of the African Union
Organization in this regard, with a focus also on the newly created organisation, to
know the mechanisms and the conditions of creation, and its opportunities for success,
and finally the French’s role in the Sahel, and its impact on this new organisation 
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Historical aspects of
Walatah
Dr. Ahmed ElShokry
Institute of African Studies
Mohamed 5th University – Ribat, Morocco
There is no doubt that, over the 10th century, the Saharan
trading had initiated multiple changes on both Saharan sides,
and on the extension of the trading centers, which resulted
in the appearance of convoy cities in order to make profit
of this growing trading. Interestingly, amongst those cities,
especially ‘Walata’ that was able to attract Moroccan and
Sudanese communities, both managed to fit in perfectly with
the locals, this unique dynamism that the Saharan Sanhaja
tribes were able to create, is almost an exception compared
to what happened, at that time, to the Claharian Sahara,
south of the African continent, same thing for numerous
deserts all over the world, with only few exceptions: Silk Road.
Thus, Peru, that would later be known as Walata Or Iwalatan,
was created. Drawn by the traveler Ibn Battouta by the
middle of the 14th century, despite the lack of the sources
that would help us into cruising the details of its growth,
or the tribe’s name that built it, what we can confirm is that
‘Massoufa’ has been a crucial leading factor in the growth of
this city. So how did Walatah succeed at taking profit from
the Saharan trading? And what were the leading factors to
the growing of this city that made it stand in the middle of
the desert through numerous centuries? Is there any hope of
the recreation of the the civilized role of the city through the
actions of the Mauritanian government to retrieve the glory
of the old Saharan city? 
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ISLAM AND MUSLIMS
IN SOUTH AFRICA
Adil Ja’far Mlotshwa

The first arrival of Muslims in South Africa is believed to
have been around the seventieth century, when the Dutch
built a halfway stop in Cape Town under the auspices of the
Dutch East Indian Company. This is despite the fact that the
neighboring Mozambique had already had contact with Arabia
prior to the advent of Islam. Nevertheless, it seems that the
Muslim did not venture inward to the south, and thus South
Africa remained for a long time without Islam.
Since arrival, Muslims have managed to spread and settle all
over the country and build small Muslim communities. Although the
sad reality is that, these Muslim communities were formed on racial
lines and are not inclusive or representative of the demographics of
the Muslim population in the country. This is of course; due to the
Apartheid government policies, that believed in racial segregation
as a tool of social coexisting. Nonetheless, Muslims still enjoy very
pleasant and good conditions in South Africa as opposed some
Muslim minorities in some parts of the world.
The ground for spreading Islam remains relatively fertile,
especially in regards to the indigenous people of the land. This
is because of very striking similarities between the teachings of
Islam and the culture of the indigenous tribes of South Africa.
It is therefore incumbent on the Muslims in South Africa to
capitalize on this opportunity promptly. This window is fast
closing due to the ongoing western cultural invasion that
leaves everything it touches corrupted and far from the purity
of natural disposition 
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hand in containing terrorism and
reducing its harm? Rwanda came
out from the largest massacre in
Africa, racing time in the field of
development and welfare, while Somalia is still suffering from fighting
and division for more than a quarter of a century.
The threat of terrorism
and its harm is not limited
to the state institutions and their
leaders, but surpasses them to
include the whole society and its
institutions, its members and values,
so why do governments take on the
sole responsibility for such a problem without the participation of the
rest of society and its public leaders?
Why were community leaders,
academic and intellectual institutions hesitant to participate in the
solution?
The aforementioned were observations and questions that were
asked by many, which should be
put on the table of autopsy and
under the examination of scientific
research with its analytical, inductive and extrapolative tools, for a
better understanding and a proper
cure for this epidemic. And we at
Qiraat African magazine are opening the door toward publishing
very influential contributions, and
will be happy to be a platform
through which scholars and thinkers can present their participation
in the fight against this disease.
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We expect from the elites and community institutions to make their
initiatives without delay & to participate in forwarding solutions, and to
evaluate the work of governments, so
decision makers should extend their
hands and give space for all national
forces to participate with them, as
we are all in one ship, if it sinks, we
will all sink.
Warding off the threat of terrorism and the safety from its harms will
be achieved only - God willing, by
understanding the true and integrated causes of it and its components,
and by honest and independent will,
far from the interests of the regional
and international powers, and with a
concrete participation from all components of the society – according
to everyone›s specialty and position.
The partial dealing in understanding, treatment and implementation of the terrorism problem will
never eliminate it, but rather will
contribute in one way or another
in its spread and reproduction, because the elimination of terrorism
is everyone›s responsibility.
Only partially dealing with, understanding and applying solutions
to the problem of terrorism won›t
eliminate it; rather this will only
lead – in one way or another – to its
spread. That is because eliminating
terrorism is a communal responsibility which must be shouldered
by all 

Editorial
external forces? Or is it a kind of
escaping to the forefront because
it is easier than radical solutions
related to reform, the state of order
and the participatory solutions and
development?
Why is it, in most cases, which
the main orientation is resorting
to security solutions as a result of
an external request or proposal? That happens also in parallel
with the adoption from some forces
that have interests and greed in
the region, as the competition is
apparent in the formation of many
coalitions in overlapping areas?
Where is the regional and continental coordination on the levels
of military, political and scientific
institutions, and establishing suitable mechanisms and institutions?
What are the results of using
the security solution? Is the problem in decline and decay, or in
increase and expansion(1)?
In the Horn of Africa there was very little (((
objective social research papers about the
engines and causes of extremism, as the
two main serious interviews conducted
so far with two former fighters from alShabab movement in Somalia and Kenya
was conducted by Pretoria Institute for
Security Studies. In both cases, the finding
was clear: the majority of the fighters in the
al-Shabab movement said they joined the
extremist group after they suffered brutal
treatment at the hands of security forces.
The previous reference

Also, what is the feasibility of foreign military presence? Is it
a stabilizing or a provocative factor?
How can violence and fighting
groups move between countries,
launch raids, and then return back
with their weapons and spoils, to
their remote strongholds, in presence of foreign bases and the availability of latest communication,
monitoring and control devices?
What is the impact of se curity solutions on strengthening and influencing other causes,
such as the militarization of states
and the neglect of development,
poverty and the revival of strife and
fanaticism of all kinds?
To what extent societies are accepting the security solutions, and
how much are they convinced and
co-operating with them(2)?
Terrorism is a global problem
suffered by many countries, and
there are countries that have successfully dealt with it, while many
others have failed, so have we
have studied those experiences
and taken advantage of them?
What is the role of regional
and international will, local and internal will, and who has the upper
See article: “What is the feasibility of (((
the presence of foreign forces in light of
the escalation of terrorism in the Sahel
region?!” Translated in Qiraat African
.website
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Army (LRA) and Anti-balaka militias,
for example?
For sure, the beneficiaries party
from the sustention of terrorism,
whether they are countries, entities or individuals, are feeding it on
regular bases to be sure that it will
never wane or put off, then their
gains will be in vain, and we have
to notice that many of those who
pursue violence have not achieved
any of their demands and goals.
Can we take benefit from the
documents and investigations
conducted on previous terrorist
operations, such as the massacre of Rwanda and the conflict in
Sierra Leone, to understand the nature of terrorism, and the overlapping of interests in international
conflicts, the struggle of influence, economic motivation, with
internal components and personal
ambitions?
What is the role and size of
the internal causes; such as injustice, corruption and monopoly
of power and wealth, the marginalization and neglect, discrimination and differentiation
between community components, and the neglect of development, and the fragility of the state
and so on?
And which is more influential
in the presence and spread of terrorism, internal causes or external
ones? Is this consistent in all conflict
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zones and areas of violence?
What about financing sources,
methods of communication and
mechanisms?
What is the relation between
international Mafias (drug, human
and arms trafficking) and this problem and what role they play in this?

At the level of dealing
with the problem:

At the beginning, there are three
parallel levels to deal with epidemics and disasters: treating the injured and rescuing them; trapping the epidemic in the narrowest
area to prevent it from spreading;
and the immunization of the uninfected people.
Is this what happening in the
treatment of the epidemic of terrorism?
Or is the focus merely
on the treatment of infected? This
treatment in most cases has reverse
effects, because it uses only the
military solutions and the security grip, without the intellectual,
political and developmental treatment.
Was using securit y solution as a sole or main solution
based on an accurate identification of the problem, and a proper
screening for all treatment options,
and according to proper standards? Or it was chosen for other
reasons related to the internal or

Editorial
What is the relationship between terrorism, especially the
transcontinental type, with the
methods and mechanisms of exploitation and control?
Is terrorism a complex problem, or a simple one? If it is a complex one, and apparently it is, is
there a differentiation process that
has been applied upon the fundamental reasons and the secondary
ones?
Was there an extrapolation
process for the hotbeds of terrorism and the area of its movement
and its significance? Why it is here
and not there, with the convergence of virtual reasons? Is it related to internal, regional or international conflicts or merely related
to some personal aspirations? Is
it related to wealth and sources of energy? Or related to location and geography?(1) Or influenced by cultural and religious
influence in the region?
Fo r e x a m p l e w h y t h e r e
is no presence or operations
for (ISIS or al Qaeda) in Eritrea - especially with its proximity to Somalia - in light of the Christian minorThe interlocking and overlapping of (((
diverse interests is one of the reasons
for the continuing tragedy of Somalia, as
shown by the article: “Why Al-Shabaab has
not been eliminated so far?” Translated in
.the Qiraat African website

ity control of the rule there, and its
dictatorial ruling and repression of
the Muslim majority, which resulted
in the migration of two thirds of
the population? This all happened
while terrorism is strongly active in the Muslim majority countries, where Muslims enjoy much
of the rights and freedoms there
in preaching, just as in West Africa!
Why Ethiopia is witnessing relative stability, despite the national
and religious diversity, & the fact
that leadership is circulated among
the Tigary ethnic minority? Unlike
its neighbor Somalia, that is almost
semi homogenous in its ethnicity,
religion & thought.
Why it is in some places religious demands and slogans are
prominent, whereas in others demands are nationalistic & in others
calls are for separatism.
Is there an extrapolation andcomparison between the methodology and literature of groups
that espouse violence and terrorism - whether local or international -and between operations they
carry out? Is there a consistency
and integration between them or a
contradiction and difference? And
what is the reason for this contradiction, if any?
Why are spotlights shed and
focused upon certain types of terrorism and not others? Why there is
no mention of The Lord›s Resistance
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Terrorism :

Questions wait for answers
Terrorism in its undisputed
definition: the indiscriminate killing
and terrorizing of innocent people,
and the destruction of private and
public property, has become an
expanding epidemic in Africa, with
what all the disasters it entails on
various levels.
It is an epidemic suffered by
many; governments and communities alike, which makes it imperative for them all to line up in haste
to take initiatives to stop its spread,
until it›s fully eradicated from the African society.

Did that happen?

Considering the reality of terrorism in Africa in terms of diversity of its components and definitions, the map of its existence and
spread, and in terms of how states
are dealing with and treating it, we
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can raise a number of observations
and questions for understanding this problem, and subsequently
further understanding how to address this issue.
At the level of understanding and analyzing:
Is terrorism, in all its various forms, a natural product of
the African environment & consistent with African human nature and
its cultural and social composition?
Or is it a result of globalization,
including the globalization of conflicts and ideas alike?
What is the relationship between the rise of terrorism and
new conflicts, regional and international competition; and the development of war theories, direct wars
and cold ones, proxy wars and creative chaos?

Editorial
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