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ًة، ظاهرٌة مقلقة، تتخذ �صورً� متعّددة، من �أبرزها  لطة، و�لت�صّبث بكر�صي �لحكم، في �لعالم �لثالث، و�إفريقيا خا�صّ �لتم�ّصك بال�صُّ
�أو  �لأحد�ث  بع�ض  �فتعال  خالل  من  تاأجيلها؛  �أو  �لنتخابية  �ل�صتحقاقات  وتعطيل  �لرئي�ض،  رغبات  لينا�صب  �لد�صتور  تعديل 
�لأعذ�ر- مثال: �لكونغو توؤّجل �لنتخابات �لرئا�صية ب�صبب عدم �لقدرة على تكاليفها �لمالية-، �أو رف�ض نتائج �ل�صندوق �عتمادً� 

على وجوده في �ل�صلطة، وما يملكه من قّوٍة وتاأثيٍر- حالة غامبيا: �أحدث مثال-.
ول تخفى �لأ�صر�ر �لكبيرة و�لمتعددة لهذه �لظاهرة، على م�صتويات عّدة؛ م�صتوى �لأمن و�ل�صتقر�ر، فهي �أحد �أ�صباب �لحتر�ب 
�لد�خلي، و�لتدّخل �لخارجي، وعلى م�صتوى �لتنمية و�لنه�صة؛ �إذ �هتمام �أجهزة �لدولة متوّجه نحو م�صالح �لرئي�ض وجماعته، 
�لموقف  و�صو�ب  �لقر�ر  �تخاذ  م�صتوى  وعلى  و�لقدرة،  �لكفاءة  ولي�ض  �لولء  �أ�صا�ض  على  تقوم  و�لتعيينات  �لمنا�صب  وكذلك 
�صبه  و�لمو�قف  �لقر�ر�ت  تكون  غيابها،  �أو  �لتعددية  و�صعف  �لدولة،  موؤ�ّص�صات  تهمي�ض  فمع  و�لخارجي؛  �لد�خلّي  �ل�صيا�صّي 

فردية... 
ظاهرٌة ت�صتحق �لدر��صة، و�لبحث في �أ�صبابها وعالجها، و�ُصبل تخفيف �أ�صر�رها. و�إّن من �لمعالجات �لمهّمة: تربية �لأجيال 
وتوعية �لمجتمعات، من خالل مناهج �لتعليم وو�صائل �لتثقيف �لعاّمة: �أّن �لم�صوؤوليات و�لوليات/�لمنا�صب- �صغيرًة �أو كبيرة- 
هي �أمانٌة وتكليٌف له تبعاته، في �ل�صر�ئع �ل�صماوية، و�لأخالق �ل�صوّية، ولي�صت مغنمًا يتك�ّصب منها �ل�صخ�ض، �أو يحّقق بها رغباته 
�لجميع،  في  توؤّثر  لأّنها  �لجميع؛  و�جُب  هو  و�صبطها  �لعاّمة  �لوليات  مقا�صد  تحقيق  في  و�لتنا�صح  �لرقابة  و�أّن  �ل�صخ�صية. 
ويكون ذلك بكّل �لو�صائل �لم�صروعة �لمنا�صبة لطبيعة كّل مجتمٍع ومكوناته، �صو�ء من خالل �لموؤ�ّص�صات �لمدنية، �أو �لأحز�ب 
�ل�صيا�صية، �أو �لقياد�ت �لمجتمعية.....، و�إذ� تذّكرنا �أّن قر�بة 60% من �صكان �إفريقيا م�صلمون؛ فاإّن تعزيز هذ� �لمفهوم، ون�صر 
هذه �لثقافة، من خالل خطاٍب �صرعيٍّ �صحيح، �صيكون له بالغ �لتاأثير؛ �إذ مو�صوع �لم�صوؤولية، وو�جب �لقيام بها باأح�صن �صورة، 
وما يترتب على �لتفريط فيها �أو ��صتغاللها، من �لمو�صوعات �لتي �عتنى بها �لإ�صالم في ن�صو�ٍض كثيرة؛ ترغيبًا وترهيبًا وتطبيقًا، 
ى �لذي  ها، و�أدَّ ! �إنك �صعيٌف، و�إنها �أمانة، و�إنها يوم �لقيامة ِخزٌي وَنَد�َمة؛ �إل َمن �أخذها بحقِّ قال �صلى �هلل عليه و�صلم: »يا �أبا َذرٍّ

عليه فيها«))).
رعيته،  عن  م�صوؤوٌل  وهو  ر�ٍع،  �لنا�ض  على  �لذي  فالأميُر  رعيَّته:  عن  م�صوؤوٌل  وكلُّكم  ر�ٍع،  كلُّكم  »�أل  و�صلم:  عليه  �هلل  �صلى  وقال 
و�لرجل ر�ٍع على �أهل بيته، وهو م�صوؤوٌل عنهم، و�لمر�أة ر�عيٌة على بيت بعلها وولده، وهي م�صوؤولٌة عنهم، و�لعبد ر�ٍع على مال 

�صّيده، وهو م�صوؤوٌل عنه، �أل فكّلكم ر�ٍع، وكلكم م�صوؤوٌل عن رعيته«))).
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مستقبل إفريقيا
الحضاري ونهضتها

)إفريقي���ا الخضراء( - بإمكاناتها الزراعية، 
من حيث: الترب���ة الخصبة، والم���وارد المائية 
الس���طحية والجوفية، وتع���ّدد مناخاتها، فهي 
القارة الوحيدة التي تمتّد من المنطقة الشمالية 
المعتدل���ة إل���ى المنطقة الجنوبي���ة المعتدلة- 
مرّشحٌة ألن تكون )س���لّة الغذاء العالمي(، كما 
كان ش���مالها قديم���اً بالنس���بة لإلمبراطورية 

الرومانية وغيرها.
تعداد سكانها فوق المليار، وبها أعلى نسبة 
نموٍّ سكانيٍّ في العالم؛ ما يضاعف نسبة مواردها 
البش���رية في وقٍت س���وف تتقل���ص فيه القوى 
العاملة بالعالم، خصوصاً أّن نسبة الشباب فيها 

أكثر من %50. 
القديمة  وممالكه���ا  حضاراته���ا  أورثته���ا 
كالفرعونية ف���ي مصر، والمروية في س���ودان 
النيل، ومملكة كوش وغيرها، غنًى في الخبرات 
والتج���ارب المفيدة؛ وتّوَجَها اإلس���اُم بأعظم 
الحضارات عل���ى اإلطاق، الت���ي تعّد وحدها 
الق���ادرة عل���ى التصّدي لمحاوالت االس���تاب 
الحضارّي الحديث إلفريقيا، وخصوصا أّن نسبة 

المسلمين فيها أكثر من %60. 
لك���ن ما الذي اأّخ���ر اإفريقيا الي���وم عن َرْكب 

التقّدم والح�ضارة؟   
يرجع ه���ذا التأّخر الحضارّي إلى جملٍة من 

المعّوقات والمؤّثرات، من أبرزها: 
- هشاش���ة الدول���ة اإلفريقي���ة الحديث���ة 
واالستبداد السياس���ي وهو سبب رئيس لمعظم 

ف���ي ظ���ّل العولمة، وم���ا يُس���ّمى بصدام 
الحضارات، تتبادر بعض األس���ئلة: ما رهانات 
المس���تقبل الحضاري لألمم؟ وهل إلفريقيا من 
بعٍث حضاري، كما كانت قديماً مهداً لحضاراٍت 
قوية، ولها من الموارد المادية والبش���رية التي 
اس���تفاد منها غيرها في بن���اء حضاراته؟! وما 

المسار المناسب لمستقبلها؟
إفريقي���ا  لمس���تقبل  متع���ّددةٌ  رهان���اٌت 
الحضاري، تت���راوح بين الجزئية والش���مولية، 
والمتش���ائمة  والمتفائلة  والواقعية،  والمثالي���ة 
التي ال ترى لها مس���تقبًا.. وكلٌّ بحسب منطلق 
قائلها، وهي مرتبطة بجدلياٍت كثيرٍة في الواقع 
اإلفريقي، كالهوّية واالندماج القومي، والس���يادة 
والخصوصي���ة، والمرك���ز والهامش، وتقاس���م 
الس���لطة والثروة، واألمن واالستقرار، والحقوق 
والحرّيات والعدل والمساواة، والتقنية واقتصاد 

المعرفة، وتحقيق مقاربٍة شمولية... إلخ.
من المنظور المادّي؛ يدعم القارةَ: مساحتها 
واس���تراتيجية موقعه���ا وحيويته،  الشاس���عة، 
ومص���ادر الطاق���ة المتجّددة فيه���ا، ومواردها 
الطبيعي���ة، وثرواتها المعدني���ة.. وقد كان لها 
الّس���بْق على األمم قديماً ف���ي صناعة الحديد 
وغي���ره؛ ما يثبت أّن العقلية اإلفريقية ليس���ت- 
ولم تكن- عقليًة متخلّف���ًة يوماً ما، وإنما تكمن 
المشكلة في عقلية اآلخر )الغرب( الذي تخّيلها 
كذلك، كم���ا أنها أكبر س���وٍق ناش���ئٍة للتقنية، 

ومنتجات العالم، واالستثمارات المباشرة.
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وامتاك قرارها، وتقوي���ة التجّمعات اإلقليمية، 
وتفعيل عوامل توحيدها.

- وجود استراتيجية شاملة للقارة: تقوم على 
معرفٍة عميقٍة بمكوناتها وإمكاناتها المختلفة.

- توّفر األمن واالس���تقرار: بتحقيق الحكم 
الرش���يد، وزيادة فعالية المؤّسسات التشريعية 
والقضائية، وتقوية مش���اركة المجتمع ورقابته، 
وضمان الحقوق والحرّيات المنضبطة والعدالة.

- الحوكمة: بزيادة الش���فافية والمس���اءلة 
وتعزيز مؤّسساتها.

- التنافسية: بتأس���يس قوٍة وإرادٍة سياسيٍة 
إلفريقيا؛ تعّزز وجودها على المستوى الخارجي، 
وإعادة تنظيم العاقات م���ع كّل األطراف على 
أس���اس النّدية، والبحث عن بدائل لش���راكاٍت 
جديدٍة منصفة، واالنفتاح اإليجابّي على تجارب 

األمم والشعوب األخرى.
السياس���ات  بوضع  االقتص���ادي:  األداء   -
الرش���يدة، وإعادة تشكيل السياس���ات النقدية 
والسياسات المالية العاّمة؛ لتحقيق النمّو القابل 

لاستمرار وتسريعه.
- وجود مؤّسس���ية فاعلة: وكوادر بش���رية 
مؤّهلة، والتوظيف على أس���اس مب���دأ الكفاءة 

واالستحقاق.
- وجود إع���اٍم قويٍّ هادف: يس���اهم في 
وتقديم  ومش���كاتها،  القارة  بقضاي���ا  التوعية 
حلول لها، ويدعم توّجهاتها، ويساعد في تحفيز 

أبنائها، ويبّصر بالمخاطر من حولها.

المشكات السياسية واالقتصادية واالجتماعية 
واألمنية، وإرهاب الدولة، والفساد. 

النفوذ  - اإلرث االس���تعماري، واس���تمرار 
األجنبي، واستنزافه لثروات إفريقيا.

- ضعف الوعي لدى الّنخب بمشكات القارة، 
وضعف القدرة على التخطيط السليم والمتوازن، 

والتردد في اتخاذ القرارات الحاسمة.
وتكريسها  السياسية،  األحزاب  تناقضات   -
للزعامات الفردي���ة، والوالءات الضّيقة، والعنف 

السياسي.
- نزاع الهوّيات، والمركز والهامش.

- ضعف المؤّسسية، وعدم فعالية منظمات 
المجتمع المدني.

والمش���كات  المناخية  التغّيرات  - أخطار 
البيئية.

- االعتم���اد المبال���غ في���ه عل���ى التمويل 
الخارجي، وتفاقم المديونيات.

- انتشار الجريمة المنّظمة.
- ع���دم الح���رص على امت���اك التقنيات 

الحديثة، وبطء التحّول إلى مجتمع المعرفة.
- ضعف البن���ى التحتية، وتّدني مس���توى 

الخدمات االجتماعية.
 وللنه�شة المرجّوة �شروط:

تتوقف النهض���ة على جملٍة من الش���روط 
المتعلقة بمجاالت التنمية المختلفة، من أهّمها:

- س���يادة األّم���ة ووحدته���ا: وتتوقف على 
خروجها من الدوائر التي رس���مها االس���تعمار، 
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- تعزي���ز َدْور المجتم���ع المدني: وذلك في 
إطار الشراكة مع الدولة.

- مجتم���ع المعرفة وإدارته���ا واقتصادها: 
وامتاك التقنية الازمة لتحقيق ذلك.

والتخّصصي���ة:  العلمّي���ة  المرجعي���ة   -
واالس���تفادة منها في تحليل الواق���ع اإلفريقّي 
ومش���كاته، ودراسة النماذج الس���ائدة للتنمية، 

وإيجاد الحلول المائمة.
- االعتماد على التمويل الذاتّي لمشروعات 
التنمية، ويبق���ى التمويل الخارج���ّي للضرورة: 
مع أهمية رس���م سياس���اٍت وقائيٍة من التقلّبات 

وتذبذب األسعار واألزمات.
وجديٌر بالذكر؛ أّن معظم هذه الش���روط لم 
يتحّق���ق إال بصورٍة جزئي���ٍة أو ضعيفة؛ فهناك 
استقراٌر سياس���يٌّ نسبي، وتحّسٌن في الحوكمة، 
وفاعليٌة في بعض مؤّسس���ات المجتمع المدني، 
وقد س���اد جنوب إفريقيا تعايٌش سلمي، وتجري 
محاربة الفس���اد في نيجيري���ا وغيرها، وهناك 
توّجٌه نحو مجتمع المعرفة والتقنية كما في تشاد 
وجنوب إفريقيا، وقام���ت نماذج إلعاٍم إفريقيٍّ 
الهادفة،  هادٍف كاتح���اد اإلذاعات اإلفريقي���ة 
وتأّس���س مجلس الخبراء والعلماء في السودان 
ف���ي يناير الماضي، وت���ؤدي المنظمات القارية 
واإلقليمي���ة، كاالتحاد اإلفريق���ّي والنيباد وبنك 
التنمي���ة، َدْوراً بارزاً وقوّياً في دفع عجلة التنمية 
الشاملة في إفريقيا وتمويل مشروعاتها، وقامت 
شَراكات داخلية أكثر فاعلية، وخارجية كالشراكة 

العربية – اإلفريقية. 
ر بتحقيق هذه الشروط بصورٍة أفضل:  وتبشِّ

الكثير من المبادرات المطروحة، نذكر منها:
1 – الب���دء في بناء أكبر منطقة تجارة حّرة 

في إفريقيا بجيبوتي، بتاريخ 1/16/)))2017.
2 - المش���روع البيئّي األكث���ر طموحاً في 
القارة- أي المبادرة اإلفريقية الستعادة المناظر 
الطبيعية للغابات)AFR100( -، الستعادة 100 
مليون هكتار )386.100 ميل مربع( من الغابات 
المتدهورة، سيقوم المشروع بمكافحة التصّحر، 
وتحس���ين نوعية المياه والترب���ة، وزيادة التنّوع 
البيولوجي، وتحس���ين القدرة عل���ى التكّيف مع 

تغيُّر الُمناخ.)))
3 - المركز اإلفريقّي لتكنولوجيا المعلومات  

)CATI( في تشاد))).
4 - وتعّد الش���راكة الجديدة لتنمية إفريقيا 
)نيباد( أش���مل المبادرات التي تؤّسس لمستقبل 
إفريقيا من خال كّل المجاالت، مثل دعم األمن 
والس���ام في القارة ،  وتحقيق الحكم السياسّي 
واالقتصادّي الرش���يد ،  واحترام حقوق اإلنسان ، 
وتحقي���ق األم���ن الغذائي , والتنمية البش���رية، 
وتعظيم حجم التج���ارة اإلفريقية البينية،   ونفاذ 
الصادرات اإلفريقية لألسواق العالمية , وتطوير 
التعليم والبحث العلمي، وتعظيم االس���تفادة من 
تكنولوجي���ا المعلوم���ات , ومكافح���ة األمراض 
المتوطنة، مع العمل في هذا السياق على توفير 
الموارد الازمة لتطوير المش���روعات والبرامج 

التنفيذية الازمة لتحقيق هذه األهداف ))). 

.16/1/http://www.youm7.com/story/2017  )1(

http://www.alwatan.com.sa/Articles/Detail.   )2(
.aspx?ArticleId=32981

.14/09/http://tchadien.arablog.org/2014  )3(

-http://www.aljazeera.net/home/print/4f51f922   )((
-997b-4db4-a88c-158034f501b4/cf9877a5

.32742d0d6dd6-9af3-744c-4da1
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5 - مس���اعدات البنك الدولّي للعام المالي 
2016م، بهدف: رفع اإلنتاجية الزراعية، وزيادة 
س���بل الحصول على الطاقة ميس���ورة التكلفة 
والموث���وق به���ا، وبن���اء القدرة عل���ى مجابهة 
تغيُّ���ر المناخ، ودع���م الدول الهّش���ة والمتأثرة 
بالصراعات، وتش���جيع تحس���ين جودة التعليم، 
ومب���ادرات لتعزيز تعليم )العل���وم والتكنولوجيا 
والهندس���ة والرياضيات(، والتركيز على تقديم 
برامج تدريبية ممت���ازة، وبحوث تطبيقية، ونقل 
المعرف���ة في القطاعات ذات األولوية، كالزراعة 

والّصحة والتعليم واإلحصاء التطبيقي))). 
ونختم بنماذج لتجارب ناجحة.. داخل القارة 

وخارجها:
هذه النماذج، وإن كانت في إطار دولٍة واحدة، 
نقّدمها لكي تس���تفيد منها القارة اإلفريقية في 

تحديد المسار المناسب لمستقبلها: 
رواندا: أسرع االقتصادات نمّواً في إفريقيا، 
اعتم���د نهوضها عل���ى اإلص���اح االقتصادّي 
الرش���يد، وتعزيز القدرات التنافسية، واالعتماد 

على الصناعات التحويلية، وليس على الموارد.
موريش���يوس: تمّي���زت بالتداول الس���لمّي 
للسلطة، والشفافية القانونية، وتنويع االقتصاد، 
ودع���م أنظم���ة سياس���ات الس���وق المفتوح، 
والس���يطرة على الضغوط التضخمية، وتشجيع 

االستثمار األجنبي.
جنوب إفريقيا: س���اعد على نهضتها المناخ 
السياس���ي، والتواف���ق المجتمعي، وق���د تبّنت 
سياس���ات تنموية قائمة على تغيير الصناعات 

http://www.albankaldawli.org/ar/about/annual-   )1(
.report/regions/afr

التقليدية بقطاعات حديث���ة، والحّد من تدّخل 
الحكومة في االقتصاد، وتش���جيع االستثمارات، 

وتوفير القروض للتنمية.
ومن خارج �لقارة: 

كوري���ا الجنوبية: اعتمدت عل���ى المبادرات 
الذاتي���ة؛ م���ن خ���ال الم���زج بي���ن تخطيط 
الدول���ة المرك���زي واقتصاد الس���وق- بوصفه 
مس���اراً للتنمي���ة-، إضافة إلى االس���تثمار في 
البش���ر، وذلك من خال تطوي���ر التعليم )العاّم 
والمهني( ومؤّسس���اته ومناهجه، وتطوير الوعي 

بالتكنولوجيا واقتصاد المعرفة.
سنغافورة: انطاقاً من نظاٍم تعليميٍّ عالمي، 
ومراجعة التجارب الناجحة، اس���تطاعت تحقيق 
طفرٍة اقتصادية، ونهض���ٍة قائمٍة على التصنيع 
والتكنولوجيا، كما هو الحال في تجربتَي ماليزيا 

والهند.
في كّل تجربة، م���ن هذه النماذج وغيرها، 
مامح ومؤشرات ومس���اٌر لنهضٍة قامت على 
والسياس���ية  االقتصادية  اإلنج���ازات  صعيد 
والتعليم،  البش���رية،  والتنمية  واالجتماعي���ة، 
والتق���ّدم التكنولوج���ي، ومجتم���ع اقتص���اد 

المعرفة.
إّن ق���ارًة بحجم إفريقيا تحت���اج نهضتها- 
ربما- إلى كّل المسارات، فعلى خبرائها التعّرف 
على مامح النهوض ومؤش���راته على األصعدة 
كاّفة، وتحليل المراحل التي مّرت بها كّل تجربة، 
ودراسة مقّوماتها وأسباب نجاحها، ورصد أهّم 
السياس���ات واآلليات الت���ي اتبعتها كّل دولٍة في 
المجاالت المختلفة، وأهّم النقاط التي أغفلتها، 
وصوالً إلى المس���ار المناس���ب لنهضٍة إفريقيٍة 

شاملة �
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 �لعدد ) 32 (  ربيع �لآخر – جمادى �لآخرة  1438 هـ /  �أبريل – يونيه 2017 م

ة في ُدَوِل إفريقيا القاديانيَّ
جًا

َ
نيجيريا أنُموذ

ْيِرّي الإَِجْيُبِوي وْنال ُب�صَ د. َرِفيع اأَوَّ
وِئي�ن  الدُّ �ة  اأكاديميَّ وم�ص�وؤول  ة،  الإِ�ْص�الِميَّ الُعُل�وم  دار  ��ُس  ُموؤَ�صِّ

ة في اأبوجا - نيجيريا وليَّ الدُّ

البنج���اب الهن���دي؛ وإّما منس���وبة إلى لقِب���ه العائلي: 
»الميرزا«. 

ون أنفَس���هم: »األحمدية« نس���بًة إلى  والقوُم يُس���مُّ
»أحمد«؛ بناًء على تحريفهم للكلمِة الواردة على لس���ان 
راً ِبَرُسوٍل يَْأِتي ِمن بَْعِدي  عيسى عليه الس���ام: }َوُمَبشِّ
َع���ْوا باطًا أّن  اْس���ُمُه أَْحَم���ُد... { ]الصف : 6[؛ إذ ادَّ

زعيَمهم هو المشاُر إليه بها. 
وا بعدم انس���جام الدليل مع القضية؛   وحيث أحسُّ
تَيْن في  م ظَهر مرَّ زعُموا أنَّ النبيَّ صلَّى اللُه علَيْه وس���لَّ
نْيا: مرّةً باس���ِمه »محّمد« للعرب، ثمَّ باسِمه »أحمد«  الدُّ
للعج���م! قالوا: »إنما غام أحمد: محّمد روحّياً، وأحمُد 

جسدّياً«)))! 
ومسلمو الغوس- التي ابتُِلَيْت قبَل غيرها من مدن 
نيجيريا- عاملوا أتَْباَعها بمنطق النِّْحلَِة السوفس���طائي، 
فأطلُقوا هم عليها اس���َم: »أَْوَمْوَديِْئَيْه« باليوربا، ومعناه: 
صغار أش���قياء، وأيضاً: »أْوَمْوِديَْه« بمعنى: صغار أقليَّة، 
ياٍت أْخَرى ال داعَي لِذْكِرها هنا، وذلك ألّن أوائل  وُمس���مَّ

معتنقيها بنيجيريا كانوا يومئذ شباباً يافعين.

في  ٍة  ��صتعماريَّ ِبَمكيَدِة  �لقاديانّية  ظهور 
�لهند:

ون أنفَس���ُهم  إنَّ أتب���اَع القادياني���ة، الذين يُس���مُّ
باألحمديِّي���ن، يختلُف���ون ع���ن س���ائِر المس���لمين في 

بوالية  اأكوري  بمدينة  القاديانية  )2( مقابلة �سخ�سية مع داعية 
اأوندو: المولوي علّي ُجمعة ِغيوا، الخمي�س )08/1/2)1هـ.

ن�ش�اط اأتباِع القاديانّية بهذه القارة ِ ازداد 

عموم�ًا، ونيجيري�ا خ�صو�ص�ًا، في 

الآون�ِة الأخيرة، برغ�م كلِّ الجه�وِد المبُذولِة 

�صابقًا لإبعاِد النا�س عنها.

وعالقته�ا  ن�ش�اأتها   ع�ن  الحدي�ث  تعّي�ن  ل�ذا 

باال�شتعمار، وانت�شارها في اإفريقيا:
��صم  لنف�ِصه  �لقاديانية  �ِض  موؤ�صِّ �نتحال 

»�أحمـد« �لو�رد في �لقر�آن:
التس���مية ب�»القاديانّي���ة« أو »الميرزائّي���ة« أطلَقها 
مس���لمو ش���به الجزيرِة الهنديَّ���ِة على نحل���ِة »الميرزا 
غام أحمد القادياني«)))، فيُفهم من االس���ِم الشخصيِّ 
سها أنها: إّما منس���وبة إلى قريته »قاديان« بإقليم  لُمؤسِّ

 73( 1908م(   - القاِدياني: )1835م  اأحمد  )1( الميرزا غالم 
العمر  من  الخم�سين  بلغ  عندما  االأحمدية،  موؤ�ّس�س  �سنة( 
با�سر  وقــد  الدين،  ليجّدد  وبعثه  اإليه  اأوحــى  اهلل  اأّن  اّدعــى 
الكتابة في الموا�سيع االإ�سالمية منذ عام 1880م حتى عام 
ومهدّيًا  موعودًا  م�سيحًا  اأر�سله  قد  اهلل  اأّن  فاأعلن  1890م، 
منتظرًا، وظّل كذلك حتى وفاته في الهور/ باك�ستان بمر�س 
كتابًا   80 قرابة  وراءه  مخّلفًا  1908م،  مايو   26 في  الكوليرا 
االأحمدية(  )خلفاء  من   5 خلفه  ال�سالة.  القاديانية  وفرقة 
عام  توفي  الــذي  القر�سي  الدين  نــور  خلفه  فقد  االآن،  حتى 
موؤ�س�س  ابــن  محمود  ب�سيرالدين  مــيــرزا  ليخلفه  )191م، 
االأحمدية، وبقي في من�سبه حتى وفاته عام 1965م، ليخلفه 
الميرزا نا�سر اأحمد الذي توفي 1982م، تاله انتخاب ميرزا 
طاهر اأحمد الذي توفي في 19 اأبريل 2003م، حيث انتخبت 
الجماعة ميرزا م�سرور اأحمد- المقيم في لندن- زعيمًا لها، 

وال يزال. - موقع ويكبيديا -.
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ُمعاناٍة، ولكنه ما أن أحسَّ بمحبَّة رجاِل االحتاِل لنشاط 
القاديانيَّة حتى استبش���ر، فعبَأ هو وِرفاُقه اس���تماراِت 
لوا فرَع القاديانيَّة لدى حكومِة الغوِس  العضويَِّة، وس���جَّ

االستعماريَّة عام 1335ه�/1916م.
ّب بلندن عام 1920م،  ُجل لدراسة الطِّ ثُمَّ س���افر الرَّ
ِص ف���ي القانُون ليصبح أوَل ُمحاٍم  ل للتََّخّصً ولكنَّه تحوَّ

ُمسِلٍم بإفريقيا الغربيَّة.
وهناك بالمملَكة الُمتَِّح���َدِة رأى أتباع الميرزا غام 
ة« التي  أحم���د القاديانّي يختصمون ح���ول طبيعة »النبوَّ
عاها صاحبهم، فوجد الرج���ُل من ذلك، وبدأ يُراجع  ادَّ
نفَسه ويكاتب رفاَقه، فلّما رجع إلى نيجيريا عام 1923م 
أخفق في إقناع رفاِقه بضرورة االنسحاب من القاديانيَّة؛ 
فكان هو الط���وَد في التوبة منها عام 1924م، وأنش���أ 
جمعيًَّة بديلًة أسماها باإلنجليزية: »إساميك سوسايتي 
َب اس���ُمها عام 1366ه�/1946م  أوف نيجيريا«، ثُمَّ ُعرِّ
ُجل  إلى »الجماعة اإلس���امية في نيجيريا«، وتوّفي الرَّ

ة))). في 1971م مسلماً يؤمن بَختْم النبوَّ
راً لموِت  وكاد خروُج ذل���ك الرجِل أن يكون نَْعياً ُمَبكِّ
القاديانّي���ة بإفريقيا الغربيَّ���ة كلِّها، ولكنَّ االس���تعماَر 
نتها من  م لها تس���هياٍت ماديٍَّة وَمْعنَِويٍَّة مكَّ البريطانّي قدَّ

تنفيِذ مشروعاِتها))). 
ثُمَّ إنَّ���ه ِحيَن ُمِنَح االس���تقاُل الش���كلّي لألقطاِر 
المستعَمرِة بإفريقيا؛ اس���تطاعت القاِدياِنيَُّة بإمكاناتها 
الماديَّة أن تنتع���ش، أو على حدِّ تعبير مركزها في ربوة 
ق  الباكس���تانية ع���ام 1962م: »إّن نيجيريا حظيت بتدفُّ

بين إليها باستمرار«))). رين األحمدّيين المدرَّ المبشِّ

اأبين في جنازِة اأغ�سطو، بقلم الحاج اإدري�س  ))( اقراأ: خطاب التَّ
اأيندي الثاني.

  .Fisher :Ibid Pg 5, 8, 97, 173 )5(

 Preface بربوة  القادياني  التب�سير  وكيل  تقديم  )6( انظر: 
الميرزا غالم  بن  ب�سيرالدين محمود  الميرزا  لكتاب   Pg.iv
اأحمد: )الحركة الأحمديَّة(، ط2 ن �سدر اأنجمن اأحمدية - 
األقيت  كلمٍة  من  جزءًا  اأ�ساًل  الكتاب  وكان  ربوة.  بمهجرهم 
ى »موؤتمر ومبلي« لالأديان الموجودة باالإمبراطوريَّة  فيما ُي�سمَّ

معتقداِتهم؛ فُهم كأتباِع البهائيَّة. 
كانت نشأةُ هذه الّنحلة بالهند عام 1306ه�/1889م 
بتشجيٍع من االحتاِل البريطاني، وقد أدخلَتْها بريطانيا 
كلَّ ُمْس���تَْعَمَرٍة لَها لتفريق كلمة المس���لمين بها؛ تسهيًا 
���س النِّْحلَ���ِة كانت مواليًة  لمهام االحتال، فعائلَة ُمؤسِّ
لحكومة االحتال، فقد قال ميرزا غام أحمد: »ووالله! 
إنَّا رأينَا تحَت ظلِّها أَْمناً ال يُْرَجى ِمْن ُحُكوَمِة اإلس���اِم 

ِفي َهِذِه األَيَّاِم«)))!
فيها  بما  �إفريقيا؛  �إلــى  �لقاديانية  دخــول 

نيجيريا:
س لصالح بريطانيا  الشتهاِر أتباِع القاديانيَّة بالتجسُّ
نْها مس���ؤولُو دولة فرنس���ا من دخول  يومئ���ٍذ؛ ل���م يُمكِّ
مستعمراتها بإفريقيا، وظلَّت القاديانّية تنظر إلى حكومة 

فرنسا بوصفها عقبًة أماَمها في إفريقيا))).
وكان دخ���وُل القاديانيَّ���ة إلى نيجيري���ا))) بمؤامرٍة 
مكش���وفٍة عن طريق لندن؛ إذ تمَّ تسجيلُها باغوس عام 
1335ه�/1916م تنفيذاً لسياسة الهدم، وعمًا بنظريَّة: 

ق تَُسْد، وفيما يلي قصتها:  فرِّ
كان ف���ي الغوس ش���اٌب طم���وٌح اس���ُمه: محّمد 
باس���ل أُغْس���َطو، كان يُعجبه هو ورفاُقه ما يصُل إليهم 
باإلنجليزيَّة من إْصداَراِت المجلة اإلسامية الاهورية، 
ثم مجلة األدي���ان القاديانّية التي كانت تصدر من الهند 

ع ِمن لندن إلى الُمستعمرات.  وتوزَّ
وقد أنشأ أغس���طو عام 1333ه�/1914م مدرسًة 
إنجليزي���ًة ِلتُدرَِّس إلى جانب المع���ارف الغربيَِّة القرآَن 
ْعه االستعمار، بل أُْغِلَقْت بعَد  بدالً من اإلنجيِل؛ فلم يَُشجِّ

)1( الميرزا غالم اأحمد: اال�ْسِتْفتاء، �س 63.   

البريطاني:  في�سر  جـــي   هــومــبــري  الم�ست�سرق  )2( انـــظـــر: 
االأحمدية، درا�سات في االإ�سالم الحديث على �سواحل غرب 
اإفريقية، �س 129، ط 1963م، وكان اأ�ساًل ر�سالة دكتوراه له 

باالإنجليزية.

�ساحل  طريق  عن  دخلت  اأنها  اإلــى  الدرا�سات  بع�س  )3( ت�سير 
ــا- كــمــا �ــســيــاأتــي-، واأول مــن وَفــــَد هــو الــحــاج مــولــوي  غــان

عبدالرحيم.
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ق  وتفرُّ نيجيريا  فــي  ِة  �لقاديانيَّ �نت�صار 
�أتباِعها �إلى فرقَتْين:

إّن نيجيريا واح���دةٌ فقط من الدول التي تزيد اآلَن 
على )206( دول مصابة بالنَّبتة الخبيثة )القاديانيَّة(، وفي 
نيجيريا كانت الغوس: الَمنَْفَذ األّوَل لها وقت اضطراِب 
مسلميها؛ نتيجَة الصراِع الدينيِّ الذي أشعله االسِتعماُر 
ط االستعمار لتلقين أوالدهم  بين أهاليها يومئذ؛ إذ خطَّ
رين آنذاك؛ فجعلَها  الثقافة الغربيَّة على أي���ِدي الُمنصِّ

ذلك أرضاً خصبًة لنبتِة القاديانيَّة الخبيثة.
ِل مبعوٍث قاديانيٍّ من »صدر أنُجَمن  وتمَّ استقداُم أوَّ
أحمديَّ���ة« بالهند عب���َر لندن إلى غ���رب إفريقيا، وهو 
المولوّي عبدالرحيم النيَّار- كان أغس���طو لدى وصوِله 

للدراسة بلندن قد التقى به سنة 1920م. 
نزل النيَّار أوالً في غان���ا، ثّم اجتازها إلى نيجيريا 
عام 1921م، وبادر إلى إنش���اِء أوِل مدرس���ة إنجليزية 
قاديانية لَِقَيْت َدْعماً َس���ِخّياً من رجاِل االس���ِتْعمار، كما 
ا رأى جمعيَّاِت المس���ِلمين متناحرة  أنه م���ن دهاِئه- لمَّ
ف���ي الغوس يومئ���ٍذ- تحالف مع ِفرق���ٍة تُدعى: »زمرة 
القرآنيِّين«، ولكّن هذا الحل���ف انفكَّ عام 1934م لعدِم 
َبة ابن  رضا اآلخرين بالتبِعيَّة لألوامر الصادرة من ُش���عْ

المتنبِّئ. 
���ْعَبَة في إخضاع حلفائها لسلطة  وأخفقت تلك الشُّ
»ص���در أنجمن أحمديَّة«، فانقس���م أتباُعه���ا منذ عام 
قة  1940م إلى ِفرقتَيْن، لكلٍّ منهما وجوٌد في أماكن متفرِّ

بنيجيريا. 
فالِفرقُة الموالية لقيادة »صدر أنجمن أحمديَّة« هي 
ون أنفَسُهم اآلن:  المعروفة باسم: »أحمدية البعثة«، ويَُسمُّ
»الجماعة األحمدية اإلس���اميَّة ف���ي نيجيريا«، وهؤالء 
س���ارعوا قبيل حادثة االنقس���ام إلى إنشاء أول مدرسٍة 
���ٍة بهم عام 1939م في الغوس  إنجليزيَّة قاديانّيٍة خاصَّ

حيث  )192م،  عــام  باإنجلترا  وم�ستعمراتها،  البريطانيَّة 
دعمًا  فيه؛  والم�سلمين  االإ�سالم  لتمثيل  القاديانية  اخِتيرت 

لن�ساطها.    

أيضاً، ولصدر أنجمن اهتماٌم كبيٌر بتكثيف مناشط هذه 
الفصيلة القاديانّية بنيجيريا. 

وأما الِفرق���ُة األخرى الُمعادية لسياس���ات »صدر 
أنجمن«؛ فقد احتكرت أماك الطائفة، وأبقت على اسم 
جماعة: »الحرك���ة األحمديَّة في نيجيريا«، ولهذا تُعَرف 
بأحمدية الموفمينت Movement، غيَر أّن نشاط هذه 
الِفرقِة خاّصًة قد تضاءَل منذ أن أْصَدَرت رابطُة العالم 
اإلس���امي عام 1394ه�/1974م فتواها باعتباِر أتباِع 

القاديانيَّة كافرين.
أس���باب ازدياد نش���اط القاديانّية في نيجيريا في 

الوقِت الحاضر: 
ٌط  ام، ومخطَّ القادياني���ة مذهٌب فكريٌّ باطل وه���دَّ
مدروٌس يس���عى إِلْغواِء أَْغَراِر المسلمين، بَدعٍم من ِقبل 
أعداء اإلس���ام، وقد نُِقلَت نبتَتُ���ه الخبيثة إلى نيجيريا 
على حين غفلٍة من مسلِميها بُمؤامَرٍة استعماريَّة؛ ُقِصَد 
بها تغييُر المفاهيم اإلس���اميَّة لديه���م على أيدي بني 
جلدِته���م، فكانت العمليَُّة كلّها س���رقًة با عنٍف! ادَّعى 
ُس���ه في كتابه: )االس���تفتاء- ص 94())) أنَّه َمْظَهُر  ُمَؤسِّ
���ى َوحياً ِلتَجِديِد  اللِه! وف���ي ص 97 اّدعى أنَّه: قد تلقَّ
إساِم المس���لِمين! وفي س���ائِر كتُِبه الثَِّقيلَة اّدعى أنَّه: 
َماِن، والمسيُح الَمْوُعوُد، والَمْهِدي الُمنْتََظر، ثمَّ  ُد الزَّ ُمَجدِّ

ة! عاِء النُبُوَّ انتَهى إلَى ادِّ
ولعلَّ ِمَن الُمناِس���ِب أن نعرض ُموجزاً ألبرِز وسائل 
���َذِج من  تأثيرهم، والتي نفُذوا من خالها إلى قلوِب السُّ

الناس.

اأِْثيِر القادياني: اأَْبَرُز و�ضاِئِل التَّ
أوصى الميرزا غام أحمد القاديانّي أتباَعه بُوُجوِب 
َدة؛  إخَضاِع الفروع الخارجيَّة إلشراف قيادٍة عالمّيٍة موحَّ
لضمان والئها غير المش���روِط لمب���ادئ ِنْحلَِته)))، فهذا 

)1( )اال�ستفتاء(، �س )9، و �س 97.

كتَبُه  ٌب،  ُكَتيِّ وهــو   ،57 �س  الو�سيَّة،  اأحــمــد:  غــالم  )2( انظر: 
باللغة االأردّية عام 1905م، ثم زاد فيه عام 1906م بقاديان؛ 
االإنجليزيَّة بالغو�س عام 1398هـ/1978م،  وُطِبَعِت ترجمته 
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عندهم إجراءٌ غيُر قابٍل للتغيير))). 
والحقيقة أّن 99% ممن ينتسبون اآلن إلى القاديانّية 
في نيجيريا هم الُمَوالُون ل�»صدر أنجمن أحمدية« تحت 
قي���ادة خليفتها الذي هو المس���ؤول الع���امُّ عنها دولّياً؛ 
ويُخاِطبُونَه ِبلََقب: »صاِحب الَقداس���ة َخِليَفة المس���يح 
الَمْوُعود«. والخليفة الحاِلي هو: الميرزا َمْس���ُرور أحمد 
القاديان���ّي- المقيم بلندن-، وهو ال���ِذي يَُعيِّن َمبُْعوِثين 
من الخاِرج، يُرسلُهم إلداَرة ُش���ؤوِن فُروِع القادياِنيَّة في 
م التَّنِْسيَق بينُهم، فيستَِحيل أن يَْخُرجوا على  العالَم؛ ويُنَظِّ

تْعِليَماِته.
ياسيَّة،  ومن ُخَطِطِهم دولّياً التغلغل في األوساِط السِّ
والت���ي تمكنوا خاله���ا من الحصول عل���ى دعم األَمِم 
يَّة للتَّعاون بين  َة اتِّصاالت س���رِّ المتَّحَدة لقضاياهم؛ وثمَّ
خليفِتهم العالَمّي وبين إس���رائيل وحلفائها شرقاً وغرباً، 
فله���م مركٌز في قرية »الكبابير« بمدينة َح�يْفا، وكان يتّم 
تعريُب ُكتُِبهم منه، مثل: كتاب المتنبِّئ: )إعجاُز الَمس���يح 
في تفس���ير أمِّ الكت���اب( الذي ُعّرب وُطِب���َع بالمطبعة 

األحمديَّة بجبل الكرمل عام 1357ه�/1935م.
التي  االقتصاديَّة  بالَمْش���ُروعاِت  ���ون  يْهتمُّ وكذلك 
اتي، ومن ذلك ُمنشآتُِهم التي هي  تضمن لهم االكتفاَء الذَّ
مناُط انخداع الناس بنحلِتهم، ف���إّن اإلمكانيات الماليَة 
س���اٍت إعامية  نتُْهم س���ابقاً من توفيِر ُمؤسَّ لديه���م مكَّ
يٍَّة ال تُحصر، وصارت أساس���اً لنشاطهم  وتعليميٍَّة وصحِّ
 :The Truth »اليوم، وقد ذكرت صحيفتُهم »ذي تروث
أّن عدَد منشآت الِفرقِة حتى 1407ه�/1986م زاَد على: 
16 مدرسة ثانوية و 7 مستشفيات))). وذكرت موسوعتُهم 
ر عن أع���وام 1971-1980م«، التي  »عق���د ازدهار ُمَصوَّ
َور،  أصدُروها لبيان إنجازاِتهم خاَل عش���ر ِسنين بالصُّ
أّن عدَد مدارِس���هم االبتدائية حتى 1400ه�/1980م بلغ 

. Ghulam Ahmad: The Will:وعنوانه باالإنجليزية

عن  كتابه  في  ذلــك  على  في�سر  الم�ست�سرق  تعليق  )1( انظر: 
.187 .Fisher: Ahmadiyya. Pg  :»االأحمدية«

  .1407H, Pg.6/4/1986C 4/12/The Truth, 5 )2(

عشراً))). وال ريب أنَّ العدد قد زاد بأضعاٍف مضاعفة. 
وه���ل لهم جامعاٌت بإفريقيا ف���ي الوقِت الحاضر؟ 
تحّققنا من الجامعة األحمديَّة في ربوة بباكستان، والتي 
التقيُت ببعِض أس���اتذتها في أثناِء جوالت ميدانية إليها 
س���نة 1406ه�/1985م، وال نستبعد أن تكون القاديانية 
قد أقام���ت جامعاٍت في بعض القارات والدول األخرى، 
وبخاّصة الواليات المتَّحدة األمريكيَّة؛ وأّما إفريقيا فا 

ُطون لذلك في نيجيريا. نعلم، إال أنُهم يخطِّ
ويُحس���ن أتباع القاديانية استخدام وسائِل التواصل 
ة واتسآب وتويتر ويوتيوب، ويمتِلكون  االجتماعي، وبخاصَّ
ات، مرئيًَّة ومس���ُموعًة، يبّث���ون منها برامجهم إلى  محطَّ
العال���م؛ بما فيه إفريقيا، فإضاف���ًة إلى صحيفتهم »ذي 
ت���روث«- بمعنى: »الحّق«- لهم قناة أس���موها: تلفزيون 
اإلس���ام الدوليَّة لألحمدية بإفريقيا: MTA، وكذلك 

ُة إذاعة أسموها: إذاعة راديو أحمدية.  لهم محطَّ
حية  ويس���تغلّون تقديَم الخدم���ات التَّعِليميَّة والصِّ
لتكثيِر أتباِعه���م، ولهذا كثَُر الُمدافع���ون عنهم بدعوى 

أي!         يَِّة الرَّ ُحُقوق اإلنساِن وُحرِّ
�لمبادئ �لقاديانية.. و�إبطالها: 

ذكرت فصيلُة الَبْعثَِة أنَّها نش���رت خمَس���ة بياناٍت 
في صحيفتَْي »ديل���ي تايمز« و »الغارديان« النيجيريتَيْن، 

 ,1980-A Decade Of Progress [Pictorial], 1971 )3(
.Pg. 6

و من 
ُ
ٌر بإفريقيا يخل

ْ
ط

ُ
ال يكاد ق

ة؛ ألنَّ القارة  نشاِط القاديانيَّ
ت لالستعمار، وألنَّ 

َ
ض تعرَّ

ِط أتباِعها التغلغل 
َ
ط

ُ
من خ

ة  ياسيَّ في األوساِط السِّ
ة واالقتصاديَّ
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عائيَِّة »ذي تروث«  ثم أعادت نش���رها في صحيفِتها الدِّ
ها: القاديانّيِة في نيجيريا، وفيما يأتي نصُّ

»بالنظر إلى ما نش���ره بعُض الزعماء المس���لمين 
حديث���اً من العرِض الخاطِئ لعقائدنا، ومن فتاوى الكفر 

نا، فإنَّا نُعِلُن ما يلي: التي صدرت هنا ِضدَّ
الً: إنَّما نحن مس���لمون، وننط���ُق بكلمِة التوحيد،  أوَّ

فنقول: ال إله إال الله محّمٌد رسول الله.
ثاني���اً: أنَّنا نُقرُّ بكوِن النب���يِّ محّمٍد صلَّى اللُه عليِه 
وس���لَّم خاتَم النبيِّي���ن، ولكن بمعنى أن���ُه النبيُّ األعظُم 
واآلخ���ر، كما نؤمن ب���أنَّ القرآَن الكريَم آخُر الش���رائِع 

وخاتمُة الهداية.
ثالثاً: إنَّما نعمُل بُموجب ُمعتَقداٍت إس���اميٍَّة جاءت 

في القرآن الكريم والسنَّة والحديث.
���س األحمدية غام أحمد  ق ِبُمؤسِّ رابعاً: أنَّنا نصدِّ
عاِئه بأنَُّه: اإلمام المهديِّ والمس���يُح  القاديانّي ف���ي ادِّ
الموعوُد الذي تنبَّأ بَمِجيِئه النبيُّ الكريُم محّمٌد صلَّى اللُه 
عليِه وس���لَّم في جميِع ُكتُِب األحاديِث النبويَّة. وبأنَُّه وفَق 
، بمعنى  ِتيٌّ ذلك ادَّعى غ���ام أحمد القاديانيُّ أنَّه نِبيٌّ أُمَّ
النبيِّ التابِع؛ وهو الذي ناَل هذا الش���رَف بفضِل طاعِته 
وُمتابََعِته للنبيِّ الكريِم محّمٍد صلَّى اللُه عليِه وسلَّم، كما 
جاَء في القرآن )70/4( ]يعنون: النساء : 69[، ونعتقد أنَّ 
النبيَّ الكريَم محّمداً صلَّى اللُه عليِه وسلَّم إنَّما استعمَل 
كلمَة: »نبّي اللِه« للمس���يِح اآلِتي، كما في صحيِح مسلم/ 

كتاب الِفتَن.
َة الجهات  خامس���اً: من ذلك الُمنَطلَق؛ ندع���و كافَّ
المعارضِة أن تُناِزلنا وتتباَحث مَعنا في مسائِل الخاِف؛ 
على ضوِء القرآن الكريم والحديث وآراء العلماء الربَّانيِّين 
من المسلمين، وذلك عبر الوسائل اإلعاميَِّة التي تُروق 
ا ش���َفِهّياً وإما َخِطّياً، لعلَّ الن���اس يهتَُدون إلى  لُه���م، إمَّ

الصواب«!!))).

)1( من الم�سادر باالإنجليزية:
 The Daily Times of Nigeria  dated, 19 / 3 / )1(

.)1974C, )equivalent to 1394H
 Ahmadiyya Mission official newspaper: The )3(

�إبطال �لمبادئ �لتي ذكروها في بياناتهم: 
النظر في البيان القاديانيِّ الأوَّل:

ال يص���حُّ منهم ادِّعاء كونهم مس���لمين؛ ألنَّ محّمداً 
رونه في ش���خص الميرزا غام  عنَده���م هو الذي يتصوَّ
لٍة تأويًا باطًا؛  أحم���د؛ باِنين مبادئهم على نُصوٍص ُمَؤوَّ
تحريفاً لمعانيه���ا، فقد زعُموا أنَّ كلمَة »اآلخرة«، الواردة 
ف���ي قول الله تعالى: }والَِّذيَن يُْؤِمنُوَن ِبَما أُنِزَل ِإلَيَْك َوَما 
أُن���ِزَل ِمن َقبِْلَك َوِباآلِخَرِة ُهْم يُوِقنُوَن{ ]البقرة : 4[، إنما 
ر أزالً أن يأتي بها  ترمُز إلى رسالٍة س���ماويٍَّة جديدٍة؛ ُقدِّ
ا  غاُم أحمد، ثّم زعُموا أّن قوله تعالى: }َوآَخِريَن ِمنُْهْم لَمَّ
يَلَْحُقوا ِبِهْم... { ]الجمعة : 3[؛ إنما يدلُّ على ُظُهوٍر ثاٍن 
لنبيِّنا محّمٍد العربيِّ في شخص غام أحمد القادياني)))!
ولهذا اس���تدلُّوا أيضاً بقوله تعالى: }َولَْلِخَرةُ َخيٌْر 
لََّك ِمَن اأْلُولَى{ ]الضحى : 4[ على دعواهم أّن للرسول 
صلَّ���ى اللُه عليِه وس���لَّم ُظهوَريْن في ه���ذه الدنيا؛ وأنه 
الً في العرب ظهوراً جالّياً  صلَّى اللُه عليِه وسلَّم ظَهر أوَّ
باسمه »محّمد«، ثم ظهر ثانياً في العجِم ظهوراً جمالّياً 
باسِمه »أحمد«! وأضافوا أّن الظهوَر الثانَي أكمل، وهذا 
ال���ذي انبنى عليه تفضيلُهم للغاِم الهندّي العَجِمّي على 

المصطفى الُقرشّي العَرِبّي صلَّى اللُه عليِه وسلَّم! 
���ُد  ى اعتقاِدهم ه���و: رجعُة الموتى، وتجسُّ وُم���َؤدَّ
أرواِحهم في أجس���اد غيرِهم، وكلٌّ من هذه المعتقدات 
ش���رٌّ من أخواتها! األمُر الذي دلَّ على عدم إيمانهم بيوم 

الحساب؛ فُهم دهريُّون حقيقًة))).
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1981م،  )2( انظر: الترجمة القاديانية للقراآن بالإنجليزية، ط 
ن معبد القاديانية بلندن، وُتباع بمكتبتهم في الغو�س.

)3( من الم�سادر: 
االأ�سِل  في  وهو   ،3( �س  الهند،  في  النا�سري  الم�سيح   )1(
به داعَيُتهم في َحـْيفا  ئ - عام 1899م، فعرَّ كتاٌب اأرديُّ للمتنبِّ

مبارك اأحمد القادياني.
-32( �س  االإ�سالميَّة،  ة  االأحمديَّ الجماَعة  ُمعَتَقداُت   )2(

في  كذلك  وهو  تاأريخ،  بال  بلندن  القاديانية  معبد  ن   ،)33
وقد  ئ،  المتنبِّ بن  مْحُمود  لب�سيرالدين  اأرديٌّ  كتاب  االأ�سل 
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وقد دّققنا النظر في المحتوى الفكرّي لمجموع »بنود 
 The Articles Of»العهد الخاصِّ بالجماعة األحمديَّة
Faith Of The Ahmadiyya Movement-In-

Islam م���ن »قانون الحركة األحمدية اإلس���امية فرع 
ِل ع���ام 1934م، فوجدنا البنَد الثامَن  نيجيريا« من ُمَعدَّ

ُح بقوِلهم:  يَُصرِّ
»نؤِم���ُن بأنَّ الرجل الذي ج���اءِت النُّبؤاُت عنه على 
ث القرآُن  ة، فتحدَّ ألِسنَِة األنبياِء السابقين بأس���ماء ِعدَّ
يِّين..  ها: »هو الذي بع���ث نبّياً في الَمكِّ عن���ه في آية نصُّ
ا يلحُقوا بهم« ]!![، وذلك لكي يكوَن  وفي آخرين ِمنهم لمَّ
اه:  الظُهوُر الثاني لمحّمٍد صلَّى اللُه عليِه وسلَّم الذي سمَّ
مس���يحاً نبّياً وَمْهِدّياً... إنما ذلك الرجل هو غام أحمد 

القادياني، فا َمسيَح غيُره«!
فه���ؤالِء القاديانيُّون في نيجيريا ل���م يتوّرعوا عن 
تصحيف اآليتَيْن )2-3( من س���ورة الجمعة، وهما: }ُهَو 
نُْهْم يَتْلُ���و َعلَيِْهْم آيَاِتِه  يِّيَن َرُس���والً مِّ الَِّذي بََعَث ِفي اأْلُمِّ
يِه���ْم َويَُعلُِّمُهُم الِْكتَاَب َوالِْحْكَم���َة َوِإن َكانُوا ِمن َقبُْل  َويَُزكِّ
ا يَلَْحُقوا ِبِهْم َوُهَو  ِبيٍن )2( َوآَخِريَن ِمنُْهْم لَمَّ لَِفي َضَاٍل مُّ
الَْعِزي���ُز الَْحِكيُم{ ]الجمعة : 2 - 3[، وبعد انقس���اِمهم 
إلى ِفرقتَيْن؛ استخلص المس���تقلُّون عن سيطرة خليفة 
القاديانية هذا القانون ألنفسِهم، ثم بعَد استقاِل الباِد 
عن المس���تعمِر البريطانيِّ أجَرْوا علي���ه تعدياٍت عام 

عام  له  اإنجليزيًة  ترجمة  بالغو�س  القاديانيَّة  البْعَثُة  َطَبَعِت 
 Ahmadiyya Muslim Beliefs :198م(

1963م  تعديله  في  المحلِّّي  القانون  من  االأولــى  ة  المادَّ  )3(
Constitution Of The Ahmadiyya Movement-In-

.Islam Nigerian Branch
عاة والزعماء من ف�سيلة البعثة يومئذ:  ))( مقابلتي لهوؤالء الدُّ
07)1هـــــ/1987م  عــام  القادياني-  غيوا  بكر  �سالح  االألفا 
عام  القادياني-  اأوالديبوبو  عبدالغني  والمولوي  بالغو�س؛ 
محمد  الم�ستر  المقابلة  وح�سر  بكادونا،  08)1هــــ/1987م 
تاج الدين اأز َبْوَنْوَجْو االإَجْيُبواأَْوَدْيِوّي القادياِنّي؛ والمولوي علي 
جمعة غيوا القادياني باإبادن- عام 08)1هـ/1987م واإن كان 

مقر عمِله اأَُكوَرْي. 
ين  المحليِّ الموفمينت  قاديانّية  فرقة  لَكِبيِر  مقابلتي   )5(
اأَْو.  بي.  يو�سع  االإمام  وهو  الخليفة،  ل�سلطة  المنبطحين  غير 

�َسْوَدْيْنَدي، 07)1هـ/1987م.

1963م، ولكنَّه���م أبَقْوا على فحوى ذل���ك البند، فقالوا 
ٍة وِش���َقاٍق: »نُؤِمُن بجْزٍم: ب���أنَّ الرجَل الذي عنُه  في عزَّ
اهُ النبيُّ صلَّى اللُه عليِه  تنبَّأ األنبياءُ الس���ابُقون، فس���مَّ
داً وإماماً له���ذا الزماِن، كم���ا أطلَق عليه  وس���لَّم ُمجدِّ
لقب: )المسيح والمهدي(.. ذلك الرجُل هو غام أحمد 

القادياني، فا َمسيَح آخَر بعَدهُ«!
فهؤالِء، وإن حرُصوا ظاهراً على عباداِت اإلس���اِم، 
فإنهم بُمْعتََقداِتهم كس���اجٍد للصنم، عابٍد للوثِن، فألجل 
هذا صدرْت الفتاوى بتكفيرهم؛ ألّن َمن نطق بالشهادتَيْن 
ث���م اعتقد أو قال أو فعل ما هو ُكفٌر َكَفَر بذلك؛ لنقِضه 

ُمقتضى الشهادتَيْن))).

النظر في البيان القاديانيِّ الثاني:
ة بمحّمٍد صلَّى  ال يُِق���رُّ القاديانيُّ���ون بَختْم النب���وَّ
ُموا  اللُه عليِه وس���لَّم، ولهذا يُاحظ ف���ي بياِنهم أنهم قدَّ
»األعظم« على »اآلخر«؛ تضليًا لمن لم يَْخبُر طريقتَُهم 
لُون النُّصوَص ثم  في التحايل على النصوص، إنه���م يُؤوِّ

لَِة. يبنُون مبادئَهم على النصوِص الُمؤوَّ
ومما يكش���ف حيلتَُهم أنُهم حي���ن يُتَرِجُمون معاني 
القرآن إلى أيَّ���ِة لغٍة ثانيٍة، لغير الع���رب واليوربا، إنما 
���رون كلمَة »اآلخرة« من س���ورة البقرة آية 4: }...  يُفسِّ
َوِباآلِخَرِة ُهْم يُوِقنُوَن{ بأنها رسالٌة أخرى جديدةٌ أوحى 

)1( اقراأ في ذلك مثاًل: فتوى �سيخ االإ�سالم ابن تيميَّة في حكم 
ل �سرائع االإ�سالم.      من بدَّ

ِدُعوا 
ُ
هناك كثيرون خ

وا االنتماَء 
ُ
ة؛ ثم نبذ بالقاديانيَّ

إليها عن اقتناع، بعد أن 
انتَبُهوا، وتبرؤوا من تلك 

ُعوَنة
ْ
َجَرة الَمل

َّ
الش
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بها اللُه بعَد القرآِن إلى مؤّس���س القاديانيَّة! وليس من 
عاقٍل إال ويعلُم أّن »اآلخ���رة« إنما يُراُد بها يوم القيامة، 
ولكنَّ ه���ؤالء في الم���ادة األولى من قانوِنه���م الَمَحلِّي 
ُحوا بعَدم تنفيِذ تعاليِم النبي صلَّى اللُه عليِه وس���لَّم  صرَّ
َههم به المتنبِّئ غام  ]يريدون س���نَّتَُه[ إال وفَق ما قد وجَّ
أحمد الذي زعم في كتاِبه: )س���فينة نوح - ص 16( أنه 
جاَء لتكميِل اإلس���اِم! فا غرَو أنه شرع لهم بذلك من 

الديِن ما لم يأذْن به اللُه.

النظر في البيان القاديانيِّ الثالث: 
ة بمحّمٍد صلَّى اللُه  من عقائد اإلس���ام َختِْم النب���وَّ
َجاِلُكْم َولَِكن  ن رِّ ٌد أَبَا أََحٍد مِّ ا َكاَن ُمَحمَّ عليِه وس���لَّم، }مَّ
ُس���وَل اللَِّه َوَخاتََم النَِّبيِّيَن َوَكاَن اللَُّه ِبُكلِّ َشْيٍء َعِليماً{  رَّ

]األحزاب : 40[.
 وهم قد رفُضوا تفس���يَر قوله تعال���ى الذي جعَل 
محّمداً صلَّى اللُه عليِه وس���لَّم }َخاتَ���َم النَِّبيِّيَن{؛ بِمثل 
الحديث المتفق عليه عن جبير ب���ن ُمْطِعم- رضَي اللُه 
عنه- قال: قال رس���ول الله صلَّى اللُه عليِه وس���لَّم: )لي 
خمس���ُة أس���ماء(: )أنا محّمد، وأنا أحمد، وأنا الماحي 
الذي يُْمَحى بَي الكفُر، وأنا الحاشُر الذي يُحَشر الناُس 
عل���ى عقبي، وأنا العاق���ُب، والعاقب ال���ذي ليَس بعَدهُ 
()))، فاتَّض���ح أنه ال يُولَد البتَّة بعَد محّمٍد صلَّى اللُه  نبيٌّ

عليِه وسلَّم نبيٌّ آخُر يعقبُه. 
ة بمحّمٍد صلَّى  فاألحاديُث صريحة في َختْ���م النبوَّ
اللُه عليِه وس���لَّم، ومنها قولُه صلَّى اللُه عليِه وسلَّم البِن 
ه وصهِره، أعني أب���ا تراٍب علّي بن أبي طالٍب رضَي  عمِّ
ا خلَّفُه النبيُّ صلَّى اللُه عليِه وسلَّم بالمدينة  اللُه عنُه، لمَّ
لرعاية شؤون نساِئه صلَّى اللُه عليِه وسلَّم، وخرج صلَّى 
اللُه عليِه وسلَّم إلى غزوِة تبوك...: )أال ترَضى أن تكوَن 
ِمنِّي بَمنزلَِة هاروَن من موس���ى! إال أنه ليس نبيٌّ بعِدي( 
كما في البخاري، وعند مسلم: )أما ترضى أن تكون مني 

ُله برواية البخاري برقم )896)(، ومن قوله: »اأنا محّمد«  )1( اأوَّ
اإلخ.. لفظ م�سلم، في الف�سائل/ باب اأ�سماء النبي �سلَّى اهلُل 

عليِه و�سلَّم، برقم ))235(.

بمنزلة هارون من موسى! غير أنه ال نبّي بعدي())).     
فمثل هذه األحاديث من جوامع كلِمه صلَّى اللُه عليِه 
ِة  وسلَّم، فحاشاه أن يكون قد نطق بما يوهم إمكانيََّة النبوَّ
ِة  م���ن بعِده، بل هذه األحاديث نصوٌص قاطعٌة بنفي النبوَّ

عن كلِّ أحٍد بعَدهُ.
ولك���ن القاديانّيين يعارضون منطوِق قوله صلَّى اللُه 
عليِه وس���لَّم: )ال نبّي بعدي( بنزوِل المسيِح عيسى عليِه 
الس���ام آخَر الزماِن، فيتَِّخُذون من ذلك ثغرًة لإلضاِل، 
مع عَدم وجوِد التعارِض أصًا؛ إذ كان المس���يُح عيسى 
ِته  عليِه الس���اُم نبّياً، وحيَن ينزُل بإذِن اللِه س���يظلُّ بنبُوَّ
السابقة، ولكنه سوف يحُكُم بشريعة اإلسام، فالحديُث 
ينّص على نفي والدِة نبيٍّ آخَر بعَد محّمٍد صلَّى اللُه عليِه 
ةُ والرسالُة، فا منافاة بين  وس���لَّم الذي بِه ُخِتَمِت النبوَّ
ة بمحّمٍد صلَّى اللُه عليِه وس���لَّم وبين  عقي���دة َختِْم النبوَّ

نزول المسيح عيسى عليِه السام آخَر الزمان.
عي القاديانيُّون زوراً أنهم يعملُون  فليس األمُر كما يدَّ
بموج���ب القرآن والحديث، بل إنهم ع���ن طريِق التأويل 
الباط���ل المحرِّف ينك���ُرون كلَّ حديٍث خال���َف هواهم، 
ٍة األخَذ بالحديث الصحيِح القائل:  وهكذا أنكروا بش���دَّ
ل دينَه فاقتلُوه()))، فيقولون: إنه وإن كان حديثاً  )َمن ب���دَّ
صحيحاً إال أنه يُناقُض صريَح قوِله تعالى: }الَ ِإْكَراهَ ِفي 

يِن...{ ]البقرة : 256[))). الدِّ
قوا بين »السنَّة« و  ومن الماحظ من بياِنهم أنهم فرَّ
ه صاحبهم الميرزا  »الحديث«؛ ألّن السنَّة عنَدهم ما أقرَّ
غ���ام أحمد القاديانّي بَوْحيه الخ���اصِّ الذي زعم ُزوراً 
ل به الَمفاهي���َم، فتَِبُعوه على اتِّهاِم  أّن الل���َه أَمَره أن يُبدِّ
ِف في األحاديِث؛  الصحابة- رضي الل���ه عنهم- بالتَّصرُّ

)2( متفق عليه، البخاري في المغازي/ باب غزوة تبوك، برقم 
برقم  عنه،  اهلُل  ر�سَي  علّي  ف�سائل  في  وم�سلُم   ،)(15((

.)2(0((

برقم  الم�سند  في  واأحمد   ،)3017( برقم  البخاري  )3( رواه 
.)1871(

القادياني  غيوا  جمعة  علّي  المولوي  داعيُتهم  لي  ذكره  كما   )((
النيجيري؛ في مقابلتي له عام 08)1هـ/1987م.
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عاَءاِته))). حاِح ما خالَف ادِّ ون من الصِّ فا يُِقرُّ
إّن مما يُنَقُد به مبدأُهم المتناقض ُمخالَفته لمنطوق 
ُس���وُل َفُخُذوهُ...{ ]الحشر :  قوِله تعالى: }َوَما آتَاُكُم الرَّ
7[، فقد قال الرس���ول صلَّى اللُه عليِه وسلَّم: )ال أُلِْفَينَّ 
ا  أحَدُك���م ُمتَِّكئاً على أَِريكِته؛ يأِتي���ه األمُر من أمِري، ممَّ
أَمرُت ِب���ه أو نََهيُْت عنُْه، فيقول: ما أدِري! ما وجدنَا في 

ِكتاِب اللِه اتَّبَعنَاه())). 
النظر في البيان القاديانيِّ الرابع:

 إّن األخباَر الواردة في المسيِح والمهِدي صحيحٌة، 
ِعي  لكنَُّهما شخصان ُمختِلفان، ال شخصاً واحداً كما يَدَّ
القاديانيُّ���ون! فالمهِدّي غيُر عيس���ى، وأما حديث: )ال 
مهِدّي إال عيسى()))، فُهو حديٌث ُمختَلٌف في َسنِده بسبِب 
تضعيف بعض العلماء، كالحاكم وابن حَجر، للراوي الذي 
ُن  نَعانيُّ الُمؤذِّ د ِبه، وهو محمد بن خالد الُجنِديُّ الصَّ تفرَّ
، وقد وثَّقه بعُضُهم، ومنهم ابُن كثيٍر  شيِخ اإلماِم الشافعيِّ
والش���وكاني. ولمخالَفة متِن ه���ذا الحديِث ما صحَّ في 
كون المهِدي من ِعتَْرِة النبيِّ صلَّى اللُه عليِه وس���لَّم؛ فقد 
ذكَره بعُض أهل الصناعة من العلماِء في ِعَداِد األحاديِث 

الموضوعة))).

)1(  من الم�سادر: كتاب: حمامة الُب�ْسَرى اإلى اأهل مّكة و�سَلحاِء 
ئ، عام 1311هـ/1893م، �س 1) و )116- اأثمِّ الُقَرى، للمتنبِّ

118(، و )187-186(.

)2( رواه اأحمد في الم�سند )8/6( برقم )23912(، واأبو داود 
ح�سن  وقــال:   ،)2663( برقم  والترمذي   ،)(605( برقم 
في  ماجه  ابــن  وذكــره  ُمر�َساًل،  ُهم  بع�سُ رواه  وقــد  �سحيح؛ 
الم�ستدَرك  للحاكِم في  ُهنا  واللفُظ  برقم 13،  �ُسَنِنه  مة  ُمقدِّ
رقم  حديث  )�سحيح(،  االألــبــانــي:  قــال   ،)109  ،108/1(

)7172( في �سحيح الجامع.

االأولياء  حلية  في  نعيم  واأبــو   ،)(88/(( الحاكم  )3( اأخرجه 
الفتن  في  الــواردة  ال�سنن  في  الداني  واأبو عمرو   ،)161/9(
))/812(، واأخرجه ابن ماجه بلفظ: )وال المهدي اإال عي�سى 
وقد  وغيرهم،   ،)13(0/2(  ،)(039( برقم  مريم(،  ابن 
د بن خالد على  حكم الذهبي في »الميزان« في ترجمة محمَّ

قوله: »ال مهدي اإال عي�سى ابن مريم« بالنكارة.

 ،77( باأرقام  لالألباني،  ال�سعيفة،  االأحاديث  �سل�سلة  ))( انظر: 
الجامع  �سعيف  في   )63(8( رقــم  وحديث   ،)82-81  ،80

ال�سغير.

ِة ه���ذا الحديِث َمتْن���اً، مع أّن  وعلى ف���رِض ِصحَّ
ا هو أص���حُّ منُه اتِّفاقاً،  ظاهَر معناه يُخال���ف غيَره ممَّ
فإنَّه عنَد التحقيِق تبيَّ���ن عَدُم التعارض بينَه وبيَن غيِره 
حقيق���ًة، فإنَّ توجيَه معناهُ يك���ون أنَّه: ال مهِدَي معصوَم 
كامَل الِعصَمِة غيُر المس���يِح عيس���ى عليِه السام؛ ألنَُّه 
كان نبّي���اً في ذي قبُل، واألنبياءُ أكمُل من س���ائر أولياِء 
الله، فكونُه مهِدّياً معصوم���اً ال يمنُع وجوَد مهديٍّ غيره 
ممن ليُس���وا معصومين، كالخلفاء الراشدين رضَي اللُه 
عنهم، والُمنتََظر، فإّن لفظَة »المهِدي« ليس���ت اسَم علٍم؛ 
ال للمس���يح عليِه السام وال ألولئك الخلفاِء، فضًا عن 
الُمنتََظر وغيِره، ب���ل »المهِدّي« لقٌب، واأللقاُب يرُد فيها 

التشارُك. 
ثّم بالنس���بة إلش���ارتهم آلية القرآن برقم )70/4(، 
فذلك حس���َب مصطلِحهم في ترقي���م المصحف؛ وهو 
مما تََحْذلَُقوا ِبه في منطِقهم؛ ليخالُفوا المس���لمين في 
كلِّ صغي���رٍة وكبيرٍة، وأما لدى المس���لمين فالرقم هو: 
)69/4( كم���ا أثبتنا به الن���ّص، وإنَّما رمزوا للية بذلك 
ُدوها  تمويهاً لكي يتفاَدْوا به ُمؤاَخذتَُهم بغلَطٍة أخرى تعمَّ
ف���ي تحريف كام الله! فإنُهم حيَن انتحلُوا لقَب المهدّي 
ِمهم الميرَزا غام أحمد، الذي زعَم لهم أنه كذلك  لُمَعظَّ
ة في اإلساِم؛ ألنَّ  المسيُح الموعوُد، ناَدْوا باستمراِر النُّبُوَّ
َعى  ُمهم ادَّ المسيَح عيس���ى عليِه السام كان نبّياً، وُمَعظَّ
تبِة! ولذل���ك أورُدوا ما زعُموه  أنَّه َمثيُل عيس���ى في الرُّ
نّصاً قرآنّياً هكذا: »ومن يُِطع اللَه ورس���ولَُه هذا فأولئك 
ِمْن الذين...«! ولكنَّ الصحيَح الثابَت من س���ورة النساء 
ُس���وَل َفأُْولَ�ِئَك َمَع  في اآلية 69: }َوَم���ن يُِطِع اللَّه َوالرَّ
َهَداء  يِقيَن َوالشُّ دِّ َن النَِّبيِّيَن َوالصِّ الَِّذيَن أَنَْعَم اللُّه َعلَيِْهم مِّ
اِلِحيَن َوَحُس���َن أُولَ�ِئَك َرِفيقاً{ ]النساء : 69[، إنما  َوالصَّ
هنا }والرسوَل{ وليس »ورسولَه هذا«، وكذلك شتَّاَن ما 

بين معاني }َمَع{ و »ِمْن«!

النظر في البيان القاديانيِّ الخام�س:
ه���ذا البيان القاديانّي َوْهٌم م���ن النوع البديِع جّداً! 
يَس���َعون به إلْرغاِم المس���لمين على َقبُول األمِر الواقِع، 
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ُس النِّْحلَة إثَْر الُمباَهلَة بينَُه  ولكن هيهات! فقد ماَت ُمؤسِّ
وبيَن أحد علماِء الهنِد الش���يخ ثناء الله األمر يتسارّي، 
اه المتنبُِّئ عام 1325ه�/1907م، وكان الدعاء:  حيث تََحدَّ
أن يُِميَت اللُه تعالى الُمبِْطَل ِمنُْهما في حياِة َخْصِمه ِبَداِء 
اُعون، فأُِصيَب المتنبِّئ بذلك الداِء وماَت  الهيَض���ِة والطَّ
ا َخْصُمه: األمر يتساري؛ فقد  سنة 1326ه�/1908م, وأمَّ

َي عام 1368ه�/1948م.  عاَش ُمعاًفى، وتُوفِّ
م الق���وم الُمْفتَِري  وتبيَّ���ن للناِس بذل���ك َدَجُل ُمَعظَّ
غ���ام أحمد القادياني، وهم عاِج���ُزون عن َدْفع الخْزي 
ؤوا على عقِد حواِر  الُمِبيِن ال���ذي يلَحق ِبهم كلَّما تج���رَّ
مع الُمس���لمين، فكم بُِهتُوا في باكس���تان ونيجيريا، وقد 
ناَظروِني ببلدتي إَجيْبُو ِإْغَبْو- كما ذكرت-؛ فعَرَف الناُس 

حيَحة.   ُخروَجُهم علَى َعِقيَدة الُمسلمين الصَّ
���بب المباش���ر لتوبة الكثيرين من االنتماء إلى  السَّ

القاديانّية في نيجيريا، ونماذج للتائبين:
انعقدت ف���ي ربي���ع األول 1394ه�/أبريل 1974م 
دورةُ مؤتمر المنظمات اإلس���امية التابع لرابطة العالم 
اإلس���امي بمكة المكرمة، فأصدر المؤتمُر قراَره رقم 
)1/9( ُمعِلن���اً كفَر طائفة األحمديِّي���ن التابعين لحركة 
داً  ة الميرزا غام أحم���د القادياني، ومؤكِّ ِع���ي النُّبُوَّ ُمدَّ
به خروج تلك الطائفة على اإلس���ام، وموِصياً حكومات 

المسلمين بمقاطعة المنتمين إليها جميعاً. 
وحيث ش���ارك في المؤتمر 58 عضواً تأسيس���ّياً 
للرابط���ة، يُمثِّل���ون ال���دول واألقليَّات اإلس���امية في 
المعمورة، فق���د كان للقرار َصًدى واس���ٌع داخل العالم 

اإلسامّي وخارَجه))).
وألج���ل ذلك ُس���ِقَط في أيْ���ِدي أتب���اِع القاديانّية 
بإفريِقيا، وخرَج الناس منها في غاْمِبَيا وِبِنيَن وسيراليون 
ُضوا للمضايقِة في ش���رِقيِّها،  بغرِبيِّ القارة، وكذلك تَعرَّ
فا َغْرَو أنَّ���ه قْد تاب جمهوُر أعض���اء ِفرقة »أحمدية 

طريق  على  عامًا  ع�سرون  االإ�سالمي  العالم  رابطة  )1( انظر: 
الدعوة والجهاد، �س )71-72(، من اإ�سدارات الرابطة بمكة 

�سنة 01)1هـ/1981م.

الموفمينت« عن القاديانيَّة زرافات، فأنش���ؤوا ما أسَمْوهُ 
جماعة: »حركة أنوار اإلساِم في نيجيريا«، وهي جماعة 

مشهورةٌ في نيجيريا))).
ُعوا قد انتَبُهوا؛  ولقد وجدن���ا أكاَديِميِّين بعد أن ُخِدِ
ى بالقاديانّية،  ���َجَرةَ الَملُْعونَة التي تُسمَّ فنََبُذوا َهذه الشَّ

ونذكر منهم:
أَِديَس���ا باباتُنَْدْي َجْوَسِى:  البروفيسور إس���ماعيل 
حافة، الذي قاَد زماَءه إلى الخروِج الجماِعّي  َخبير الصَّ
م���ن القاديانّية، فأنش���ؤوا جماعة أنوار اإلس���ام عام 

1394ه�/1974م، رحمه الله.
األس���تاذ الجاِمِعّي البروفيس���ور إس���ماعيل أَِينَْدا 
باباتُنْ���َدْي بَالَْوُغْن: َدَرَس بجامعة لندن، وس���بَق له نََفٌس 
ْوِد عن األحمديَّة، ولكنَّه َمَضى نحو التَّوبَِة  طوي���ٌل في الذَّ
النَُّصوِح إلى اللِه في سبتمبر 1974م، وكتب في صحيفة 
نَْدْي اْس���َكيْتْْش، بتاريخ 1974/9/29م، َمقالته: ِلَماَذا  َسْ

أُْت ِمَن األَحَمِديَِّة؟، رحمه الله. تََبرَّ
األستاذ الجامعّي األلَْمِعّي البروفيسور داؤود أَْوالَوالَْي 
ش����ئث نَاِئِبي: انَْقطَعْت عاَقتُه ِبأتَْب����اِع القاِديَاِنيَِّة، وأقام 
����س جمعيَّة  ا عاَد إلى نيجيريا أسَّ بالمملكة المتَِّحَدة، فلمَّ
 ،}MUSWEN{ »األمة الُمْسِلَمة ِلَجنُوِب َغْرِبيِّ نَيِجيِريَا«
ها بإبَاَدن؛ وهو السكرتير التَّنِْفيِذّي لها، وال يزال حّياً  ومقرُّ
يُْرَزُق, وكان معنا في اللجن����ِة الوطنيَّة للعلماِء الُمراِفقين 

يه لشعوره بالوهن.  ِلحجيِج نيجيريا قبل تَنَحِّ

)2(  اقراأ في ذلك هذه الم�سادر:
جماعة  تاأريخ  موجز  اأَْوُغــْنــَبــاْمــِبــي:  اأ.  بدما�س  الحاج   )1(
له  رٌة  ُمذكِّ وهي  نيجيريا.  في  االإ�سالمية  االأحمدية  الحركة 
06)1هــــ/1986م،  ال�سبعين،  ال�سنويِّ  االجتماع  في  األقاها 

ين.  ِلْلُمَخلَِّفين في االأحمدية الموفمينت؛ ِخالَف االأنواريِّ
ة  ماهيَّ القادياني:  �سائفي  ن�سيم  محمد  نور  المولوي   )2(
مقالة  االأ�ــســل  في  وكــان  الــخــالف؟(،  هو  ما  )اأي  الخالف 
7)19-)196م،  اأعوام  بين  مبعوثًا  عمل  الذي  الموؤلف  لهذا 
 ،The Truth تــروث«  »ذي  القاديانّية  ال�سحيفة  في  ُن�سرت 
الباك�ستانيَّة-  ربوة  في  اأحمدية-  اأنجمن  �سدر  اأفردتها  ثم 

ٍب بدون تاأريخ.  بالطباعة في ُكَتيِّ
تعرف جماعتك؟! مذكرة  كيف  االإ�سالم:  اأنوار  )3( جماعة 
األقيت بمنا�سبة افتتاح م�سجدها في اأوجوغيوا بالغو�س، عام 

00)1هـ/1980م.  
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فهؤالِء ُخِدُع���وا بالقاديانيَّة؛ ثم نبُذوا االنتماَء إليها 
عن اقتناع، كما صارحِني ِبه الش���يخ إبراهيم ُعَمر َكابَْو 
الذي كان راِئَد االقاديانيِّين الهاوساِويِّين، في مقابلتي له 
عام 1408ه�/1987م بمدينة َكنَ���ْو، فقد تاَب هو أيضاً 
منها، ومات قبل س���نوات.. رحمه الله، ولهذا ال نَْستَبِْعد 
أن يَْحُذَو َحْذَوهم أولئك الذين ما زالُوا ُمْستَْمِسِكين بها.

مراك���ز القاديَانيَّة ف���ي إفريقيا عاّم���ة، ونيجيريا 
خاّصة:

ال يكاد ُقْطٌر بإفريقيا يخلُو من نش���اِط القاديانيَّة؛ 
َضت س���ابقاً لاس���تعماِر األوروبي، وألنَّ  ألنَّ القارة تعرَّ
ياس���يَّة  م���ن ُخَطِط أتباِعها التغلغل في األوس���اِط السِّ
واالقتصاديَّة؛ فإّن س���لطات بعض الدول تفسح الَمجاَل 

أماَمهم لفتح المدارس والمستشفيات وغيرها.
وبينم���ا ِدعايتُهم تنصُّ على أّن عدد أتباع األحمدية 
القاديانية أكثَِر من مائتَْي ِملَْيْون نس���مة؛ تش���ير بعض 
التقاري���ر إلى أنه���م ال يجاوزون خمس���ة مايين فقط 
في العالم)))، غير أنه���م يقومون بدور األفَعى التي تبّث 
سمومها بدول إفريقيا خاّصة، حيث يقوم أكثر من 5000 

داعية أحمدّي فيها بالدعوة إلى ملّتهم))).
فيه���ا  توج���د  الت���ي  ال���دول  بع����س  ياأت���ي  وفيم���ا 

القاديانيَّة باإفريقيا:
في جن���وب إفريقيا: لهم وجود في جوهانيس���بوغ 
وماريش���يوس وما جاورها، وفي ش���مال إفريقيا: َعُظَم 
خطُرهم في مصر وتونس والجزائر والمغرب، وفي شرق 
إفريقي���ا: ما زالت موزمبيق وتنزاني���ا وأوغندا وغيرها 
تعاني من أعمال التخريب القادياني، وفي غرب إفريقيا: 
لهم مراكُز قويٌة في غامبيا وغانا وليبيريا وس���يراليون، 

وأّما نيجيريا فإّن للقاديانيِّين وجوداً ملموساً في:

“االأحمدية  الطائفة  العالم  اأخــبــار   BBCArabic.com )1(
القاديانية” بين من يوؤيد اإ�سالمها ومن يعار�سه، الرابط/

http://news.bbc.co.uk/hi/arabic/world_news/
.stm.7492128/newsid_7492000

اأتباع االأحمدية  )2( ال�سرطة الم�سرية تلقي القب�س على بع�س 
. /RT Arabic - بعد اأدائهم فري�سة الحج في القاهرة

واليات ش���ماِلّي نيجيريا ووَس���ِطها: كانَْو وكاُدونا 
وباُؤتِْشي ومايُدوُغِري وإلوِرن وَجْوس، وغيِر ذلك من ُمدن 
الش���مال، فضًا عن أراضي إيَجو، وحيُث امتدَّ نشاُطهم 
إل���ى العاصَمِة الفيدراليَّة في اآلونة األخيرة؛ فقد بدؤوا 
ُطون اآلن لنقل مركِزه���م القياديِّ من الغوس إلى  يخطِّ
أبوج���ا؛ فَمنََحتُْهم الحكوَمة أرضاً واس���َعًة على  طريق 
َماَسَكا-َكيِْفي، ومن المرافق التي ينوون توفيرها بأبوجا: 
 Ahmadiyya العاّمة«  للثانوية  »المدرس���ة األحمدية 

 .Comprehensive College
واليات غربّي نيجيريا وش���رقّيها: نشاُطهم قويٌّ في 
إبادان وشاِكي وأَْويَْو وإيلَيِْئيَفْي وأبَيَْأْوُكوتا وأَْونْدو وإَجيْشا 

وإَجيْبُو، وأراضي إيَبْو، وأهمِّ ُمُدِن الَجنُوب.
ومنش����آتُهم ُمنتش����رة في مناطق مخت����ارة، يُعطون 
االعتباَر في أْولَِويَّة ذلك لم����دى خصوبة المْوِقع وقابِليَِّته 
لنَْوع البرامِج التي يَراُد تَنِْفيُذها ِبه، ولهذا حظيت واليات 
الغوس وأوغن وكانو بعدٍد كبيٍر من ُمنش����آِتهم، ففي والية 
الغوس تُوَج����ُد مكتبتُهم الُكبَْرى في ِإيُدوَماْغَبْو، ومركزهم 
الرئي����س في أوجوكورو-أغيغي، وكذل����ك في والية أوغْن 
يوجُد معهُدهم األْكَبُر إلعداد دعاة القاديانية في إالَرو، بل 
في الشمال يُوجُد أكبُر ُمستشًفى قاديانّي في مدينة كانو. 

خال�صة ومقترحات:
القاديانيَُّة، كما هو االسم الذي أطلقه المسلمون 
عل���ى ِنحلَة المي���رزا غام أحم���د القادياني، أو 
ي أتباُعه أنُْفَسُهم، َمْكٌر وِخَداٌع  األحمدية كما يُسمِّ

من االْسِتْعماِر الغربّي؛ وال يمكُن الَقبُوُل ِبها.
وليس هناك ما يَْمنع إذا أُنِْش���ئَْت َمراِكُز إس���اميٌة 
بالعواِصم- على المنه���ج الصحيح -، تُخّصص أجنحٌة 
يَعة وغيرهما من الفرق.  فيها للبحوث عن القاديانية والشِّ
ومن هنا؛ نقترح تكثيَف الجهوِد في َدْعِم الِقلَِّة الَمناِهضين 
ِلتَْحِريفاِت القاديانية، فيما يقّدمون من برامج إذاعيَّة وتليفزيونية 
وصحافية، وكذلك تقديم الِمنَِح الدراس���يَّة لمن يتخصص في 
���د من أّن أتباَع القاديانّية لم يس���تغلُّوا  ه���ذا المجال؛ مع التَّأكُّ
فاقتهم لتسهيِل طُرق الدراساِت الُمِضلَِّة لَهم. والله المستعان! �
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اإليكواس تنجح في تسوية
أزمة الرئاسة في جامبيا

د. بدر ح�صن �صافعي
خبير ال�ش�ؤون االإفريقية - جامعة القاهرة
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�أوًل: جذور �لأزمة:
يمك���ن القول بأّن أزم���ة االنتخابات الرئاس���ية 
التي برزت على الس���طح، بعد إجرائها في األول من 
ديس���مبر 2016م الماضي، هي أزم���ة متوّقعة لنظاٍم 
ظّل جاثم���اً على صدور الباد والعب���اد منذ انقابه 
العس���كرّي عام 1994م على داودا جاوارا أول رئيس 
للباد بعد اس���تقالها عن الت���اج البريطاني، فجامع 
عمل على تزوي���ر كّل االنتخابات التي خاضها لصالح 
حزبه )التحالف من أجل إعادة التوجيه والبناء الوطني 
APRC(، وكذلك التنكي���ل بكّل خصومه ومعارضيه، 
وكان آخرها االنتخابات قبل الماضية عام 2011م، ما 
دفع الكثير من األح���زاب إلى مقاطعتها، والعزم هذه 
المرة على اإلطاحة به عبر اتفاقها على مرّشٍح واحٍد 
من أجل إس���قاطه، برغم أّن مؤش���رات القمع وعدم 
الشفافية كانت بارزة في الفترة التي سبقتها، ما حَدا 

باإليكواس إلى رفض إرسال وفٍد تابٍع لها لمراقبتها.
وهناك مجموعة من العوامل ساهمت في خسارة 

جامع لهذه االنتخابات، أبرزها ما يأتي:
1 - تراج���ع الحري���ات، وزي���ادة أعم���ال القمع 
وانتهاكات حقوق اإلنس���ان، فالمنظم���ات الحقوقية 
اإلفريقية والدولية تصفه بأنه: »أسوأ حاكم في غرب 
إفريقيا«، وتتهمه بارتكاب جرائم قتل، وإخفاء قسري، 
وإعدامات خارج القانون، وبالتضييق على الحريات))).
2 - توّحد المعارضة حول مرش���حٍّ واحد؛ برغم 

قلة خبرته السياسية.
3 - ت���رّدي األوضاع االقتصادي���ة في الباد من 

خال مجموعة من المؤشرات، أبرزها:
 أ - ضعف الناتج المحلّي اإلجمالّي  للباد الذي 
لم يتجاوز بليون دوالر؛ بحس���ب بيانات البنك الدولّي 
عام 2012م، وفي عام 2013م احتلت غامبيا المرتبة 

لتنحي  واالإقليمية  الداخلية  التداعيات  المالك،  )2( �سيدي عبد 
)2017/1/2م،  نت،  الجزيرة  بغامبيا،  ال�سلطة  عن  جامي 
www.aljazeera.net/knowledgegate/ الــرابــط: 

-/1/opinions/2017

غ�رب ُتعّد  ل�دول  القت�ص�ادية  »الجماع�ة 

با�ص�م  اخت�ص�ارًا  والمعروف�ة  اإفريقي�ا«، 

»اإيكوا��س ECOWAS«، م�ن اأوائ�ل المجموعات 

القت�ص�ادية التي حر�ص�ت على اإيجاد فرٍع اأمنيٍّ لها 

من اأجل ت�ش��ية ال�شراعات التي قد تن�شاأ بين الدول 

الأع�ص�اء، اأو ال�ص�راعات الداخلي�ة فيه�ا، وكانت لها 

جه�وٌد مهّم�ٌة عب�ر التدخل بمختل�ف الط�رق)))، بما 

ف�ي ذلك التدخل الع�ص�كرّي في �ص�راعات: ليبيريا 

و�صيراليون وغينيا بي�صاو و�صاحل العاج.

ل�ذا؛ ف�اإّن تدّخ�ل الإيكوا��س ف�ي اأزم�ة غامبي�ا لي�س 

جديدًا، اأو فري�دًا، لكن ربما الجديد هو نجاحها في 

اإنه�اء الأزم�ة في حوال�ي 42 يومًا فقط، ب�ل اإّن الأزمة 

كان يمك�ن له�ا اأن ُتح�ّل باأ�ش�رع من ذلك خ�ش��ش�ًا 

بعدما اعترف الرئي��س المنتهية واليته يحيى جامع 

بهزيمت�ه اأم�ام خ�ش�مه اآداما ب�ارو، لكن نظ�رًا لطلب 

المال�ّي  الف�ش�اد  عل�ى  مدنّي�ًا  محا�ش�بته  المعار�ش�ة 

والإداري، وجنائّيًا على انتهاكات حقوق الإن�صان، بل 

الحديث عن �ش�رورة ع�دة البالد لع�ش�ية المحكمة 

الجنائية الدولية، قلب جامع الطاولة خ�شية تعّر�شه 

لنف�س م�شير �شلفه في �شاحل العاج ل�ران جباجب�.. 

ومن ثّم ي�ص�بح ال�ص�وؤال: لماذا تدخلت الإيكوا�س، وما 

�ش�روط نجاح هذا التدخ�ل، وهل هناك ا�ش�تثناءات 

لذلك؟

للكاتب )د. بدر ح�سن  )1( كان هذا مو�سوع ر�سالة الماج�ستير 
في  ال�سراعات  )ت�سوية  بعنوان:  كتاب  في  من�سور  �سافعي(، 
اإفريقيا - نموذج الإيكوا�س(، ط1 – القاهرة – دار الن�سر 
على  اإليها  الرجوع  يمكن  2009م،   / – 30)1هـــ  للجامعات 

�سبكة االإنترنت، وفيها مزيد من التف�سيل.
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147 من إجمالي 184 في »سهولة إدارة األعمال«.
ب - تراج���ع قيم���ة العملة الوطنية )داالس���ي 
Dalasi( ف���ي مواجهة العمات األخ���رى، وبخاّصة 
ال���دوالر واليورو واإلس���ترليني، فق���د تراجعت أمام 
األخير بمقدار 12.6%، وأمام الدوالر بمقدار %11.8، 
وأمام اليورو بمقدار 12% عام 2013م؛ مما جعلها تضع 
قيوداً على تغيي���ر العملة األجنبية، كما قامت بتثبيت 
سعر الصرف، فقد أعلن جامع أّن الدوالر يساوي 37 
داالس���يس. وقد ترتب على ذلك زيادة التضخم وقلّة 
الدعم الحكومي، مما كان له تأثير سيئ على المواطن 
من ناحية، واضطرار الكثي���ر من رجال األعمال إلى 

االنتقال لبلداٍن مجاورة، وبخاّصة سيراليون))) .
وكما س���بق القول؛ ف���إّن األزم���ة كان يمكن لها 
أن تنتهي س���ريعاً بعد إقرار جامع ف���ي اليوم التالي 
بهزيمت���ه، حي���ث قال: »إّن���ي ألنتهز ه���ذه الفرصة 
ألَُهنِّئ الس���يد آداما بفوزه، إنه نصٌر واضح، أتمنى له 
وللشعب الغامبي عاّمة كّل خير«، لكن تلويح المعارضة 
بمحاسبته مادّياً وجنائّياً؛ دفعه إلى الطعن في نتائجها 
بعدها بأسبوع، وإعانه عدم تخلّيه عن السلطة، فقد 
ح جال���و تامبا غانغ، وهو أحد ق���ادة المعارضة  صرَّ
السياس���ية، بأنه »س���وف يُحاَكم )يقصد: جامي(؛ ال 

أقول خال سنة؛ بل ربما في أقّل من ذلك«. 
كم���ا أبدت المعارض���ة نيتها في ع���ودة غامبيا 
لعضوي���ة محكمة الجنايات الدولي���ة التي كان جامي 
د عضوية غامبيا بها، كما صّرحت المعارضة  قد جمَّ
ب���أّن المتابعات المحتملة لنظام جامي س���تكون على 
أساس اتهاماٍت لقوات »أمن الدولة« بحمات تعذيٍب 
وقتل بعض الصحافيين ورموز المعارضة وشخصياٍت 

دينية. 
ق���د يكون التهدي���د بالمتابع���ة القضائية لنظام 

 Anders Corr, and Naheed Vadsaria, Monetary )1(
 Instability, Small Business Flight, and
 Protectionism, Journal of Political Risk, Vol. 1,

.No. 4, August 2013

جامي تس���بَّب بانزع���اٍج في قطاعات ع���ّدة، خاّصًة 
بين تشكياته السياسية، وحلفائه من رجال األعمال 

وبعض الشخصيات في هرم المؤسسة العسكرية))).
وقد تفاقمت األزمة بعد استياء القوات المسلحة 
التابع���ة له على اللجنة االنتخابية في 13 ديس���مبر، 
وإعانه حالة الطوارئ في الباد، ثم إعان البرلمان 
ف���ي اليوم األخير لواليته )18 ديس���مبر( تمديد هذه  
الوالية لثاثة أش���هر، ما دفع اإليك���واس والمجتمع 

الدولّي لبحث كيفية إنهاء هذه األزمة. 
في  ودورهـــا  �لخارجية  �لأبــعــاد  ثانيًا: 

�لأزمة:
لق���د ب���ات واضح���اً أّن هناك توترات س���ادت 
العاقات بي���ن غامبيا ومحيطه���ا اإلقليمّي والدولّي 
خال فترة حكم جامع؛ مقارنًة بس���لفه جاوارا، هذه 
التوترات ربما س���اهمت في حدوث تضامٍن بين هذه 

المستويات على اإلطاحة به بهذه السهولة.
1 - الأبعاد الإقليمية: 

كما س���بق الق���ول؛ فقد توّت���رت عاقات جامع 
اإلقليمية مع دول الجوار، وبخاّصة الس���نغال، فضًا 
ع���ن وجود مصالح دول أخرى س���اهمت في التدخل 

من ناحية ثانية. 
وياحظ أّن العاقات بين غامبيا والسنغال كانت 
وطيدة في فترة الرئيس داودا جاوارا، فقد س���اعدته 
السنغال في التغلّب على االنقاب الذي وقع ضّده عام 
1981م، وبعده���ا بعاٍم دخل البل���َدان في اتحاد أُطلق 
عليه: »س���ينيغامبيا«، اس���تمر في الفترة من 1982م 

حتى 1989م.
لك���ن العاقات توّت���رت م���ع »دكار« بعد تقارب 
جامع من كلٍّ م���ن موريتانيا ذات الخافات التقليدية 
مع الس���نغال من ناحية، ودعمه لمتمردي »كازامنس« 

)2(  فريدوم اأونوهوا، د. اإليا�س. �س. اإنغوو، االأزمة ال�سيا�سية في 
الجزيرة  مركز  والدولية،  االإفريقية  الت�سوية  وجهود  غامبيا 

للدرا�سات، 7 يناير 2017م. 
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الذين يطالبون باس���تقال هذا اإلقليم عن السنغال 
م���ن ناحية ثانية، وازدادت األوضاع تدهوراً بعد اتهام 
»دكار« لجامع بأنه وراء محاولة االنقاب الفاشلة التي 

شهدتها الباد عام 2006م. 
لذا؛ هناك َمن يرى أّن الس���نغال وجدت الفرصة 
سانحة في اإلطاحة به، خصوصاً بعد إلغائه االتحاد 
بين البلَديْن، والذي كادت الس���نغال بموجبه أن تبتلع 
غامبي���ا، فهي ال تري���د إقامة ديمقراطي���ة حقيقية 
ف���ي غامبيا، وإنما تريد اس���تعادة ن���وٍع من الوصاية 

والسيطرة على هذا البلد الصغير))).   
أم���ا نيجيريا- الت���ي برزت في طليع���ة القوات 
المتدخلة في غامبيا- فتدفعها أطماعها االقتصادية، 
المتمثلة ف���ي تأمين اس���تثماراتها الضخمة بغامبيا، 
والمنتش���رة في العديد م���ن القطاع���ات الحيوية، 

كالقطاع المصرفّي- مثًا)))-.
وفي المقابل؛ كانت موريتانيا ربما الدولة الوحيدة 
الداعمة لجامع، خصوصاً ف���ي ظّل خاف الجانَبيْن 
مع الس���نغال، وتش���ابه الحكم في كلتيهما، فكاهما 
جاء بعد انقاٍب عس���كري، ثم تحّول إلى حكٍم مدني، 
وربم���ا العاقة بينهما تمتد إل���ى الرئيس معاوية ولد 
الطايع الذي دعمه جامع في خافه مع السنغال، وفي 
المقابل أنقذته نواكشوط من محاولٍة انقابيٍة وقعت 
ضّده عام 2006م بدعٍم س���نغالي، وذلك أثناء وجوده 
في زيارة لموريتانيا)))، لذا س���عى ولد عبدالعزيز إلى 
الوس���اطة من أجل إنقاذ جامع من المس���اءلة خشية 
تكرار ذلك معه، بل هناك َمن يرى أّن عبدالعزيز كان 
يرغب في بقاء جامع في الس���لطة؛ ألنه- هو نفسه- 
يفّكر في البقاء في الس���لطة إلى ما بعد انتهاء واليته 

)1( محمد االأمين ولد الفا�سل، من مفارقات االأزمة الجامبية، 
-2017-6209/http://www.rimnow.com/a67 الرابط: 

html.10-42-17-23-01

)2( �سيدي عبد المالك، مرجع �سابق. 

)3( �سعبان عبدالرحمن، غامبيا.. النفاق الدولي واالإفريقي في 
اأزمة الرئا�سة!، عربي 21، 23 يناير 2017م.

الثانية في 2019م))).      
وهناك فريٌق آخر يرى أّن جامع س���اهم في زيادة 
معارضة دول اإليكواس له عقب اعتراضه على  رغبة 
الجماعة في وضع معايير بشأن حدود فترات الرئاسة 
لتك���ون فترتَيْن فقط، وهي الفك���رة التي ُطرحت في 
قّم���ة اإليكواس في غانا ع���ام 2015م، ولكنها قوبلت 
باعتراٍض ش���ديٍد من جامع ورئيس توجو، ولم يحدث 

عليها إجماع، لذا تّم إسقاطها))).
2 - الأبعاد الدولية:

لقد توترت أيضاً عاقات جامع الدولية، خصوصاً 
مع بريطانيا الدولة المس���تعمرة األم، وخصوصاً بعد 
انس���حابه من رابطة الكومنولث 2013م، واصفاً إياه 
باالس���تعمار الجديد، وفي الحقيق���ة: هناك خاٌف 
تاريخيٌّ بي���ن الجانَبيْ���ن، فف���ي 2011م اتهم جامع 
بريطانيا بدع���م المعارضة قبل االنتخابات، في حين 
انتق���دت لندن الحكوم���ة في غامبي���ا واتهمتها بأّن 
»سجلها سيئ في مجال حقوق اإلنسان، والذي شمل 

سلسلة إعدامات نُفذت العام الماضي«))).  
كما اس���تفز جام���ع الخارج بعدما أعل���ن في نهاية 
2015م ع���ن تحويل الدولة إلى جمهورية إس���امية، في 
خطوٍة قال إنها تهدف أيضاً إلى تخلّص باده بشكٍل أكبر 
من ماضيها االستعماري، كما أعلن التمكين للّغة العربية 
في الباد التي تعّد اإلنجليزية لغتها الرسمية، وسّوغ ذلك 
أيضاً بأنه يريد تخليص الباد من اإلرث االس���تعماري.. 
وإن كان هدفه كس���ب وّد الشعب قبل خوضه االنتخابات 
الرئاسية؛ خصوصاً أّن قرابة 95% من الشعب مسلمون.

))( محمد االأمين ولد الفا�سل، من مفارقات االأزمة الجامبية، 
مرجع �سابق.

 West African leaders shelves third-term ban )5(
.proposal, B.B.C, 20 May 2015

h t t p : / / w w w . b b c . c o m / n e w s / w o r l d -
africa-32808685

قــراءات  الكومنولث،  رابطة  من  ان�سحابها  تعلن  )6( جامبيا 
اإفريقية، 2013/10/3م، الرابط:

http://www.qiraatafrican.com/home/new
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كما أّن ل���ه – برغم ذلك- مواقف س���ابقة ضّد 
اإلس���ام، ومن ذل���ك رغبته في كس���ب وّد الواليات 
المتح���دة بعد أحداث س���بتمبر 2001م، حيث ش���ّن 
هجوماً على الحجاب، وقال حينها إنه سيقوم ب�»حبس 

أّي فتاة ترتدي الحجاب«))).  
كما أّن خطوة س���حب جام���ع عضوية باده من 
المحكمة الجنائية الدولية ساهمت أيضاً في استفزاز 
البع���ض، خصوصاً بعد تهّكمه عليه���ا ووصفها بأنها 
 International Caucasian»القوق���از »محكمة 

 .Court
يضاف إلى ما سبق: اتهامات دولية بأّن باده باتت 
مقّراً لعمليات غسيل أموال تابعة لحزب الله اللبناني، 
فضًا عن كونها معبراً لتجارة المخدرات القادمة إلى 
أوروبا من أمريكا الاتينية عب���ر غامبيا، ففي يونيو 
2010م ت���ّم ضبط طّنين م���ن الكوكايين بقيمة مليار 
دوالر ف���ي طريقها إلى أوروبا، بل ياحظ أّن عاقاته 
الخارجية ش���ابها التوتر أيضاً مع الواليات المتحدة 
التي كانت أكبر الداعمين لسلفه جاوارا، والتي علّقت 
المساعدات اإلنسانية عن الباد منذ انقاب 1994م 
وحت���ى 2002م )تاري���خ إجراء االنتخاب���ات(، وذلك 
وفقاً للمادة 508 من قانون المس���اعدات الخارجية، 
خصوصاً مع توّجه جامع صوب كلٍّ من كوبا وليبيا))).

3 - اأ�شباب اهتمام الإيكوا�س بالتدخل:
 هن���اك مجموعٌة من األس���باب؛ بعضها يرتبط 
بمبادئ اإليك���واس، وبعضها يرتبط بالدول األعضاء، 
وارتباط تدخلها من عدمه بمصالحها من األزمة، لذا 
فالسؤال الذي يطرح نفس���ه: لماذا تدخلت المنظمة 
ف���ي حالة جامع ولم تتدخل في حاالت أخرى؟ ولماذا 

)1( ر�سوة ح�سن، جامبيا.. الم�سلمون �سد »�سرطان العلمانية«، 
- اإ�سالم اأون الين.نت/ 29-10-2003م، الرابط:

-http://www.islamonline.net/Arabic/news/2003
article03.shtml/29/10

العربية«،  »باللغة  العالمية  ويكيبيديا  مو�سوعة  )2( غامبيا، 
https://ar.wikipedia.org/wiki :الرابط

وصل األمر إلى التهديد العسكري، والذي دعمته بقوٍة 
كلٌّ من نيجيريا والسنغال؟

هناك عدة تفس���يرات لهذا التدخ���ل؛ منها: أّن 
المنظمة كان عليها االختيار ما بين خيار عدم التدخل 
والامباالةcareless ؛ عل���ى اعتبار أّن األولوية هي 
تحقيق االستقرار؛ حتى في ظّل وجود حّكام مستبدين 
»أقوياء«- كم���ا حدث في حاالت أخ���رى-، أو خيار 
التدخ���لinvolvement  واالنحي���از للديمقراطية؛ 

حتى إن ترّتب عليها بعض المشكات. 
ويب���دو أّن اإليكواس مالت للخيار الثاني بس���بب 
تجاربها الس���ابقة، ويُقصد بها خبرة استمرار الحرب 
األهلي���ة في ليبيريا وس���يراليون لعق���ود، والتداخل 
بينهما بسبب طبيعة النُّظم األوتوقراطية، ما جعلهما 
ينسحبان، أو يؤثران في دول أخرى من أعضائها، بل 

على دول أخرى في القارة))).
وهنا ال بد من اإلش���ارة إلى تجرب���ٍة فريدٍة إلى 
حدٍّ كبير، تميزت بها اإليكواس عن س���ائر المنظمات 
اإلقليمية األخرى في القارة، وهي تدشينها مبدأ: عدم 
القبول بالوصول إلى السلطة أو االحتفاظ بها بطريقة 
غير ديمقراطي���ة، وهو ما يُعرف بمبدأ الدس���تورية 
constitutionalism الذي ب���ات يتفوق على فكرة 
الس���يادة الوطنية، فالمادة 9 من بروتوكول اإليكواس 
للديمقراطية والحكم الرش���يد تنّص على: أنه يجب 
على الطرف و/أو المرّش���ح الذي خس���ر االنتخابات 
االعتراف بالهزيمة للحزب السياس���ي و/أو المرّشح 
الذي أعلن فوزه، وذلك ضمن المهلة المنصوص عليها 
في القانون، وقد تّم تطبيقه في ساحل العاج وغيرها، 
بما س���مح بوصول ق���ادة المعارضة للس���لطة، مثل: 
»نانا أكوفو« في غان���ا، »محمد بخاري« في نيجيريا، 

 Hans Dembowski, Gambia: ECOWAS )3(
 assuming responsibility for region’s problem,

2017/01/6
https://www.dandc.eu/en/blog/gambia-ecowas-

assuming-responsibility-regions-problem



مة متخ�ش�شة في �ش�ؤون القارة الإفريقية 23ثقافية ف�شلية محكَّ

»الحس���ن واتارا« في س���احل العاج، »إيلين جونسون 
سيرليف« في ليبيريا. 

كما أنها ترفض أيضاً فكرة مشاركة الحكام الذين 
خس���روا االنتخابات في السلطة وفق نمط المشاركة

power sharing ، كم���ا حدث في كينيا وزيمبابوي 
عام 2008م، والخشية من انتش���ار عدوى المشاركة 
في حاالٍت أخ���رى في اإلقليم، مما يقضي على فكرة 
وجود منافسة أو مرشحين ابتداًء؛ ما دام األمر ينتهي 
بتقاس���م السلطة، وهو يخالف اإلجراءات الدستورية، 
ب���ل إنها ترفض من البداية الرقابة واإلش���راف على 
االنتخابات حال وجود مؤشراٍت تشير إلى أنها ستكون 
غير نزيهة؛ كما في حالة ساحل العاج 2010م، أو حالة 

غامبيا 2016م.
وه���ي تمت���از- أي اإليكواس- ع���ن غيرها من 
المنظمات، كالس���ادك أو اإليكاس، بالريادة في وضع 
معايير بخصوص االنتخاب���ات والمراقبة عليها، فقد 
سبق لها رفض قرار المحكمة العليا في ساحل العاج 
عام 2010م؛ بشأن إلغاء النتائج في بعض الدوائر التي 
فاز فيها مرّشح المعارضة آنذاك الحسن واتارا ضد 
الرئيس جباجبو، ما يعني فوز األخير بخاف الواقع، 
كم���ا رفضت- بالتع���اون مع األم���م المتحدة- فكرة 
التفاوض بشأن المش���اركة في السلطة بين جباجبو 
ووات���ارا؛ بالرغم من أّن االتحاد اإلفريقي، ومن خال 
حلف���اء جباجبو كأنجوال، طرح فكرة المش���اركة. بل 
أصرت اإليكواس- بدعٍم دوليٍّ وفرنسيٍّ تحديداً- على 
التدخل لإلطاحة به، خصوص���اً أّن جباجبو كانت له 
عاقات سيئة مع دول الجوار، وبخاّصة: بوركينافاسو 
– توجو - نيجيريا)))، وهو ما يشبه إلى حدٍّ كبيٍر حالة 

جامع في غامبيا. 

 Peter Penar, How The Gambia is testing West  )1(
Africa’s resolve to protect democracy

https://theconversation.com/how-the-gambia-
is-testing-west-africas-resolve-to-protect-

democracy-71173

وإن كان هناك َمن يرى أّن هذه المبادئ ربما يتّم 
تطبيقها بمعايير مزدوجة، س���واء داخل اإليكواس، أو 
حتى داخل القارة اإلفريقية، ويس���وق هؤالء عدداً من 

األمثلة على ذلك))):
أوالً: ع���دم تح���رك الس���نغال، أو اإليكواس، أو 
المجتمع الدولّي ومجل���س األمن، عندما قاد النقيب 
»س���ونغو« انقاباً في مالي عل���ى الرئيس المنتخب 
»أمادو توري«، في مارس 2012م، برغم لجوء األخير 
إلى »الس���نغال« التي استقبلته كاجئ؛ وليس بوصفه 
رئيساً ش���رعّياً؛ ينبغي تحريك مجلس األمن وتحريك 

قوات إفريقية لتمكينه من العودة لحكم الباد!
ثانياً: عدم التحرك عندما قام الجنرال الموريتانّي 
محمد ولد عبدالعزيز بانقابه، في أغسطس 2008م، 
على أول رئيٍس موريتانٍي منتخب، هو س���يدي محمد 
ولد الش���يخ عبدالله، بعد عاٍم واحٍد من حكمه، حيث 
لم تتحرك الس���نغال وال مجلس األمن وال المجموعة 
األوروبية، وال فرنس���ا صاحبة اإلرث االس���تعمارّي 
ف���ي موريتانيا وصاحبة النفوذ في���ه، إلعادة الرئيس 
المنتخب، وربما الس���بب أّن الغرب كلّه ضاق من ولد 
الش���يخ؛ خصوصاً بعد اتخاذه خطوات نحو بناء بلده، 
واالنطاق به نحو االنعتقاق من الهيمنة االستعمارية.

ــبــاب نــجــاح �لإيــكــو��ــض في  ــص ــًا: �أ� ــث ثــال
�لإطاحة بيحيى جامع:

هناك مجموعٌة من العوامل تفّس���ر هذا النجاح؛ 
بعضها داخلي، وآخر إقليمي ودولي، على النحو اآلتي:
1 - حدوث انقس���اٍم داخل المؤسس���ة التنفيذية 
والعس���كرية بشأن جامع، فقد اس���تقال نائبه، وعدد 
م���ن أعضاء حكومته، كما أعل���ن رئيس األركان عدم 
مواجهت���ه قوات اإليكواس ح���ال تدخلها، فضًا عن 

وجود تأييٍد شعبيٍّ كبير لهذا التدخل.
2 - التفاه���م الكبير بين المنظم���ات اإلقليمية 

)2( �سعبان عبد الرحمن، غامبيا.. النفاق الدولي واالإفريقي في 
اأزمة الرئا�سة، عربي 21، 23 يناير 2017م.
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»اإليكواس«، والقارية »االتح���اد اإلفريقي«، والدولية 
»األمم المتحدة«، فقد تميزت اإليكواس بالتنسيق مع 
األمم المتحدة في عملية الوس���اطة وجهود التدخل،  
ليس في أزمة غامبيا فحس���ب، وإنما في غيرها من 
األزمات، عكس الحال في مناطق أخرى، حيث تفّضل 
المنظم���ات اإلقليمي���ة العمل بص���ورة منفردة. هذا 
االهتمام بالتشاور أخذ صفة االستمرارية مع مجلس 
األمن بعد انتخابات ساحل العاج عام  2010م، وتكرر 

في انتخابات غامبيا األخيرة.
3 - تأييد االتحاد اإلفريق���ّي لتدخل اإليكواس، 
فقد رفض االتحاد االعتراف بجامع رئيساً بعد انتهاء 
واليته في 18 يناير، ففي جلسته المنعقدة في 13 يناير 
2017م أشاد مجلس الّسلم واألمن بجهود اإليكواس، 
وتأييده كّل ما انبثق عن اجتماع قّمتها العادية رقم 50 
في أبوجا 17 ديس���مبر 2016م، والتي تضّمنت اتخاذ 
كّل اإلجراءات والوس���ائل الضروري���ة الحترام إرادة 
الشعب الجامبي، واستناداً للمادتين 24، 35 من ميثاق 
للديمقراطية واالنتخابات والحكم،  االتحاد اإلفريقّي 
والمادة 7 فقرة )م( من ميثاق مجلس الّس���لم واألمن، 

وفي إطار تعزيز إرادة الشعب ودعمها يقّرر اآلتي:
- احترام نتائج االنتخابات، والتأكيد على سياسة 
االتحاد في عدم التس���امح مطلقاً مع أي انقابات أو 
تغييرات غير دس���تورية في الحكومات »بند 1«، وأّن 
الرئي���س جامع لن يصبح رئيس���اّ معترفاً به بعد يوم 

18 يناير.
- تحذي���ر جامع من العواقب التي يمكن أن تنجم 
عن عدم تركه للسلطة؛ سواء ما يتعلق منها بح��دوث 

عنٍف أو انته��اكات لحقوق اإلنسان »بند 3«.
- الترحي���ب بالتعاون الدول���ّي واإلقليمّي لدعم 

جهود اإليكواس في عملية التسوية »بند 7«))).

 PEACE AND SECURITY COUNCIL 647TH )1(
 MEETING  ADDIS ABABA, ETHIOPIA 13

.3-JANUARY 2017, pp2

4 - دعم مجل���س األمن لجه���ود اإليكواس في 
التس���وية دون التسوية العسكرية؛ إذ كان هناك تبايٌن 
داخ���ل المجلس حول س���بل تس���وية األزمة، وحدود 
التفويض الممنوح لإليكواس في هذا الشأن، وهو ما 
بَدا منذ تقديم الس���نغال- بوصفها عضواً غير دائم 
بالمجلس- لمس���ّودة مشروع قرار التدخل، حيث كان 

هناك تحّفظ روسي مصري على أمَريْن، هما: 
األول: االعت���راض على عب���ارة: »دعم المجلس 
الكامل لجه���ود اإليك���واس، وتأيي���د اتخاذها كافة 
اإلجراءات الضرورية لذل���ك«، بما يعني أنها تتضمن 
اإلج���راءات العس���كرية عن���د االقتض���اء، مما دفع 
السنغال لحذف هذه العبارة: »اتخاذ كافة اإلجراءات 
الضرورية«، ووضعت مكانها عبارة: »احترام الش���عب 

الجامبي«. 
الثاني: االعتراض على الفقرة الخاّصة بأّن األزمة 
في غامبيا تهّدد الّس���لم األمن الدولّي استناداً للمادة 
37 من الفصل الس���ابع من ميثاق األمم المتحدة؛ بما 

يعني إمكانية استخدام القوة))).
وباختصار؛ كانت هناك عدم رغبة في ش���رعنة 
التدخل العس���كرّي لإليك���واس لتمكين بارو، لذا جاء 
النّص النهائّي ليش���ير إلى تفضيل الحلول الس���لمية 
دون اإلش���ارة إل���ى الحلول العس���كرية، فقد تضّمن 
الق���رار ما يأتي))): »يعرب المجلس عن دعمه الكامل 
ل� )الجماع���ة االقتصادية لدول غ���رب إفريقيا( في 
التزامه���ا بضمان احترام إرادة ش���عب غامبيا كما تّم 
التعبي���ر عنها بحري���ة في نتائ���ج االنتخابات، وذلك 
باتباع الس���بل السياس���ية في المقام األول »البند 6« 
«؛ لكنه لم ينّص على البند الس���ابع أو حتى إجراءات 
التدخل العسكري، بل كان واضحاً أّن المجلس يرغب 

 Resolution on The Gambia , 19 JAN 2017, )2(
resolution-/01/http://www.whatsinblue.org/2017

on-the-gambia.php

)3(  قرار مجل�س االأمن رقم  2337  ال�سادر في 19 يناير »االأمم 
المتحدة / RES/2337 2017« الن�سخة العربية. 
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في الحّل الّس���لمي، وذلك عن طريق طلبه من القوات 
المس���لحة الجامبية بضبط النفس »بن���د 10«، كما 
طلب كذل���ك من قوات الدفاع واألمن التحلّي بأقصى 
درجات ضبط النفس للحفاظ على جوٍّ من الهدوء في 
الباد، وأكد على واجبها والتزامها بوضع نفسها تحت 
تصرف الس���لطات المنتخبة ديمقراطّياً؛ واتضح ذلك 
أيضاً من »البند 12« الذي يطلب فيه من األمين العام 

أو ممثله: »إمكانية قيادة حواٍر سياسيٍّ في الباد«.
5 - اختال ميزان القوة بصورٍة كبيرٍة بين القوات 
المتدخلة وجيش غامبيا، فقوات اإليكواس المستعدة 
للتدخل بلغ قوامها 7 آالف جندي، وتشمل قوات من: 
)الس���نغال، نيجيريا، غانا، مالي، توجو(، فضًا عن 
القوات المؤيدة لب���ارو، والبحرية، والتحالف الوطني 
التابع له، في مقابل »التحالف من أجل الوطنية وإعادة 
البناء« )الحزب الحاكم( وما بقي من قواٍت مؤيدة له؛ 
ربما ل���م يتجاوز عددها- بحس���ب بعض المصادر- 
)180( جندّي���اً، مم���ا اضطر جامع إلى االس���تعانة 
بكلٍّ من: ق���وات المرتزق���ة )1733(، وحركة القوات 
الديمقراطية إلقليم كازامنس المتمردة في السنغال، 

ليصبح اإلجمالي: )2500( جندي.
ولقد كانت هذه القوات التي أُطلق عليها: »عملية 
تدخل اإليكواس« جاهزة للتدخل بّراً وبحراً وجّواً، بل 

كانت على الحدود. 
وفي التوقيت نفس���ه الذي قام في���ه بارو بأداء 
القس���م في س���فارة باده بالس���نغال؛ تدخلت قوات 
الس���نغال وغانا مع دعٍم بريٍّ وبح���ريٍّ من نيجيريا، 
وص���ارت غامبيا محاص���رة بحرّياً، وفي الس���اعات 
األولى من التدخل وقعت اشتباكات بين قوات السنغال 
ومؤيدي جامع وجبهة كازامنس في مسقط رأسه في 
قرية كانيالي الحدودية، وأعلنت السنغال نجاحها في 
السيطرة عليها، لكنها أوقفت الهجوم من أجل إعطاء 
مهلة للحّل الس���لمي، وقام كلٌّ من الرئيس الموريتانّي 
ورئيس غينيا، فض���ًا عن مبعوث األمم المتحدة إلى 
اإلقليم، واألمين العام الس���ابق لإليكواس محمد بن 

ش���امباس، بالتوس���ط من أجل إقناع جامع بالتخلّي 
ع���ن منصبه، كما أعلن رئي���س أركان الجيش عثمان 
بادجيمي���ن انحي���ازه لبارو، وأّن الجي���ش لن يحارب 
القوات المتدخلة، مما أجبر جامع على التنّحي خال 
يوَميْ���ن فقط، وبع���د رحيله بق���ى 4 آالف من قوات 
اإليكواس لتهيئة األجواء لعودة بارو، وبعدها بخمس���ة 
أي���اٍم عاد بارو الذي طلب م���ن قوات اإليكواس، التي 
تقلّص عددها إلى )2500( جندي، للبقاء لمدة س���تة 
أشهر على األقّل الس���تتباب األمر له، وفي 8 فبراير 
أعلن مكتب الرئيس مّد مهّمة اإليكواس لثاثة أشهر 

أخرى))).
�لرئي�ض  تو�جه  �لتي  �لتحديات  ر�بعًا: 

�لجديد:
توج���د مجموع���ة م���ن التحدي���ات الداخلي���ة 
والخارجية التي ينبغ���ي للرئيس الجديد )آداما بارو( 
مواجهتها والتغلّب عليها، سواء في المدى القريب أو 
المتوس���ط أو البعيد، أبرزها: اتخاذ بعض اإلجراءات 
التصحيحية لتحسين عاقاته بالخارج، وهو ما تعّهد 
به خ���ال حملته االنتخابية، حي���ث تعّهد حينها بأنه 
سيتخذ بعض اإلجراءات التصحيحية لما اتخذه جامع 

بخصوص معاداة الغرب))). 
ويبدو أّن الرجل ش���رع في ذلك على الفور، 
خصوصاً في تحسين العاقات مع بريطانيا التي 
أقام بها خال فترة دراس���ته إلدارة الموارد، ثّم 
عمله بها حارس أمن في بعض المتاجر الكبيرة، 
وهو ما لم ينكره خال حماته االنتخابية، حيث 
اعترف بالفضل لفت���رة بقائه في بريطانيا التي 

.ECOWAS military intervention in the Gambia )1(

)2(  لمزيد من التفا�سيل، انظر:
 Gambia crisis: Everything you need to know
 about the battle to remove Yahya Jammeh,the

,telegraph
/18/01/http://www.telegraph.co.uk/news/2017
gambia-crisis-everything-need-know-battle-

remove-president-yahya
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علّمته كيفية االستفادة بالوقت والعمل لساعات 
طويلة، لذا س���عى إلى إلغاء قرار انسحاب باده 
م���ن الكومنولث عق���ب لقائه وزي���ر الخارجية 
البريطان���ّي بوريس جونس���ون منتصف فبراير 
الماضي، وتأكيد األخير أّن غامبيا التي تس���عى 
للخروج م���ن عقَديْن من الحكم االس���تبدادي؛ 
ستعود مجدّداً بأسرع ما يمكن إلى الكومنولث)))، 
كم���ا ألغى عطلة يوم الجمع���ة، وبات العمل بها 
نصف يوم، حيث رأى أهمية زيادة ساعات العمل 
في الباد من 32 ساعة، بواقع 8 ساعات يومّياً، 
من االثنين إلى الخميس لتصبح 36.5 ساعة))).

أما باقي التحديات األخرى؛ فهي:
1 - تعزيز المصالح���ة الوطنية؛ من خال 
االعترافات والمس���اءلة، والعفو أيضاً، ويرتبط 
بذل���ك التخلّي عن فكرة اإلثني���ة وتمييز بعض 
اإلثنيات؛ مثل »الديوال« التي ينتمي إليها جامع.

2 - التركيز على اإلصاحات المس���تقبلية 
المطلوبة للنهضة بالباد، خصوصاً بعد اكتشاف 
س���رقة جامع لمبالغ تقّدر ب� 11.3 مليون دوالٍر 
أميرك���يٍّ م���ن الخزانة العاّمة في األس���بوعين 

األخيرين من حكمه.
3 - تحسين العاقات المدنية العسكرية في 
الباد، ويرتبط بها تحديات إقامة األمن واألمان 
ف���ي الباد، فا بد م���ن إدراك أّن الباد كانت 
ممزق���ة ومنحازة قبل االنتخاب���ات، حتى إن لم 

تشهد عنفاً.
4 - استعادة َدْور القانون والعدالة.

5 - المب���ادرة في وضع برامج بناء القدرات 
وحكومة  المركزية،  الحكومة  لتشجيع  الجديدة؛ 

)1( غامبيا تبداأ رحلة العودة اإلى الكومنولث، �سحراء ميديا، 15 
http://www.saharamedias. الرابط:  2017م،  فبراير 

net

)2( وكاالت: غامبيا: اآداما بارو يلغي عطلة يوم الجمعة، �سحراء 
.http://www.saharamedias :ميديا، الرابط

المحليات أيضاً))).
6 - الحاجة لضخ كميات جديدة من العملة 
الورقية المحلية »داالس���ي«، وذلك للتخلّص من 
العمل���ة القديمة التي تحمل ص���ورة جامي؛ من 
أجل َط���ي صفحة الرجل، ومح���و أثره وطمس 

صورته في غامبيا الجديدة))).
7 - تحّدي والء المؤسسة العسكرية؛ كونها 
تتكون بش���كٍل رئيٍس من أف���راد قومية »ديوال«، 
وساهمت فترات حكم جامع في تغلغلها وتنّفذها 
في األجهزة األمنية والعسكرية، بعد أن كانت من 

أكثر القوميات تهميشاً.
8 - تحدي توتر العاقات اإلقليمية والدولية 

لباده؛ بسبب قرارات جامع. 
وهن���اك مجموعة من التوصي���ات يمكن أن 
تساهم في تحس���ين الوضع االقتصادي، وزيادة 
مشاريع صغار رجال األعمال، وثقة المستثمرين 
األجانب، وكذلك زيادة الناتج المحلي االجمالي، 
مث���ل: التخلّي عن ثبات س���عر الص���رف، مما 
يساهم في تقليل أسعار الواردات، كما سيشّجع 
المس���تثمرين عل���ى اإلبقاء على اس���تثماراتهم 
ف���ي الباد، وكذلك تقلي���ل الضرائب والتعريفة 
الجمركي���ة، والتأكيد على أّن حصيلتها س���يتم 
توجيهها إلى البنية التحتي���ة، بما في ذلك بناء 
الطرق واالس���تثمار في ش���ركة غامبيا الوطنية 

للكهرباء والماء))).

)3( حول هذه التحديات، انظر:
 Ebrima Ceesay, Reconciliation Or Revenge:

2016/05/Gambia’s Post-Election Dilemma, 12
h t t p : / / w w w . l i b e r i a n o b s e r v e r . c o m /
commentaries/reconcil iation-or-revenge-

99s-post-election-dilemma%80%gambia%E2

))( �سيدي عبد المالك، مرجع �سابق.

 Anders Corr, and Naheed Vadsaria, Monetary )5(
 Instability, Small Business Flight, and
 Protectionism, Journal of Political Risk, Vol. 1,

No. 4, August 2013
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لقد أكد بارو في إحدى خطبه على إعطائه 
أولوية لقطاع الزراعة الذي تعرض لتدهوٍر شدٍي 
ف���ي عهد جامع، كما أكد أّن األولوية الثانية هي 
اس���تقال القضاء؛ بحيث ال يكون ألي س���لطة 
الهيمنة عليه، وكذلك توفير الوظائف للمواطنين، 

فضًا عن تقليص سلطات الرئيس. 
ولعّل إجراء االنتخابات البرلمانية والمحلية 
في موعدها المقرر في أبريل المقبل في أجواء 
من النزاهة والحرية، الستكمال خارطة الطريق 
الخاّصة باالنتخابات ف����ي الباد، والتي بدأت 
في ديس����مبر 2011م، يُع����ّد بمثابة أول اختباٍر 

حقيقيٍّ له. 

من  �لم�صتفادة  ــض  ــدرو� �ل خام�صًا: 
�لأزمة في غامبيا:

في النهاية؛ هناك بعض الدروس المستفادة 
من األزمة األخيرة في غامبي���ا، يمكن إجمالها 

على النحو اآلتي:
1 - أّن س���يادة الشعب ربما تكون لها الكلمة 
على س���يادة النُّظم)))، لكن بشروط؛ منها وجود 
دعٍم إقليميٍّ ودوليٍّ إلرادة هذه الشعوب، والرغبة 

في التدخل الحقيقي لدعمها.
2 - أّن فك���رة التدخل ال تنجح إال في وجود 
قوى محّركة لها، كالس���نغال ونيجيريا في حالة 
غامبيا، ونيجيريا في حالة ليبيريا وس���يراليون 
من قب���ل، وكذلك في ظّل وج���ود تأييٍد إقليميٍّ 
ودوليٍّ لها، وإال قد يعطل فيتو واحد في مجلس 
األمن التدخل في قضية عادلة كقضية سوريا.. 

وغيرها كثير.

 Kwadwo Appiagyei-Atua , Democratic )1(
 convolution in The Gambia: To intervene or

.not?, Jan 19, 2017
https:/ /www.pambazuka.org/democracy-
governance/democratic-convolution-gambia-

intervene-or-not

3 - أّن النُّظم المس���تبدة تخش���ى من فكرة 
المساءلة والمحاسبة، وهو ما أطال أزمة غامبيا 
بعض الش���ئ، بل لم تنت���ه إال بعد حصول جامع 
على ضمانات بعدم مس���اءلته، ب���ل االحتفاظ 
بممتلكاته، وهو ما يطرح بدوره تس���اؤالً يحتاج 
إلى إجابات عن: فكرة الموازنة بين خروج النظام 
دون مساءلة من أجل استتباب الديمقراطية، أو 
القبض على الحكام المس���تبدين حتى إن كلّف 
ذلك دخول الباد في ح���رٍب أهليٍة بين أنصار 
النظام ومعارضي���ه، بل يزداد األمر تعقيداً عند 
وجود ق���واٍت متدخل���ة لإلطاح���ة بالديكتاتور 

الحاكم.
4 - ويرتبط بذلك تس���اؤٌل آخ���ر هو: هل 
يمكن أن تعيد اإليك���واس- بعد تجربة غامبيا- 
طرح مش���روعها بش���أن تحديد المدى الزمنّي 
للرئاسة بفترتَيْن؟ ثم هل يمكن تعميم ذلك على 
كّل القارة، خصوصاً في ظّل س���عي بعض القادة 
لتوري���ث الحكم بطريقة غي���ر ديمقراطية، مثل 
موسيفيني في أوغندا وس���عيه لتمهيد الطريق 
أمام نجله، األمر نفس���ه في غينيا االس���توائية؛ 
حيث يسعى الرئيس أوبيانغ نغيما لسلوك النهج 
نفسه؛ خاّصًة بعد اختياره لنجله نائباً له، وغير 

ذلك كثير)))؟ �

 Oladiran Bello Gambia’s crisis proves Africa’s   )2(
 ,democratic resolve

http://www.saiia.org.za/opinion-analysis/
gambias-crisis-proves-africas-democratic-

resolve
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الدستور في إفريقيا..
مراجعات تحت الطلب

)قراءة في اآلليات واألسباب والتداعيات(

د. ال�صيد علي اأبو فرحة
مدر�س العلوم ال�صيا�ص�ية - كلية ال�صيا�صة والقت�صاد 

بجامعة بني �صويف، جمهورية م�صر العربية
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هذه الدراسة لإلجابة عن عدة تساؤالت رئيسة، 
كما يأتي:

اأوًل: لماذا ُتكتب الد�شاتير؟
تُكتب الدساتير عادًة لسبٍب تاريخيٍّ رئيسي، 
وه���و تقييد الس���لطة الحاكم���ة وصاحياتها، 
ومراجعتها في س���بيل كبح انتهاكاتها، كمحّصلٍة 
لخبرة الث���ورات األوروبية في مواجهة الملكيات 
وانحسارها لصالح الدولة القومية، وتتفرع عنه 
أس���باٌب فرعيٌة تُوصف باالس���تمرارية والثبات 
النس���بي، وتتمثل تلك األسباب في تحديد شكل 
الدولة، بس���يطًة أو مركبة، وتحديد طبيعة نظام 
الحكم، ملكّياً أو جمهورّياً، وشكل الحكومة التي 

تتراوح في الغالب بين الرئاسية والبرلمانية.
وأيضاً يهدف الدستور إلى تنظيم السلطات 
العاّمة ف���ي الدولة؛ وبيان الحق���وق والواجبات 

األساسية لألفراد والجماعات فيها.
وم���ن هنا؛ يتض���ح لماذا تُول���ي النُّظم غير 
الديمقراطي���ة أهمية خاّصة للدس���اتير– وهو 
المفه���وم ف���ي حال���ة ال���دول الديمقراطية-؛ 
باعتباره���ا األداة التي تُكس���ب تصرفاتها غير 

الشرعية صبغة المشروعية القانونية.

ثانياً: لماذا ُتعّدل الد�شاتير؟
بص���رف النظ���ر ع���ن اآللي���ات القانونية 
المختلف���ة، والت���ي غالب���اً ما تك���ون معقدة، 
لتعديل الدس���اتير بصفٍة عاّمة، فإّن األصل أّن 
الدساتير تُكتب لتس���تمر في المدى المتوسط، 
ما دام غرضها المنش���ود قد تحّقق، وهو ضمان 
اس���تقرار العاقات المؤّسسية والقانونية داخل 
الدول���ة، وعليه؛ ال تُعّدل الدس���اتير إال لحدوث 
طارٍئ جوهريٍّ يؤّثر في البنية التنظيمية للدولة 
والس���ياقات التي أنتجت الدس���تور، كالثورة أو 
االنقاب العسكري أو الحرب األهلية على سبيل 
المثال، أو لنش���وء ضرورٍة مجتمعيٍة أو سياسيٍة 

الوثيق�ة »الّد�صتور«  تل�ك  ه�و 

تمّثل  الت�ي  الرفيع�ة 

ظ�م ال�صيا�ص�ية  النظ�ام الرئي�ص�ي لمختل�ف النُّ

ديمقراطي�ة،  وغي�ر  ديمقراطي�ة  المعا�ص�رة، 

اأو  �ص�ورٍة،  ب�اأي  فيه�ا،  النظ�ر  اإع�ادة  ويتطل�ب 

ة))). مراجعاتها، اإجراءات خا�صّ

ظ�م  وُيفه�م عملّي�ًا اأهمي�ة تل�ك الوثيق�ة ف�ي النُّ

الديمقراطي�ة؛ باعتبارها القانون الأ�ص�مى الذي 

ينّظ�م ما دونه داخل البني�ة التنظيمية للدولة، 

اأم�ا الدول غي�ر الديمقراطية؛ فق�د يرى البع�س 

عدم اأهمية الد�ص�تور فيه�ا؛ باعتبارها دوًل تفقد 

محّددًا رئي�ش�ًا من محّددات التعريف االإجرائي 

للديمقراطي�ة، وه�� حك�م القان��ن، اإال اأن�ه مع 

غي�اب تل�ك ال�ّش�مة عملّي�ًا باأر��س ال�اق�ع؛ ف�اإّن 

الدولة غير الديمقراطية ال تندفع بحاٍل الإعالن 

ذلك �صراحة.
وعليه؛ تنهض أهمية الدس���تور، خاّصة في 
تلك األخيرة، والتي يتس���ع نطاقها لتشمل كثيراً 
من الدول اإلفريقية- وهي محّل هذه الدراسة- 
بوصفه وثيقًة موسمية، تخضع لمساحاٍت واسعٍة 
من التسييس وعمليات التجميل وفقاً العتبارات 
عّدة، داخلية وخارجية متفاوتة، وعليه؛ تس���عى 

التراث  كتب  في  وُت�سير  معّربة،  فار�سية  كلمة  )1( الد�ستور: 
التي  كالدفاتر  للجماعات،  المعمولة  »الن�سخة  اإلى  العربية 
كما  و�سوابطه«؛  الملك  قوانين  فيها  وُيجمع  تحريرها،  منها 
كمال  البن  العلوم«  »مفاتيح  في  وُت�سير  ال�سغاني،  عند  جاء 
الذي  الكبير  الوزير  به  لّقب  ثم  الجماعة،  »ن�سخة  اإلى  با�سا 
ُيرجع اإليه فيما ُير�سم في اأحوال النا�س؛ لكونه �ساحب هذا 
ُعربت  لّما  مت  �سُ واإنما  الدال،  بفتح  الكلمة  واأ�سل  الدفتر«، 
زعمه  كما  مح�سًا  خطاأً  الفتح  فلي�س  العرب،  بــاأوزان  لتلحق 

الحريري، وقد ولعت العاّمة باإطالقه على معنى »االإذن«.
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ملّحٍة تدفع نح���و تعديله، فعلى س���بيل المثال 
هدف���ت إحدى تعدي���ات الدس���تور األمريكّي 

لتجريم العبودية))).
ولك���ن هل تختلف الخبرة اإلفريقية بش���أن 
تعديل الدس���اتير وس���ياقاتها، من حيث آلياتها 
وأس���بابها وتداعياتها، عن الخبرة الغربية؟ هذا 

ما تحاول األسئلة اآلتية اإلجابة عنه.
ثالثاً: لماذا ُتعّدل الد�شاتير في اإفريقيا؟

شهدت القارة اإلفريقية جنوب الصحراء 21 
عملية إصدار دس���تور جديد، أو تعديل الدستور 
القائم، وذلك من���ذ نهاية العقد األول من القرن 
الحادي والعش���رين )ع���ام 2010م(، يوضحها 

الجدول اآلتي:
ج���دول رق���م )1(: يوضح أس���ماء الدول 
اإلفريقية جنوب الصحراء التي ش���هدت تعديًا 

دستورّياً/دستور جديد، منذ عام 2010م

ا�سم الدولةم
تاريخ �سدور 

الد�ستور الجديد
تاريخ

اآخر تعديل د�ستوري

19922010جيبوتي1

2010غينيا2

2010كينيا3

2010مدغ�سقر)

19902010ناميبيا5

2010النيجر6

7
الكونغو 

الديمقراطية
20052011

19912011موري�سيو�س8

19932011�سي�سل9

ج  برنام االأمريكية،  المتحدة  للواليات  الد�ستوري  )1( التاريخ 
والم�ساعدة  للديمقراطية  الدولية  الموؤ�س�سة  الد�ساتير،  بناء 

االنتخابية، الرابط:  
http://www.constitutionnet.org/ar/country/

 constitutional-history-united-states-america

19912012بوركينافا�سو10

غينيا 11
اال�ستوائية

19912012

19912012موريتانيا12

19962012جنوب اإفريقيا13

2012ال�سومال)1

15
اإفريقيا 
الو�سطى

2013

16
جنوب 
ال�سودان

20112013

2013زيمبابوي17

19912015زامبيا18

19952015اأوغندا19

19982015ال�سودان20

20032015رواندا21

المصدر: من تصميم الباحث استناداً 
إلى البيانات المتاحة على الموقع اإللكتروني 
لقاعدة بيانات دساتير العالم، عبر الرابط 

https://www. :اإللكتروني اآلتي
constituteproject.org/?lang=en

جيبوتي:
ش���هدت جيبوتي في أبري���ل 2010م تعديًا 
دس���تورّياً على دس���تورها الصادر عام 1992م، 
حي���ث تّم التصدي���ق على مقت���رح القانون رقم 
ل للدس���تور، ف���ي 15 فقرة،  )92/10( المع���دِّ
في األس���اس تتص���ل بدين الدولة )اإلس���ام( 
والامركزية وحقوق اإلنس���ان والتعّددية)))، إال 

للد�ستور من  المعدل  القانون رقم )10/92(  )2( يتكون مقترح 
15 فقرة، تتعلق بق�سايا اأ�سا�سية، من قبيل:

- االإ�سالم: فيوؤكد في ديباجته اأّن االإ�سالم دين الدولة، واأّن 
ال�سعب  هوية  من  يتجزاأ  ال  جزء  ال�سمحة  االإ�سالمية  القيم 

الجيبوتي.
الم�ساألة  هذه  اأّن  يوؤكد  اإذ  الحزبية:  والتكتالت  التعددية   -
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أّن اله���دف الحقيقّي لهذه التعديات هو تعديل 
المواد الخاّصة بترّشح رئيس الجمهورية)))؛ حتى 
يتمكن الرئيس عمر جيلة، الذي توّلى الحكم عام 
1999م، م���ن البقاء في منصبه لفترة واليٍة ثالثٍة 

حينها))).

غينيا كوناكري:
ش���هدت غينيا عام 2010م إصدار دس���توٍر 
جديٍد لها، وإجراء انتخابات رئاس���ية في العام 
نفسه، أسفرت عن فوز »ألفا كوندي« السياسّي 
والمع���ارض المخضرم، في أعق���اب حالٍة من 
التوتر ش���هدتها الب���اد لعاَميْن تقريب���اً؛ بعد 
االنقاب الذي قام به النقيب »موس���ى داديس 
كامارا« الذي اس���تولى على الس���لطة إثر وفاة 
»النس���انا كونتي« الذي حكم الباد لفترة طويلة 

تعتبر من الم�سّلمات الد�ستورية.
اأمــورًا  الجديد  القانون  مقترح  ي�سيف  االإنــ�ــســان:  حقوق   -
اأ�سا�سية تهدف اإلى تح�سين اأو�ساع حقوق االإن�سان في البالد.
- �سروط التر�سح لرئا�سة الجمهورية: ومن الم�ستجدات التي 
ت�سمنها القانون رقم )10/92(: »اأن يكون المتر�سح جيبوتي 
الجن�سية وال يحمل جن�سية اأخرى«، و »اأن يكون عمره ما بين 
الرئا�سية؛  الوالية  و 75 عامًا«، كما يخف�س عدد �سنوات   (0
وفقًا  انتخابه  اإعــادة  وتتم   ،6 من  بداًل  �سنوات  بـ5  فيحددها 

لل�سروط المذكورة اآنفًا.
والبرلماني:  الحكومي  المن�سب  بين  الجمع  اإمكانية  عدم   -

بغية تعزيز الديمقراطية وف�سل ال�سلطات.
- الالمركزية: ين�ّس القانون على تفعيل المجال�س االإقليمية، 

وتهيئتها الأن تتحول الحقًا اإلى مجل�س �سيوخ. 

لوالية  نف�سه  لتر�سيح  يتجه  جيبوتي  »رئي�س  محمود:  )1( خالد 
الد�ستور«، جريدة  تعديالت  البرلمان على  بعد موافقة  ثالثة 
ال�سرق االأو�سط، العدد 63)11 - 17 اأبريل 2010م، الرابط:
http://archive.aawsat.com/details.asp?sec
tion=4&issueno=11463&article=565624#.

.)2017/01/WI2yrlMrIdU  )29

اأبريل   15 بتاريخ  العربي  العالم  فــي  االنتخابات  )2( �سبكة 
2010م، الرابط:

http://www.arabew.org/index.php?option=com_
-04 -content&v iew=ar t ic le&id=532:2010
-54 -12 -01 -01 -catid=58:2009&59 -13 -11 -15

.)2017/01/Itemid=1139  )29&40

منذ 1984م)))، إال أنه لم يمكث أكثر من عاَميْن، 
حيث تع���ّرض لمحاولة اغتياٍل في 3 ديس���مبر 
2009م على يد مساعده الميداني، سافر بعدها 
للعاج في المغرب، ثم استقر في بوركينافاسو، 

وابتعد بعدها عن المشهد السياسي.
وقد فاز »ألف���ا كوندي« بواليٍة ثانيٍة في ظّل 
دستور 2010م، في االنتخابات التي أُجريت في 
11 أكتوبر 2015م، بنس���بة 57.8% من أصوات 

الناخبين))).
كينيا:

صدر الدس���تور األول لكيني���ا عام 1963م، 
أعقبه تعديٌل جذريٌّ عام 1964م، يصفه البعض 
بدستور 1964م، واستمر العمل به مع إجراء بعض 
التعديات الدستورية في أعوام 1982م، 1991م، 
وصوالً إلقرار الدستور الجديد في 2010م، وهو 
الدستور الذي جاء بعد مراجعات دستورية تّمت 
على مرحلتَيْ���ن: األولى من 2000م إلى 2004م، 
وانتهت برفض الكينّيين لمش���روع الدستور في 
استفتاء 2005م، ليستمر العمل بدستور 1963م، 
حتى وصلت كيني���ا لمحطة االنتخابات المتنازع 
عليها في 2007م، وما صاحبها من موجات عنٍف 
سياسيٍّ غير مس���بوقة، وانتهت باتفاٍق القتسام 
السلطة؛ ضمن بنوده إجراء إصاحات دستورية 
واسعة، وهي التي تّمت في 2009م بواسطة لجنة 
ُشّكلت لهذا الغرض تحديداً في 2008م، ليعتبر 
عام 2009م هو المرحل���ة الثانية في المراجعة 

)3( قائد انقالب غينيا يعلن نف�سه رئي�سًا ويعد بانتخابات نزيهة، 
�سبكة الجزيرة االإخبارية، 2008/12/25م، الرابط: 

h t t p : / / w w w . b b c . c o m / a r a b i c /
am_guinea_coup__100114/01/worldnews/2010

  .)2017/01/return_tc2.shtml  )29

الجزيرة  �سبكة  مو�سوعة  كوندي،  األفا  لـ  الذاتية  ))( ال�سيرة 
بتاريخ 2015/10/26م، الرابط:

ht tp: / /www.al jazeera.net /encyclopedia/
.)2017/01/29(  24/10/icons/2015
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الدستورية بكينيا، والتي انتهت بتصويت الشعب 
بأغلبيٍة س���احقٍة على مسودة دستور 2010م في 

4 أغسطس.
وقد أدخل هذا الدس���تور تغييرات جذرية، 
كان���ت ف���ي جوهرها إف���رازاً للن���زاع والعنف 
السياس���ي في عام 2007م، حي���ث تحّول نظام 
الحكم في كينيا إلى الامركزية، وأُنشئت حكومة 
وطنية وحكومات للمقاطعات، كما يكفل الدستور 
الجديد نظاماً للتوازن بين الس���لطات التنفيذية 
والتش���ريعية والقضائية، كم���ا تضّمن إضافات 
معتبرة في شأن الحقوق والحريات االقتصادية 
واالجتماعية، ومبادئ النزاهة والش���فافية، وقد 
أعقب صدور الدس���تور تش���كيل لجنة لتنفيذه، 
وأخرى للرقابة الدس���تورية على التنفيذ، وذلك 
لفترة زمنية مدتها خمس سنوات، أو حتى تنفيذ 

الدستور بالكامل))).
مدغ�شقر:

شهدت مدغشقر في 2010م إصدار دستوٍر 
جديٍد لها؛ عبر االستفتاء الدستورّي الذي ُعقد 
بالعاصمة »انتاناناريفو« في 17 نوفمبر 2010م، 
وهو الدس���تور الذي دعا له »ان���دري راجولينا« 
الرئي���س الحالي لها من���ذ 2009م، بعد إقصاء 
الرئيس المنتخب »م���ارك رفالومانانا« على إثر 
االحتجاجات التي شهدتها الباد، وانتهت بتدّخل 
الجيش وتولي »راجولينا« السلطة االنتقالية، ثم 
قيامه بحّل المؤسس���ات الدستورية واستحداث 
هي���اكل دس���تورية جدي���دة بموجب دس���تور 
2010م)))، وذلك بالتزام���ن مع معارضٍة داخليٍة 

الموؤ�س�سة  الد�ساتير،  بناء  �سبكة  لكينيا،  الد�ستوري  )1( الملف 
الدولية للديمقراطية والم�ساعدة االنتخابية، الرابط:

http://www.constitutionnet.org/ar/country/kenya-  
.)2017/1/country-constitutional-profile )29

د�ستور  ا�ستفتاء على م�سودة  الت�سويت على  بدء  )2( مدغ�سقر: 
جديد، بي بي �سي عربية، 2010/11/17م، الرابط: 

ودوليٍة لمحاولة انفراده بالسلطة؛ انتهت بإجراء 
انتخابات رئاسية في 2014م، فاز فيها المرّشح 
الرئاسّي »هيري راجاوناريمامبيانينا«- البالغ من 
العمر 55 عاماً حينها- ووزير المالية في حكومة 
»راجولينا« والمحسوب عليه، وعليه؛ لم يجر أّي 
تعديٍل دستوريٍّ للهيئة الدستورية التي استحدثها 

»راجولينا« بدستور 2010م))).
ناميبيا:

ش���هدت ناميبيا في ماي���و 2010م تعديًا 
دس���تورّياً لدس���تور عام 1990م، ش���ملت مواد 
خاّصة بحق الزواج في المادة 4 من الدس���تور، 
وحق العم���ل في المادة 9، والقوات المس���لحة 
في المادة 23، وأعمال الش���رطة في المادة 47، 
ومدة والية البرلمان في المادة 70، والقضاء في 
المادة 82، ومكافحة الفس���اد في المادتَيْن 90، 

94، والحكم المحلّي في المادة )))107. 
النيجر:

ش���هدت النيجر إجراء استفتاٍء شعبيٍّ بشأن 
التصويت على مش���روع دس���توٍر جديٍد للباد 
ف���ي نوفمب���ر 2010م، وهو الدس���تور الذي تّم 
إقراره، وه���دف إلى تعزي���ز الديمقراطية في 
أعقاب االنقاب الذي شهدته الباد في فبراير 
2010م، حتى تتمك���ن الباد من عقد انتخابات 
عاّمة تش���ريعية ورئاسية بدءاً من يناير 2011م، 
لم يشارك فيها االنقابيون، وانتهت بفوز محمد 

h t t p : / / w w w . b b c . c o m / a r a b i c /
madagascarvote._101117/11/worldnews/2010

.)2017/1/shtml )29

)3( وزير مالية �سابق رئي�سًا لمدغ�سقر، وكالة �سكاي نيوز عربية، 
3 يناير )201م، الرابط:

h t t p : / / w w w. s k y n e w s a r a b i a . c o m / w e b /
.)2017/1/article/519658/ )29

))( ن�س د�ستور ناميبيا وتعديالته، الرابط:
http://www.icla.up.ac.za/images/constitutions/

.)2017/1/namibia_constitution.pdf )29
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يوسفو في أبريل 2010م))).

الكونغو الديمقراطية:
ش���هدت الكونغ���و الديمقراطية في 2011م 
تعديًا دس���تورّياً لدس���تور عام 2005م؛ بهدف 
تدعيم بقاء »جوزيف كابيا« في مقعد الرئاس���ة 
لواليٍة جدي���دٍة في االنتخابات الت���ي تّمت في 
2011م، في انتخابات ش���هدت تزويراً واس���عاً 
حس���ب وس���ائل اإلعام الدولي���ة حينها، وقد 
تفاقم الوضع السياسّي بعد انتخاب كابيا الذي 
انتهت واليت���ه في ديس���مبر 2016م دون عقد 
انتخاباٍت جديدٍة تح���ت وطأة رفض المعارضة 
اس���تمرار كابيا، حيث انتهى المشاركون فيما 
ُس���ّمي ب�»الحوار الوطني«، في أكتوبر 2016م، 
إلى تأجيل االنتخابات الرئاس���ية إلى 29 أبريل 
2018م، مما يسمح لكابيا- عملّياً- بالبقاء في 
منصبه حتى ذلك التاريخ، ويُش���ير الوضع جلّياً 
إلى تصاعد تلك األزمة في المستقبل القريب))). 

موري�ضيو�س:
ش���هدت موريشيوس في ديس���مبر 2011م 
تعديًا دس���تورّياً لدس���تور ع���ام 1991م، وهو 
الدستور الذي حّول النظام السياسّي في الباد 
من البرلمانّي إلى الرئاس���ّي عام 1992م، وقد 
تناول���ت التعدي���ات التي أُجري���ت في 2011م 
الم���واد 16، و 111، حي���ث نّص���ت المادة 16 
المعّدلة على تحديد حدٍّ أدنى للمرش���حين في 
انتخابات الس���لطات المحلية، ال يقّل عن 6 في 

 1 الكويتية،  الــراأي  جريدة  النيجر،  في  د�ستوري  )1( ا�ستفتاء 
نوفمبر 2010م، الرابط:

h t t p : / /www.a l r a imed ia . com/a r /a r t i c l e /
.)2017/1/nr/nc )29/223325/01/11/foreigns/2010

اإلى  الرئا�سية  االنتخابات  تاأجيل  الديمقراطية:  )2( الكونغو 
اأبريل 2018م، وكالة فران�س )2، الرابط:

 h t tp : / /www. f rance24.com/ar /20161017
.)2017/1/)29

كّل س���لطة محلية، أما المادة 11 فنّص تعديلها 
على تعريف المقصود ب�»السلطة المحلية«))).

�ضي�ضل:
شهدت سيش���ل تعديًا دس���تورّياً في عام 
2011م لدس���تورها الصادر في ع���ام 1993م، 
وينّص دستور عام 1993م على عدٍد من المبادئ 
المهّمة، فهو يحّدد فترات الرئاسة بثاث دورات 
رئاسية؛ مدة كلٍّ منها خمس سنوات، وقد شملت 
التعديات المادة 91 التي تتصل بعمل الس���لطة 

التشريعية.
 بوركينافا�شو:

 ش���هدت بوركينافاس���و في 2012م تعديًا 
دس���تورّياً شكلّياً لدس���تور 1991م، على المواد 
الخاّص���ة بالنظام اإلدارّي والهي���اكل التنظيمية 
في الباد، وهو التعديل الذي تعرضت له المادة 
160 من الدستور)))، إال أّن هذا التعديل لم يكن 
إال بالون اختب���ار لمحاولة التعديل األهّم للمادة 

د�ستور  على  اإدخــالــه  تــم  الــذي  الد�ستوري  التعديل  )3( ن�ّس 
موري�سيو�س في 12 دي�سمبر 2011م، الرابط:

http://www.wipo.int/wipolex/en/text.jsp?file_  
 .)2017/1/id=326919 )29

))( ن�س د�ستور بوركينافا�سو وتعديالته، الرابط:
https://www.constituteproject.org/constitution/

Burkina_Faso_2012.pdf?lang=en

اآللية الرئيسة لحماية وصيانة 
استقرار الدستور هي اإلرادة 
الشعبية الواعية بخطورة 

العبث في الدستور واالنفراد 
بتعديله
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37 من الدس���تور، المعنية بمدد ترّشح الرئيس 
للمنصب، وهو مشروع التعديل الذي تّم تقديمه 
م���ن ِقبَل حكومة الرئيس »بلي���ز كومباوري« في 
2014م على أمل ترّشحه لواليٍة ثالثٍة بعد انتهاء 
فترة حكمه عام 2015م، وهو الذي يحكم الباد 
منذ 27 عاماً، إال أنه س���رعان ما تّم سحبه على 
إثر اندالع احتجاجاٍت واس���عٍة بشأنه في أكتوبر 
2014م، حيث اضطر لاستقالة في يوم 31 من 
الشهر نفسه، وأعقبه إجراء انتخابات عاّمة في 
2015م، انته���ت بفوز »روش مارك كريس���تيان 

كابوري«))).
غينيا ال�شتوائية:

شهدت غينيا االستوائية في 2012م تعديًا 
دستورّياً لدستور عام 1991م، تّم االستفتاء عليها 
بتاري���خ 13 نوفمب���ر 2011م، والمصادقة عليها 
بنس���بة 97% من أصوات الناخبين، حيث شملت 
التعديات الدس���تورية تحديد مدة حكم رئيس 
الجمهورية بفترتَيْن فقط، واس���تحداث منصٍب 
جديٍد في النظام السياس���ّي لغينيا االستوائية، 
وهو منصب نائب الرئيس، كما تناولت التعديات 
إع���ادة هيكلة للمؤسس���ات الدس���تورية، حيث 
ُشّكلت خمس مؤسس���ات، هي: مجلس الشيوخ، 
ومجل���س الدولة، ومجل���س التنمية االقتصادية 
واالجتماعي���ة، والدفاع عن الش���عب، ومحكمة 
الحس���ابات، وقد أبدت المعارضة رفضها لهذا 
التعديل بادعاء أنه يعّزز س���لطة الرئيس الحالي 
»تيودورو أوبيان���غ«، الذي يحكم الباد منذ أكثر 

من ثاثة عقود خلفاً لعّمه عام 1979م))).

ي�سمح  د�ستوري  تعديل  عن  تتخلى  الحكومة  )1( بوركينافا�سو: 
للرئي�س بالبقاء في ال�سلطة، وكالة اأنباء فران�س )2، الرابط:

 h t tp : / /www. f rance24.com/ar /20141030
.)2017/1/)29

بعد  برلمانية  انــتــخــابــات  اأول  ت�سهد  اال�ــســتــوائــيــة  )2( غينيا 
 17 الم�سرية،  الد�ستور  جريدة  2011م،  عــام  اإ�سالحات 

موريتانيا:
شهدت موريتانيا في 2012م تعديًا دستورّياً 
لدس���تور عام 1991م، يهدف في األس���اس إلى 
تدعي���م قبض���ة الرئيس ول���د عبدالعزيز قائد 
انقاب 2008م، والمش���ارك في انقاب 2005م 
الذي أّس���س لنزهة ديمقراطية قصيرة جّداً لم 
تتج���اوز عاماً واحداً، حي���ث عمل، منذ وصوله 
للس���لطة جّراء انق���اب 2008م، عل���ى تعزيز 
قبضته عليه عملّياً، فع���ّدل في طريقة مراجعة 
الدس���تور وتعديله، وعليه؛ ل���م تمّس التعديات 
مدة الترّشح للرئاسة، إال أّن الباحث يرى أّن ذلك 
لن يكون حائًا دون تعديل الدستور وترّشح ولد 
عبدالعزيز مرات أخرى؛ ما لم يحدث انقاب- 

كما هو معروف عن الحالة الموريتانية-))).
جنوب اإفريقيا:

ش���هدت جنوب إفريقيا في 2012م تعديًا 
دستورّياً لدستور عام 1996م، كان معظمه حول 
تعديل الفصل الرابع، وهو الفصل المعنّي بتنظيم 

السلطة التشريعية وتشكيلها وطريقة عملها))).
ال�ضومال:

ش���هدت الصومال في عام 2012م إصدار 
دس���توٍر جديد له���ا، حيث صادق���ت الجمعية 
التأسيسية على مسودة الدستور المؤقت للباد 
بأغلبيٍة س���احقٍة في أغس���طس 2012م، وقد 
تبّنى الدستور مبادئ مهّمة تتصل بشكل النظام 

فبراير )201م، الرابط:
.)2017/1/http://www.dostor.org/206283 )29

)3( ال�سيرة الذاتية لبليز كومباوري، �سبكة الجزيرة االإخبارية، 
11/1/)201م، الرابط:

h t t p : / / w w w . a l j a z e e r a . n e t / n e w s /
.)2017/1/29( /1/11/reportsandinterviews/2014

اإفريقيا  جنوب  د�ستور  من  الرابع  الف�سل  تعديالت  ))( ن�س 
ال�سادر في 1996م، والمعدل في 2012م، الرابط:

h t t p s : / / w w w. c o n s t i t u t e p r o j e c t . o r g /
.)2017/1/search?lang=en )29
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السياسي، حيث يهدف لتأسيس سلطة مركزية، 
إال أّن هذا الدس���تور لم يمّك���ن بعُد الدولة في 
الصومال من عقد االنتخابات العاّمة التشريعية 

والرئاسية حتى تاريخه))).

اإفريقيا الو�ضطى:
ش���هدت جمهوري���ة إفريقيا الوس���طى في 
2013م إصدار دس���توٍر جديٍد له���ا؛ بعد بضع 
سنوات من دوامة العنف السياسي، الذي سرعان 
ما تح���ّول إلى عنٍف طائفيٍّ في أعقاب اإلطاحة 
بنظ���ام »فرانس���وا بوزيزي« ف���ي 2012م، ومع 
انسحاب حركة »س���يليكا« المتمردة من السلطة 
بعد استقالة رئيس���ها »جوتوديا« من الحكم بعد 
10 ش���هور، في يناير 2014م، أُجري اس���تفتاءٌ 
دس���توريٌّ جديٌد تحت رقابة األم���م المتحدة، 
تضّم���ن ضوابط ديمقراطية ع���دة، كوضع قيٍد 
عل���ى فت���رة الرئاس���ة بفترتَيْن فق���ط، وحظر 
ترّش���ح أعضاء الحكوم���ة المؤقتة- التي يجري 
االس���تفتاء تحت كنفها- لانتخابات التشريعية 
والرئاسية المزمع عقدها في أعقاب الدستور، 
وقد ُعقدت االنتخابات التي فاز فيها »فوس���تان 
أركنج ت���وادورا« بمنصب الرئاس���ة في مارس 
2016م، لتظّل إفريقيا الوس���طى تحت االختبار 

في السنوات القليلة القادمة))).

جنوب ال�شودان:
شهدت جنوب الس���ودان في 2013م تعديًا 
دستورّياً لدس���تورها االنتقالي الصادر في عام 

من  �سنة  ع�سرين  من  اأكثر  بعد  لل�سومال  جديد  )1( د�ستور 
 1 فيله،  دويت�سه  االألمانية  االأنباء  وكالة  والفو�سى،  الحرب 

اأغ�سط�س 2012م، الرابط:
.)2017/1/http://www.dw.com/ar/ )29

اليمين  يــوؤدي  الجديد  الو�سطى  اإفريقيا  جمهورية  )2( رئي�س 
الد�ستورية، اإذاعة االأمم المتحدة، 2016/3/30م، الرابط:

http://www.unmultimedia.org/arabic/radio/
.)2017/1/archives/195880/#.WI37blMrIdU )29

2011م، حيث أُدخلت على الدس���تور تعدياٌت 
االنتخابات،  بتأجي���ل  الرئيس صاحيات  تمنح 
واختصاص���ات الرئيس األخرى، وفق���اً للمادة 
101 من الدستور)))، وتمديد فترة الرئاسة تحت 
تناولت  دعوى السعي لتحقيق الس���ام، وأيضاً 
التعديات تعديل إجراءات مراجعة الدستور)))، 
وقد شملت التعديات أيضاً المادة 55، والمادة 

199 من الدستور))).

زيمبابوي:
ش���هدت زيمباب���وي ف���ي 2013م إص���دار 
دستوٍر جديٍد لها، يُتيح للرئيس الحالي »روبرت 
موجابي«، الذي يتوّلى الس���لطة منذ 1980م في 
منصب رئيس الوزراء، ومنذ 1987م في منصب 
رئيس الدولة، أن يترّشح لواليٍة رئاسيٍة جديدة، 
وقد جاء الدس���تور الجديد كأحد نتائج االتفاق 
ال���ذي تّم التوصل إليه ع���ام 2009م في أعقاب 
صراٍع دمويٍّ دخلت فيه الباد لبضع س���نوات، 
وتطلّب جهود وس���اطٍة إقليميٍة كبيرٍة من ناحية، 
وتمهيداً الستمرار موجابي حتى وفاته من ناحية 

أخرى.
ومن مفارقات هذا الدس����تور الجديد الذي تّم 
التصويت عليه في 16 مارس 2013م: أنه ينّص على 

باخت�سا�سات  والمعنية  الد�ستور  من   101 الــمــادة  )3( ن�ّس 
الرئي�س، الرابط:

https://www.constituteproject.org/constitution/
.)2017/1/South_Sudan_2013#s977 )29

الجزيرة  �سبكة  للد�ستور،  متوا�سل  ترقيع  ال�سودان:  ))( جنوب 
االإخبارية، 2015/10/23م، الرابط:

http://www.aljazeera.net/news/reportsandintervi
.)2017/1/29( /23/10/ews/2015

)5( التعديالت الد�ستورية على د�ستور جنوب ال�سودان االنتقالي 
لعام 2011م، تم اإجراوؤها عام 2013م، �سبكة بناء الد�ساتير، 
االنتخابية،  والم�ساعدة  للديمقراطية  الدولية  الموؤ�س�سة 

الرابط:
h t t p s : / / w w w. c o n s t i t u t e p r o j e c t . o r g /

.)2017/1/search?lang=en  )29
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تحديد فترة الوالية الرئاسية بخمس سنوات فقط، 
ويسمح للرئيس بواليتَيْن فقط، إال أّن هذا الدستور 
لن يس����ري بطبيعة الحال على موجابي الذي ُولد 
عام 1924م، ويحكم الباد منذ عام 1987م، وأعيد 
انتخاب����ه أع����وام 1990، 1996، 2004، 2008م، 
وأخيراً في أغس����طس 2013م بعد إقرار الدستور 

الجديد، حيث تجاوز عامه التسعين.
وعلى الرغم م���ن المضامي���ن الديمقراطية 
الواس���عة التي نّص عليها دس���تور 2013م، والتي 
كان منه���ا – باإلضاف���ة لتحديد مدة الرئاس���ة- 
منح س���لطات أكب���ر للبرلمان، وتدعي���م الحقوق 
االجتماعية واالقتصادي���ة للمرأة، إال أّن مراقبين 
يرون أنه تمهي���ٌد لبقاء موجابي حت���ى وفاته من 
ناحية، وتمكيٌن ألحد المحسوبين عليه من خافته، 
وعليه؛ من المرّشح أن ترى زيمبابوي اختباراً قريباً 

للمضامين الديمقراطية في دستورها الجديد))).

زامبيا:
ش���هدت زامبيا في 2015م تعديًا دستورّياً 
جوهرّياً لدستورها الصادر عام 1991م)))، حيث 
وّقع الرئيس »إدغار ونجو« في 17 نوفمبر 2015م، 
وهو مشروع اإلصاح الدس���تورّي الذي يهدف 
لوضع حدٍّ لعملية مراجعة الدس���تور التي طالت 
في زامبيا، ويهدف هذا اإلصاح الدستورّي إلى 
الحّد م���ن صاحيات رئيس الدول���ة، وقد فاز 
»إدغ���ار« في أول انتخابات ُعقدت بعد اإلصاح 

الدستورّي في أغسطس 2016م))).

يبقى  وموجابي  زيمبابوي..  في  جديد  د�ستور  على  )1( ا�ستفتاء 
مار�س   16 االألمانية،  فيله  دويت�سه  اأنباء  وكالة  موقع  رئي�سًا، 
.)2017/1/http://www.dw.com/ar/ )29 :2013م، الرابط

لوكالة  التابع  االأمريكي  الحقائق  كتاب  من  زامبيا  )2( �سفحة 
اال�ستخبارات االأمريكية، الرابط:

https://www.cia.gov/library/publications/the-
.)2017/1/world-factbook/geos/za.html )29

 President Lungu signs new Constitution in )3(

اأوغندا:
شهدت أوغندا تعديًا دستورّياً عام 2015م 
لدستورها الصادر في 1995م)))، بيد أّن التعديل 
األه���ّم هو الذي ش���هدته الباد ع���ام 2005م، 
والذي نّص على أّن فترات رئاس���ة الدولة غير 
محددة، كم���ا أنه أقّر نظام التعددية الحزبية)))، 
وقد تّم التعديل الدستورّي في عام 2015م وفقاً 
للمواد 259، و 262، وتّم التصديق عليه في 19 
أغس���طس 2015م، وتن���اول التعديل مواد عدة، 
منها المواد الخاّصة بتمثيل الش���عب، وهي 60، 
72، والمواد الخاّصة بالسلطة التشريعية، وهي 
81، 83، والمواد الخاّصة بالس���لطة القضائية، 
وهي 131، 147، 148أ، وفي مجملها تهدف تلك 
المواد لتدعيم قبضة الرئيس »موس���يفني« على 

السلطة))).

رواندا:
ش���هدت رواندا في 2015م تعديًا دستورّياً 
لدس���تورها الص���ادر في عام 2003م، يس���مح 
بتمديد والية الرئيس »بول كاجامي« في السلطة، 
حيث صّوت الناخبون بنسبة 98% بنعم، وبالرغم 
من الَدْور المش���هود للرئيس كاجامي في إعادة 
بناء روان���دا بعد إرث الح���رب األهلية، والذي 

 :via ,2016/01/Zambia, constitutionnet.org, 6
http://www.constitutionnet.org/ar/news/president-  

  l u n g u - s i g n s - n e w - co n s t i t u t i o n - z a m b i a
.)2017/1/)29

))( �سفحة اأوغندا من كتاب الحقائق االأمريكي، الرابط:
https://www.cia.gov/library/publications/the-

.)2017/1/world-factbook/geos/ug.html )29

)5( النظام ال�سيا�سي في اأوغندا، موؤ�س�سة اأفران، الرابط:
http://www.afran.ir/ar/modules/publisher/item.

 .)2017/1/php?itemid=236 )29

 The Constitutional Amendment Act.,2015., )6(
                                             :2015, via Link

  4-12/http://www.ulii.org/ug/legislation/act/2015
 .)2017/1/29(
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يتوّلى السلطة منذ عام 2000م رسمّياً، ويسيطر 
فعلّياً عل���ى الباد منذ 1994م؛ من خال قوات 
مس���لحة دخلت الباد لوقف اإلبادة الجماعية 
حينها، فإّن اإلجراءات الدستورية األخيرة، والتي 
اتُخذت بهدف تمديد بقائه تش���ير إلى االبتعاد 
عن المس���ار الديمقراطي ف���ي رواندا، وهو ما 
ستكش���ف عنه انتخابات الرئاسة في أغسطس 

2017م))).
رابعاً: ما اتجاهات المراجعة الدستورية في 

إفريقيا جنوب الصحراء؟: 
من العرض الس���ابق؛ يمكن رصد عدٍد من 
االتجاهات والماحظات الرئيسة بشأن عمليات 
مراجعة الدساتير اإلفريقية وإعادة النظر فيها، 
سواء استهدفت تلك المراجعات تعديل الدستور 

القائم أو إصدار آخر جديد؛ كما يأتي:

المصدر: من تصميم الباحث وفقاً للبيانات 
األولية في الجدول رقم )1(

1 - أّن عدد الدول اإلفريقية- باستثناء دول 
الش���مال اإلفريقي- التي شهدت تلك العمليات 
منذ عام 2010م بل���غ 21 دولة، وهو رقٌم ضخٌم 

�سبكة  واليته،  بتمديد  رواندا  لرئي�س  ي�سمح  د�ستوري  )1( تعديل 
الجزيرة االإخبارية، 2015/12/19م، الرابط:

h t t p : / / w w w . a l j a z e e r a . n e t / n e w s /
.)2017/1/29( /19/12/international/2015

إذ ما تّمت قراءته في ضوء أّن كّل دول الش���مال 
اإلفريق���ّي ش���هدت أيضاً مثل تل���ك العمليات، 
هي: مصر وليبيا وتون���س والجزائر والمغرب، 
في الفترة نفس���ها، أي أّن 26 دولة إفريقية من 
إجمالي 54 دولة ش���هدت تعديات دستورية، أو 
إصدار دس���اتير جديدة، أي نص���ف عدد دول 

القارة تقريباً.
2 - تتض����ح ضخامة الرقم ف����ي ضوء الفترة 
الزمنية القصيرة نسبّياً التي شهدت تلك العمليات، 

حيث أنها حوالي نصف عقٍد زمنيٍّ تقريباً.
3 - أن���ه إذ ما ُعقدت مقارن���ة بين الدول 
الغربي���ة الت���ي ش���هدت تعديات دس���تورية، 
كسويسرا والنمسا وبلجيكا وكندا وغيرها، وبين 
الدول اإلفريقي���ة المذكورة، م���ن حيث الفترة 
الزمنية، بين صدور الدس���تور السابق أو تعديله 
الس���ابق، وإصدار دس���توٍر جديٍد أو إجراء آخر 
تعدياته، سيتضح حجم الهّوة الزمنية، حيث إّن 
معظم الدساتير الغربية قديمة نسبّياً، فبعضها 
يتجاوز وجوده مائة عام، كدستور بلجيكا الصادر 
ع���ام 1831م، وآخر تعدياته كانت عام 2014م، 
ودس���تور كندا الذي صدر ف���ي 1867م، وآخر 

تعديل له في عام 2011م.
       

المصدر: من تصميم الباحث وفقاً للبيانات 
األولية في الجدول رقم )1(
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4 - يتضح أّن ال���دول اإلفريقية تتقارب 
زمنّياً مع دول الموج���ة الثالثة للديمقراطية 
في ق���ارة أمريكا الاتينية أو ش���رق أوروبا، 
كالبرازيل التي صدر دس���تورها عام 1988م، 
وتعديله كان 2015م، وأيضاً ش���يلي الصادر 
دس���تورها عام 1982م، وتعديله في 2004م، 
وكولومبي���ا ف���ي ع���ام 1991م، وتعديله في 
2013م، وكرواتيا في ع���ام 1991م، وتعديله 
في 2010م، وجمهورية التش���يك في 1993م، 

وتعديله في 2013م.
5 - أّن االتجاه الغالب بين الدول اإلفريقية 
المذك����ورة في الج����دول رق����م )1( هو إجراء 
تعديات دس����تورية على الدس����اتير القديمة، 
حيث بل����غ عددها 14 دولة بنس����بة 70%، في 
مقاب����ل 7 دول فقط أصدرت دس����اتير جديدة 

بنسبة 30% في الفترة نفسها.
6 - يتضح من الش����كل رق����م )2( أّن عام 
2012م كان أكثر األعوام التي ش����هدت إعادة 
نظر في الدس����اتير اإلفريقية؛ بنسبة 24% لكلٍّ 

منها تقريباً.
7 - كما ياحظ أّن العام 2014م لم يشهد 

أية عملية لمراجعة الدساتير اإلفريقية.
8 - بتحلي����ل تلك المراجعات الدس����تورية 
السالفة، سواء اتصلت بدستوٍر جديٍد أو تعديل 
ما هو قائم، يمكن الوقوف على عدة اتجاهات 

رئيسة:
االتج����اه األول: أّن معظم تلك المراجعات 
الدس����تورية تّمت بهدٍف رئيس، هو تمديد بقاء 
النظ����ام الحاكم، كمعظم الح����االت المذكورة، 
ومنها: غينيا االس����توائية، وغيني����ا كوناكري، 

وزامبيا، وموريتانيا، وأوغندا.
االتجاه الثاني: أّن بعضها يُعنى بتهيئة 
المشهد السياسّي لحقبة ما بعد الرئيس 

الراهن كسبٍب رئيس، واستمرار الرئيس 
الراه���ن حتى وفاته؛ كحال���ة زيمبابوي 

مثًا.
االتج����اه الثالث: ي����دور ح����ول أّن معظم 
التعديات الدستورية، أو بمعنى أدق المراجعات 
الدستورية، تتّم ُقبيل انتهاء فترة والية الرئيس 

الراهن.
االتج����اه الراب����ع: أّن وج����ود المراجعات 
الدس����تورية في الدول المس����تقرة التي تحّقق 
خطى متس����ارعة على مس����ار التنمية، ال يعني 
بحال اتجاهها نح����و الديمقراطية، أو أّن تلك 
المراجعات إلضافة مضامين ديمقراطية على 
دس����اتيرها، كحالة رواندا، حي����ث إنها تهدف 
أيضاً لتدعيم اس����تمرار النظام الراهن، فعلى 
الّرغم من اإلصاحات الواس����عة التي تُنس����ب 
لبوك كاجامي؛ فإّن مراجعته األخيرة للدستور 

تهدف إلى تمديد بقائه في الحكم.
9 - أّن إقرار دس����اتير جديدة، في الدول 
التي ش����هدت حالة من العنف السياسي واسع 
النطاق، ال يعني بحال أّن هذه الدساتير قادرة 
على خلق بني����ة تنظيمية وسياس����ية جديدة، 
ومعالجة أسباب العنف الذي جاءت إلنهائه، أو 
كانت أحد نتائج����ه بمعنى أدّق، كحالة إفريقيا 
الوس����طى، حيث من المرّش����ح تصاعد العنف 
مرات أخرى لعدم معالجة الدس����تور لألوضاع 
أو  األخرى،  للطوائف  المش����ّوهة  السياس����ية 

باألحرى المسلمين.
10 - أّن الدول التي تحّقق تقّدماً ملموس����اً 
على المسار الديمقراطّي واالستقرار السياسّي 
تُدخل تعديات دس����تورية غي����ر جوهرية، أو 
العتبارات موضوعية، أي ال تتصل بش����خص 
الحاك����م، كحاالت سيش����ل وناميبي����ا وجنوب 

إفريقيا.
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دومًا  �لإفريقي  �لحاكم  ي�صتفيد  هل 
من �لمر�جعات �لد�صتورية؟

يكشف هذا التحليل عن أنه عادًة ما يكون 
الحاك����م اإلفريقّي الراهن هو المحّرض األول، 
والمس����تفيد الوحيد، في عملي����ة المراجعات 
الدستورية، بيد أنه يغيب عنه أحياناً أّن الدستور، 
وهو نصٌّ مج����ّرد مكتوب، تنتجه وتحافظ على 
استمراره سياقات سياسية واقتصادية معينة، 
ليس بضامن الستمرار هذا الرئيس في الحكم، 
ومن األمثلة الجديرة بالذك����ر في هذا المقام 
حالة بوركينافاس����و، حيث إّن الرئيس السابق 
»بليز كومب����اوري« اتجه إلى إج����راء تعديات 
دس����تورية قبيل انتهاء فترة واليته في 2015م، 
إال أّن المعارضة الواس����عة لتل����ك التعديات 
التي تّم تمريرها، والت����ي تحّولت الحتجاجاٍت 
واس����عة النطاق، جعلت منه ضحية، أو بمعنى 
أدّق الخاس����ر األول من تلك التعديات، حيث 
اضطر لاس����تقالة تحت ضغط االحتجاجات؛ 
بالرغم من تمرير التعديات التي قد يس����تفيد 
منها الحقاً الرئيس الجديد الذي توّلى الحكم 
بانتخاباٍت ُعقدت بعد رحيله، وهو »روش مارك 
كريس����تيان كابوري«، وقد تكررت تلك الحالة 

بدرجٍة أقّل في مدغشقر. 

ــات تحفظ  ــي �لــخــاتــمــة: هــل مــن �آل
��صتقر�ر �لد�صاتير �لإفريقية؟:

ف����ي صياغة  المقارنة  الخبرات  تكش����ف 
الدس����اتير ومراجعتها عن آليات عّدة لصيانة 
تلك الدس����اتير من تغّول السلطة التنفيذية، أو 

االنفراد بتعديلها، ومن تلك اآلليات:
1 - أن يُقّر بالدس����اتير م����واد غير قابلة 
للتعديل، كتلك الت����ي تمّس جوهر بنية الدولة، 
كالنظام الديمقراطي، أو هوية الدولة، أو لغتها، 
أو نظام الحكم فيها، أو مدد الرئاسة، ومفهوم 

عملّياً أّن مث����ل هذا النّص القاضي بعدم جواز 
التعديل إنما هو تعس����ٌف غير مقب����ول عملّياً، 
لكون أّي نصٍّ قابًا للتعديل حال تغّير سياقاته، 
ولكن مث����ل هذا القول له داللة معنوية واضحة 
تشير لخطورة االقتراب من تلك المواد بسهولة 

لتعديلها.
2 - إق����رار ضواب����ط وإجراءات عس����يرة 
لمراجعة الدس����اتير، س����واء م����ن حيث كيفية 
التقّدم باقتراح التعديل، وَمن يتقّدم به، وكيفية 
النظر فيه، وخط����وات إقراره، والتي قد تأخذ 
فترة زمنية طويلة نس����بّياً، حتى ال يتم التعديل 
في حين غفل����ة، أو في لحظة انف����راٍد مؤقتة 

للنظام الحاكم.
3 - وضع ضوابط لنفاذ التعديل، كما هو 
مّتبع في بعض الدساتير والقوانين التي تنّظم 
الس���لطة القضائية في النُّظم الديمقراطية، 
حيث تنّص صراحة على ع���دم نفاذ التعديل 
عل���ى َمن أج���روه، وإن��ما يس���تفيد منه َمن 
يأت���ي بعده��م، أي أنه إذا أق�ّر– مثًا - أحد 
الرؤساء تعديًا دس���تورّياً خاّصاً بمدة والية 
الرئيس فا يس���تفيد منه هو، وإنما يستفيد 

الرئيس التالي له.
ولكن يمكن الق���ول في النهاية: بأّن اآللية 
الدستور  اس���تقرار  الرئيسة لحماية وصيانة 
هي اإلرادة الش���عبية الواعية بخطورة العبث 
في الدس���تور واالنفراد بتعديل���ه، كحالة بليز 
كومباوري في بوركينافاسو، حيث أنه قد يُمّرر 
تعديٌل في حين غفلٍة من الفاعلين السياسيين 
اآلخري���ن، إال أّن نف���اذ ه���ذا التعديل رهٌن 
باإلرادة الش���عبية للمواطن اإلفريقّي العادّي، 
القادرة على رفض���ه أو الموافقة عليه، فداّلة 
معادلة السلطة الغائبة في إفريقيا هي اإلرادة 

اإلفريقية �
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السياسة 
الخارجية 
الجزائرية

في إفريقيا:
المبادئ، األسس 

والتطورات

اأ. �صمير ق�ط
 اأ�ص�تاذ عل�وم �صيا�ص�ية وعالقات دولي�ة - جامعة 

محمد خي�شر – ب�شكرة/ الجزائر

الجزائري�ة  الخارجي�ة  ال�شيا�ش�ة  اأّن  غي�ر 

حقب�ٍة  م�ن  تح�ّ�الٍت  عرف�ت  اإفريقي�ا  ف�ي 

الأخ�رى، فق�د مّيزها ف�ي فت�رة ال�شتينيات 

وال�صبعينيات الُبع�د الأيديولوجّي في اإطار 

بي�ن  الح�ّدة  �ش�ديد  العالم�ّي  اال�ش�تقطاب 

ال�شرق والغرب. 

ل  اإفريقيا ف�صاًء جيو�صيا�صّيًا بالغ ت�شكِّ

االأهمية والح�شا�ش�ية بالن�شبة 

لل�شيا�ش�ة الخارجية الجزائرية، وقد اكت�شف 

�شّن�اع القرار الجزائرّيين ذل�ك منذ اال�شتقالل، 

لذل�ك �ش�ّددوا عل�ى ح�ش��ر الجزائ�ر في هذا 

عد.  المجال على جميع ال�صُّ
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في تقرير المصير واالس���تقال، وذلك في 14 
ديسمبر 1960م. كما ُضَمن- بعد ذلك- دستور 
1976م، ثّم دستور 1986م، مبدأَي عدم االنحياز 
وعدم المش���اركة في أّي تدخٍل عسكريٍّ خارج 
الحدود الجزائرية، وظلّت ه���ذه المبادئ توّجه 
السياس���ة الخارجية الجزائرية طيلة عقوٍد بعد 

االستقال. 
الجزائرية  الدبلوماس���ية  مّثلوا  َمن  وبفضل 
وقتها، خاّصة في عهد الرئيس بومدين، صارت 
الجزائر أحد أقطاب العالم الثالث بفعل خطابها 
الثوري، ما دفع الزعيم اإلفريقّي الثائر »أميلكار 
كابرال« إلى التصري���ح بأنه »إذا كانت مّكة قبلة 
المس���لمين، والفاتيكان قبلة المس���يحّيين، فإّن 
الجزائر تبقى قبلة الث���وار واألحرار«، لقد كان 
هذا- فع���ًا- زمن العصر الذهبي للسياس���ية 

الخارجية الجزائرية. 
 غير أّن السياس���ة الخارجية الجزائرية في 
بداي���ة الثمانينيات بدأت تتراج���ع، لتصل إلى 
حّد االنكفاء على ال���ذات مع نهاية الثمانينيات، 
بس���بب نهاية الحرب الب���اردة والحرب األهلية 
الت���ي عرفتها، فقد طرأت تطورات، على صعيد 
العاق���ات الدولية، ومنها انهي���ار النظام ثنائي 
القطبي���ة، ضّيقت من هامش من���اورة الجزائر 

الخارجية. 

وفي منتصف الس���بعينيات تمّيزت المرحلة 
بانفجار قضية الصح���راء الغربية، والتي مّثلت 
متغّي���راً جدي���داً يحك���م السياس���ة الخارجية 
الجزائري���ة ف���ي مجالها اإلفريق���ي، ثم دخلت 
السياس���ة الخارجية الجزائرية، في التسعينيات 
خصوصاً، في حالٍة من األفول عالمّياً وإفريقّياً، 

بفعل عوامل عدة.
لكن مع اس���تقرار الحال���ة الداخلية وتولي 
الرئيس عبدالعزي���ز بوتفليقة عمل جاهداً على 
بَْعث الحضور الجزائرّي في القارة على أُس���ٍس 
جدي���دة، بس���بب متغّيراٍت مختلفة، وال س���يما 

األمنية منها.
ــة  ــي ــارج ــخ ــة �ل ــص ــا� ــي ــص ــ� مــــبــــادئ �ل

�لجز�ئرية: ثبات في ظّل �لتحّولت:
تبّن���ت الجزائ���ر، منذ اس���تقالها 1962م، 
سياسًة خارجيًة قائمًة على عدة مبادئ رّسختها 
الث���ورة الجزائرية، وقد حافظ���ت الجزائر على 
ه���ذه المبادئ برغ���م التط���ورات التي حصلت 
في النظ���ام الدولي، ولعَل أخطره���ا ما يعرفه 
المحيط الجيوسياسّي للجزائر، سواء المغاربي، 
أو الساحلّي الصحراوّي، في الوقت الراهن، إال 
أّن الجزائ���ر ال تزال تصّر عل���ى إدارة كّل هذه 

التحّوالت واألزمات بمبادئ الثورة الجزائرية.
تتلخص مبادئ السياسة الخارجية الجزائرية 
في: )دعم حّق الشعوب في تقرير مصيرها، عدم 
التدخل في الش���ؤون الداخلية للدول، التسوية 
الّسلمية للنزاعات(، وقد تبلورت في إطار برنامج 
طرابلس في جوان/يونيو 1962م، المقترح غداة 
االس���تقال من طرف المجلس الوطنّي للثورة، 
الذي كّرس التزام الدولة الجزائرية في سياستها 
الخارجي���ة بمهّمة الكف���اح ض���ّد اإلمبريالية، 

ومساندة حركات التحرير في العالم. 
وس���اهمت الث���ورة الجزائرية ف���ي إصدار 
القرار األممّي رقم 1514، المتعلّق بحّق الشعوب 

إفريقيا على مّر تاريخ 
الجزائر المستقلة، وإلى 

يومنا هذا، هي موضع قدم 
السياسة الخارجية الجزائرية، 
وعمقها الطبيعي، وفضائها 

الجيوسياسي األنسب
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وتقوقعت الجزائر على نفس���ها، بانشغالها 
بأوضاعها الداخلية السياس���ية واألمنية، لتزداد 
األوضاع تعقيداً في الوق���ت الراهن، خاّصة ما 
تعلق بج���وار الجزائر المضط���رب، مع تبعات 
الربي���ع العربّي والس���احل اإلفريق���ّي بأزماته 
المتعددة، والتزام الجزائر بشراكاٍت استراتيجيٍة 
وأمني���ٍة مع القوى الكب���رى.. دفعت البعض إلى 
االعتقاد بأّن الجزائ���ر عليها أن تقوم بمراجعة 
مبادئ سياستها الخارجية))) التي لم تعد تناسب 
األوضاع الدولية واإلقليمية والمحلية التي تعيش 

الجزائر في خضّمها. 

1( اأُ�ش�س ال�شيا�شة الخارجية الجزائرية في 
اإفريقيا:

عد  أهمية البُعد اإلفريقّي للجزائر، على الصُّ
كاّفة، السياس���ية والدبلوماس���ية واالقتصادية 
واالس���تراتيجية واألمني���ة، ليس���ت جدي���دة، 
فالجزائ���ر أدركت أهمي���ة الدائ���رة اإلفريقية 
لحركتها الجيوسياسية منذ الثورة؛ حيث شّكلت 
القاّرة قاع���دًة خلفيًة لها في س���ياق التضامن 
الثورّي الذي ساد بين دولها، فقد مارست الدول 
اإلفريقي���ة َدْوراً مهّم���اً في إجبار فرنس���ا على 

االعتراف باستقال الجزائر.  
للجزائر أساساتها  السياسة اإلفريقية  تجد 
ف���ي الجغرافيا والتاري���خ، فق���د أدرك صّناع 
القرار الجزائري���ون  أهمية الدع���م اإلفريقّي 
منذ مؤتمر باندونغ 1955م، وسنوات الستينيات 
والس���بعينيات، التي ش���ّكلت العص���ر الذهبّي 
للسياس���ة الخارجية الجزائرية، تمّيزت بتكثيف 
حركتها في إفريقي���ا، وتُرجمت هذه التصورات 
ف���ي النص���وص األساس���ية للدول���ة والحزب 

 Arslan chikhaoui, «Les paradigmes de la )1(
 politique étrangére de l’algerie», Friedrich ebert

.stiftung, 2015. p 64

الجزائرّيي���ن، والتي كان بعضها في غمار الثورة 
الجزائرية - كما أشرنا-، ومن خال تحليل ميثاق 
طرابلس، دستور 1963م، ودستور 1976م؛ يمكن 
استخاص عّدة أس���س حكمت هذه العاقات، 

لّخصها »سليمان الشيخ« في: 
أوالً: التضامن السياس���ي: ف���ي إطار كفاح 
ال���دول اإلفريقي���ة من أجل التح���ّرر، ومحاربة 

التمييز العنصري واإلمبريالية.
ثانياً: المتغّير األيديولوجّي والسياس���ّي كان 
المحّدد األساس���ّي الذي دف���ع الجزائر للتركيز 
في إفريقيا في سياس���تها الخارجية)))، فبرغم 
أّن النصوص األساس���ية- المشار إليها أعاه- 
وضعت إفريقيا في المرتبة الثالثة بعد المغرب 
العربّي والعالم العربي، العتبارات الدين واللغة.. 
بي���د أّن الماح���ظ أّن الحركة الدبلوماس���ية 
الجزائري���ة كانت نش���طة أكثر عل���ى الصعيد 
اإلفريقي، ويمكن تفسير ذلك؛ بأّن الجزائر كانت 
مدركة لضيق مجال حركتها عربّياً ومغاربّياً بسبب 
هيمنة مصر )عبدالناصر( على الشؤون العربية، 
فكما ياحظ بهجت قرني: أّن الفكر القومّي كان 
مشرقّياً أصًا؛ عبر الفكر الناصرّي والبعثّي في 
سوريا والعراق، فضًا عن الصراعات العربية-

العربية التي دفعت الجزائر نحو إفريقيا كمجال 
حركة جيوسياسيٍّ مفّضل))).

ثالث���اً: وّظفت الجزائر َدْوره���ا الريادّي في 
الق���ارة اإلفريقية- في أحي���اٍن كثيرة- لمطالب 
اقتصادية؛ خاّصة باس���تكمال دول العالم الثالث 

 Slimane chikh, «La politique Africaine de )2(
 l’Algérie», Annuaire de l’Afrique du nord, Vol.17,

 .)5-éditions du CNRS, 1979 . pp )3

الثورية  من  الجزائرية  الخارجية  ال�سيا�سة  قرني:  )3( بهجت 
الدين  وعلي  قرني  بهجت  فــي  ـــذات؛  ال على  االنــكــفــاء  اإلــى 
البحوث  مركز  العربية،  للدول  الخارجية  ال�سيا�سات  هالل: 

والدرا�سات ال�سيا�سية - القاهرة، 2002م، �س 215.
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الس���تقالها االقتص���ادّي واس���تغال مواردها 
بنفس���ها، وإعادة النظر في النظام االقتصادّي 
العالمي، من هنا تأّكد للجزائر الَدْور الدبلوماسّي 

اإلفريقي، فقد طبقت قاعدة: »دولة-صوت«.
تجلّى النشاط الدبلوماسّي الكثيف للجزائر 
إفريقّياً في الكثير من المسائل، فالجزائر كانت 
من بين الدول اإلفريقية القليلة التي نّفذت القرار 
الوزارّي لمنظمة الوحدة اإلفريقية الصادر عام 
1965م، القاضي بقطع العاقات مع لندن عقب 
إعان روديسيا االستقال من طرٍف واحد، كما 
كانت الجزائر مسرحاً للعديد من لقاءات منظمة 
الوحدة اإلفريقية، وكذلك المؤتمرات اإلفريقية 
غير الحكومية، مثل المهرجان الثقافّي اإلفريقّي 
1969م، كما أدت الجزائر َدْوراً نشيطاً في لجنة 
التحرير بالمنظمة منذ نش���أتها، فضًا عن أنها 
كان���ت المق���ّر الرئيس لعدٍد كبي���ٍر من حركات 

التحرير))).
العاق���ات المتوترة بين )الجزائر والمغرب( 
كان لها حض���وٌر كذلك في الق���ارة اإلفريقية، 
اس���تغلته الجزائ���ر لصالحها، فبعد تأس���يس 
منظمة الوحدة اإلفريقية بأشهر؛ واجهت النزاع 
الحدودّي بين الجزائر والمملكة المغربية، بسبب 
توغل القوات المغربية في األراضي الجزائرية، 
ومن ثّم أعلن���ت الجزائر في أكتوبر 1963م عن 
رغبته���ا بأن تتكف���ل المنظمة بتس���وية النزاع، 
واستطاعت المنظمة أن تتوصل إلى وقف إطاق 
النار، وتكوين لجنٍة عس���كريٍة لمتابعة انسحاب 
الق���وات المغربية، كما ش���ّكلت المنظمة لجنًة 
خاّصًة في باماكو لمتابع���ة النزاع في 15 يناير 

1969م. 

 Saïd Haddad, «Entre volontarisme et )1(
 alignement : quelques réflexions autour de la
 politique africaine de l’Algérie», Dynamique

.)4-internationales, No 7, octobre,2012. pp )2

وانتهى النزاع بتوقي���ع اتفاقية »ايفران« بين 
الرئي���س الجزائ���ري بومدين وعاه���ل المغرب 
الحسن الثاني، وفي القّمة اإلفريقية الثامنة في 
الرباط عام 1972م؛ أعلن الملك المغربي توّصل 
البلَديْن إلى تسوية النزاع الحدودّي فيما بينهما.
2( ق�شي���ة ال�شح���راء الغربي���ة واأثره���ا ف���ي 

ال�شيا�شة الخارجية الجزائرية في اإفريقيا:
س���نة 1975م، التي مّيزه���ا انفجار قضية 
الصحراء الغربية، ش���ّكلت متغّي���راً جديداً في 
سياس���ة الجزائر نحو إفريقيا: فقد انقس���مت 
إفريقيا بين دوٍل مؤيدٍة للموقف المغربي، وأخرى 
مساندة لمطلب الش���عب الصحراوّي )الموقف 
الجزائري( باالس���تقال، ففي قّم���ة »فريتاون« 
1980م؛ أصبح���ت »الجمهوري���ة الصحراوي���ة 
العربي���ة الديمقراطية« الدول���ة 51 في منظمة 

الوحدة اإلفريقية.      
موقف الجزائر من القضية الصحراوية كان 
موقف���اً مبدئّياً، فقد جاء ف���ي الميثاق الوطنّي 
لجبهة التحري���ر الوطني: »الجزائر بلٌد إفريقي، 
تندرج سياس���ته الخارجية ف���ي نطاق التضامن 
اإلفريقّي من أج���ل التحّرر السياس���ّي للقارة، 

ونهوضها االقتصادّي واالجتماعي...«))).
فباإلضافة إلى الدعم الم���ادّي الذي كانت 
تقّدم���ه الجزائر إلى جبهة البوليس���اريو؛ فإنها 
بدأت في حملتها الدبلوماس���ية لجلب االعتراف 
بحكومة »الجمهورية العربية الصحراوية«، وعزل 
المغرب عن العمق اإلفريقي، مستخدمًة في ذلك 
نفوذها في إفريقيا والعالم الثالث، وكانت نتيجة 
هذه الجهود قب���ول انضمام »الجمهورية العربية 
الصحراوي���ة« رس���مّياً خال القّمة العش���رين 
لمنظم���ة الوح���دة اإلفريقية بأدي���س أبابا يوم 

)2( الميثاق الوطني لجبهة التحرير الوطني، الجزائر، م�سلحة 
الطباعة للمعهد التربوي الوطني، 1976م.
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12 نوفمبر 1984م، وهو اليوم الذي انس���حبت 
فيه المغرب من المنظم���ة احتجاجاً على ذلك، 
ولم تتمكن الرباط م���ن إحداث اختراٍق إفريقيٍّ 

مضاد.
هكذا استطاعت دبلوماسية الثورة أن تؤدي 
أدواراً مؤّثرة وحاس���مة على الساحة اإلفريقية، 
ليأتي بعده���ا َدْور الجزائر المس���تقلة، فاعًا 
أساسّياً على الس���احة اإلفريقية، ووقوفها وراء 
الح���ركات التحررية، ليؤدي ذل���ك الموقف إلى 

التوتر بينها وبين جارتها المملكة المغربية. 
عق���د الثمانينيات )عه���د الرئيس الراحل 
الش���اذلي بن جدي���د 1979م - 1992م(: برغم 
بقاء القضية الصحراوية مركز اهتمام السياسة 
الخارجي���ة الجزائري���ة؛ فإّن البُع���د اإلفريقّي 
للجزائر قد ش���هد نوعاً من التراجع النسبّي في 

سلّم اهتمامات صانع السياسة الخارجية.
ويمكن تفس���ير ذلك بعدة اعتبارات، خاّصة 
بالنس���ق الدولّي عموم���اً، واإلقليم���ّي المتعلّق 
بإفريقيا وبالجزائر أخيراً، فبفضل االنفراج الذي 
شهدته العاقات بين المعسكَريْن المتصارَعيْن؛ 
تراجعت كثيٌر من مواضي���ع العاقات الدولية، 
مثل قضايا التح���ّرر، ومكافح���ة اإلمبريالية.. 
وفقدت مضمونه���ا أحياناً، وتكّيفت الجزائر مع 
هذا األمر، فقد لّطفت من حّدة خطابها بش���أن 
الحوار شمال-جنوب، وعدم االنحياز )التي كانت 
تمّثل جوهر عاقة الجزائر بإفريقيا(، فقد قام 
الرئيس األس���بق بن جديد بأول زيارة رس���مية 
لرئي���ٍس جزائريٍّ لفرنس���ا ف���ي 1983م، وإلى 

الواليات المتحدة األمريكية عام 1985م))).
تمّيزت التحّوالت اإلقليمية بتطبيع العاقات 
الجزائري���ة - المغربية، ورغبة الجزائر في بَْعث 
مش���روع التكامل المغاربي، وسعيها لحّل مشكلة 

.Saïd Haddad. Op cit. p 6 )1(

الصحراء بش���كٍل وديٍّ مع المغرب، وبالتالي لم 
يع���د الدع���م اإلفريقّي للموق���ف الجزائري ذا 

أهّمية تُذكر. 
وظهر في تلك الفترة م���دى الخلل البنيوّي 
لاقتصاد الريعي الجزائري، وحجم الفشل الذي 
ُمني به النموذج االشتراكي، خصوصاً بعد انهيار 
أسعار البترول، كّل هذه التطورات المحلية دفعت 
الجزائر لانشغال بأزماتها الداخلية أكثر؛ على 

حساب سياستها الخارجية. 
ال�شيا�ش���ة  واأف���ول  الجزائري���ة  الأزم���ة   )3

الخارجية الجزائرية في اإفريقيا:
عرفت فترة التس���عينيات ما يُمكن أن نصفه 
بأفول– تقريباً- ال���َدْور الجزائري في إفريقيا، 
ه���ذه المرحلة ش���هدت خاله���ا الجزائر أزمًة 
متعددة األبعاد، سياسية، اقتصادية، اجتماعية، 
ثم اس���تحالت أمنية، بس���بب الح���رب األهلية، 
وتمّيزت بعزلٍة دولّيٍة ش���ديدٍة للجزائر، وأضحت 
الدبلوماس���ية الجزائرية تعتمد على ما يسّميها 
س���عيد ح���داد: »الدبلوماس���ية الدفاعية«؛ أي 
الدفاع عن النظ���ام الجزائري، وتبييض صورته 
دولّي���اً، والتي تض���ررت كثيراً، حي���ث التصق 

بالجزائر تهمة إنتاج اإلرهاب وتصديره))).
ه���ذه الفترة تمّيزت كذل���ك بتضخم أهمية 
البُعد المتوسطّي للحركة الجيوسياسية للجزائر، 
والتي تفوقت على البُعد اإلفريقي، وقد انعكس 
ذلك في دستور 1996م؛ حيث ورد في ديباجته: 
»إّن الجزائر أرُض اإلس���ام، وجزءٌ ال يتجزأ من 
المغرب العربي، وأرض عربية، وباد متوسطية 
وإفريقية«)))، ناحظ هن���ا أّن إفريقيا تراجعت 
ألول مرة، منذ االس���تقال، إلى المرتبة الرابعة 

.Said haddad. Ibidem )2(

 – ال�سعبية  الديمقراطية  الجزائرية  الجمهورية  )3( د�ستور 
1996م.
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بعد المتوس���ط، وذلك بفضل تطّور بناء االتحاد 
األوروب���ي، وتوّجه���ه إلى العناي���ة أكثر بتخومه 
الجنوبي���ة، وتأطير عاقاته بها عبر مش���اريع 
استراتيجية طموحة: الشراكة األورو-متوسطية، 
االتحاد المتوسطي... بمجموعها؛ جعلت الجزائر 
تولي أهمية أكبر لبُعدها المتوسطي للخروج من 
عزلتها الدولية، وكس���ر الحظ���ر المعنوّي الذي 
ُض���رب عليها طيلة عقٍد كامل، ومن ثّم أصبحت 

أوروبا وسيطاً بين الجزائر وعمقها اإلفريقي. 
ق�شية ال�شحراء الغربية:

أدى تراجع النش���اط الخارجّي للجزائر إلى 
تراجع العديد من الدول، ومن بينها بعض الدول 
اإلفريقي���ة، عن اعترافها بالصحراء الغربية، بل 
أصبحت تس���عى إلنهاء عضويته���ا في منظمة 
الوحدة اإلفريقية، ومن هذه الدول: بوركينافاسو، 
جمهوري���ة إفريقيا الوس���طى، الكاميرون، كوت 
ديفوار، غينيا كوناكري والسنغال.. والتي على ما 
يبدو قائدة هذه المجموعة)))، ويمكن أن يفّس���ر 
موقف هذه الدول في هذه المس���ألة أنه نتيجة 
ضغط  فرنس���ي؛ بس���بب العاقة المتوترة مع 
الجزائر، باعتبار أّن معظمها مستعمرات سابقة 
لها، وبسبب الخدمات التي تقّدمها لهذه الدول.

وبرغم هذه الجهود التي تقوم بها فرنس���ا، 
والجه���ود التي يق���وم بها المغ���رب، في إطار 
منظمة الس���احل والصحراء، والت���ي لم تنضم 
إليها الجزائر بس���بب إنش���ائها بمبادرٍة ليبية، 
وكانت قد نسخت عنها هذه الفكرة، بعد تنظيم 
الجزائ���ر لندوتَيْ���ن لدول الس���احل والصحراء 
إلنش���اء إطاٍر للتعاون. إضافة إلى تحّفظها على 
الس���لوك الليبّي الذي كان داعماً لإلرهاب، كما 
كان داعماً لحركات التمرد الطارقية، التي تمّثل 

االأهــرام  الجزائرية،  الخارجية  ال�سيا�سة  وتطور  )1( مبادئ 
اليومي، )2011/08/2م.

تهدي���داً لألمن القومّي الجزائري، وهذا ما أراد 
أن يستغله المغرب، لمراجعة الموقف اإلفريقّي 
من القضية الصحراوية، فإّن الجزائر استطاعت 
التقرب إلى نظ���ام بريتوريا وإقناعه باالعتراف 
بالجمهورية الصحراوية، وعملت مع نيجيريا في 
إطار مبادرة نيباد، وقد حّقق الحرص على ثبات 

موقفها من القضية انتصاراً آخراً))). 
ق�شية الطوارق:

كانت قضي���ة الطوارق من أب���رز محّددات 
الحركة الدبلوماسية الجزائرية في إفريقيا فترة 
األزم���ة، فبعد انفجارها س���نة 1990م؛ أدركت 
الجزائر أّن تطورات الوض���ع تنذر بتهديٍد قويٍّ 

لألمن القومّي الجزائري.
تربط دول الس���احل والصح���راء بالجزائر 
تاريخية واقتصادية ودينية وسياس���ية- روابط 
أمنية في وقتنا الراه���ن، ففضًا عن العاقات 
الحضارية والدينية، وذلك باتباع كثيٍر من شعوب 
الس���احل المس���لمة، خاّصة وس���ط الصحراء 
للطرق التيجانية والقادرية التي تحظى باحتراٍم 
كبير، وتجد أصولها ف���ي الجزائر عبر الزوايا، 
وال س���يما الزاوية القادرية في »توات«، وزاوية 
تيماس���ين التي يتوافد إليه���ا الطاب من دول 

الساحل لتلّقي تعاليم هذه الطرق. 
ف���ي العقود األول���ى التي تبعت اس���تقال 
الجزائر كانت منطقة الساحل والصحراء تُعتبر 
منطقة نفوذ سياس���يٍّ واقتصادي، غير أنه منذ 
عقَديْ���ن تقريباً بات االهتم���ام الجزائرّي بهذه 
المنطقة يأخذ أبعاداً أمنية أكثر فأكثر، وال سيما 
عقب أحداث سبتمبر 2001م، واندالع »الحرب 
العالمية عل���ى اإلرهاب الدول���ي«، الذي وجد 
في هذه المنطقة ماذاً لنش���اطاته، فضًا عن 
تفاقم النزاع في مالي والنيجر بس���بب المطالب 

)2( المرجع نف�سه.
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االنفصالية للط���وارق، والذي حّتم على الجزائر 
التح���رك إلدارة الن���زاع، ودرء أّي احتم���االٍت 

تعّرضها لتداعياته. 
وإدراك الجزائر ألهمية الدائرة )الساحلية-
الصحراوي���ة( ألمنها القومّي فرض عليها القيام 
ب���َدْوٍر رياديٍّ في المب���ادرات األمنية اإلفريقية، 
س���واء في مجلس الّسلم واألمن في إفريقيا، أو 
االتفاقية اإلفريقي���ة لمكافحة اإلرهاب، ولذلك 
أولت منطقة الجنوب اهتماماً ش���ديداً، بإعداد 
برنامج للتنمي���ة فيه، وتخصيص 35 مليار دينار 

لتمويل المشاريع السياحية والري. 
وبالتوازي مع ذلك؛ قامت الجزائر بمساعي 
الوساطة بين حكومتَي النيجر ومالي والمتمردين 
الطوارق، لتسوية النزاع، إال أّن التدّخل الفرنسّي 
والليبّي الق���وي جعل الوس���اطة الجزائرية في 
موق���ٍف ضعيف، خصوص���اً أّن األزمة الداخلية 
كانت في أوج اشتعالها، ولذلك؛ فإّن حجم الَدْور 
الذي قامت به الجزائر في قضية الطوارق، التي 
تحمل دالالت تهديٍد لألم���ن القومّي الجزائري 

في عمقه اإلفريقي، كان ضعيفاً.

4( ال�شيا�ش���ة الإفريقي���ة للجزائ���ر ف���ي عهد 
بوتفليقة: النبعاث من جديد:

أحد اهتمامات الرئيس بوتفليقة الرئيس���ية 
هي استعادة العصر الذهبّي للسياسة الخارجية 

الجزائرية، وخصوصاً في القارة اإلفريقية.
ويُعّد بوتفليقة، في بداي���ات عهده، الممثل 
الوحيد للسياس���ة الخارجية الجزائرية، فوزراء 
الخارجية الذين تعاقبوا على هذا المنصب، في 

ذلك الوقت، لم يكن لديهم َدْوٌر يُذكر.
نّظم���ت الجزائ���ر قّم���ة منظم���ة الوحدة 
اإلفريقية في منتصف 1999م، وشارك بوتفليقة 
في الجمعية العاّمة لألمم المتحدة في الس���ّنة 
نفس���ها، كما كان كثي���ر الحضور في وس���ائل 

اإلعام الدولية)))، كّل ذلك كان بغية حشد دعٍم 
واعتراٍف دوليَّين، وخصوصاً من فرنسا والواليات 
المتحدة األمريكية، ب���أّن الجزائر حليٌف يمكن 
االعتماد عليه في الحرب على اإلرهاب، ولجذب 
مس���تثمرين أجانب، فق���د أراد بوتفليقة إعادة 
بريق السياسة الخارجية الجزائرية الذي ُعرفت 
به في الس���تينيات والس���بعينيات، في إفريقيا 
تحديداً، فقد استضافت الجزائر القّمة السنوية 
اإلفريقي  )االتحاد  اإلفريقي���ة  الوحدة  لمنظمة 
اليوم(؛ ما جعل منه تلقائّياً رئيساً للمنظمة للسنة 
التالية، وهو ما س���اعد الجزائر في المفاوضة 
عل���ى وقف إطاق النار خال الحرب الحدودية 
بين إثيوبيا وإريتريا، وأصبح بوتفليقة على إثرها 
أحد المحّركين البارزين للشراكة الجديدة لتنمية 

إفريقيا))).

�لجز�ئر  َدْور  بوتفليقة لإحياء  �صعي 
�لريادّي في �إفريقيا؛ ُيعزى لعّدة �أ�صباب، 

�أهّمها:
أوالً: رغب���ة الجزائ���ر- كما أش���رنا- في 
الخ���روج من القوقعة الت���ي ُفرضت عليها طيلة 

عقد التسعينيات.
ثانياً: مجابهة التطلعات المصرية والمغربية 
والليبية في القارة، فقد تجّسدت هذه التطلعات- 
مث���ًا- في مب���ادرة ليبيا بإنش���ائها تجّمع دول 
الساحل والصحراء، الذي تعتبر الجزائر الغائب 
األكبر في���ه، والذي انضمت إليه المغرب )برغم 
أنها ليست بلداً ساحلّياً( أساساً لسعيها لتطويق 

الجزائر إقليمّياً. 
ثالثاً: بروز إرهاٍب من نوٍع جديٍد في منطقة 

 .Ibidem )1(

االأهلية  الفتنة  بوتفليقة:  الجزائر في عهد  تلم�ساني:  )2( ر�سيد 
والم�سالحة الوطنية، كارنيجي ال�سرق االأو�سط، 07 - 10 – 

www :CarnegieEndowment.org :2008، الرابط



مة متخ�ش�شة في �ش�ؤون القارة الإفريقية 47ثقافية ف�شلية محكَّ

الس���احل والصحراء، يهّدد األم���ن الجزائري، 
والمصال���ح الغربي���ة عل���ى حدٍّ س���واء، لذلك 
فالجزائر تس���عى جاهدًة إلقناع القوى الكبرى، 
وال س���يما الواليات المتح���دة، بإمكانية قيامها 
بَدْوٍر مرك���زيٍّ في مكافحة ه���ذه الظاهرة في 

الساحل. 
وقد تجلّى س���عي الجزائر لبعث َدْوٍر رياديٍّ 
لها في القارة اإلفريقية في اس���تحداثها، ألول 
مرة منذ االس���تقال، لمنصٍب وزاريٍّ للش���ؤون 
المغاربية واإلفريقية، وَدْورها كذلك في تس���وية 
العديد من النزاعات في القارة- كما أسلفنا-.  

وعملت الجزائر لبعث َدْورها في إفريقيا من 
جديد، من خال محوَريْن: 

األول: حش���د الجه���ود اإلفريقية لمكافحة 
اإلرهاب، فق���د تمّكنت الجزائر من إقناع الدول 
اإلفريقي���ة بالتعاون لمكافح���ة اإلرهاب، حيث 
أعدت مش���روع اتفاقية مكافحة اإلرهاب، وهو 
المش���روع الذي صادق عليه وزراء عدل الدول 
اإلفريقي���ة باإلجماع، وحمل اس���م: »االتفاقية 

اإلفريقية لمكافحة اإلرهاب«))). 
والثاني: االهتمام بالتحديات والمش���كات 
التي تعانيها إفريقيا، والعناية بالجانب التنموي، 
وقد تجلّى ذلك من خ���ال َدْورها المحورّي في 

تأسيس مبادرة النيباد.
السياس���ة الخارجية الجزائرية الراهنة في 

إفريقيا: هيمنة البُعد األمني:
ما يمّيز السياس���ة الخارجية الجزائرية في 
إفريقيا، في السنوات األخيرة، غلبة البُعد األمنّي 
عليها، فالجوار المباشر للجزائر، سواء المغاربّي 
أو الساحلّي الصحراوي، عرف تحّوالت سياسيٍة 

)1( انظر: ن�ّس االتفاقية االإفريقية لمكافحة االإرهاب )الن�سخة 
الفرن�سية(. 

https://treaties.un.org/doc/db/Terrorism/OAU-
.french.pdf

واضطراباٍت أمنيٍة خطيرة، فرضت على الجزائر 
وضع ه���ذه المنطقة في س���لّم أولويات أجندة 

سياستها الخارجية. 
بدول  عالقاتها  في  �لجز�ئر  تعتمد 

�ل�صاحل على مقاربَتْين:
المقاربة الأولى: ثنائية الأطراف:

 تعتمد فيه���ا على تطوي���ر عاقاتها بدول 
المنطق���ة سياس���ّياً ودبلوماس���ّياً وأمنّياً، فعلى 
الصعيد االقتصادي؛ كان هناك حضوٌر لش���ركة 
الجزائرية في شمال   Sonatrach سوناطراك 
مالي بش���كٍل خاص، وبرغم أّن مالي ليست بلداً 
نفطّياً فإّن حوض تاودني يعتبر واعداً، وقد بدأت 
سوناطراك بعمليات الحفر والتنقيب في حوض 

تاوندي الغني بالنفط منذ 2007م))).
وس���عياً منها لتحس���ين عاقاتها بجيرانها 
»الج���دد«؛ قامت الجزائر )قب���ل االنقاب على 
أم���ادو تومانو توري( بتقدي���م 10 مايين دوالر 
منحًة لمالي في 2011م؛ للمس���اهمة في تنمية 
ش���مالها، وعقب انهيار نظام ب���ن علي قّدمت 
الجزائر 100 مليون دوالر مس���اعدات لتونس، 
فضًا على ذلك؛ مسحت الجزائر ديون 14 دولة 
إفريقية، معظمها من دول الس���احل اإلفريقي، 

بلغت 902 مليون دوالر. 
أما عل���ى الصعيد العس���كري؛ فقد عملت 
الجزائر في نهاية 2011م بتنفيذ تمارين تكوينية 
لق���وات خاّصة مالي���ة ونيجيرية، كما أرس���لت 
الجزائر ق���وات خاّصة لتدري���ب قطاعات من 
الجيش المال���ي؛ غير أّن المجموعة االقتصادية 
ل���دول غ���رب إفريقي���ا CEDEAO عرقلت 

العملية))).

)2(   الفجر - 2016/03/02م.

 Salim Chenna, «Le sahara et le sahel )3(
 dans la politique algerienne ; territoires
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المقاربة الثانية: متعددة الأطراف: 
تعم���ل من خاله���ا الجزائر على تش���كيل 
أطٍر اس���تراتيجية، وتنخرط في مبادرات أمنيٍة 
إقليمية، سواء إفريقية المنشأ، أو المقترحة من 

طرف القوى الكبرى الغربية. 
فبغية المساهمة في أمن المنطقة الساحلية-
الصحراوي���ة؛ تنخرط الجزائر في كّل الترتيبات 
األمنية في هذا الفضاء الجيوسياسي، بل تقود 
بعضها، وبخاّصة اس���تراتيجية »دول الميدان«، 
والتي تضّم كّاً من: مال���ي والنيجر وموريتانيا 
برعاي���ٍة جزائرية، وضعت هذه االس���تراتيجية 
التنسيق فيما بين هذه الدول األربعة كهدٍف لها 
بالمنطقة، وبخاّصة  التحديات األمنية  لمواجهة 
اإلرهاب عبر الوطني، مع ربطها بالتنمية كشرٍط 

مسبٍق لألمن في هذا الفضاء.
ع���اوًة على انخ���راط الجزائر في مختلف 
األطر االس���تراتيجية الموجودة في الس���احل، 
والتي تصوغه���ا القوى الكبرى، وبخاّصة مبادرة 
 TSCTI-عب���ر الس���احل لمكافحة اإلره���اب
)لماحق���ة التنظيمات اإلرهابية في الس���احل 
اإلفريق���ي( الت���ي أطلقتها الوالي���ات المتحدة 
األمريكية في 2005م، وتض���ّم العديد من دول 

الساحل، من بينها الجزائر. 
وتواجه كّل هذه الترتيب���ات األمنية واألطر 
االس���تراتيجية صعوبات ميدانية عّدة حّدت من 
فعاليتها، لع���ّل في صدارتها غي���اب الثقة بين 
بلدان المنطقة، والضعف الش���ديد الذي تعانيه 
كّل دول الس���احل باس���تثناء الجزائر، خصوصاً 
على الصعيد العسكري، وفشل أجهزتها األمنية، 
م���ا يجعل الجزائر مجبرة عل���ى بذل مجهوداٍت 

مضاعفٍة من أجل تأمين نفسها.

 menacés, espaces menacants», Recherches
 internationales, N° 97, octobre-decembre 2013.

.)142-pp )141

و�صاطة  مــالــي:  �ــصــمــال  فــي  ــــة  �لأزم
م �لتحديات: جز�ئرية ناجحة في خ�صّ

يعكس موقف الجزائ���ر من تطورات األزمة 
في ش���مال مالي مدى تمّس���ك الجزائر بمبادئ 
سياس���تها الخارجي���ة؛ إذ رفض���ت التدّخ���ل 
الفرنس���ي، وحاولت مقاومته إلى الرمق األخير، 
كما رفضت المش���اركة في ماحقة الجماعات 
اإلرهابية بش���مال مالي؛ متذرع���ًة بمبدأ عدم 
مش���اركة الجي���ش الجزائرّي في أي���ة عمليات 

عسكرية خارج التراب الوطني. 
غير أّن ه���ذا الموقف األخير نتج عنه ردود 
أفعاٍل داخلي���ٍة ودولية، طالبت الجزائر بضرورة 
مراجعة هذا المب���دأ والتخلّي عنه، وذلك نظير 
التط���ورات التي ش���هدتها الس���احة اإلقليمية 
المغاربية والساحلية، وانتشار اإلرهاب والتهريب 
عل���ى حدودها، والذي لم تعد تكفي معه الحلول 
الوطني���ة المنف���ردة؛ بقدر ما يتطل���ب تعددية 

األطراف والتعاون اإلقليمي.
ف���ي بداية األم���ر، وبخص���وص ما حدث 
ف���ي 2012م من تم���ّرٍد جديٍد للط���وارق، عّبر 
المس���ؤولون الجزائري���ون أنه���م يتبّنون موقف 
الباحثة »لورنس  »الحياد اإليجاب���ي«، وتُرج���ع 
عايدة عم���ور« ه���ذا الموقف إل���ى اعتبارات 
داخلي���ة؛ بحكم أّن الجزائر في تلك الفترة كانت 
تشهد انتخابات تش���ريعية عام 2012م، وبصدد 
التحضير النتخابات رئاس���ية ف���ي 2014م)))، 
لذلك لم تول أهمية بالغة لما حدث في ش���مال 
مالي، غير أنها سرعان ما غّيرت موقفها جذرّياً 
)بعد تعّقد األمور(، حيث عرضت وساطتها بين 

 Laurence Aida Ammour, «L’Algérie et les )1(
 crises régionales: entre velléité hégémoniques
et repli sur soi», disponible sur le lien: www.
04---Ammour--L-Algérie--jfcconseilmed.fr/.../13

.et-les-crises-regio
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الفرقاء السياسيين.  
انطل���ق المس���ار التفاوضي بي���ن الحكومة 
الح���ركات األزوادية، في  المالي���ة ومنس���قية 
بمش���اركٍة  الجزائر،  جويلية/يوليو 2014م، في 
دوليٍة مش���ّكلٍة من: المنظمة االقتصادية لدول 
غرب إفريقيا، االتحاد اإلفريقي، األمم المتحدة، 
االتح���اد األوروبي، منظمة التعاون اإلس���امي، 
إضاف���ة إلى: بوركينافاس���و وموريتانيا والنيجر 

وتشاد؛ بوصفهم أعضاء في فريق الوساطة. 
واجهت الوس���اطة الجزائرية في األزمة في 
ش���مال مالي صعوبات وعراقيل عدة، لكن برغم 
كّل الصعاب يمكن القول بأّن الجزائر قد نجحت 
في مس���اعيها هذه؛ إذ تُّوجت وساطتها بتوقيع 
اتفاق عام 2015م، فما قامت به الدبلوماس���ية 
الجزائرية، يُعّد نجاحاً سياسّياً للجزائر، وإيذاناً 
بعودتها إلى الساحة اإلفريقية من بابها الواسع.        

خاتمة: 
مما سبق؛ يمكن القول بأّن إفريقيا كانت على 
مّر تاريخ الجزائر المس���تقلة، وإلى يومنا هذا، 

هي موضع قدم السياسة الخارجية الجزائرية، 
وعمقه���ا الطبيع���ي، وفضائها الجيوسياس���ي 
الجزائ���ر حركتُها  علي���ه  لتم���ارس  األنس���ب 
الدبلوماسية ونش���اطها الخارجي، خصوصاً أّن 
دول القارة السمراء أثبتت دائماً دعمها لخيارات 

الجزائر ومواقفها الخارجية.
لك���ن إذا أرادت الجزائر فع���ًا تعزيز أمنها 
القومي في هذا الفضاء اإلفريقي؛ فعليها العمل 
جدّياً ف���ي إطاٍر إقليميٍّ مغارب���ي، أي االندماج 
الحقيقّي في اتحاد المغرب العربي، والتنس���يق 
مع باقي أعضائه لبناء ص���رح مغاربيٍّ متكامل، 
قادر على مجابهة األخطار األمنية المحدقة من 
جناحه الجنوبي، أّي من الس���احل اإلفريقي من 
جهة، وبإمكانه من جهٍة أخرى التصدي لمشاريع 
القوى الكبرى، وعلى رأس���ها االتحاد األوروبي 
والواليات المتحدة والحلف األطلسي، فضًا عن 
الصين، والوقوف بنّدية عند التفاوض معها، بما 
يضمن لها فرصاً أكبر لاستفادة من المكاسب، 

وتجّنب الضغوط التي تفرضها �
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االحتباس الحراري وتذبذب المناخ وأثر 
ذلك في حياة اإلنسان في إفريقيا

)السودان نموذجًا(

اأ.د م�شطفى محمد خ�جلي
ع�صو هيئة تدري�س بكلية علوم الجغرافيا، ومعهد درا�صات 

الكوارث والالجئين بجامعة اإفريقيا العالمية - بالخرطوم
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من الحرارة المرتفعة؛ فتكون الش���كوى من تغّير 
المناخ وليس فقط من االحتباس الحراري.

وفي اآلون���ة األخيرة؛ بلغ���ت انبعاثات غاز 
الدفيئة أعلى مس���توى لها ف���ي التاريخ، وبرزت 
تأثيراٌت لتغّير المناخ واس���عة النطاق في النُّظم 
البش���رية والطبيعية بكّل القارات، وكّل بلدانها؛ 
»فمس���احات الثل���وج والجلي���د ف���ي تناقص، 
ومس���تويات البحر في ارتفاع،... وقد ش���هدت 
غلّة محصول كلٍّ م���ن الذرة والقمح، ومحاصيل 
رئيس���ية أخرى، هبوطاً ش���ديداً على الصعيد 
العالمّي بمقدار 40 بليون طنٍّ سنوّياً، بين عاَمي 

1981م و 2002م بسبب احترار المناخ))).
وقد تسارع النمو في االنبعاثات، في الفترة 
بين عاَمي 2000م و 2010م، بأكثر مما كان عليه 

في كّل عقد من العقود الثاثة السابقة))).
وفي مناطق إفريقية، مثل منطقة توركانا في 
كينيا، انحسرت المياه في بحيرة »توركانا« أكبر 
بحيرة صحراوية في العالم، وانخفض منس���وب 
المياه فيها بنحو متَريْن منذ 2015م، ومن أسباب 
ذلك بناء سّد جيبي3 في إثيوبيا، على نهر أومو 
المغذي للبحي���رة بنحو 90% من مياهها، والذي 

انتهى بناؤه في ديسمبر 2016م. 
كما أّن درج���ات الحرارة ارتفعت بما ال يقّل 
عن نصف درجٍة مئويٍة خال األعوام 50 - 100 
الماضية في معظم أنحاء إفريقيا، ومن المتوّقع 
أن ترتفع بش���كٍل أس���رع عن المع���دل العالمّي 
ف���ي القرن ال�21؛ وفقاً لتقري���ر اللجنة الدولية 

للتغّيرات المناخية))).

http://www.marafea.org/paper.php?source=ak )1(
bar&mlf=interpage&sid=27633

)2( التقرير التوثيقي: التغير المناخي المتوقع واآثاره: 
https://www.ipcc.ch/publications_and_data/ar4/

syr/ar/spmsspm-3.html

 - العالمي  والــتــراث  الــمــنــاخ  تغير  عــن  درا�ــســات  )3( انـــظـــر: 

حي�اة جعل  وك�ذا  الإن�ص�ان،  حي�اة  اهلل 

الحي��ان والنبات، مرتبط�ًة ارتباطًا 

مبا�صراً واأ�صا�صيّاً بالمناخ وعنا�صره المتعددة، من 

حرارٍة وري�اٍح واأمطاٍر ورط�بة، غي�ر اأّن الحرارة 

واالأمط�ار هم�ا العامالن الل�ذان يعرفهم�ا وي�شعر 

بهم�ا معظ�م النا��س، فال�صغ�ط الج�وّي المعرفة 

ب�ه وباآث�اره مح�دودة، بينم�ا الري�اح معروف�ة، 

ويتح�دث عنه�ا النا��س اأكث�ر م�ن الحديث عن 

العنا�صر الأخرى.

وال يقت�ش�ر ارتباط الح�رارة واالأمط�ار باالأحياء 

فقط، ب�ل يمتّد اإلى ال�صخ�ور التي تتفتت بفعل 

عامل انخفا��س درجة الح�رارة وارتفاعها، كما 

اأّن للمي�اه َدْورًا مهّم�ًا ف�ي تفتي�ت ال�صخور، وفي 

نقل الفت�ات لمناطق قد تك�ن بعيدة، كجروف 

الأنهار والأودية ودالتها.
وعلى الرغم م���ن األهمية الكب���رى للمناخ 
لجميع أنواع األحي���اء، وتأثيره في الجماد، فإّن 
السودان مثًا- كانوا  سكان المناطق المدارية– 
يش���عرون بقدٍر من الرتابة في المناخ، سواء في 
درجات الحرارة بي���ن الليل أو النهار، أو الرتابة 
في فصول السنة، ولذلك كان حديثهم عن المناخ 
في الغالب يقتصر عل���ى الطقس عندما ترتفع 
الح���رارة في الصيف، أو تنخفض في الش���تاء، 
بدرجات ف���وق المعتاد أو تحت���ه، وذلك عكس 
ما يح���دث في أقطاٍر أخرى، مثل بريطانيا التي 
يتغّير الطقس فيها عّدة مرات في اليوم الواحد، 
ويصبح من أه���ّم مواضيع »أحادي���ث« الناس، 
غير أنه ف���ي العقود األخيرة أصبح الطقس من 
المواضي���ع التي يكثر عنه���ا الحديث في الدول 
المدارية أيضاً، خصوصاً عندما يتضايق اإلنسان 
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إّن ع���دم انتظ���ام هطول األمطار بش���كٍل 
متزايد.. يُعّد إنذاراً مبكراً للتنبؤات العلمية حول 
آث���ار تغّير المناخ، التي قد تك���ون مثيرًة للغاية؛ 
فبحلول منتصف القرن الحالي ربما يتسبب تغّير 
المناخ في تقليل كمية المحاصيل الرئيس���ة من 

الحبوب في إفريقيا بأكثر من %20))).
وهن���اك مجموعٌة متنوعٌة من العوامل تجعل 
إفريقي���ا عرضًة بوج���ٍه خاصٍّ لتأثي���رات تغّير 
المناخ؛ فهي تخضع لسوء األحوال الجوية، وتمّثل 
الصحراء أو األراضي الجاّف���ة بها نحو ثلثَيها، 
مع اعتم���اد األفارقة اعتماداً كبيراً على الموارد 
الطبيعي���ة، إذ توظف الزراعة البعلية )المطرية( 
70% من السكان- وفقاً للبنك الدولي)))-، فضًا 
عن الفقر الش���ديد الذي تعاني منه العديد من 
دولها؛ وهو ما يمنعها من تحّمل تكلفة مش���اريع 
لمساعدة السكان على التكيف مع هذا التغيير؛ 

كأنظمة الرّي المتطورة.
ويرى بعض العلم���اء »أّن تأثير ارتفاع درجة 
الح���رارة في إفريقيا س���يختلف م���ن منطقٍة 
ألخ���رى، ففي بعض المناطق س���يمتد الجفاف 
به���ا، بينما ف���ي مناطق أخرى س���تكون هناك 
فيضانات ناجمة عن ارتفاع منسوب مياه البحار 
بس���بب ذوبان الكتل الجليدي���ة، أو امتداد مياه 
البحر بس���بب ارتفاع درج���ات الحرارة في هذه 
المناط���ق، ويبقى احتمال تواصل ارتفاع درجات 
الحرارة قائماً حتى إذا أبلى العالم باًء حس���ناً 
في االلتزامات التي تّم التوّصل إليها في باريس- 
12 ديسمبر 2015م-، في معاهدٍة تاريخيٍة ترمي 
إلى خفض انبعاثات الغازات المسّببة لاحتباس 

whc.unesco.org/document/133697  :اليون�سكو

 ،http://agri.ahram.org.eg/News/18423.aspx )1(
نقاًلعن تقرير اللجنة الدولية للتغيرات المناخية

)2( المرجع ال�سابق.

الحراري...«)))، وذلك ما يعني توّقع المزيد من 
رة.   اآلثار المدمِّ

�أوًل: ظاهرة �لحتبا�ض �لحر�ري:
ناح���ظ أنه كثي���راً ما يق���ع الخلط، فيما 
يتداول���ه عاّمة الناس، بي���ن االرتفاع في درجة 
الحرارة »االحتباس الحراري«، و »تغّير الطقس« 
الذي هو أشمل من مجرد االرتفاع واالنخفاض 
ف���ي درجة الحرارة عن المعت���اد، وعند تدقيق 
النظر س���نجد أّن لهذا الخلط ما يسّوغه- كما 

سيأتي-.
إّن النقطة المهّمة الت���ي ينبغي النظر إليها 
أوالً: أّن تغّي���ر متوس���طات درجات الحرارة عن 
المعتاد ال يرجع فقط إلى األس���باب الطبيعية، 
وإنما يدخل العامل البش���رّي في���ه عبر الثورة 
الصناعية، وبداية اس���تعمال اإلنس���ان لمصادر 
الوقود األحفوري بشكٍل مكّثف: )الفحم الحجري، 
البت���رول، الغ���از الطبيعي(، حي���ث ينبعث عن 
احتراق ذلك الوقود الغازات الحابس���ة للحرارة، 
وأهّمها: غاز ثاني أكسيد الكربون، وهو غاز ثقيل 
يحبس حرارة األرض لتبقى على س���طحها بدالً 
من أن تتبّدد في الفض���اء، وهناك غاز الميثان 
الذي يتوّلد من تحلّل األجس���ام الميتة، كما أّن 
هناك غازات أخرى لها تأثير غاز ثاني أكس���يد 

الكربون نفسه.
وينبغ����ي عن����د الحديث عن ثاني أكس����يد 
الكربون وعاقته بتدفئة س����طح األرض القول 
بأّن بداية مناقش����ة ه����ذا الموضوع ترجع إلى 
أكث����ر من مائتَي عام؛ فقد ذكر العالم الفزيائي 
الفرنس����ّي )Joseph Fourier( عام 1824م 
أّن غ����از ثاني أكس����يد الكربون يس����اعد على 

 www.djazairess.com/akhbarelyoum/170071 31 )3(
االأمريكية  بو�ست  وا�سنطن  تقرير  نقاًل عن   ،- 01 – 2016

على موقعها االإلكتروني.
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إبقاء األرض دافئة؛ ألنه يحبس الحرارة مثلما 
يحبسها اللوح الزجاجي))).

وفي عام 1896م أثب���ت باحث كيميائّي في 
استكهولهم: أّن كمية الفحم الحجرّي المستعملة 
ف���ي نهاية القرن 19 كانت كبي���رة جّداً؛ لدرجة 
أنها أحدثت تأثيراً ظاهراً على المناخ بفعل زيادة 
ثاني أكسيد الكربون، وقّدر الباحث أنه في حالة 
زي���ادة ذلك الغاز إلى الضعف؛ فإّن درجة حرارة 

العالم ستزداد بمعدل 4-6 درجات مئوية. 
وبالرغم من ذلك التحذي����ر وغيره؛ فإّن انبعاث 
ثاني أكس����يد الكرب����ون ظّل يزداد س����نة بعد أخرى 
نتيج����ًة للزيادة في الصناعات التي تس����تعمل الوقود 
األحفوري، وكذلك نتيجًة للتراكم السنوّي لذلك الغاز. 
لقد كانت نس���بة ثاني أكس���يد الكربون في 
الجّو عام 1990م قرابة )353 جزءاً في المليون(؛ 
مقارنة مع )260 جزءاً من المليون( عام 1700م؛ 
ونتيجًة لذلك فق���د ارتفعت درجة الحرارة على 
مستوى العالم بأكثر من نصف درجة مئوية، وقد 
نشرت المنظمة العالمية لألرصاد الجوية تحليًا 
مفّصًا للمناخ العالم���ّي بين 2011م - 2015م، 

التي كانت أحّر فترة مسّجلة على اإلطاق))).
كما أّن شهر يونيو من العام الماضي 2016م 
شهد ارتفاعاً قياسّياً في درجات الحرارة، ويُعّد 
»أشّد األش���هر حرارًة منذ بدء تسجيل درجات 

 Burgess, E., 1837, «General Remarks on the )1(
 Temperature of the Terrestrial Globe and the
 Planetary Spaces; by Baron Fourier.»,American
 Translation from .20-Journal ofScience, Vol 32, pp. 1
 the French, of Fourier, J. B. J., 1824, «Remarques
 Générales Sur Les Températures Du Globe
 Terrestre Et– Des Espaces Planétaires.», Annales

.167-de Chimie et de Physique, Vol. 27, pp. 136

ht tp : / /www.un.org /arab ic /news/s tory.  )2 (
وانظر:   ،asp?NewsID=27480#.WJiU6jW81O8
whc.  :درا�سات عن تغير المناخ والتراث العالمي - اليون�سكو

unesco.org/document/133697 - مرجع �سابق-.

الحرارة في القرن التاس���ع عشر كما يبينه شكل 
)1( أدناه، وقد ساهمت في ذلك الغازات المسّببة 
لاحتباس الحراري، وظاه���رة النينيو المناخية 

التي ترفع حرارة شرق المحيط الهادئ«))).

شكل )1( يبّين ارتفاع درجات حرارة البر 
والبحر خال شهر يونيو 2016م))).   

وتُعّد ظاهرة »االحتباس الحراري«، واالرتفاع 
في درجات الحرارة إلى مس���توياٍت قياس���ية، 
من أبرز التغّي���رات المناخية الكونية التي تمّثل 
تهديداً للكائنات الحّي���ة وبيئاتها الطبيعية، كما 
جاء في العديد من الدراسات، ومنها: دراسة قام 
به���ا فريق باحثين عالمي، يتكون من 19 عضواً، 
ش���ملت عدة مناطق من العالم، وأجروا مسحاً 
واس���عاً على تدهور أوض���اع البيئات والمواطن 
الطبيعية ل�1103 نوعاً من الحيوانات في خمس 
مناطق في: اوبوبا وكوينزالند بأستراليا، وصحراء 
تش���يهواهوان بالمكس���يك، ومنطق���ة األمازون 
بالبرازيل، وموقع بمنطقة الكاب بجنوب إفريقيا، 
وقد أش���ارت الدراس���ة إلى أّن أنواعاً كثيرة من 
الكائنات الحّية مهّددة باالنقراض لتدمير بيئاتها 

الطبيعية، ويوضح شكل )2( بعضاً منها))).

http://www.skynewsarabia.com/web/ ــظــر:  )3( ان
article

http://www.skynewsarabia.com/web/ ))( الم�سدر: 
والغالف  للمحيطات  الوطنية  االإدارة  عــن:  article/نـــقـــاًل 

الجوي.

)5( خدمة وا�سنطن بو�ست:
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شكل )2( يوّضح ما يتوقع أن يسّببه االحتباس 
الحراري وارتفاع درجات الحرارة من تدهور لبيئات 

كثير من الكائنات الحية وتهديدها باالنقراض.
وعل���ى الرغم من ه���ذه التحذيرات؛ فهناك 

نقطتان ينبغي ذكرهما: 
األولى: أّن ارتف���اع درجة الحرارة ليس على 
مس���توى واحٍد في كّل أجزاء العالم؛ إذ ساد في 
الفترة الزمنية شتاء قارس في بعض أيام الفترة 
المذكورة في كلٍّ من س���وريا واألردن وفلسطين، 
وكَسا الجليد مناطق واسعة منها على غير العادة.

والثاني���ة: أّن بع���ض العلماء يظ���ّن أّن مياه 
المحيط���ات كفيل���ة بامتصاص ثاني أكس���يد 
الكربون المسّبب الرتفاع الحرارة، غير أّن علماء 
آخرين يش���ّكون في ذلك؛ بدليل أّن نس���بة ذلك 

الغاز في تزايٍد مستمر.  
 ظّل موضوع تس���خين العالم نتيجة لزيادة ثاني 
أكسيد الكربون معلَّقاً حتى ثمانينيات القرن العشرين، 
حيث بدأت بعض المنظمات والمؤسسات العلمية في 
الواليات المتح���دة وأوروبا تأخذ الموضوع بالجدية 
الازم���ة، وبدأ ع���دٌد كبير من العلم���اء في إجراء 
األبحاث ونش���رها، ثم ُعقدت الكثي���ر من الندوات 
والمؤتمرات العالمية، وكان من أهّمها مؤتمران: األول 

http://archive.aawsat.com/details.asp?se
ction=4&article=211786&issueno=9173#.

.WLSemzW81O8

ُعقد في تسعينيات القرن الماضي بجنوب إفريقيا، 
والثان���ي ُعقد في الفت���رة من 18 إل���ى 22 يناير/
كانون الثاني 2005م في كوب���ي باليابان، وقد تبّنت 
168 دولة حضرت ه���ذا المؤتمر إطار عمل هيوغو 
2005م – 2015م )))، واتخذت بعض القرارات التي 
كان من أهّمها: دع���وة دول العالم التخاذ الخطوات 
الازمة لتخفيض انبعاث غاز ثاني أكس���يد الكربون 
بنس���ٍب معينة، وقد التزمت معظم دول العالم بتلك 
القرارات، عدا بعض الدول الصناعية الكبرى، وعلى 
رأس���ها الواليات المتحدة األمريكية والصين، وهما 
أكبر األقطار اس���تعماالً لمصادر الطاقة األحفورية، 

وكذلك الهند وبعض الدول األخرى. 
غير أنه ف���ي أبريل عام 2016م ُعقد مؤتمر 
المناخ في باريس، ويب���دو أّن الواليات المتحدة 
غيرت ف���ي موقفها والتزم���ت ببعض القرارات 
الخاّصة بتخفيض نس���بة انبعاث ثاني أكس���يد 
الكربون، ولكن لم يظهر ش���يءٌ محس���وٌس بعد، 
وينتظر العالم ما س���يأتي به الرئيس األمريكي 
الجديد، ثم جاء مؤتم���ر مراكش 7-18 نوفمبر 
2016م بش���أن االحتب���اس الح���راري، والذي 
يختصر )كوب 22(، وش���ارك فيه مسؤولون من 
مائتَ���ي دولة ومندوبون ع���ن 3300 منظمة غير 
حكومية معتمدة، ويُعّد هذا المؤتمر النسخة 22 
من مؤتمر األطراف )COP22(؛ حسب اتفاقية 
األمم المتحدة المبدئية بشأن التغّير المناخي))).

ومن الماح���ظ: أّن معظم ال���دول النامية 
ليس���ت لها صناعاٌت كبيرةٌ يمكن أن ينبعث منها 
غاز ثاني أكس���يد الكربون بكمياٍت كبيرة، ولكن 
هذه الدول في طريقها إلى انتش���ار الصناعات؛ 

 -  15 رقــم   ،26 المجلد  االأر�ـــس،  مفاو�سات  ن�سرة  )1( انظر: 
ال�سبت 21 مار�س/اآذار 2015م، على الرابط:

http://www.iisd.ca/vol26/enb2615a.html 

 /http://cop22.ma/ar القائمة    مراك�س  عمل  )2( اإعـــالن 
بت�سرف.
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ول���ذا فهي تطلب من الدول الغنية مس���اعدتها 
مادّياً وتقنّياً حتى تتحاش���ى اإلسهام في ازدياد 

انبعاث ثاني أكسيد الكربون.
هناك نقطٌة مهّمٌة نختم بها مناقشة االحتباس 
الحراري، وهي: كيف يؤّث���ر االحتباُس الحراريُّ 
على الس���ودان واألقطار الش���بيهة له في القارة 
اإلفريقية خاّصة؟ ثّم ما االحتياطات التي ينبغي 
اتخاذه���ا، حالّياً وفي المس���تقبل، حتى يتجّنب 
السودان والدول المشابهة له أّي أضرار محتملة؟ 
ـــذ� �لــ�ــصــوؤ�ل في  تــتــركــز �إجـــابـــة ه

جانبين: 
الأول: تاأثير ارتفاع الحرارة في الإن�شان:

إّن مناخ السودان مناٌخ مداري، كما يتبين من 
الخريطة المناخية أدناه، والتي تضّم الس���ودان 

الجنوبي.

خريطة لألقاليم المناخية تضم السودان 
وجنوب السودان))).

http://www.sudanjabalab.com/Tarikh_  :1( الم�سدر(
Elsoudan.html

درجة الحرارة فيه ط���ول العام بين مرتفعٍة 
إلى مرتفعٍة جّداً، وليس هناك حرارة منخفضة 
إال في الجزء الشمالي، في الليل والصباح الباكر 
شتاًء؛ ولذا فاإلنسان في الس���ودان معتاٌد على 
الحرارة المرتفعة، ول���ن يؤثر المزيد من ارتفاع 
درج���ة واحدة- إلى ثاث درج���ات أو ربما أكثر 
من ذلك- في التكوين الجسدّي لإلنسان، ولكن 
ازدياد درج���ة الحرارة قد يصاحب���ه زيادةٌ في 
اس���تهاك الكهرباء للمراوح والمكيفات، وربما 

أيضاً زيادة في استعمال الماء للتبريد.
والثاني: تأثير ارتفاعها في نشاط اإلنسان، 

وبخاّصة الزراعة:
في اإلقليم الشمالي: تكون درجة الحرارة في 
الشتاء دافئة أو مائلة للبرودة في الليل والصباح 
الباكر، واإلقليم من ناحية المناخ يُعّد هامش���ّياً 
إلقليم البحر المتوس���ط؛ ولذا تُزرع المحاصيل 
نفسها التي تُزرع في إقليم البحر المتوسط، مثل: 
القم���ح والحّمص والفول المصرّي والحمضيات 
وبعض الخضر، ولذا فاالرتفاع في درجة الحرارة 
قد يجعل اإلقليم أكثر هامشية، وقد يجعله غير 

صالٍح إلنتاج أمثال تلك المحاصيل. 
أما إقليم وسط السودان: وهو أكثر هامشية 
من إقليم الشمال، فيزرع محاصيل الذرة والدخن 
والسمس���م والفول الس���وداني، وهي محاصيل 
تُزرع أساس���اً في المناطق الحارة؛ ولذا فارتفاع 
الحرارة )درجة واحدة – إلى ثاث درجات( قد 
ال يؤّثر في إنت���اج تلك المحاصيل إال في جانب 
حاجتها للمياه، إال أنها تجعله غير صالٍح إلنتاج 

القمح.    
إذن؛ ف���إّن ارتفاع درجة الح���رارة يصاحبه 
ازدي���اد في درجة التبّخر والّنتح، وتزداد الحاجة 
للماء الذي يعاني السودان قلته في بعض أجزائه 

حالّياً.
ول���ذا؛ فمن المفت���رض التح���ّوط  في كّل 
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االحتماالت، عن طريق البح���ث العلمي، إلنتاج 
فصائل من الحاصات له���ا مقدرة على تحّمل 

ارتفاع الحرارة، مع حاجتها لمياه أقّل.
ثانياً: تغّير المناخ:

كان المن���اخ دائم التذب���ذب، حتى في أثناء 
الدورة الواحدة، وال يُعرف أسباب ذلك التذبذب 
على وجه الدّقة إال في حالة االحتباس الحراري، 

وهذا يقود إلى سؤالَيْن:
األول: ه���ل ما يحدث ف���ي المناخ حالّياً هو 
دورة م���ن دورات تغّير المناخ، أو أنه تذبذب في 

دورة المناخ التي نعيش فيها؟
الثاني: ما أسباب هذا التغير أو التذبذب؟

إّن دراسة متوسطات األمطار وانحرافها عن 
المتوسط في الساحل اإلفريقي؛ تبّين أنه كانت 
هناك ذبذبات كبيرة، فقد انخفض المتوسط بين 
عاَم���ي 1911م – 1914م انخفاضاً كبيراً، حيث 
ارتفعت المتوسطات بين عاَمي 1920م – 1940م 
عدا بعض الس���نوات المتفرقة، كما كانت فترة 
1950م – 1967م مطي���رة، ثم عاد الجفاف في 
الفترة من أوائل س���بعينيات القرن الماضي إلى 
عام 1988م، وكانت تلك الفترة جاّفة جّداً بشكل، 
ويتمّث���ل الجفاف في أعوام 1972م – 1974م، و 

1982م – 1985م، وكذلك 1994م. 
وتّتس���م منطقة الساحل بالتغّيرات المناخية 
القوية مع هط���ول األمطار غير المنتظمة، التي 
تشّكل اثنتَيْن من أكبر العقبات في تحقيق األمن 
الغذائ���ي والحّد من الفقر ف���ي المنطقة، وفقاً 

. UNEPلبرنامج األمم المتحدة للبيئة
ويقول الخب���راء إّن األمور قد س���اءت في 
العق���ود األخيرة بين عاَم���ي 1970م و 1993م؛ 
حيث سّجلت المنطقة نحو 20 سنة من الجفاف 
الشديد الذي أصابها، وقد ازدادت وتيرة وشّدة 
الجفاف والفيضانات خال هذه الفترة، وكانت 
تقارير منظمة األغذية والزراعة تش���ير إلى أّن 

أكثر من 80% من األراضي في المنطقة س���وف 
تتحل���ل بحلول ع���ام 2050م، ويكت���ب مالكولم 
بوت���س- من جامعة كاليفورنيا في بيركلي-: بأّن 
انبعاثات الغازات المس���ّببة لاحتباس الحرارّي 
س���وف تؤدي إلى ارتفاع درجات الحرارة من 3 
إلى 5 درجات، وس���وف تكون أكثر دفئاً، وبذلك 
أصبحت األح���داث المناخي���ة المتطرفة أكثر 

شيوعاً.
وهناك عوامل مختلفة ألزمة البيئة في منطقة 
الس���احل، على مدى نصف القرن الماضي، كما 
ج���اء في تقري���ر UNEP أّن »اآلثار المجتمعة 
للنمو السكاني، وتدهور األراضي، من حيث إزالة 
الغابات، وزراعة المحاصيل المستمرة، والرعي 
الجائر، وعدم انتظام هطول األمطار، واالفتقار 
إلى سياس���اٍت بيئيٍة س���ليمة، وأولويات التنمية 
التي في غير محلّها، س���اهمت في تحويل نسبة 
كبيرة من الساحل إلى أراٍض قاحلة؛ ما أدى إلى 

تدهور التربة والمياه والموارد«))).
وجاء في تقريٍر نش���رته شبكة »سي إن إن« 
))) مؤخ���راً: أّن التغّي���رات المناخية التي يعاني 

من تبعاتها الس���ودان بشّدة؛ يمكن أن تجعل من 
هذا البلد منطقًة خاليًة من السكان بحلول عام 
2060م، ولفت التقرير إلى أّن الس���ودان أصبح 
أحد أكثر البلدان عرضًة للتغّير المناخي، وذلك 
لتأثي���ره في األمن الغذائ���ي، خصوصاً أّن %70 
من س���كان األرياف يعتمدون على األمطار في 

الزراعة وفي سّد احتياجاتهم المعيشية.
المناخي« ارتفعت  »التغّير  فبس���بب ظاهرة 
درج���ات الح���رارة، وضربت الب���اد فيضانات 
مدمرة، وصارت التربة أقّل خصوبة، وجّف الكثير 
من مص���ادر المياه، فيما تجتاح الباد عواصف 

http://www.almrsal.com/post/330585 )1(

https://arabic.rt.com/news )2(
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ترابية سنوية، تسّمى محلّياً: »الهبوب«، والصورة 
أدن���اه لواحدة منها غلّفت أج���واء الخرطوم في 

يوليو 2016م.

عاصفة ترابية تغلف أجواء الخرطوم - 
االثنين 2016/7/11م))).

ويُعّد السودان في الوقت الراهن البلد األكثر 
ضعفاً في العالم، وذلك بس���بب أوضاعه البيئية 
وموارده الطبيعية اآلخذة في التدهور، ودرجات 
حرارته اآلخذة في االرتفاع، باإلضافة إلى ش���حّ 
التربة،  وانخفاض خصوب���ة  المي���اه،  إمدادات 

وشيوع الجفاف الشديد. 
ويتوّق���ع التقرير أّن ترتف���ع درجات الحرارة 
بش���كٍل كبيٍر في السودان بين 1.1 – 3.1 درجة 
مئوية بحلول ع���ام 2060م، وسيتس���ّبب ارتفاع 
درجات الحرارة وانتشار الجفاف في جعل معظم 
أراضي الباد غير صالحة للزراعة بشكٍل متزايد.
وكانت أمطار 2013م في السودان متذبذبة 
ف���ي األقالي���م المختلفة، أعقبته���ا أمطار عام 
2014م،  وأمط���ار 2016م الت���ي كان���ت غزيرة 
على مس���توى القطر، كما كان توزيعها على أيام 
الخريف توزيعاً جيداً، واس���تمرت األمطار في 
الخرط���وم )العاصمة( حتى األس���بوع األول من 
ش���هر أكتوبر، في حين أنها في الس���ابق كانت 
تتوقف في أوائل سبتمبر، أما أمطار عام 2015م 

)1(   الم�سدر:
?https://www.google.com/search

فقد كانت ش���حيحة على مس���توى القطر، وقد 
سّبب ذلك ما يشبه المجاعة.  

جدول: )1( كميات األمطار التي هطلت 
على الخرطوم، خال السنة، لألعوام: 2014م، 
 KHARTOUM MAX, (((و 2015م،  و 2016م
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يتضح من الجدول أعاه ما يأتي: 
أّن مجم���وع األمط���ار ع���ام 2014م بلغ 
4.166مم، وهي فوق المتوس���ط الس���نوّي: 
125مم، وقد اس���تمرت فت���رة طويلة مدتها 
سبعة أشهر، وبلغ مجموع أمطار عام 2015م: 
735مم، ف���ي كلٍّ الس���ودان، وه���و أقّل من 
المتوس���ط، وتوزيعها رديء، بينما كان مجموع 
أمطار ع���ام 2016م: 790مم، وهي تُعّد قليلة 
في الخرطوم، ولكنها على مس���توى السودان 

كانت فوق المتوسط، وتوزيعها جيد. 
تعليل هذه الذبذبات:

يصعب أن يج���د الباحث���ون تعليًا لهذه 
الذبذبات، وقد وصف بعض الس���كان أمطار 
2014م و 2016م بأنها كانت نتيجًة للتغّير في 
المناخ، والتعليل نفسه قيل عن أمطار 2015م 

القليلة. 
أم���ا إذا أخ���ذ الباحثون بفك���رة تذبذب 
المن���اخ– وليس تغّير المن���اخ-، فهناك بعض 

التفسيرات، والتي نذكرها في اآلتي: 
1 – تفسير ظاهرتَي »النينو« و »النينا«: 

هما ظاهرتان مناخّيتان، تختلف كّل واحدة 
منهم���ا عن األخرى، فالنين���و تتصف بانتقال 
كت���ٍل هائلٍة من المياه الس���اخنة في المحيط 
االس���توائي من الش���رق إلى الغرب... تنشأ 
من اندفاع المياه الس���اخنة نحو الشرق، من 
المحيط الهندي وآسيا وإندونيسيا وأستراليا، 
وتمّثل حالة غي���ر طبيعية، وتُعّد الوجه اآلخر 
للنينا أو التذبذب الجنوبي الذي يعني تأرجح 
نظام الضغط الجوي ف���ي المنطقة الجنوبية 

من المحيط الهادئ.
تحدث ظاهرة النينا كّل س���نتين إلى سبع 
س���نوات، وتظهر ف���ي خريف نص���ف الكرة 
األرضية الشمالي، أما النينيو فتحدث كّل 4 و 
12 عام���اً، ما قد يتمخض عن موجات جفاٍف 

وحرٍّ الفح في آسيا وش���رق إفريقيا، وهطول 
أمطاٍر غزيرٍة وفيضانات في أمريكا الجنوبية، 
وكان���ت ظاهرة النينيو لع���ام 2015م-2016م 
واحدة من بي���ن أقوى ثاث ظواهر من نوعها 

خال األعوام الخمسين الماضية))).
و�لنينا  �لنينو  ظاهرَتي  تاأثير�ت   

على �لقارة �لإفريقية: 
ذكرت مفّوضة الشؤون السياسية باالتحاد 
اإلفريقّي الدكتورة عائش���ة الراب���ا عبدالله: 
أّن اآلث���ار واس���عة النط���اق لظاه���رة النينو 
يمكن تقس���يمها إلى ثاثة: الطقس المتقلب، 
والظواه���ر الجوية القاس���ية، وتغّي���ر الّنظم 
البيئية وس���بل المعيش���ة، وهي خطيرة على 

صّحة اإلنسان والمجتمع.
وق���د أّثرت ظاهرة النينو في معظم أرجاء 
الق���ارة تقريباً، ففي منطقة الجنوب اإلفريقّي 
يعاني الموس���م الزراعّي سقوط أمطاٍر غزيرٍة 
ومتقلب���ٍة نتيجًة الرتفاع درجات حرارة البحر؛ 
وواجه���ت ماالوي وموزمبيق أمط���اراً غزيرة، 
وعل���ى النقيض من ذلك؛ عان���ت العديد من 
البلدان بالمنطقة نفسها الجفاف نتيجًة لغياب 
األمطار؛ بسبب انخفاض درجة حرارة البحر 

من جهة المحيط األطلسي. 
وذكرت المفّوضة: أّن استمرار آثار ظاهرة 
النين���و مع بداية 2016م تس���ّببت في هطول 
األمطار بمنطقة غرب إفريقيا بأعلى من الّنسب 
المتوّقعة، فقد أّدت إلى حدوث فيضانات في 
أحواض األنهار الرئيسة، وتدمير المحاصيل، 
وجرف المناطق الحضرية والريفية، وتس���ّبب 
ذلك في تش���ريد اآلالف من األشخاص، حيث 
ارتفع نهر النيجر عن حدود ضفافه، وأدى إلى 
أض���راٍر بالغٍة في األراضي الزراعية والموارد 

http://greenarea.me/?p=108081 )1(
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الحيوانية، وحدثت فيضانات في بوركينافاسو 
والنيجر ونيجيريا وغينيا ومالي.

كما أّدى الغياب الجزئّي لموس���م األمطار 
لع���ام 2014م إلى حاجة م���ا بين 300 ألف و 
400 ألف ش���خٍص في منطقة الس���احل إلى 
تأمين اإلمدادات الغذائية، وأكدت أّن ما يقّدر 
بنحو 20.4 مليون شخص يعانون انعدام األمن 
الغذائّي في وقٍت مبكٍر من عام 2015م، %70 

منهم في النيجر ونيجيريا ومالي وتشاد.
وأش���ارت المفّوضة إلى ما وقع في شرق 
إفريقي���ا من تأثي���راٍت متغّيرٍة م���ن التقلبات 
المناخي���ة، بدءاً من الفيضان���ات التي أّثرت 
ف���ي أكث���ر م���ن 3.4 مايين ش���خٍص عام 
2006م/2007م، إلى الجف���اف الذي أّثر في 
أكثر من 14 مليون شخٍص في 2009م/2010م.

الظاهرة  النينا،  اإلنسانية لظاهرة  واآلثار 
الش���قيقة، ه���ي أضخم في بع���ض األحيان، 
وخصوص���اً عندما تأتي بعد ظاه���رة النينو 

مباشرة. 
وأش���ارت إلى أنه »في أعقاب الفيضانات 
الشديدة التي ضربت منطقة جوبا السفلى في 
الصومال؛ بدأت مناطق جنوب إثيوبيا وبعض 
أجزاء من كينيا تشهد جفافاً أكثر من الظروف 
الطبيعية، وهناك جفاف في جنوب الس���ودان 
والس���ودان وإريتريا وجيبوتي وش���مال شرق 

إثيوبيا وكينيا وشمال تنزانيا«.
وفي تندوف بالجزائر؛ دّمرت الفيضانات 
التي غمرتها خال العام الماضي الحّد األدنى 

من البنية التحتية الموجودة في المخيم. 
وبالنس���بة للوضع ف���ي جمهورية إفريقيا 
الوس���طى؛ ذك���رت أّن الب���اد تواج���ه آثار 
الظاهرتَيْ���ن التوأم )النين���و والنينا(، وهناك 
موج���ة جاّف���ة متجددة في تش���اد وش���مال 
ما  الوس���طى؛  إفريقيا  وجمهورية  الكاميرون 

يؤدي إلى الجفاف.
وم���ن ناحية أخ���رى؛ أدى هطول األمطار 
الغزيرة، وعلى نحٍو غير متناس���ب، إلى ارتفاع 
منس���وب المياه في نهر الكونغو، كما تسّببت 
الفيضان���ات التي ضربت الدول المش���اطئة 
الكونغ���و  برازافي���ل، جمهوري���ة  )الكونغ���و 
الديمقراطي���ة، والجزء الجنوبي من جمهورية 
إفريقيا الوس���طى( في خس���ائر ضخمة في 
األراض���ي الزراعي���ة، والث���روة الحيواني���ة، 
والمخزون الغذائي؛ ما أدى إلى انعدام األمن 

الغذائي. 
وأضافت المفّوضة أن���ه، وبصرف النظر 
ع���ن تأثي���ر الجفاف الش���ديد حالّي���اً، فإّن 
الفيضانات ال تزال تؤدي إلى تشريد السكان، 
وأضافت: »لقد أدى ذلك إلى تشريد نحو 144 
ألف ش���خٍص في الصومال، وما يقّدر ب� 76 
ألف ش���خٍص في كينيا؛ وفقاً للمركز الوطنّي 
لعملي���ات الكوارث في كينيا الذي توّقع مزيداً 

من الفيضانات في المنطقة«))).
2 - ويُعتق���د أّن االحتب���اس الحراري هو 
س���بب االنحرافات العنيفة في من���اخ الكرة 

األرضية:
فقد أدى إلى س���قوط أمطاٍر غزيرٍة جّداً 
في بعض المناطق، ويقابلها جفاف في مناطق 
أخرى، ويصاح���ب األمطار الغزيرة فيضانات 
عاتي���ة، كما تحدث معها زوابع وأعاصير؛ كما 
يُشاهد في شرق القارات المواجهة لألجسام 
المائي���ة الكبيرة في إقليم ش���به المدار؛ كما 
تُش���اهد في األعاصير الت���ي تضرب أمريكا 
الوس���طى، وجنوب ش���رق الواليات المتحدة، 

)1( في لقاء �سحافي باأدي�س اأبابا، اإثيوبيا، 28 يناير 2016م:
http:/ /www.au.int/ar/el-nino-effects-and-
impact-continent-commissioner-abdullahi-

underscores-need-strategic-response



60

قراءات
تنموية

 �لعدد ) 32 (  ربيع �لآخر – جمادى �لآخرة  1438 هـ /  �أبريل – يونيه 2017 م

وش���رق اليابان، وش���رق الصين، وبعض جزر 
جنوب آسيا. 

وقد وصفت ذلك المنظمة العالمية للمناخ 
في تقري���ٍر لها  ف���ي 2016/11/11م؛ حيث 
ذكرت أّن فترة الس���نوات الخمس بين 2011م 
و 2015م كانت أحّر الس���نوات على مس���توى 
العالم باس���تثناء إفريقيا، وم���ع تلك الحقائق 
ذك���رت المنظمة األمطار الغزي���رة والجفاف 

والفيضانات والزوابع واألعاصير))).

شكل )3(: التغّير الذي طرأ على درجات 
الحرارة منذ عصر ما قبل الصناعة

كما أّن عام 2016م ش���هد درجات حرارة 
عالمية أعلى حتى م���ن درجات الحرارة التي 
حّطمت أرقاماً قياسية في 2015م، فالبيانات 
األولية تشير إلى أّن درجات الحرارة العالمية 
في 2016م تزيد على مستويات ما قبل العصر 
الصناعي بمقدار 1.2 درجة سلسيوس؛ طبقاً 
لتقييم أعدت���ه المنظم���ة العالمية لألرصاد 

.((()WMO( الجوية

http://www.bbc.com/arabic/science-and-  )1 (
tech-37917197

https://public.wmo.int/ar/ )2(
86-%8A%D8%A7%D9%media/%D8%A8%D9

3 - كذل���ك هناك بع���ض النظريات التي 
ذكرها بعض العلماء لتفس���ير ذبذبات المناخ، 

ومنها: 
- نظري���ة األلبيدو: عندم���ا تتعرى التربة 
من غطائه���ا النباتي؛ فإّن التربة تصبح عالية 
انع���كاس الح���رارة؛ وبذا تنخف���ض عمليات 

الهواء، وتنخفض األمطار))). 
- نظري���ة تغّير اتج���اه الري���اح الحاملة 
للرطوب���ة: كما حدث في بعض مناطق اليونان 

األثرية))).
- نظري���ة الغبار العالق في الجو: كما في 
راجس���تان بالهند، والذي يمن���ع تكاثف بخار 

الماء وهطوله في شكل مطر))).

جدول )2(: األحداث الحادة الناتجة من 
تغّير الجو والمناخ في السودان)))
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�سمال وغرب 
ال�سودان 

)�سمال كردفان 
ودارفور(، والية 
ك�سال، وبع�س 

اأجزاء الزراعة 
المطرية في 
و�سط ال�سودان

الزراعة، 
الثروة 

الحيوانية، 
الموارد 
المائية 
وال�سحة

فقدان المحا�سيل 
والثروة الحيوانية،

و )نق�س في 
الغذاء(، و نق�س 

في الطاقة من 
الم�سادر المائية، 
والنزوح، والحرائق

الــكــوارث،  درا�ــســة  فــي  مقدمة  خوجلي،  محمد  )3( م�سطفى 
مطبعة جامعة اإفريقيا العالمية، ط1، )201م، �س 127.

))( المرجع ال�سابق، �س 129.

)5( المرجع ال�سابق، �س 130.

)6( جعفر ال�سادق، التكيف مع تغير المناخ.. ال�سودان، رابط:
0947d7304a-http://www.fao.org/forestry/29155

756c815163f430f5b611007.ppt
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ال�سودان، ووالية 

البحر االأحمر

ال�سحة، 
والزراعة، 
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الحيوانية

فقدان الحياة 
والمحا�سيل 

الزراعية
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و�سط ال�سودان

مواقع 
ال�سكن  
وخدمات 

البنية 
التحتية

فقدان الحياة 
والممتلكات، 

االإ�سرار بالبنية 
التحتية )خطوط 

الكهرباء 
والتليفونات(

وكما تساءلنا في مناقشة موضوع االحتباس 
الحراري؛ فإننا نتس���اءل أيضاً عن تغّير المناخ 
بين المن���اخ الممطر والمن���اخ الجاف، وكيف 
يعالج الس���ودان والمناطق الش���بيهة له هذا 
التذب���ذب؟ ويكمن لب المش���كلة ف���ي: أنه ال 
يُعرف متى س���تكون األمطار غزيرة، وفي أّي 

سنٍة سيسود الجفاف!
ويمكن اأن نقترح حّلين لهذا الإ�شكال:

األول: أن نفترض أّن الس���ودان، واألقطار 
الش���بيهة له، سيواجه سنوات جفاف متتابعة؛ 
ولذلك فعلى العلم���اء ومراكز األبحاث إيجاد 

أصناف من الحاصات الت���ي تتأقلم مع قلّة 
األمطار، والمثال موجود في الس���ودان؛ إذ إّن 
مناطق ش���مال القطر ووس���طه تزرع أصنافاً 
من الذرة تتحّمل قلّة األمطار وِقَصر موس���م 
األمط���ار، أما المناطق الجنوبي���ة فهي تزرع 

األنواع الثقيلة من الذرة.
الثان���ي: أن يلج���أ الس���ودان- كما فعل 
سيدنا يوسف عليه السام- لتخزين الحبوب 
بالطرق العلمية، ولي���س تخزيناً لعاٍم واحد، 
وإنما ألعواٍم كما في س���ورة يوس���ف: }َقاَل 
تَْزَرُعوَن َسبَْع ِسِنيَن َدأَباً َفَما َحَصدتُّْم َفَذُروهُ 
ا تَْأُكلُوَن{ ]يوسف :  مَّ ِفي ُس���نبُِلِه ِإالَّ َقِليًا مِّ

.]47
وهناك مشكات أخرى: مثل ارتفاع سطح 
البح���ر، وغ���رق مناطق س���احلية، ولكن مثل 
هذه الظاهرة ال تزعج الس���ودان كثيراً؛ وذلك 
ألنه قطٌر قاّري، وس���واحله المنخفضة قليلة 
المس���احة، وبرغم ذلك فإّن علي���ه مراقبتها 

واالستعداد لها.
وفي نهاية القول:

 ي���رى الباحث - بناًء عل���ى ما ذكره - أّن 
هناك ذبذبات في المناخ في »دورة فورم« التي 
نعيش فيها )األمطار بين المتوسطات العالية 
والمتوس���طات المنخفضة(، ولم يثبت بعُد أّن 
هناك تغّيراً في المناخ، وإنما هي ذبذبات، مدة 
الذبذبة الواحدة قد تس���تمر لسنوات، وأيضاً 
ي���رى أنه ليس هنالك ف���ي طبيعة األرض، أو 
في الش���مس التي تنبعث منها الحرارة، دليل 
على زيادة انبعاث الحرارة حتى نقول إّن هناك 

تغّيراً في المناخ �
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ل إفريقيا  صاالت في تحوُّ
ِّ
ة تكنولوجيا المعلومات واالت فاعليَّ

حراء الكبرى إلى مجتمع المعرفة جنوب الصَّ

ة( يات وآفاق مستقَبِليَّ )تحدِّ

�صي�صي اأَحاَنُدو
ة -  رب�يَّ باح�ث وكاتب ف�ي ال�ّشيا�ش�ات التَّ

كوت ديفوار
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المعرف���ة« الذي ال يقنع باس���تخدام المعلومات 
لَفْهم واق���ع الحياة وتفاعاتها فحس���ب، وإنَّما 

يعمل- إيضاً- على إنتاج المعرفة وتسويقها.
ومنذ تسعينيَّات القرن الماضي؛ يشهد العالم 
ريقة المثلى للتَّعامل  مناقش���ات خصبة حول الطَّ
مع ثورة تكنولوجي���ا االتِّصال والمعلومات، ولعلَّ 
من أب���رز أمثلة االهتم���ام ب�»مجتمع المعرفة«: 
القّمة العالميَّة التي ُعقدت بجنيف في ديسمبر 
2003م، بحضور عدٍد كبيٍر من قادة العالم وآالف 
الخبراء، وأصدرت الوثيقة التي جاء فيها: »نحن- 
ممثِّلي شعوب العالم-... نعلن رغبتنا المشتركة، 
والتزامنا المشترك لبناء مجمتع معلومات جامع، 
يرتكز على اإلنسان، يستطيع كلُّ فرٍد فيه إيجاد 
المعلومات والمعارف، وتنفيذها واس���تخدامها، 
���عوب على  بما يعين األفراد والمجتمعات والشُّ
نوعيَّة  وتحس���ين  الكاملة،  إمكانيَّاته���م  تحقيق 

حياتهم بطريقة مستدامة«))).
وعلى صعيد الق���ارة اإلفريقية؛ جاء إعان 
)2002( حول  اإلقليم���يِّ إلفريقي���ا  المؤتم���ر 
مجتم���ع المعرف���ة: »نح���ن- المش���اركين في 

االإعالميَّة - )2003(:  للّدرا�سات  االإقليمّي  العربّي  )2( المركز 
االأ�سا�سيَّة  كيزة  الرَّ المعلومات  وحرية  والّتعبير  الــّراأي  حرية 
بالقاهرة،  ة  االإعالميَّ را�سات  الدِّ مجلة  المعرفة،  لمجتمع 

العدد )113(، �س 173.

م�ن ق��ل لي�ن�اردو دافين�ش�ي انطالقًا 

المعرف�ة  عل�ى  »نعث�ر  اأنن�ا 

حيثم�ا اأدرن�ا وجوهن�ا في ه�ذا العال�م«، وقول 

ب�ش�ار عبا��س: »اإنَّ ظه��ر مجتم�ع المعرف�ة كان 

نتاج�ًا لظه�ور اقت�ص�اد المعرف�ة ال�ذي نتج عن 

ت�شاب�ٍك اأ�شي�ٍل لظ�اه�ر مختلف�ة، مث�ل: ث��رة 

�شاالت، وظاهرة انفجار المعل�مات، وانت�شار  االتِّ

�صم�ح  م�ا  المعلوم�ات،  تكنولوجي�ا  ا�صتخ�دام 

Knowledge-( المعرف�ة  اقت�ص�اد  ببن�اء 

مجتم�ع  وه�و   ،)Based-Economy
ي�ش�ّق طريق�ًا جدي�دًا ف�ي التاري�خ االإن�شاني، 

�ص�الت  التِّ وتكنولوجي�ا  المعلوم�ات،  ويجع�ل 

والمعلوم�ات )ICT(، ج�زءًا ال يتج�زاأ من معظم 

ة  يا�صيَّ ة وال�صِّ ة والقت�صاديَّ �ات الجتماعيَّ الفعاليَّ

�ة عميق�ة  �ق تغّي�رات بني�يَّ �ة، وُيحقِّ عليميَّ والتَّ

اأكيد  في مناح�ي الحياة جميعه�ا«)))، يمك�ن تَّ

اأنَّ االإن�ش�ان باإمكان�ه ال��ش�ل اإل�ى كلِّ ما يريد 

م�ن معل�ماٍت ومع�ارف بف�شل بن��ك المعل�مات، 

وبرام�ج  الإنترن�ت،  ف�ي  الّط�الع  و�صهول�ة 

ات، لت�شبح هذه المعارف في خدمته. الف�شائيَّ

؛ فإنَّ المجتمَع  وفي ظلِّ هذا الواقع المعرفيِّ
المعاصَر يوصف بأنَّه »مجتمع المعلومات« الذي 
ق فيه المعلومات بس���هولٍة ويس���ر، ودون  تتدفَّ
تكاليف باهظة، وأصبحت المعرفة واإلبداع من 
دة لقيام: »مجتمع  أهمِّ العوام���ل المؤثِّرة والمحدَّ

والتِّكنولوجيا.  المعرفة  ثــورة   :)2001(  - ب�سار  )1( عبا�س، 
التَّعليم بوابة مجتمع المعلومات، دم�سق: دار الفكر، �س 20.

 العالم جميَع 
ُ

زت دول
ّ
حف

قطاعات المجتمع وفئاته نحو 
قنيات الحديثة،  مواكبة التِّ
ة هذا  وذلك ليقينها بأهّميَّ
ق األمم  المجال في تفوُّ

مها وتقدُّ
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المؤتمر اإلقليم���ي- نمثِّل الحكومات اإلفريقية، 
���ة، ومؤسس���ات المجتمع  والقطاع���ات الخاصَّ
المدن���يِّ المجتمعين في باماك���و )مالي( نعلن 
بإجال: أنَّ مجتمَع المعرف���ِة العالميَّ يجب أن 
ه إلى اهتمامات جميع األمم، وبخصوصيٍة  يتوجَّ

أكثر: اهتمامات البلدان النَّامية وقضاياها«))).
كما أنَّ رابطة العالم اإلس���امي- في البيان 
ادر عن ملتقى »اإلس���ام وتنمية  الختام���يِّ الصَّ
المجتمع« الت���ي عقدتها في كونغو برزافيل، في 
26 جمادى األولى 1434ه���� الموافق: 7 أبريل 
2013م- دع���ت إلى إدخ���ال تقنيَّات المعلومات 
ياسات  في التَّعليم، وتحديث مناهجه، ورسم السِّ
االقتصاديَّة المناسبة، وتبادل الخبرات، وتوظيفها 
في بناء المجتمع المعرفيِّ في إفريقيا، ودراسة 
التَّجارب النَّاجحة للنُّهوض والتَّنمية البشريَّة في 

البلدان اإلساميَّة اإلفريقية))).
وُعقدت ورش���ة عمل في جامع���ة جيبوتي، 
في الفت���رة: 21-14 يوني���و 2016م، في إطار 
روس اإللكترونيَّة التي ُقّدمت للهيئة  اختتام ال���دُّ
التَّدريس���يَّة في الجامعة بش���أن دمج استخدام 
تكنولوجي���ا المعلومات واالتِّص���االت في مجال 
روس في إطار مش���روع  التَّعليم، وتندرج هذه الدُّ
اليونس���كو لتطوير كف���اءة المعلِّمين في مجال 
تكنولوجيا المعلوم���ات واالتِّصاالت، األمر الذي 

ريق إلى بناء مجتمع المعرفة))). قد يمّهد الطَّ

القّمة  2002م(،  مايو   30-28( الإفريقيا  االإقليمّي  )1( الموؤتمر 
العالميَّة حول مجتمع المعلومات – باماكو / مالي، �س 3. 

 – – تنزانيا  – الغابون  – الكنغو  نيجيريا  اإفريقيا:  )2( جولة 
العدد   ،)(9( ال�ّسنة  الّرابطة،  مجلة   ،)2013( ال�ّسودان 

)559(، �س )7)-)5(.

)3( اليون�سكو - )2016(: م�ساهمة اليون�سكو في تطوير مهارات 
في  توظيفها  لتح�سين  واالّتــ�ــســاالت  المعلومات  تكنولوجيا 
http://www.( اليون�سكو  التَّعليميَّة في جيبوتي، موقع  البيئة 

 .)-unesco.org/new/ar/media-services/single
تحريرًا في: 2016/06/29م.

���د حاجة دول  استرش���اداً بما س���بق؛ تتأكَّ
حراء  العالم النَّامية– أبرزها إفريقيا جنوب الصَّ
ول  الكبرى- إلى مجتمٍع معرفيٍّ لتلحق بَرْكب الدُّ
مة، وبدون هذا النَّوع من المجتمع لن يكون  المتقدِّ
خول في مجتمِع المعرفة  ول إالَّ الدُّ أمام هذه الدُّ
العالم���يِّ من موقع ضعف، واالس���تجابة التَّاّمة 
دة مسبقاً لخدمة األقوياء، ومن  لشروطه المحدَّ
���بيل الوحيَد لتخّطي هذا الموقف  ثّم؛ فإنَّ السَّ
العصي���ب يكمن في إقامة »مجتم���ع المعرفة«؛ 
واالتِّصاالت  المعلوم���ات  تكنولوجي���ا  بتوفي���ر 

ع في خدمتها.  لشرائح المجتمع، والتَّوسُّ

�لمعرفة«  »مجتمع  مــفــهــوم  ًل:  �أوَّ
بتكنولوجيا  وعــالقــتــه  وخــ�ــصــائــ�ــصــه، 

�لمعلومات و�لّت�صالت:
ف المجتم���ع المبني على المعرفة بأنَّه:  يُعرَّ
»المجتمع الذي يقوم أساساً على نشر المعرفة، 
وإنتاجها، وتوظيفها بكف���اءة في جميع مجاالت 
والثَّقافة،  االقتص���اد،  المجتمع���ي:  النَّش���اط 
ة،  ياسة، والحياة الخاصَّ والمجتمع المدني، والسِّ
راد؛ أي  وصوالً لارتقاء بالحالة اإلنس���انيَّة باطِّ

إقامة التَّنمية اإلنسانيَّة«))). 
ويتَّص���ف »مجتم���ع المعرف���ة« بع���دٍد من 

ها: الخصائص، من أهمِّ
1 - االنتق���ال إل���ى عصر اإلنت���اج كثيف 
ة في  المعرفة: ألنَّ المعرفة أصبح���ت هي القوَّ

العصر الحالي.
مان والمكان: فقد أدَّت  2 - تَقلُّ���ص قيود الزَّ
التَّط���وُّرات العلميَّة والتِّكنولوجي���ة الكبيرة إلى 
تطوُّراٍت مذهلٍة في ش���بكة االتِّص���ال، وظهور 
للمعلومات )اإلنترنت(، وأتاحت  وليَّة  الدَّ بكة  الشَّ

))( برنامج االأمم المتحدة االإنمائي - )2003(: تقرير الّتنمية 
للمعرفة.  اإقامة مجتمع  للعام 2003م نحو  ة  العربيَّ االإن�سانّية 

عمان: المطبعة الوطنيَّة، �س )0-39)(. 
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هذه التِّقنيات الفرص أمام اإلنس���ان للوجود في 
كّل مكاٍن وكّل وقٍت في اللَّحظة نفسها))).

���امل إلى  3 - تأمي���ن النَّف���اذ الح���ّر والشَّ
المعلوم���ات لجم���ي���ع أف���راد المجتمع: وهذا 
مرتبٌط بتوفي���ر التِّكنولوج���يا الازمة المتمثِّلة 
رة لتكنولوجيا  بوجود البنية األساس���يَّة المتط���وِّ
المعلوم���ات، فض���ًا ع���ن وج���ود الق��وانين 
التي تحف���ظ حقوق المواط��ني���ن في الوصول 
���فافيَّة،  للمعلومات، ضمن إطاٍر من الحرية والشَّ
والتي تعدُّ أمراً أساس���ّياً ف���ي تحقيق التَّنم���ية 

املة. الشَّ
4 - التغيُّر في عمليَّات المعرفة التَّنظ���يميَّة: 
إذ س���اعدت الممارس���ات التَّطبي����قيَّ���ة التي 
مه���ا نُظ���م إدارة المع��رف���ة وتكن���ولوجيا  تنظِّ
يطرة على المواقف  المعلومات على تيس���ير السَّ
غ���م م���ن الحاجة إلى  َع���ة؛ عل���ى الرَّ الم���توقَّ
االش���تراك في الخيال واإلب���داع، حيث ساهم 
ذلك في الق���درة على مواكبة التَّغيُّرات الحادثة 

في البيئة التَّنظيميَّة.

)1( وزارة الّتربية والّتعليم - )2003(: مبارك والتَّعليم: التَّعليم 
الم�سرّي في مجتمع المعرفة، م�سر: قطاع الكتب، �س 19.

5 - التَّواص���ل غير المنقط���ع: حيث يحّقق 
مجتم���ع المعرف���ة التواصل بين أف���راد العالم 
���اعة؛ دون اعتباٍر لفروق  وشعوبه على مدار السَّ
الوقت، وتباعد المسافات، وخصوصيات األمكنة 

واألزمنة.
6 - تطوي���ر منهجيَّات علميَّ���ة حديثة لحلِّ 
واه���ر المختلفة:  المش���كات والتَّعامل مع الظَّ
وف���ان المعرفيِّ  تمّكن م���ن اإلفادة من هذا الطُّ
واهر في تعقيداتها  ق، في التَّعامل مع الظَّ المتدفِّ

َدة. الجديدة، وإشكالياتها المتجدِّ
7 - أصبحت المع���ارف والمعلومات ُمقوِّماً 
بذاته، وعنص���راً فاعًا بالغ  اجتماعّياً قائم���اً 
التَّأثير فى حياة األف���راد والمجتمعات: وأصبح 
تغيُّرها يحّطم معه أدواراً اجتماعيَّة ُمس���تقّرة، 
وينشئ أخرى مستحدثة؛ ونتيجة لذلك أصبحت 
الت  الوظائف والمهن تتغيَّر ه���ي األخرى بمعدَّ
لم تر البش���ريَّة لها من قب���ل مثيًا، حيث باتت 
تتغيَّر بوتيرة متسارعة استجابة لسرعة التَّغيُّرات 

العلميَّة والتِّكنولوجية.
8 - التَّغيُّ���ر الج���ذرّي في مفه���وم العمل 
ومجاالت���ه وآليات������ه ومهاراته: مما أس�����هم 
ف���ي ب���روز مجموع���ات جديدة م���ن األعمال 
والوظ���ائف المرتبط���ة بالمعارف والمعلومات، 
ابحة ه���ي »تج���ارة  وأص�بح���ت التِّج���ارة الرَّ
المع���رفة«، وبات التُّجار األكثر ح�ّظاً هم تجار 

الم��علومات. 
وتكمن عاقة »مجتمع المعرفة« بتكنولوجيا 
المعلوم���ات واالتِّصاالت ف���ي أنَّ المعرفة باتت 
ئي���س في مصير األمم، ومن الجدير  المحور الرَّ
بالتَّوضيح: أنَّ تكنولوجيا المعلومات واالّتصاالت 
تمثِّ���ل محّركاً قوّياً للنُّم���وِّ االقتصاديِّ واالبتكار 
واإلبداع القائم على المعرفة بين أفراد المجتمع، 
ل���ذا فقد حّف���زت دوُل العالم جمي���َع قطاعات 
المجتم���ع وفئاته نحو مواكبة التِّقنيات الحديثة، 
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ٍط اس���تراتيجيَّة، ليقينها  وتبّنيها من خال خطَّ
مها. بأهّميَّة هذا المجال في تفوُّق األمم وتقدُّ

وتشير دراسة، أجراها البنك الّدولي، إلى أنَّ 
ل 10% في بلٍد  زي���ادة عدد الهواتف النَّقالة بمعدَّ
حراء الكبرى  ما من بلدان إفريقيا جن���وب الصَّ
م مجتمعه، وارتفاع النَّاتج المحليِّ  يؤدِّي إلى تقدُّ
ل 1.2%، وعليه؛ فإنَّ  اإلجمال���يِّ لهذا البلد بمعدَّ
تكنولوجيات المعلوم���ات واالتِّصاالت تمثِّل أداًة 
متميِّ���زًة من أجل بلوغ كّل ه���دٍف من األهداف 
اإلنمائية لأللفية، فيما تت���راوح طموحاتها من 
إنهاء الفق���ر المْدِقع إلى وقف انتش���ار مرض 
اإليدز، وتوفير التَّعلي���م االبتدائيِّ الجيِّد لجميع 
ة  راس���يَّ األطفال، والتَّعليم عن بُعد، والفصول الدِّ

قميَّة.  الرَّ
ومن البديهيات أنَّ »المعرفة« لم تعد عفويَّة، 
دفة، وإنَّما هي منارة تكشف  وال أمراً متروكاً للصُّ
رائق القويمة، وتساعد  ���بل، وتهدي إلى الطَّ السُّ
ش���يد  على التَّص���رُّف الحكيم، وبناء القرار الرَّ
في مرحل���ٍة تاريخيٍَّة أبرز خصائصه���ا التَّقلُّب 
واالضطراب، ومع جمود المعرفة، وتوقُّف نموِّها، 
تواجه األم���م نقصاناً في حاجاتها األساس���يَّة 
األخرى، وتَتََخلَّف عن مسيرة الحياة، وتقع أسيرة 

لألمم القوية التي تمتلك ساح المعرفة.

تكنولوجيا  فاعليَّة  يات  تحدِّ ثانيًا: 
ل  ــي تــحــوُّ ـــ�ـــصـــالت ف �لــمــعــلــومــات و�لتِّ
�إلى  �لكبرى  حر�ء  �ل�صَّ جنوب  �إفريقيا 

مجتمع �لمعرفة: 
مة  في الوقت الذي تنعم المجتمعات المتقدِّ
يَّة المع���ارف والمعلومات، وما  ف���ي العالم بأهمِّ
مه من رفاهيٍة ورغ���د العيش، تعيش معظم  تقدِّ
ح���راء الكبرى حرماناً  دول إفريقي���ا جنوب الصَّ
من ه���ذه المعارف والمعلومات بس���بب ضعف 
البنية التحتيَّة، وخصوصاً السياس���يَّة والثقافيَّة 

والمؤسساتيَّة.
���ياق؛ فإنَّ هن���اك مجموعًة  وف���ق هذا السِّ
ي���ات التي تواجه فاعليَّ���ة تكنولوجيا  من التَّحدِّ
المعلوم���ات واالّتص���االت نحو تح���وُّل إفريقيا 
حراء الكبرى إلى »مجتمع المعرفة«،  جنوب الصَّ

وهي كما يأتي:
ة: يات العامَّ التَّحدِّ

ياس���يِّ  تتمثَّ���ل في ع���دم االس���تقرار السِّ
الت الفق���ر بين أفراد  واألمن���ّي، وارتف���اع ُمعدَّ
المجتمع، وضع���ف العامل االقتصادي، والثَّقافة 
المعلوماتية، ونقص الموارد البش���ريَّة المبدعة 
يون، واالعتماد البالغ على  والمبتك���رة، وكثرة الدُّ

األسواق الخارجيَّة، والمساعدات الخارجيَّة.
ة: يات الخا�شَّ التَّحدِّ

ة حول: معّوقات  ي���ات الخاصَّ تتمحور التَّحدِّ
اس���تخدام تكنولوجيا المعلوم���ات واالتِّصاالت 
وفاعليَّتها بين أفراد المجتمع، وتكمن في النُّقاط 

اآلتية:
1 - ضع���ف البني���ة التَّحتيَّ���ة ف���ي خدمة 

اإلنترنت:
حراء  تعاني معظ���م دول إفريقيا جنوب الصَّ
الكب���رى ضع���ف البني���ة التَّحتيَّة ف���ي خدمة 
اإلنترنت، وتسهيل طرائق استخدامه بين شرائح 
التِّقنيات  اس���تثمار هذه  واقتصار  المجتمعات، 
ى إلى  على الفئة النُّخبوية ف���ي المجتمع، ما أدَّ
يَة إلى المعرفة،  صعوبة تحقيق الوس���ائل المؤدِّ
فضًا عن اتِّصاف المجتمع بالمجتمع المعرفي.
ج���دول: نس���ب مس���تخدمي اإلنترنت في 
حراء الكب���رى، باألجهزة  إفريقي���ا جن���وب الصَّ

الحاسوبية أو الهواتف النَّقالة، في 2012م))):

م�ستخدمي  عــدد  ح�سب  ــّدول  ال )قائمة  الــّرابــط:  من  )1( نقاًل 
في:  تحريرًا   ،https://ar.wikipedia.org/wiki االإنترنت 

2016/7/2م. 
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الّدولةم
عدد 

م�ستخدمي 
االإنترنت

الّترتيب

ن�سبة االختراق

الّترتيب 

اإفريقيا جنوب 
حراء ال�سَّ

عالمّيًا
اإفريقيا جنوب 

حراء ال�سَّ
عالمّيًا

5129%55،930،3911832.90نيجيريا  1

3108%1.00)20،012،275226جنوب اإفريقيا  2

6130%13،805،31133532.10كينيا 3

3)81%621.00))09)،7،183ال�ّسودان )

)1616%6،136،33155113.10تنزانيا 5

13159%70.)6601)1،70)9،)اأوغندا 6

10151%76917.10)5)،217،)غانا 7

12153%3،058،19587816.90اأنغوال 8

7)91%19.20)90،63198)،2ال�ّسنغال 9

11151%2،156،791108917.10زيمبابوي 10

15162%1،860،966119313.50زامبيا 11

)220)%1،352،259121071.50اإثيوبيا 12

الكونغو 13
الديمقراطية 

1،236،(38131101.70%(1203

26185%1135.70)7،1991)1،1الكاميرون )1

28189%80.))0،3111511)1،1موزمبيق 15

23178%161208.00)937،96رواندا 16

30191%0).))710،1501712ماالوي 17

195)3%181273.70)3،50)6بوركينافا�سو 18

2105%0).1)3،55019129)5موري�سيو�س 19

37198%0).522،231201302كوت ديفوار  20

39201%52،185221332.10)مدغ�سقر 22

32193%231363.80)53،)36بنين 23

38200%1382.20)336،0592مالي )2
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17165%312.90)280،288251ناميبيا 25

31192%00.)))2261))،278توغو 26

183)2%56.10)266،635271 جمهورية الكونغو 27

19168%811.50)1،272281)2بوت�سوانا 28

0201)%92.10)89291)،230ت�ساد 29

206))%0).301501)230،08الّنيجر 30

18167%0).229،1223115112غامبيا 31

)12)%70.)181،905321563الراأ�س االأخ�سر 32

27187%0).180،358331575موريتانيا 33

)320)%1581.50)162،2023غينيا )3

35196%151،716351603.00 اإفريقيا الو�سطى 35

33193%7،510361623.80)1ليبيريا 36

ومال 37 5206)%0).9371651)138،8ال�سّ

20176%381668.60)138،58الغابون 38

7209)%128،799391671.20بوروندي 39

161)1%016913.90)9)95،6 غينيا اال�ستوائية 0)

29190%60.)1170)88،602لي�سوتو 1)

6208)%21761.30)71،318�سيراليون 2)

22177%31778.30)021،)6جيبوتي 3)

8212)%1800.80))8،692)اإريتريا ))

36197%51812.90)7،132)غينيا بي�ساو 5)

)2518%61836.00)055،))جزر القمر 6)

192%7.10)7185)2،380)�سي�سل 7)

 �ساوتومي 8)
وبرين�سيب  

39،515(819021.60%71(2
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ابق: يالحظ في الجدول ال�شَّ
أنَّ مقارن���ة هذه اإلحصائيَّات بين البلدان اإلفريقية 
ول التي  حراء الكبرى تُبرز هّوة كبيرة بين الدُّ جن���وب الصَّ
ول المتراجعة في المراتب  حظي���ت بالمراتب األولى والدُّ
يَة إلى  األخيرة، ما يوحي بصعوبة ضمان الوس���ائل المؤدِّ
ول المتراجعة، فضًا عن اتِّصافها  المعرفة ف���ي تلك الدُّ

. بالمجتمع المعرفيِّ
ول اإلفريقية  إذا كانت هذه الفجوة الكبيرة بين هذه الدُّ
ول  حراء الكبرى؛ فكيف بمقارنة الدُّ في منطقة جنوب الصَّ
ين-  مة؟ الصِّ ول المتقدِّ اإلفريقي����ة المتراجعة منها بال����دُّ
مثًا- أح����رزت المرتبة األولى عالمّي����اً في اإلحصائيَّات 
نفس����ها لعام 2012م؛ بعدد مستخدمين )641,601,070( 
فرداً، ث����ّم الواليات المتَّحدة األمريكيَّ����ة أتت في المرتبة 
الثَّاني����ة بع����دد )279,834,232( فرداً، تليه����ا الهند في 

المرتبة الثَّالثة بعدد )243,598,922( فرداً))).
���ؤال تكمن في مس���توى الهّوة  ولعلَّ إجابة هذا السُّ
حراء،  والفجوة الت���ي تعانيها دول إفريقيا جن���وب الصَّ
ها: ضعف البنية  ويرجع ذلك إلى أس���باب عدة، من أهمِّ
التَّحتيَّ���ة في خدم���ة اإلنترنت ف���ي دول إفريقيا جنوب 
حراء، وصعوبة التَّواصل به، واستخدامه في مجاالت  الصَّ
الحياة، فضًا عن توفيره لش���رائح المجتمع، والذي قد 

ريق لبناء مجتمع المعرفة. يمّهد الطَّ
:)Digital Divide( قميَّة 2 - الفجوة الرَّ

قميَّ���ة« ه���ي الفجوة ف���ي تكنولوجيا  »الفج���وة الرَّ
مة ودول  المعلومات واالتِّصاالت بي���ن دول العالم المتقدِّ
حراء الكبرى، وفيما يتعلَّق باستخدام  إفريقيا جنوب الصَّ
كان الذين  اإلنترنت ونوعيَّة الوصول إليه؛ تبلغ نسبة السُّ
يستعملون اإلنترنت في العالم النَّامي 31%؛ مقارنًة بنسبة 
م، وكانت أوروبا هي المنطقة التي  77% في العالم المتقدِّ
ل تغلغل لإلنترنت في العالم )75%(، تليها  لديها أعلى معدَّ
كان  منطقة األمريكتَيْن )61%(، وأما إفريقيا فنس���بة السُّ
الذين يس���تعملون اإلنترنت 16%، وه���و ما يعادل نصف 

./https://ar.wikipedia.org/wiki :1( نقاًل من الّرابط نف�سه(

ل التَّغلغل في منطقة آسيا المحيط الهادئ))). معدَّ
كما يشير تقرير األهداف اإلنمائية لأللفية إلى أنَّه 
كان  ال يس���تخدم اإلنترنت في البلدان النَّامية إالَّ ثلث السُّ
أو أكثر بقليل، في حين أنَّ هذه النِّس���بة ترتفع إلى %82 
م���ة، ويظهر الفارق بق���وٍة أكبر في  ف���ي البلدان المتقدِّ
كان  حراء الكبرى، حيث تقّل نسبة السُّ إفريقيا جنوب الصَّ
الذين يستخدمون اإلنترنت عن 21%، بل إنَّ هذه النِّسبة 

تنخفض إلى أقّل من 10% في أقّل البلدان نمّواً))).

قميَّة بين بلدان العالم في عاَمي 2003م  الفجوة الرَّ
و 2004م)))

قميَّة  ابق يتبين: وجود فجوة رَّ ���كل السَّ من خال الشَّ
مة والبلدان النَّامية، حيث تعدُّ  كبيرة بي���ن البلدان المتقدِّ
حراء الكبرى وجنوب آسيا من البلدان  إفريقيا جنوب الصَّ
ول  النَّامية التي تقّل نسبة اختراقها لإلنترنت؛ مقارنًة بالدُّ
مة )أوروبا ووس���ط آسيا( التي حصلت على أعلى  المتقدَّ

نسبة لاختراق.
مة والبلدان النَّامية  وهذه الفوارق بين البلدان المتقدِّ
ليست أسوأ من الفوارق بين المناطق النَّامية، وفي داخل 
البلدان النَّامية، فالفرق النِّس����بّي ف����ي التغلغل لإلنترنت 
بين منطقة أوروبا ووسط آس����يا ومنطقة إفريقيا جنوب 

تكنولوجيا  ـــام  واأرق حقائق   :)2013(  - براهيما  )2( �سانو، 
ــّدولــي  الــمــعــلــومــات واالّتـــ�ـــســـاالت - �ــســويــ�ــســرا: االّتـــحـــاد ال

لالّت�ساالت، �س 2.

نيويورك:   :)2015(  - لالألفية  االإنمائية  االأهــداف  )3( تقرير 
من�سورات االأمم المتحدة، �س 68.

 TMG, Inc., Statistics Norway,( الم�سدر:  ))( نقاًل من 
IGBE(، تحريرًا في )/2016/7م.
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حراء؛ يضاهي الفرق النِّس����بّي بي����ن البلدان النَّامية  الصَّ
مة، فعدد مس����تعملي اإلنترن����ت من كّل 100 من  والمتقدِّ
مة هو )12.3( في عام 2004م،  الّسكان في البلدان المتقدِّ
ل المنطقة  بينما في البلدان النَّامية هو )1.4(، أي أنَّ معدَّ
ل المنطقة الثَّانية)))، وذلك  األولى يبلغ تسعة أضعاف ُمعدَّ
حراء؛ بالنَّظر  مدعاة لألسف في دول إفريقيا جنوب الصَّ
مة لنش����ر  ول المتقدِّ إلى الجهود المكثفة التي تبذلها الدُّ
تكنولوجي����ا المعلومات واالتِّصاالت ف����ي مجاالت الحياة 

المختلفة، وتسهيل تداولها بين أفراد المجتمع.
قميَّة« ال  م ذك���ره: أنَّ »الفجوة الرَّ ا تقدَّ ويُس���تنتج ممَّ
مة والنَّامية فحس���ب؛ وإنما  تقتص���ر بين البلدان المتقدِّ
توجد داخ���ل كّل بلد، بي���ن المدن والق���رى، واألغنياء 
فيع ومن  والفق���راء، وبين ذوي المس���توى التَّعليم���يِّ الرَّ
قميَّة« ال يغطي فجوة  دونهم، كما أنَّ مقصود »الفجوة الرَّ
الهاتف واألجهزة فحسب، ولكنَّه يشمل الفجوات المتعلِّقة 
بالمحت���وى، واللُّغ���ة، والتَّطبيقات، والق���درات الازمة 
الٍة للنَّفاذ إلى  الس���تخدام هذه التِّكنولوجيات بطريقٍة فعَّ
يف الكامل لخدمات المعلومات واالّتصاالت، واإلسهام  الطَّ

اٍل للوصول إلى »مجتمع المعرفة«. فيها بشكٍل فعَّ
قميَّ���ة« غالباً  وم���ن نافل���ة الق���ول: إنَّ »الفجوة الرَّ
خل الفرديِّ  ما تكون انعكاس���اً للفجوات في مج���ال الدَّ
ائد داخل البلدان، وفيما  حة والتَّعليم السَّ واألسريِّ والصِّ
���بب األساسيَّ ألوجه  ل الفقر يعدُّ السَّ بينها، وارتفاع ُمعدَّ

التَّفاوت.
3 - الفجوة المعرفيَّة:

ُص مفهوم »الفجوة المعرفيَّة« في: قلَّة المعرفة  يتلَخَّ
ناعيَّة، وقلَّة المعرفة  ول الصِّ ول النَّامية مقارنًة بالدُّ في الدُّ
بين الفقراء واألغني���اء داخل القطر الواحد، ويتمُّ قياس 
»الفجوة المعرفيَّة« بمدى اإلنف���اق على التَّعليم والبحث 
العلم���يِّ والتَّنمية والبني���ة التَّحتيَّة لتقنيَّ���ة المعلومات 

 TMG, Inc., Statistics Norway,( :من الم�سدر نف�سه  )1(
IGBE(، تحريرًا في )/2016/7م.

واالتِّصاالت))).
يادة المط���ردة في »الفج���وة المعرفيَّة« بين  إنَّ الزِّ
ول  ول النَّامية والفقي���رة وبين مجموعة الدُّ مجموعة الدُّ
ناعيَّ���ة والغنية؛ تُ���ؤدِّي إلى زيادة الفج���وة التَّنمويَّة  الصِّ
ول  يات التي تواجه الدُّ واالقتصاديَّة؛ ما يعدُّ إحدى التَّحدِّ
النَّامي���ة في تحوُّلها إلى »مجتم���ع المعرفة«، والتي منها 

حراء الكبرى. إفريقيا جنوب الصَّ
يَّة« من العوامل المس���اعدة في  ل األُمِّ ويعتب���ر »معدَّ
مة والنَّامية،  ول المتقدِّ إيج���اد »الفجوة المعرفيَّة« بين الدُّ
ّي من الكبار في عام  وعليه؛ فإنَّ هناك نحو 800 مليون أُمِّ
2002م، يعي���ش 70% منهم في 9 بلدان، يقع معظمها في 
حراء، وجنوب آسيا وشرقها)))، ويرجع  إفريقيا جنوب الصَّ
ذلك إلى غياب االهتمام الكافي من جانب العاملين على 
غ���م من أنَّ عدد  ياس���ات التعليمية، فعلى الرَّ رس���م السِّ
يِّي���ن الكبار في العالم انخف���ض بمقدار 100 مليون  األُمِّ
نس���مة بين الفترتَيْن 1985م-1994م و 2000م-2006م؛ 
يِّين الكبار ازدادت في إفريقيا  فإنَّ األعداد المطلقة لأُلمِّ

حراء الكبرى))).  جنوب الصَّ
حراء الكبرى، التي  وقد احتلت إفريقي���ا جنوب الصَّ
لت نس���بة 28%، مكان جنوب آسيا وغربها؛ لتصبح  س���جَّ
���باب،  يَّة بين الشَّ ل أُمِّ المنطقة التي تش���هد أعل���ى ُمعدَّ
ومن حي���ث األرق���ام المطلقة: يعيش 45 مليون ش���اب 
حراء الكب���رى مقابل 62  ���ّي في إفريقي���ا جنوب الصَّ أُمِّ
مليون في جنوب آس���يا وغربها)))، وإذا كانت معظم دول 

من  الّرقمية،  الفجوة   :)2013(  - اأحــمــد  روؤوف  هــالــة،    )2(
 )/62352/http://www.alukah.net/culture/0( موقع: 

بت�سرف، تحريرًا في: 2016/7/1م. 

نحو   ،)2005(  - للجميع  التَّعليم  لر�سد  العالمّي  )3( التَّقرير 
فرن�سا:  الــجــودة،  �سمان  �ــســرورة  للجميع:  التَّعليم  تحقيق 

اليون�سكو، �س ).

ة  يَّ اأهمِّ  ،)2009( للجميع.  التَّعليم  لر�سد  العالمّي  ))( التَّقرير 
الحوكمة في تحقيق الم�ساواة في التَّعليم، فرن�سا: من�سورات 

اليون�سكو، �س 11.

التَّعليم للجميع. )2012(، ال�ّسباب  )5( التَّقرير العالمّي لر�سد 
فرن�سا:  العمل،  لمقت�سيات  التَّعليم  ت�سخير  والــمــهــارات: 
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يَّة المتعلِّقة  حراء الكب���رى تعاني األُمِّ إفريقيا جنوب الصَّ
قميَّة والمهارات  يَّة الرَّ بالمهارات القرائيَّة، فضًا عن األُمِّ
ول  اإللكترونيَّة، فإنَّ تحقيق »مجتمع المعرفة« في تلك الدُّ
ليمة، وتّم  يكون بعيد المنال، إال إذا اتُّخدت القرارات السَّ
ياسات القاريَّة والوطنيَّة المدعومة لمواجهته.  تفعيل السِّ

4 - فجوة الهواتف النَّقالة:
اهن عص����ر الهواتف الخارقة  يع����دُّ العصر الرَّ
رعة، ولكن هذا األمر بعيد  وتقنيَّة )4G( فائقة السُّ
حراء  التَّحقيق في معظ����م دول إفريقيا جنوب الصَّ
ع����ب فيها االتِّص����ال بتقنيَّة  الكب����رى؛ إذ من الصَّ
اب����ع، وأحياناً خدمة الجيل الثَّالث، حيث  الجيل الرَّ
أش����ارت اإلحصائيَّات إلى أنَّ خدمة الجيل الثَّاني  
2G) )GSM تس����تحوذ على أكثر من نصف عدد 
مس����تخدمي الهواتف المحمولة في إفريقيا، حيث 
 )3G( تصل نسبته إلى 62.7%، بينما تمتلك خدمة
د )))CDMA2000 و )))WCDMA نس����بة  بتردُّ
قليلة جّداً تصل إلى 11% فقط، بينما تذهب نسبة 
27% من المس����تخدمين إلى خدم����ة الجيل الثَّاني 

.((()2.5G( المحّسنة

من�سورات اليون�سكو، �س91.

 :)CDMA2000( باالإنجليزية:   /  2000 اأي  اإم  دي  �سي    )1(
اأنظمة  من  الثَّالث  والجيل  الجيل 2.5  من  خليٌط  نظاٌم  وهو 
وهــو   ، CDMA نـــظـــام وي�ستعمل  الــحــديــثــة،  االّتــ�ــســاالت 
وا�ستقبال  ال�ّسفرة الإر�سال  با�ستخدام  الو�سول  د  نظام تعدِّ
قالة. البيانات والقنوات الهاتفيَّة ال�سلكيًا كما في الهواتف النَّ

وهي  العري�سة،  د  التَّردُّ بحزمة   CDMA لم�سطلح  اخت�سارًا    )2(
قالة من الجيل الثَّالث ذات �سرعة عالية  تقنيَّة ال�سلكية للهواتف النَّ
 CDMA ة  بتقنيَّ مقارنة  للبيانات  اأعلى  �سرعات  توفير  يمكنها 
تبلغ �سرعات عالية ت�سل  اأن   WCDMA ة  لتقنيَّ العادية، ويمكن 
وت والفيديو، والبيانات،  اإلى 2 ميجابت في الثَّانية في نقل ال�سّ
جانب  من  قيا�سّيًا  معيارًا   WCDMA اعتماد  تمَّ  وقد  ور،  وال�سُّ
 IMT-2000“ ى:  ُم�سمَّ تحت   )ITU( لالّت�ساالت  ولّي  الدَّ االّتحاد 

direct spread” )نظام IMT-2000 لالنت�سار المبا�سر(.

المحمولة  الهواتف  انت�سار   :)2012(  - محمد  )3( �سابر، 
من  فقط   %13.9 وتمثِّل  اإفريقيا،  قارة  �سكان  من   %80 بين 
http://v.onehas.com/( مــوقــع:  مــن  العالميَّة،  ال�ّسوق 

 .)/mobile-phones-in-africa/30/11/article/2012

ع أن يصل  وتش����ير التَّقارير إلى أنَّه من المتوقَّ
س����وق الهواتف الخلوية في إفريقي����ا بحلول عام 
2017م إلى 1.12 مليار مستخدم، وقد تظّل النِّسبة 
كما هي في حّصة إفريقيا في اس����تخدام الهواتف 
النَّقالة عند 13.9% من إجمالي عدد المستخدمين 

في العالم.
ل نموِّ أس����واق الهواتف الخلوية في  ويعتبر ُمعدَّ
ة  ل نموِّ أّي قارة أخرى، وبخاصَّ إفريقيا أكبر من ُمعدَّ
حراء الكبرى، والتي تعدُّ من أكثر  منطقة جنوب الصَّ
المناطق نُمّواً في العالم، حيث تشير اإلحصائيَّات 
إلى زيادٍة تص����ل إلى 44% منذ عام 2000م، لتصل 
إلى 475 مليون مستخدم فقط؛ مقابل 12.3 مليون 

خط تليفون ثابت))).
على ذلك؛ إذا كان انتش����ار الهواتف المحمولة 
بين سكان إفريقيا تمّثل 13.9% فقط من إجمالي 
عدد المستخدمين في العالم؛ فإنَّ ذلك يعدُّ فجوًة 
كيَّة في  ى مواكبة تطوُّرات الهواتف النَّقالة الذَّ تتحدَّ

حراء الكبرى. إفريقيا جنوب الصَّ
يات  ثالث����اً: آفاق مس����تقبليَّة لمواجه����ة التَّحدِّ
التي تقف ح����ّداً دون فاعليَّة تكنولوجيا المعلومات 
حراء  ِل إفريقي����ا جنوب الصَّ واالتِّص����االت في تحوُّ

الكبرى إلى مجتمع المعرفة:
إنَّ الهدف المتعلِّق بتكنولوجيا المعلومات واالتِّصاالت 
ماً بين األهداف اإلنمائية لأللفية،  هو الهدف األشدُّ تقدُّ
بل لتحقيق »مجتمع المعرفة« في دول العالم،  وهو أهّم السُّ
ول النَّامي���ة منها تحديداً، وتأتي دول إفريقيا جنوب  والدُّ
ول التي  ح���راء الكبرى في المراتب األولى م���ن الدُّ الصَّ
ي فاعليَّ���ة تكنولوجيا المعلومات واالتِّصاالت  تعاني تحدِّ

في النِّطاق العريض.
ة عناصر يمكن  ���ياق؛ فإنَّ هناك ع���دَّ وفق هذا السِّ

تحريرًا في: 2016/7/5م.

في:  تحريرًا  �سابق،  مرجع   ،)2012(  - محمد  ))( �سابر، 
2016/7/5م.
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االعتماد عليها في وصف »مجتمع المعرفة«، ومنها: 
م التِّكنولوج���ي: يق���اس بع���دد األجهزة  - التَّق���دُّ
الحاسوبية، وعدد مستخدمي اإلنترنت، وحيازة األجهزة 

اإللكترونيَّة.
- اإلنجاز التِّكنولوجي: يقاس بعدد براءات االختراع، 
رة،  وتراخيص استخدام التِّكنولوجيا، المستوردة أو المصدَّ
وحجم صادرات منتجات التِّكنولوجيا العالية والمتوسطة 

ادرات. منسوباً إلى إجمالّي الصَّ
- الكثافة االتِّصاليَّة: تقاس بع���دد الهواتف الثَّابتة 
والنَّقالة لكّل مائة فرد، وس���عة ش���بكات االتِّصاالت من 

ق البيانات عبرها. ل تدفُّ حيث ُمعدَّ
بكيَّة: تقاس بمستوى البنية التَّحتيَّة  - الجاهزية الشَّ
لمجتم���ع المعرف���ة في القطاع���ات الّرئيس���ة الثَّاثة: 
ل األفراد  ة واألهليَّة(، وم���دى تأهُّ )الحكوميَّ���ة والخاصَّ
واألسواق، ومدى تجاوب البيئة التَّشريعيَّة والتَّنظيميَّة مع 

النَّقلة النَّوعيَّة لمجتمع المعرفة.
- اس���تخدام وس���ائل اإلعام: يقاس بعدد وسائل 
ادي���و والتِّليفزيون  اإلعام الجماهي���ري؛ من أجهزة الرَّ

حف والمجات. والصُّ
وعل���ى ضوء ذل���ك؛ أقّدم بعض ال���رؤى التي يمكن 

يات: تفعليها لتفادي هذه التَّحدِّ
ة في  1 - تعدُّ إزال���ة الفقر من أهمِّ األم���ور المِلحَّ
حراء الكبرى منها تحديداً، ويمكن  إفريقي���ا، وجنوب الصَّ
تحقيق ذلك بتعزيز االس���تثمارات ف���ي مجال القدرات 
البش���ريَّة واالختراعات؛ لحلِّ مشكات التَّنمية، وتحقيق 

نموٍّ اقتصادي.
حراء الكبرى  2 - مش���اركة دول إفريقيا جنوب الصَّ
في مناقش���ات الحكم على المس���توى العالمي، وقدرتها 
ة  ي���ون، من األمور المهمَّ عل���ى زيادة التِّجارة وخفض الدُّ
ق ذلك  لتحس���ين مش���اركتها في مجتمع المعرفة، ويتحقَّ
ناعيَّة،  ول الصِّ ���راكة بينها وبين ال���دُّ بتعزيز عمليَّات الشَّ
مثل: الّصي���ن، وكوريا الجنوبية، واليابان، وغيرها، وذلك 

لخلق مصادر تمويليَّة عالميَّة.
وليُّ  صها البنك الدَّ 3 - استثمار القروض التي يُخصِّ

لإلنش���اء والتَّعمير والتَّنمي���ة لمنطق���ة إفريقيا جنوب 
حراء الكبرى، ومنها:   الصَّ

مش���روع غاز س���انكوفا في غانا، وس���تكون لهذا 
ة،  المش���روع عائدات ضخمة محتملة على المالية العامَّ

وتأثير كبير على النُّموِّ في غانا.
مش���روع مراكز التَّميُّز اإلفريقية في مجال التَّعليم 
العال���ي، بتكلف���ة 150 مليون دوالر، بتموي���ل 19 مركزاً 
م في غرب إفريقيا ووس���طها،  جامعّي���اً للتَّعلي���م المتقدِّ
َص اإلقليم���يَّ فيما بين  وسيس���اند المش���روُع التَّخصُّ
ياضيات والعلوم  الجامعات المش���اركة في مج���االت الرِّ
لمواجهة  واالتِّصاالت،  المعلومات  وتكنولوجيا  والهندسة 

يات التي تواجهها المنطقة))).  التَّحدِّ
ة بتنمية االقتصاد  4 - تفعيل المش���روعات الخاصَّ

القاري.
5 - إتاحة اإلصاح التَّربويِّ لجميع شرائح المجتمع 
وأجياله؛ لتمكينهم من التَّعامل مع المعرفة ونتاجها، إلى 
جانب االهتمام البالغ بمبادرات اليونسكو للتَّعليم للجميع.

6 - زيادة االستيعاب التِّكنولوجّي للمواطنين والقوى 
العاملة، م���ن خال تمكي���ن كّل المواطنين من الهواتف 
النَّقالة، ووس���ائل استعمال شبكات تكنولوجيا المعلومات 
���ة، وضمان حّق كّل مواطٍن في  واالتِّصاالت كخدمٍة عامَّ
حرية التَّعبير، وحماية نفاذه إلى المعلومات في الميدان 

العالمي؛ بوصفه جزءاً من حقوقه كمواطن. 
حراء الكبرى  7 - تحت���اج دول إفريقيا جن���وب الصَّ
إلى مؤسس���ٍة قاريٍَّة مس���تقلَّة، تعبِّر ع���ن جهٍد جماعيٍّ 
ن  ا يُمكِّ ول؛ ممَّ إفريقيٍّ لنشر تقنيَّات اإلنترنت في تلك الدُّ
���ح المواقع التي لها قيمتها  المواطن اإلفريقّي من تصفُّ
المعرفيَّة بش���كٍل واس���ع، والتي يحتاج إليها في أنشطته 
قميَّة بين  العمليَّة واليوميَّة، وذلك كفيٌل بس���دِّ الفجوة الرَّ

مة. ول المتقدِّ حراء الكبرى والدُّ دول إفريقيا جنوب الصَّ
حراء  8 - اعتم���اد »رؤية« في إفريقي���ا جنوب الصَّ

في:  تحريرًا  �سابق،  مرجع   ،)2016(  - الــّدولــي  )1( البنك 
)/2016/7م.
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الكبرى من أه���مِّ األَولَِويَّات، تكون هدفها نش���ر التَّعليم 
النَّوعيِّ المبنّي على تكنولوجيا المعلومات، والتَّحوُّل نحو 

نمط إنتاج المعرفة العلميَّة.
���ُف نج���اح تطوير تكنولوجي���ا المعلومات  9 - يتوقَّ
واالتِّصاالت على السِّياس���ات التي تعتمدها الحكومات 
في نوعيَّة اس���تخدامها، وفي وضعه���ا لخدمة المجتمع، 
وفي تبّني سياساٍت رشيدٍة تضمن تأصيل القيم، واألطر 
اعمة لمجتمع المعرفة، وربط اس���تيراد  المؤسس���ية الدَّ
نتائ���ج العلم مع اس���تثمار إنتاج المعرف���ة محلّياً، وخلق 
ية إلى اكتس���اب المعرفة، مع  التَّقاليد والع���ادات المؤدِّ

األخذ بالحسبان اللَُّغة المحليَّة.
حراء  10 - اعتماد سياسات في إفريقيا جنوب الصَّ
الكب���رى لتحفيز إقام���ة البني���ة التَّحتيَّ���ة لتكنولوجيا 
امل، وخصوصاً  المعلومات واالتِّصاالت، وإتاحة النَّفاذ الشَّ
مات المجتمع  يِفيَّة والنَّائية، وإشراك منظَّ في المناطق الرِّ
المحليِّ اإلفريقية في صياغة االس���تراتيجيَّة التَّشغيليَّة، 
وإنش���اء لجاٍن قاريَّة تض���مُّ العناص���ر الثَّاثة لمجتمع 
المعلومات: )القطاع الع���اّم، والقطاع الخاّص، والقطاع 

المدني())).
11 - أثبت خبراء المؤسسات االستشاريَّة العالميَّة، 
في معرض جيتكس للتِّقنيَّة بدبي عام 2012م، أنَّ إفريقيا 
أوش���كت أن تنضمَّ إلى أهِمّ الوجهات االس���تثماريَّة في 
العالم خال العقد الحالي من القرن الحادي والعشرين، 
وء على آفاق االستثمار  حيث س���لَّط معرض جيتكس الضَّ
في قطاع تقنيَّات المعلوم���ات واالتِّصاالت في إفريقيا، 
بحضوٍر كبيٍر من عارضين من بلدان عربيَّة، مثل: تونس، 
والجزائر، والمغرب، ومصر، وليبيا، باإلضافة إلى وفوٍد 
تجاريٍَّة من زامبي���ا، وكينيا، ونيجيريا، ورواندا، وأوغندا، 
وتنزانيا، وجنوب إفريقيا، وليسوتو)))، ويمكن تعزيز ذلك 

لمجتمع  العالميَّة  للقّمة  االإفريقي  االإقليمي  الموؤتمر  )1( تقرير 
 ،)www.itu.int/wsis( موقع:  في   ،)2002(  - المعلومات 

في: 2016/7/6م.

االقت�ساد  بنمّو  توقعات   :)2012(  - متم  )2( الح�سواني، 
https://aitnews.com( :المعلوماتي في اإفريقيا، من موقع

حراء الكبرى  من خال تكاتف دول إفريقي���ا جنوب الصَّ
تكاتف���اً صارماً، ومتابعة المه���ارات والتِّقانات العالميَّة، 
���عي إلى أن تكون مجتمعاً معرفّياً منتجاً ال مستهلكاً  والسَّ

فقط.
12 - م���ن المعل���وم أنَّ مجتم���ع المعرفة يتَّس���م 
بالمعامات اإللكترونيَّة أكث���ر من المعامات التَّقليديَّة؛ 

لذا يجب إعطاء القدر األهّم للتِّجارة اإللكترونيَّة.
ياس���ات في إفريقيا جنوب  13 – عمل راسمي السِّ
ح���راء الكبرى عل���ى التَّوظيف األمث���ل لتكنولوجيا  الصَّ
المعلومات واالتِّصاالت؛ بوصفها وسيلة رئيسة لتحديث 
العمليَّ���ة التَّعليميَّة، وإعادة صياغة المناهج الدراس���يَّة 

بالكيفية التي تركِّز على ثقافة المعلوماتية.
14 - م���ن أهمِّ معطي���ات »مجتم���ع المعرفة« أنَّه 
يضع اإلنس���ان فاعًا أساسّياً، س���واء من حيث إعداده 
وتهيئته )التَّنمية البشريَّة(، أو من حيث َدْوره في المعادلة 
بيعيَّة فحسب،  االقتصاديَّة التي ال تعتمد على المواد الطَّ
بل أيضاً على المعرفة والكفاءة والمهارة )العلم واإلبداع 
واالبتكار(؛ لذا فا بُدَّ من الوقوف على فعالّية مؤسسات 
التَّعليم العالي، والتَّدريب التِّقنيِّ والمهني، من النَّاحيتَيْن 
حراء  يَّ���ة والنَّوعيَّ���ة، في دول إفريقيا جن���وب الصَّ الكمِّ
الكبرى، من خال توفير األعداد الكافية من الخريجين 
ف���ي جمي���ع المس���تويات التَّعليميَّة؛ لس���دِّ احتياجات 
القطاعات اإلنتاجيَّة والخدميَّة، والتَّعرُّف على القدرات 
القاريَّة في البح���ث والتَّطوير، وم���دى تلبيتها لوظيفة 
التَّطوي���ر التِّقني، وزيادة تحس���ين مخرجات التَّعليم في 
مجال االتِّص���االت وتقنيَّة المعلومات، وتعزيز َدْور الفرد 
المبدع والمتميِّز والممارس لحرياته المتنوِّعة دون قيود؛ 
وذلك لتوجيه المجتم���ع نحو تحقيق »مجتمع المعرفة«؛ 
من خال االنس���جام بين منظوم���ات التَّعليم ومتطلبات 
���وق المحليَّة والعالميَّة، عن طريق مش���اركة الفرد  السُّ

بوصفه عنصراً مساهماً في أعمال البناء �

/22/10/2012/توقعات-بنمو-االقت�ساد-المعلوماتي-
في-اأف(، تحريرًا في: 2016/7/8م.
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التعليم العربي اإلسالمي وتطوره
في غرب إفريقيا  غانا نموذجًا

د. محمد حافظ
اللغ�ات  ق�ش�م  العربي�ة،  اللغ�ة  �شعب�ة  من�ش�ق 

الحديثة، كلية العل�م االإن�شانية / جامعة غانا

ح�ّل االإ�شالم وا�شت�طن بقعة من االأر�س غر�س فيها 

ب�ذور الثقاف�ة والنمو العقل�ّي على م�صت�وى الفرد 

والمجتمع، ولم يكد االإ�شالم ير�ّشخ قدَمْيه بغرب 

اإفريقيا حتى قامت في�ه مراكز اأ�شا�شية للتعليم، 

ر�شال�ة الّنبي محّمد– �صلى اهلل حّددت 

عليه و�شلم– من اأول يوٍم موقفها 

تج�اه الِعْل�م باأنه�ا ر�شال�ة {اقراأ} الت�ي ت�شّجع 

اأهلها على التعّلم والتعليم؛ ولي�س بغريٍب اأنه كلما 
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إليها األنظار بعد– تقع أكثرها في مناطق األقليات 
اإلسامية– مثل: بوركينافاسو، وسيراليون، وغينيا، 

وتوغو، وغانا، على سبيل المثال ال الحصر. 
ومع أّن أنش���طة التعليم العربّي اإلسامّي في 
األقليات اإلس���امية تبدو ضئيل���ة إذا قورنت به 
في األغلبيات اإلس���امية، مثل: نيجيريا، ومالي، 
والس���نغال، فإنه ال تتضح الصورة الكاملة لحركة 
الدراس���ات العربية واإلسامية في غرب إفريقيا 
جمل���ة إال إذا ُوّجهت بح���وث دقيقة للوقوف على 
ما يخّص األقليات اإلس���امية فيه���ا، فاألقليات 
اإلسامية على ما بها من ضعف الهوية اإلسامية 
لها ميزات خاّص���ة؛ إذا تركن���ا الخصائص التي 

تشترك فيها مع األغلبيات اإلسامية جانباً. 
هذا هو منطلق هذا البحث عن نش���اط تعليم 
اللغة العربية والدراسات اإلسامية في جمهورية 
غان���ا، من مطلع القرن العش���رين الميادي حتى 

وقتنا الحاضر.  
�لعالقة  تــحــديــد  �لأول:  �لــمــبــحــث 

�لقوية بين �لإ�صالم و�للغة �لعربية: 
تاش���ت العاقة التي بين األديان السماوية، 
مثل اليهودي���ة والنصرانية، واللغ���ات التي نزلت 
بها، وفي المقابل؛ ظلّت العاقة التي بين اإلسام 
واللغة العربية متماسكة؛ برغم التحديات الصعبة 

التي واجهتها عبر القرون. 
ومع أّن الق���رآن أُنزل بالعربية؛ فإّن رس���الة 
اإلس���ام رس���الٌة عالمية، وقد قال تعالى: }َوَما 
أَْرَس���لْنَاَك ِإالَّ َرْحَم���ًة لِّلَْعالَِميَن{ ]األنبياء : 107[، 
فلم تعد اللغة العربية منذ بزوغ فجر اإلس���ام لغًة 
خاّص���ًة بقوم، أو لغًة مقيدًة بمكاٍن جغرافيٍّ معين، 
بل أصبحت لغة اإلس���ام وثقافته)))، ينتمي إليها 
ويباهي بها كّل َمن شرح الله صدره لإلسام، ومن 

))( كارل بروكلمان، تاريخ الآداب العربية، ط5 )القاهرة: دار 
المعارف، 1973م(، )1 / )(.

وغ�اُوو،  �ي،  وِجنِّ وَولَت،  ِتْك�ُرور،  اأ�صهره�ا:  م�ن 

و�صكت�و،  وبرن�و،  وكان�م،  واأغد��س،  وتمبكت�و، 

وكنو، وزاريا.. وغيرها))).

 ويُذكر أّن بعض هذه المراكز كانت لها مكانة 
عظيم���ة؛ حتى قصدها كبار األئمة من المش���رق 
العربي، كأمث���ال الماغلي )ت: 776ه����(، وتّمت 
التبادالت العلمية، من علماء وكتب وأدوات التعليم، 
كاألوراق واألق���ام والدواة)))، بين المراكز العلمية 

في غرب إفريقيا وأخواتها في المشرق العربي.
وم���ن تلك األدوار التي قامت بها هذه المراكز 
تكوي���ن نخٍب من العلماء ف���ي أجيال متعاقبة، وال 
شك أّن المخطوطات الضخمة ذات القيم العلمية 
الراقية، التي تحتفظ بها الجامعات والمعاهد في 
غرب إفريقيا، تنبئ عن الجهود المكثفة التي بذلها 
بع���ض هؤالء العلماء في إثراء التراث اإلس���امّي 

والعربي))).
وقد تع���ّددت البحوث حول التعلي���م العربّي 
اإلسامّي في إفريقيا، لكنها انحصرت في المدن 
القديم���ة للتعليم بغرب إفريقي���ا، كتمبكتو وِجنِّي 
ووالت���ا وكانو، مما أّدى إلى ظّن بعض من تنقصهم 
المعلومات الدقيقة عن اإلسام في غرب إفريقيا 
أّن حركة الدراسات العربية واإلسامية لم تتجاوز 
حدود هذه البلدان المش���هورة، والصحيح خاف 
ذلك؛ فهناك مدٌن عدة في هذه المنطقة لم تلتفت 

 John O. Hunwicks, ”Arabic language and )1(
 Muslim Society in West Africa: An Historical
 Perspective,“ Ghana Social Science Journal 4

   .no. 2 )1977(, p  6

اإلــى  هــاجــروا  الــذيــن  العلماء  مــن  االإلـــوري مجموعة  )2( ذكـــر 
غرب اإفريقيا وبع�س اآثارهم العلمية؛ اآدم عبد اهلل االإلوري، 
مكتبة   : )ليغو�س  فوديو  بن  عثمان  و  نيجيريا  في  االإ�ــســالم 

اأغيغى االإ�سالمية، 1971م (، �س )57 - 67(. 

)3( الم�سدر نف�سه.
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المس���لَّم به أّن كثيراً من رواد األئمة الذين قاموا 
بخدمة ه���ذه اللغة، كابن المقف���ع )ت: 142ه�(، 
وسيبويه )ت:180ه�(، والفيروزآبادي )ت: 817ه�(، 

ما كانوا من نسٍل عربيٍّ خالص. 
أّكد الش���افعي )ت: 205ه�( العاقة  وقديماً 
الوطيدة بين اللغة العربية وشعائر اإلسام قائًا: 
»فعلى كّل مسلٍم أن يتعلّم من لسان العرب ما بلغه 
جهده، حتى يشهد به أن ال إله إال الله وأن محمداً 
عبده ورس���وله، ويتلو به كتاب الله، وينطق بالذكر 
فيما افتُرض عليه من التكبير، وأُمر به من التسبيح 
والتشهد.. وغير ذلك«)))، وكذلك أقّرها ابن تيمية 
)ت: 728ه�( في حديثه عن كراهية الخطاب بغير 
العربية، فقال: »... وأيضاً فإّن نفس اللغة العربية 
من الدين، ومعرفتها فرٌض واجب؛ فإّن َفْهم الكتاب 
والسّنة فرض، وال يفهم إال بَفْهم اللغة العربية، وما 

ال يتم الواجب إال به فهو واجب«))).
إّن ارتب���اط اإلس���ام بالعربية ه���و العامل 
القوّي الذي أدى إلى إقبال المس���لمين على اللغة 
وإلمامه���م بها في كّل األقطار واألمصار، وهذا ما 
ألم���ح إليه بروكلمان: »بفضل الق���رآن بلغت اللغة 
العربية من االتس���اع مدًى ال ت���كاد تعرفه أّي لغة 
من لغات العالم«)))، وتقّدم لنا هذه المقولة المهّمة 
فكرًة أساس���يًة عن المحاوالت التي قام به أفراد 
المسلمين في األقليات اإلسامية على تعلّم القرآن 
وتأصيل مهارات اللغة العربية وتجسيدها، فإنه من 
المس���تحيل أن يقرأ اإلنسان القرآن قراءة سليمة، 
ويفهمه���ا َفْهماً صحيحاً، م���ن غير أن تتوفر لديه 

المؤهات األساسية في اللغة العربية.

البابي  م�سطفى  )القاهرة:  الر�سالة،  ال�سافعي،  )1( االإمـــام 
الحلبي واأوالده، 1938م(، �س 8).

اأ�سحاب  لمخالفة  الم�ستقيم  ال�سراط  اقت�ساء  تيمية،  )2( ابن 
الجحيم، )الريا�س: مكتبة الر�سد(، )1 / 69)(.

)3( بروكلمان، تاريخ االآداب العربية، مرجع �سابق، )1 / )(.

 أقبل جمٌّ غفيرٌّ ممن أس���لم في غرب إفريقيا 
على الق���رآن واللغة العربية تعلّم���اً وتعليماً، وكان 
الغرض الرئيس في بادئ األمر معرفة قراءة القرآن 
وأركان اإلسام، وما يترتب عليها من أوامر ونواه، 
ولكن ما يكاد ينشغل الفرد بدراسة مقدمات اللغة 
العربية حتى تجذبه أمواج هذه اللغة، فيغوص في 
أعماقها على قدر طاقته اللغوية وموهبته الذهنية. 
وعلى هذا المنوال؛ أكّب المس���لمون على تعلّم 
اللغة العربية والدراس���ات اإلسامية في الحلقات 
العلمية المتوفرة في غرب إفريقيا، حتى برز منهم 
علماء وأساتذة ال تُنكر جهودهم وإنتاجاتهم العلمية 

واألدبية))).
ومن الب���اد المش���هورة التي أس���همت في 
تأسيس هوية اإلسام ودراس���ة اللغة العربية في 
ش���مال غانا: َصلْغا، ِكيِت ِكراِثي، يَنْ���ِد، بُنُْدُغ، يَِج، 
بُُكو، َوا، تََماِلي، وفي جنوبها: ُكَماسي، ِكيْب ُكوْست، 

تَُكراِد، كوفوريُدوا، أَْكرا.   
والعاقة التي بين اإلس���ام واللغة العربية لها 
أثٌر جل���ي، ينعكس على جمي���ع اتجاهات التعليم 
العربّي اإلسامّي في غرب إفريقيا على اختاف 
مس���توياتها، فمن ناحية تنظيم المواد الدراس���ية 
مثًا تعّد العلوم الدينية، مثل: القرآن والتفس���ير 
أساس���ية،  والفقه علوماً  والتوحي���د  والحدي���ث 
أما العل���وم اللغوية، كالنحو والص���رف والباغة 

والمنطق، فتعّد علوماً ثانوية. 
وه���ذا؛ ألّن الدافع األساس���ّي للعناية باللغة 
العربي���ة في هذه المنطقة هو الحفاظ على ثوابت 
الهوية اإلس���امية، وقد أومأ جمال أحمد محمود 
إلى ذل���ك قائ���ًا: »فالعاقة بين اللغ���ة العربية 
واإلس���ام ال تحتاج إلى بيان، ولكن تبدو بالنسبة 
لألقلي���ات اإلس���امية والباد غير اإلس���امية 
وسيلة مهّمة لاحتفاظ بكيانها اإلسامي، ووسيلة 

))( االإلوري، االإ�سالم في نيجيربا، �س 56.
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لوقف تده���ور األصالة الثقافية للمس���لمين في 
ه���ذه الباد«)))، وكذلك تظهر آث���ار هذه العاقة 
في مؤلفات علماء المسلمين بغرب إفريقيا شعراً 

ونثراً. 
�لــدر��ــصــات  نــ�ــصــاأة  �لــثــانــي:  �لمبحث 
�لعربية و�لإ�صالمية ومر�حل تطورها في 

غانا:
من الصعب تحديد نش���أة تعليم اللغة العربية 
ف���ي غانا، ولكن يرّجح »توماس هودكين«، وهو من 
أب���رز الباحثين الذين ُعنوا بمعرفة أثر اإلس���ام 
في تاريخ غانا وثقافتها، أّن نواة حركة الدراس���ات 
العربية واإلسامية ُغرست في منتصف القرن 15 
الميادي، أو أقدم على ما يبدو، بمجيء اإلس���ام 

إلى شمال غانا))). 
والواق���ع أنه لم يُعثر بعُد عل���ى آثار أو وثائق 
علمية تدعم ه���ذا االّدعاء، لك���ن االزدهار الذي 
تميزت ب���ه هذه الحركة ف���ي النصف األخير من 
الق���رن 18 إلى مطلع الق���رن 20 المياديين في 
المناطق الشمالية، مثل َصلْغا ويَنِْد وَوا.. وغيرها، 

ال بّد له من سابٍق يلحق به. 
وهذه المراكز األساس���ية للتعلي���م- كما مّر 
آنفاً- لم تكن مش���هورة كغيرها في مالي والسنغال 
والنيجير ونيجيري���ا وموريتانيا وهلّ���م جّراً، فلم 
يلتفت لها بال، إال أّن إسهاماتها في ترسيخ دعائم 
حركة اللغ���ة العربية في غانا ق���د أقّر بها بعض 

الباحثين))).  

)1( جمال اأحمد محمود، االأقليات االإ�سالمية وم�سكالت الثقافة، 
مجلة االإ�سالم اليوم، �س 56. 

 Thomas Hodgkin, «The Islamic Literary )2(
 Tradition in Ghana,» in Islam in Tropical Africa,
 ed. Ioan M. Lewis, p 459 )Oxford: Oxford

.)University Press, 1966

 Ivor, Wilks «The Transmission of Islamic )3(
 Learning in the Western Sudan,» in Literacy
-in Traditional Society, ed. Jack Goody, 162

تمركزت حركة الدراسات العربية واإلسامية 
في ش���مال غانا زهاء قرٍن أو أكثر قبل أن تتسرب 
إلى جنوبها، وباتفاق المؤرخين والمحققين: دخل 
اإلس���ام في ش���مال غانا في أوائ���ل القرن 15 
الميادي على أيدي بعض التجار من قبيلتَي ديوال 
وهوس���ا)))، ومن الباحثين من قّدروا نشأة التعليم 
العربّي اإلسامّي في غانا بدخول اإلسام فيها)))، 
باعتبار أّن اإلس���ام ديٌن ال يس���تغني عن القراءة 

والكتابة. 
إال أنه، وإن كان دخول اإلسام تازمه الحركات 
العلمية والثقافية في أكثر األحايين، ياحظ- كما 
يذكر »ِتُموِت إنُْسوْل«- أّن تجار »ديوال« الذين أسلم 
على أيديهم سكان غانا، قبل مجيء تجار »هوسا«، 
كان هّمهم األول وشغلهم الشاغل ممارسة التجارة 
وحصد الربح)))، فيُس���تبعد أن يك���ون للحركات 
العلمية في شمال غانا صلٌة متينٌة بنشأة اإلسام 
فيها، فلم تظهر بصمات حركة تدريس اللغة العربية 
في شمال غانا إال بعدما استقّر فيها تجار الهوسا 
في أوائل القرن 17 الميادي، ونجاُح الهوساويين 
في بّث الثقافة اإلسامية في غانا يرجع إلى وجود 

العلماء العاملين والدعاة المخلصين من بينهم))).
وتؤكد األس���انيد التاريخية أّن التعليم العربّي 
اإلس���امّي لم يزده���ر في جنوب غان���ا إال بعد 

 Cambridge: Cambridge University Press,(  97
 .)1968

 Ivor Wilks, «The Growth of Islamic Learning   )((
 in Ghana,» Journal of the Historical Society of

. Nigeria 2, no. 4 )1963(, p 412

ليفتِزُبون،  وَنهيِمَيا  ِوْلك�س،  واأْيفوْر  ُهوْدِكين،  توما�س  )5( منهم: 
وِمْرِفيْن ِه�ْسِكيْت، وعبدالرحمن عبداهلل ال�سيخ.

 Timothy Insoll, The Archeology of Islam in )6(
 Sub-Saharan Africa  )Cambridge: Cambridge

.University Press, 2003(, p  333

 Mervyn Hiskett, The Development of Islam in )7(
.West Africa  )New York: Longman, 1984(, p 122
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انهيار س���وق صلغا س���نة 1892م، عندما نشبت 
الحرب األهلية بين أسرتَي ليفو )Lepo( وكنياس 
)Kanyase(؛ م���ا أدى إلى انتقال مجموعة كبيرة 
من التج���ار والعلماء إلى مدٍن وق���رى أخرى في 

الشمال والجنوب))). 
العربية اإلسامية،  وكان لمراكز الدراس���ات 
في ش���مال غانا أو جنوبها، أث���ٌر فّعاٌل في تثقيف 
المنطقة قبل مجيء المستعمرين ورجال الكنائس 
والتبش���ير الذين توّلوا إدارة التعليم المدني فيما 
بع���د، وكان المثقف في نظر المواطنين يومئذ هو 
ذل���ك الفرد الذي تجلّت على يديه طاقة تس���خير 
اللغة العربية قراءة وكتابة)))، ويُروى أنه توّلى بعض 
مثقفي المسلمين مناصب مرموقة في مجال تنظيم 
الدول���ة، خصوصاً في مملكات أمراء المنطقة في 

الشمال والجنوب))). 
ومن أبرز األعمال الت���ي قام بها بعض هؤالء 
القدامى: تدوين التاريخ المحلّي باللغة العربية أو 

باللغات المحلية بواسطة الحروف العربية.
عموماً؛ ينحصر تطّور حرك���ة التعليم العربّي 
اإلسامّي في غانا عبر العصور في خمس مراحل 
وتأس���يس  الدرس،  الكتاتيب، وحلقات  متاحقة: 
المدارس اإلس���امية المنظم���ة، واندماج التعليم 
المدارس اإلس���امية، والدراس���ات  المدني في 
العربي���ة واإلس���امية في المرحل���ة الثانوية وما 

فوقها، وإليك تفاصيل كلٍّ منها:
المرحلة الأولى: الكتاتيب:

ال يُع���رف بالضبط بداية نش���أة الكتاتيب في 

 Charles C. Stewart, «Tijāniyya: A Historical )1(
 Survey» )Masters Thesis, University of Ghana,

.1965(, 22

 Hunwicks, ”Arabic language and Muslim )2(
  .Society in West Africa“, p 13

 Joseph Dupuis, Journal of a Residence in )3(
.Ashanti  )London: H. Colburn, 1824(, x-xi

غانا، والمس���لَّم به أنها ظلّت باقي���ة وفّعالة حتى 
الربع األخير من القرن العش���رين، وأنها تزامنت 
مع المرحلتَيْ���ن الاحقتَيْن لها: )حلقات الدروس، 

والمدارس اإلسامية المنظمة(.
والغرض األساسّي من تأسيس الكتاتيب، في 
غرب إفريقيا عموماً، هو تعليم صبية المس���لمين 
القراءة وتاوة القرآن الكري���م والصاة والدعاء، 
ولم يُشترط في مدّرسي الكتاتيب النبوغ والمهارة 
في اللغة العربية، ويؤكد ذلك انتشار الكتاتيب في 
كّل مكان، فكّل َمن يجيد قراءة القرآن ويتقن كتابته 
يصلح أن يك���ون معلّماً في الكتاتيب، س���واء فهم 
معاني اآليات القرآنية أو ال، ومس���ؤولية المعلّمين 
في الكتاتيب مقص���ورة على مهمتَيْ���ن: التهّجي، 
وقراءة القرآن الكريم قراءة س���ليمة؛ وعليه أطلق 
بعضهم على الكتاتيب: »مدرس���ة القرآن«، ومنهم 
من س���ّموها ب�»مدرس���ة اللوح«؛ من باب إطاق 
اآللة على ما يُؤّدى بها؛ فإّن اللوح كان من األدوات 

الدراسية األساسية في الكتاتيب. 
وَدْور القرآن في ترس���يخ اإليم���ان في قلوب 
الناش���ئة أصّح م���ا يك���ون إذا أدرك التاميذ ما 
يقرؤون م���ن اآليات، لكن قراءة القرآن في كتاتيب 
غانا قلّم���ا كانت مصحوبة بالّفْه���م في المراحل 

األولى. 
ويب���دو أنه ال توجد فروٌق شاس���عٌة في منهج 
التعليم في الكتاتيب على ساحة غرب إفريقيا من 
ناحيتَي الش���كل والمضمون، فأحياناً تؤّسس في 
المس���اجد، وطوراً في ميادين فسيحة في الهواء 
الطلق أم���ام منازل المعلّمين، وق���د يُخّصص لها 
حجرةٌ معينٌة من حجرات البيت، وفي كلٍّ ال يشغل 

بال المعلّمين وال المتعلمين إال القرآن الكريم.

المرحلة الثانية: حلقات الدرو�س ومنهجها:
تش���ّكل حلقات الدروس، أو م���ا يُعرف أحياناً 
في غرب إفريقيا ب�»مدرس���ة العلم«، المستويات 
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العالي���ة لخريجي المدارس القرآني���ة، وغالباً ما 
ينض���م إليها فقط الطلبة المتفوق���ون ذوو الهمم 
العالية والرغبة الش���ديدة في الحصول على مزيٍد 
من العلوم اإلس���امية، وذلك لما تتطلّبه الدروس 
في الحلقات من الجه���د والمعاناة والفراغ؛ وفقاً 

لقول الشافعّي))):
اأخ�����ي ل���ن ت���ن���ال ال���ع���ل���َم اإل ب�����ش�����ت��ّة

���ش��اأن��ب��ي��ك ع���ن م��ج��م��وع��ه�����ا ب��ب��ي��اِن
ذك�������اٍء وح����ر�����سٍ واج����ت����ه����اٍد وُب���ل���غ���ٍة

واإر������ش�����������اِد اأ�����ش����ت����اٍذ وط�����������وِل زم�����اِن
وتاريح نش���أة حلقات الدروس أيضاً يلبس���ه 
غم���وض، لكنه���ا بلغت ذروته���ا في َصلْغ���ا و َوا 
وغيرهما، في ش���مال غانا، في الربع األخير من 
القرن 19 الميادي، وفي كماسي وأكرا جنوباً، في 
الربع األول من القرن العش���رين)))، وظلًت ناشطة 

حتى طائع الثمانينيات. 
وحلقة الدرس عادًة ما تُقام في مكاٍن متس���ع 
أمام بيت المعلّم، أو بزاوية فس���يحة في البيت، أو 
بجانب المساجد وما شاكلها، يجلس فيها المعلّم، 
فيأتي كّل طالب ويتلقى دروس���ه، ومدة التدريس 
لكّل طالب تعود إلى عدد الكتب التي يدرسها، إال 
أّن الحّد األدنى للطالب ال يقّل عن ثاثين دقيقة، 
وربما ألق���ى المعلّم الدروس لمجموعة من الطلبة 

إذا تيّقن أّن قدراتهم متساوية أو متقاربة))).
ومنه���ج التدريس في الحلق���ات يمكن وصفه 
بمنهج اإللقاء المباشر، والذي يعتمد نجاحه على 

دار   : )بــيــروت  ط3  ال�سافعي،  دي���وان  ال�سافعي،  )1( الإم����ام 
المعرفة، 2005م(، �س 122.

 Jack Goody, «Restricted Literacy in Northern )2(
 Ghana,» in Literacy in Traditional Societies, ed.
 Jack Goody  )Cambridge: Cambridge University

       .Press, 1968(, p 243

الذين  العلماء  من  وهــو  �سليمان،  ر�ساد  اأحمد  مع  )3( مقابلة 
كما�سي  في  طويلة  لمدة  فيها  ودّر�سوا  الحلقات  في  تخرجوا 

غانا، 7 دي�سمبر 2009م.

ما يتسم به المدرس من غزارة العلم وعمق الَفْهم 
وطاقة اللس���ان وحسن األداء. ومعيار التعليم في 
ه���ذه الحلقات ينبني على كمي���ة العلوم المتوفرة 
لدى المعلّ���م، يتصرف فيها ويتواله���ا بتوجيهاته 
وإرش���اداته، وعادًة ما يغلب فيها ص���وت المعلّم 
على المتعلمين، وال يتكلم المتعلّم إال إذا حان دوره 
للقراءة، فيقرأ النّص قراءًة صحيحة، يراعي فيها 
حسن األداء ودّقة الضبط وحسن الوقف، ثم يعود 
فيقرأ النّص ببطٍء وتأنٍّ لفظاً بعد لفظ؛ فيفس���ره 

المعلّم.
كان ال���دور األساس���ّي الذي يؤدي���ه المعلّم 
في الحلقات أش���به ش���يٍء بالمعجم، فهو يصّحح 
األخطاء النحوية والصرفية أثناء القراءة تصحيحاً 
مباشراً حتى ال يس���تقر الخطأ في ذهن المتعلّم، 
ويشرح المفردات اللغوية شرحاً وافياً بلغة الهوسا 
غالب���اً، أو بلغٍة محليٍة أخرى ف���ي بعض األطوار، 
وتارًة يفّس���رها بلفٍظ عربيٍّ سهٍل يعرفه الطالب. 
وَدْور المعلّ���م أثن���اء الدروس- كم���ا ُوصف- كان 
ضرورّياً جّداً؛ ألّن الدروس العلمية كانت تُلقى من 
خال المتون فقط، وكان يُعاب على َمن يس���تغني 

عن المعلّم المرشد ويعتمد على الكتب بنفسه.
وتدريس النحو والصرف خاّصة كان يقوم على 
الطريقة القياسية، يبدأ المعلّم بالقواعد العاّمة، ثم 
يقّدم األمثلة لتوضيحها، وكان لزاماً على الطاب 
حفظ متون النح���و والصرف، كاآلجرومية وملحة 
اإلعراب وقطر الندى وغيرها، ومدّرسو الحلقات 
أو الشيوخ كانوا يدّرسون فقط سعياً لنشر اإلسام 
وابتغاء مرضاة الله، وليس لكس���ب المال، وإن كان 
من الطلبة َمن اشتغل بخدمة الشيوخ ليًا ونهاراً، 

ومنهم َمن قّدم الهدايا والهبات للشيوخ تبّركاً. 

المرحلة الثالثة: ن�ش���اأة المدار�س الإ�شالمية 
المنّظمة:

ظلّت الكتاتيب المكان المنفرد لتعليم قراءة القرآن 
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حتى منتصف القرن العش����رين؛ إذ قام بعض العلماء 
العاملين في مدن غانا وقراها، من: أْكرا وُكماس����ي 
وتََماِلي وَوا وغيرها، بإنش����اء الم����دارس االبتدائية 
على النظام العص����ري، وقد احتفظت هذه المدارس 
بالوظائف التي كانت تؤديها الكتاتيب من ربط قلوب 
الناشئين بالقرآن، مع تعديات ملموسة في المنهج، 
ويّتضح في النق����اط اآلتية تطّور تعليم القرآن واللغة 

العربية في المدارس االبتدائية حينذاك))):
1 - ُعنيت المدارس االبتدائية بتيسير طريقة 
التهّجي وتسهيلها للناشئين، كما ُعنيت بصّحة نطق 

الحروف اعتماداً على مخارجها.
2 - توجيه الطاب إل���ى إتقان قراءة القرآن 
ق���راءًة مجّودة، مع العناية بدّقة الضبط وحس���ن 
الوق���ف، وتأدي���ة المعنى بما يناس���به من نبرات 

الصوت.
3 - استخدام السبورات الطباشيرية بدالً من 
اللَُّويْحات الخشبية التي كان يحفظ بها الطاب؛ إذ 
يكتب المعلّم ما يحتاج إليه مجموعة من الطلبة من 
اآليات على الس���بورة، ويضبطها ضبطاً صحيحاً، 
ثّم يقرؤها على الطلبة ق���راءًة مجّودًة متغنّياً بها، 

فيحاكيه المتعلّمون.
4 - تزوي���د المتعلمين، في أثن���اء تعلّم قراءة 
القرآن، ببعض العلوم اإلسامية التي تجعلهم على 
بصي���رٍة من أمر دينهم، وتّيس���ر لهم حفظ قصار 
الس���ور، من خال ُكتيبات تتناول أبسط المسائل 
في الفقه والتوحيد والسيرة النبوية واللغة العربية.
5 - تزويد الطاب بالمبادئ األساس���ية في 

الكتابة واإلماء.
المرحلة الرابعة: اندماج التعليم المدني في 

المدار�س الإ�شالمية:
السياس���ية واالقتصادية  العوام���ل  اضطرت 
في مطل���ع الثمانينيات بعض مدي���ري المدارس 

)1( �سليمان اأحمد نور الدين، مقابلة، 7 دي�سمبر 2009م.

اإلسامية إلى إدماج التعليم المدني، أو ما يُدعى 
بالتعلي���م الحكومّي أو الرس���مي، ف���ي المدارس 

اإلسامية في غانا. 
ويتمّثل العامل السياس���ّي في: الصراع القائم 
بين اللغة العربية ولغة المس���تعمرين )اإلنجليزية( 

التي أصبحت اللغة الرسمية واإلدارية فيما بعد.
 أم���ا العامل االقتصادي؛ ف���كان مصدره من 
حادثتَيْ���ن هائلتَيْن وقعتَا معاً في غانا في 1983م، 
األولى: قحط أو مجاعة أصابت سكان غانا نتيجة 
إصاب���ة المحصوالت الزراعية بن���اٍر في 1982م، 
والثانية: ترحيل عدٍد كبيٍر من الغانيين من نيجيريا؛ 

مما زاد كلفة المعيشة في غانا ضيقاً وشدة. 
ويب���دو أن���ه قبل ه���ذه األحداث؛ ل���م يتبين 
للمس���لمين في غانا ضعف قوته���م وقلّة حيلتهم 
على ني���ل الوظائف ف���ي القطاع���ات الحكومية 
والشركات األهلية، وذلك؛ ألّن معظم هؤالء الذين 
نُف���وا من نيجيري���ا من المس���لمين، وكانوا أيضاً 
يفتقدون الش���هادات العلمية والقدرات المطلوبة 
لنيل الوظائف في غانا، وس���رعان ما أخذ أولياء 
الطلبة المسلمين عموماً بمطالبة مديري المدارس 
اإلس���امية بتزويد الطلبة بالتعليم الرسمّي عاوًة 
على الدروس اإلس���امية، فلّما تراكمت الضغوط، 
وتضافرت الجهود، وتكاثر اإللحاح من ِقبل أولياء 
األمور، لم يجد مديرو المدارس اإلس���امية بّداً 
سوى اللجوء إلى النظام المزدوج الذي يدرس فيه 
الطلبة المواد الغربية والمواد العربية واإلسامية 
جنباً إلى جنب، وبدأت هذه المحاوالت في شمال 
غانا في »تََماِلي« بالضب���ط في مدارس معدودة، 
كالمدرس���ة النورية ومدرسة النهضة ومدرسة نور 

اإلسام))). 

 Abdulai Iddrisu, «The Growth of Islamic )2(
 Learning in Northern Ghana and Its Interaction
 with Western Secular Education,» African

.Development 30, no. 1&2 )2005(: 57
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ومن هنا؛ انتش���ر النظام المزدوج في مدارس 
أخرى في: ُكَماِسي وأَْكرا وِكيْب ُكوسْت وُكوُفوِريُدَوا 
وغيره���ا. وكان لقس���م التعليم اإلس���امّي الذي 
أسس���ته وزارة التعليم ف���ي 1987م َدْوٌر بَاِرٌز في 
ترويج هذا المش���روع، وإقن���اع مديري المدارس 

اإلسامية واسترضائهم لتطبيقه. 
وتمّث���ل ه���ذه المرحلة بداية ضع���ف التعليم 
العرب���ّي اإلس���امّي في غانا؛ ألّن ه���ذه الخطوة 
الخطيرة نُفذت على عج���ٍل من غير تفكيٍر عميٍق 
أو تخطيٍط دقي���ق، ويبدو أّن مدي���ري المدارس 
اإلس���امية لم يكونوا في غفل���ة عّما يترتب على 
هذه المبادرة من تأثيٍر سلبيٍّ في مسيرة الدراسات 
العربي���ة واإلس���امية، فقد تردد فيه���ا كثيٌر من 
مديري المدارس في البداية، ولكنهم قبلوها أخيراً 

رغماً عنهم. 
وكان لبعضهم وعٌي تامٌّ بأّن الجمع بين التعليم 
العرب���ّي واإلس���امّي والتعليم المدنّي س���يُحدث 
صراعاً تلقائّياً بين النظاَميْن، وأّن النصر في مثل 
هذا الصراع المنح���رف يكون دوماً حليف القوي، 
وهذا ما ح���دث فعًا)))، فإّن التعلي���م المدنّي أو 
الرسمّي كان وال يزال يحظى برعاية الحكومة، بل 
له ميزانية خاّصة من الدخ���ل القومي، ما أمكنه 
ليدفع الدراس���ات العربية واإلسامية إلى الخلف 

في مّدة يسيرة. 
ومن الدواف���ع التي حملت أولي���اء المدارس 
اإلس���امية على تنفيذ مش���روع التعليم المزدوج 
اعتقادهم أّن الحكومة س���تتولى تمويل المدارس 
اإلس���امية، من دفع رواتب المدّرس���ين وغيرها، 

وهذا لألسف لم يتّم كلّه بالشكل المرجو. 
المرحل���ة الخام�ش���ة: الدرا�ش���ات العربي���ة في 

المرحلة الثانوية وما فوقها: 
إّن الحيوي���ة الت���ي تمّيز بها التعلي���م العربّي 

)1( �سليمان اأحمد نور الدين، مقابلة، 7 دي�سمبر 2009م.

اإلس���امّي في المدارس اإلس���امية قبل إدماج 
التعليم المدنّي فيها لم تكن لتضمحل وتذوي أمام 
أية صعوب���ة، فبرغم الظروف المعقدة والتحديات 
المتعددة التي واجهتها هذه المدارس؛ اس���تطاع 
بعضها أن يخطو خط���وة كبيرة بدفع عجلة حركة 
التعليم العربّي اإلسامّي إلى األمام، ينعكس ذلك 
في توس���يع مجال التعليم العربّي اإلس���امّي إلى 
المرحلة الثانوية في منتص���ف الثمانينيات، وقد 
بدأ بتجارب ضعيفة في بعض المدارس اإلسامية 
في: أكرا وكماسي وتمل، واستقر أخيراً في طائع 

التسعينيات. 
وم���ن المدارس التي أس���همت في تجس���يد 
وتطوير الدراسات العربية واإلسامية في المرحلة 
الثانوية ف���ي غانا: العنبرية والنوري���ة في تََماِلي، 
ومركز البحوث اإلس���امية في أْك���را، واألزهرية 
وأنصار السّنة والنورية والمعهد العالي للدراسات 
اإلس���امية في ُكماسي، وتوجد حالّياً سبع عشرة 
مدرس���ًة في غانا، يدرس فيه���ا الطاب العربية 
والدراس���ات اإلس���امية حتى المرحلة الثانوية، 
تقع تسٌع منها في كماسي، ولبعض هذه المدارس 
مع���ادالت مع بعض الجامعات في المملكة العربية 
الس���عودية، فمناهجها ومقرراته���ا تميل إلى تلك 
الجامع���ات الت���ي تنتمي إليها، ولك���ن تتحد هذه 
المدارس في المواد األساس���ية التي تُدّرس فيها، 
مث���ل: النحو والصرف والفرائض والباغة والفقه 
والحديث، كم���ا تتحد في طريق���ة التدريس؛ إذ 
تُس���تخدم اللغة العربية وس���يلة تعليمية، وتشّجع 

الطلبة على التخاطب بها.  
وظّل مس���توى التعليم العربّي واإلسامّي في 
غان���ا مقّيداً في المرحلة الثانوية حتى 2006م؛ إذ 
أنشأت مدرسة نور األمين ألول مرة الدبلوم العالي 
في مجال الدراسات العربية واإلسامية، وتبعتها 
في ذلك المدرس���ة النورية ف���ي 2009م، ويوجد 
حوال���ي مائة طالب في نور األمي���ن، و 45 طالباً 
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في النورية، كلهم من خريجي المدارس اإلسامية 
في غانا))). 

وقب���ل ذلك لم يك���ن في غانا معه���د تُدّرس 
فيه العربية والعلوم اإلس���امية فوق الثانوية؛ ما 
عدا معهد إعداد المعلمين الذي أُّس���س في أكرا 
من���ذ 1999م، وكلية القرآن الكريم والدراس���ات 
اإلس���امية التي أُلحقت به ف���ي 2007م، وقد تّم 
نقل معهد إعداد المعلمين إلى كماسي في 2009م 
لكثرة المدارس الثانوي���ة فيها)))، وكلٌّ من المعهد 
والجمعية من مش���روعات جمعي���ة الضياء، وهما 
مفتوحان لجميع الطلبة المسلمين في إفريقيا))). 
وتجدر اإلش���ارة إلى أّن تدريس اللغة العربية 
بجامعة غانا في ليغون )Legon(، ليس له عاقة 
مباشرة بالتعليم العربّي واإلسامّي في المدارس 
اإلس���امية في غان���ا، كما توجد ف���ي المدارس 

اإلسامية وبعض الجامعات في نيجيريا. 
�لمبحث �لثالث: �لتحديات �لتي تعوق 

�لدر��صات �لعربية و�لإ�صالمية في غانا:
يواجه التعليم العربّي اإلس���امّي عقبات عّدة 
من نواٍح شتى، وأهّم هذه التحديات وما يتعلق بها 

من صعوبات أخرى:
1 - عدم االعتراف الكام���ل والتقدير الائق 
باللغة العربية ودورها من ِقبل الحكومة، ويبدو أّن 
هذا مصدر الصعوبات التي يعانيها التعليم العربّي 
واإلسامّي في غانا، وهي مش���كلٌة قديمة، تمتد 
جذورها إلى االس���تعمار البريطاني، ويعمل على 
استمرارها تياٌر سياس���يٌّ خفي، يقوم على تأجيج 
حرٍب ب���اردة بين العربي���ة واإلنجليزية في غرب 

 Hafiz Mohammed, Fieldnotes on Arabic and )1(
.Islamic Studies in Kumasi, 2010

)2( علي بدر، مدير معهد اإعداد المعلمين، مقابلة مع الباحث، 
25 جونيو 2010م.

)3( محمد عمر، المن�سق ال�سابق لكلية القراآن الكريم والدرا�سات 
االإ�سالمية، مقابلة مع الباحث، 20 جونيو 2010م.

إفريقي���ا)))، ال يتوقع أن تزول قريب���اً، وتعّد هذه 
المش���كلة من أشّد الصعوبات التي يعانيها التعليم 

العربّي واإلسامّي في غانا، ويترتب عليها:
- مشكلة عدم دفع الرواتب الكافية لمدّرسي 

اللغة العربية.
- س���ّد ب���اب ف���رص العم���ل ف���ي الهيئات 
والمؤسسات الحكومية واألهلية أمام المتخّصصين 

في الدراسات العربية واإلسامية. 
وق���د أدى كّل ه���ذا إلى أن يك���ون المواطن 
المثقف باللغة العربية والعلوم اإلسامية أقّل شأناً 
من غيره، ونتيجة لذلك أيضاً تزول الثقة النفسية 

عند المتخّصصين في هذا المجال.
2 – ع���دم وجود مركٍز خاصٍّ يتوّلى تنس���يق 
أنشطة الدراس���ات العربية واإلسامية في غانا، 
وينعكس هذا على مش���كلة تع���ّدد مناهج تدريس 
اللغة العربية، وطرق إعداد االمتحانات وتقييمها.

3 - انعدام اإلدارة المدرس���ية المؤّهلة؛ إذ إّن 
معظم َمن يتولون ش���ؤون المدارس اإلسامية في 
غان���ا تنقصهم المعلومات أو المؤهات الضرورية 

لإلدارة والتنظيم. 
4 - ليس هناك معاهد لتدريب مدرسي اللغة 
العربية، ما عدا المعهد الذي سبق ذكره، وهذا ما 
أدى إلى قلّة المدرسين المؤهلين لمهنة التدريس، 
كما تسّبب في توظيف خريجي الثانوية والمتوسطة 
في تعليم اللغ���ة العربية والعلوم اإلس���امية في 
المراحل االبتدائية، فكأّن هذه المرحلة أقّل أهمية 

من غيرها. 
5 - قلّة المعاهد العالية والجامعات التي تقبل 

))( نّبه اإلى هذه الحرب غير واحد من الباحثين، �سليمان اأالبي 
واالإنجليرية  العربية  الثفافتين  بين  ال�سراع  »اآثــار  يو�سف، 
)ورقــة  نيجيريا«  داخــل  االإ�سالمية  االأّمـــة  �سباب  تعليم  في 
قدمت في الندوة العالمية االأولى حول التحديات التي تواجه 
جامعة  الغربية،  اإفريقيا  في  واالإ�سالمية  العربية  الدرا�سات 

كوغي، نيجيريا، جوليو  26-28/ .201م(.
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خريجي المدارس الثانوية.
6 - عدم وجود المقررات الدراسية الموّحدة 

على امتداد المستويات.
7 - مش���كلة النزاع���ات العقدية في صفوف 
المس���لمين، وقد بدأت في مس���تهل السبعينيات، 
ونم���ت نم���ّواً- ال بارك الل���ه في���ه-، حتى قام 
المسلمون، الذين عاشوا على مدى عصورهم صّفاً 

واحداً، بتكفير بعضهم لبعض اآلخر.
8 - قلّة رغبة الطاب في الدراس���ات العربية 
واإلس���امية، ومن ثّم قلة التع���اون المطلوب من 

اآلباء وأولياء المتعلمين.
9 - ضيق ظروف المعيشة التي يواجهها بعض 
الطلبة المسلمين، ويكثر ذلك في مجتمعات ذنغو.

�قتر�حات وتو�صيات:
وأخي���راً، م���ا من صعوب���ة يواجهه���ا الفرد 
أو المجتم���ع أو المؤسس���ة إال وهناك وس���ائل 
لمواجهته���ا، وعليه؛ أقّدم اقتراح���ات وتوصيات 
تهدف إلى تخفي���ف العقبات التي تقف في طريق 
تطوير التعليم العربّي اإلسامّي في غانا، والتي ال 
بد من اجتيازها؛ إن كان التعليم العربي اإلسامّي 
سيحظى بالمستقبل المرموق الذي يحلم به بعض 

المسلمين، منها:
1 - أن تعمل المدارس اإلسامية معتمدة على 
أنفس���ها، ولها في الم���دارس األهلية قدوة، ليس 
لكس���ب الربح المفرط كالمدارس األهلية، ولكن 
للحصول على ما يكفي لس���ّد احتياجاتها اإلدارية 

والتشغيلية.
2 - تأس���يس هيئة خاّصة مستقلة أو الحقة 
بقس���م التعليم اإلس���امّي في غانا، تكون غايتها 
تخطيط وتنس���يق أنش���طة المدارس اإلسامية 

والعربية واإلشراف عليها. 
3 - تأس���يس معهٍد خاصٍّ لتدريب مدرس���ّي 
اللغة العربي���ة والعلوم اإلس���امية، كالذي يوجد 

في كماس���ي، وبه���ذا تتوفر ل���دى خريجي هذه 
المعاهد العلوم األساسية في اللغة العربية والعلوم 

اإلسامية وطريقة تدريسها. 
4 - تأس���يس جامع���ات أو معاه���د عالية 
في المدن التي يكثر بها الس���كان المس���لمون 
والمدارس اإلس���امية الراقية، مث���ل: َوا وتََمِل 

وُكَماِسي وأَْكَرا.
5 - زي���ادة تنظي���م المؤتم���رات والن���دوات 
والدورات الدراس���ية إلى مرتَيْن- على األقل- في 

السنة.
6 - على متخّصص���ي اللغة العربية في غانا، 
وغ���رب إفريقيا عموم���اً، إعداد مق���ررات ذات 
صبغات محلي���ة، تاءم قدرات المتعلمين وميولهم 

على اختاف المستويات.
6 - إرس���ال ع���دٍد كبيٍر من كت���ب المقررات 
المدرس���ية لتوزيعها على الطلبة، حتى يكون لكّل 

طالٍب الكتب المدرسية الخاّصة به. 
8 - س���لوك المنه���ج القوي���م ف���ي الدعوة 
واإلرش���اد، كما قال عز من قائل: }اْدُع ِإِلى َسِبيِل 
َربَِّك ِبالِْحْكَمِة َوالَْمْوِعَظِة الَْحَس���نَِة َوَجاِدلُْهم ِبالَِّتي 
ِهَي أَْحَس���ُن ِإنَّ َربََّك ُهَو أَْعلَُم ِبَمن َضلَّ َعن َسِبيِلِه 

َوُهَو أَْعلَُم ِبالُْمْهتَِديَن{ ]النحل : 125[.
9 - إرس���ال مئ���ات النس���خ م���ن المجات 
اإلس���امية التي تصدر عن الدول العربية، مثل: 
المجل���ة العربية والخط���اب الثقاف���ي وقراءات 
إفريقي���ة- من الس���عودية-، والفرق���ان والوعي 
اإلس���امي- من الكويت-، ومجل���ة األزهر- من 

مصر-، والدعوة الحق- من المغرب-.
10 - إرس���ال مجموعات كبيرة م���ن المواد 
المسموعة واألفام اإلسامية التي يتم إنتاجها في 
الدول العربية؛ لتوسيع الثقافة العربية واإلسامية 

لدى الناشئين في غانا.
11 - تشجيع البحوث الازمة لتطوير مناهج 

تعليم اللغة العربية �
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حقوق اإلنسان والحكم الرشيد في 
المجتمعات اإلفريقية

د. محمد الب�شير اأحمد م��شى
 باحث في الدرا�شات االإفريقية والقان�نية – ت�شاد

وحق�ق االإن�شان، و�ش�اًل اإلى قيام الحكم الر�شيد 

بتكوي�ن موؤ�ّص�ص�ات المجتم�ع المدن�ي، وال�صعي 

النظ�ام  وهيمن�ة  ال�اح�د،  الح�زب  مب�داأ  الإلغ�اء 

الع�صكري، والأبوية الروحية التي عا�صت اإفريقيا 

في اأكنافها فترًة طويلًة من تاريخها ال�صيا�صي.

ع�دٌد م�ن دول الق�ارة الإفريقية �صهدت 

تح�ّ�الٍت كبي�رًة ل�م ت�شهده�ا 

منذ ال�صتقالل، وذلك في اتجاه بناء دولة القانون 

والموؤ�ص�صات، و�صط ن�داءاٍت �صيا�صيٍة واجتماعيٍة 

وا�شع�ٍة لتحقي�ق العدال�ة والم�ش�اواة والحريات 
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هذه السلطة.
وال ب���ّد من اقتن���اع المجتمع ب���أّن الحياة 
الش���ورية أو الديمقراطي���ة طري���ٌق للتعاي���ش 
المختلفة،  االجتماعية  المكّونات  بين  الس���لمّي 
وأنها الطريق األمثل لبناء الدولة والمؤّسس���ات 
في إطاٍر دس���توريٍّ يراعي المتطلبات المختلفة 
للمجتمع، آخذاً في االعتبار أّن التحّول نحو بناء 
الدولة القانونية والحكم الرشيد ينبع من الداخل 
ال من إماءات الخ���ارج، وأنها قائمٌة على عقٍد 
اجتماعيٍّ ارتضاه الجميع، وهو الدستور، عندها 
فقط يمكن إنشاء دولة القانون والمؤّسسات التي 
تضمن حماية الحريات وحقوق اإلنسان، ويتحقق 

في ظلّها الحكم الرشيد.
إفريقيا.. انتهاكات لحقوق اإلنسان والحريات 

العاّمة برغم الشعارات:
شهدت إفريقيا في تاريخها اإلسامّي عدداً 
من النم���اذج الرائعة من ال���دول التي تحّققت 
فيها مقّومات دولة القانون والمؤسس���ات، وهي 
الممالك اإلس���امية, التي حّققت أهّم األسس 
الت���ي يقوم عليه���ا الحكم الرش���يد، وهو مبدأ 
االجتماعّي  البُعد  وتحقيق  الس���لطات«،  »فصل 
عبر المشاركة المجتمعية والمساواة في الحقوق 
والواجب���ات والعدال���ة االجتماعي���ة، والمظلّة 
الكبي���رة لكّل ذل���ك كان وجوُد تش���ريٍع يخضع 

فبرغم حكم الحزب الواحد، وهيمنة النظام 
العس���كري، واألبوية الروحي���ة، بحجة الحفاظ 
عل���ى وح���دة الدول���ة القومية، وبن���اء الوحدة 
الوطنية، وس���يادة القانون، في الدولة اإلفريقية 
الحديثة، لم تتق���دم دول القارة قيد أنملة فيما 
يتعلّق بالحكم الرشيد ودولة القانون والحريات، 
بل تحّول بعضها إلى دولٍة )فاشلة(، يعاني بعض 
أركانها م���ن اإلقصاء والتهميش وقمع الحريات، 
واالستغال الس���يئ لمقّدرات الشعوب؛ لتحقيق 
طموحاٍت ش���خصية، أو حزبية، أو مناطقية، أو 
فكرية، على حس���اب باقي أركان الدولة وحقوق 

اإلنسان.. والمجتمع بأسره.

دعائم دولة �لقانون و�لموؤ�ّص�صات:
أثبتت التجارب العملية بأنه ال توجد قوالب 
جاه���زة للممارس���ة الديمقراطية ف���ي العالم، 
وإفريقيا خصوص���اً، ولكن توجد دعائم وأعمدة 
للممارس���ة الديمقراطي���ة، يمك���ن البناء عليها 
لتحقي���ق دولة القانون والمؤّسس���ات والحريات 
وحقوق اإلنس���ان، حس���ب ظروف كّل مجتمع، 

وتتمثل هذه الدعائم فيما يأتي:
- ضرورة وجود التشريع، ووجود مؤّسسات 

الرقابة المتبادلة، والتوازن في السلطات.
- وج���ود الوع���ي بأهمي���ة الش���ورى، أو 
الديمقراطي���ة، بوصفها أس���لوباً إلدارة الدولة 

والتعايش بين المكّونات المختلفة.
- المش���اركة الحقيقية بين الراعي والرعية 
لتحقيق الحكم الرشيد، فوجود التشريع ال يكفي 
وحده إذا لم يكن نابعاً من الشعب، وتتحقق فيه 

الفاعلية والعدالة والموضوعية.
- المؤّسس���ية؛ فا بد أن تكون المؤّسسات، 
سواء كانت أحزاباً أو مؤّسسات المجتمع المدني، 
قائمًة عل���ى التعّددية والمش���اركة المجتمعية، 
وليست نابعًة من الس���لطة الحاكمة.. أّياً كانت 

ُصّنف عام )2016م( األسوأ 
في حقوق اإلنسان اإلفريقي؛ 
حسبما ورد في تقرير منظمة 

العفو الدولية
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الجميع له، وهو الشريعة اإلسامية، فامتّد حكم 
هذه الممالك، في بعض مناطق القارة، ألكثر من 

ألف عام )900م - 1900م(.
ومن هذه الممالك مملكة كانم اإلس���امية 
في وس���ط القارة اإلفريقية، التي امتّد نفوذها 
ش���رقاً إلى ما يُعرف اليوم بوسط السودان، أما 
غرباً فإلى ش���مال دولة نيجيري���ا والكاميرون، 
وجنوباً إلى ش���مال إفريقيا الوس���طى، وشماالً 
إلى منطقة فزان في جنوب ليبيا، حتى عصفت 
بها المتغّيرات الدولي���ة والمحلية فتجزأت إلى 

دويات.
وفي عصر ما بعد االس���تعمار، واس���تقال 
ال���دول اإلفريقية، دفعت التحّوالت السياس���ية 
والقانوني���ة، وتحدي���ات االضطراب���ات اإلثنية 
والنزاع���ات في تغيير الّنظ���م الحاكمة في دول 
القارة، وما يترت���ب عليها- غالباً- من انتهاكات 
مرّوعة لحقوق اإلنس���ان، وقْمٍع للحريات، دفعت 
القادةَ األفارقَة إلى رفع شعار: »حقوق اإلنسان« 

في مواجهٍة- شكلية- لهذه التحديات.
وف���ي هذا اإلط���ار- على س���بيل المثال-؛ 
انعق���دت القّمة الثامن���ة والعش���رين لاتحاد 
اإلفريق���ي، ف���ي )2017/1/31م( بأديس أبابا، 
تحت ش���عار: »تس���خير العائ���د الديموغرافي 
من خال االس���تثمار في الش���باب« مع تأكيد 
االلتزام »باألمن والس���ام«)))، ولم يُعر القائمون 
على أمر ه���ذه القّم���ة مراجعة ش���عار القّمة 
إفريقي���ا  »ع���ام  )2016/1/31م(:  الس���ابقة 
لحق���وق اإلنس���ان... حّق الم���رأة« أّي اهتمام، 
كم���ا هو المعتاد )مراجعة ما تّم االتفاق عليه أو 
إنجازه(، بل مّر مرور الكرام كغيره من ش���عارات 
االتح���اد اإلفريقّي وقراراته الت���ي ال يُوجد لها 

)1( بيان �سحافي رقم: )12( للقّمة الثامنة والع�سرين، الموقع 
http://au.int/ar :الر�سمي لالتحاد

تطبيٌق في أرض الواقع، حيث كان رفع الش���عار 
وقتها امتصاصاً لغضب الش���ارع اإلفريقّي من 
االنته���اكات الفظيعة لحقوق اإلنس���ان في عدٍد 
من دولها، وبخاّصة تلك التي تشهد حروباً على 
الهوّية أو اإلثنّية، وما صاحب ذلك من تجاوزاٍت 

للقوات اإلفريقية.
واتخذت تلك القّمة ش���عار: »ح���ّق المرأة« 
ذريعًة لفرض األجندة الغربية فيما يتعلّق باتفاقية 
»س���يداو«، وغيرها من االتفاقيات الدولية حول 
المرأة وحقوقها وف���ق المنظور الغربي، بغرض 
فرضها على الدول اإلفريقية، وتحديداً المسلمة 
منه���ا، كما هو واق���ع اليوم من ط���رح »مدّونة 
األحوال الشخصية« في كلٍّ من تشاد وموريتانيا 
والنيجر والسنغال والمغرب، وغيرها من الدول 

المسلمة في إفريقيا.
لقد اعتب���ر االتحاُد اإلفريقيُّ عاَم )2016م( 
تحّوالً أساس���ّياً في مس���ار حقوق اإلنسان في 
إفريقي���ا، وبخاّص���ة حقوق الم���رأة- بناًء على 
»الصيحة« الدولية-، حيث تزامن رفع الشعار مع 
شعاٍر آخر لاتحاد وهو: »عقد المرأة اإلفريقية: 
»الم���رأة  صن���دوق  وإط���اق   ،»2020-2010
اإلفريقي���ة«، لدعم هذا التوّج���ه بتعزيز »حقوق 

المرأة« خال هذا العقد.
كما تزامن رفع هذا الش���عار م���ع الذكرى 
ال����)35( العتم���اد الميثاق اإلفريق���ّي لحقوق 
اإلنس���ان والش���عوب )1981م( ف���ي نيروب���ي، 
والذك���رى ال�)30( لبدء نفاذ ه���ذا الميثاق عام 
)1986م(، والذكرى ال���� )13( لبرتوكول حقوق 
المرأة في إفريقيا الملح���ق بالميثاق اإلفريقّي 
لحقوق اإلنس���ان، والمعروف ببرتوكول »موبوتو 

في عام 2003م«.
وبرغ���م رفع ش���عار »عام إفريقي���ا لحقوق 
اإلنس���ان... حّق المرأة«، في ع���ام )2016م(؛ 
فإنَّ االنتهاكات ما زالت ممتدة في أنحاء القارة 
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اإلفريقية، بل ُصّنف عام )2016م( األس���وأ في 
حقوق اإلنسان اإلفريقي، حسبما ورد في تقرير 
منظمة العفو الدولية )حالة حقوق اإلنس���ان في 
العالم( لع���ام: )2016/2015()))، ب���ل إنَّ تلكم 
الممارسات المخالفة لشعار »عام حقوق اإلنسان 
في إفريقيا« لم تس���لم منها إثيوبيا نفسها، التي 
يق���ع بها مقّر االتحاد اإلفريق���ي، بل كانت على 
رأس قائمة الدول المنتهكة لهذا الشعار وحقوق 
اإلنسان لعام )2016م(، كما لم تسلم قوات األمم 
المتحدة نفس���ها من التورط في هذه االنتهاكات 
في دولتَي إفريقيا الوس���طى وجنوب السودان، 
وكذل���ك الق���وات اإلفريقي���ة المتمرك���زة في 
العاصمة »بانقي«، حيث تقع انتهاكات جس���يمة 

لحقوق اإلنسان)))!

ــيــد وبـــنـــاء �لــدولــة  ــص ــر� ــحــكــم �ل �ل
�لقانونية في �إفريقيا: 

م���ع التغّي���رات التي ط���رأت عل���ى العالم 
بعد انته���اء الحرب الباردة، وس���قوط االتحاد 
الس���وفييتي، وظهور بعض األزمات األخرى في 
العالم، وبخاّصة العالم الرأسمالي، التي ُعرفت 
حينها بالكساد االقتصادي، وحاجة المجتمعات 
الغربية إل���ى تأمين أمنها االقتص���ادّي عبر ما 
تملكه القارة اإلفريقية من خيراٍت تحت األرض 
وفوقها، فقد ظهرت مفاهيم جديدة وسياس���ات 
اقتصادي���ة من ِقب���ل المؤّسس���ات االقتصادية 
الدولي���ة الداعمة للحركة االقتصادية في الدول 
الرأسمالية، والمتمثلة في كلٍّ من: صندوق النقد 
الدول���ي، والبن���ك الدولي، اللَذيْ���ن قاَما بطرح 
مفه���وٍم جديٍد للحكم في إفريقيا ُعرف باس���م 

h t t p s : / / w w w. a m n e s t y. o r g / a r / l a t e s t /  )1 (
annual-report-201516/02/research/2016.ص 

. )2-18(

)2( المرجع ال�سابق، �س )71(.

»الحكم الرش���يد«، بوصفه مفهوماً أو أس���لوباً 
إلدارة الحكم في إفريقيا.

وتمّثل ذلك بصورٍة خاّصٍة في أدبيات البنك 
الدولي، المرتبطة أساساً بتأمين تدّفق الخيرات 
على الدول الرأسمالية، إذ قام البنك بتشخيص 
األزمة االقتصادية للدول اإلفريقية في دراس���ة 
ُعنون���ت ب�»إفريقي���ا جن���وب الصح���راء، من 
 Sub Saharan:»األزمة إلى النمو المس���تدام
 Africa, from Crisis to Sustainable
)))Growth، وخلصت الدراس���ة إلى أّن األزمة 

تتمثل في األعراض اآلتية:
- شخصنة السلطة.

- إنكار حقوق اإلنسان األساسية.
- انتشار الفساد وتفّشيه على نطاٍق واسع.

- وجود حكوم���ات غير منتخبة، وال تخضع 
للمسائلة. 

كما ترج���ع اإلش���ارة إلى مفه���وم »الحكم 
الرش���يد« في مبادرات التنمية اإلفريقية، وأُطر 
التعاون مع الدول الغربية، إلى بداية التسعينيات، 
ففي وثيقة »كمباال« لمؤتمر »األمن واالس���تقرار 
والتنمية والتعاون في إفريقيا« في عام )1991م(، 
اعتبرت الوثيقة الختامية أنَّ »الحكم الرش���يد« 
أساس تحقيق االس���تقرار، مشيرة إلى ضرورة 
االلتزام بحكم القانون، والمش���اركة الشعبية في 
الحكم، والشفافية، وتداول السلطة، وقد أكدت 
الوثيقة ضرورة متابع���ة التقّدم في هذه األبعاد 
عن طريق »س���كرتارية« المؤتمر، بالتنسيق مع 
لجنة حقوق اإلنسان التابعة لاتفاقية اإلفريقية 
لحقوق اإلنس���ان والش���عوب، إلى أن يتّم إنشاء 
آليٍة خاّصٍة للمتابعة، وهو ما لم يتّم تنفيذه حتى 

اليوم)))!

.)61-World Bank,Washington DC. 1989. p: )60  )3(

))( راوية توفيق: الحكم الر�سيد والتنمية في اإفريقيا، �س )106(.
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العاقة بين الحكم الرشيد والدولة القانونية: 
التعريفات المتعلقة بالحكم  أصبحت معظم 
الرش���يد ترتبط بالجانب االقتص���ادّي أكثر من 
ارتباطها بالجانب اإلنس���اني، ومن ذلك تعريف 
منظمة التنمية والتعاون االقتصادّي عام )1995م( 
أّن الحكم الرشيد يتمّثل في: »استخدام السلطة 
السياسية، وممارسة الس���يطرة على المجتمع، 
في إدارة الم���وارد، لتحقيق التنمية االقتصادية 

واالجتماعية«))). 
لكن أش���ار برنامج األمم المتحدة اإلنمائي 
إلى أنَّ »الحكم الرشيد« ال يتعلق فقط بالقضاء 
ولكنه  بالمجتمع���ات،  اإلدارّي  الفس���اد  عل���ى 
يتعلّ���ق أيضاً بإعطاء األف���راد الحقوق واآلليات 
والقدرات للمش���اركة في اتخاذ القرارات التي 
تؤّثر في حياتهم اليومية، ومحاس���بة حكوماتهم 
عل���ى ما تقوم به، أي أنها خطوة لتطبيق العدالة 

والمساواة.
ه���ذه اإلضافة، من برنام���ج األمم المتحدة 
اإلنمائ���ي، تضيف لن���ا بُعداً آخر ف���ي تعريف 
»الحكم الرش���يد«، إذا ما اس���تبعدنا الطابع أو 
السمة التي اتس���م بها في أول ظهوره، وهو أنَّ 
»الحكم الرش���يد« يعتمد في وج���وده وتطبيقه 
على وج���ود »الدولة القانونية«، ف���كأنَّ »الحكم 
الرشيد« من تطبيقات »الدولة القانونية«، وهذا 
ما يعطي للمصطلح شموليًة أكبر من ذلك الذي 
حصره ب���ه البنك الدول���ّي والمنظمات الدولية 
األخرى، فالحكم الرشيد في أحد مفاهيمه هو: 
»مجموعة القواعد االجتماعية التي تشملها دولة 
القانون«)))، وهذا المفه���وم يجلّي تلك العاقة 

 Organization of Economic Cooperation&Development )1(
  Participatory Development&Good Governance, Paris

.)1995, p: )4

والحكم  القانون  �سلطة  االلتزام  واآخــران:  زالكي،  )2( داروود 
ww.inece.org/mlw/arabic/   .)11( �ــس  الــجــديــد، 

الوطيدة بين المصطلَحيْن.
وبما أّن الحكم الرشيد هو جزئية من جزئيات 
تطبيق الدول���ة القانونية، فقد بيَّن برنامج األمم 
المتحدة اإلنمائي أنَّ ذلك الحكم يقوم على جملٍة 

من الخصائص والمبادئ، من أهمها: 
1 - المشاركة: أن يكون لكّل مواطٍن الحّق في 
إبداء رأيه عند اتخاذ القرار، مباشرًة أو بصورة 
غير مباش���رة، من دون تمييٍز بين المواطنين في 

ذلك))).
2 - حكم القانون: أن يّتس���م الحكم باألُطر 
القانونية، من ذلك العدالة والمس���اواة، وتطبيق 

ذلك أيضاً من دون تمييٍز أو تحّيز.
3 - الشفافية: أي التدفق الحّر للمعلومات، 
وانفت���اح المؤّسس���ات والعملي���ات المجتمعية 
مباشرًة على المهتمين بها حتى يمكن مراقبتها.

4 - االس���تجابة: أن تس���عى المؤّسس���ات 
والعملي���ات المجتمعية إلى خدمة جميع َمْن لهم 

مصلحة فيها.
5 - بن���اء التوافق: أي التوفيق بين المصالح 
ل  المختلفة للتوّصل إلى توافٍق واسٍع على ما يشكِّ

أفضل مصلحة للجماعة.
6 - المس���اءلة: أن يكون صانعو القرار في 
الحكوم���ة، والقطاع الخاّص ومنظمات المجتمع 

المدني، مسؤولون أمام الجماهير.
7 - الفاعلي���ة والكف���اءة: أن تلبِّي العمليات 
والمؤّسسات احتياجات المجتمع؛ مع األخذ في 

االعتبار االستخدام األمثل للموارد))).
8 - الرؤية االس���تراتيجية، أن يمتلك القادة 

.MLW_arabic2

)3( د. اآدم الزين محمد: الالمركزية وق�ساياها وتطبيقاتها في 
ال�سودان، �س )100(.

مرجع  اإفريقيا،  في  والتنمية  الر�سيد  الحكم  توفيق:  ))( راوية 
�سابق، �س )28(.  
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واألفراد منظوراً واسعاً للحكم الرشيد والتنمية 
اإلنس���انية ومتطلباتهما4، ولتحقيق هذا الهدف 
فقد انطلق���ت رؤية مبادرة »نيب���اد«))) في عام 
)1999م( بهدف إعادة صياغة مس���تقبل القارة 
اإلفريقية، وإرس���اء خّطة عملية للقرن الحادي 
والعش���رين من أجل تطوير ه���ذه القارة، ولكن 
جهود »نيباد« لم تكن جهوداً عملية وواقعية؛ مما 
ساهم في إخفاق الدول والقادة في التوّصل إلى 
رؤيٍة استراتيجيٍة للدولة القانونية في إفريقيا))). 
م���ن  الر�شي���د  الحك���م  اأط���راف  وتت�ش���ّكل 

الموؤ�ّش�شات الآتية:
أ - الدولة والمؤّسس���ات الرس���مية، وتُعّد 

أطرافاً أساسية في تحقيق الحكم الرشيد.
ب - المؤّسسات المحلية.

ج - المجتم���ع المدني؛ بمنظماته وجميعاته 
وأحزابه المختلفة.

د - القطاع الخاّص))).
الح���زب الحاك���م )حكم الح���زب الواحد( 

ومنهجية تقويض الدولة القانونية:  
تتخ���ذ الّنخب الحاكمة، بس���بب العوامل أو 
الّس���مات التي تعاني منها الدولة اإلفريقية عند 
االس���تقال، منحًى معّيناً تجاه بس���ط س���لطة 
الدولة السياسية وقوتها القانونية، واتخذت هذه 
الّنخب من حك���م »الحزب الواحد«، في دولة ما 

تنمية  اأجل  الجديدة من  »ال�سراكة  لمفهوم  اخت�سار  )1( نيباد: 
 The Ne Partnership for االإنجليزية:  باللغة  اإفريقيا«، 
Africa's Development، وهي روؤية محلية اإفريقية و�سعها 
الزعماء االأفارقة للنهو�س بالقارة االإفريقية، وتّم اعتمادها 
الــقــارة،  ا�ستراتيجيات  مــن  وا�ستراتيجة  كمبادرة  ر�سمّيًا 
وذلك في )18-2000/8/20م( في )جوهان�سبرج( بجنوب 

اإفريقيا.

)2( عبدالقادر رزيق المخادعي: التحول الديمقراطي في القارة 
االإفريقية، �س )265(.

)3( د. اآدم الزين محمد: الالمركزية وق�ساياها وتطبيقاتها في 
ال�سودان، مرجع �سابق، �س )100(.

بعد االس���تعمار، نمطاً وآليًة لبناء الدولة، وذلك 
في معظم الدول اإلفريقية؛ بدءاً من تونس عند 
استقالها عام )1956م(، وهي أول دولة إفريقية 
تعتمد نظام »حكم الحزب الواحد«، ثم تلتها غانا 
عام )1957م(، وهي أول دولة في إفريقيا جنوب 
الصحراء، وف���ي عام )1976م( كانت )35( دولًة 
إفريقية تتخذ هذا الشكل للحكم من أصل تسٍع 
وأربعين )49( دولًة حين���ذاك، حتى تلك الدول 
التي اتخ���ذت منحى التعددي���ة الحزبية؛ كانت 
األحزاب األخرى فيها عبارة عن صور، أو »نسخ 
متكررة«، من الحزب الحاكم، ال تس���تطيع القيام 
بأيِّ عمل يتعارض مع سياسية »الحزب الحاكم«، 
وإال تّم إقصاؤها في ح���ال قيامها بالمعارضة، 
كما كان الحال في تونس وتشاد ورواندا ونيجيريا 

وزامبيا))). 
فهذه الخطوة، حك���م »الحزب الواحد«، وإن 
كان بعضهم يرى أنها حافظت على وحدة الدولة 
القومي���ة، ونجحت ف���ي بناء الوح���دة الوطنية 
وس���يادة القانون على أراضي الدولة الحديثة، 
إال أنها لم تحّقق األهداف المرجّوة، ألّن الواقع 
في كثيٍر من الدول اإلفريقية كان مخّيباً للمال، 

اإفريقيا..  في  الرا�سد  والحكم  الدمقرطة  برو�سي:  ))( ر�سوان 
درا�سة في المداخل النظرية، �س )17(.

إنَّ تأسيس الدولة القانونية 
والمؤّسسية التي تحمي 
الحريات وحقوق اإلنسان 
في إفريقيا اليوم، يتطلب 
التطبيق الحقيقّي لمفاهيم 

»الحكم الرشيد« ومبادئه
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فبعض الدول بدأت معركتها لبناء الدولة الواحدة 
مع االس���تقال، فاندلعت الثورات العسكرية، أو 
االنقابات العسكرية، للحيلولة دون ذلك؛ بإيعاز 
من الدولة المس���تعمرة، لتكوين دولة تفتقد إلى 
مقّومات الدولة القوية، بن���اًء على رؤى غربية، 
كما حدث في الس���ودان، منذ وص���ول القوات 
البريطانية وفرض سياسة المناطق المغلقة، أو 
كما في الكونغ���و الديمقراطية؛ التي بدأت قبل 
االس���تقال تعاني أزمة بناء الدول���ة الواحدة، 
الت���ي تجّمع بين العرقيات والقوميات المختلفة، 
بس���بب تدّخٍل خارجيٍّ سافر منذ الوهلة األولى 
الستقالها، حتى أودت هذه الحروب والنزاعات 
العسكرية والثورات، في الكونغو، إلى مقتل أكثر 
من مليون نسمة، ومقتل معظم القادة الوحدوّيين 

من أمثال »باتريس لومومبا«))). 
»مــلء  و�صيا�صة  �لــحــاكــمــة  �لــّنــخــب 

�لبطون«  لتقوي�ض �لدولة �لقانونية:
أصبحت سياسة »ملء البطون« نمطاً للحكم 
في معظم ال���دول اإلفريقية، وأثَّ���رت في قيام 
الحكوم���ات اإلفريقية بعد االس���تعمار، وظهور 
المؤسس���ات التي بدأت قبيل خروج الُمْستَْعِمر، 
كاألحزاب القومي���ة، واإلدارات المحلية للحكم 
في بعض الدول، باإلضافة إلى قيام أو تأسيس 
المنظوم���ة الديني���ة التابعة للغرب )الكنيس���ة 
اإلفريقي���ة(، فلذل���ك أخذت هذه السياس���ة - 
حسب رأي بعض الباحثين- ال ترتبط بالسياسة 
فحس���ب؛ بل ترتبط أيضاً بع���دٍد من المجاالت 
السياسية واالقتصادية والدينية التي تترجم هذه 
والتسلطية  الجذرية  الخّصيصة  في  السياس���ة 
للدولة، وجرم الس���لطة السياسية، واالنتقال من 
الصراع اإلثني والقبل���ّي والجهوي إلى الصراع 

)1( باتري�س لومومبا: اأول رئي�س وزراء منتخب في دولة الكونغو 
الديمقراطية، تم اغتياله بعد فترة وجيزة من فوزه.

العس���كري، كما كان الحال في نماذج: تش���اد، 
وأوغندا، والسودان، وأنغوال، وليبيريا))).

ولذا؛ ف����إنَّ تطبي����ق هذه السياس����ة أدى 
إل����ى تزايد وتيرة الح����روب األهلية في الفترة 
م����ن منتص����ف الخمس����ينيات إل����ى منتصف 
الس����بعينيات، بس����بب الف����روق الطبقية في 
المجتمع، واالس����تفراد بالحك����م الذي تمّتع به 

بعض القادة.
وه���ذا ما أدخ���ل القارة ف���ي دوامة العنف 
واالقتت���ال األهل���ي، وانتهاك حقوق اإلنس���ان، 
ليتّم القضاء على الدولة الناش���ئة، والمؤّسسات 
الُمْس���تَْعِمَرة،  الدولة  تركته���ا  التي  البس���يطة 
ول���م تتراجع وتيرة هذه الح���روب إال في بداية 
التس���عينيات )1990م( بنس���بة 50% حتى عام 
1991م)))، لرغبة القوى الغربية في اس���تخراج 
الكنوز المدفونة من بت���رول ويورانيوم وغيرها، 
لعدم االس���تقرار االقتصادّي في مناطق نفوذها 
العربّي  الخلي���ج  منطق���ة  وبخاّصة  األخ���رى، 

حينذاك. 
ث���مَّ ارتفع���ت وتيرة هذه الح���روب من عام 
)1995م( إلى )1998م(، بس���رعٍة غير مسبوقة، 
فأخذت الطابع االجتماعي، أي النزاعات اإلثنية 
والقبلي���ة، وتحّول الصراع م���ن صراع أقلية من 
إلى  االقتصادية،  المصال���ح  الّنخب أصح���اب 
صراٍع اجتماعيٍّ بين المكّونات المختلفة للدولة 
التي تعاني أساساً من الهشاشة، فشهد العالم في 
هذه الفترة أكبر الجرائم اإلنسانية التي شهدتها 
البشرية في القرن العشرين، وهي جريمة حرب 
»الهوتو« و »التوتس���ي« التي راح ضحيتها مئات 

)2( ر�سوان برو�سي: الدمقرطة والحكم الرا�سد في اإفريقيا...، 
مرجع �سابق، �س )50(.

 Dr. monty G. marshall: conflict trends in Africa, )3(
.2004-1946
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اآلالف من المدنّيين والعس���كرّيين، وس���اهمت 
ق���وات األمم المتح���دة مّرًة أخ���رى، وبخاّصة 
الكتيبة الفرنس���ية، ومجل���س الكنائس العالمي 
للكنيس���ة الكاثوليكية، في هذه المجازر، لتعيد 
لن���ا- مرًة أخ���رى- تلك العاق���ة الجدلية بين 
االقتصاد والقوة العس���كرية والدين في العقلية 

الغربية. 
لق���د خلَّفت هذه الصراع���ات، من الجانب 
اإلنسانّي فقط، في الفترة الممتدة من )1980م( 
إلى )1990م(، قرابة خمس���ة عشر مليوناً بين 
ن���ازٍح والجئ، من بينهم ثاث���ة مايين ونصف 
المليون لجؤوا إلى دول الجوار)))، وازدادت هذه 
الوتيرة مرًة أخرى من ع���ام )1991م( إلى عام 
)2013م(، لتخلّف أكثر من خمس���ٍة وعش���رين 
مليون���اً، بين نازٍح والجٍئ ومقي���ٍم في مخيمات 
اللج���وء؛ منذ الح���روب الت���ي دارت في أوائل 
ثمانينيات القرن الماض���ي، ودخول دول- نحو 
إفريقيا الوس���طى وجنوب السودان ومالي- إلى 
منظومة الدول الفاشلة والدول ذات الصراعات 

اإلثنية في إفريقيا.
وقد تفاقمت أزمات ه���ذه الدول في الفترة 
من )2012م( إلى )2016م(؛ لنجد أنفس���نا أمام 
مليونَي مالّي بين ن���ازٍح والجٍئ في دول الجوار، 
وأكث���ر من ملي���ون من جنوب الس���ودان، وأكثر 
من خمس���مائة ألف نازٍح والجٍئ أفرووس���طي، 
باإلضاف���ة إلى تل���ك األرواح البريئة التي ُقتلت 
بدٍم بارد، ولم يُْجد ش���عار »حقوق اإلنس���ان في 
إفريقيا لعام 2016م« نفعاً، فما زالت وتيرة هذه 
االنته���اكات والحروب ممتدة في عدٍد من الدول 
الس���ودان وإفريقيا  اإلفريقية، وبخاّصة جنوب 

الوسطى.

.Dr. monty. ibid  )1(

خريطة توّضح: واقع الحريات الصحافية 
واإلعامية في إفريقيا 2012م-2016م، ما بين 

الحرية والتقييد والحرمان التام))).

�لقارة  في  �لإن�صان  حقوق  و�صعية 
�لإفريقية )2016/2015م(:

حس���ب تقارير المنظمات الدولية، وبخاّصة 
منظمة العفو الدولية، فإنَّ وضع حقوق اإلنسان 
أصبح في تراجٍع  كبيٍر في عدٍد من دول القارة، 
برغم ما صاحب ذلك من يقظٍة ووعٍي بالحقوق 
وبخاّصة  اإلفريقية،  المجتمعات  والواجبات في 
شمال القارة، إال أنَّ انتكاسة تجارب الحرّية في 
دوٍل مث���ل مصر وليبيا، فيم���ا أُطلق عليه »فترة 
الربيع العربي«، وفي الكونغو برازافيل وإثيوبيا، 
وتحّول مس���ار بعض الثورات العربية إلى حروٍب 
أهلية كما في ليبيا، وعودة الدولة الشمولية في 
مصر، والدولة البوليس���ية ف���ي إثيوبيا، والدول 
المحمية من ِقبل فرنس���ا في الكونغو برزافيل، 
إلى آخر هذه النماذج الصارخة، أّثرت بشكٍل ما 

على بعض المناطق في القارة اإلفريقية.

كما  الو�سعية  زالـــت  ومــا  2012/9/20م،  فــي  ــة  ــس ــدرا� )2( ال
http://swingsand-roundabouts. الــيــوم:  حتى  هــي 
press-freedom-on- /09 /blogspot.com/2012

african-continent.html
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وفي المقابل؛ إنَّ اس���تمرار تجربة نيجيريا 
وكينيا وماوي، وغيرها من الدول التي حافظت 
على الّنه���ج الديمقراطي، كان���ت أيضاً عامًة 
على أّن الدولة القانونية والحكم الرش���يد قابلٌة 
للتطبيق في ال���دول اإلفريقية، بعكس ما يّدعيه 
بعض الزعماء األفارقة بأّن النهج الش���مولّي أو 

البوليسّي هو األصلح للدولة اإلفريقية.
لقد كانت تقارير المنظمات الدولية عن وضع 
بعض الدول، مثل إثيوبيا وإريتريا، س���ّيئاً للغاية، 
مع العلم بأّن هذه التقارير ليس���ت ش���املًة لكّل 
االنتهاكات التي تعّرضت لها الشعوب اإلفريقية.

ففي إثيوبيا:
ف���از الحزب السياس���ّي الحاك���م: »الجبهة 
الديمقراطي���ة الثوري���ة للش���عب اإلثيوبي« في 
االنتخاب���ات العاّمة، في ع���ام 2016م، بجميع 
مقاع���د البرلمان���ات االتحادي���ة واإلقليمي���ة، 
وصاح���ب ذلك تزويٌر كبي���ٌر وحرماٌن لألحزاب 
المعارض���ة، كم���ا ص���ّرح بذل���ك رئيس حزب 
»س���ماياوي« المعارض؛ ب���أّن المجلس الوطنّي 
لانتخابات في إثيوبيا رفض تسجيل أسماء أكثر 
من نصف مرّش���حيه المقترحين لمجلس نواب 
الش���عب: ومن بين 400 مرّشح؛ لم يستطع غير 
139 الترّشح لانتخابات، وذكر ائتاف »مدرك« 
المعارض أّن المجل���س الوطنّي لانتخابات في 
إثيوبيا وافق على 270 من 303 مرّش���حين كان 

قد اقترح تسجيلهم))). 
وهذه س���مة معظم األح���زاب الحاكمة في 
االنتخاب���ات التي جرت في أكث���ر من دولٍة في 
عاَم���ي )2015م/ 2016م(، حيث اعتمدت على 
التزوي���ر، واالعتقال التعّس���في، والحرمان من 

أبسط الحقوق.
ولم يقتص���ر َدْور الحزب الحاكم في إثيوبيا 

)1( تقرير منظمة العفو الدولية لعام 2016/2015م، �س )5.

على قضايا التزوير، بل امتدت لقضايا اإلقصاء 
بتُهم اإلرهاب وتعكير الج���ّو العام، حيث اعتُقل 
ع���دٌد كبيٌر من أبناء المس���لمين بس���بب أزمة 
األحباش، ب���ل اعتُقلت مجموع���ات أخرى من 
المعارض���ة المدني���ة، وتمَّ قت���ل بعضهم داخل 
الس���جون في نهايات )2016م(، حيث مات عدٌد 
من الش���باب حرقاً في سجون النظام اإلثيوبي؛ 
بسبب احتجاجات المزارعين على األراضي التي 

انتزعتها الحكومة المركزية.
وشملت انتهاكات حقوق اإلنسان في إثيوبيا 
)عاصم���ة االتح���اد اإلفريق���ي( كّل األطياف، 
العلماء من المسلمين، ورجال السياسة والقانون 
واإلعاميي���ن، حتى المزارعين، ل���ذا فإّن هذه 
االنتهاكات ُذكرت في تقارير المنظمات والوسائل 
اإلعامي���ة الغربي���ة، لكن ال���ذي تغافلت عنه 
المنظمات الدولية لحقوق اإلنسان، ولم تذكرها 
إال على سبيل االس���تحياء، تلك االنتهاكات التي 
مورس���ت ض���ّد المس���لمين في ه���ذه الدولة، 
وتحت أعين مراس���لي هذه المنظمات والوسائل 

اإلعامية!

�أما في �لجارة �إريتريا:
فقد اس���تمر آالف األش���خاص في مغادرة 
م���ن الخدمة الوطني���ة اإللزامية،  الباد هرباً 
وخال ع���ام )2016م( وأوائل )2017م( ش���ّكل 
اإلريتري���ون ثال���ث أكبر الجماع���ات التي تعبر 
البحر األبيض المتوس���ط في الهجرة إلى الدول 
األوروبية، وذلك بعد السورّيين واألفغان، وأغلبية 
الذين فقدوا حياتهم في تلك الرحات كانوا من 

الشباب اإلريتري.
واستمرت حالة غياب حكم القانون في إريتريا 
منذ االس���تقال حتى اآلن، وظلّ���ت المعارضة 
السياسية محظورة، ولم يُسمح لوسائل اإلعام 
والجامعات المس���تقلة بالعمل فيها حتى اليوم، 
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واستمرت القيود المفروضة على حرية العقيدة 
والتنقل، وظّل االعتقال التعس���فّي دون تهمٍة أو 
بالنس���بة آلالف سجناء الرأي،  محاكمٍة سائداً 
بل ُس���ّنت في مايو 2016م قوانين جديدة، وهي 
القانون المدنّي وقانون العقوبات، باإلضافة إلى 
قانونَي اإلجراءات المدنية واإلجراءات العقابية، 
لتح���ّل محّل القوانين االنتقالية التي ظّل معموالً 
بها منذ اس���تقال الباد، لتضيف هذه القوانين 

مزيداً من االنتهاك لحقوق اإلنسان اإلريتري.
وبرغ���م قم���ع الحريات وانته���اكات حقوق 
اإلنس���ان في إريتريا؛ فإّن الدول الغربية، وعلى 
رأسها أمريكا، لم تنطق بكلمة تنديد، بل امتدت 
االتفاقي���ات التجاري���ة بين الش���ركات الغربية 
والنظام اإلريتري ف���ي عدٍد من المجاالت، ومن 

ذلك االتفاقية التي وّقعت في ش���هر س���بتمبر 
2016م، بين شركة )صنريج غولد( الكندية، ومن 
جانب النظام »هيئة التعدين الوطنية اإلريترية« 
)إنامكو(- من »وزارة الطاقة والمناجم«-، للقيام 
بعمليات التنقيب عن الذهب والنحاس والزنك، 
ولم تعترض الحكومة الكندية على هذه االتفاقية- 
ألجل انتهاكات حقوق اإلنسان- ما دام أنها تدعم 
االقتصاد الكندي، أما حقوق اإلنسان فا قيمة 
لها، وبخاّص���ة حقوق اإلنس���ان اإلفريقي، ولم 
تكن الدعاوى القانونية ضّد الش���ركة من بعض 
الجهات بس���بب اس���تخدام العمل القسرّي في 
بعض مناطق التعدين، تحديداً في منجم )بيشا(، 
إال لذّر الرماد في أعي���ن المنظمات والمجتمع 
الدولّي لما يمارسه النظام اإلريتري من تعدياٍت 
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على حقوق اإلنسان بشكٍل يومي))).
خطوات نح���و بناء الدول���ة القانونية )التي 

تحمي الحريات وحقوق اإلنسان(: 
لقد ظهر على الس���طح مع األلفية الجديدة 
توّجٌه ل���دى عدٍد من الدول���ة اإلفريقية لألخذ 
بالمفاهي���م الغربية للديمقراطي���ة، وخصوصاً 
بعد س���قوط االتح���اد الس���وفييتي، وتحديداً 
بع���د )2003م(، فق���د بقيت معظُم األش���كال 
الديمقراطية لألنظمة اإلفريقية قليلة جّداً، كما 
أنَّ أكثر من نصف األنظمة اإلفريقية عبارة عن 

أنظمة َقَبلية إلثنيٍة واحدة.
وبرغ���م أنَّ ه���ذه األنظم���ة ترف���ع راي���ة 
الديمقراطي���ة الي���وم؛ فإنها في األع���ّم أنظمٌة 
استبداديٌة شمولية، ِعلماً بأنَّ الدول التي تُعرف 
باالستبداد قد تقلّص عددها من )36( دولة من 
أصل )41( دول���ة في عام )1980م(، إلى خمس 
)5( فقط في عام )2004م(؛ حس���ب رأي بعض 

المحلّلين.
وف���ي اعتقادي: أنَّ بعض األنظمة التي ترفع 
راي���ة الديمقراطي���ة ما تزال تتش���ّبث بالحكم، 
وتجمع بين النقيَضيْن: االستبداد والديمقراطية، 
ل���ذا ق���د ال يكون عدد ه���ذه ال���دول المذكور 
دقيق���اً؛ إذا ما حاولنا تنزيل قي���م دولة القانون 
والمؤّسسات، وحماية الحريات وحقوق اإلنسان، 

على هذه األنظمة الخمسة))). 
وبرغم أنَّ عدد الدول المخفقة )الفاشلة( في 
إفريقيا؛ قد زاد بنسبة 10% في الفترة نفسها، مع 
توقف الحرب في أنغوال، وبعض الجيوب األخرى 
في القارة، نجد أنَّ هناك دوالً في القارة تسعى 
بخطوات حثيثة نحو بناء الدولة القانونية ودولة 

)1( تقرير منظمة العفو الدولية لعام2015/م، �س 61.

 Dr. monty G. marshall: conflict trends in Africa. )2(
.ibid

المؤّسسات، مع توقف هذه الحروب التي امتدت 
لعدٍد من السنوات، وأهّم نماذج هذه المجموعة:
 دولة جنوب إفريقيا: وبغّض النظر عن بعض 
أوجه القصور فيها هنا وهناك؛ فإنها تَُعدُّ نموذجاً 
م���ن النماذج الديمقراطية التي يمكن أن يُحتذى 
بها، فقد اس���تطاعت أن تتج���اوز أزمة التفرقة 
العنصرية بمس���اعي لجنة المصالحة والعدالة، 
التي خّففت بصورٍة كبي���رٍة من تلك االحتقانات 
الدفينة الت���ي كادت أن تؤدي إلى انهيار الدولة، 

وهو ما كانت تأمله األقلية البيضاء))). 
والنموذج اآلخ���ر دولة كيني���ا: التي تتقدم 
خط���وًة وتتراجع خطوات، فبرغ���م ما صاحب 
ديمقراطيتها من أزم���اٍت؛ فإنها تخطو مع ذلك 
خطًى حثيثة إلنشاء الدولة القانونية والمؤّسسية.

وهناك نم���اذج أخرى في بع���ض البلدان، 
وبخاّص���ة دول منطقة الجن���وب اإلفريقي، مثل 
دولة ماوي، وجزء من شرق القارة، مثل تنزانيا، 
والنموذج السنغالي في غرب القارة، وتونس في 

شمالها.. وغيرها.

دول �أ�صكال �لديمقر�طية:
 يبقى الجزء األكبر اآلن، هو دول »أشكال 
الديمقراطية«، التي يقوم صاحب الس���لطة 
فيها بتعدياٍت مّطردٍة في الدس���اتير لكي 
تتواءم مع  طموحاته الش���خصية، وتتناسب 
مع رغباته الش���خصية في السلطة والمال، 
وهذا يع���ود بالذاكرة إل���ى مصطلح »دولة 
الّنخبة« ف���ي فترة ما بعد االس���تقال، إذ 
ظهرت بثوٍب جديٍد تحت راية الديمقراطية؛ 
إرضاًء للغرب في صيحاته ودعواته لاقتداء 

بصيغه ومعاييره.

لمع،  هيثم  ترجمة  االإفريقية،  ال�سحوة  ف�سا�سي:  )3( اأ�ساني 
واالإعالن، �س  والتوزيع  للن�سر  الجماهيرية  الدار   : م�سراتة 

.3(8
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ولعّل هذه النماذج نفسها تكون في تراجٍع 
مستمٍر مع تنامي الوعي العام لدى الشعوب 
بحقوقه���ا، وقد ت���ؤدي الث���ورة اإلعامية، 
وانتش���ار وس���ائل التواص���ل االجتماع���ي 
المختلفة، إلى الحّد من تشّبث هؤالء الحكام 
بالس���لطة، وإيجاد صي���ٍغ جدي���دٍة للعقود 
االجتماعية بي���ن المكّونات المختلفة لعملية 
بناء الدولة القانونية والمؤّسسية، كما حدث 
مؤّخراً في دولة »بوركينافاس���و«، حيث خرج 
الشعب في مظاهراٍت سلميٍة أّدت إلى تنّحي 
الرئيس »بلي���ز كومباوري« الذي حكم الدولة 
ألكثر من س���بعٍة وعشرين عاماً، وكذلك أدى 
فوز الرئي���س الغامبّي الجدي���د »آدم بارو« 
بنس���بة أصوات كبيرٍة، في نهاية األمر، إلى 
إجب���ار الرئيس يحيى جامع على التنحي عن 
السلطة، ومغادرة الباد تحت تهديد الحرب 

األهلية.

خاتمة:
بناًء على ما س���بق؛ يتضح أن���ه ال يتأّتى 
اليوم البناء القوّي لدولة القانون والمؤّسسات 
والحكم الرشيد في إفريقيا من خال الجانب 
السياس���ّي فقط، بل ال بد أيضاً من تنشيط 
َدْور الجوان���ب االجتماعي���ة واالقتصادي���ة، 
وضمان الحريات وحماية حقوق اإلنسان، ألّن 
االندماج الوطنّي بي���ن المكونات االجتماعية 
البنية  وتنمية  البش���رية،  والتنمية  المختلفة، 
التحتي���ة، كلّها عوامل تس���اعد عل���ى قيام 
الدولة القانونية المؤّسسية، في مناطق ترقد 
على مخزوٍن َضخٍم م���ن الخيرات المختلفة؛ 
والمعدنية..  والمائي���ة  الزراعية  الموارد  من 

وغيرها. 
إنَّ تأس���يس الدولة القانونية والمؤّسسية، 
التي تحم���ي الحريات وحقوق اإلنس���ان، في 

إفريقي���ا الي���وم، يتطلب التطبي���ق الحقيقّي 
لمفاهي���م »الحكم الرش���يد« ومبادئه، وكذلك 
يتطلب تحويل نصوص االتفاقيات والمعاهدات 
الدولية التي ألزمت الدول اإلفريقية نفسها بها 
في إقامة دولة الحقوق والحريات والمش���اركة 
الحقيقي���ة في صناعة القرار، إلى واقٍع يعيش 
فيه المجتم���ع، ويُعدُّ هذا هو الضمانة األكيدة 
لوقف االقتتال واالحت���راب األهلي في الدول 
اإلفريقية، وكذلك الضمانة األساس���ية لوقف 
عمليات الفس���اد اإلداري والسياس���ي، وهي 
خطوة أساس���ية لبن���اء دولٍة يتواف���ق الجميع 
على إنش���ائها؛ بناًء على هذه المعايير وغيرها 
من أس���س الدولة القانونية، وهذه الضمانات 
لخصتها مب���ادرة »نيباد« في الجزئية المتعلقة 
بالديمقراطية والحكم السياسي، وذلك بتعزيز 
واإلدارّي  السياس���ّي  اإلطار  المس���اهمة في 
ف���ي الدولة اإلفريقية؛ تماش���ياً م���ع مبادئ 
الديمقراطية والدولة القانونية لتحقيق »الحكم 

الرشيد« في القارة.
وإلى حين إنش���اء مثل ه���ذه الدولة؛ فا 
بدَّ من نش���ر ثقاف���ة »الحكم الرش���يد« في 
المجتمع���ات اإلفريقية، وثقاف���ة أهمية بناء 
الدول���ة القانوني���ة، وأهمية دع���م البرامج 
المتعلقة بالحكم الرش���يد، كبناء مؤسس���ات 
المجتمع المدن���ي، وإصاح القضاء، وبرامج 
التكوين المدنّي العسكري)))، والوعي بحقوق 
اإلنس���ان، حتى نُوِجَد رأياً عاّم���اً، وبخاّصة 
وس���ط الّنخب اإلفريقية لتحقيق هذا الهدف 
إلى واقٍع مشاهد، خصوصاً في القرن الحادي 

والعشرين.. قرن اإلعام الجديد �

)1( عبدالقادر رزيق المخادعي: التحول الديمقراطي في القارة 
االإفريقية، مرجع �سابق، �س 226.
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»المستعربون األفارقة«
وتحّديات الهوّية

)قراءة سوسيو/ثقافية نقدية(

د. الخ�شر عبدالباقي محمد
مدي�ر المرك�ز النيجي�ري للبح��ث العربية – 

نيجيريا



مة متخ�ش�شة في �ش�ؤون القارة الإفريقية 97ثقافية ف�شلية محكَّ

عميٍق في حاضر األّمة ومستقبلها))). 
وفي إطار التقسيم الموضوعي؛ تتكون هذه 
الورقة من توطئٍة ومحوَريْن أساس���يَّيْن وخاتمة، 
ُعنيت التوطئة بش���رح حيثيات االرتباط بالهوّية 
الثقافي���ة العربية في المجتمع���ات اإلفريقية، 
وجذور التمظه���ر الثقافّي العرب���ّي في الحياة 
الفكرية لألفارق���ة، وفي المح���ور األول: بيان 
األطر العاّمة لمفهوم »المستعربون األفارقة«، من 
حيث السياقات والدالالت، عاوًة على تصنيٍف 
عامٍّ للمس���تعربين من حيث االرتب���اط بالهوّية 
العربي���ة، وفي المح���ور الثاني: ش���رٌح مفصٌل 
أفرزها  الت���ي  والمضاعفات  التحّدي���ات  ألهّم 
االنتم���اء للهوّية الثقافية العربية للمس���تعربين، 
وفي الخاتمة: تصّوٌر ورؤى لس���بل مواجهة تلك 

المشكات والتحّديات.

�لــمــ�ــصــتــعــربــون  �لأول:  �لـــمـــحـــور 
�لأفارقة.. �لمفهوم و�لدللة:

الهوّية: تكييف لالإطار المفهومي:
مصطلح »الُهوّية« مش���تق من الضمير »ُهو«، 
ويشير هذا المصطلح باستعماالته المتعددة إلى 
الماهية الجوهرية والحقيقية للذات الموصوفة، 

)3( المرجع ال�سابق نف�سه، �س 6.

يك�ون م�صطلح »الم�صتعرب�ون الأفارقة« قد 

االأو�ش�اط  ف�ي  ال�ش�يء  بع��س  جدي�دًا 

الثقافي�ة والأكاديمي�ة العربي�ة،  لك�ن المفهوم 

ال�ذي ي�شي�ر اإليه قدي�م، بل متج�ّذر في عمق 

م�ن  الكثي�ر  اأّن  في�ه  �ش�ك  ال  فمم�ا  التاري�خ)))، 

ال�شع�ب والق�ميات دخل�ا في اإطار اللغة العربية، 

وان�صه�روا ف�ي البوتقة الثقافي�ة العربية تمامًا، 

على الرغ�م من وج�د ح�اجز واعتب�ارات اإثنية 

جغرافية و�صيا�صية.. وغيرها.

وتُع���ّد إفريقيا واحدة من أبرز المناطق التي 
شهدت حضوراً ملموساً ومكّثفاً للثقافة العربية، 
والتي تج���ّذرت في أرجائه���ا، وترعرعت على 
أراضيها، حت���ى أصبحت تمّثل عنص���راً مهّماً 
في حياة الش���عوب اإلفريقية المس���لمة، وَغَدا 
للتعلي���م العربّي قيمة اجتماعي���ة كبيرة، وداللة 
ثقافية عميقة في الس���احة اإلفريقية؛ ألّن اللغة 
العربية هي وعاء الثقافة اإلسامية، وهي األداة 
المثلى لمعرفة مبادئ الدين الحنيف، وهي اللغة 
الوحيدة في العالم التي ترتبط بالدين ارتباطاً ال 

انفصام له))). 
وم���ن خال ه���ذه الرؤية؛ يتأك���د أّن اللغة 
العربي���ة تمّث���ل لنا قضية وج���ود، ألّن القضايا 
الثقافية ذات االرتب���اط بمكونات الهوّية، كاللغة 
العربية وثقافتها، قضي���ة ذات ثقٍل كبيٍر وتأثيٍر 

االأفارقة  الم�ستعربون   :)2005( محمد  عبدالباقي  )1( الخ�سر 
الجمعية  بمقر  ثقافية، محا�سرة  روؤية  النه�سوي:  والم�سروع 
القاهرة:   - االإفريقي(  لالتحاد  القومية  )اللجنة  االإفريقية 

الزمالك، �س 3.

)2( الخ�سر عبدالباقي محمد )2007(: واقع الثقافة العربية في 
والدرا�سات  للبحوث  في�سل  الملك  الريا�س: مركز  اإفريقيا، 

االإ�سالمية، �س 5.

المستعربون األفارقة 
مطالبون بحركٍة إصالحيٍة 
نشطة؛ للبرهنة على صحة 

االختيار وسالمة النهج 
الفكرّي الثقافّي العربّي الذي 

ينتمون إليه 
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وه���ذا يفيد أّن الهوّية: هي م���ا يُتعّرف بها على 
الش���يء في ذاته؛ من دون اللج���وء إلى عنصٍر 

خارجي.
وقد شاع اس���تخدام هذا المصطلح بشكٍل 
كبيٍر في المجتمع���ات المعاصرة، خصوصاً في 
أوس���اط الكتابات المتصلة بالعلوم االجتماعية 
)عل���م النفس – األنثروبولوجيا – السياس���ة - 
اإلع���ام.. وغيره���ا(، كما حظي بق���وة البروز 
كمصطلٍح فلس���فيٍّ محّمٍل بالداللة واإلشارة إلى 

يء))). خصائص الكينونة القائمة للشَّ
ويؤك���د مصطل���ح »الهوّي���ة«، والمفهومات 
المرتبطة به، األصال���ة االجتماعية والتاريخية 
للخصائ���ص المميزة لماهية أي���ة كينونة، ويقّر 
بمحورية الثقافة وتعّددها، بل تنّوعها في الزمان 
والمكان، إذن؛ مفهوم »الهوّية« باختصاٍر ش���ديٍد 
هو: عبارة عن كينونة اجتماعية ثقافية مستقلة.

الهوّية: تحديد لإلطار الداللي:
يمكن أن نحّدد »الهوّي���ة« من خال داللتها 
بأنه���ا: اإلرث الثقافّي المتراكم لمجموعٍة معينٍة 
م���ن األفراد أو المجتمعات م���ن خال التاريخ، 
وعب���ر أيديولوجي���ات كثيرة في مج���ال الفكر 
السياسّي واالقتصادّي والدين والعلوم الطبيعية، 
وهذا بغضِّ النظر عن المس���توى التطورّي لهذا 
التراث الفكري، كّل هذا يمّثل النمط األيديولوجّي 
الذي يرس���م ويحّدد ما يمكن  تسميته ب�»الهوّية 

القومية« أو »هوّية المجتمع«))).

الهوّية: ومحورية اللغة:
برزت اللغ���ة وفرضت وجوده���ا القوّي في 

)1( المعجم الو�سيط / الجزء الثاني، )1989(.

نقاًل  العربية؟  القومية  هي  ما   :)1959( الح�سري  )2( �ساطع 
المعا�سر..  العربي  المجتمع   :)1998( بركات  حليم  عن: 
درا�سات  مركز  بيروت:   6 ط  اجتماعي،  ا�ستطالعي  بحث 

الوحدة العربية، �س 35.

تحديد الهوّية القومية للشعوب، وظلت تمّثل منذ 
القدم أبرز مامح الهوّي���ة للكيانات والقوميات 
عب���ر التاري���خ، وال يوجد تصني���ٌف أو تعريٌف 
لمفه���وم الهوّية أو لتحدي���د مامحها ال يُدخل 
اللغة في صميم ه���ذا التحديد؛ على الرغم من 
لة  وجود االختاف حول العناصر األخرى المشكِّ

للهوّية))).
الم�شتعربون الأفارقة والهوّية الثقافية:     
يّتس����م مصطلح »المس����تعربون األفارقة« 
بالحداثة النس����بية من حيث الظهور والذيوع، 
وكذل����ك االنتش����ار، وله ح����دود ضيقة بعض 
الش����يء من حيث االس����تخدام في األوس����اط 
الثقافية واألكاديمية العربية، على الّرغم من أّن 
ما يشير إليه كمفهوٍم وداللٍة  قديم، بل متجّذر 

في عمق التاريخ. 
والمنطلق الفلس����فّي لهذه التس����مية؛ جاء 
من  خصائص »عالمية الثقافة اإلسامية«)))؛ 
باعتبار »الهوّية العربية« ش����أناً حضارّياً ثقافّياً 
بمرجعيته الدينية اإلس����امية، وليس����ت شأناً 
عنصرّياً أو إقليمّياً، ويؤكد ذلك شواهد كثيرة، 
منها: أّن الكثير من الشعوب والقوميات دخلوا 
في إط����ار العربي����ة، وانصهروا ف����ي البوتقة 
الثقافية العربية تماماً، من هذا الباب الواسع، 
عل����ى الّرغم من وج����ود حواج����ز واعتبارات 

جغرافية وسياسية.. وغيرها.

)3( المرجع ال�سابق، �س 36.

))( انظر في ذلك: 
اأ�س�سها  االإ�ــســالمــيــة  الح�سارة  الـــمـــودودي:  االأعــلــى  اأبـــو   -
بيروت:  الحداد،  عا�سم  اأحمد  ترجمة:  اأولى،  ط  ومبادوؤها، 

الدار العربية للطباعة والن�سر.
ط  ومقّوماته،  الإ�سالمي  الت�سور  خ�سائ�س  قطب:  �سيد   -

اأولى، بيروت: دار القراآن الكريم.
اأ�س�س   :)1(00( الميداني  حبنكة  ح�سن  عبدالرحمن   -
الح�سارة الإ�سالمية وو�سائلها، ط اأولى، دم�سق /بيروت: دار 

القلم.
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وانعكاس����اً لهذه التراتبية؛ تمّكنت العربية، 
وسّجلت حضوراً واضحاً وإنجازات ملموسة في 
مجتمعات إفريقية مختلفة، وظهر ذلك جلّياً من 
خال مجموعة من المعالم الحضارية والثقافية 
التي أفرزتها الثقافة العربية في حياة األفارقة، 
فقد كان لقيام عدٍد من الدول واإلمبراطوريات 
اإلفريقية اإلسامية آثارها الفاعلة في إحياء 
الثقافة العربية في بلدان إفريقيا المختلفة))).

وف����ي ه����ذه األي����ام، والظ����روف الدولية 
المعق����دة، خصوصاً في ظ����ّل تنامي عمليات 
غزٍو واس����تهداٍف متعمدة الستاب المقّدرات 
الثقافية للش����عوب، أصبح خ����ّط الدفاع األول 
حماية الت����راث العربّي اإلس����امي، وتأكد أّن 
من صميم الحفاظ على اللغة العربية وتجديد 
رس����التها في الحاض����ر والمس����تقبل العناية 
بمكتس����بات الحضارة العربية اإلسامية خارج 
الب����اد العربية، وتأتي إفريقيا في مقدمة تلك 
المناطق التي بها أعداٌد كبيرةٌ من المستعربين 
والمثقفين باللغ����ة العربية، يعيش هؤالء داخل 
مجتمع����ات ال تعترف بهذه اللغ����ة برغم انتماء 
مايين م����ن مواطنيها لثقافته����ا، األمر الذي 
جعله����م في حالة عزلٍة وإقص����اٍء ثقافي؛ على 
الرغم من أّن وطنيتهم ليس����ت محّل تشكيٍك أو 

ارتياب))).
الم�شتعربون الأفارقة.. محاولت 

الت�شنيف:
عل����ى الّرغم م����ن أّن القاعدة األساس����ّية 
لجماعات األفارقة المنتمي����ن للثقافة العربية 

اإنفاق   :)196(( فودي  بن  عثمان  بن  بلو  بن  محمد  )1( االإمام 
دار  القاهرة:  اأول���ى،  ط  التكرور،  ب��الد  تاريخ  في  المي�سور 

مطابع ال�سعب، �س )29 - 35(.

النه�سة،  م�سيرة  في  اإفريقيا   :)1980( �سيكوتوري  )2( اأحمد 
ترجمة: د. محمد البخاري، القاهرة: الهيئة العامة للكتاب، 

�س 223.

اتس����عت بش����كٍل كبير، حيث تضّم أكبر عدٍد 
من الش����عوب اإلفريقية بفضل العامل الديني 
)اإلس����ام(، وامتداد نفوذه وانتشار تعاليمه)))، 
فإّن الحركة الفكري����ة العلمية الثقافية العربية 
الثقافية  بالذات  بالوعي واإلدراك  المتش����ّبعة 
المس����تقلة لم تقم منذ سقوط اإلمبراطوريات 
اإلفريقية اإلس����امية ذات المرجعية الثقافية 
العربي����ة)))، وإذا ما حاولن����ا أن نضع خريطة 
تصّور لتصني����ف المس����تعربين األفارقة وفق 
بُعَديْن رئيَسيْن؛ هما: االنتماء للثقافة العربية، 
والتحدث باللغة العربي����ة بوصفها لغة الثقافة 
والفك����ر، فيمكن أن نتوصل إل����ى التصنيفات 

اآلتية))):
1 - فئة يتكل����م أفرادها باللغ����ة العربية، 
وتش����عر باالعتزاز لانتماء إلى ه����ذه الثقافة 
)لغة القرآن الكريم(: وهي الفئة الرئيسة التي 
تمّثل أكثر من 70% من مجموع المستعربين في 

إفريقيا.
2 - فئ����ة لديها حظٌّ من العربية، ولكنها ال 
تتحمس للمشاركة في الحياة الثقافية العربية: 
فهي تحاول أن تقف موقفاً حيادّياً في المعركة 

الثقافية الفكرية الدائرة في المجتمع.
3 - فئ����ة ذات انتماء للثقافة العربية بحكم 
التخّصص األكاديم����ي؛ لكنها ال تتكلم العربية: 
بل أحياناً لديها موقٌف متحّفٌظ من انتش����ارها 

المعلومات  ــع  روائ  :)1991( ال�سنو�سي  زغلول  )3( م�سطفى 
اأولى،  ط  المملكات،  من  فيها  نبغت  وما  اإفريقيا  اأقطار  عن 

الريا�س: مطابع ال�سرق االأو�سط، �س )112 - 120(.

االأفارقة  الم�ستعربون   :)2005( محمد  عبدالباقي  ))( الخ�سر 
والم�سروع النه�سوي للتوا�سل، محا�سرة بمركز �سالح كامل 

جامعة االأزهر ال�سريف - القاهرة،  �س 3.

)5( هذه التق�سيمات عبارة عن خال�سة نتائج  قراءات الباحث 
االإفريقية والمثقفين  ال�سوؤون  المعمقة في  وتاأمالته ولقاءاته 

بالعربية في بلدانها.
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وتعلّمها، حيث ترك����ت هويتها الثقافية العربية 
للذوبان في ثقافة الغرب.

4 - فئة ال تتكلم العربية، وال ينتمي أفرادها 
للعربية ثقافة، ولكنها تتحّمس لها وتدافع عنها: 
وتسعى بشتى الوسائل للتمكين لها؛ على  الّرغم 

من عدم معرفتها بالعربية أو إتقانها لها.
�لنتماء  تحّديات  �لثاني:  �لمحور 

�لثقافي للم�صتعربين �لأفارقة:
ألق����ت الهوّية الثقافية العربية التي يحملها 
بع����ض األفارقة بظالها عل����ى واقعهم، وعلى 
األوضاع التي يعيشون فيها، في ظّل مجتمعاٍت 
ذات طبيعٍة معّقدٍة سياس����ّياً ودينّي����اً وثقافّياً، 
وسوف نقتصر على أهّم ثاثة مجاالت رئيسة 
لتل����ك التحّديات، ه����ي: التحّدي����ات الذاتية، 

والتحّديات الداخلية، والتحّديات الخارجية.
التحّديات الذاتية:

تتمثل هذه التحّديات في إش����كالية الوعي 
بال����ذات الثقافي����ة، ويمّثل الوع����ي واإلدراك 
الحقيقيَّيْ����ن بالذات وطبيعتها أهّم الش����روط 
األساس����ية للتع����ّرف عل����ى كينون����ة الهوّي����ة 
والخصائص المميزة لها عن اآلخر، وقد أجمع 
المنّظرون لأليديولوجيات الفكرية القومية عبر 
التاريخ على: أّن اللغة تش����ّكل العنصر الرئيس 
واأله����ّم في تحديد الهوّية الثقافية ألية أّمٍة أو 
شعب، ولذا كانت اللغة العربية هي التي شّكلت 
تاريخّياً القاسم المشترك األول الذي أدى إلى 
بدايات الوعّي العربّي حتى قبل ظهور اإلسام، 
ومع شديد األسف؛ فإّن هناك معاني غائبة عن 
إدراك معظ����م المس����تعربين األفارقة في هذا 
الش����أن، وهي اإلدراك والوعي التام بذاتيتهم 
التبعية للخر)))،  الثقافية واس����تقاليتها عن 

الم�سلمين  لق�سايا  مدخل   :)1988( �سانا  �سالح  )1( عبداهلل 
اأولى،  والمجتمع، ط  الإن�سان  اإفريقيا.. درا�سة في  في غرب 

وبمعن����ى آخ����ر: ليس����ت العربية مج����ّرد لغٍة 
للتخاطب أو وعاٍء الختزان األفكار والمش����اعر 
والمعتقدات والرس����ائل، بل هي أبعد من ذلك 
بكثير، فهي الثقافة والحضارة واألفكار واآلمال 
التي تتجس����د بذاتها، فالحاجة ِجدُّ ماّسٍة إلى 
أهمية إثارة هذه الموضوعات والقضايا لزيادة 
تنمية الوع����ي الجماهيري، فالوع����ي بالواقع 
وتداعيات����ه وأولوياته ليس ترفاً فكرّياً أو تكّثراً 
معرفّي����اً، بل هو ض����رورة في غاي����ة األهمية 
والخط����ورة، وصناع����ة الوعي عملية ش����اّقة، 
تتطل����ب عمًا جاّداً دؤوب����اً؛ ال يقوم به إاّل ذوو 

الرأي والسداد من رّواد األّمة ونّظارها.
وكان من تداعيات هذه الحالة المؤس����فة: 
أنها جلبت تداعيات س����لبية في مجملها على 

المثقفين بالعربية، ومنها))):
- ظاهرة اليأس والجنوح نحو االستس����ام 
لمح����اوالت النفي من التاريخ؛ التي تكّرس����ها 
القوى المعادية لإلس����ام ولثقافته العربية في 

المنطقة.
- ظاهرة الضعف بَشْكلَيْه المادّي والمعنوي، 
حيث انتشر الضعف الفكري، وضمور المستوى 
الثقافّي والعلمّي بين المستعربين جّراء سلسلة 
عمليات ضغٍط اس����تهدفت مس����خهم  ثقافّياً 
وفكرّياً، والتي من توابعها ضعفهم في العربية، 
الشيء الذي أصبح ظاهرة منتشرة، بل متزايدة 
حتى في صفوف الذين كانوا يجيدونها ويتميزون 

بالملَكة السليمة في فترٍة من الفترات!!
- انحس����ار َدْور النخب����ة الثقافية العربية، 
حيث تمّثل هذه الظاهرة واحدة من اإلشكاالت 

القاهرة: دار القارئ العربي، �س )20 - 27(.

ثقافة  اإنــتــاج  نحو   :)2007( محمد  عبدالباقي  )2( الخ�سر 
عربية راقية في المجتمع النيجيري، محا�سرة بمقر المركز 

النيجيري للبحوث العربية / اإيوو-  نيجيريا، �س 10.
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وتجليات الضعف، بس����بب تغييب أدوار الكثير 
م����ن النخبة والصفوة من المس����تعربين داخل 
البيت اإلس����امي، بس����بب انتمائهم لمدارس 
ومش����ايخ وعلماء محلّيين، وساد بذلك نوٌع من 
الجم����ود الفكري، يُفرض في����ه الخضوع لتلك 
المدارس والمشايخ، ويُرغمون فيه على التخلي 
عن النقد االجتماعي والعلمي، وسادت الساحة 
الفكرية ثقافُة االتباع التبريري، والتضييق على 

النقد الموضوعي))).

االأفارقة  الم�ستعربون   :)2007( محمد  عبدالباقي  )1( الخ�سر 
لندوة  مقدمة  عمل  ورقــة  النقدية؟  الثقافة  مــن  والموقف 
العربي  بالمعهد  وال�سوابط«  المحّددات  النقدية:  »الثقافة 

التحّديات الداخلية: 
تنوعت ه����ذه النوعية م����ن التحّديات في 
الجوانب السياس����ية والثقافي����ة واالقتصادية 
واالجتماعية وغيرها، إال أننا س����نقتصر على 

إيراد ثاثة منها، هي:
1 - تحّديات الوس����ط السياس����ي: برزت 
اإلش����كالية السياس����ية في كون العربية ثقافة 
خارج ح����دود االعتبار السياس����ّي، وذلك في 
معظم األنساق واألنظمة السياسية في إفريقيا 
جنوب الصحراء، فعلى سبيل المثال: ال يوجد 

النيجيري، اإبادن نيجيريا تنظيم المركز النيجيري للبحوث 
العربية، نوفمبر، �س 5.
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لها وجوٌد معتبٌر داخل المؤّسس���ات الرسمّية 
الحكومي���ة، في ال���وزارات وغيره���ا، فهذه 
ياً حقيقّياً للوجود الثقافّي  الوضعّية تمّثل تحدِّ
العرب���ي، وعقبًة ف���ي طريق جع���ل العربية 
فاعًا ف���ي الحياة والمجتمع���ات اإلفريقية 

المعاصرة))).
2 - تحّديات الوس���ط االجتماعي: هناك 
تفاع���ٌل متبادٌل بين المجتمع والمس���تعربين 
األفارقة، غير أّن طبيع���ة الخاّصية الدينية 
للعربي���ة وثقافتها، والمتمثلة في اإلس���ام، 
قد ألقت بظالها عل���ى ذلك، فمعظم أوجه 
التفاع���ل االجتماعّي ف���ي غالبيته يأتي من 
مداخل االستخدامات االجتماعية للدين لدى 
هؤالء الن���اس، )اإلمامة – الفتوى - التوجيه 
واإلرش���اد الدين���ي.. إل���خ(، باإلضافة إلى 
اس���تخدامه في األعمال الروحانية للتحّصن 
من األرواح الش���ّريرة، األمر الذي استُغل في 
تشويه سمعة الكثير منهم، ورّوج له خصومهم، 
وضربوا على أوتاره، فوصفوا المس���تعربين 
األفارقة بأنهم: »أناس فاش���لون، ال يتعلمون 
سوى الصاة والصوم والدين، وأعمال السحر 

والشعوذة والدجل على الناس«))).
3 - تحّديات الوسط الثقافي: اإلشكالية 
الناجمة من الوس���ط الثقاف���ي لها َوْقٌع أكبر 
ومضاعفة ش���ديدة على أوضاعهم، فطبيعة 
النظرة إليهم سلبية وقاتمة، فُهم يعيشون حالة 
تغييٍب متعّمد، وإقصاٍء تامٍّ من دائرة االهتمام 
واالعتبار، فُهم- في نظر خصومهم- ليس���وا 
مثقفي���ن وال أنصاف مثقفين؛ م���ا داموا ال 
يعرفون اللغة األجنبية السائدة في المجتمع 

العربية  الثقافة  واقع   :)2007( محمد  عبدالباقي  )1( الخ�سر 
في اإفريقيا، مرجع �سابق، �س 17.

)2( عبداهلل �سالح �سانا )1988(، مرجع �سابق، �س63.

)اإلنجليزية أو الفرنس���ية(، ب���ل يُنعتون في 
بعض األوق���ات ب�»نصف إنس���ان«؛ ألنهم ال 

يرون الواقع إال من خال عيون الموتى)))!!
التحّديات الخارجية: 

وتتمثل في شبهات وإشكاالت مثارة ضّد 
الثقافة العربية في بعض المناطق اإلفريقية، 
ضمن حمات عدائية قوية تُشّن ضّد العرب 
وثقافته���م العربية، وترّوج له���ا بعض القوى 
والجه���ات عبر ع���دة قنوات في األوس���اط 
اإلفريقية، وتمّثل ف���ي جملتها تحّديات تعيق 
التقارب  لتعزيز  الرامية  والمحاوالت  الجهود 
بي���ن األفارقة والعرب من جه���ة، وبين المّد 
اإلس���امّي وانتش���اره من جهٍة أخرى، وهي 
���ط لها بعناي���ة، وتُنّظم بصور  حمات يُخطَّ
مختلف���ة، وفي أكثر من مج���اٍل وحقل، غير 
أّن الفكرة األساس���ية لها تقوم على: جدلية 
العاقة بين العروب���ة واألفريقانية بوصفهما 
هويتَيْن متناقضتَيْن ال يمكن أن يلتقَيا، وتسعى 
تلك الحمات لتدعيم اتجاهات التشكيك في 

نيات العناصر العربية.
وم���ن بين تلك الش���بهات واإلش���كاالت 

المثارة ما يأتي))): 
1 - اتهام العرب بالسعي لفرض استعماٍر 
جديٍد على إفريقيا وشعوبها عبر نشر الثقافة 

العربية.
2 - الدع���وة إل���ى عدم اعتب���ار الهوّية 

اإلفريقية لعرب شمال إفريقيا.
3 - الدع���وة إل���ى رفض قب���ول العربية 

)3( انظر في هذا ال�ساأن: علّي ح�سن كمارا )2002(: م�سكالت 
دار   - القاهرة  اأول��ى  ط  اإفريقيا،  غ��رب  في  الفكري  الغزو 

النهار، �س 35.

))( عبدالفتاح مقلد الغنيمي )1979(: الثقافة االإ�سالمية واللغة 
العدد  ال�سعودية،  الفي�سل  اإفريقيا، مجلة  في غربي  العربية 

22، �س 109.
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بوصفها لغة إفريقية وطنية.
4 - إث���ارة بعض التجاوزات التي حصلت 
في الماضي، والتركيز على )عملية المتاجرة 
باإلنسان اإلفريقّي األس���ود( من ِقَبل بعض 
العناص���ر العربي���ة، وتوظيفه���ا وتضخيمها 
لصالح القوى اإلمبريالية المعادية لإلس���ام 

وللعرب.
هذه التحّديات جميعها هي التي ش���ّكلت 
خلفي���ًة داعمًة للمواق���ف المتباينة لمختلف 
الجهات واألوساط في المجتمعات اإلفريقية، 
ذات التوّج���ه األنجلوفون���ي أو الفرنكفوني، 
من العربي���ة والمنتمين إلى ثقافتها)))، والتي 
تتأرجح ما بين مواقف عادية، وأخرى متخّوفة 
ومتشّككة، واستعائية وإقصائية تارة أخرى.

�لخاتمة:
إزاء ه���ذه التحّديات واإلش���كاالت؛ فإّن 
بحركٍة  مطالب���ون  األفارق���ة  المس���تعربين 
إصاحيٍة نشطة؛ للتأكيد والبرهنة على صحة 
االختيار وسامة النهج الفكرّي الثقافّي الذي 

ينتمون إليه، وذلك من خال:
- إحداث صحوٍة فكريٍة ثقافيٍة ش���املة 
بين المستعربين في إفريقيا: مهّمتها تجديد 

العربية  الثقافة  واقع   :)2007( محمد  عبدالباقي  )1( الخ�سر 
التفا�سيل  من  ولمزيد   ،2( �س  �سابق،  مرجع  اإفريقيا،  في 

يمكن الرجوع اإلى:
العربية  بين  ال�سراع   :)1991( االإلـــوري  عــبــداهلل  اآدم   -
الثقافة  مطبعة  لغو�س:  اأولى،  ط  نيجيريا،  في  والإنجليزية 

اأغيغي / نيجيريا.
ال�سنغال  الم�سلمون في  - عبدالقادر محمد �سيال )06)1(: 
المحاكم  رئا�سة  الدوحة:  الم�ستقبل،  واآفاق  الحا�سر  معالم 

ال�سرعية وال�سوؤون الدينية، كتاب االأمة، العدد 12 �سوال.
- محمد عبدالقادر اأحمد )1986(: الم�سلمون في غينيا، ط 

اأولى، القاهرة: مكتبة النه�سة الم�سرية.
الن�سال  تجربة   :)2005( محمد  عبدالباقي  الخ�سر   -
الوعي  مجلة  النيجيري«،  »النموذج  اإفريقيا  في  بالعربية 

االإ�سالمي الكويتية، العدد )7).

»الهوّية العربية« ليست شأنًا  
عنصرّيًا أو إقليمّيًا، بل هي 
حضارة وثقافة بمرجعيتها 

اإلسالمية

الحياة الثقافية العربية، والتي يتأّسس عليها: 
)المش���روع الحضاري للنهض���ة العربية في 
إفريقيا(، ويسبقه مشروع: )بناء الذات والهوّية 
الثقافية للمس���تعربين(، يستهدف في المقام 
األول: ترسيخ قضايا الهوّية ومفهومها، وَفْهم 
الذات، وتعميق االرتباط بين الذات والتراث 
والعمل  اإلفريقية،  والخصائص  اإلس���امّي 
على تطوي���ر حيثيات االرتب���اط بين التوّجه 

الثقافّي العربّي والخصائص اإلفريقية.
عاّم���ة،  العربي���ة  ال���دول  مطالب���ة   -
فيها  والثقافي���ة  التعليمي���ة  والمؤّسس���ات 
خاّص���ة، بتقديم مزيٍد م���ن العناية بإفريقيا 
في استراتيجيتها االثقافية: وتنويع المداخل 
والمقارب���ات، فا تقتصر على اإلطار الديني 

فحسب.
- أهمية المراجعة النقدية لواقع الخطاب 
العربّي في مس���ائل الهوّية والقومية العربية: 
لتتاءم م���ع المعطيات الحضاري���ة للثقافة 
العربي���ة، بوص���ف »الهوّية العربية« ش���أناً 
حضارّياً ثقافّياً بمرجعيته اإلسامية، وليست 

شأناً عنصرّياً أو إقليمّياً فحسب �
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أهم األحداث
 

بيلون منصبه. 
وكالة رويترز - 2017/1/12م

يغادر غامبيا بعد موافقته  ■ يحيى جامع 
على التخّلي عن ال�شلطة:

غادر رئيس غامبي���ا المنتهية واليته )يحيى 
جامع( باده إلى المنفى في غينيا االس���توائية؛ 
إثر إعان تنّحيه وتس���ليمه السلطة إلى الرئيس 
الجديد آداما بارو، بع���د مباحثاٍت أجراها معه 
زعماء أفارقة، لتنتهي بذلك األزمة السياس���ية 
الناجمة عن رفض جامع تس���ليم السلطة عقب 
هزيمته في االنتخابات الرئاسية، بعد قضائه 22 

عاماً على رأس الباد.
شبكة بي بي سي اإلخبارية – 
2017/1/22م 
تنزانيا  اأردوغ���ان ي�شل  التركي  ■ الرئي����س 

في م�شتهل جولة اإفريقية:
وصل الرئيس التركي رجب أردوغان, في 
23 يناير الماضي, إلى دار السام بتنزانيا، 
في مس���تهل جول���ٍة إفريقيٍة تش���مل أيضاً 
موزمبيق ومدغش���قر، وكان في اس���تقباله: 
رئي���س ال���وزراء التنزاني قاس���م مجاليوا، 
والسفيرة التركية في تنزانيا ياسمين أرألب، 

وعدٌد من المسؤولين.
ورافق الرئيس التركّي في جولته اإلفريقية، 
التي اس���تمرت حتى 26 يناير، عقيلته »أمينة«، 
ووزراء: الخارجية، واالقتصاد، والطاقة والموارد 

الطبيعية. 
وكالة األناضول – 2017/1/23م

■ اإ�شرائيل تحتّج على رئي�س جنوب اإفريقيا 
لمنع مواطنيه من زيارتها:

احتّج���ت وزارة الخارجية »اإلس���رائيلية«- 
رس���مّياً- على دعوة رئيس الدول���ة في جنوب 
إفريقيا )جاكوب زوم���ا( لمواطنيه إلى االمتناع 
عن زيارة إسرائيل، وقال ناطٌق بلسان الوزارة: إّن 
هذه الدعوة تُذّك���ر بالمقاطعة العنصرّية لليهود 

في أوروبا - حسب زعمه -.
وصف زوم���ا، في خطاب���ه الفتت���اح َدْورة 
المجلس الوطني، السياس���َة »اإلسرائيلية« بأنها 
تعمل عل���ى تخليد االحتال، وتمارس سياس���ة 
»آبرتهايد« ضّد الفلس���طينّيين، وقال إّن شعب 
جنوب إفريقيا، الذي عانى طويًا من اآلبرتهايد، 
ال يس���تطيع أن يشّجع نظاَم تفرقٍة عنصريٍة مثل 
»إسرائيل«، ودَعا شعبه أال يشّجع الزيارات إليها.

صحيفة الشرق األوسط – 2017/1/10م 

■ الرئي����س العاج���ي الح�ش���ن وات���ارا ُيعل���ن 
ت�شكياًل حكومّياً جديداً ويقّلل عدد الوزراء: 

أعلن رئيس س���احل العاج الحس���ن واتارا 
تشكيَل حكومة جديدة بتغييراٍت محدودة، وبعدٍد 
أقّل من الحقائب الوزارية، من 35 إلى 28 وزيراً؛ 

بينهم سبعة جدد.
احتف���ظ وزراء الدفاع والداخلي���ة والمالية 
والموازن���ة والزراع���ة بحقائبهم، وس���يحتفظ 
مارس���يل أمون تانوه، الذي ُعّين وزيراً- مؤقتاً- 
للش���ؤون الخارجية في نوفمبر، بمنصبه، وحّل 
تيري تان���و محّل آداما تونج���ارا بمنصب وزير 
الطاق���ة، كما َفَقد وزير التج���ارة جان - لويس 
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بش���هادة المراقبين الدولّيين، في مجّمع مطار 
مقديش���و الذي تحميه حوائط مضادة للقنابل، 

ويخضع إلجراءات أمٍن مشّددة.
وأقّر الرئيس المنتهية واليته حس���ن ش���يخ 
محمود بالهزيمة؛ بعدما اتضح استحالة فوزه في 
جولٍة ثالثة، وقّدم تهانيه إلى الرئيس المنتخب، 
وأدى فارماجو اليمين القانونية رئيس���اً جديداً 
للصومال، وش���هدت العاصمة مقديشو احتفاالً 

كبيراً بفوزه.
وكالة رويترز - 2017/2/8م

يختطف���ون م�شوؤولين بالأمم  ■ مجهولون 
المتحدة بالكونغو الديمقراطية:

قالت حكومة جمهورية الكونغو الديمقراطية 
إّن مجهولي���ن خطف���وا أمريكّياً وس���ويدية من 
مس���ؤولي األم���م المتحدة، في إقليم كاس���اي 
بوس���ط الكونغو، وقال بياٌن للحكومة موّقع من 
وزير اإلعام المبرت ميندي: إّن مايكل ش���ارب 
)أمريكي( وزايدا كاتاالن )سويدية( »وقَعا في يد 
قوى س���لبية لم يتّم تحديدها بعد«، إلى جانب 4 
مواطني���ن كانوا معهما، قرب قرية نجومبي، ولم 

يحّدد البيان وقت الحادث.
كان األمير زيد بن رعد الحس���ين، مفّوض 
األمم المتحدة الس���امي لحقوق اإلنس���ان، قد 
طال���ب الكونغو الديمقراطية الش���هر الماضي 
بالتحقي���ق ف���ي تقارير موثوقة تفي���د بارتكاب 
فظائع، تش���مل إعدام���ات دون محاكماٍت على 

أيدي القوات المسلحة. 
وكالة رويترز - 2017/3/14م

رئي�ش���اً  ت�ش���اد  خارجي���ة  وزي���ر  انتخ���اب   ■
لمفو�شية التحاد الإفريقي:

انتُخب وزير الخارجية التش���ادّي موسى فقيه 
رئيس���اً لمفوضية االتحاد، وكان المنافس الرئيس 
لفقيه ف���ي الجولة األخيرة: وزي���رة خارجية كينيا 
»أمينة محمد«، وكانت الس���نغال ق���د دفعت أيضاً 
بمرّشح؛ لكنه خرج في جولٍة أُجريت في وقٍت سابق.
وكالة رويترز – 2017/1/30م 

الإفريق���ي بعد  المغ���رب لالتح���اد  ■ ع���ودة 
�شنوات من الخالف ب�شاأن ال�شحراء الغربية:

أعاد االتح���اد اإلفريقّي- رس���مّياً- لدولة 
المغرب عضويتها؛ بعد أكثر من ثاثة عقود من 
انس���حاب الرباط؛ بسبب خاٍف بشأن اعتراف 
منظم���ة األم���م اإلفريقية )االتح���اد اإلفريقّي 
حالّياً( بالصحراء الغربية التي يس���يطر المغرب 

على معظم أجزائها منذ 1976م.
ولّوح العاهل المغربّي الملك محّمد السادس، 
الذي ب���دأ حملًة منذ الع���ام الماضي من أجل 
العودة لاتحاد، لرؤس���اء الدول والوفود، وسط 
تصفيق الحضور، وذلك في نهاية القّمة السنوية.

وكالة رويترز - 2017/1/31م 

وزراء ال�شوم���ال ال�شاب���ق محم���د  ■ رئي����س 
عبداهلل فرماجو يفوز بانتخابات الرئا�شة:

فاز المرّشح الرئاسّي محمد عبدالله فرماجو 
رئيس الوزراء الس���ابق، الذي تعلّ���م بالواليات 
المتحدة، برئاسة الجمهورية، بعد حصوله على 
184 صوتاً في الجول���ة الثانية من االنتخابات، 
التي جرت بأجواء تس���ودها النزاهة والشفافية، 
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المفوضي���ة األوروبية خّصصت حتى اآلن أكثر من 
381 مليون يورو؛ لمواجهة األزمة اإلنسانية بجنوب 

السودان منذ اندالع الصراع في ديسمبر 2013م.
الوكالة اإليطالية لألنباء )آكي( – 
2017/2/21م

■ وزي���ر المالي���ة: نيجيريا ت�شعى للح�شول 
عل���ى قر����سٍ م���ن البن���ك الدول���ّي بقيم���ة ملي���ار 

دوالر: 
قال وزير المالية النيجيري كيمي اديوس���ون: 
إّن ب���اده بحاجٍة القتراض م���ا ال يقّل عن مليار 
دوالر م���ن البنك الدولي، وأض���اف: أّن نيجيريا 
تأم���ل في التوقي���ع خال األش���هر القادمة على 
قرٍض بقيمة 1.3 مليار دوالر من بنك الصادرات 
والواردات الصيني؛ لتمويل مش���روعات س���كك 

حديدية في الباد.
وكالة السودان لألنباء )سونا( – 
2017/2/21م

ق���وات اإفريقي���ة تح���ّرر 5000  ■ الكامي���رون: 
محتجز لدى بوكوحرام:

قالت الكامي���رون إّن قوات م���ن دوٍل بغرب 
إفريقي���ا حّررت )5000( ش���خص؛ كانت جماعة 
بوكوح���رام تحتجزهم في عّدة قرى، عند الحدود 
داخل الكاميرون، وكانوا رهائن ال يمكنهم مغادرة 
القرى، وقال وزير االتصاالت الكاميرونّي عيسى 
بكري: إّن العملية أسفرت عن مقتل أكثر من )60( 
مس���لّحاً، وتدمير قاعدة للجماع���ة على الحدود 
مع نيجيريا، وباإلضافة إل���ى ذلك؛ أُلقي القبض 
على )21( شخصاً يُش���تبه في انتمائهم لجماعة 
بوكوح���رام، في العملي���ة التي تّم���ت في جبال 

ماندارا، من 26 فبراير حتى 7 مارس.
وكالة رويترز – 2017/3/15م 

الدولي يمّول م�شروعاً للزراعة  ■ الم�شرف 
الذكية في كينيا بقيمة 25.9 مليون دولر:

أعلنت مجموعة المصرف الدولّي أّن المصرف 
أقّر تموي���ًا بقيمة 25.9 ملي���ون دوالٍر أمريكيٍّ 
لدعم مش���روٍع للزراعة الذكية ف���ي كينيا، يهدف 
إلى تحس���ين اإلنتاجية الزراعي���ة، وبناء المرونة 
المزارعين  المناخية، ويس���تهدف  التغّيرات  تجاه 

محدودي اإلمكانيات، والمجتمعات الرعوية.
وسيس���اهم الدعم في تموي���ل تطوير نظاٍم 
للتوّقع في مجال الزراعة، والطقس، والمعلومات 
التس���ويقية، وس���يذهب 60% م���ن التمويل إلى 
مجاالٍت إنمائية رئيس���ية، مثل الخدمات الريفية، 

وإدارة البنى التحتية، والموارد المائية.
وكالة أنباء عموم إفريقيا )بانا برس( – 
2017/2/15م

يقّدم م�شاعدات طارئة  الأوروبي  ■ التح���اد 
لجنوب ال�شودان تقّدر ب� 82 مليون يورو:

أعلن���ت المفوضي���ة األوروبية ع���ن تقديم 
مساعداٍت طارئة، بقيمة 82 مليون يورو، لجنوب 
السودان؛ لمواجهة المجاعة التي تعاني منها للمرة 

األولى منذ انفصالها عام 2011م.
وذك���رت المفوضي���ة أّن 100 ألف ش���خٍص 
يعان���ون الجوع بمناطق مختلفة، في حين أّن %40 
من السكان بحاجٍة لمس���اعداٍت عاجلة؛ لتجنيب 

الكثير من األشخاص الموت جوعاً.
من جهته؛ أوضح كريس���توس س���تيليانيدس، 
مفّوض االتحاد األوروبّي للمساعدات اإلنسانية، أّن 

إفريقيا باألرقام



مة متخ�ش�شة في �ش�ؤون القارة الإفريقية 107ثقافية ف�شلية محكَّ

■ »إّن الق���ارة اإلفريقية يجب أن تلعب َدْوراً أكثر فعالي���ة على الصعيد الدولي, وإّن 
الّس���لم واألمن يُعّدان من »أبرز األولوّيات« بالنسبة لألفارقة لتحقيق التنمية في القارة، 

وإّن االتحاد اإلفريقّي لديه الوسائل للقيام بذلك«.
موسى فاكي محمد، وزير الشؤون الخارجية التشادّي ورئيس المجلس التنفيذي 
لاتحاد اإلفريقي، في كلمته بملتقى الّسلم واألمن في إفريقيا، في وهران - الجزائر 
2016م
■ »القارة اإلفريقية هي األكثر تضّرراً جّراء تغّير المناخ؛ برغم أنها ال تُنتج س���وى %4 
فقط من انبعاثات الغازات التي تؤّدي لاحتباس الحراري، وإفريقيا تدفع ثمناً غالياً في 
المعادلة المناخية، وهي- بدون ش���ك- القارة األكثر تضّرراً، وإّن التقلبات المناخية في 
العالم تعيق بش���كٍل كبيٍر التنمية في إفريقيا، وتهّدد على نحٍو خطيٍر الحقوق األساس���ية 

لعشرات المايين من األفارقة«.
العاهل المغربي محمد السادس، في كلمة له بالجلسة االفتتاحية ل� »قّمة العمل 
اإلفريقية«، التي تُنّظم على هامش مؤتمر األمم المتحدة للمناخ »كوب 22«، في مدينة 
مراكش - المغرب 2016م
■ »على القارة اإلفريقية- الغنية بالموارد الطبيعية والبش���رية- أن تشّق طريقها نحو 
الديمقراطية، إّن العديد من البلدان اإلفريقية تش���هد نهضًة وتحوالٍت باتجاه القطع مع 

الديكتاتورية التي ساهمت في نهب ثروات القارة«.
رئيس الجمهورية التونسي السابق »محمد المنصف المرزوقي«، في كلمته حين 
لقائه سفراء المجموعة اإلفريقية في األمم المتحدة، على هامش الدورة 25 لحقوق 
اإلنسان 2014م

قالو عن إفريقيا
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33 عاماً من الخروج؟ بعد  الإفريقي  التحاد  اإلى  المغرب  عادت  ■ لماذا 
اس���تُقبلت عودة المغرب إلى االتحاد اإلفريقي، بعد غياٍب داَم 33 عاماً، بالفرح في المملكة المغربية، 

بوصفها انتصاراً دبلوماسّياً؛ من شأنه أن يساعد الباد على استعادة مكانتها في القارة. 
ويُنظر إلى إعادة قبولها أيضاً بمثابة النجاح الش���خصّي للملك محمد السادس، الذي قام في السنوات 
عاً ما يقرب من 1000 اتفاقية تعاون منذ عام  الماضي���ة بزياراٍت ال تُحصى إلفريقيا جنوب الصح���راء، ُموقِّ

2000م، ومحاوالً إبراز باده بوصفها صديقاً ومستثمراً كبيراً.
في أثناء حديثه بأديس أبابا، بعد القرار، قال الملك: »إنه ألمٌر جيٌد جّداً العودة إلى الوطن، بعد الغياب 
لفترٍة طويلٍة جّداً، إنه يوٌم جيٌد عندما يمكنك إظهار عاطفتك لمنزلك الحبيب.. إفريقيا هي قارتي، وبيتي«.

غادرت المغرُب س���لَف االتحاد اإلفريق���ي- منظمة الوحدة اإلفريقية- ع���ام 1984م، احتجاجاً على 
اعترافها بالصحراء الغربية، وبالرغم من أّن النقاش حول إعادة المغرب بَدا وكأنه وقع بش���كٍل مفاجئ، مما 
أسفر عن 39 صوتاً مؤّيداً، و 9 أصوات معارضة, فإّن المراقبين يقولون بأّن هناك لحظاٍت متوّترة، وعقبات 
يج���ب التغلّب عليها قبل إبرام الصفقة، وكانت هناك طلب���اٌت لتأجيل التصويت، مع اقتراٍح آلخرين بتكوين 

لجنة أّوالً التخاذ قراٍر بشأن الحدود.
كان معارضو المغرب التقليدّييون هم األوزان الثقيلة باالتحاد اإلفريقي: فالجزائر تس���تضيف عشرات 
اآلالف من الاجئين الصحراوّيين، وقّدمت َدْعماً لمقاتلي البوليساريو؛ وجنوب إفريقيا أعلنت معارضًة قويًة 
ضّد االس���تعمار المغربي. ويُقال بأّن البلَديْن تحّرَكا ضّد اإلعادة، ولكن التحّركات الدبلوماسية التي قام بها 

زعماء االتحاد اإلفريقّي قد خّففت مخاوفهم.
إعادة االنضمام إلى االتحاد:

يب���دو أّن مفتاح التحّول اإليجابّي، ف���ي عاقات المغرب مع االتحاد اإلفريقي، يكمن في اس���تهداف 
المغرب إلفريقيا الغربية الناطقة بالفرنس���ية في الس���نوات األخيرة، بَْدءاً من توقيع اتفاقيات الفوس���فات 
العماق���ة لمس���اعدة المزارعين األفارقة، وفت���ح بنك »التجاري وفا« ما ال يقّل ع���ن 3500 فرع في جميع 
أنحاء إفريقيا، وتقديم ش���ركات االتصاالت وغيرها منتجات وخدمات جديدة، وفي ديسمبر؛ أعلن المغرب 
مش���روعاً م���ع نيجيريا لبناء خط أنابيب، لتوريد الغاز إلى بلدان غ���رب إفريقيا، مثل الغابون وكوت ديفوار 
وتش���اد والس���نغال، المعروفة بتعاطفها مع موقف المغرب.. لقد كان الدافع: الرغبَة في تحقيق التوازن في 

التأثير الجزائري.
وقد تكون التحركات المغربية األخرى ساعدت أيضاً في إقناع المشّككين، مثل إعادة المغرب محاكمة 
24 صحراوّياً، في قضية أحداث ش���غب، أمام محكمة مدنية، بعد أن ُحكم عليهم في محاكمة عس���كرية، 
ُفتحت هذه القضية قبل أس���بوٍع من تصويت االتحاد اإلفريقي، وإن كان تّم تأجيلها بعد أياٍم وسط خافاٍت 

مع وزارة الدفاع.
وبالرغم من النجاح الدبلوماس���ّي غير المش���كوك فيه للعودة إلى االتحاد اإلفريقي؛ فحقيقة امتاك 

الجمهورية الصحراوية مقعداً في االتحاد اإلفريقي تركْت في أفواه كثيٍر من المغاربة َطْعماً ُمّراً.
من جانبهم؛ رّد المس���ؤولون من الصحراء الغربية على إعادة قبول المغرب: بأنها »فرصة للعمل معاً«، 
مشيرين إلى أنهم سيدفعون االتحاد اإلفريقّي إلى اتخاذ إجراءات »فيما يتعلّق باستفتاٍء شعبيٍّ في الصحراء 
الغربية«. إّن طرد الصحراوّيين كان دائماً خّطاً أحمر بالنس���بة لمنتق���دي المغرب، وبإمكان قيادة االتحاد 
اإلفريق���ي أن تفّضل تفادي التصويت حول هذه القضية حالّياً، ويبدو أّن المغرب قبلت هذا- على األقّل في 
الوقت الراهن- كجزٍء من نْهٍج أكثر ميًا للمصالحة الش���املة؛ بعد ش���جارها الدرامّي مع االتحاد األوروبّي 

واألمم المتحدة في عام 2016م.
»لقد كان انتصاراً - صغيراً- للبوليساريو: أّن الملك اضُطّر لقبول الجلوس في نفس الغرفة كما جلسوا، 
؛ قالت المغرب أنها لن تفعله أبداً«؛ تقول ليسل لوو- فاودران، مستشارة في معهد دراسات  وهو شيءٌ تاريخيٌّ

األمن بجنوب إفريقيا، كانت بين َمن حضروا القّمة.
بقلم: سيليست هيكس– موقع أفريكانارجومنتس،

ترجمة واختصار: قراءات إفريقية - 2017/2/2م

آراء ورؤى
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■ الخط���وط الجوي���ة الإثيوبي���ة الأول���ى ف���ي اللت���زام بمواعي���د الرحالت في 
اإفريقيا وال�ضرق االأو�ضط:

احتلّت ش���ركة النقل الج���وّي اإلثيوبية »إثيوبيان ايرالينس« المرك���ز األول في االلتزام 
بمواعيد الرحات، في إفريقيا والشرق األوسط، كما حازت المركز ال�11 عالمّياً، حسب تصنيف 
يناير 2017م، لهيئة »فايت ستاتس«، المزّود الرئيس ببيانات الرحات في الوقت الفوري عبر العالم.

وأوضح بياٌن أّن قرابة 8000 رحلة س���ّيرتها الش���ركة اإلثيوبية في يناير الماضي، وصلت منها %81 
متأخرة عن موعد الوصول المعلن بأقّل من 15 دقيقة.

يُذكر أّن ش���ركة الخطوط اإلثيوبية نالت في 2016م جائزة »سكاي تراكس« ألفضل شركٍة جويٍة في إفريقيا 
م���ن حيث الطواق���م، كما حصلت على جائزة »الش���ركة اإلفريقية للعام« التي تمنحها رابطة الش���ركات الجوية 

اإلفريقية، وذلك للسنة الخامسة على التوالي.
وتس���ّير الش���ركة اإلثيوبية أكثر من 95 وجهًة دولية، و 20 وجهًة داخلية، وتزيد رحاتها اليومية على 200 

رحلة، كما تعتزم أن ترفع وجهاتها الدولية إلى 95 بحلول 2025م. 
وكالة أنباء عموم إفريقيا )بانا برس( – 2017/2/14م

وال�شرف في 2016م: القرو�س  من  قيا�شية  م�شتويات  يبلغ  للتنمية  الإفريقي  ■ الم�شرف 
كش���ف رئيس المصرف اإلفريقّي للتنمية )أكينومي أديس���ينا( أّن المؤّسس���ة المصرفي���ة اإلفريقية بلغت 
مس���تويات قياسية من القروض والمصادقات على صرف المبالغ في 2016م، حيث وصلت- على التوالي- إلى: 

10.7 مليارات دوالر، و 6.4 مليارات دوالر. 
كما حّقق المصرف أرقاماً قياس���ية؛ منها حجم المحافظ النشطة الذي ارتفع ب�23%؛ ليبلغ 44 مليار دوالر، 

وكذلك نسبة المشاريع ذات الخطر التي تراجعت ب�%22. 
وحافظت المؤّسسة المالية اإلفريقية على عامتها االئتمانية »ثاثية أ« في مناٍخ اقتصاديٍّ صعب.

وكالة أنباء عموم إفريقيا )بانا برس( – 2017/2/16م
النيجيري يدافع عن �شيا�شة تقييد الواردات: المركزي  ■ محافظ 

قال جودوين إميفيلي محافظ البنك المركزي النيجيري: إّن القيود التي يفرضها البنك على العملة الصعبة 
ساهمت في زيادة إنتاج المواد الغذائية محلّياً.

وكان ممّولون انتقدوا وقف البنك المركزي تخصيص عملٍة صعبٍة الس���تيراد نحو 700 سلعة؛ من أجل دعم 
العملة المحلية التي تضّررت نتيجَة انخفاض إيرادات النفط، فضًا عن زيادة إنتاج المواد الغذائية محلّياً.

ونقل���ت صحيفة فينجارد Vanguard عن المحافظ قوله: »هذه السياس���ة وليدة الضرورة؛ للحفاظ على 
النقد األجنبي«، وأضاف: يجب دعم هذه السياس���ة كفرص���ٍة لتغيير هيكل االقتصاد، وإحياء الصناعة المحلية، 
وخلق فرص عمٍل لمواطنينا«، ونقلت صحيفة this day النيجيرية قوله: »استمعت لمحلّلين يقترحون أن نقتفي 
أثر مصر ونحّرر النايرا«؛ »ما لم يقولوه لكم؛ إنه عقب تعديل س���عر العملة يتجاوز معّدل التضخم في مصر %30 

حالّياً.. هل نريد أن يحدث ذلك في نيجيريا؟«.
وكالة رويترز – 2017/3/12م

على الإنترنت: بها  اً  خا�شّ نطاقاً  تطلق  ■ اإفريقيا 
أعلن االتحاد اإلفريقّي إطاق نطاٍق على اإلنترنت: »دوت أفريكا« ».africa«، إلعطاء »هوّية رقمية« للقارة، 

وسيكون اسم النطاق متّوفراً في يوليو القادم.
وف���ي كلمٍة لها؛ قالت دالمين���ي زوما: »يحّق لنا أن نحتف���ل بانتصاراتنا، وتحقيقنا لهذا المش���روع الكبير 
والفعال«، مؤّكدة أهميته للقارة اإلفريقية، وأش���ارت إلى أّنه »سيس���اعد على تبادل األفكار بين األفارقة، وسرد 

تجاربهم وقصصهم«.
م���ن جهتها؛ قالت إلهام إبراهيم رئيس���ة الفريق المكلّف بالبرنامج: إّن »الفكرة بدأت منذ ثماني س���نوات، 
بموافقة القادة األفارقة«، وقال »الكي ماسيليا« المدير التنفيذي لشركة »دوت أفريكا«: »إّن برنامج دوت أفريكا 
س���يجعل القارة كمجتمٍع واحٍد تحت مظلٍّة واحدة«، وأشاد بمس���توى التفاعل الذي وجده المشروع، مبّيناً أنه تّم 

تسجيل 2 مليون عضٍو من رجال األعمال األفارقة.
وكالة األناضول – 2017/3/12م

إفريقيا
والتنمية
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■ بع���د حظ���ر ن�ش���اط الجماع���ة.. تحوي���ل م�شج���د لالأحمدي���ة القادياني���ة في جزر 
القمر اإلى مركز لل�شرطة:

قام وزير داخلية جزر القمر, في يناير الماضي، بتحويل مسجد األحمدية القاديانية 
بمدينة ميرونتس���ي في جزيرة أنجوان، إلى مركٍز للشرطة، بعد حظر نشاط الجماعة، 
وحضر الوزير بنفس���ه عملية الهدم، واستام الشرطة للموقع؛ ليكون المركز األساسّي 

لرجال الّدرك بالجزيرة.
وكان���ت حكومة الرئي���س غزالي عثمان، الذي قضى في الحكم نحو 9 أش���هر، قد 
أغلقت مراكز الش���يعة اإليرانية، وقامت بترحي���ل العاملين اإليرانّيين فيها إلى بادهم، 

وقد لقي القرار ترحيباً واسعاً في أوساط العلماء والجمعيات اإلسامية في الباد.
قراءات إفريقية – 2017/1/15م

�شيعي: زعيٍم  عن  الإفراج  اإلى  نيجيريا  تدعو  الدولية  ■ العفو 
دعت منظمة العف���و الدولية نيجيريا إلى اإلفراج ع���ن إبراهيم زكزكي، وهو زعيم 
جماعة شيعية بنيجيريا ترغب في إقامة دولة شيعية على غرار إيران، دخل السجن عدة 
مرات، واعتُقل هو وزوجته في ديسمبر 2015م في زاريا بشمال نيجيريا؛ إثر اشتباكات 
دامية مع الجيش النيجيري ومقاومة أتباعه للس���لطات، واتهم الجيش أنصار الزكزكي 

بمحاولة اغتيال ضابٍط رفيع، لكنهم ينفون ذلك.
جديٌر بالذكر أّن الشيعة في نيجيريا أقلية صغيرة، والغالبية العظمى من المسلمين 

من السّنة. 
وكالة فرنس برس - 2017/1/17م

■ طلباً للغيث.. مئات ال�شومالّيين يوؤدون �شالة ال�شت�شقاء في مقدي�شو:
أّدى مئات الصومالّيين، ورئيس الوزراء، وبعض مسؤولي الحكومة، صاة االستسقاء، 
رج���اء زوال الجفاف والمجاع���ة اللَذيْن ضربَا الباد، تلبيًة لدع���وة الرئيس الصومالّي 

محمد عبدالله فرماجو.
أُقيمت صاة االستس���قاء في باحة مسجد التضامن اإلسامي، قرب مقّر البرلمان 
الصومال���ي، وتوّجه المصلّون إلى الله بالدعاء أن ين���ّزل الغيث، وألقى الخطبة خطيب 
المس���جد شريف عبدالرحمن، ودَعا فيها إلى االبتعاد عن المعاصي، والتي يُعّد تفّشيها 

من أهّم األسباب المانعة لرحمة الله وإنزال الغيث.
من جهته؛ دَعا رئيس الوزراء الصومالي )حس���ن علي خيري( المواطنين لمساعدة 

أشقائهم الذين تضّرروا جّراء الجفاف. 
وكالة األناضول - 2017/3/15م

فرق وأديان
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اإمارات الهو�شا الإ�شالمية في �شماَلي نيجيريا:
تشمل باد »الهوسا« ما يُعرف اآلن بنيجيريا الشمالية، وجزءاً من جمهورية »النيجر«، وكانت- في العصور 
ها من الشمال: باد »أهير«  الوس���طى- تقع بين س���لطنتَى »مالي« و »صنغي« غرباً، و »البرنو« ش���رقاً، وتحدُّ

والصحراء الكبرى، ومن الجنوب: ما يُعرف اآلن بنيجيريا الجنوبية.
و »الهوس���ا« Hausa )أو الحوصا(: مصطلح يُطلق على الذين يتكلمون بلغة »الهوسا«، وليس هناك جنٌس 
بهذا االس���م؛ إذ إّن أغلب الهوس���اوّيين جاؤوا نتيجًة المتزاج جماعاٍت كثيرة، أهّمها: الس���ودانيون أهل الباد 
األصليون، والطوارق من البربر، والفوالنيون وغيرهم، ونتج عن االمتزاج هذا الشعب الذي يتكلم لغة »الهوسا« 

التي انتشرت في إفريقيا الغربية؛ حتى أصبحت لغة الناس والمعامات. 
وعلى الرغم من أّن المتكلمين بلغة »الهوسا« كانوا يتكلمون لغًة واحدة، ويدين معظمهم باإلسام، فإنهم لم 
نُوا سبع إمارات صغيرة، تُعرف باسم: إمارات أو ممالك »الهوسا«، وهي: »كانو«،  يعيشوا في دولٍة واحدة، بل َكوَّ
و »كاتس���ينا«، و »زاريا«، و »جوبير«، و »دورا«، و »رانو«، و »زمفرة«. كانت كّل إمارٍة مستقلًة عن األخرى، وكانت 
الحروب تندلع بين حّكامها كثيراً؛ نتيجًة ألطماع كلٍّ منهم في السيطرة على اآلخر؛ أو لتحالف أحدهم مع قوٍة 

كبيرٍة مجاورة، مثل دولة »برنو« من الشرق، و »مالي«، ثّم »صنغي«، من الغرب.
اش���تهر الهوس���اوّيون بالمهارة في الزراعة والصناعة، كما استغلوا موقع بادهم المتوسط بين »السودان 
الغربي« و »السودان الشرقي« في االشتغال بالتجارة، ومهروا في هذه الِحْرفة، فكانوا من أكثر التّجار مغامرة.

وكانت قوافلهم تخترق الصحراء الكبرى ثاثة أش���هر كّل عام؛ لتزوِّد »طرابلس« و »تونس«، وغيرهما في 
شمال إفريقيا، بمنتجات باد »السودان« من ذهٍب وعاٍج ورقيق، واتجهوا شرقاً إلى »برنو«؛ حيث فتحوا طريقاً 
للتج���ارة عام )856ه����/1452م(، كما اخترقت قوافلهم الغابات جنوباً، فوصل نش���اطهم التجارّي إلى »نوب«، 
لوا حتى حوض »فولتا« األوسط. وقد أدَّى هذا إلى انتشار اإلسام، وازدياد تأثير الثقافة العربية اإلسامية،  وتوغَّ
وسيطرة تّجار »الهوسا« على النشاط التجارّي في جميع أنحاء »السودان األوسط«، وتضّخمت جالياتهم في كّل 
المراكز التجارية المهّمة، وأصبحت لغتهم لغة التخاطب العاّمة في األس���واق والمعامات، وازدادت سيطرتهم 
ى  على التجارة في باد »الس���ودان« بعد انهيار س���لطنة »صنغي« اإلسامية س���نة )1000ه�/1591م(، مما أدَّ
إلى تحّول المجَرى الرئيس للحركة التجارية إلى باد »الهوس���ا«، وقفزت »كانو« و »كاتسينا« خاّصًة إلى مكان 
يْن من مراكز التجارة والحضارة حينها، وخصوصاً بعد أن أصبحتَا  الصدارة والش���هرة؛ بوصفهما مركَزيْن مهمَّ
من أهّم مراكز نش���ر اإلسام في المنطقة. وقد كان للتجار َدْوٌر كبيٌر في نشر اإلسام بهذه اإلمارات في فترٍة 
مبكرٍة؛ إذ دَخَل اإلس���اُم إمارة »كان���و« في أواخر القرن 12 الميادي، وباقي اإلم���ارات في أوائل القرن 14 
الميادي، وكان العتناق حّكام إمارات »الهوسا« اإلسام، باإلضافة إلى ما اتَّسُموا به من العدالة وحّب الرعية، 

أثٌر كبيٌر في انتشار اإلسام بين الناس، فازداد تمّسكهم به، وازداد تفانيهم وإخاصهم له.
وبعد انتشار اإلس���ام في هذه اإلمارات كثر وفود العلماء إليها؛ للدعوة ونشر اإلسام وتصحيح العقيدة 
بين أهلها وفيما حولها، فقاموا بإنش���اء مس���اجد كثيرة كمراكز لنشر الدعوة اإلسامية، ونجحوا في القضاء 

على الوثنية التي كانت منتشرة.
وم���ن العلماء الذين يرجع إليهم فضل نش���ر اإلس���ام والثقافة اإلس���امية في هذه اإلمارات: الش���يخ 
»عبدالرحمن زيد« في »كانو«، والش���يخ »محمد بن عبدالكريم المغيلي« فقيه »توات« الش���هير الذي رحل إلى 
نة« و  »كانو« و »كاتس���ينا«، ونشر فيهما عقيدة اإلس���ام الصحيحة، والشيخ »عبده سام« الذي أحضر »المدوَّ
»الجامع الصغير«، والشيخ القاضي »محمد بن أحمد التاذختي« المعروف باسم »أيد أحمد« )ابن أحمد(، الذي 

ي نحو )936ه�/1529م(. َوِلَي قضاء »كاتسينا«، وتُوفِّ
وكان علماء »تمبكت« يرحل���ون إلى هذه اإلمارات، كذلك رحل إليها علماء من »مصر«، من أبرزهم اإلمام 
»جال الدين الس���يوطي« )ت 911ه�/1505م( الذي نش���أت بينه وبين أمير »كاتسينا« عاقة طيبة، وهناك ما 
يدّل على أّن الس���يوطي رحل إلى هذه اإلمارة، وعاَش فيها زمناً يعلِّم الناس ويفتيهم، وعاد إلى »مصر« س���نة 
)876ه�/1471م(، وتواصلت المراسات بينه وبين علماء هذه الباد، كما تواصلت بينهم وبين علماء »مصر« و 

»الحجاز« وغيرهما، مما يدّل على مدى صلة باد »الهوسا« بالعالم اإلسامي، في إفريقيا أو غيرها.
المصدر: الموسوعة الموجزة في التاريخ اإلسامي، نقًا عن موسوعة سفير للتاريخ اإلسامي.

ذاكرة التاريخ
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بنك 
المعلومات

4. التضاريس: 
أ - الس����هل الس����احلي: يمتد نحو 64كم، من 
المحيط األطلس����ي إلى الداخل، وهو إقليٌم جافٌّ 

وقاحل؛ وتوجد به أهوار قرب الساحل.
ب - منح����درات مايومب: سلس����لة هضاب، 
ارتفاعها بين 490 و 790 متراً، تقع خلف الس����هل 
الس����احلي، وتخترقها أودية األنهار، التي تغطيها 

الغابات.
ج - وادي ني����اري: إقليٌم زراع����يٌّ غني، يقع 
خلف منحدرات مايومب، تغطيه سلسلة من التال 
الجرداء، وقد استُصلحت معظم أراضيه للزراعة.

د - هضبة البتيكي: وس����ط الكونغو، تغطيها 
الحش����ائش، وتخترقه����ا أودية عميق����ة، تغطيها 

الغابات.
ه� - ح����وض نهر الكونغو )زائي����ر(: يقع إلى 

الشمال، ويضّم أراضي ومستنقعات كبيرة.

ودخلت الباد بعد ذلك في اضطراباٍت عرقيٍة 
وسياس����ية، حتى وافقت المجموع����ات المتمردة 
الجنوبي����ة على اتفاق س����ام نهائ����ي، في مارس 
2003م، ولكّن الس����ام كان هّشاً، وال تزال مشكلة 

الاجئين تمّثل أزمًة إنسانية. 

مات �لجغر�فية: �أوًل: �ل�صِّ
1. الموق����ع الجغراف����ي: تق����ع الكونغو غرب 
إفريقيا، على س����احل المحيط األطلسي، يحّدها 
ش����ماالً: الجابون والكاميرون وجمهورية إفريقيا 
الوسطى، وشرقاً: جمهورية الكونغو الديمقراطية؛ 
وجنوباً: جمهوري����ة الكونغو الديمقراطية وأنغوال؛ 

وغرباً: المحيط األطلسي والجابون.
2. المساحة: 342 ألف كم2. 

3. المن���اخ: حارٌّ رطب، وخصوص���اً في المنطقة 
المجاورة لخّط االس���تواء، ويمتّد الموسم المطير من 
مارس إلى يونيه، وموسم الجفاف من يونيه إلى أكتوبر. 

جمهورية الكونغو

جمه�رية الك�نغ�، اإقليمًا، �شمن اإفريقيا اال�شت�ائية الفرن�شية، ُي�شّمى الك�نغ� االأو�شط، كانت 

ح�ص�لت على ا�ص�تقاللها عام 1960م، واأ�شبحت جمه�رية الك�نغ� ال�شعبية، وفي عام 

1990م تخّل�ت جمهورية الكونغو عن المارك�ص�ية، بعد قرابة ربع قرن، غير اأّن الرئي�س المارك�ص�ّي 

ال�شابق دني�س �شا�ش�-نغي�ش� عاد اإلى ال�شلطة، بعد حرٍب اأهليٍة لم ت�شتمر ط�ياًل، عام 1997م.
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النفط،  الطبيعي����ة: أهّمه����ا:  المص����ادر   .5
والخش����ب، واليورانيوم، والنحاس، والفوس����فات، 
والذهب، والغاز الطبيعي، والطاقة الكهرومائية. 

ثانيًا: �لتركيب �ل�صكاني:
1. عدد الس����ّكان: 4.852.412 نسمة؛ طبقاً 

لتقديرات يوليه 2016م.
ّكاني: 2.06%؛ بتقديرات  ل النمّو السُّ 2. معدَّ

2016م. 
3. التقس����يمات الِعْرقية: الكونغو، ونس����بتهم 
48%؛ والس����انغا 20%؛ والمبوك����ي 12%؛ والتيكي 

17%؛ واألوروبيون وآخرون %3.
4. الديانة: النصارى نحو 50% من الس����كان، 
وأصحاب المعتقدات الوثنية 48%، والمس����لمون 
نحو 2%، وتش����ير مصادر إس����امية إلى أّن نسبة 
المس����لمين 8%، وبعد إضافة الاجئين المسلمين 
الذي����ن فّروا إل����ى الكونغو من ال����دول المجاورة 
مؤخراً؛ فإّن نسبة المسلمين قد تصل إلى %15. 

5. اللغ����ة: الفرنس����ية هي اللغة الرس����مية، 
 ،Lingala ويشترك في اس����تخدام لغتي لينجاال
ومونوكوتوب����ا Monokutuba، أعراق مختلفة؛ 
إضافًة إلى لغات ولهجات محلّية، أكثرها استعماالً 

 .Kikongo الكيكونغو
ثالثًا: �لنظام �ل�ّصيا�صي:

1. اس����م الدولة: االس����م الرس����مي الكامل: 
جمهورية الكونغو، والرس����مي المختَصر: الكونغو 
)برازافيل(، واالس����م الس����ابق: الكونغو األوسط، 

والكونغو برازافيل، والكونغو.
2. نظام الُحكم: جمهوري.

.)Brazzaville( 3. العاصمة: برازافيل
4. التقس����يمات اإلدارية: 12 قسماً: بوينزا، 
وبرازافيل، وكوفيتي، وكوفيتي-أويس����ت، وكويلو، 
وليكومو، وليكواال، ونياري، وباتيو، وبونت-نوار، 

وبول، وسانغا.

5. االستقال: استقلت جمهورية الكونغو، عن 
فرنسا، في 15 أغسطس 1960م.

6. الدس����تور: صدر الدس����تور السابق عام 
1992م، وجرى التصديق على الدستور الحالّي في 
استفتاٍء ش����عبي في 20 يناير 2002م، وتّم تعديله 
عام 2015م ليسمح بترّشح الرئيس لواليٍة ثالثة. 

7. النظ����ام القانوني: مختلط، مس����تّمد من 
القانون المدني الفرنس����ي، والقانون العرفي. وال 
تقبل جمهورية الكونغو بالسلطة اإللزامية لمحكمة 
العدل الدولي����ة، ولكنها تقبل بس����لطة المحكمة 

الجنائية الدولية. 
8. الس����ّن القانونّي لانتخاب: الثامنة عشرة؛ 

للذكور واإلناث. 
9. الهيئة التنفيذية:

أ - رئيس الجمهورية: دينيس ساسو-نغيس����و
Denis Sassou-Nguesso ، من����ذ 25 أكتوبر 
1997م، بع����د حرٍب أهلية، أُطي����ح فيها بالرئيس 

.Pascal Lissouba المنتخب باسكال ليسوبا
ب - رئي����س الحكومة: أُلغ����ي منصب رئيس 
الوزراء ف����ي س����بتمبر 2009م، وأصب����ح رئيس 
الجمهوري����ة يش����غل منصَبْي رئي����س الجمهورية 

ورئيس مجلس الوزراء.
ج - الحكومة: مجلس لل����وزراء، يعّينه رئيس 

الجمهورية.
د - االنتخاب����ات: يُنتخب رئي����س الجمهورية 
باقتراٍع شعبي، لفترٍة رئاسيٍة مدتها خمس سنوات 
)له الحّق في فترة ثانية، وتم تعديل الدستور عام 
2015م ليسمح بفترة ثالثة(، وقد جرت االنتخابات 
األخيرة في م����ارس 2016م، وف����از فيها دينيس 
ساس����و )72 عاماً(، بحصول����ه على 60.39% من 
إجمالي األصوات، بعدما حكم الباد 31 عاماً في 
فترتَيْن منفصلتَيْن، من 1979م إلى 1992م عندما 
خس����ر االنتخابات، ثم عاد للسلطة لفترة وجيزة 
عام 1997م بعد حرٍب أهلية، ثم فاز في انتخاباٍت 
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مثيرٍة للجدل، ليحكم مرة أخرى منذ 2002م.
10. الهيئة التش����ريعّية: مجلس الشيوخ: 60 
عضواً، يجري انتخابهم باالقتراع غير المباش����ر، 
لمدة س����ت س����نوات. والجمعي����ة الوطنية: 125 
مقعداً، يُنتخب أعضاؤها باالقتراع الشعبي، لمدة 

خمس سنوات.
11. الهيئة القضائّية: 

أ. المحاكم العليا )الرئيسة(: المحكمة العليا 
أعلى س����لطة قضائية، وال تتواف����ر معلومات عن 

عدد أعضائها.
ماحظة: محكمة الع����دل العليا، وهي خارج 

السلطة القضائية، تتناول قضايا خيانة الرئيس.
ب. اختي����ار القضاة، ومدة عضويتهم: ينتخب 
البرلم����ان القضاة، ويخدمون حتى بلوغهم س����ّن 

التقاعد.
ج. المحاك����م الفرعية )الدني����ا أو الجزئية(: 
تتمثل في محاكم االس����تئناف، ومحاكم إقليمية، 
ومحاكم خاّصة بالمناطق، ومحاكم خاّصة بقضايا 

التوظيف، ومحاكم أحداث.
12. وْصف العلَم: ينقسم إلى مثلثَيْن، بشريٍط 
ُقط����ري أصفر، يب����دأ من الزاوية الس����فلى جهة 
الس����ارية. المثلث العلوي- جهة السارية- أخضر، 

والمثلث السفلي أحمر.

ر�بعًا: بيانات �قت�صادية:
1. الناتج المحل����ي؛ بتقديرات 2016م: قطاع 
الزراع����ة: 4.9%، قطاع الصناعة: 69.8%، قطاع 

الخدمات: %25.3.
2. ق����وة العمل: 1.807 ملي����ون عامل؛ طبقاً 

لتقديرات 2013م.
3. مع����دل البطالة: 53%؛ طبق����اً لتقديرات 

2012م.
4. السكان تحت خط الفقر عند 1.25 دوالر 

يومّياً: 46.5%؛ طبقاً لتقديرات 2011م.

يْن الع����ام: 49.3%؛ من إجمالي الناتج  5. الدَّ
المحلي؛ طبقاً لتقديرات 2016م.

6. معدل التضخ����م: 2.3%؛ طبقاً لتقديرات 
2016م.

7. الزراعة/ المنتجات: من أهّمها: الكاسافا 
)التبي����وكا(، والس����كر، واألرز، وال����ذرة، والفول 
الس����وداني، والبن، والكاكاو، إضافة إلى منتجات 

الغابة.
8. الصناعات: استخاص النفط، والخشب، 
والجّع����ة، والس����كر، وزي����ت النخي����ل، والدقيق، 

والسجائر.
9. الصاِدرات: 

أ - أهّم الصادرات: البترول، الخشب، الخشب 
الرقائقي، السكر، الكاكاو، القهوة، الماس.

ب - أهّم الدول الُمْستوِردة: الصين %42.1، 
إيطالي����ا 16.9%، الواليات المتحدة 4.9%، الهند 

4.7%، البرتغال 4.2%؛ طبقاً لتقديرات 2015م.
10. الواِردات: 

أ - أه����ّم الواردات: المع����دات، ومواد البناء، 
والسلع الغذائية.

رة: الصين %20.3،  ب - أهّم ال����دول الُمْصدِّ
فرنس����ا 14.2%، كوريا الجنوبية 9.8%، الواليات 
المتحدة 4.9%، المملكة المتحدة 4.4%، إيطاليا 

4.1%، الهند 4.1%؛ طبقاً لتقديرات 2015م.

خام�صًا: �لم�صلمون في �لكونغو:
و�شول الإ�شالم: 

وصلها اإلس����ام من جهة الكامي����رون بدءاً 
القرن 11 الهجري، عن طريق التجار المس����لمين، 
ودولة كانم، ومملكة بورنو، ثم ازداد انتشاره بجهود 
الداعية عثمان بن فودي، ولم يعرقل تقّدم اإلسام 
إال مجيء االستعمار الفرنسي في بداية القرن 14 

الهجري.
كم����ا وصلها من جه����ة الجاب����ون عن طريق 
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الدعاة من المرابطين والموّحدين، وتجار الهوسا 
والفوالن����ي المس����لمين، وكان طبيعّي����اً أن ينتقل 

اإلسام إلى جنوب الكنغو برازافيل وغربها.
ولقد فتح االس����تعمار األوروب����ّي الباد على 
مصراَعيْها للبعثات التنصيرية، بينما عرقل انتشار 
الدعوة اإلس����امية بطرٍق ش����تى، فوصلت نسبة 

المسيحّيين إلى ما يزيد عن 38% من السكان.
وفي نهاية القرن 19 نش����ط وصول اإلسام 
إلى مناطق مختلفة من الكنغو، عن طريق العّمال 
المهاجرين من مس����لمي غرب إفريقيا، وغيرهم، 
فمعظم المس����لمين في المراك����ز الحضرية من 
المهاجري����ن من مال����ي وبنين وتوغ����و وموريتانيا 
والس����نغال، وهناك عدٌد كبيٌر من أصوٍل تشادية، 
ومن دول ش����مال إفريقيا، ووصل إليها مهاجرون 

من لبنان. 
ويبلغ عدد المس����لمين بالكنغو حوالي )392 
ألف نس����مة(، يتركز معظمه����م بمدينة برازافيل، 
ومدينة بونت نور، كذلك ينتشر اإلسام في مدينة 

ليومو.
الم�شاجد: 

تنتشر المساجد في معظم مدن الكنغو، غير 
أنها متواضعة المباني، ونشطت كّل جالية مسلمة 
مهاجرة في بناء المساجد في مناطق تجّمعها، وقد 

بُني أول مسجد في العاصمة في سنة 1910م.
وبالعاصمة برازافيل مساجد عّدة، تضّم بعض 
المدارس القرآنية، وبها مركز إسامي، وفي عام 

2005م تّم بناء مسجٍد كبيٍر فيها. 

اأو�شاع الم�شلمين:
تّم االعتراف باإلس����ام ديناً في الكونغو منذ 
1963م، إال أّن انتش����ار اإلس����ام ب����دأ فيها منذ 

1995م.
ويش����ير تقرير الحرّيات الدينية لعام 2015م، 
الذي تُصدره الخارجية األمريكية، أنه، في السنوات 
الماضية، كان هناك تدّفق لاجئين مس����لمين إلى 
الكونغو، خصوصاً من جمهورية إفريقيا الوسطى. 
ووفقاً لرئيس المجلس اإلسامّي األعلى بالكونغو 
)CSIC(؛ فهناك ما يقّدر ب� 800.000 مس����لم، 
15% منه����م م����ن المواطني����ن، وبتع����داد مجتمع 
المهاجرين؛ يكون إجمالي عدد المس����لمين أقرب 

إلى %15.
األعي����اد اإلس����امية غير معت����رف بها على 
المستوى الوطني، ومع ذلك يتّم احترامها، أرباب 
العمل يمنحون إجازة ألولئ����ك الذين يرغبون في 

االحتفال باألعياد اإلسامية غير المعترف بها.

احتياجات الم�شلمين:
- إنشاء مدارس إس����امية متوسطة وثانوية 
في المدن الثاث: برازافيل، وبونت نور، وليومو.

- تنشيط الدعوة اإلسامية، وتنقية اإلسام 
من الخرافات.

- إرس����ال بعض المدرس����ين الذين يجيدون 
الفرنس����ية، وتخصي����ص منح دراس����ية للطاب 

الكنغولّيين.
- توفير الكتب اإلسامية باللغة الفرنسية.

الم�شادر:
1 - موق����ع وكال����ة االس����تخبارات المركزية 

)CIA(– مكتبة العالم-.
2 - موسوعة مقاتل من الصحراء.

3 - موسوعة ويكيبيديا.
4 - موقع وزارة الش����ؤون اإلسامية والدعوة 

واإلرشاد – المملكة العربية السعودية. 
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حملة القلوب الصغيرة )18(
بمشاركة فريق طبّي سعودّي: المنتدى اإلسالمّي يجري 53 

عملية قلب مفتوح وقسطرة في المغرب

فريق �لحملة �لطبي:
تكّون الفريق الطبّي الس���عودي، المش���ارك 
في ه���ذه الحملة، م���ن عدٍد م���ن المتطوعين 
المتخّصصين في جراحة وقسطرة قلب األطفال.

�أعمال �لحملة:
اس���تغرقت أعمال الحملة الطبية الفترة من 
14-21 جمادى األول���ى 1438ه� / 11-18 من 

شهر فبراير 2017م.
البداية؛  في 
قام الفريق الطبّي 
وصول���ه  بع���د 
»مستش���فى  إلى 

مصح���ة 
االختصاص���ات 
الش���فاء« بإجراء 
ت  ص���ا لفحو ا
والتحاليل الطبية 

الجهود الإن�ص�انية التي يبذلها ت�صتمر 

المنت�دى الإ�ص�المّي في تقديم 

الع�ون الطب�ّي لالأطف�ال ف�ي العديد م�ن الدول، 

متمثلة في م�ش�روعه )حملة القل�ب ال�شغيرة(، 

الذي ي�شتهدف مر�ش�ى القلب من االأطفال ذوي 

الظروف المادية ال�شعبة.

انطلقت حملة القل�ب ال�ش�غيرة الثامنة ع�ش�رة 

لجراح�ة وق�ص�طرة قل�ب الأطف�ال ه�ذه الم�رة 

نح� مدينة )الدار البي�شاء( بالمملكة المغربية، 

لت�ص�اهم في رفع معاناة ه�وؤلء الأطفال وذويهم، 

وتن�ش�ر ال�ش�عادة والفرحة بينه�م، حيث قامت 

الحمل�ة الطبي�ة باإج�راء 53 عملية قل�ب مفتوح 

وق�صطرة. 
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من والي الدار البيضاء، والسفيرة البريطانية 
بالمملكة المغربية، ومجموعة من الشخصيات 

الدبلوماسية والطبية والصحافيين.
وقد تضّمن االحتفال تقديم تعريٍف بمشروع 
الصغيرة(،  القلوب  )حملة  اإلس���امّي  المنتدى 
وما يحمله من أهداٍف إنسانيٍة نبيلة، وما حّققه 
من إنجازات، منذ انطاقته األولى، في كثيٍر من 

الدول. 
وف���ي نهاية الحفل؛ تّم تكريم الفريق الطبّي، 
وتكريم المؤسس���ات التي س���اهمت في إنجاح 
الحملة، وتحقيق األهداف المرجوة منها، وجعلت 
القلوب الصغيرة، التي كانت تعاني، تتعافى لتعود 

إلى حياتها الطبيعية.
وأكد الدكتور س���عيد القاضي مدير مكتب 
المنتدى اإلس���امي بلن���دن: أّن الحملة تكبر 
وتتوسع بشكٍل س���ريع، وتلقى تفاعًا وتعاوناً 
من عّدة جهات رس���مّية وخيرّية وش���عبّية في 
البلدان التي تُقام فيها، مش���يداً بَدْور الفريق 
الطبّي للحملة والجهات الرسمّية في المملكة 

المغربية �

الازم���ة قبل العمليات الجراحية على 70 طفًا 
مغربّياً.

وبعد تحدي���د الحاالت التي س���تُجرى لها 
العلميات، وبمساهمٍة فّعالٍة من إدارة »مستشفى 
مصحة االختصاصات الشفاء« وفريقها الطبي، 
تّم التجهيز إلجراء العلميات وتنظيمها مع الفريق 
الطب���ّي، على م���دى أيام الحمل���ة، وقد حرص 
الفريق الطبّي على القي���ام بالمهّمة في الوقت 
المحدد، فأنج���ز- بتوفيق الل���ه- إجراء )19( 
عملية قل���ب مفتوح، و )34( عملية قس���طرة.. 
أدخل نجاحها الفرحة في قلوب أس���ر األطفال 

طوال أيام الحملة. 
حفل تكريم �لحملة:

وتقدي���راً له���ذه الجهود الكبي���رة للفريق 
الطب���ّي ف���ي حملة القل���وب الصغي���رة، وما 
واكبه���ا من حس���ن تنظيم، وإتقان وس���رعة 
إنجاز، وِلَما تكلّلت ب���ه من نجاٍح باهٍر بتوفيق 
من الله عز وج���ل؛ أُقيم احتفال تكريٍم بفندق 
)موفنبي���ك( بمدينة ال���دار البيضاء، حضره 
ممّثل س���فارة خادم الحرمين الش���ريفين في 
المغرب األس���تاذ رأفت ش���رف، وحضره كلٌّ 
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حقائق صادمة: األطفال المجندون..
وقود الصراعات الداخلية في إفريقيا

م�شطفى �شفيق عالم
كات�ب ومحلل �شيا�ش�ي - باحث متخ�ش��س في 

العالقات الدولية - م�صر
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�أطفال �إفريقيا وقود �ل�صر�عات:
وفق���اً لتقدي���رات منظمة األم���م المتحدة 
للطفولة )يونيسف(؛ فإّن نحو 500 مليون طفل، 
أي ما يناه���ز واحداً من كّل أربع���ة أطفاٍل في 
العالم، في البل���دان المتضررة من النزاعات أو 
الكوارث، يعيش���ون دون الحصول على الرعاية 
الطبي���ة والتعليم الجي���د والتغذي���ة والحماية 

المناسبة لهم.
وتعّد بلدان إفريقيا جنوب الصحراء موطناً 
لنحو 75% من الع���دد اإلجمالي لألطفال الذين 
يعيش���ون في البل���دان التي تعان���ي من حاالت 
الطوارئ، سواء الناجمة عن الكوارث الطبيعية، 
أو الناجمة ع���ن الصراعات والح���روب، تليها 
منطقة الشرق األوسط وش���مال إفريقيا، حيث 
يعيش نحو 12% من ه���ؤالء األطفال هناك، ما 
يعني أّن غالبية األطفال المضارين من النزاعات 
والصراعات الداخلية المس���لحة في العالم هم 

من األفارقة))).
بيد أّن الضرر األكبر الذي يمكن أن يتعرض 
له أي طف���ل، ج���راء الصراع���ات والنزاعات 

)1( اليوني�سف: ربع اأطفال العالم يعي�سون في البلدان المت�سررة 
 8 المتحدة،  االأمــم  اأنباء  مركز  الكوارث،  اأو  النزاعات  من 

goo.gl/9fLiS8 :دي�سمبر 2016م، متاح على الرابط االآتي

الق�ارة لي�س  خي�رات  م�ن  اأكث�ر 

الطبيعي�ة  وثرواته�ا  الإفريقي�ة 

تل�ك  الم�ش�ّلحة،  �ش�راعاتها  اإال  والب�ش�رية 

جع�ل  ب�ش�كٍل  تت�ال�د  الت�ي  ال�ش�راعات 

عل�ى  التهاب�ًا  الأكث�ر  الب�وؤرة  اإفريقي�ا  م�ن 

دون  )م�ا  الداخلي�ة  ال�ص�راعات  خريط�ة 

الدولي�ة( في العال�م، وفقًا لتقدي�رات معهد 

الدول�ي ال�ش�راع  الأبح�اث  هيدلبي�رج 

 The Heidelberg Institute
 for International Conflict
Research للع�ام 2015م، حي�ث احتل 
اإقلي�م »اإفريقي�ا جن�ب ال�ش�حراء« المرتبة 

االأول�ى دولّي�ًا؛ متف�ق�ًا عل�ى اإقلي�م ال�ش�رق 

الأو�ص�ط والمغ�رب العرب�ي، وال�ذي ي�ص�ّم 

ب�َدْوره دول ال�ش�مال االإفريق�ي، االأمر الذي 

يعني اأّن الق�ارة الإفريقية هي اأكثر القارات 

من حي�ث كثافة ال�ش�راعات الداخلية على 

ات�صاع رقعتها الجغرافية.

�لٍة على  وُتعنى هذه الورقة بتقديم اإطاللٍة مف�صّ

اإح�دى اأب�رز الآثار ال�ص�لبية لتوّطن ال�ص�راعات 

ال�دول  ف�ي  وتغلغله�ا  الداخلي�ة  الم�ش�ّلحة 

والمجتمع�ات الإفريقية، وهي ظاه�رة »تجنيد 

الأطف�ال«، اأو »الأطفال المجّن�دون«، والتي تمّثل 

مع�ش�لًة حقيقيًة اأمام حا�ش�ر التنمية في القارة 

تاأثيراته�ا  اإل�ى  بالنظ�ر  وم�ص�تقبلها؛  ال�ص�مراء 

الممت�دة عل�ى الأف�راد والمجتمع�ات الإفريقية 

على حدٍّ �صواء. 

ُيستغل األطفال المجندون في 
االستطالع والخدمة، والمعارك، 

باإلضافة إلى االستغالل 
الجنسي للفتيات، والالئي 

لن نحو 40% من إجمالّي 
ّ
يشك

األطفال المجّندين في القارة
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المس���لحة في بيئته المجتمعية، هو أن ينخرط 
قْس���راً أو طْوعاً في أتون تل���ك الحروب موّدعاً 
طفولت���ه مبّكراً، دالفاً إلى حياة الجندية والقتال 
الخشنة بما تخلّفه من آثاٍر نفسيٍة وجسديٍة بالغة 
الخطورة، ليس في الطفل المجّند فحس���ب؛ بل 

في أسرته ومجتمعه ككل.
 وي���رى مراقب���ون أّن إفريقي���ا باتت موئًا 
لألطف���ال المقاتلي���ن، ويضرب���ون لذلك بعض 
األمثلة: اس���تغال نحو 16 ألف طفٍل في حرب 
ليبيريا، وفي إحصاءات تعود لنهايات التسعينيات 
من القرن الماضي ُوجد أّن نحو 36% من أطفال 
أنجوال قد ت���ّم تجنيدهم في الص���راع األهلّي 
آن���ذاك، وهناك م���ن يعتبر أّن »جي���ش الرّب« 
األوغندي مش���ّكٌل باألساس من الجنود األطفال 
في معظمه)))، في حين تش���ير بعض التقديرات 
البحثية إلى أّن نحو 40% من األطفال المجّندين 

في العالم يتوطنون في إفريقيا))).
عل���ى الصعي���د القانوني: يُع���رف »الطفل 
المجّند«، وفقاً لمبادئ باريس بش���أن إش���راك 
المس���لحة 2007م،  النزاع���ات  ف���ي  األطفال 
بأنه: »أّي ش���خص دون س���ّن الثامنة عشرة من 
العمر، وال يزال- أو كان - مجّنداً أو مس���تخَدماً 
بواسطة قوٍة عسكريٍة أو جماعٍة عسكريٍة في أّي 
صفة، بما في ذلك - على س���بيل المثال وليس 
الحصر-: األطفال والغلمان والفتيات الذين يتم 
اس���تخدامهم محاربين أو طه���اة أو حّمالين أو 

جواسيس أو ألغراض جنسية«.
اتصاالً مع ما س���بق؛ ف���إّن تجنيد األطفال 

الوطن،  االأطفال، مجلة درع  الجنود  )1( محمد م�سرف خليفة: 
العربية،  االإمــارات  بدولة  الم�سلحة  للقوات  العاّمة  القيادة 
goo.gl/ االآتـــي:  الــرابــط  على  متاح  2012م،  اأغ�سط�س   1

 zL3VWf

 Mark A.  Drumbl, Reimagining Child Soldiers, )2(
.Oxford: Oxford University Press, 2012, p. 6

دون الخامسة عش���رة من العمر، واستخدامهم 
للعمل بوصفهم جنوداً يعّد أمراً محظوراً بموجب 
القانون الدولّي اإلنس���اني، ويُوصف من جانب 
المحكم���ة الجنائية الدولي���ة باعتباره: »جريمة 
ح���رب«، وتُضاف أط���راف النزاع الت���ي تجّند 
وتس���تخدم األطفال ف���ي النزاعات المس���لّحة 
بواسطة األمين العام لألمم المتحدة إلى: »قائمة 
العار« التي يصدرها سنوّياً في تقريٍر خاّص))).

ووفق���اً لمنظم���ة األمم المتح���دة للطفولة 
)يونيس���يف(؛ فإّن أغلب األطفال المجّندين في 
العالم، وعددهم يربو عل���ى 250 ألفاً، يوجدون 
بالق���ارة اإلفريقي���ة، في حين أك���دت منظمة 
»هيوم���ن رايتس ووتش«، ف���ي تقريٍر يعود للعام 
2014م، أّن المهم���ات الت���ي تُ���وكل لألطف���ال 
بعمليات  المجّندين ف���ي إفريقيا تتعلق غالب���اً 
االس���تطاع والخدمة، إلى جانب المشاركة في 
المعارك، باإلضافة إلى االس���تغال الجنس���ي 
للفتيات، والائي يش���ّكلن نحو 40% من إجمالّي 
األطفال المجّندين في القارة، حيث يسري ذلك 
عل���ى جميع الدول اإلفريقي���ة محّل الصراعات 

الداخلية))).
وال يكون تجنيد األطف���ال دائماً عن طريق 
القس���ر أو اإلجب���ار، ففي حاالٍت كثي���رٍة يكون 
التجنيد طواعيًة واختي���اراً من أجل الدفاع عن 
القبيل���ة أو المنطقة، أو من أجل المال، أو تلبية 
حاج���ات الطف���ل وحاجات أس���رته، أو بغرض 
االنتقام من األعداء، وفي هذا الس���ياق؛ تكشف 
العديد م���ن التقاري���ر المتعاض���دة أّن تجنيد 

الخا�ّس  الممثل  مكتب  المتحدة،  االأمــم  االأطــفــال،  )3( تجنيد 
على  متاح  ال�سالح،  ونــزع  باالأطفال  المعني  العام  لالأمين 

  goo.gl/Gz2F8s :الرابط االآتي

 Ten facts about child soldiers that everyone« )((
 should know», Independent, 23 December

2012, available at: goo.gl/yBCItV
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األطفال في إفريقيا ال يقتصر على الميليشيات 
المقاتلة فحسب، بل إّن ثمة جيوشاً نظامية أيضاً 
تس���تخدم األطفال على نطاٍق واس���ٍع كعناصر 
مقاتلة ضمن صفوفها في صراعاتها المس���لّحة 

مع القوى المتمردة))).
نقاط �إفريقية �ساخنة:

طبق���اً لتقديرات معه���د هيدلبيرج ألبحاث 
 The Heidelberg Instituteالصراع الدولي
 for International Conflict Research
للع���ام 2015م؛ فإّن الق���ارة اإلفريقية تحتضن 
أكثر م���ن 48% من جملة الصراعات العنيفة في 
العال���م، وقد أحصى المعه���د الدولّي المرموق 
نحو 21 صراعاً مس���لّحاً اندلع���ت خال العام 
2016/2015م ف���ي دوٍل إفريقي���ة، من بين 43 
صراعاً مس���لّحاً حول العالم اندلعت خال تلك 
السنة)))، كما تحتضن القارة اإلفريقية ما جملته 
97 صراعاً مس���لّحاً ممتداً )ما بين دوليٍّ وتحت 
دولي(، تمّثل نح���و 25% من إجمالي الصراعات 

المسلّحة العنيفة في دول العالم))).

خريطة )1(: الصراعات المسلّحة على 
المستوى القومّي والدولّي 2015م

ال�سراعات  انــتــهــاء  بعد  الــجــنــود«  »االأطـــفـــال  م�سير  ـــا  )1( م
الم�سّلحة؟، بي بي �سي، 12 فبراير 2016م، متاح على الرابط 

 goo.gl/JERCEY :االآتي

 Conflict Barometer 2015, The Heidelberg )2(
 Institute for International Conflict Research,

   .Germany, 2016, p.12

 .Ibid, p. 61 )3(

 Source: Conflict Barometer *
 The Heidelberg Institute for ,2015
 International Conflict Research,

  .10.p ,2016 ,Germany

خريطة )2(: الصراعات المسلحة على 
المستوى تحت الدولي 2015م

 ,2015 Source: Conflict Barometer *
 The Heidelberg Institute for International
  .11.p ,2016 ,Conflict Research, Germany
اإلفريقية  الصراع���ات  خريط���ة  وتُظه���ر 
المسلّحة عدداً من النقاط والبؤر األكثر التهاباً، 
تتمح���ور- وفق���اً لتقارير المنظم���ات المعنية 
التابعة لألمم المتحدة- حول عدة دول، أبرزها: 
جنوب الس���ودان، ونيجيريا، وإفريقيا الوسطى، 
والصوم���ال، وأوغندا، والكونغ���و الديمقراطية، 

ومالي.

جنوب ال�شودان:
 في جنوب الس���ودان ح���ّذر تقريٌر لمنظمة 
األمم المتحدة للطفولة )يونيس���ف(، صدر في 
العام 2016م، مما وصفه ب�»الزيادة الكبيرة« في 
تجنيد األطفال للقت���ال بالحرب األهلية الدائرة 
في جنوب الس���ودان، وأشارت المنظمة األممية 
أّن كًا من الجماعات والميليش���يات المسلّحة، 
وكذلك الجيش النظام���ي، متورطان في تجنيد 
ما يرب���و على 16 ألف طفٍل منذ اندالع االقتتال 
الداخلّي بي���ن الفرقاء في الدول���ة الوليدة في 
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ديس���مبر )))2013، وف���ي الع���ام 2014م أودت 
الحرب بحياة أكثر من 600 طفٍل مجّند، في حين 
تعّرض نحو 200 آخرين من األطفال المجّندين 

لإلصابات والتشويه جّراء األعمال القتالية.
نيجيريا:

 أم���ا نيجيري���ا التي دائماً م���ا كانت بعيدة 
عن »قائم���ة العار«؛ فقد أّدت أنش���طة جماعة 
بوكوحرام المصنفة »منظمة إرهابية« إلى تنامي 
ظاه���رة تجنيد األطف���ال في الص���راع الدائر 
بي���ن تلك الجماعة والجي���ش النيجيري، ووفقاً 
لتقدي���راٍت غير حكومية تعود إلى العام 2015م: 
فقد بلغ عدد األطفال المجندين في نيجيريا ما 
يزيد عن 4 آالف طفل، األمر الذي حَدا بالرئيس 
األمريكّي الس���ابق ب���اراك أوبام���ا إلى إصدار 
قراٍر يقضي بحرمان نيجيريا من المس���اعدات 
العسكرية األمريكية بالنظر إلى ما وصفه بوجود 
»انته���اك خطير للقانون الدول���ّي بحظر تجنيد 
األطف���ال مّمن تقّل أعماره���م عن 18 عاماً في 

صفوف الجيش«))).
إفريقيا الوسطى:

أما في جمهورية إفريقيا الوسطى؛ فقد تأّثر 
نح���و مليونين و 300 ألف طفٍل نتيجة النزاعات 
الِعْرقية المسلحة في تلك الدولة، وفقاً لتقديرات 
األمم المتحدة، كما تس���ّببت الحرب المتأّججة 
هناك في تجنيد م���ا بين 6 آالف إلى 10 آالف 
طفٍل عام 2014م، في حين تعّرض أكثر من 430 
طفًا مجّن���داً للقتل والتش���ويه خال األعمال 
القتالي���ة، بزيادٍة تُقّدر بنح���و ثاثة أضعاف ما 

المجتمع  ــوؤّرق  ي هاج�س  ال�سودان  بجنوب  االأطــفــال  )1( تجنيد 
الدولي، �سكاي نيوز عربية، 19 اأغ�سط�س 2016م، متاح على 

 goo.gl/tYzy1M :الرابط االآتي

�سمن  اأو  كاإرهابيين  للقتال  المرحلة  جنود  اإفريقيا  )2( اأطفال 
2015م،  اأغ�سط�س   10 اأونالين،  اإي�ست  ميدل  الميلي�سيات، 

 goo.gl/z1zL5d :متاح على الرابط االآتي

كان عليه الحال خال العام 2013م، كما أحصت 
المنظم���ة األممية حاالت اغتص���اٍب وانتهاكاٍت 
جنسية جس���يمة بحّق الفتيات المجّندات دون 
سّن الثامنة عشرة، تورطت فيها جميع األطراف، 

بما فيها القوات الحكومية))).
ال�ضومال:

على الرغم من التقّدم الذي أحرزته السلطات 
الجديدة في الصومال، بمعونٍة من البعثة األممية 
بالصومال )أونس���وم(، فإّن اس���تخدام األطفال 
ألغراٍض عسكريٍة من ِقَبل الجماعات المسلّحة 
ال يزال أمراً قائماً بش���ّدة منذ انهيار الدولة في 
الع���ام 1991م، األمر ال���ذي يجعل من الصعوبة 
بمكاٍن إعطاء مؤش���رات رقمية لظاهرة تجنيد 
األطف���ال في تلك الدولة الت���ي مزقتها الحرب 
األهلية على مدى زمنيٍّ ناهز العقود الثاثة، وقد 
أحصت منظمة األمم المتحدة تجنيد أكثر من 6 
آالف طفل في األعمال القتالية بالصومال خال 
الع���ام 2015م فقط، 40% منهم ت���ّم تجنيدهم 
لصالح ميليش���يات حركة الش���باب المجاهدين 

الموالية لتنظيم القاعدة))).

في  الم�سلح  ــنــزاع  وال االأطــفــال  عــن  الــعــام  االأمــيــن  )3( تقرير 
االأمين  مكتب  المتحدة،  االأمم  الو�سطى،  اإفريقيا  جمهورية 

العام، 12 فبراير 2016م، �س �س )10-7(. 

في  الم�سلح  ــنــزاع  وال االأطــفــال  عــن  الــعــام  االأمــيــن  ))( تقرير 
ال�سومال، االأمم المتحدة، مكتب االأمين العام، 22 دي�سمبر 

2016م، �س �س )7-6(.
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اأوغندا:
أما أوغن���دا التي تش���هد أحد أط���ول النزاعات 
المس���لحة في القارة اإلفريقية، بين القوات الحكومية 
ومنظمة »جيش الرّب«، فتُعّد من أبرز الدول على »قائمة 
العار« المتورطة في تجني���د األطفال، فخال العقَديْن 
الماضَييْن قام »جيش ال���رّب« األوغندي باختطاف ما 
يزيد على 30 ألف طفٍل الستخدامهم مجّندين، سواء في 
األعمال القتالية أو الخدمية أو الجنس���ية، كما تورطت 
قوات الدفاع الشعبية األوغندية- وفقاً لألمم المتحدة- 
في تجنيد نحو 5 آالف طفل، واستخدامهم مقاتلين في 

حربها ضّد ميليشيات »جيش الرّب« المتمردة))). 
جمهورية الكونغو الديمقراطية:

وفي جمهورية الكونغو الديمقراطية تورطت 
أطراف النزاع في تجني���د اآلالف من األطفال 
أثن���اء حقب���ة الح���رب األهلية الت���ي عصفت 
بالب���اد، والت���ي على الرغم من انته���اء القتال 
فيها رس���مّياً، منذ الع���ام 2002م، فإّن األعمال 
القتالية والصراعات المس���لّحة ال تزال مستمرة 
في بع���ض المناطق، وبخاصة ش���مالي الباد 
وش���رقيها، بمناطق إيتوري وكيفو، وقد اعترفت 
القوات الكونغولية أنه���ا قامت بتجنيد أكثر من 
20 أل���ف طفٍل ف���ي خدمة القوات المس���لّحة، 
م���ا أدى إلى فرض عقوباٍت دولي���ٍة عليها جّراء 
ذلك، تعّهدت الدولة بعدها بإنهاء تلك الجريمة، 
لكن الخطوات المتخذة ف���ي هذا الصدد تبدو 
بطيئ���ة وغير فّعالة، عل���ى الجانب اآلخر قامت 
الميليش���يات المتمردة بتجنيد أكثر من 12 ألف 
طف���ٍل في حربها ضّد الق���وات الحكومية؛ وفقاً 

لتقديرات األمم المتحدة))).

التجنيد،  خطر  اإلــى  العمالة  ماأ�ساة  من  اإفريقيا  )1( اأطفال 
مر�سد بوابة اإفريقيا االإخبارية، ) اأبريل 2015م، متاح على 

 goo.gl/dbq4JS :الرابط االآتي

)2( االأطفال والنزاع الم�سلح: تقرير االأمين العام، االأمم المتحدة، 
مجل�س االأمن الدولي، 20 اأبريل 2016م، �س �س )17-13(.

مالي:
ال تزال مالي تش���ّكل ب���ؤرة ضبابي���ة فيما يتعلق 
بتجنيد األطفال، منذ اندالع االقتتال الداخلّي في العام 
2012م، ومع نش���اط العديد من التنظيمات اإلرهابية 
المس���لّحة، المتحالف���ة مع تنظيم القاع���دة في باد 
المغرب اإلس���امّي بمالي، فإّن ظاهرة تجنيد األطفال 
ف���ي ذلك البلد ال تزال رائجة، عل���ى الرغم من غياب 
األرقام واإلحصاءات الرس���مية الدقيقة بهذا الشأن، 
األمر الذي جعل مالي ال تزال مدرجة على قائمة الدول 
المتورطة في انتهاكاٍت جس���يمٍة بح���ّق األطفال؛ وفقاً 

لتقارير األمين العام لألمم المتحدة للعام )))2016.

جدول: قائمة العار: أبرز األطراف 
اإلفريقية المتورطة في تجنيد األطفال 2016م

الجريمة بحّق االأطفالالجهة/الطرفالدولة

طى
و�س

ا ال
يقي

اإفر

تجنيد/قتل وت�سويه/اغت�سابائتالف �سيليكا ال�سابق

تجنيد/قتل وت�سويه/اغت�سابميلي�سيات اآنتي باالكا

جي�س الرّب للمقاومة
تجنيد/قتل وت�سويه/

اغت�ساب/خطف

طية
قرا

ديم
و ال

ونغ
الك

تجنيد/قتل وت�سويهتحالف القوى الديمقراطية

تجنيد/اغت�سابالقوات الم�سلحة الكونغولية

تجنيد/اغت�سابالقوات الديمقراطية لتحرير وراندا

تجنيد/اغت�سابقوات المقاومة الوطنية في اإيتوري

تجنيد/قتل وت�سويه/اغت�سابجي�س الرّب للمقاومة

تجنيدجماعة الماي - ماي

تجنيداتحاد الماي – ماي »الفونتين«

تجنيد/اغت�سابجماعة الماي – ماي �سيمبا

تجنيدجماعة الماي – ماي كاتا كاتانجا

تجنيد/قتل وت�سويهجماعة ندوما

تجنيدجماعة الماي – ماي نياتورا

تجنيد/اغت�سابجماعة رايا موتومبوكي

)3( المرجع ال�سابق، �س �س )27-25(. 
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الي
م

تجنيد/اغت�سابجماعة تحرير اأزاد

تجنيد/اغت�سابحركة التوحيد والجهاد

تجنيد/اغت�سابجماعة اأن�سار الدين

مال
�سو

ال

تجنيد/قتل وت�سويهحركة ال�سباب

تجنيداأهل ال�سّنة والجماعة

تجنيد/قتل وت�سويهالجي�س الوطني ال�سومالي

دان
�سو

ب ال
جنو

الجي�س ال�سعبي لتحرير 
ال�سودان

تجنيد/قتل وت�سويه/
اغت�ساب

تجنيد/قتل وت�سويهالجناح المعار�س بالجي�س ال�سعبي

تجنيدالجي�س االأبي�س

ريا
يجي

تجنيد/قتل وت�سويهبوكوحرامن

تجنيدفرقة العمل المدنية الم�ستركة

المصدر: من إعداد الباحث؛ بناًء على 
تقارير األمين العام لألمم المتحدة بشأن

 تجنيد األطفال.

جهود  �أفــرقــة  �لأطــفــال:  تجنيد 
�لمكافحة:

ولّما كان االتح���اد اإلفريقّي هو المنظمة 
الّس���لم واألمن  المعني���ة بحفظ  اإلقليمي���ة 
في الق���ارة؛ فقد أولى االتحاد، بمؤسس���اته 
المختلف���ة، جه���وداً كبيرة للح���ّد من ظاهرة 
تجني���د األطفال في الصراع���ات اإلفريقية، 
وفي هذا الس���ياق أصدرت الدول اإلفريقية 
»ميثاق حق���وق ورفاهية الطفل« عام 1990م، 
والذي بدأ العمل به في نوفمبر 1999م، ويضّم 
48 مادة، ليكون اإلطار االسترش���ادّي للجهود 
اإلفريقي���ة الرامية إلى حماي���ة أطفال القارة 
وضمان أمنهم وسامتهم ورعايتهم وتنشئتهم.

وقد تضّم���ن الميث���اق إنش���اء: »اللجنة 
لتكون  الطف���ل«،  ورفاهية  بحق���وق  الخاّصة 
الجه���ة المعلوماتية المختّص���ة بكّل ما يتعلق 

بالمشكات التي يعانيها الطفل اإلفريقي، كما 
نّص الميثاق كذلك على إنشاء »لجنة خبراء«، 
تضّم 11 خبي���راً، لتكون معنية بالدراس���ات 
الخاّص���ة بحقوق الطف���ل اإلفريقي، وضمان 
أهداف  لتحقيق  الازم���ة  واآلليات  رفاهيته، 

الميثاق بشأن أطفال القارة))).
ويح���رص االتحاد اإلفريق���ّي كذلك على 
تعزيز ش���راكاته الدولية فيم���ا يتعلق بحقوق 
الطفل وحمايت���ه، ومن ذل���ك توقيع االتحاد 
اتفاقاً مع األم���م المتحدة، في العام 2013م، 
عل���ى تعزيز حماية األطف���ال المتضررين من 
الصراعات في إفريقي���ا، بالنظر لما يضطلع 
به االتحاد اإلفريقّي من َدْور كبيٍر في عمليات 

الوساطة وحفظ السام في القارة.
كما أبرم���ت إدارة الّس���لم واألمن التابعة 
لمفوضية االتح���اد اإلفريقي، في س���بتمبر 
2013م، اتف���اق ش���راكٍة مع صن���دوق األمم 
المتحدة للطفولة )يونيسف(، لتكثيف التدابير 
لحماية األطفال من العنف المسلّح، وقد وافق 
االتحاد اإلفريق���ي، بدعٍم من األمم المتحدة، 
على إدراج حماية األطفال في جميع أنشطته 
األمني���ة التي يضطلع بها ف���ي جميع مناطق 
الصراع بالقارة اإلفريقي���ة، وااللتزام بتطوير 
برامج تدريب أكثر اتس���اقاً وفاعلية في مجال 
حماية الطفل للبلدان المس���اهمة بقوات في 

بعثات السام لاتحاد اإلفريقي))).

اأثــنــاء  فــي  للطفل  االإفــريــقــيــة  الــحــمــايــة  ــاري:  ــه ن )1( ن�سيرة 
النزاعات الم�سلحة.. درا�سة في الن�سو�س واالآليات، قراءات 
goo. :اإفريقية، 1 دي�سمبر 2016م، متاح على الرابط االآتي

gl/93SMcx

)2(  االأمم المتحدة واالتحاد االإفريقي يوقعان على خطة لحماية 
االأطفال في النزاعات الم�سلحة، مركز اأنباء االأمم المتحدة، 
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بي���د أّن تل���ك الجهود واألطر الرس���مية 
تب���دو بحاجٍة إل���ى مزيٍد م���ن التفعيل على 
األرض، بالتع���اون الفّع���ال مع الش���ركاء من 
منظمات المجتمع المدن���ّي المحلية المعنية 
بحقوق الطفل في إفريقي���ا، وفقاً لما نّصت 
عليه مبادئ باريس التوجيهية بش���أن األطفال 
المرتبطين بالقوات المس���لحة أو الجماعات 
المس���لحة، والتي نّصت على أهمية الشراكة 
مع المدافعين المحلّيين عن حقوق اإلنس���ان، 
واألطفال الذين س���بق لهم االرتباط بالقوات 
المسلحة أو الجماعات المسلحة، والمعلمين، 
والمجتمع المدنّي المنّظم، واآلباء، والعاملين 
ف���ي قط���اع الصّح���ة، والزعم���اء الدينيين، 
وزعماء المجتمع���ات المحلية اآلخرين، فيما 
األطفال  ارتباط  إنهاء  باس���تراتيجيات  يتعلق 

بالصراعات المسلّحة في إفريقيا))). 

وختامًا:
إّن معضل���ة تجني���د األطفال ف���ي القارة 
اإلفريقية تبقى- في األخير- َعَرضاً وليس���ت 
مرض���اً؛ إذ يبقى المرض الحقيقّي للجس���د 
اإلفريقّي الفتّي والواعد ه���و: غياب التنمية 
المس���تدامة، واس���تنزاف مواد الق���ارة عبر 
مس���اَريْن رئيَسيْن؛ أولهما: اس���تغال القوى 
الدولية الكبرى لثروات إفريقيا بشكٍل مباشر، 
اإلفريقية  المجتمع���ات  إغ���راق  وثانيهم���ا: 
في مس���تنقع الحروب والصراع���ات األهلية 

goo.gl/ االآتـــي:  الــرابــط  على  متاح  2013م،  �سبتمبر   19
 fX9SoV

ال�سامي،  المفو�س  االإن�سان، مكتب  المتحدة، حقوق  االأمم    )1(
االأطــفــال  ب�ساأن  توجيهية  ومــبــادئ  قــواعــد  باري�س،  مــبــادئ 
المرتبطين بالقوات الم�سلحة اأو الجماعات الم�سلحة، فبراير 

2007م، �س 25.

المس���لّحة، ومن ثّم اس���تغال القوى الكبرى 
أيضاً، وبش���كٍل غير مباشر هذه المرة، لذلك 
المناخ الصراعّي لتعظيم مبيعاتها من الساح، 
والتدّخل ف���ي صنع القرار اإلفريقّي من بوابة 
الش���راكات األمنية المش���روطة، والتحالفات 
االستراتيجية غير المتكافئة، كصورٍة من صور 

االستعمار الجديد للقارة.
ومن ثّم؛ ف���إّن القضاء على ظاهرة تجنيد 
األطفال في القارة الس���مراء يبقى في النهاية 
رهناً بمدى توافر الرغب���ة الحقيقية واإلرادة 
السياس���ية والمجتمعية في الدول اإلفريقية 
لتجاوز مربع العنف والصراع ولغة الس���اح؛ 
واالنتق���ال إلى مرب���ع التنمي���ة والتقّدم ولغة 
الح���وار، ولحلحلة أزمات الق���ارة اإلفريقية، 
والتخلّص من إرث االستعمار الكولونيالي الذي 
ب���ذر جرثومة االنقس���امات الِعْرقية والدينية 
والجهوية والقبلية؛ لتظّل خيرات القارة دائماً 
وأبداً بيده ال بيد أصحابها من األفارقة �

أغلب األطفال المجّندين في 
العالم، وعددهم يربو على 
250 ألفًا، يوجدون بالقارة 

اإلفريقية
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يخ عثمان دان فوديو وحركة 
َّ

عرض كتاب: الش

الّتجديد اإلسالمّي بغربي إفريقيا

د. اآدم بمبا
اأكاديمي�ة   – ديف�وار  ك�وت  م�ن  اأكاديم�ي    

الدرا�شات االإ�شالمية، جامعة مااليا، ماليزيا

تعريف بالكتاب:
راسة التي قام بها د.  في هذا اإلطار؛ تأتي الدِّ
آدم بمبا، ونشرتها مجلة قراءات إفريقيَّة بعنوان: 
���يخ عثم���ان دان فوديو وحرك���ة التَّجديد  )الشَّ
اإلس���امي بغربي إفريقي���ا(، بوصفها محاولًة 
ياق، وهي  لتتبُّع أهمِّ حركٍة تجديديَّة، في هذا السِّ
���يخ دان فوديو )ت 1232ه�/1817م(،  دعوة الشَّ
يخ بنشاٍط تعليميٍّ تثقيفيٍّ  وهي حركٌة بدأها الشَّ

مكان���ٌة لالإ�صالح  والّتجدي�د 

�ٌة في االإ�ش���الم؛   مح���ريَّ

���ة  الداخليَّ المناع�ة  جدي���ُد  التَّ �ل  يمثِّ اإذ 

الإ�ص�الميِّ  الج�ص�د  ت�ص�فية  ع�ن  الم�ص�وؤولة 

�داأ واالأدران،  وتنقيت�ه كلَّم�ا ران عليه بع�س ال�شَّ

ب�يُّ ه�ذه الحقيقة المالزمة  د االأث�ر النَّ وق�د اأكَّ

�ن اأنَّ �ص�يرورة الفع�ل التجديديِّ  لالإ�ص�الم، وبيَّ

ر على راأ�س كلِّ قرن.  تتكرَّ
وقد بْرَهَن التاريخ اإلسامّي على أنَّ اإلصاح 
َل  والتجديد عميق الجذور بإفريقيا، ظهر ذلك أوَّ
ما ظهر في حركة المرابطين التي قامت بمنطقة 
ودان الغربيِّ في القرن الخامس  الملثَّمين بباد السُّ
الهج���ريِّ بقيادة الفقيه عبد الله بن ياس���ين )ت 
يخ الحاج محمد  451ه�/1059م(، وفي دعوة الشَّ
بن سالم سواري )ت 931ه�/1525م(، وفي حركة 
د بصونغ���اي )حكم: 1493م  أس���كيا الحاج محمَّ
���يخ ناصر الدين  - 1528م(، وحرك���ة اإلمام الشَّ
���نغال  )1085ه����/1674م( بمنطقة فوتاتور السِّ
وموريتاني���ا الحاليَّ���ة، وغيره���ا م���ن الحركات 
دة المتنوِّعة التي  التصحيحيَّ���ة التجديديَّة المتعدِّ
ودانّي  اس���تهدفت الّتغيير اإليجابيَّ للمجتمع السُّ

على هدي الكتاب والسّنة.
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الذين كان لهم تأثيٌر مباش���ٌر في تكوينه العلمي، 
ؤية التَّجديديَّة عنده، وفي صقل  وفي تشكيل الرُّ
يخ  شخصيَّته القياديَّة، ومنهم: والده، وخالُُه الشَّ
يخ جبريل بن عمر األغاديسي. عثمان ِبُدوِر، والشَّ

بعد ذلك؛ جاء )الفصل الثَّالث( لتتبُّع المسار 
يخ دان فوديو، واألدوات الفاعلة  عويِّ عند الشَّ الدَّ
فها في هذا المجال من أجل نشر دعوته،  التي وظَّ
وإحداث التغيير الهادف في مجتمعه، وما أْسَفر 
عن���ه من تأس���يٍس لدولة الخافة اإلس���اميَّة 
ريعة اإلساميَّة  بصكوتو التي كانت تَْس���تَلْهم الشَّ
س���توريَّة والقضائيَّة  في جميع أنظمة الحكم الدُّ

واإلداريَّة.
بعد وضع دولة الخافة في إطارها التَّاريخّي 
المناسب، وتصويرها في واقعها الفعلي، انطلق 
كائز  ابع( للنَّظر في الرَّ الباحث في )الفص���ل الرَّ
ولة ف���ي العقيدة،  الت���ي قامت عليها ه���ذه الدَّ
والفك���ر، والعب���ادة، والمعام���ات، واالجتماع، 
ياس���ة، وغيرها من مقوِّمات العمران، وقد  والسِّ
���يخ دان فوديو  تبيَّن من خال هذا النَّظر أنَّ الشَّ
كان ذا رؤيٍة تجديديٍَّة ثاقبٍة في كلِّ تلك الجوانب 

محة.  المذكورة، قوامها الوسطيَّة السَّ
اب���ع في طبيعته نظري؛  وبما أنَّ الفصل الرَّ
فقد جاء )الفصل الخامس( من أجل النَّظر في 
قت في الواقع  المنجزات التَّجديديَّة الت���ي تحقَّ
كتيَّة؛ بوصف تلك  المعيش في ظلِّ الخافة الصُّ
ؤى التَّجديديَّة التي  المنجزات ترجم���ًة فعليًَّة للرُّ
���يخ دان فوديو، وهنا أيضاً تبيَّن  تََبلَْوَرت عند الشَّ
���يخ- بمعيَّة أعوانه بُن���اة دولة الخافة-  أنَّ الشَّ
ق إلى الكثير من المنج���زات الحضاريَّة  ق���د ُوفِّ
ياس���ة واالجتماع...  ين، وفي السِّ في الفكر والدِّ
قت وحدة  كتيَّة تحقَّ ففي ظ���لِّ دولة الخافة الصُّ
ر بعُد في  »وطنيَّة« اجتماعيَّة وسياس���يَّة لم تتكرَّ
ق في ظلِّها أمٌن تامٌّ على  ة، كم���ا تحقَّ تاريخ القارَّ
األنف���س والممتلكات، وعدال���ٌة اجتماعيٌَّة ذات 

زهاء عشرين سنة، وكان ش���عاُرهُ آنذاك »إحياء 
السّنة وإخماد البدعة«، وتُوِّج هذا النَّشاط بقيام 
دولة الخافة بصكوتو شماليَّ نيجيريا الحاليَّة، 
ت أنجح تجربٍة تجديديٍَّة سياسيٍَّة واجتماعيٍَّة  وُعدَّ

حراء. ودينيٍَّة في تاريخ إفريقيا جنوب الصَّ
راسة اإلجابة عن أسئلٍة  وقد حاولت هذه الدِّ
ؤية التجديديَّة  ة: كيف تَبلْ���َوَرت الرُّ جوهريَّة عدَّ
���يخ دان فوديو؟ وم���ا ركائزها النَّظريَّة  عند الشَّ
ؤي���ة التَّجديديَّة  والفكريَّ���ة؟ وما مدى تنزيل الرُّ
عنده في الواقع المعيش؟ وما مدى تأثير حركته 

؟  ودان الغربيِّ عوة واالجتماع بباد السُّ في الدَّ
لإلجابة عن األسئلة المطروحة؛ فقد انتهج 
فيه الباحث منهجاً تاريخّياً تحليلّياً، انصبَّ على 
رة، من أجل  ���يخ دان فوديو المتوفَّ قراءة آثار الشَّ
ؤية التجديديَّة عنده في مجال الفقه،  َس���بْر الرُّ

عوة.  ياسة، والتربية واالجتماع، والدَّ والسِّ
ج���اء الكت���اب ف���ي )355( �شفح���ة، بخم�ش���ة 

عة. ف�شوٍل، تحت كلٍّ منها مباحث متفرِّ

ف�صول �لكتاب:
ل( ُعِن���َي الباحث برصد  في )الفص���ل األوَّ
���روف التاريخيَّ���ة واالجتماعيَّة التي ظهرت  الظُّ
���يخ دان فوديو التَّجديديَّة بباد  فيها حركة الشَّ
ينيَّة  ياسيَّة والدِّ روف السِّ ودان؛ فاستَعَرَض الظُّ السُّ
اإلس���اميَّ  والمدَّ  والفوالني،  َهوس���ا  بمجتمع 
ومراحَل تطوُّره بممالك َهْوسا التي سبقت ظهور 
ينّي  ���يخ دان فوديو، وكذلك الواقع الدِّ حركة الشَّ
المتمثَّل في طق���وس »بُ���وري« األرواحيَّة التي 
سادت المجتمع آنذاك، واصطرعت مع اإلسام 

في جميع مراحل وجوده بباد هوسا. 
وسيو-التَّاريخي؛  بعد هذا االس���تعراض السُّ
ُعني الباحث في )الفصل الثاني( بتتبُّع الخلفيَّة 
���يخ دان فوديو، وذل���ك من خال  العلميَّ���ة للشَّ
اس���تعراض القنوات التي تعلَّم عبرها، والعلماء 
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قت في ظلِّها رفاهة اقتصاديَّة  نسبٍة عالية، وتحقَّ
ش���املة واضحة المعالم، وش���هدت المجاالت 
ة تطوُّراً ماحظاً على  العمرانيَّ���ة الحضاريَّة كافَّ
الرُّغم من الِقَصر النِّس���بيِّ لُعْمر دولة الخافة 
الت���ي لم تع���ش إالَّ مائ���ة عاٍم فحس���ب، وكان 
س���قوطها إثر الغزو اإلمبرياليِّ البريطانيِّ عام 

)1321ه�/1903م(.
���يخ دان فوديو  ولعلَّ ما يمّيز ش���خصيَّة الشَّ
عاة  جال الدُّ التجديديَّ���ة نجاحه في »ُصنْ���ع« الرِّ
ؤية وتطبيقه  المصلحين، ذكوراً وإناثاً، حاملي الرُّ
ف���ي الواقع، وقد تجلَّى ذلك حتى قبل قيام دولة 
عوة  ���يخ في ط���ور الدَّ الخاف���ة، حين كان الشَّ
والتربية والجهاد؛ حيث وص���ل طلَبته ومريدوه 
اده، وَحَملة ألْويَته التي كان يعقدها لهم، إلى  وُقوَّ
ع���وة. كما تجلَّى  مواضع شاس���عٍة عن مركز الدَّ
ج���ال، بظهور حركاٍت  هذا النَّجاح في ُصنع الرِّ
كتيَّة، أو  ٍة منبثقٍة عن الخافة الصُّ تصحيحيَّة عدَّ
باألحرى؛ فإنَّ جميع الحركات الّتصحيحيَّة بباد 
، في أواخر القرن التاسع عشر  ودان الغربيِّ السُّ
الميادي، هي منبثقٌة ع���ن الحركة التجديديَّة 
كتيَّ���ة، منها: إمارة إلوريْن، وإمارة كونتاغورا  الصُّ
اإلماميَّة  واإلم���ارة  الحالية،  نيجيري���ا  بجنوبيِّ 
»دينا« بعاصمتها »حمد الله« )1233ه�/1818م(، 
���يخ عمر ب���ن س���عيد الفوتي )ت  وحرك���ة الشَّ
يخ محمد  األمين  1280ه�/1864م(، وحركة الشَّ
���يخ  صوننكي )ت 1306ه�/1888م(، وحركة الشَّ
أحمد ديم���ي )ت 1312ه����/1894م(، وغيرها 
من الحركات الّدعويَّ���ة والجهاديَّة التصحيحيَّة 

الناحجة بمنطقة سنيغاْمبيا بغربيِّ إفريقيا.
د الباحث ف���ي )الخاتمة(  ه���ذا، وقد ح���دَّ
ة عن التجديد  جملًة من النتائج والحقائق المهمَّ
يخ دان  ودان؛ نتيجًة لحركة الشَّ ق بباد السُّ المتحقَّ
فوديو اإلصاحيَّة وتأسيس دولة الخافة، وهي 
ها الباحث إجابًة مقنعًة عن األس���ئلة  نتائج عدَّ

ؤية التجديديَّة  الثَّاثة المطروحة عن: ركائز الرُّ
���يخ دان فوديو، وم���دى تحقيقها في  عن���د الشَّ

ودان الغربي.  الواقع، وتأثيرها في باد السُّ

من تلك الّنتائج:
يخ دان فوديو إلى مجموعة  الً: أنَّ انتماء الشَّ أوَّ
الفوالني المسلمة، وإلى طبقة ُطروْدبيْه العلميَّة 
ب���ة ب�»أهل الُكتُب«، كان له األثر المباش���ر  الملقَّ
ؤية التجديديَّة في فكره وحركته،  في تشكيل الرُّ
يُض���اف إلى ذلك وجود ثقافٍة علميٍَّة إس���اميٍَّة 
ودان الغربي، وَمْوروٍث إصاحيٍّ  عريقٍة بباد السُّ
تجديديٍّ متواصٍل في تاريخ المنطقة.. كلُّ ذلك 
���ر أرضيًَّة خصب���ًة لنماء الفع���ل التجديديِّ  وفَّ
���يخ دان فوديو وغي���ره من المصلحين  عند الشَّ

دين في التاريخ اإلفريقي. المجدِّ
���يخ دان فوديو وحركته  ثاني���اً: أنَّ دعوة الشَّ
التجديديَّ���ة قد انطلقت من رؤيٍة دعويٍَّة واضحٍة 
مرسومة بإحكاٍم، بدأها بمشروٍع تعليميٍّ تثقيفيٍّ 
ريحة  ط في ُطُرقه ومضمونه، مستهدفاً الشَّ مبسَّ
ة من المجتمع ف���ي القرى واألرياف، وفي  العامَّ
فاً في ذلك الوس���ائل العادية من  الم���دن، موظِّ
خطابٍة وَوعظ، وأشعاٍر ش���عبيَّة، وكتابة رسائل 
مختصرة في ش���تَّى الموضوعات ذات العاقة 

باهتمامات األفراد والمجموعات اليوميَّة.
���يخ قد ُعني- أيَّم���ا عنايٍة-  ثالث���اً: أنَّ الشَّ
عاة الذي���ن ُعِرفوا فيما بعد  بتربي���ة القادة والدُّ
ب�»الجماعة«، رجاالً ونساًء، وكان من وسائله في 
صة  هذه التَّربية واإلعداد: تأليف رس���ائل مخصَّ
لبة، كانت بأيديهم بمثابة أدلَّة  لهذه الفئة من الطَّ
عمليَّة في تربية نفوسهم روحّياً ومعرفّياً ومهارّياً؛ 
عوة والتَّبليغ والتَّغيير. ة الدَّ من أجل القيام بمهمَّ

يخ دان فوديو قد ساهم إسهاماً  رابعاً: أنَّ الشَّ
عميقاً في إحداٍث تغيي���ٍر ملحوٍظ في مجاالٍت 
ة: دينيَّة، واجتماعيَّة، وسياسيَّة، واقتصاديَّة،  عدَّ
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���يُخ في  ق الشَّ - مثًا- ُوفِّ ينيِّ ففي المج���ال الدِّ
إعادة المس���لمين إلى تصحيح عقائدهم؛ بجعل 
ل في أخذ العقائد،  الق���رآن الكريم المصَدَر األوَّ

نن الّنبويَّة. ك بالسُّ ونبذ الِبَدع، والتمسُّ
خامس���اً: أنَّ الخافة اإلساميَّة بتأسيسها 
قت منجزاٍت  ���ريعة اإلس���اميَّة قد حقَّ على الشَّ
سياس���يٍَّة واقتصاديٍَّة واجتماعيَّ���ٍة كثيرة، منها: 
ٍع إثنيٍّ ودينيٍّ متناغٍم،  تحقيق وحدٍة وطنيَّة، وتنوُّ
وإح���داث حال���ٍة عاليٍة م���ن األم���ن والعدالة 
االجتماعيَّة، ونم���اٍء اقتصادي، واالرتقاء باألداء 
ام، تُحت���رم بموجبه  ياس���يِّ للح���كَّ اإلداريِّ والسِّ

الحريَّات والحقوق. 
سادساً: أنَّ المرأة قد حظيت بمكانٍة محوريَّة 
كتيَّة؛ مش���اِرَكًة في بنائها، وفي  في الخافة الصُّ
إدارة شؤونها، وفي االرتقاء بالجوانب االجتماعيَّة 

بالمجتمع الهوساويِّ الفوالني.
س���ابعاً: أنَّ أكبر منجزات الفعل التجديديِّ 
الف���وديِّ نجاُح���ُه في استنس���اخ نفس���ه، وفي 
التَّرش���يح لقيام ح���ركاٍت إصاحيَّة في مناطق 
���ودان، مثل حركات الجهاد  ش���تَّى من باد السُّ
بمنطقة سنيغاْمبيا، وبمنطقة فولتا العليا، وباد 
يوريا، وهي جميعاً نتاٌج مباش���ٌر لحركة التجديد 

يخ عثمان دان فوديو. التي جاء بها الشَّ
عب  باإلجم���ال؛ يؤكِّد الباحث أنَّ���ه »من الصَّ
رصد تأثير الحركة التَّجديديَّة الفوديَّة بأبعادها 
مان والمكان؛ لذلك كان التَّركيز- في هذه  في الزَّ
س تأثيراته���ا الماضية؛ إْذ  راس���ة- حول تلمُّ الدِّ
اهن  إنَّ تتبُّع تأثيره���ا في المجتمع اإلفريقيِّ الرَّ
ص���ة في مجاالٍت  يحتاج إلى دراس���اٍت متخصِّ

دة«.  متعدِّ
بع���د ذلك أش���ار الباحث إل���ى أنَّ محاولة 
���ريعة  الكثي���ر من والي���ات نيجيريا تطبيق الشَّ
اإلساميَّة منذ 1999م، في مجال قانون األحوال 
الّشخصيَّة والقانون الجنائي، هي محاولٌة للعودة 

كتيَّة النَّاجحة بكلِّ المقاييس،  إلى التَّجرب���ة الصُّ
وباعتراف اإلمبرياليِّ البريطانيِّ الذي اتَّكأ على 

هذه التَّجربة أيَّام االحتال الكولونيالي.
روؤية �لباحث:

لعلَّ ما يمكن استخاُصه من رؤيٍة في هذا 
الكتاب؛ هو ما أش���ار إليه الباحث في الفقرة 
األخيرة من���ه بقوله: »وما أح���َوَج مجتمعاتنا 
كتي،  اليوم إلى النَّظر في ه���ذا النموذج الصُّ
واس���تلهاِمِه في ح���لِّ الكثير من مش���كاتنا 
ياسّي  ينّي السِّ ة في المجال الدِّ اهنة، خاصَّ الرَّ
ا بلََغُه  الذي ما زلنا في مس���افاٍت بعي���دٍة عمَّ
يخ داْن فوديو وأعوانُه في تلك المجاالت،  الشَّ

رؤيًة وتطبيقاً«. 
كم���ا َرَجا أن يُجلّّي ه���ذا الكتاب المتواضع 
اإلفريقيِّ تحديداً-  المعاصر-  المس���لم  للجيل 
َدهُ  د؛ بما جسَّ اعية المجدِّ طرفاً من حياة هذا الدَّ
من َفْهٍم َوَس���طيٍّ عميٍق لإلس���ام: في مبادئه، 
وتعاليمه، وعباداته، وش���رائعه... وما كان عليه 
يخ  ق على يد الشَّ من تساُمٍح واسٍع رحب، وما تحقَّ
وأعوانه من نجاحاٍت حضاريَّ���ة مقارنًة بالواقع 
اإلفريقّي الحدي���ث؛ على الرُّغم من وفرة موارد 
بيعيَّة، ووفرة  الق���ارة، وإمكاناتها البش���ريَّة والطَّ

الوسائل واألدوات الحديثة.

�أخيرً�:
تجدر اإلش���ارة إل���ى أنَّ الباح���ث قد أورد 
���يخ دان  في )ملحق الكتاب( مس���ارد آلثار الشَّ
فوديو، وقد بلغ���ت )115( مؤلَّف���اً، المخطوط 
د أنَّ دراس���ته لم يتسنَّ لها  منها والمطبوع، وأكَّ
ليَّة، وبناًء  اع على جميع تلك المصادر األوَّ االطِّ
عليه؛ َرَجا الباحث أن تُعنى البحوث المستقبليَّة 
كتيَّ���ة، وغيرها من الحركات  حول الخافة الصُّ
���ودان الغربي، بتحليل  التصحيحيَّة بب���اد السُّ

ليَّة � مضامين تلك المصادر األوَّ
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Fueling Internal conflicts 
in Africa: Shocking Facts 
on Children Soldiers

Mostafa Shafeq Allam
Political Analyst and International Relations Specialist

Children are recruited and used by armed forces, both 
government and opposition groups, all over the world, but 
the problem of children soldiers is severest in Africa. Children 
now fight all over the continent: in Uganda, the Central 
African Republic, South Sudan, Somalia, Nigeria, Mali and 
the Democratic Republic of Congo. According to the Paris 
Principles on the Involvement of Children in Armed Conflict 
(2007), the concept of child soldier in international law refers 
to any person under 18 years of age who is part of any kind of 
regular or irregular armed force or armed group in any capacity, 
including but not limited to cooks, porters, messengers, and 
those accompanying such groups, other than pure family 
members. The concept includes girls recruited for sexual 
purposes or forced marriage; thus is obviously not confined to 
a child who carries or has carried arms. Recruiting and using 
children under the age of 15 as soldiers is prohibited under 
the treaties and custom of the international humanitarian 
law, and defined as a war crime by the International Criminal 
Court. The parties to a conflict that recruit and use children 
are listed by the Secretary-General in the annexes of his 
annual report on children and armed conflict. International 
organizations and academic sources estimate that there 
are up to 250,000 children soldiers in irregular and regular 
armed forces worldwide. In Africa, it is estimated that up to 
120,000 children are currently used as combatants or support 
personnel, representing 40% of all child soldiers worldwide �
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African Arabists and the 
Challenges of Identity: A 
Social Criticism Perspective

Elkhidru Abdul Baaqi Mohammed
Professor of Mass Media and Director of the Nigerian Center for Arabic 
Research

The term African Arabists might not be well known in 
Arab cultural and academic communities, but the concept and 
meaning have deep roots in history. Africa is one of the leading 
areas that was influenced significantly and intensely by Arab 
culture, which took root in African regions, until it became an 
important element in the life of the African Muslim people. 
This paper consists of a preface and two main sections and 
a conclusion. The preface explains the link between cultural 
identity in African societies and the roots of Arab culture in the 
Africans’ intellectual life. The first section discusses the general 
framework of the concept of African Arabists in terms of 
contexts, connotations and link with Arab identity. The second 
section explains in details the most important challenges and 
complications concerning the Arab cultural identity of African 
Arabists. The conclusion recommends ways to address those 
problems and challenges �
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Human rights and the State 
of Law in Africa: Between 
Reality and Expectations

Dr. Mohammed Albeshir
aresearcher in African and legal studies , Chad

The African Union declared year 2016 the year of 
human rights in Africa as well as women’s rights, based on 
the “international model.” Thus, it replaced old labels with 
a new one, which is “African Women’s Decade: 20102020-.” 
It also launched the African Women Fund to support the 
promotion of women’s rights during this decade. Raising 
this slogan coincided with the 35th anniversary of adopting 
the African Charter on Human and People’s Rights in year 
1981 in Nairobi, and the 13th anniversary of the Protocol on 
Women’s Rights in Africa, adopted in Maputo in 2003, and 
linked to the African Charter of Human Rights. In spite of the 
new slogan, “Year of Africa’s Human and Women’s Rights” in 
year 2016, violations still exist in Africa, and 2016 was Africa’s 
worst year in terms of human rights, according to Amnesty 
International’s annual report, State of Human Rights in the 
World 20152016-. This slogan did not have an impact even 
where the AU is headquartered, namely, Ethiopia, which was 
on the top of the list of the countries violating human rights 
in 2016. Human rights violations were also committed by the 
United Nations forces in Central African Republic and South 
Sudan, as well as the African Union troops stationed in Bangui. 
If African countries truly want to respect rights and freedoms, 
they must allow people to participate in decision-making, stop 
fighting and administrative and political corruption. They must 
also enhance the culture of tolerance, build the rule of law and 
human rights, and connect good governance to rule of law �
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The Development of Arabic-
Islamic Learning in West 
Africa: A Case Study on Ghana

Mohammad Hafiz, Ph.D.
Department of Modern Languages, College of Humanities, University 
of Ghana

The paper examines the development of Arabic-Islamic studies 
in Ghana, seeking to highlight the underlining factors of its growth 
and inherent challenges. It relies largely on secondary sources as 
well as primary data gathered through interview and observation. It 
is organized into three main sections: The first section explores the 
inseparable association between Arabic and Islam, demonstrating that 
this connection constitutes the major drive for learning Arabic in West 
Africa and across the globe. The second section discusses the peculiar 
features of the crucial stages of development of Arabic-Islamic learning 
in Ghana, namely, Quran schools with their associated higher learning 
in alqāt, the establishment of formal Islamic schools, the concurrent 
teaching of Arabic-Islamic and secular streams in Islamic schools, and 
the introduction of secondary and higher diploma curricula in Islamic 
schools. The third section focuses on the prime challenges facing 
Arabic-Islamic studies such as the lack of uniform curriculum and proper 
administrative setup, the limited avenues for training Arabic and Islamic 
studies teachers, the limited supply of professional teachers, and the 
lack of appropriate and adequate textbooks. It was held that the lack 
of recognition for certificates awarded to graduates of Arabic-Islamic 
studies has the most devastating effect; it has been mainly responsible 
for the poor remuneration of Arabic-Islamic teachers and tend to 
demotivate teachers, students, guardians and parents. Among several 
measures, the study proposes that Islamic schools in Ghana must strive to 
become self dependent, generating their own income to pay their staff. 
It equally stresses the need to establish an Arabic and Islamic Board to 
streamline and standardize Arabic-Islamic education across the board �
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Effectiveness of Information and 
Communication Technology in Transforming 
Sub-Saharan Africa into a Knowledge Society:
Challenges and Future Prospects

Cissé Ahanadou
Ph.D. Student, Educational Foundations, Sultan Zainal Abidin University, 
Malaysia

This paper defines the concept of knowledge and 
its characteristics and relationship to information and 
communication technologies, specifically their effectiveness in 
turning sub-Saharan Africa into a knowledge-based society. It 
highlights the challenges of information and communication 
technology in sub-Saharan Africa, and discusses their future 
prospects. Emerging research shows that the most important 
challenges are the lack of political stability, high rates of 
poverty, illiteracy, the absence of specific e-learning culture 
and information, the lack of creative and innovative human 
resources, poor infrastructure for Internet services and mobile 
phones browsing and searching, and the knowledge gap 
and digital divide. To meet these challenges, Africans should 
eradicate poverty through promoting investment in the field 
of human capacity and inventions, rebuild the infrastructure 
for information and communication technology, and increase 
the technological awareness of citizens and the workforce by 
enabling all citizens to use mobile phones and information 
and communications technology networks as public services. 
Africans should also promote quality education and scientific 
research based on information technology, and move toward 
knowledge production �
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Global Warming, Climate 
Change and Human Life in 
Africa: Sudan as an Example

Mustafa Mohammad Khojli
Professor of Geography, International University of Africa, Khartoum, 
Sudan

This paper studies aspects of global climate, specifically 
warming and climate change. The current global warming 
is thought to have started with the industrial revolution, 
the burning of fossil fuel and the emission of a number of 
gases, mainly carbon dioxide which keeps the heat close to 
the ground instead of spreading it in the upper atmosphere, 
thus raising the temperature from 260 to 353 parts per million 
between 1790 and 1900, and to 400 in recent years. The 
numerous conferences and workshops recommendations to 
reduce such emission were not successful. The continuous 
warming will have negative effects in the crops which need 
a warm (neither hot nor cold) climate. The paper also argues 
against the idea that world climate is changing. Climate studies 
since the late Pleistocene and Holocene till the present time 
show no climate change – only short and medium fluctuation 
in rainfall. The years of less raining, which result in failing crops 
and plants, are followed by years of normal and good raining. 
The paper makes three recommendations: to store food in 
years of surpluses to be used in years of shortage, to conduct 
research to enable crops to resist the temperature increase 
and thrive with less water, and to plan for combating the rises 
in sea level, storms and floods �
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Algeria’s Foreign Policy in 
Africa: Principles, Bases 
and Developments

Qitt Sameer
Professor of Political Science, University of Mohamed Khider, Biskra, 
Algeria

Since the first years of Algeria’s independence, its strong 
presence in African continent has been remarkable, especially 
diplomatically, but this policy underwent changes periodically. 
During the Cold War, it was the ideological factor that defined 
Algeria’s relations with African States. In the mid-1990s, the 
Western Saharan issue emerged as a new factor directing 
Algeria’s diplomacy in Africa to gain African support to its 
stance on this issue. Later in 1990s, Algeria’s foreign policy, 
especially in Africa, declined due to many factors until it 
turned notable again during the Bouteflika era, but with 
the new target of security. With this perspective, this paper 
broaches the question of the development of Algeria’s foreign 
policy towards Africa since independence, and the variables 
distinguishing that developing policy in each period. The 
paper is arranged in three sections, with the first focusing on 
the core principles of Algeria’s foreign policy and emphasizing 
the paradox of how these principles have been stable in spite 
of many shifts in international politics. The paper second 
section addresses the bases of Algeria’s foreign policy in Africa, 
which were essentially ideological but also determined by the 
Western Saharan issue and Algeria’s internal crisis. The third 
section demonstrates how Algeria’s foreign policy became 
dynamic again after Bouteflika assumed power and showed 
a deep interest in developing Algeria’s foreign policy towards 
Africa �
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Constitution in Africa: 
Mechanisms, Causes and 
Consequences

Al-Sayyed Ali Abu-Farha, Ph.D.
Lecturer of Political Science, Beni-Suef University, Egypy

Constitution is the supreme document in every country. It 
is the ultimate source of regulation in almost all contemporary 
political systems, whether democratic or non-democratic. 
In democratic systems, constitution is the most important 
document that regulates the relationship between the 
authorities and sets the rules of behavior. It is the package of 
legal rules that is written in a single document or documents, 
or not written at all. In undemocratic systems, however, 
constitution is arguably insignificant because these systems 
lack important democratic determinants, such as the rule of 
law. Nevertheless, undemocratic systems hardly make explicit 
claims that they violate their constitutions. In this context, 
this study aims to answer the following questions: for what 
purposes are constitutions written? Why are constitutions 
amended? Why are they amended in Africa in particular? 
Who may take advantage of their amendments? Thus, we 
can understand the different dimensions of the process of 
constitution amendment in Africa, as well as its causes and 
consequences �
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ECOWAS succeeds in 
settling the presidential 
crisis in Gambia

Badr Hassan Shafei, Ph.D.
Expert in African Affairs, Cairo University

The Economic Community of West African States is 
undoubtedly the best African international organization in 
terms of security mechanism, which it applied in conflict 
resolution in several countries such as Liberia, Sierra Leone, 
and Cote d’Voire. Thus, when the Gambian president Yahya 
Jammeh refused to leave his office after losing the election, 
ECOWAS states such as Senegal and Nigeria decided to 
intervene, through this organisation, to persuade him to 
step down. Both the African Union and the UN Security 
Council authorized ECOWAS to solve this problem peacefully. 
Senegal and other ECOWAS countries moved their troops 
near the Gambian border and gave Jammeh a last chance 
to quit. Consequently, Mauritania and Guinea succeeded to 
persuade him to leave without holding him accountable. So 
the elected president Adama Barrow returned to Gambia 
from Senegal, asking ECOWAS troops to stay there for three 
months. Barrow promised to revise decisions taken by Jammeh 
such as the withdrawal from Commonwealth. However, many 
challenges still face Barrow. Two prime challenges are the next 
parliamentary and local elections in April, as he must ensure 
their fairness and persuade all parties to take part in them �
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Qadianism in African 
Countries, with emphasis 
on Nigeria

Rafee Owonla Busayree AL-Ijebuwi, Ph.D.
Founder of Daarul-Uluumil-Islamiyya
Director Of Duin International Academy, Abuja, Nigeria

All hands must be put on deck to distance Africans from 
Qadianism whose members disbelieve in Prophet Muhammad 
as the seal of all prophets. They are found in southern Africa 
(e.g. Johannesburg and Mauritius), northern Africa (e.g. Egypt, 
Tunis, Algeria and Morocco), eastern Africa (e.g. Mozambique, 
Tanzania and Uganda), and western Africa (e.g. The Gambia, 
Ghana, Liberia, Sierra Leone and Mali). In Nigeria in particular, 
they have centers in the North and Middle Belt (e.g. Kano, 
Kaduna, Bauchi, Maiduguri, Jos, Ilorin and Ijaw lands) and plan 
to transfer their headquarters from Lagos to Abuja. They are 
also found in western and eastern Nigeria (e.g. Ibadan, Shaki, 
Oyo-town, Ile-Ife, Abeokuta, Akure, Ijesha land, Ijebu land and 
Ibo land). The Muslim World League of Makkah had hit the 
nail on the head in its 1974 declaration signed by 58 states 
that considered the Qadianis who call themselves Ahmadies 
as non-Muslims. Since this is an age of dialogue between 
religions and ideologies, the Islamic centers in world capitals 
must provide wings of research about Qadianism, Shi’sm and 
Sufism �
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achieve these goals;(((

5. The International Bank aids for 
the fiscal year 2016, which aim at raising 
agricultural productivity; increasing access 
to reliable and affordable energy; building 
the capacity to confront climate change; 
strengthening fragile and conflict-affected 
countries; promoting the improvement 
of education quality and the initiatives to 
boost education (e.g. science, technology, 
engineering and mathematics); providing 
excellent training programs and applied 
research; and the transfer of knowledge 
to sectors of priority, such as agriculture, 
health, education, and applied statistics;(((

We conclude wi th  models  of 
successful experiences within and outside 
the continent. Although each model 
concerns one state, they are presented here 
so that Africa can determine the appropriate 
path for its future:

Rwanda, which is the fastest growing 
economy in Africa. Its rise was based 
upon good economic reform, enhancing 
competitiveness, and the reliance on 
processing industries, rather than natural 
resources;

Mauritius, which is characterized 
by peaceful rotation of power, legal 
transparency, and a diversified economy. 
It supports open market policies, controls 
inflationary pressures, and encourages 
foreign investment;

South Afr ica  whose r ise  was 
supported by a positive political climate 
and societal consensus. It adopted 

http://www.albankaldawli.org/ar/about/annual- -  )1(
report/regions/afr

http://www.albankaldawli.org/ar/about/annual- -  )2(
report/regions/afr

developmental policies to replace its 
traditional industries with modern sectors, 
reduce government’s intervention in 
economy, encourage investment, and 
provide loans for development.

Outside the continent:
South Korea, which relied on self-

initiatives for combining state central 
planning and market economy as a path 
for development, in addition to investing 
in human resources through developing 
general and vocational education, with 
its institutions and curricula, and raising 
awareness of technology and knowledge 
economy;

Singapore, which started with a 
global education system and learning from 
successful experiences that contributed 
to an economic leap and a boom based 
on manufacturing and technology, as is 
the case in the experiences of Malaysia 
and India.

I n  e a c h  o f  t h e s e  a n d  o t h e r 
experiences, there are features, indicators 
and paths of a rise based on economic, 
political and social achievements; human 
development; education; technological 
progress ;  and the economy of  a 
knowledge-based society.

A continent with the size of Africa 
perhaps needs to move on all tracks to 
rise. African experts therefore need to 
identify features and indicators of rise 
at all levels, analyze the phases of each 
experience, study the bases and reasons 
for its success, and monitor the most 
important policies and mechanisms 
pursued by every country in various fields, 
and the most important points that it 
ignored, in order to find the appropriate 
track for a comprehensive African rise �

Editorial
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its youth, and she light on the dangers 
around it;

- Strengthening civil society role in 
the framework of partnership with state;

- Establishing knowledge-based 
society, administration and economy, 
with all necessary technologies;

- Availability of scientific and 
specialized references to use in analyzing 
African societies and problems, prevailing 
models for development, and finding 
appropriate solutions;

- Reliance on self-funding for 
development projects, with foreign 
funding only in the dire need, and 
developing preventive policies against 
sudden changes, price volatility and 
crises.

Most of  these conditions are 
a c c o m p l i s h e d  o n l y  p a r t i a l l y  o r 
inadequately. Evidences include a relative 
political stability, an improvement in 
governance, some effective civil society 
organizations, a peaceful coexistence in 
South Africa, an ongoing battle against 
corruption in Nigeria, an orientation 
towards a knowledge and technology-
based community as in Chad and South 
Africa, good models of constructive 
media outlets such as the Union of African 
Radio Stations, and a council for experts 
and scholars established in Sudan last 
January. Also, continental and regional 
organizations, such as the African Union, 
NEPAD and the African Development 
Bank, play a prominent and powerful 
role in promoting a comprehensive 
development in Africa and funding its 
projects. In addition, there are effective 
partnerships between African countries, 
and with other states, such as the Arab–
African partnership.

There is a light at the end of the tunnel, 
and a lot of optimistic signals, among them 
are:

1. The launch of Africa’s largest 
free trade area, inaugurated in Djibouti 
by President Ismail Omar Guelleh on 16 
January 2017;(((

2. The most ambitious environmental 
project in the continent, the African Forest 
Landscape Restoration Initiative (AFR100), 
which will restore 100 million hectares 
(386,100 square miles) of deteriorated 
forests, combat desertification, increase 
biodiversity, and improve water and soil 
quality and the ability to adapt to climate 
change;(((

3. The African Center for Information 
Technology (CATI) in Chad(3(.

4. The New Partnership for Africa’s 
Development  (NEPAD),  which is 
considered the most comprehensive 
initiative that establishes a better future 
for Africa in all fields, such as supporting 
peace and security in the continent; 
achieving good political and economic 
governance; respecting human rights; 
increasing food security; developing human 
resources; maximizing inter-African trade 
volume; helping African exports penetrate 
world markets; improving education and 
scientific research; maximizing the use of 
information technology; fighting against 
endemic diseases; and providing the 
resources necessary for developing projects 
and the executive programs necessary to 

16/1/http://www.youm7.com/story/2017  )1(

http://www.alwatan.com.sa/Articles/Detail.   )2(
aspx?ArticleId=32981

14/09/http://tchadien.arablog.org/2014  )3(
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useful experiences. Then, Islam crowned it 
with the greatest civilization ever, and the 
only civilization capable of confronting 
modern attempts of civil izational 
alienation in Africa, especially as its 
Muslim population is over 60%.

Then, what keeps it today far behind 
in terms of progress and civilization?

The reasons are a combination of 
obstacles and effects, notably:

- Fragility of modern African states, 
which are run by dictators – the reason 
responsible of most political, economic, 
social and security problems, state 
terrorism, and corruption in Africa;

- Colonial legacy and continuing 
foreign influence, which drains African 
wealth;

- Lack of awareness of the continent’s 
problems among the elites, who are 
unable of planning properly and in a 
balanced way, and reluctant in taking 
critical decisions;

- Contradictions of political parties, 
which enshrine personal leaderships, 
narrow loyalties and political violence;

- Conflicts of identities and visions; 
center and peripheries;

- Weak Institutionalism and inefficient 
civil society organizations;

- Dangers of climate change and 
environmental problems;

- Poor economic performance and 
competitiveness, and lack of good use of 
Africa’s resources;

- Overdependence on external 
funding, and debt overburden;

- Uncontrolled organized crime;
- Disinterest in owning modern 

technology, and slow move towards the 
knowledge society; 

- Poor infrastructure, and low level of 

social services.
On the other hand, African rise 

depends on a number of conditions in 
different development areas, including:

- Sovereignty and unity of a nation, 
which depend on exiting from the closed 
circles drawn by colonialism, making its 
own decision, and strengthening regional 
groupings and effecting their uniting 
factors;

- A comprehensive strategy for the 
continent, based on a deep understanding 
of its different ingredients and potentials;

- Availability of security and stability 
through good governance, increasing 
effectiveness of legislative and judicial 
institutions, strengthening community 
participation and control, and ensuring 
justice and balanced rights freedoms;

- Good governance by increasing 
transparency and accountability, and 
enhancing institutions;

- Competitiveness by establishing a 
strong African political will that boosts 
its presence internationally, reorganizing 
relations with all parties on the basis 
of equality, searching for new and fair 
alternative partnerships, and opening 
positively to other nations’ experiences;

- Strong economic performance 
by developing good policies, and 
restructuring monetary and fiscal policies 
to achieve viable sustainability with an 
accelerated growth;

- Effective institutionalism, qualified 
human resources, and recruiting on the 
bases of efficiency and merit;

- Strong and constructive media 
outlets that contribute to building an 
awareness of Africa’s issues and problems 
and providing solutions for them, support 
its orientations, and help in motivating 



مة متخ�ش�شة في �ش�ؤون القارة الإفريقية 143ثقافية ف�شلية محكَّ

The Civilizational Future of 
Africa and its Renaissance

In light of globalization and the 
so-called ‘clash of civilizations’, some 
questions arise: what are the stakes of the 
civilizational future of nations? Will Africa, 
which used to be a cradle for powerful 
civilizations, rise again in civilizational 
terms and restore its human and material 
repositories that others have benefited 
from in building their civilizations?! And 
what is the proper course for its future?

There are multiple states in Africa’s 
civilizational future, ranging from partial 
to inclusive; idealistic to realistic; and 
optimistic to pessimistic which see no 
future for Africa! Each follows a logic and 
is linked to controversial realities in Africa, 
such as identity and national integration; 
sovereignty and uniqueness of each 
state; center and periphery; sharing of 
power and wealth; security and stability; 
rights and freedoms; justice and equality; 
technology and the knowledge economy; 
and the achievement of a comprehensive 
approach, etc.

From a materialistic point of view, the 
continent is supported by its vast areas; 
strategic and vital location; sources of 
renewable energy, natural resources and 

mineral richness. It was ahead of other 
nations in iron industry for example, 
which proves that African mentality is 
not – and was never – a backward one; 
rather, the problem is in the mentality of 
the other (i.e. the West), who envisioned 
it as such. Africa is also the world’s fastest 
growing market in technology, products, 
and foreign direct investments.

‘Green Afr ica’ has agriculture 
capabilities in terms of fertile soils, 
surface and ground water resources, and 
the multiple climates, as it is the only 
continent stretching from the northern 
to the southern temperate zones. Africa is 
likely to be the world’s food basket, as was 
its North in the old times, for the Roman 
Empire and others.

Its population is over a billion, and it 
has the world’s highest rate of population 
growth, with its youth over 50% of its 
population, which doubles its human 
resources at a time when the workforce 
is shrinking in the world.

Africa’s civilizations and ancient 
kingdoms, such as the Pharaonic in Egypt, 
the Merowe’s in the Nilotic Sudan, and the 
Kingdom of Kush, make it rich in terms of 
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