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مزيٍد من النجاحات، ومواكبة التطورات ال�سريعة التي ت�سهدها حركة المجتمعات الإفريقية.. 

في  المجلة  ب��داأت  الم�ستقبلية؛  الخطوات  من  ع��دٍد  خ��الل  من  الجديدة،  التحرير  اإدارة  وت�سعى 
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االفتتاحية

شباب إفريقيا

والكن���وز الإفريقية ت�س���تحق التعب، فا�س���تطاع- بطريقٍة 
اأو اأخ���رى- اأن يع���ود بلبا����سٍ اآخر ووجٍه جدي���د؛ يوؤّثر في 
المجتمع���ات والحكومات، وي�س���تنزف الث���روات.. فماذا 
ر الثاني؟ وتحقيق ال�ستقالل  اأنتم فاعلون من اأجل التحرُّ
���ة الإفريقي���ة، وحماية الثروات  الحقيق���ي، وتمكين الُهِويَّ
والخيرات، وا�ستثمارها في بن���اء نه�سٍة حقيقيٍة ي�ستفيد 

منها الجميع؟!
اإنَّ م�س���اوئ الهيمنة والتاأثي���ر الحا�سرة ل تقلُّ �سوءًا 
ع���ن الحتالل القديم، لك���ّن اأدوات ال�ستقالل واإمكاناته 

المتوفرة الآن اأكثُر واأقوى من ال�سابقة.

- �شباَب �إفريقيا:
اإنَّ التط���ورات الكب���رى الت���ي حدث���ت ف���ي العال���م، 
عاب،  والإمكان���ات الت���ي وّفرته���ا، ي�س���رت كثيٌر م���ن ال�سِّ

واأزالت حواجز وعوائق، وقطعت اأعذار الك�ساَلى. 
ا  وا�ستعرا����س تاأثي���ر ذلك يط���ول، اإل اأنن���ا اإذا قاَرنَّ
اإمكان���ات جيل الألفي���ة بَمن قبله، ولن نبتع���د كثيرًا.. بل 
�سنقارن���ه باأق���رب جي���ٍل وهو جي���ل الت�سعيني���ات، �سنجد 

ة وحياته���ا، حا�سرها وم�ستقبلها،  ال�سباُب روح الأُمَّ
عالم���ة قّوتها اأو �سعفها، ركنها الأق���وى الذي تقوم عليه 
ابة، وحما�سٌة  نه�سته���ا، قدراٌت وطاقاٌت متنّوع���ة؛ روٌح وثَّ

لة. دة، عقوٌل متفتِّحة؛ وللعلم والتعّلم ُمتقبِّ متوقِّ
ته���م في م�ستقبٍل م�سرق، ومحلُّ رهانها  مَّ اإنهم اأمُل اأُ
ف���ي الإ�س���الح والتجدي���د؛ تعدي���اًل لعوج���اٍج، وتقويم���ًا 
ف���ي  واإج���ادًة  والأف���كار،  للعل���وم  واكت�ساب���ًا  لنح���راف؛ 

توظيفها. 
فماذا عن »�سب���اب اإفريقيا«- وهي القاّرة ال�ساّبة-؟ 

تهم؟  موا لأُمَّ ماذا قدَّ
وما ب�سماتهم في مجتمعاتهم؟

وهل فعلهم واأثرهم يتنا�سب مع قدراتهم وعددهم؟ 
...؟ ...؟

اأ�سئلٌة كثيرٌة تِرد على المتابع لل�ساأن الإفريقي، اأ�سئلٌة 
ل تقّل���ل من �ساأن ال�سباب اأو تغمطه���م حّقهم، فمبادرات 
ال�سباب الإفريقي واأعمالهم في ازدياٍد وتطوُّر، وب�سمتهم 
المتمي���زة تظهر وَتْعُظم في مجتمعاته���م، وقد اأ�سرنا في 

هذه المجلة اإلى �سيٍء من ذلك في اأعداٍد �سابقة.
والمق���ام لي�س مقاَم محا�سب���ٍة وا�ستق�ساٍء ونقد، بل 
مق���ام تباحٍث وتذكي���ر، ور�سائل محّبة، وباق���اِت تحفيز؛ 
ل�سباِب اإفريقيا؛ اإذ الم�سوؤولية عليهم اأثقل، والأمل فيهم 

اأكبر.

- �شباَب �إفريقيا:
حينم���ا نع���ود اإلى ال���وراء قلي���اًل، اإلى فت���رة مقاومة 
ر م���ن ِرْبَقته، نج���د اأنَّ عمادها �سباب  الحت���الل، والتحرُّ
ذل���ك الجي���ل، الذي ا�ستط���اع اأن يح���ّرر اأر�س���ه و�سعبه، 

ويطرد المحتل، وهو اإنجاٌز كبيٌر وعظيٌم بحدِّ ذاته.
َف�س،  ���م والعُدّو عنيٌد ماك���ٌر، وطويُل النَّ اإل اأنَّ الَخ�سْ

إّن المبادرة إلى العلم النافع 
 
ٌ
والفعل اإليجابي مسؤولية
 في المقام األول، 

ٌ
فردية

- مبادرًا،  َها الشابُّ ن– أيُّ
ُ
فك

ّمتك نافعًا..
ُ
ولنفسك بانيًا، وأل
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ر  الف���رق كبيرًا وموؤّثرًا ف���ي جوانب كثيرة: م���ن حيث توفُّ
التعليم وتطوره، وتطوُّر البنية التحتية، واتَّ�ساع الخدمات 

الأ�سا�سية، وزيادة الوعي واأدواته... اإلخ.
فالتط���ورات التقني���ة- مث���اًل- جعل���ت العال���َم قريًة 
�سغي���رة، وفتحت اأبواب���ًا مغلقة؛ وحّطمت قي���ودًا حقيقيًة 
ومتوّهم���ة؛ ف���ي التعلي���م والثقاف���ة، التج���ارة والك�س���ب، 
التوا�س���ل والتكام���ل، الوع���ي والتاأثي���ر، اأماَم���ك اأف�س���ل 
جامع���ات العالم تتعّلم فيه���ا، وبين يدي���ك اأف�سل الكتب 
والمجالت والدوري���ات ت�ستفيد منها، وفي جهازك اأف�سل 

بين...  المراكز التدريبية والمدرِّ
وف���ي المقابل؛ يمكن���ك اأن تن�س���ئ مدر�سَتك.. حتى 
جامعَت���ك، وتق���ّدم خدمات���ك المتنوع���ة لمجتمعك واأنت 
جال�ٌس على اأريكت���ك، اأطلق قناتك المرئية اأو الإذاعية.. 
- دون تعقي���دات بيروقراطي���ة اأو تكالي���ف مالي���ة-، ُاكُتب 
ْن م���ا تري���د.. ف�سي�س���ل اإل���ى الآلف م���ن المتابعين،  وَدوِّ
رو�ب���ُط وعالقاٌت تتج���اوز خطوط �لح���دود دون �سفٍر �أو 
كاللة تجمع القلوب، وتقّرب الهتمامات، وتفتح مجالت 

التعاون والتنا�سر، وال�ستفادة الم�ستركة.
اإنها خدماٌت واإمكان���ات اأ�سبه بالخيال، فهل نجعلها 
بممار�ساتن���ا وتوظيفن���ا الإيجاب���ي له���ا حقيق���ًة يلم�سها 

الجميع؛ من خالل اأثرها الواقعي الجميل؟!

- �شباَب �إفريقيا:
���ه الحدي���ث ف���ي �س���اأن ال�سب���اب اإلى  كثي���ٌر م���ا ُيَوَجّ
الحكوم���ات والموؤ�ّس�سات، وُتلقى عل���ى عواتقهم م�سوؤولية 

تاأهيل ال�سباب وتمكينهم وتحفيزهم..!
فه���ل ه���ذا الو�سع �سحي���ٌح اأ�س���اًل؛ وم���ع الإمكانات 

ًة؟! المتوفرة الآن خا�سّ
ل عليه بتعليٍم  لماذا ينتظر ال�س���ابُّ غيره حتى يتف�سّ

ماذا أنتم فاعلون من أجل 
ر الثاني؟ وتحقيق  التحرُّ

االستقالل الحقيقي، 
ة اإلفريقية،  وتمكين الُهِويَّ
وحماية الثروات والخيرات، 
واستثمارها في بناء نهضٍة 

حقيقيٍة؟

اأو وظيفٍة اأو فر�سٍة لخدمة مجتمعه؟!
لم���اذا ينتظر وعنده الإرادة، ويملك القدرة، ويحمل 

في قلبه الُحبَّ والنُّ�سح لأُّمته؟!
غ لنف�سه القع���وَد تواكاًل  ولم���اذا يتعّلل ويتع���ّذر وُي�سوِّ

على غيره؟!
اإّن المب���ادرة اإل���ى العل���م الناف���ع والفع���ل الإيجابي 
 - م�سوؤولي���ٌة فردية في المق���ام الأّول، فُكن– اأيَُّها ال�سابُّ

مبادرًا، ولنف�سك بانيًا، ولأُّمتك نافعًا..
���ُروْا َما  ���ى ُيَغيِّ ���ُر َم���ا ِبَق���ْوٍم َحتَّ {اإِنَّ الّلَ َل ُيَغيِّ

ِباأَْنُف�ِسِهْم} )الرعد:11(.
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الكنيسة المسيحية والسلطة السياسية
في إفريقيا األدوار والنفوذ

محمد ب�شير جوب
باحث �شنغالي متخ�ش�ص في ال�شوؤون الإفريقية

مدغ�ش�قر بين الرئي�ص البروت�ش�تانتي المقرب 
النق�اب  وقائ�د  الأمريكي�ة؛  الدوائ�ر  اإل�ى 
الكاثوليكي�ة  الكني�ش�ة  عل�ى  المح�ش�وب 

والمقرب اإلى فرن�شا. 

معظم الم�ش�كات ال�شيا�شية في اإفريقيا اإّن 
توج�د له�ا خلفية ديني�ة، كان ه�ذا هو 
الحال في ال�ش�ودان بين م�شلمي �شمال ال�شودان 
وم�ش�يحيي جن�وب ال�ش�ودان، وف�ي نيجيري�ا، 
واإفريقي�ا الو�ش�طى، كم�ا كان ه�و الح�ال ف�ي 
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وعو�مل  �لتاريخ  �إفريقيا..  في  �لم�شيحية 
�لتمدد:

دخلت الم�سيحية في اإفريقيا منذ القرن الرابع الميالدي 
تقريب���ًا، بدءًا بالمذه���ب القبطي اليعقوب���ي، وكانت عا�سمته 
الإ�سكندرية، والذي كان يناف�س المذهب الملكاني الكاثوليكي 
في روما، وم���ن الإ�سكندرية دخلت الم�سيحية الحب�سة، ومنها 

ومن روما دخلت الم�سيحية الدويالت النوبية))(.
وُيرجع بع����س الباحثين تاريخ دخول التن�سير اإفريقيا 
اإل���ى القرن الثالث ع�س���ر من الميالد، حيث ق���دم القدي�س 
فران�س اإل���ى م�سر عام 19)1م في محاولة تن�سير فردية، 
رون  ومنذ الق���رن الخام�س ع�سر من المي���الد دخل المن�سِّ
الكاثوليك اإفريقيا في اأثناء الكت�سافات الجغرافية، ووردت 
في المو�سوعة البريطانية التي َترجمت للرحالة البريطاني 
ر والمكت�سف  »دافيد ليفين�ستون« عبارة مفادها: »اأّن الُمن�سِّ
ال�سكتلن���دي– وتق�سد به هذا الأخير- ال���ذي كان له َدوٌر 

تاأ�سي�سي لمواقف الغرب تجاه اإفريقيا«))(. 
كم���ا اأ�س���ارت بع����س الم�س���ادر اإل���ى اأّن تاري���خ اأكب���ر 
البعثات الكاثوليكية المتناف�سة في غرب اإفريقيا يرجع اإلى 

في  الم�سيحي  الإ�سالمي  ال�سراع  قا�سم،  ال�سريف  ))( ع���ون 
اإفريقيا، مجلة درا�سات اإفريقية، مركز البحوث والدرا�سات 

الإفريقية، العدد 0) يناير 1999م، �س45.

))( عبدالرزاق عبدالمجيد األرو، التن�سير في اإفريقيا، رابطة 
�سل�سلة  والن�سر،  للثقافة  العامة  الإدارة  الإ�سالمي،  العالم 
دعوة الحق– كتاب �سهري محكم- ال�سنة الثالثة والع�سرون، 

العدد 7))، �س)).

واإذا كان���ت النق�سام���ات الدينية في بع����س الدول لم 
ْلم الجتماعي، فاإنها تبقى  ت�سّكل تهديدًا في ال�ستقرار وال�سِّ
مثي���رًة وقنبلًة موؤقتًة، وقد ت�سير وقودًا لل�سراعات الدائمة 
ف���ي الق���ارة. واإن ل���م تك���ن ه���ذه النق�سام���ات الدينية هي 
د  ز اأو ُتعقِّ ال�سب���ب الرئي�س للنزاعات الجارية؛ فغالبًا ما ُتعزِّ
الأ�سب���اب الأخرى، كالُهِويَّات الِعرقية اأو الفوارق بين القوى 
القت�سادي���ة. وقد اأدت النق�سام���ات الدينية في نيجيريا- 
مث���اًل- اإلى اندلع العنف عّدة م���رات، وت�سير الإح�ساءات 
اإل���ى اأن���ه منذ ع���ام 1999م حتى وقتنا الحال���ي لقي حوالي 

000)1 �سخ�سٍ م�سرعهم في نزاعات مختلفة)1(.
، �إال  ل���م يغب �لتاأثير �لديني عن �لدول���ة �الإفريقية قطُّ
اأّن اأبع���اد هذا التاأثير تختلف ف���ي م�ستوياتها وفي اأ�سكالها، 
وعندما نتحدث تحديدًا ع���ن »الدين الم�سيحي« فاإننا نجد 
ور يتمّثل وا�سحًا في تاريخ���ه الطويل في المجتمع  هذا ال���دَّ
الإفريقي والدول���ة الإفريقية، علمًا ب���اأّن الوجود الم�سيحي 
ف���ي اإفريقي���ا �سب���ق حتى وج���ود ال���دول الإفريقي���ة ب�سكلها 

الحديث اأو بالمعنى المتعارف عليه حالّيًا.
ومع تزايد وتيرة ال�سراع���ات والأزمات ال�سيا�سية في 
�لدولة �الإفريقية؛ �زد�د �لتورط �لمبا�سر للكني�سة �الإفريقية 
في ال�س���وؤون ال�سيا�سية ب�سكٍل مالحظ، ومن ال�سعب اإيجاد 
تف�سيٍر واحٍد لهذا التدخ���ل ال�سريح والمك�سوف، ونت�ساءل 
فيم���ا اإذا كان���ت اأ�سب���اب ه���ذا التدخ���ل ترج���ع اإل���ى ف�سل 
الموؤ�س�س���ات ال�سيا�سية للدول���ة الإفريقية؛ واأنها و�سيلة ل�سّد 
الثغ���رة التي خّلفتها تلك الموؤ�س�سات؟ اأو اأنها نتيجٌة طبيعية 
ل�س���راٍع موجود ومحت���وم في الق���ارة؛ يجد في���ه الأ�ساقفة 
فر�س���ًة ال�ستغالل بع�ض �لم�ساحات ولب�سط �لنفوذ �لكن�سي 

واأدواره المختلفة في القارة؟
وياأتي هذا البح���ث للك�سف عن اأ�سكال النفوذ الكن�سي 
ف���ي اإفريقي���ا واأدواره، في ظّل العالق���ة المعقدة بين الدين 
والدولة في القارة، وعن طبيع���ة وظيفة الكني�سة الإفريقية 
ف���ي ال�س���اأن ال�سيا�سي، واأثرها ف���ي الدوائ���ر ال�سيا�سية في 

اإفريقيا.

الأم��ري��ك��ي،  ال�سالم  معهد  الأدي����ان،  بين  ال��ن��زاع��ات  )1( ح���ل 
008)م، �س1).

 الكنائس 
ّ

كانت نشأة جل
رين 

ِّ
اإلفريقية على يد الُمبش

واألساقفة الموفدين من ِقَبل 
المستعمرين 
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1860م، ففي هذا العام اأخ���ذت فرن�سا على عاتقها تو�سيع 
م�ستعمراته���ا في المنطق���ة، كما اأ�سارت بع����س الدرا�سات 
اإل���ى اأّن اإر�سالي���ة »اإنجلت���را« ه���ي اأّول اإر�سالي���ة بريطاني���ة 
ته���ب نف�سها لخدم���ة غ���رب اإفريقي���ا، وكان واجبه���ا ن�سر 
الإنجي���ل، فق���د تاأ�س�ست جمعي���ة »ن�سر الإنجي���ل« في بداية 
عام 1701م، في الفترة ما بين ))175–1816م(، وكانت 
 The society for the جمعي���ة »ن�س���ر الإنجي���ل« 
ق�سي�سًا  ق���د عّينت   propoyaion the Gospal
ف���ي قلعة ال�ساحل ف���ي الراأ�س، وفي هذه الفت���رة �سغل هذه 
الوظيف���ة رجٌل اإفريق���ي، هو الأب »فيليب ك���واك«، وهو من 

قبيلة »الفانتي«)1(.
وتذك���ر �لم�س���ادر �لم�سيحي���ة �أّن �لخ���ط �الإ�سالم���ي 
ظ���لَّ يتقّدم جنوب���ًا ب�سكٍل مّطرد منذ الق���رن ال�ساد�س حتى 
حوالي 1950م، حين وقف هذا التقّدم تمامًا عندما واجهه 
تاأثي���ر العمل الن�سران���ي في كّل اأرج���اء المنطقة الو�سطية 
والجنوبي���ة ف���ي اإفريقيا، فقواع���د التب�سي���ر الرا�سخة تجد 
دعم���ًا مبا�س���رًا من ال���دول الغربي���ة، فقد اأ�س���درت الهيئة 
الدولية لبح���وث الإر�ساليات الم�سيحية ن�سرًة عن التن�سير 
ع���دد  اأّن  وذك���رت  ع���ام 1991م،  العال���م  ف���ي  واأن�سطت���ه 
الموؤ�س�س���ات التن�سيرية ووكالت الخدم���ات الم�سيحية بلغ 
0.880)1، واأّن دخ���ل الكنائ�س العامل���ة في حقل التن�سير 

بلغ 0)) بليون دولر))(. 
وذك���رت »مجلة تايم« الأمريكية عام 1980م اأّن �سكان 
اإفريقيا البالغ 460 ملي���ون؛ منهم )5 مليونًا من الكاثوليك 
ال���روم، واأّن الم�سيحي���ة عاّمًة تزداد بمع���دل 6 ماليين- اأو 
يزي���د- كّل عام، اأي بن�سبة 5% في العالم، وهي ن�سبة زيادة 
ل���م ت�سهده���ا الم�سيحية ف���ي تاريخه���ا. ونم���ت الم�سيحية 
بطريق���ٍة �سريع���ة مع نهاية ال�ستعمار، فف���ي حين كان عدد 
الم�سيحّيي���ن ل يتج���اوز 0)% ع���ام 1960م؛ اأ�سب���ح ع���ام 
1980م حوال���ي 50%))(. وا�ستهدف التن�سير روح الإفريقي 

مدخل  الب�سير،  طيب  الوهاب  وعبد  عثمان  اأحمد  ط��ارق    )1(
العالمية،  اإفريقيا  جامعة  اإفريقيا،  في  الم�سيحية  لدرا�سة 

مركز البحوث والدرا�سات الإفريقية، )00)م، �س66.

))(  عون ال�سريف قا�سم، مرجع �سابق، �س48.

))(  عون ال�سريف قا�سم، مرجع �سابق، �س49.

وثقافت���ه، وهذا ما عّبر عنه الأ�ست���اذ »�سونو« بالقول الآتي: 
»اتج���ه الم�ستعم���رون اإل���ى ا�ستعباد ج�س���د الإفريق���ي، اأّما 

رون فقد ا�ستهدفوا روحه«)4(. الُمن�سِّ
رون على محورين:  وقد عمل المن�صِّ

المح���ور الأول: التفري���غ العق���دي: و�سم���ل على 
رين  وجه الخ�سو�س الم�سلمي���ن، حيث ركزت قوافل الُمب�سِّ
ف���ي زعزع���ة العقي���دة الإ�سالمي���ة ف���ي نفو����س الم�سلمين، 
لي�سبح الإ�سالم مجرد �سع���ارات وطقو�س كهنوتية �سّماء، 

لينعزل عن الحياة انعزاًل تاّمًا.
المح���ور الثاني: تن�ص���ير الوثنّيي���ن: وذلك عبر 
الإر�سالي���ات الت���ي تعمل على ن�س���ر تعالي���م الم�سيحية عن 
طريق الوعظ اأو مّد العون ومواجهة الفقر والمر�س، اأو عن 
طريق التعلي���م بالمدار�س والإر�ساليات الكن�سية، ليتّم فيما 
بع���ُد تعميده���م واإعطاوؤهم اأ�سماء م�سيحية ب���دل اأ�سمائهم 
المحلي���ة، وتكوينه���م تكوينًا عالي���ًا في الجامع���ات الغربية 

لي�سّكلوا النخبة ال�سيا�سية الحاكمة في بلدانهم.
وُتعّد عمليَتا ال�ست�سراق والتب�سير، اللتان �سبقَتا دخول 
دَتا  ال�ستعمار لإفريقي���ا، الدعامَتْين الرئي�سَتْين اللَتْين ع�سَّ
الوج���ود الم�سيحي ف���ي اإفريقيا، ويرى بع����س الباحثين اأّن 
ال�ست�س���راق هو الم�سنع، والتن�سير هو الُم�سّدر اأو الُموّزع 
لما ي�سنعه ال�ست�سراق، علمًا باأّن طالئع الم�ست�سرقين من 
الن�س���ارى كانوا ذوي منا�سب ديني���ة، بل انطلقوا فعاًل من 

الكنائ�س والأديرة)5(.
ويق���ول الدكت���ور »والت���ر رودن���ي«: ق���د كان���ت البعثات 
التب�سيري���ة الم�سيحي���ة جزءًا م���ن قوى ال�ستعم���ار اإلى حدٍّ 
كبير، يمثلها ف���ي ذلك المكت�سفون والتجار والجنود، وربما 
يك���ون هناك مج���اٌل للمجادلة ح���ول ما اإذا كان���ت البعثات 
التب�سيرية ف���ي م�ستعمرٍة ما هي التي جلبت قوى ال�ستعمار 
الأخرى اأو اأنّ العك����س هو ال�سحيح، ولكن لي�س هناك �سكٌّ 
في حقيقة اأّن البعثات التب�سيرية كانت اأدوات ال�ستعمار من 
الناحي���ة العملية، وقد كان »جون�س���ون« المغامر الإمبريالي 

اإفريقيا  في  وال�ستعمار  التن�سير  الكحلوت،  العزيز  عبد    )4(
ال�سوداء، كلية الدعوة الإ�سالمية، )الطبعة الثانية )199م- 

ليبيا(، �س67.

)5(  عبد الرزاق عبد المجيد األرو، مرجع �سابق، �س7).
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يك���ره تلك البعث���ات التب�سيرية، لكنه قال ف���ي الثناء عليها: 
»كّل موقع لبعثٍة تب�سيرية هو تدريٌب على ال�ستعمار«)1(.

ولعّل اأدّق تعبيٍر لو�سف العالقة بين البعثة التن�سيرية 
وال�ستعم���ار هو تعليق الأ�ستاذ »�سيمونز« بالقول باأنه: »جاء 
الرج���ل الأبي�س اإل���ى اإفريقيا وبيده الإنجي���ل، ولكن بعد اأن 
مّرت عقوٌد قليلة اأ�سبح���ت الأر�س للرجل الأبي�س، واأ�سبح 

الإنجيل بيد الزنجي«))(! 
واعت���رف الل���ورد بلف���ور به���ذه العالقة و�س���ّرح بذلك 
بالق���ول: »اإّن المب�سري���ن ُه���م َمن �ساعد جمي���ع الحكومات 
دها في كثيٍر من الأمور المهّمة، ولولهم  الم�ستعم���رة وع�سّ
لتع���ذر على تل���ك الحكوم���ات اأن تذلل كثيرًا م���ن العقبات؛ 
ولذل���ك فاإّنا في حاجٍة اإلى لجنٍة دائمة تعمل لما فيه �سالح 

رين«))(.  الُمب�سِّ

�لفكر �لم�شيحي و�ل�شيا�شة في �إفريقيا:
طغ���ت الديان���ات التقليدي���ة والطقو����س المحلي���ة في 
اإفريقي���ا، اإل���ى نهاي���ة الق���رن التا�س���ع ع�سر م���ن الميالد، 
فاعتب���ارًا من بداية الع���ام 1900م كان معتنق���و الم�سيحية 
والإ�س���الم– الديانَتْي���ن الأكث���ر رواج���ًا في الق���ارة حالّيًا- 

ُيعّدون اأقليًة في اإفريقيا جنوب ال�سحراء.
ومن���ذ ذل���ك الحي���ن؛ ازداد ع���دد الم�سلمي���ن الذي���ن 
يعي�سون بين ال�سحراء الكبرى وراأ�س الرجاء ال�سالح اأكثر 
من 0) �سعف���ًا، حيث ارتفع من 11 مليونًا في عام 1900م؛ 

اإلى حوالي 4)) مليونًا في عام 010)م.
كم���ا َنَما ع���دد الم�سيحّيي���ن اأ�سرع من ذل���ك بنحو 70 
�سعف���ًا، م���ن حوالي 7 ماليين اإل���ى 470 مليون���ًا، فاإفريقيا 
جن���وب ال�سحراء الكبرى الآن موطٌن لواحٍد من كّل خم�سٍة 
من جمي���ع الم�سيحّيين في العالم )1)%(، واأكثر من واحٍد 

من اأ�سل �سبعٍة من م�سلمي العالم )%15()4(. 

اإفريقيا  في  وال�ستعمار  التن�سير  الكحلوت،  العزيز  عبد    )1(
ال�سوداء، �س68.

))(  عبد العزيز الكحلوت، مرجع �سابق، �س68.

))( عبدالرزاق عبدالمجيد األرو، مرجع �سابق، �س6)

Islam and Christianity in Sub-Saharan Af- )4(
 rica, Pew Forum on Religion & Public Life,

.2010, p. i

وقّدرت م�سادر كن�سية كاثوليكية عدد �سكان اإفريقيا- 
قرب نهاية الحرب العالمية الأولى- بين 140 مليونًا و 00) 
ملي���ون ن�سمة، موزعين م���ن حيث الدين لما ق���د ي�سل اإلى 
90 ملي���ون وثني، و40 مليون م�سلم، وثالثمائة األف يهودي، 
ويقّل عدد الم�سيحّيين عن خم�سة ماليين ن�سمة، بَمن فيهم 
حوالي ثالث���ة ماليين من�سق، وخم�سمائة األف بروت�ستانتي، 

واأقّل من مليون كاثوليكي)5(. 
ويتوقع الباحثون اأّن ي�سل الوجود الم�سيحي في القارة 
اإلى 4 من كّل ع�سرٍة من م�سيحيي العالم في العام 060)م، 

اأي ن�سبة )4%، مقابل وجود 7)% من م�سلمي العالم)6(.
يتبي���ن مما �سب���ق: وجود تنّوٍع ديني وفك���ري في القارة 
���م ذل���ك وج���ود مجتم���ع اإفريق���ي محفوٍف  الإفريقي���ة، حتَّ
ب�سراعاٍت بي���ن الأديان التقليدية والديانات الوافدة، ومن 
الطبيع���ي اأن ينعك�س ذلك ف���ي مقاربات العالقة بين الدين 
وال�سيا�س���ة، كم���ا كان مت�س���ورًا اأي�س���ًا تاأثير ه���ذا الوجود 
الدين���ي ف���ي طبيعة الأنظم���ة ال�سيا�سي���ة الت���ي �ستن�ساأ بعد 

ا�ستقالل الدول الإفريقية. 

بال�ستعمار  التب�سير  بين  اإفريقيا  في  الأوروب��ي��ة  )5( الكنائ�س 
العبا�سية  العتبة  اإفريقية،  درا�سات  مجلة  التحرير،  ولهوت 
الرابع  العدد  والثقافية،  الفكرية  ال�سوؤون  – ق�سم  المقد�سية 

اآذار 018)م، �س5).

 David McClendon, Sub-Saharan Africa   )6(
 will be home to growing shares of the
world’s Christians and Muslims, http://
 www.pewresearch.org, Fact Tank - Our

.Lives in Numbers , April 19, 2017

مع تزايد وتيرة الصراعات 
واألزمات السياسية في الدولة 

اإلفريقية؛ ازداد التورط 
المباشر للكنيسة اإلفريقية في 

الشؤون السياسية
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وبما اأّن الدول الإفريقية ن�س���اأت على اأنقا�س ا�ستعماٍر 
اأوروب���ي، ظّل يتحك���م بال���دول الإفريقية لمدة ق���رون، فاإّن 
الفك���ر الم�سيحي الكاثوليكي الأوروب���ي، المبني على ف�سل 
الدي���ن عن الدول���ة، كان م�سيطرًا على الأنظم���ة ال�سيا�سية 
للدول الإفريقية؛ بدعٍم من الكني�سة الرومانية. وبعد رف�س 
الكنائ����س الوطنية الإفريقي���ة لو�ساية الكني�س���ة الرومانية 
وانف�ساله���ا عن���ه، وانت�س���ار الم�سيحي���ة البروت�ستانتية في 
�إفريقي���ا، بد�أ يحدث �لتغيي���ر �لتدريجي للن�س���اط �لكن�سي 
الإفريق���ي نح���و ال�سيا�س���ة، فب���ات تدخله���ا ف���ي ال�س���وؤون 
ال�سيا�سي���ة للقارة اأكث���ر و�سوحًا؛ على الرغ���م من الإعالن 
ال�سري���ح في معظم ال���دول الإفريقية بتبّن���ي العلمانية في 

�سوؤون الحكم.
وعل���ى الرغ���م م���ن اأّن الثابت ف���ي الفك���ر الم�سيحي، 
���ٍة الم�سيحية الرومانية، هو نظرية ف�سل الدين عن  وبخا�سّ
الدولة، اأو بالأحرى اإبعاد الكني�سة عن الممار�سة ال�سيا�سية، 
وفر����سَ ذلك عليها الدعم ال�سمن���ي للعلمانية، ظهر توجٌه 
ٍة  يمك���ن اعتباره جدي���دًا في ال�سل���وك الم�سيح���ي، وبخا�سّ
الكني�س���ة الإفريقي���ة الأرثوذك�سية التي تتخ���ذ م�سر معقاًل 
لها، وه���و اعتب���ار العلمانية اآل���ًة لمحاربة الدي���ن، ومن َثّم 
يلزم مواجهتها بو�سفها تهديدًا للقيم الإفريقية والديانات 
التقليدية. وكان »بيتر بيرجر«)1( ل يزال يتنباأ باأّن م�سيحيي 
الق���رن الحادي والع�سرين ل���ن يمكن العث���ور عليهم اإل في 
طوائ���ف �سغيرة، يجل�س���ون معًا لمقاوم���ة الثقافة العلمانية 

العالمية))(.
ويتلخ����ص ه���ذا التوج���ه الجدي���د ف���ي ثالث���ة 

محاور، كما تّم الإعالن عنها، وهي:
1- اإع���ادة التفكي���ر ف���ي ط���رق تو�سي���ل الإنجي���ل في 
اإفريقيا، وذلك لتقديم مواجهة فّعالة لم�سكلة العلمانية في 

�سياٍق اجتماعيٍّ �سريع التغّير.
)- العم���ل عل���ى تح���ّول ق���ارة اإفريقيا عل���ى الم�ستوى 
الجتماعي والقت�سادي والثقافي؛ في �سياق ت�ساعد القيم 

في  مولود  اأمريكي  بروت�ستانتي،  دين  ورجل  اجتماع  عالم    )1(
النم�سا )17 اأبريل 9)19م - 7) يونيو 017)م(، له م�ساهمات 

في النظرية الجتماعية.

))(  هيرمان بول، العلمانية في اإفريقيا: بحث �سروري، المجلة 
الالهوتية الم�سرية، المجلد الثالث 016)م، �س44.

العلمانية.
 )- اإع���ادة تر�سيخ ال�سلط���ة الدينية كيما ت�سبح فّعالًة 
ف���ي الم�ساعدة على خلق مجتمعات �سحّية، وفي اأثناء ذلك 

تقّدم معنى جديدًا وقيمًة جديدًة لل�سيا�سة))(.
زادت الم�سيحي���ة تورطه���ا ف���ي ال�س���وؤون العاّم���ة التي 
تت�س���ل بال�سرورة بالأم���ور ال�سيا�سي���ة، نتيج���ًة للتو�سيات 
والق���رارات التي تتمخ����س عنها الدرا�سات الت���ي تقوم بها 
الكنائ����س الم�سيحي���ة ب�سف���ٍة عاّم���ة، ففي يوَم���ي 11 و )1 
م���ن �سهر دي�سمبر ع���ام 014)م؛ ا�ست�سافت كلية الالهوت 
الإنجيلي���ة بالقاه���رة موؤتم���رًا ب�س���اأن مو�س���وع »انخفا����س 
الم�سارك���ة الديني���ة: العلمانية والتلمذة ف���ي اإفريقيا«، كان 
ه���ذا الموؤتمر برعاي���ة اتح���اد الإر�سالية الُم�سلح���ة التابع 
للكني�س���ة البروت�ستانتية في هولندا، وبح�سور ما يقرب من 
اثن���ي ع�سر عالمًا م���ن اإفريقيا واأمري���كا ال�سمالية واأوروبا، 
كان ه���ذا الموؤتمر فر�سًة لظه���ور تنظيرات جديدة للنظرة 

الم�سيحية لل�سوؤون العاّمة.
بل���ورة  محاول���ة  الموؤتم���ر  ه���ذا  ف���ي  وتّم���ت 

مو�صوَعْين خطيَرْين، تركزا في الآتي:
 :The social gospel الإنجي���ل الجتماعي
فعلى �لرغم من خطورة �لتركي���ز �لمفرط في �الهتمامات 
الجتماعي���ة- كم���ا ق���ّرروا-؛ فقد اأ�س���روا على اأن���ه ينبغي 
للكني�س���ة اأن ت�سع���ى اإلى تلبي���ة احتياجات النا����س، وذهبوا 
اإل���ى اأّن هذا ينطبق ب�سكٍل خا�سٍّ عل���ى اإفريقيا حيث تت�سم 
الحياة بالفقر، وهج���رة اأعداد كبيرة من المناطق الريفية 
�إل���ى �لح�سرية، و�لعنف و�سط �ل�سب���اب، وتجنيد �الأطفال، 
وانت�س���ار اأطفال ال�س���وارع، واإدم���ان الكحولي���ات، وانت�سار 

الأمرا�س الم�ستع�سية من خالل الدعارة.
القيادة Leadership: حي���ث اأقّروا اأّن التعط�س 
للق���وة والف�ساد ال�سائد لدى القادة الأفارقة يرجع اإلى اأنهم 
ل���م يتطّبعوا بالقيم الم�سيحية، ولهذا ف���اإّن تعاليم الكني�سة 
عن القيادة الخادمة بالخ�سوع لل هي اأحد الأعمال المهّمة 
للكني�س���ة، وكتب اأحد كبار باحثيهم »بيدياكو« قائاًل: »قد ل 
يك���ون للم�سيحية الإفريقية َمهّم���ة �سيا�سية في المجتمعات 

بال�ستعمار  التب�سير  بين  اإفريقيا  في  الأوروب��ي��ة  الكنائ�س    )((
ولهوت التحرير، مرجع �سابق، �س75.
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الإفريقي���ة اأعظم من م�ساندة هذا التحّول في المنظور«)1(، 
ويوج���د ف���ي مثل ه���ذه التقريرات اإق���راٌر بقناع���ة الكني�سة 
بالتدخ���ل في ال�سوؤون ال�سيا�سية في اأغلب الدول الإفريقية، 
على �سبيل المثال: في الكاميرون على الرغم من اأّن الدولة 
ُتعل���ن في د�ستوره���ا اأنها »علمانية«؛ ف���اإّن ذلك يبقى مجرد 
�سع���اٍر فقط، فبح�س���ب �لكات���ب »فان�سان �سو�ستي���ن فود�«؛ 
ف���اإّن ح�سور الكنائ����س والأديان في المج���ال العام والحياة 
ال�سيا�سية- بمختلف وجوهها واأ�سكالها- ح�سوٌر ثابٌت بّين.

ويزيد في قوة هذا الح�سور لجوء المواطنين والهيئات 
ال�سيا�سي���ة، بل النظام الحاكم، حت���ى المعار�سة، لجووؤهم 
مًا اإح�ساًء  اإل���ى الكني�سة والدي���ن، وُيبرهن على ذل���ك ُمقدِّ
بليغ���ًا عن الندوات المنظمة في القارة الإفريقية، وكيف اأّن 
ًة بعد  90% منه���ا �سّيرها رجال دين وزعم���اء كنائ�س، خا�سّ

�سقوط جد�ر برلين))(.

�لحر�ك �ل�شيا�شي للكني�شة �لإفريقية:
تعلن الكني�سة- في الظاهر- التزامها بالعمل بالمنطق 
الفك���ري للم�سيحي���ة؛ ال���ذي يلزمه���ا بالبعد ع���ن المعترك 
ال�سيا�س���ي، والتبروؤ م���ن اأّي عملية �سيا�سي���ة، وتتنكر دائمًا 
للتف�سي���رات الت���ي تومئ اإلى ممار�سته���ا لأّي عمٍل له طبيعة 
�سيا�سي���ة، لكن الم�ساَهد ه���و اأّن الح���راك الكن�سي حا�سٌر 
ب�سكٍل م�ستمٍر في ال�ساأن الإفريقي، فالروؤ�ساء الأوائل لبع�س 
ال���دول الإفريقي���ة خرجوا م���ن الأقلية الم�سيحي���ة؛ كما هو 
ال�س���اأن في ال�سنغال وفي توغو، كما اأّن النخب التي ا�ستلمت 

الحكم بعد ال�ستقالل تخرجت في المدار�س الم�سيحية. 
وم���ع اآخ���ر التط���ورات ال�سريع���ة ف���ي القارة؛ ل���م تعد 
الكني�س���ة الم�سيحي���ة تخفي تدخله���ا المبا�سر ف���ي ال�سوؤون 
ال�سيا�سي���ة لدول الق���ارة، واإنما بداأت تبح���ث عن م�سّوغاٍت 
له���ذا التدخل، بدعوى حقها في بن���اء الأّمة المن�سودة وفق 

التعاليم الم�سيحية.
وتمّثل الحراك ال�صيا�ص���ي للكني�ص���ة الم�صيحية 

)1( المرجع ال�سابق، �س77.

الم�سيحية  »الكنائ�س  لكتاب  �سرات  الح�سن  عر�س  ))( انظر: 
والدول الوطنية في اإفريقيا« للموؤلف: فان�سان �سو�ستين فودًا، 
http://www.aljazeera.net/knowledge-  انظر:

.gate/books، 2006/9/22

ف���ي ُبعدي���ن اأ�صا�ص���ّيين حاولت الكني�ص���ة اإر�ص���اءهما 
لت�صويغ حراكها ال�صيا�صي:

البع���د الأول: محاول���ة و�س���ع تعريٍف جدي���ٍد لمعنى 
ال�سيا�س���ة، وذلك من خالل جعل الإن�سان »الُبعد المركزي« 
لل�سيا�س���ة، فالإن�س���ان هو الغاي���ة والمو�سوع ف���ي ال�سيا�سة، 
وه���و َمن يمل���ك َمَلَكة »الختي���ار« و »عدم الختي���ار«، وُيعّد 
كالهم���ا فع���اًل �سيا�سّي���ًا))(. ويهدف هذا التنظي���ر الجديد 
لبع����س مفك���ري الكني�سة اإل���ى اإعط���اء ُبعٍد وا�س���ٍع لمفهوم 
ال�سيا�سي���ة؛ بدع���وى اأّن ال�سيا�سي���ة اإن ه���ي اإل الم�سارك���ة 
ب�س���كٍل ما في الحياة الجتماعية عل���ى اأ�سا�س مفهوٍم معّين 
لالإن�س���ان والمجتم���ع؛ للو�س���ول اإل���ى تمكي���ن المواطن من 
العم���ل مع موؤ�س�س���ات الحكومة والمنتخبي���ن؛ لإيجاد حلول 
لم�س���كالت المجتم���ع، والم�سكالت الجتماعي���ة هي اأي�سًا: 
اقت�سادي���ة، ثقافي���ة، ديني���ة، تعليمي���ة، �سحي���ة، تجارية، 
ومن َثّم يمكنن���ا القول: ال�سيا�سة القت�سادي���ة، والثقافية، 
والدينية، والتعليمية.. اإلخ. وهذا التف�سير الجديد لل�سيا�سة 
تّم���ت ترجمت���ه اإل���ى �سلوٍك م���ن ِقَب���ل الأ�ساقف���ة وم�سوؤولي 
�لكنائ�ض من خالل �النخر�ط في �لحر�ك �ل�سيا�سي للدولة 

الإفريقية.

 Marc Kodjo Agayi, l’engagement politique )((
 des chretiens dans les pays francophones
d’afrique de l’ouest, Universite de Stras-
 bourg, Faculté de Théologie Catholique,

.2010, p. 10

لم تعد الكنيسة المسيحية 
تخفي تدخلها المباشر في 
الشؤون السياسية لدول 

القارة، وإنما بدأت تبحث عن 
مسّوغات لهذا التدخل
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فيم���ا تمّث���ل البع���د الثاني في: �ل�سغ���ط �لمبا�سر 
عل���ى رجال ال�سا�س���ة والتاأثير في �سناع الق���رار ال�سيا�سي، 
فف���ي اإفريقيا ت�س���ّكل »ال�سيا�س���ة الخفية« ج���زءًا كبيرًا من 
التفكي���ر ال�سيا�س���ي والالهوت���ي، وتوؤ�س����س لذل���ك »الق���وى 
المت�ست���رة« الت���ي قوامه���ا �سلط���ة القائد في القبيل���ة اأو في 
المجتم���ع، ولم تزل هذه الق���وى المت�سترة والغام�سة ترمي 
بثقله���ا وق���وة تاأثيرها على الق���وى التمثيلي���ة التي يتمخ�س 
عنها الف�ساء العام، ولل�سلطة الدينية الم�سيحية حّيٌز كبيٌر 

في مراكز هذه القوى.
م���ن  كثي���ٍر  ف���ي  كثي���رًة  اأمثل���ًة  الُبع���د  له���ذا  ونج���د 
ال���دول الإفريقي���ة، حي���ث و�س���ل الأم���ر ببع����س الأ�ساقفة 
والكاردينالت- ف���ي بع�س الدول الإفريقي���ة- اإلى التدخل 
المبا�س���ر في اأم���وٍر �سيا�سي���ة بحتة، ففي نيجيري���ا ا�ستنكر 
رئي����س الأ�ساقف���ة الكاثوليكي »ج���ون اأوناي���كان« دكتاتورية 
الرئي����س »بخ���اري« ف���ي ع���ام 015)م، واأعل���ن الكاردينال 
»اأنتون���ي اأوكيج���ي« م���ا �سّماه »ج���وع الخبز«، كم���ا دَعا اإلى 
»الحكم الر�سيد« لل�سكان في عام 016)م. وفي بوركينافا�سو 
اأعلن الكاردينال »فيليب اأوديراوغو« عن معار�سة الأ�ساقفة 
للمراجع���ة الد�ستوري���ة التي اأُع���ّدت لل�سم���اح للرئي�س »بليز 
كومب���اوري« بالبحث ع���ن تفوي�ٍس بالمزيد م���ن المراجعة، 
واأدت اإل���ى الإطاحة برئي�س الدولة في ال�سارع عام 014)م. 
كم���ا اأّن رئي�س اأ�ساقف���ة داكار »الكاردين���ال اأدريان �سار« ل 
يت���ردد في انتقاد الحكومة ال�سنغالي���ة بالقول باأنها ل تفعل 

ما يكفي من اأجل ال�سالم في »كازامان�س«)1(.   
وفي كلٍّ م���ن بوروندي والكونغو نج���د مظاهر وا�سحة 
للحراك ال�سيا�سي الكن�سي، حتى في الإجراءات النتخابية، 
فف���ي »بوروندي« دخل���ت البالد في اأزم���ٍة �سيا�سية خطيرة؛ 
اإثر ان�سح���اب الكني�سة الكاثوليكية م���ن العملية النتخابية 
قب���ل اأ�سبوٍع واحٍد من موعده���ا المقرر، و�سارك الكهنة في 
العمليات النتخابي���ة ب�سكٍل مبا�سر، ففي انتخابات 015)م 
البرلماني���ة؛ كان عدٌد م���ن الكهنة على راأ����س خم�س لجان 
انتخابية من بين 17 لجنًة انتخابية على الأقل، وبع�ٌس اآخر 

Le pouvoir des églises en Afrique, htt-   )1(
ps://afrique.lalibre.be/13362/le-pouvoir-

.des-eglises-en-afrique/ 11 .01.2015

منهم كانوا نواب���ًا لروؤ�ساء لجان))(. وف���ي »الكونغو« وجدت 
الكني�سة موطئ قدٍم را�سٍخ لها في العملية ال�سيا�سية، و�سّير 
الأ�ساقفة مظاهرًة �سّد الرئي�س »جوزيف كابيال« للمطالبة 
بتنفيذ اتف���اق القوى المعار�سة الذي ُوّق���ع في 1) دي�سمبر 

016)م))(. 

�لدينية  �لِو�شاية  بين  �لإفريقية  �لكنائ�س 
و�ل�شيا�شية: 

بع���د مح���اولٍت من بع����س الح���ركات الديني���ة داخل 
الكنائ����س المحلية الإفريقية ، للتحرر من ال�سيادة الروحية 
الت���ي تدعيه���ا الكنائ�س الأّم، ث���اَر جدٌل ح���ول العالقة بين 
الكنائ����س المركزي���ة والكنائ����س الوطني���ة، فق���د تم�سك���ت 
الكني�س���ة الروماني���ة الكاثوليكي���ة بوج���ود �سي���ادة روحي���ة 
له���ا؛ تفر�س عل���ى الكنائ�س الوطنية الإذع���ان لُعرفها حتى 
لت�سريعاته���ا، وهو م���ا يرف�س���ه بع����س الإ�سالحّيين داخل 
ال�سلط���ة الكن�سية. وف���ي مقابل هذه الو�ساي���ة الدينية يثور 
اأي�سًا �سوؤال عن العالقة بين الحكام ال�سيا�سّيين في الدولة 

الإفريقية والكني�سة الإفريقية.

عالقة �لكنائ�س �لمحلية بالكنائ�س �لأّم:
رين  كان���ت ن�ساأة جّل الكنائ�س الإفريقية على يد الُمب�سِّ
والأ�ساقف���ة الموفدي���ن م���ن ِقَب���ل الم�ستعمري���ن، فمثاًل في 
 Eglise de غانا يرج���ع تاأ�سي�س الكني�سة العريق���ة فيها
pentecote اإل���ى ع���ام 7)19م؛ باإ�سراٍف مبا�سٍر من 
الكني�س���ة الإنجليزي���ة )Bradford)4 ، وظل���ت الكنائ�س 

 Burundi: l’Église catholique se retire du   )((
processus électoral, http://www.jeunea-
frique.com/232888/politique/burundi-l-
glise-catholique-se-retire-du-processus-

.lectoral/, 28\05\2015

F.G. dreyfus, Religion et Politique en Af- )((
rique subsaharienne, http://www.acad-
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الإفريقي���ة غير م�ستقلة عن الكنائ����س الأّم في اأوروبا، منها 
الكني�س���ة الرومانية الكاثوليكية التي لها َدوٌر بارٌز في تاريخ 
اأوروب���ا ال�سيا�سي، والكني�سة »الإنجليكي���ة اأو الأنجليكانية«، 
الم�ستعم���ر  نف���وذ  بفع���ل  اأوروب���ا  خ���ارج  انت�س���رت  والت���ي 

الإنجليزي. 
وقبي���ل ا�ستق���الل ال���دول الإفريقي���ة ان�سق���ت بع����س 
الكنائ�س الإفريقية ع���ن الكنائ�س الأّم، فيما لم يعلن بع�س 
الكنائ����س ا�ستقالل���ه ع���ن الكنائ����س الأّم اإل بع���د ا�ستقالل 
ال���دول الإفريقية، وب���داأت فكرة »اأفرق���ة الكنائ�س« تنت�سر، 
ونتج عنها اإن�س���اء الكنائ�س الوطني���ة الإفريقية، وبا�ستثناء 
الكني�س���ة الم�سيحي���ة ف���ي م�س���ر واإثيوبيا؛ فما ي���زال نفوذ 
الكنائ�س الأّم على الكنائ�س الوطنية الإفريقية كبيرًا، و�سل 

اإلى درجة التحكم فيها. 
والنف���كاك م���ن قب�سة الكني�س���ة المركزي���ة ل محالة 
�سي���وؤدي اإلى مواجه���ٍة بين ال�سلطَتْي���ن المركزية والمحلية، 
وه���و ما لم يح���دث حتى الآن، ولعّل ال�سب���ب في ذلك يرجع 
اإل���ى اأّن عمر كثيٍر من الكنائ�س الوطني���ة الإفريقية ل يزال 
في طور الطفول���ة قيا�سًا بالكني�سة الم�سري���ة اأو الإثيوبية، 
وه���ذا م���ا يدعو اإلى القول ب���اأّن معظمها لم ي�س���ل بعد اإلى 
مرحلة الن�سج والدخول ف���ي م�سائل لهوتية معقدة لح�سم 

الأفرقة وال�ستقاللية عن الإدارة المركزية)1(. 
 تجدر الإ�سارة اإلى اأن���ه من اأجل محاولٍة من الكنائ�س 
الوطني���ة الإفريقية لرف����س و�ساية الكنائ����س الأّم؛ ظهرت 
حرك���ة »الكنائ�س الإفريقية الم�ستقلة«))(، ففي عام 1967م 
ا�ست���دت مطال���ب النا�سطين الم�سيحّيين الذي���ن تبّنوا هذا 
التوّج���ه، و�سملت الحرك���ة الم�سيحّيين ف���ي اإفريقيا جنوب 
ال�سح���راء ومدغ�سق���ر))(، وم���ع ذل���ك م���ا زال���ت العالقة 

درا�سات  الوطنية،  الكنائ�س  اأفرقة  علي،  عكا�سة  اإبراهيم    )1(
اإفريقية، مجلة بحوث ن�سف �سنوية، العدد 0) يناير 1999م، 

�س)6.

اإفريقيا،  في  الم�سيحية  الدينية  الحركات  على  اأُطلق  ا�سم    )((
والتي تعتبر نف�سها كنائ�س �سمن التقليد الن�سراني، اإل اأنها 

لم ت�ستمد عرفها الحالي من م�سادر البعثات الغربية.

 Nmah,  The Rise of Independent African )((
 Churches, 1890-1930: An Ethical-genesis
 of Nigerian Nationalism, African Research
 Review, An International Multi-Disciplinary

بي���ن الكنائ����س الوطنية والكنائ����س الأّم تف�س���ح عن وجود 
تحّك���ٍم فعل���ّي للكنائ����س المركزي���ة؛ بال�ستن���اد اإل���ى وجود 
�سلط���ٍة روحية- مزعوم���ة- تخّولها القيام به���ذه الو�ساية، 
وه���ذا م���ا جع���ل الدكت���ور »اإبراهي���م عكا�سة عل���ي« ي�سف 
الكني�س���ة الم�سيحية الرومانية، الت���ي ُتعّد هي الكني�سة الأّم 
للكاثوليكي���ة )الفاتي���كان(، قائ���اًل: »ل���و تمعن���ا النظر في 
الكني�سة الكاثوليكية؛ لأمك���ن القول باأنها منظمة �سيا�سية، 
واأّن الفاتي���كان اأ�سبح���ت دول���ة كن�سي���ة تتمت���ع ب���كّل مزايا 

الدولة«)4(.

ع��الق��ة �ل��ك��ن��ي�����ش��ة �لإف��ري��ق��ي��ة ب��رج��ال 
�ل�شيا�شة:

ُتع���ّد عالقة رجال الكني�س���ة بمختلف درجاتهم برجال 
ال�سيا�س���ة عالقًة مثيرة، خ�سو�سًا بع���د الحراك ال�سيا�سي 
الم�سه���ود والم�ستم���ر للكني�س���ة ف���ي ال�ساح���ة ال�سيا�سي���ة، 
ور الذي  وي�سع���ب فرز ه���ذه العالقة في اإطاٍر مح���ّدد، فالدَّ
تقوم ب���ه الكني�سة ويديره رجال الكني�سة ق���ّل اأن يكون َدورًا 
ُمن�سئ���ًا، وكثي���رًا م���ا يك���ون َدورًا ُمرّجح���ًا، اأي اأن���ه ل ياأتي 
م���ن الف���راغ؛ بل يتّم ا�ستدع���اء َدور الكني�سة م���ن الفاعلين 
ال�سيا�سّيي���ن بغي���ة ترجيح كفته���م؛ في حال وج���ود �سجاٍل 
�سيا�س���ي معّين. كما اأنه عندما نكّيف عالقة رجال الكني�سة 

.Journal, Ethiopia
 Vol. 4 (4), Serial No. 17, October, 2010, p.

.482

)4(  اإبراهيم عكا�سة علي، مرجع �سابق، �س71.

ما يزال نفوذ الكنائس األّم 
على الكنائس الوطنية 

اإلفريقية كبيرًا، وصل إلى 
درجة التحكم فيها
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ب���اأدوار الفاعلي���ن ال�سيا�سّيي���ن؛ ن���رى تاأرج���ح الكني�سة في 
كثي���ٍر م���ن الحالت بي���ن طرَف���ي النقي�س، وق���د ي�سل اإلى 
انق�ساٍم داخل الكني�سة نتيجة ت���وازي النفوذ بين الأطراف 

ال�سيا�سّيين.   
ال�سيا�سي���ة  الأزم���ة  األق���ت  مث���اًل-  الكونغ���و-  فف���ي 
الكونغولية بظاللها على العالقات بين الكنائ�س الرئي�سية، 
ف�سّكل���ت عالق���ات تناف�سي���ة بالدرج���ة الأول���ى، فالكني�سة 
الكاثوليكي���ة الكونغولية من جانٍب تق���وم بدعم المعار�سة، 
وتوؤيدها ف���ي ذلك الكني�سة الروماني���ة )الفاتيكان(، بينما 
نجد كني�س���ة kimbanguiste تدع���م نظام الرئي�س 
»جوزي���ف كابيال« ومعه���ا الكني�س���ة البروت�ستانتي���ة؛ ُممثلًة 
ف���ي تحالف الكنائ����س البروت�ستانتية الكونغولي���ة، التي ُيعّد 
قائدها »ماريني بودو« �سديد الولء للرئي�س؛ لدرجة اإعالن 
تاأييده لإج���راء تغييٍر د�ستوري بما يتي���ح له تجديد تر�سحه 

للرئا�سة)1(.
نج���د مثل هذه »العالق���ة ال�ستدراجية« في الكاميرون 
وف���ي توغو وفي بوروندي، ما يعن���ي وجود كثيٍر من الحالت 
الت���ي ي�ستدرج فيه���ا ال�سيا�سيون، �سواء م���ن ال�سلطة اأو من 
المعار�س���ة، رج���اَل الكني�س���ة بغية ح�س���م م�ساأل���ٍة �سيا�سية 
ل�سالحهم. وفي مقابل »العالق���ة ال�ستدراجية«؛ قد ت�سّكل 
�لكني�س���ة عامل �سغط على �ل�سلط���ات �ل�سيا�سية �لحاكمة؛ 

كما هو الحال في نيجيريا.

�ل��دو�ئ��ر  ف��ي  �لإف��ري��ق��ي��ة  �لكني�شة  ن��ف��وذ 
�ل�شيا�شية.. �لآثار و�لم�شتقبل:

ا�ستغل���ت الكني�س���ة الإفريقية منا�سب���ات عدة اتخذتها 
ذريعًة للتدخل في الحياة ال�سيا�سية في اإفريقيا، ويتخذ هذا 
التدخل اأ�سكاًل متعددة، اأبرزها التدخل بوا�سطة »الر�سائل 
الرعوية«، اأو التدخل بوا�سط���ة »الم�سوؤولية ال�سيا�سية«. اأما 
منا�سب���ات التدخل فياأتي في مقدمتها: منا�سبات المجال�س 
الوطني���ة، اأو النتخابات، اأو النقالب���ات الع�سكرية، كما اأّن 

محتوى هذه التدخالت يختلف وفق المنا�سبة.
الر�ص���ائل الرعوي���ة: ُتع���ّد م���ن اأ�س���كال التدخالت 

)1(  بالل الم�سري، الكني�سة الكاثوليكية فاعل �سيا�سي باإفريقيا 
المركز  واأن��ج��ول،  الديموقراطية  الكونغو  حالَتي  واق��ع  من 

الديموقراطي العربي، اأبريل 018)م.

الرئي�سي���ة التي تكون بمب���ادرٍة �سرفة م���ن الأ�ساقفة، وهي 
ر�سائل ذات طبيع���ة �سيا�سية، يتم توجيهها اإلى الأتباع على 
اإث���ر منا�سب���ٍة معّينة كالأزم���ات ال�سيا�سي���ة، والحتجاجات 
ال�سيا�سي���ة، والتعديالت القانونية الجوهري���ة، اأو المواقف 
الت���ي تتخذها الدولة تجاه ق�سي���ة معّينة. وتحتوي الر�سائل 
غالب���ًا عل���ى القي���م الديمقراطي���ة، والحق���وق الأ�سا�سي���ة 
للمواطنين، واحترام الموؤ�س�سات القانونية للدولة، والدعوة 

ْلم الجتماعي))(. اإلى الم�سالحة وال�سِّ
ال�سيا�س���ي  ور  ال���دَّ ال�صيا�ص���ية: وه���ي  الم�ص���وؤولية 
المبا�س���ر الذي تق���وم به الكني�س���ة اأحيانًا بدع���وٍة مبا�سرة 
م���ن ال�سيا�سّيين المنتخبي���ن اأو المعار�سين، للم�ساركة في 
حلحل���ة اأزم���ة معّين���ة، وكثيرًا ما تك���ون في �س���كل و�ساطة. 
ور مب���ادرًة من تلقاء الكني�سة لتخاذ  كم���ا قد يكون هذا الدَّ
موق���ٍف �س���ارم تجاه ق�سي���ة معّينة، اأو لن�س���رة طرٍف على 
ط���رٍف اآخر في خ�سومٍة �سيا�سية قائم���ة. وهذا ال�سكل من 
حيث التدخل اأ�سرح اأ�س���كال تدخالت الكني�سة في ال�سوؤون 
ال�سيا�سي���ة للدولة الإفريقية، وغالبًا م���ا يكون ال�سكل الأول 

بدايًة وتمهيدًا لهذا ال�سكل الأخير.
و�ساهدن���ا الكني�سة ف���ي كثيٍر من الأزم���ات ال�سيا�سية، 
في بع����ض �لدول �الإفريقي���ة، تتحول من مج���رد و�سيٍط في 
النزاع لتكون طرف���ًا ثالثًا في الق�سية، اأو تكون على ح�ساب 
ط���رٍف ثاٍن، كما ف���ي الكونغو وبوروندي، وم���ن الأمثلة على 
ذلك: الحتج���اج الجماعي لأعلى اله���رم القيادي للكني�سة 
الكاثوليكي���ة في توغ���و �سّد النق���الب على الد�ست���ور، بعد 
وفاة الرئي����س »نيا�سيكبي اإياديما«، حيث لم تكتف الكني�سة 
باإ�س���دار »الر�سائ���ل الرعوي���ة«؛ ولك���ن انخرطت ف���ي عمٍل 
�سيا�سي بدعٍم من الكنائ�س البروت�ستانتية الغربية؛ لتحقيق 

هدٍف �سيا�سي بحت.
ور ال�سيا�سي الذي تقوم بها  م���ن الطبيعي اأن ي�سّكل الدَّ
ور الحقيقي المعلن للكني�سة، �سواء  الكني�سة �سبابيًة في الدَّ
على م�ست���وى العالقة بين الكني�سة والدولة، اأو على م�ستوى 

 Marc Kodjo Agayi, l’engagement politique  )((
 des chretiens dans les pays francophones
d’afrique de l’ouest, Universite de Stras-
 bourg, Faculté de Théologie Catholique,

.2010, p. 182
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العالق���ة بين الكني�سة وال�سعب نف�سه، وينعك�س م�ستوى هذه 
العالقات ب�س���كٍل مبا�سر عل���ى الأجندة الأ�سا�سي���ة للقارة، 
فالت���ورط �ل�سيا�سي للكني�سة في �ل�س���وؤون �ل�سيا�سية �لبحتة 
اأح���دث اأزمًة ف���ي الثقة بي���ن الكني�سة والدول���ة، حيث ترى 
الدول���ة اأّن الكني�سة جاءت لتناف�سها في الميدان ال�سيا�سي، 
واأنها– اأي الكنائ�س- تريد اأن تكون دوًل داخل دولة؛ ولذلك 
ات الفعل التي جاءت من الدولة- تجاه بع�س  راأينا بع�س ردَّ
�لمو�ق���ف في �لكني�سة- عنيفًة �إلى درجة �سقوط قتلى، كما 

في مظاهرات الأ�ساقفة في »الكونغو« �سّد الحكومة. 
وعل���ى م�ست���وى ال�سع���وب؛ فالف�س���ل ال�سيا�س���ي الذريع 
ال���ذي ُمنيت به الدولة الإفريقية بموؤ�س�ساتها، وعجزها عن 
الرتقاء بالم�ست���وى المعي�سي للمواطنين عل���ى ال�سعيَدْين 
الأمن���ي والتعليم���ي وغيرهما، جعل ال�سع���وب تولي اهتمامًا 

اأكبر ل�سوت الكني�سة على ح�ساب اأ�سوات ال�سا�سة. 
اأم���ا النعكا����س ال�سلب���ي له���ذه العالقة عل���ى الأجندة 
الإفريقية الأ�سا�سية؛ فهو تعقي���د الأزمات وال�سراعات في 
اإفريقي���ا، باعتبار اأّن اأي َدوٍر تقوم به���ا الكني�سة حيال اأزمٍة 
معّين���ة فاإنه ي�ستدع���ي بال�س���رورة الُبعد الدين���ي للق�سية، 
ويكّر�س النق�سامات الدينية في القارة. واأحدث مثال لذلك 
ه���و ما ح�سل في اإفريقي���ا الو�سطى، حيث ت���ّم التاآمر على 
الرئي�س الم�سلم »مي�سي���ال جوتوديا« من ِقَبل عنا�سر »اأنتي 
ة  ب���الكا« بدعٍم من الكني�سة بعدما تّم اإك�ساب الق�سية الُهِويَّ
�لطائفي���ة، و�سق���ط على �إث���ر ذلك كثيٌر م���ن �ل�سحايا، في 
�س���راٍع طائفيٍّ بين الم�سيحّيي���ن والم�سلمين، كان الن�سيب 

الأكبر فيهم من جانب الأقلية الم�سلمة)1(.
اإذا كان الظاه���ر ف���ي الط���رح الم�سيح���ي ه���و اإبع���اد 
الكني�سة ع���ن الدوائ���ر ال�سيا�سية؛ فاإّن مح���اولت الكني�سة 
لب�سط نفوذها في �لدو�ئ���ر �ل�سيا�سية تزد�د يومًا بعد يوم، 
والأن�سط���ة الت���ي كانت تقوم به���ا خل�سة اأ�سبح���ت تقوم بها 
الآن ب�س���كٍل علني؛ معتبرًة ذلك اأن�سطًة مقبولة، وُينبئ ذلك 
ور الحا�سم الذي �سوف تتمتع ب���ه الكني�سة تجاه �سوؤون  بال���دَّ
القارة، بم���ا فيها ال�سوؤون ال�سيا�سي���ة الأكثر ح�سا�سية، وقد 
يثير ه���ذا النفوذ حفيظة الأديان الأخرى، ويمكن لذلك اأن 

)1(  بحر ح�سن �سافعي، م�ستقبل ال�سراع في اإفريقيا، الجزيرة 
نت، 5)/)014/0)م. 

يخل���ق ا�سطدامًا بين الأدي���ان المختلفة في القارة، وتزداد 
ال�سروخات في بنية المجتمع الإفريقي.  

�لخاتمة:
ظل���ت عالقة الدين بالدولة مثيرًة في كّل المجتمعات، 
ة ومعقدة في المجتمع  واكت�سبت هذه العالق���ة طبيعًة خا�سّ
الإفريق���ي، نظرًا للتنوع الديني الإفريق���ي، تحاول الكني�سة 
في ظّل هذا الو�سع المحفوف بالتعقيدات اأن تلعب بالورقة 
�ل�سيا�سي���ة لب�س���ط نفوذها في �لف�س���اء �الإفريقي، وقد نتج 
ع���ن ذلك ما ن�ساهده من ارتداداٍت لهذه المحاولت �سّببت 

مزيدًا من التعقيد في الم�سهد الإفريقي. 
وي�ستدعي الو�سع الحالي اإعادة بلورة الفكر الم�سيحي 
ف���ي ق�سايا ال�سيا�س���ة والمجتمع، في وقٍت �س���ار فيه الفكر 
الم�سيحي ومواقف بع����س الأ�ساقفة ورقًة يلعب بها ال�سا�سة 
لترجيح مواقفهم، كما اأّن العديد من مواقف الكني�سة ياأخذ 
طابعًا ازدواجّياً، ول ي�ساه���م ب�سكٍل اإيجابيٍّ في بناء الدولة 

الإفريقية ال�سليمة �

جاء الرجل األبيض إلى إفريقيا 
وبيده اإلنجيل، ولكن بعد 

عقوٌد قليلة أصبحت األرض 
للرجل األبيض، وأصبح 

اإلنجيل بيد الزنجي
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مداخل تحليل النزاعات وإدارتها.. 
خصوصية الواقع اإلفريقي

بوزيدي يحيى
اأ�ش�تاذ العل�وم ال�شيا�ش�ية- جامع�ة جيالي 

لياب�ص )الجزائر(.

اإدري�ص علي
اأ�ش�تاذ العل�وم ال�شيا�ش�ية- جامع�ة جيالي 

لياب�ص )الجزائر(.

واٍع ح���ول م�سال���ح اأو قي���ٍم معّين���ة. وق���د داأب���ت 
اأغل���ب الدرا�س���ات ال�سيا�سي���ة ف���ي محاول���ة َفْهم 
ه���ذه الظاهرة وتف�سيرها، وب���رزت بذلك العديد 

لة، ُيعّد  »ال�س���راع« ظاه���رًة اإن�ساني���ة متاأ�سّ
ت�سي���ر في مدلوله���ا �إلى حال���ٍة ينخرط 
فيها طرف���ان، اأو مجموعتان فاأكث���ر، في تعار�ٍس 
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المتغيرات المت�سببة في حدوثها. البع�س من هذه المداخل 
عالجه���ا من زاويٍة كلية، والبع����س الآخر ارتكز على جزئيٍة 
واح���دة لتف�سيره���ا، وتتمّثل اأه���ّم المداخ���ل التقليدية التي 
قّدمت اأطروحًة متكاملًة في تحليل النزاعات في: الواقعية، 

والمارك�سية، والن�سقية.

�أوًل: �لمدخل �لو�قعي: 
المدر�س���ة  لإخفاق���ات  نتاج���ًا  »الواقعي���ة«  ج���اءت 
»المثالي���ة«)1(؛ التي اأخفقت ف���ي ت�سخي�س اأ�سباب الحروب 
وتقدي���م حل���وٍل له���ا))(، عل���ى عك����س الأطروح���ة الواقعية 

كانتا  ال��ل��ت��ان  وال��م��ث��ال��ي��ة(-  )ال��واق��ع��ي��ة،  نظريتا  دخ��ل��ت    )1(
وج��دال  ح��وار  في  الأول���ى-  العالمية  الحرب  بعد  �سائدتين 
الجديد  ال��دول��ي  ال��واق��ع  وتف�سير  فهم  في  اأف�سليتهما  ح��ول 
المتولد من نتائج الحرب من جهة، ومناق�سة مو�سوع الحرب 
م��رًة  حدوثها  بعدم  الكفيلة  وال�سبل  تكرارها  واح��ت��م��الت 
اأخرى من جهٍة ثانية، وا�ستمرت هذه الحوارات في فترة ما 
9)19م(،  اإل��ى  )1919م  عامًا  ع�سرين  لمدة  الحربين  بين 
اأيدت  التي  الثانية  العالمية  الحرب  قيام  اإل  يح�سمها  ولم 
الواقع،  تف�سير ذلك  الواقعية في  النظرية  اأف�سلية فر�سيات 
اأو رف�سه من حيث المبداأ. لتفا�سيل  بغ�ّس النظر عن قبوله 
العالقات  في  الواقعية  نظرية  فرج،  محمد  اأنور  ينظر:  اأكثر 
الدولية: درا�سة نقدية مقارنة في �سوء النظريات المعا�سرة، 
�ال�ستر�تيجية، ط1،  للدر��سات  كرد�ستان  �ل�سليمانية: مركز 

007)م، �س06.

الأخالقية  القيم  »الليبرالية« حينها حول  الفكرة  تمحورت    )((
الأولى على  الليبرالية  النزعة  ارتكزت  لل�سعوب، فقد  النبيلة 
مطلقًا  الحرب  تدعم  ولم  ال�سالم،  تريد  ال�سعوب  اأّن  فكرة: 
يكمن  الحّل  فاإّن  ثَمّ  ومن  الفردية،  الأنظمة  �سببها  كان  التي 
في تعزيز الديمقراطية التي تكفل م�ساركًة �سعبيًة كبيرة تمنع 
الحكم الفردي الذي يتخذ قرارات الحرب بالرغم من عدم 

من المدار����س التي ا�ستطاع���ت تقديم ت�سورات 
�ساهمت ف���ي تف�سيرها، غير اأنها عانت من بع�س 

اأوجه الق�سور في الإحاطة باأ�سبابها كلّيًا.
ومع ا�ستم���رار المحاولت التنظيري���ة؛ ظهرت مناهج 
حديث���ة �سع���ت اإل���ى ا�ست���دراك الماآخ���ذ عل���ى النظري���ات 
ال�سابق���ة، �س���واء جزئّي���ًا اأو كلّي���ًا، غي���ر اأنها ل���م ت�سلم هي 
الأخرى م���ن الماآخذ؛ كونه���ا رّكزت في مجمله���ا على تلك 

العالقة الرتباطية بين الظاهرة ومتغّيٍر رئي�ٍس وحيد. 
ويغل���ب على المحاولت التنظيرية ف���ي تف�سير ظاهرة 
ال�س���راع– �س���واء التقليدي���ة منه���ا اأو الحديث���ة- كغيرها 
م���ن الظواه���ر؛ انتماوؤه���ا اإلى الف�س���اء المعرف���ي الغربي، 
والذي تاأّث���ر بمنظومة القي���م الثقافية من جه���ٍة، وتجارب 
المجتمع���ات الغربي���ة من جهٍة اأخ���رى، ومع وج���ود الكثير 
م���ن التقاطع���ات بي���ن الح���الت؛ ف���اإّن ذل���ك ل���م يمنع من 
ط���رح مع�سل���ة »الخ�سو�سية« في مدى ق���درة تلك النماذج 
التنظيري���ة عل���ى تف�سي���ر الظاهرة ف���ي مجتمع���اٍت اأخرى 

تختلف عنها. 
تاأت���ي الق���ارة الإفريقي���ة ف���ي مقدم���ة المناط���ق التي 
�سع���ى الباحث���ون لدرا�ستها؛ كونها من اأكث���ر مناطق العالم 
الت���ي ت�سه���د نزاع���ات- �س���واء داخلي���ة اأو خارجي���ة- م���ع 
تداخ���ٍل بينهم���ا، وعلى الرغ���م م���ن ت�سابه الأ�سب���اب التي 
ت���وؤدي اإلى تل���ك النزاع���ات مع اأقالي���م في ق���اراٍت اأخرى؛ 
فاإن���ه تبق���ى للقارة بع����س الخ�سو�سي���ات الت���ي تميزها– 
جزئّيًا عل���ى الأقل-، وذل���ك كنتيجٍة للخب���رات التاريخية، 
وخ�سائ�س الجغرافيا ال�سيا�سية وما يترتب عنها من اأبعاٍد 
جيو�سيا�سي���ة، وتركيبته���ا ال�سو�سيوثقافي���ة، وطبيعة البناء 

ال�سيا�سي )الدولتي وفوق الدولتي(.
تاأ�سي�س���ًا عل���ى ذلك؛ تطرح ه���ذه الدرا�س���ُة الإ�سكالية 
الآتي���ة: اإلى اأّي م���ًدى ت�ستجيب »مداخ���ل تحليل النزاعات« 
لخ�سو�سية الواقع الإفريقي غير الم�ستقر ن�سبّيًا؟ لالإجابة 

عن هذه الإ�سكالية اعتمدت الدرا�سة على المحاور الآتية:

�لمحور �لأول: �لمد�خل �لتقليدية وتحليل 
�لنز�عات في �إفريقيا:

ثّمة الكثي���ُر من المداخل التي حاول���ت تف�سير ظاهرة 
لتداخ���ل  نظ���رًا  بينه���ا  فيم���ا  تتقاط���ع  وه���ي  النزاع���ات، 

تأتي القارة اإلفريقية في 
مقدمة المناطق التي سعى 
الباحثون لدراستها؛ كونها 

من أكثر مناطق العالم التي 
تشهد نزاعات- سواء داخلية 
أو خارجية- مع تداخٍل بينهما
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التي اأثبت���ت قدرتها على التف�سير مقارن���ًة بنظيرتها. وهي 
تنطلق )اأي الواقعي���ة( من فو�سوية النظام الدولي وطابعه 
التناف�سي، لذلك تحكمه ال�سراعات والتناف�س بين وحداته. 
والأخي���رة ل تهت���ّم اإل بتحقيق و�سمان اأمنه���ا وبقائها؛ عن 
طري���ق تو�سيع نط���اق حيازاتها م���ن القوة المادي���ة، ودعم 
ا�ستقراره���ا المحل���ي، وتقوي���ة بنيته���ا الداخلي���ة، ب�سورة 
ت�سم���ن حماية نظامه���ا ال�سيا�س���ي وا�ستقالله���ا و�سيادتها 

الخارجية)1(. 
وي���رى اأن�سار المدر�سة اأنه ل يوج���د ان�سجاٌم اأو توافٌق 
جوه���ري في الم�سالح بين الدول، بل على العك�س من ذلك 
توجد بينهم اأه���داٌف قومية مت�ساربة ومت�سارعة قد يوؤدي 
بع�سها اإلى الحرب، واأّن الذي يحّدد نتائج هذه ال�سراعات 
هو اإمكانيات الدول وق���درة كلٍّ منها على التاأثير في �سلوك 
الدول���ة الأخرى))(. ويرون اأّن اأّي درا�سٍة مو�سوعية للق�سايا 

الدولية يجب اأن تركز في عالقة القوة بين الدول))(. 
والمو�سوع���ات الكب���رى الت���ي تهتّم به���ا تتمحور حول 
الحروب والأح���الف الدولية، و�سعي القوى الكبرى للهيمنة 

ثالثينيات  في  ا�سطدم  الت�سور  هذا  عليها،  ال�سعب  موافقة 
القرن الع�سرين بواقٍع دح�سه، ممثَّاًل في التجربَتْين النازية 
تجاوزتا  اإن  حتى  اللتين  اإيطاليا،  في  والفا�سية  األمانيا  في 
الآليات الديمقراطية في مرحلٍة تالية؛ اإل اأنهما في بدايتهما- 
كبيرة  �سعبية  ق��اع��دٍة  على  ت�ستندان  كانتا  ع��ام-  وب�سكٍل 
ال�سعب  تعبئة  ا�ستطاعَتا  اإذ  الحرب،  بداية  حتى  تدعمهما 
الليبرالية  الدولية  النزعة  �سعار  كان  وقد  طرحهما.  ل�سالح 
�سنوات  تعاقب  مع  ات�سح  اأنه  غير  الحرب«،  ل  »القانون  هو: 
»القانون« هي  الوحيدة لحفظ  الطريقة  اأّن  الثالثينيات  عقد 
من خالل »الحرب«. لتفا�سيل اأكثر ينظر: كري�س براون، فهم 
دبي:  لالأبحاث(،  الخليج  مركز  )ترجمة  الدولية،  العالقات 

مركز �لخليج لالأبحاث، ط1، 004)م، �س0).

عر�س  الدولية:  العالقات  نظرية  زي��د،  اأب��و  محمد  اأحمد    )1(
تحليلي، المجلة العربية للعلوم ال�سيا�سية، العدد 6)، خريف 

)01)م، �س49.

ال��ع��الق��ات ال��دول��ي��ة ف��ي الأدب��ي��ات  ب���دران، درا���س��ة  ))(  ودودة 
العامة  المقدمة  واآخ��ري��ن،  م�سطفى  ن��ادي��ة  ف��ي  الغربية، 
المعهد  القاهرة:  الإ�سالم،  في  الدولية  العالقات  لم�سروع 

�لعالمي للفكر �الإ�سالمي، ط1، 1996م، �س84.

اأ�سا�سيات العالقات الدولية،  اإليا�س وبيتر �سيت�س،  ))(  جوانيتا 
)ترجمة: محيي الدين حيدي(، دم�سق: دار الفرقد للطباعة 

و�لن�سر و�لتوزيع، ط1، 016)م، �س64.

ب���كّل الط���رق، لذل���ك تميل اإل���ى تغليب جان���ب ال�سراع في 
ال�سيا�س���ة الدولية؛ اإذ تبدو كما لو اأنه���ا عمليٌة م�ستمرة من 

ال�سراع بين القوى الكبرى)4(.
ل يمك���ن التقلي���ل م���ن اأهمي���ة المدر�س���ة الواقعية في 
تف�سير النزاعات- ومن بينه���ا تلك التي تح�سل في القارة 
الإفريقي���ة-، ولع���ّل مرحلة ال�ستعم���ار التي م���ّرت بها من 
اأب���رز الأدلة على ذلك، فق���د تّم تق�سيم الق���ارة بين القوى 
ال�ستعمارية ممثلًة في: اأكبر م�ساحة لفرن�سا تليها بريطانيا 
ث���م األماني���ا واإيطالي���ا، واإ�سباني���ا الت���ي ح�سلت عل���ى اأقّل 
م�ساح���ة، اإ�ساف���ًة اإلى �سيطرة البرتغال عل���ى كلٍّ من اأنغول 

والموزمبيق)5(، اأما بلجيكا فكان لها الكونغو الحرة)6(. 
َعَك����سَ هذا التق�سيُم ميزاَن »الق���وى« في اأوروبا، حيث 
كان���ت فرن�س���ا وبريطانيا اأكبره���ا، في حين كان���ت األمانيا 
واإيطاليا ت�سه���دان مرحلَة �سعوٍد بع���د �سل�سلٍة من الحروب 
النم�ساوي���ة  الإمبراطوري���ة  ع���ن  ا�ستقاللهم���ا  اإل���ى  اأدت 
البلجيكية، بينما كانت البرتغال واإ�سبانيا في مرحلة تراجٍع 

واأفول. 
وتذهب بع�س الآراء اإلى تف�سير ن�سوب الحرب العالمية 
الأول���ى عل���ى خلفي���ة التناف����س ال�ستعم���اري، فالحرب���ان 
العالميتان كانَتا محاولًة من جانب القوى الأوروبية التي لم 
تك���ن تملك، اأو لم ُيترك لها اإل فتات مائدة ال�ستعمار، لكي 

ترث القوى ال�ستعمارية ال�سابقة التي تملك)7(.
عّب���رت »الحرب الب���اردة« لحقًا عن تح���ّوٍل في القوة؛ 
بانتقاله���ا م���ن فرن�س���ا وبريطانيا اإل���ى الولي���ات المتحدة 
ور الكبي���ر الذي  والتح���اد ال�سوفييت���ي، وكان وا�سح���ًا ال���دَّ

القرنين  في  الدولية  ال�سيا�سة  تطور  �سليم،  �سيد  محمد    )4(
التا�سع ع�سر والع�سرين، القاهرة: دار الفجر للن�سر والتوزيع، 

ط1، )00)م، �س09.

القت�سادي  نفوذها  تقّل�س  الأول��ى؛  العالمية  الحرب  بعد    )5(
المتحدة  وال��ولي��ات  بريطانيا  ل�سالح  الم�ستعمرَتْين  على 

الأمريكية.

الإفريقية:  المو�سوعة  واآخ��رون،  الحليم  عبد  محمد  رجب    )6(
الجغرافيا، القاهرة: معهد البحوث الإفريقية، المجلد الأول، 

ط1، ماي 1997م، �س5)6.

الجغرافيا  في  درا�سة  الجديدة:  اإفريقيا  حمدان،  جمال     )7(
�ل�سيا�سة، �لقاهرة: مكتبة مدبولي، ط1، 1996م، �س0).
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مار�سه القطبان في النزاعات الإفريقية؛ في محاولٍة منهما 
لل�سيطرة وتقا�س���م النفوذ )على غرار ما حدث في: النزاع 

الإثيوبي، والحرب الأهلية الأنغولية)1(، وجنوب اإفريقيا(. 
والأم���ُر نف�س���ه ينطبق على الفترة الت���ي تلتها، حتى ما 
يج���ري حالّيًا م���ن تناف�ٍس عل���ى القارة بين الق���وى الدولية 
والإقليمي���ة، وم���ا يرافقه من تاأجيٍج للنزاع���ات �سواء داخل 
ال���دول اأو فيم���ا بينه���ا، ل يخرج ع���ن تلك القاع���دة، ومن 
الأمثلة الدالة عل���ى ذلك التناف�س )الأمريكي - الفرن�سي( 
ور الذي تمار�س���ه )اإيران( في  ف���ي منطق���ة ال�ساحل، وال���دَّ
ٍة نيجيريا،  دعم جماع���ات �سيعية في دوٍل مختلف���ة وبخا�سّ
والتاأثي���ر )الفرن�س���ي( عل���ى الح���رب الدائرة ف���ي اإفريقيا 

الو�سطى.
وما يعّمق من هذه الأدوار: الخ�سو�سية الجيوبوليتيكية 
للقارة الإفريقي���ة، التي ُتعّد ف�ساًء جيو�سيا�سّيًا رخوًا ي�سمح 
بتدف���ق فائ����سِ القوة بين الدول الكبرى الت���ي تتناف�س على 
النفوذ العالمي، ذلك اأّن جمي���ع هذه القوى تنتمي للقارات 
الأخ���رى، فالوليات المتح���دة القوة الأكبر ف���ي العالم من 
الق���ارة الأمريكي���ة، وال�سين من قارة اآ�سي���ا، ورو�سيا تمتد 
بي���ن القارَتْي���ن الأوروبي���ة والآ�سيوي���ة، اإ�ساف���ًة لبريطاني���ا 
ية )وفق  واألماني���ا وفرن�سا التي تنتمي لأوروب���ا. هذه الخا�سّ
ة الواقعي���ون منهم،  ُمنّظ���ري العالق���ات الدولي���ة، وبخا�سّ
مّيزت مرحلة ما بعد الحرب الباردة بالتناف�س القت�سادي 
اأكث���ر من الأيديولوجي؛ على عك����س الحرب الباردة( تجعل 
التناف����س الدولي ين�سّب حول الم�سالح القت�سادية، حيث 
الم���وارد الطبيعي���ة التي تتوف���ر عليها المنطق���ة، والأ�سواق 
الواع���دة لت�سدير مختل���ف ال�سلع وفي مقدمته���ا ال�سالح، 
ًة  ولتج�سي���د هذه الأهداف تتخذ م���ن النزاعات اأداًة، خا�سّ

)1( لتفا�سيل اأكثر ينظر:
 Fernando Joao da Costa Cabral Andresen
 Guimaraes, The Origins of the Angolan
Civil W ar: International Politics and Do-
mestic Political Conflict 1961-1976, The-

 sis submitted to the University of London
 in fulfilment of the requirements for the
degree of Doctor of Philosophy in interna-

.tional Relations, March 1992

اأنها اأثبتت نجاعتها في العديد من المواقع))(.

ثانيًا: �لمدخل �لمارك�شي:
يتاأ�ّس����س المدخ���ل المارك�س���ي عل���ى مفه���وم الجدلية 
المادي���ة، وينطلق م���ن فكرة اأّن كّل حقب���ة تاريخية تت�سمن 
�سر�ع���ًا �جتماعّيًا، يحركه نم���ط �الإنتاج �لذي ُيفرز تمايزً� 
طبقّي���ًا، �ِسَمت���ه الأ�سا�سي���ة التناف����س ح���ول ملكي���ة و�سائل 
الإنت���اج، وت�ستخ���دم الطبق���ة الم�سيط���رة )البرجوازي���ة( 
»الدول���ة« كاأداٍة ل�ستم���رار هيمنته���ا؛ في مواجه���ة الطبقة 
الكادح���ة )البروليتاري���ا(، التي تمي���ل بَدورها اإل���ى الثورة 
لتغيير النظام من اأجل تحقيق »عدالة اجتماعية« في توزيع 
الث���روة، ل يمك���ن تج�سيدها اإل م���ن خالل نظ���اٍم �سيا�سي 
تحكم���ه البروليتاري���ا، و�س���وًل اإل���ى اندث���ار الدول���ة وحالة 

الم�ساع الأ�سلية. 
يظه���ر من هذ� متغّير نمط �الإنتاج �ل���ذي ُيعّد »متغّيرً� 
ثابت���ًا« يتحكم ف���ي كّل التفاع���الت والعملي���ات، ف�ساًل عن 
المتغيرات الأخ���رى ال�سيا�سية والقت�سادي���ة والجتماعية 
وغيره���ا، �لت���ي تبقى تابع���ًة له، فكلم���ا تغّير نم���ط �الإنتاج 

))( لتفا�سيل اأكثر ينظر:
 Ma Schroeder and Guy Lamb, The Illicit
Arms Trade in Africa:  A GLOBAL ENTER-
PRISE, AFRICAN ANALYST,  Third Quar-

.ter 2006

ساهمت الحدود الموروثة 
عن االستعمار في تأجيج 
الحروب العرقية ؛ كونها 
قّسمت الجماعات الِعرقية 
بين دولَتْين ، مما أدى إلى 
وجود جماعاٍت عرقيٍة ذات 

تاريٍخ من العداء داخل حدوٍد 
إقليمية واحدة
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تغيرت معه الطبقة الحاكمة؛ التي ت�ساهم بَدورها في ر�سم 
مالمح الواقع ال�سيا�سي والقت�سادي وفقًا لفل�سفتها. 

ويق���رن المارك�سيون ال�س���راع ب�»الراأ�سمالية«، لكونها 
ت�سع���ى لل�سيط���رة والهيمن���ة بانته���اج �سيا�س���ات اإمبريالية 
ال�س���راع  تف�سي���ر  ف���ي  القت�س���ادي  )المنه���ج  تو�سعي���ة 
لهوب�س���ون(، عل���ى عك����س حك���م البروليتاري���ا الت���ي تنتهج 

�سيا�سات وطنية تهدف اإلى تحقيق العدالة الجتماعية. 
عن���د �إ�سقاط هذ� �لت�سور على �لنز�عات في �إفريقيا؛ 
يثب���ت تو�سيف���ه ل�سيا�س���ات الق���وى الراأ�سمالي���ة، �سواء في 
الحقب���ة ال�ستعمارية اأو ما بعدها، وكيف عملت طيلة قرون 
عل���ى نهب ثروات الق���ارة، ولم تحد عن ه���ذا الهدف، وكّل 
م���ا فعلته هو تغيير الو�سائل، وما تقوم به ال�سركات الكبرى 
التي تهيمن على الق���ارة، والأدوار التي تمار�سها في تاأجيج 
النزاعات بالتعاون مع الدولة الأّم واأجهزتها ال�ستخبارية، 

ل يمكن نفيه)1(.
 وبالن�سب���ة للنزاع���ات التي تح�سل داخ���ل الدول؛ فاإّن 
الت�س���ور المارك�س���ي ي���رى ب���اأّن مرحلة ما بع���د ال�ستقالل 
اأفرزت- عل���ى �سبيل المثال في دول غرب اإفريقيا- اأ�سكاًل 
جدي���دة من التق�سي���م الطبق���ي الجتماعي، خل���ق �سراعًا 
طبقّيًا وليدًا بين ف���رق النخبة الجديدة وجماهير ال�سكان، 

ٍة في مناطق الح�سر))(.  وبخا�سّ
وم���ع تط���ور ال�سراع بي���ن جماهي���ر ال�سع���ب والنخبة 
)�لنقاب���ات،  �لو�سائ���ط  ف�س���ل  ي���زد�د  �لثري���ة؛  �لمتعلم���ة 
والأح���زاب ال�سيا�سي���ة( ف���ي توفي���ر القنوات الق���ادرة على 
التو�سيل الجيد وال�سحيح ل�سكاوى الفقراء. والم�سوؤول عن 
هذا كلٌّ م���ن ِقَيم المجتمع التقلي���دي والأيديولوجيات التي 
�ساغتها جماعات النخبة، في مقابل غياب الوعي الطبقي؛ 

)1( لتفا�سيل اأكثر ينظر:
Lord Aikins Adusei, Multinational corpora-
tions: The new colonisers in Africa, pam-

:bazukanews, Jun 04, 2009, on the link
https://www.pambazuka.org/governance/  
multinational-corporations-new-colonis-

ers-africa

))( لتفا�سيل اأكثر ينظر: ب.�س. لويد، اإفريقيا في ع�سر التحول 
عالم  �سل�سلة  الكويت:  جالل(،  �سوقي  )ترجمة  الجتماعي، 

المعرفة، العدد8)، ط1، اأبريل 1980م، �س)0).

حيث تبدو �لرو�بط �لمهنية للعمال �سعيفة))(. 
يعّب���ر الواق���ع اأع���اله ع���ن ح���ال ال���دول الت���ي تبّن���ت 
ال�ستراكي���ة، وف���ي مقدمته���ا التح���اد ال�سوفييت���ي، والتي 
ف���ي  نف�سه���ا، فم�ساركته���ا  الراأ�سمالي���ة  اأدوات  ا�ستعمل���ت 
�لنز�ع���ات �الإفريقي���ة كان���ت �سعي���ًا منه���ا لب�س���ط �لنف���وذ 

والهيمنة؛ ولي�س للدفاع اأو حماية ال�سعوب الإفريقية.
وحت���ى الأنظم���ة ال�سيا�سي���ة الإفريقي���ة الحديثة، التي 
اخت���ار الكثير من قادته���ا الأ�سلوب ال�ستراك���ي في الحكم 
و�سيا�سة الحزب الواحد، ارتكبت جرائم ل تقّل �سناعًة عّما 
ق���ام به الم�ستعم���ر الأوروبي، فقد لجاأت الدول���ة الإفريقية 
)م���ا بعد ال�ستعماري���ة( اإلى فر����س الأيديولوجية التنموية 
�لت���ي تقوم على تر�بط �لعمليَتْي���ن �ل�سيا�سية و�القت�سادية، 
كم���ا اأنها احتفظت بالكثير من مالمح الفترة ال�ستعمارية، 
ول �سيما �سيا�سات القمع والإكراه المادي)4(، وللحفاظ على 
�سلطتها عّمقت الخالف���ات الإثنية، والأهمُّ من ذلك اأّن كّل 

هذا كان يجري تحت حماية التحاد ال�سوفييتي ودعمه. 

ثالثًا: �لمدخل �لن�شقي:
اإل���ى مجم���وع  ي�سي���ر  تحليل���ي  اإط���اٌر  ه���و  »الن�س���ق« 
التفاعالت التي توؤثر في الظاهرة ال�سيا�سية؛ انطالقًا من 
�الفتر��ض �ل���ذي يربط بين مجموعٍة م���ن �لعنا�سر ربطًا 
ع�سوّي���ًا، فاإذا ح���دث تغييٌر في اأّي عن�س���ٍر يح�سل تغيير 
في بقي���ة العنا�س���ر، وعليه؛ ف���اإّن الظاه���رة ال�سراعية- 
وف���ق المنظ���ور الن�سق���ي- هي متغي���ٌر تاب���ع لمجموعة من 

المتغيرات الم�ستقلة. 
وُيع���ّد »رو����ض كني�ض« م���ن �أب���رز ُمنّظري���ه؛ �إذ ترتبط 
تطبيق���ات المدخ���ل الن�سقي ف���ي َفْهم ظاه���رة ال�سراعية 
بالإط���ار التحليل���ي ال���ذي و�سع���ه ويمّي���ز فيه بي���ن النُُّظم 
الم�ستق���رة وغي���ر الم�ستق���رة، وتتحك���م فيه���ا جمل���ٌة م���ن 
العوام���ل، �ساغها في اإطاره المفاهيم���ي الذي يجمع بين: 
���م  المدخ���الت ال�سطراري���ة )اأ�سب���اب ال�س���راع(، وُمنظِّ
الحرك���ة )الموؤ�س�س���ات الدولي���ة والإقليمي���ة والمحلي���ة(، 

))(   المرجع نف�سه، �س10).

)4( حمدي عبد الرحمن ح�سن، ال�سراعات العرقية وال�سيا�سية 
مجلة  �لم�ستقبل«،  و�آف��اق  و�الأن��م��اط  »�الأ�سباب  �إفريقيا  في 

قراءات اإفريقية ، العدد 1، �س44.
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و�لقي���ود �لبيئي���ة )تاأثي���ر و�سغ���ط �ل���ر�أي �لع���ام �لد�خلي 
والخارجي، وال�ستجابات النهائية التي ت�سدر عن النظام 
ويحّدد به���ا موقفه من كّل تلك المتغي���رات()1(. وال�سراع 
ه���و المح�سل���ة النهائي���ة ل�س���كل العالق���ة الموج���ودة بين 
المدخ���الت ال�سطراري���ة وباق���ي مكونات الن�س���ق؛ فكلما 
���م الحركة والقيود البيئية كان الن�سق  كانت اأقوى من ُمنظِّ

غير م�ستقر.
يمك���ن ت�سني���ف الق���ارة الإفريقية- باعتباره���ا ن�سقًا 
فرعّي���ًا للنظ���ام الدول���ي– �سم���ن النُُّظم غي���ر الم�ستقرة، 
وذل���ك للع���دد الكبير من النزاع���ات الداخلي���ة والخارجية 
الت���ي تعرفه���ا))(، ووفق المنظور الن�سق���ي؛ يعود �سبب ذلك 
اإلى زيادة حج���م اأ�سباب ال�س���راع ال�سيا�سية والقت�سادية 
الموؤ�س�س���ات  ه�سا�س���ة  مقاب���ل  والثقافي���ة،  والجتماعي���ة 
الت�سريعي���ة والق�سائية، وعدم قيامه���ا بالوظائف المنوطة 
بها د�ستورّيًا؛ بحي���ث اأنها اأ�سبحت اأداًة طبيعية ي�ستخدمها 
النظام الحاكم للح�سول على الدعم والتاأييد ال�سيا�سي))(، 
ناهيك عن الأداء ال�سعيف للموؤ�س�سات الإقليمية له�سا�ستها، 
وف���ي مقدمتها التحاد الإفريقي، وال���ذي ُيعزى �سعفه اإلى 
�سعف الوحدات ال�سيا�سية التي يتاألف منها، وعدم قدرتها 
اأو توظيفه���ا للمعطيات الواقعية التي تمّيز دول القارة؛ على 
غرار: التعدد الثقافي والإثني، التبعية القت�سادية، وغياب 

درا�سة  الدولية:  ال�سيا�سة  نظريات  مقلد،  �سبري  )1( اإ�سماعيل 
تحليلية مقارنة، �لكويت: د�ر ذ�ت �ل�سال�سل، ط1، 1987م، 

�س )118-117(.

حالّيًا  الدائرة  العالم  �سراعات  من  بالمائة  وخم�سون  ))( �ستة 
التي �سهدت معظم دولها نزاعات على  اإفريقيا،  تتمركز في 
مدى ال�سنوات الما�سية، وللقارة ال�سمراء اأي�سًا �سجٌل حافل 
تجاوز  التي  الع�سكرية  والنقالبات  ال�سيا�سية  بال�سطرابات 
على  الإفريقية  ال���دول  جميع  ح�سول  منذ  المائة  ع��دده��ا 
القارة،  امتداد  على  م�ستمرة  اأزم��اٍت  عن  ف�ساًل  ا�ستقاللها. 
تركت وراءها مئات الآلف من ال�سحايا على مدى �سنوات، 
النزاعات  من  هربًا  للنزوح  الآلف  ع�سرات  تدفع  زالت  وما 
بالنقالبات  حافل  تاريخ  اإفريقيا..  ينظر:  العنف.  واأعمال 
على  6)/018/01)م،  ن��ت،  الجزيرة  الأه��ل��ي��ة،  وال��ح��روب 

https://bit.ly/2vB4GmA :لر�بط�

))(   حمدي عبد الرحمن ح�سن، ال�سراعات العرقية وال�سيا�سية 
مرجع  �لم�ستقبل«،  و�آف��اق  و�الأنماط  »�الأ�سباب  �إفريقيا  في 

�سابق.

التنمي���ة باأبعاده���ا كاّف���ة، وكّل المظاه���ر المت�سل���ة بماأزق 
الدولة الوطنية ف���ي اإفريقيا، ومن بينها التغييب �سبه التاّم 
للمجتمعات نتيج���ة الطابع الت�سّلطي لج���ّل النُُّظم، وهيمنة 
نمط �لثقاف���ة �ل�سيا�سية �لرعائي���ة و�لخا�سعة على �لنظام 
الجتماع���ي الكّلي، ما يوؤدي اإلى افتقار تلك ال�سعوب لفكرة 
»الت�ساركي���ة« الت���ي م���ن �ساأنه���ا اأن ت�سنع راأيًا عاّم���ًا يت�سم 

بالعقالنية والتاأثير. 
وعل���ى الرغ���م م���ن تزاي���د الهتم���ام بق�ساي���ا حقوق 
ور ال���ذي يوؤديه الراأي الع���ام العالمي  الإن�س���ان دولّي���ًا، والدَّ
ف���ي هذا الإط���ار، فاإنه يبق���ى خا�سعًا في توجي���ه تفاعالته 
م���ع النزاعات بدرجة اهتمام و�سائ���ل الإعالم الدولية بها، 
والت���ي تخ�سع جّلها لح�ساباٍت �سيا�سية واقت�سادية توؤطرها 
الق���وى الكبرى، لذلك يبقى تاأثيره مح���دودًا جّدًا في الحّد 

من النزاعات الإفريقية. 
وتج���در ال�س���ارة ف���ي ه���ذا ال�سي���اق اإل���ى: اأّن الواق���ع 
الإفريقي غي���ر الم�ستقر- وفقًا لهذا التحليل- من �ساأنه اأن 
يفت���ح المجال اأمام مدخالٍت ا�سطراري���ة اأخرى واردة من 
البيئ���ة الخارجية، الأمر الذي ي�سمح بول���وج القوى الدولية 
الموؤثرة ف���ي ال�ساحة الإفريقي���ة تج�سيدًا لفك���رة الإقليمية 
الجدي���دة، ومن َثّم ف���اإّن التعامل مع الظاه���رة ال�سراعية 
ف���ي ه���ذا المج���ال الجغراف���ي بمنط���ق الإدارة العقالني���ة 
الموؤدي���ة اإلى تحجي���م اأ�سباب ال�سراع ي�سب���ح �سعبًا، وقد 
يف���رز واقعًا اآخر اأكثر ا�ستع�ساًء؛ من اأبرز مظاهره: الف�سل 
الموؤ�س�سات���ي وتف���ّكك الدول���ة )عل���ى غ���رار م���ا ح�سل في 

ال�سودان وال�سومال(.

يغلب على المحاوالت 
التنظيرية في تفسير ظاهرة 

الصراع – سواء التقليدية 
منها أو الحديثة – كغيرها من 
الظواهر؛ انتماؤها إلى الفضاء 

المعرفي الغربي
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�لمحور �لثاني: �لمد�خل �لجديدة وتحليل 
�لنز�عات في �إفريقيا:

موج���ة التنظير التالي���ة لم تعن القطيع���ة مع المداخل 
ال�سابق���ة، واإنما راكم���ت عليها، كما اأّن المناه���ج التقليدية 
ط���ّورت مفاهيمه���ا من خ���الل ا�ست���دراك النتق���ادات التي 
ُوّجه���ت لها م���ن جه���ٍة، ومواكب���ة التح���ولت الحا�سلة على 
م�ست���وى النظام الدول���ي ب�سكٍل عامٍّ واإفريقي���ا ب�سكٍل خا�سٍّ 
عقب نهاية الحرب الباردة من جهٍة ثانية، وتتقاطع جّلها في 
مراجعة »وحدة التحلي���ل«، وا�ستبدالها »الدولة« ب�»الفواعل« 
)تحت دولتية وفوق دولتية(، اإ�سافًة اإلى تجليات العولمة.  

�ل���ج���دي���دة  �ل���و�ق���ع���ي���ة  م���دخ���ل  �أوًل: 
)�لإثنو�قعي(:

عمل���ت »الواقعية« على تجاوز النتق���ادات التي ُوّجهت 
له���ا، وتحدي���دًا تركيزه���ا عل���ى »الدولة« كفاع���ٍل وحيد في 
العالق���ات الدولي���ة، والتركيز فيم���ا يح�سل عل���ى م�ستوى 
النظام الدول���ي، وقد تمّخ�س عن النقا�س ب���روز »الواقعية 

الجديدة«)1(. 
رون الواقعيون  ومع نهاية الحرب الباردة؛ واجه الُمنظِّ
الجدد- باإلحاٍح متزايد- اأزمة التكّيف مع التحّول الذي م�ّس 
طبيع���ة النزاع���ات الدولية، حيث اإنه���ا تحّولت من نزاعاٍت 
بي���ن ال���دول اإلى نزاعاٍت داخ���ل ال���دول، اأي اأّن )الفواعل/ 
الأط���راف( في النوع الثاني لي�ست الدول، وكا�ستجابٍة لهذه 
الأزم���ة؛ ق���ام Barry Posen بنقل مقارب���ة المع�سلة 
الأمني���ة ل���� Waltz؛ م���ن م�ست���وى التحليل الدول���ي اإلى 
م�ستوى التحليل الوطني/ داخل الدول، فعندما تبداأ الدول 

الأمني/ ال��م��اأزق  مقاربة  اإل��ى  الجديدة  الواقعية  ت�ستند     )1(
تواجهها  التي   security dilemma الأمنية  المع�سلة 
بالبنية  يتعلق  بنيوي  مفهوم  وه��ي  دائ��م.  با�ستمرار  ال��دول 
على  ال��دول  اعتماد  اإل��ى  اإ�سافًة  الدولي،  للنظام  الفو�سوية 
نف�سها للحفاظ على اأمنها الوطني، فالدول- ب�سبب الفو�سى 
تتخذ  نف�سها-  على  اعتمادها  وبالتالي  الدولي،  النظام  في 
ذات  كونها  عن  النظر  وب�سرف  اأمنها،  لتعزيز  اإج���راءات 
تلك  تف�ّسر  الأخ���رى  ال��دول  ف��اإن  هجومي؛  اأو  دفاعي  طابٍع 
محمد  الداخلي.  اأمنها  على  محتمل  خطٌر  باأنها  الإج��راءات 
حم�سي، تف�سير وحّل النزاعات من منظور الواقعية والواقعية 
https://bit. �ل��ر�ب��ط:  على  �لباحث،  م��دون��ة  �ل��ج��دي��دة، 

ly/2MhI4RE

)متعددة الإثنيات( في النهيار؛ تجد المجموعات الوطنية 
نف�سها مجبرًة عل���ى تح�سيل اأمنها الخا�ّس بها، كّل واحدٍة 
على ِحَدة، وذلك في غياب �سلطٍة مركزية فّعالة تتولى هذه 
الَمهّمة، وبذلك ت�سبح هذه المجموعات في و�سعية اعتماٍد 
على النف�س؛ �سبيهة اإلى حدٍّ كبير بتلك التي تمّيز الدول في 

النظام الدولي))(.
نظ���رًا للتن���وع الإثن���ي الكبي���ر ال���ذي تعرف���ه الق���ارة 
الإفريقي���ة، وغي���ره م���ن البن���ى تح���ت دولتية )عل���ى غرار 
القبيلة والطائفة، والتداخل بينها())(، و�رتباط �لكثير من 
النزاع���ات بهذا البعد )على غ���رار ما يجري في البحيرات 
الكبرى بين الهوتو والتوت�سي، وفي القرن الإفريقي، وغرب 
اإفريقي���ا، وغيرها م���ن المناطق(؛ فقد مّثل���ت ال�سراعات 
والحروب الأهلية اأهّم التفاعالت )الإفريقية - الإفريقية( 
في اأعق���اب الحرب الب���اردة، فخالل المدة م���ن )1990م 
اإلى اأبريل 1997م( اندلعت في اإفريقيا اأكثر من 0) حربًا، 
كان معظمه���ا داخلّي���ًا، وفي العام 1996م وح���ده ُنكبت 14 
دولة اإفريقية بنزاع���اٍت داخلية م�سلحة، ناجمٍة عن عوامل 

عديدة، في مقدمتها العوامل الإثنية)4(. 
وقد �ساهمت الحدود الموروثة عن ال�ستعمار في تاأجيج 
هذا الن���وع من الحروب؛ كونه���ا ق�ّسمت الجماع���ات الِعرقية 
بين دولَتْين اأو اأكثر، مما اأدى اإلى وجود جماعاٍت عرقيٍة ذات 
تاريٍخ من الع���داء وال�سراع داخل حدوٍد اإقليمية واحدة؛ وهو 
الأم���ر الذي �سّجع عل���ى تزايد حّدة ال�سراع���ات الِعرقية في 
كثيٍر من المواقف. وقبلها �سّجع ال�ستعمار الأوروبي الم�ساعر 
الِعرقي���ة بين الأفارقة، وجرى التاأكي���د على الختالفات بين 

))(   المرجع نف�سه.

))(   اأفرزت البيئة الإفريقية وجود قبائل ذات تاأثير ونفوذ قوي 
فيها  لها  التي  المجاورة  الدول  اإلى  تعّداها  بل  دولها،  داخل 
امتداد؛ حيث تتميز هذه القبائل بالقوة الب�سرية والقت�سادية 
ب�سكٍل  الإفريقي  الواقع  على  القبيلة  لهيمنة  نتيجًة  والأمنية 
عام. ومن اأهمها: الهو�سا، الفول، البانتو، الأورومو، النوير. 
اأكثر ينظر: نجم الدين ال�سنو�سي، دور القبيلة في  لتفا�سيل 
011)م،  اأبريل   ،08 العدد  اإفريقية،  قراءات  مجلة  اإفريقيا، 

�س )80-)8(.

اإفريقيا:  في  الإثنية  ال�سراعات  �سبانة،  ال�سيد  اأيمن     )4(
قراءات  مجلة  المواجهة،  �سبل  التداعيات..  الخ�سائ�س.. 

اإفريقية، العدد 06، �سبتمبر 010)م، �س )96-95(.
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الجماع���ات الِعرقية، ولم يك�سف اأّي �سيء عن اأوجه الت�سابه؛ 
بغيَة �سرف النتباه عن ال�ستغالل ال�ستعماري)1(.

يوؤك���د التو�سي���ف اأع���اله: اأّن الإطار التف�سي���ري الذي 
ج���اءت به »الواقعية الجدي���دة« يمّثل اإ�ساف���ًة نوعية للحقل 
المعرف���ي للنزاع���ات، وتاأكي���دًا لق���درة المدر�س���ة الواقعية 
عمومًا عل���ى تف�سير الظاهرة؛ حي���ث جعلت من الجماعات 
الإثني���ة داخ���ل الدول���ة »وح���دات مغلق���ة«، ت�سع���ى لحماية 
اأمنه���ا وا�ستمراره���ا، وتح�سي���ل اأكب���ر ق���دٍر م���ن عنا�سر 
الق���وة؛ في مواجهة بقي���ة الجماعات الإثني���ة المت�سارعة. 
غي���ر اأنه���ا اأغفل���ت »العام���ل التاريخ���ي« وَدوره ف���ي ت�سكيل 
البن���اء ال�سو�سيوثقاف���ي الراه���ن، ال���ذي تجاوز ف���ي بع�س 
اتي؛ عبر  الح���الت الإفريقية م�سكالت التعدد الإثني والُهِويَّ
ا�ستراتيجي���اٍت اأكثر قدرًة على تحقي���ق الندماج والتعاي�س 

بين مختلف مكّونات المجتمع في الدولة الواحدة.

ثانيًا: مدخل �إد�رة �ل�شر�عات �لإثنية: 
ت�سي���ر عدٌد م���ن الدرا�سات اإلى اهتم���اٍم كبير بمفهوم 
»الإثنية« في اإفريقيا؛ بو�سفه مظهرًا من مظاهر الجماعات 
�لمج���ز�أة �لقائمة على �أ�سا�ض �لرو�ب���ط �لِعرقية و�لطائفية 
مًا في ��ستقر�ر  و�لقبلية، �إذ ُتعّد تلك �لرو�بط متغّيرً� متحكِّ
النُُّظم وال���دول التي قامت على اأنقا�سه���ا، وتجدر الإ�سارة 
اإلى اأّن ُطرق اإدارة ال�سراعات المتولدة عنها تت�سم بالتعدد 
والتن���وع، وهو ما حَدا بالدكت���ور حمدي عبد الرحمن ح�سن 
رق؛ بو�صفها مدخاًل اأ�صا�صّياً يتوزع  اإلى تجميع تلك الطُّ

على اأربعة مداخل فرعية))(:
نظري���ة  تط���وراٌت  ثّم���ة  الخارج���ي:  التدخ���ل   -1
ة بالحالة الإفريقية، لعّل اأبرزها  ت�سّمنتها الأدبيات الخا�سّ
�الإ�س���ارة �إلى �الرتب���اط بين نم���ط �الإد�رة ومتغير�ت �لبيئة 
الدولية، فقد كانت الأنظم���ة ال�سيا�سية في اإفريقيا تتعامل 
م���ع الظاه���رة ب�س���كٍل يفتق���ر اإل���ى العقالني���ة القائمة على 
محورية حقوق الإن�سان والأف���راد والجماعات، وهو ما اأدى 

)1(   حمدي عبد الرحمن ح�سن، ال�سراعات العرقية وال�سيا�سية 
مرجع  �لم�ستقبل«،  و�آف��اق  و�الأنماط  »�الأ�سباب  �إفريقيا  في 

�سابق.

))(   حمدي عبد الرحمن ح�سن، التجاهات الحديثة في درا�سة 
النظم ال�سيا�سية “النظم الإفريقية نموذجًا”، عمان: المركز 

�لعلمي للدر��سات �ل�سيا�سية، ط1، 008)م، �س )7)-0)(. 

اإلى ات�ساع نطاق الإدارة من حيث الأطراف؛ في اإ�سارٍة اإلى 
َدور الموؤ�س�س���ات الدولية التي تنطلق ف���ي روؤيتها ووظيفتها 
م���ن ث���الث ق�ساي���ا محوري���ة؛ ترب���ط �أوالها بي���ن �ل�سر�ع 
الإثن���ي وم�ستقبل الدول���ة، وفي الوقت نف�س���ه بين الظاهرة 
والأم���ن الإقليم���ي والدول���ي. ف���ي حي���ن ترك���ز الثانية على 
ة الإفريقي���ة تاأكيدًا لخ�سو�سيتها.  الأبع���اد المتداخلة للُهِويَّ
�أم���ا �لثالث���ة فقد تبّن���ت منطق���ًا عملّيًا، يربط بي���ن حقيقة 
الم�س���كالت الواقعي���ة المترتبة عن عملي���ة التدخل بق�سد 
الت�سوي���ة اأو الح���ّل؛  وبي���ن الآلي���ات والمه���ارات الت�سالية 

لتحقيق ال�سالم.
م���ع  ات�ساق���ًا  بالمجتم���ع:  الدول���ة  عالق���ة   -2
الت�ساري����س الجتماعية الإفريقي���ة؛ ف���اإّن الإدارة ال�سليمة 
لل�سراع الإثني تتطلب توظيف مداخل اأخرى م�ساعدة على 
ت�سخي�ض و�سياغة خطط مالئمة لت�سوية تلك �ل�سر�عات، 
ومنه���ا عالق���ة الدولة بالمجتم���ع، الذي عّبر عن���ه »نموذج 
���ف العالق���ة بي���ن الطرَفْين  دونال���د روت�سيل���د« ال���ذي و�سّ
ف���ي اإفريقي���ا، ومّيز بين نمَطْي���ن من ال�سراع���ات الإثنية؛ 
اأحدهما: يمك���ن اإدارته في اإطار العالقة المتوازنة بينهما، 
ف���ي حين اأّن الآخر ينجم عن انهيار ذلك التوازن، ما يحّتم 
ال�سم���اح بَدور الو�ساطة من ِقَبل ط���رٍف ثالث يملك القدرة 

على اإعادة التوازن.
3- تقا�ص���م ال�ص���لطة: يعك�س هذا القت���راب توّجهًا 
جديدًا ف���ي اإدارة ال�سراع الإثني، يق���وم على فكرة تقا�سم 
ال�سلطة بو�سفه���ا ا�ستراتيجيًة بديلة لإدارة ال�سراعات في 
المجتمعات المتعددة اإثنّيًا، ت�سمح بالمحافظة على الوحدة 
الإقليمي���ة، وف���ي الوقت نف�س���ه ت�س���ّكل نافذًة نح���و التغيير 
ال�سيا�س���ي. وم���ن اأب���رز توجيهات ه���ذا المدخ���ل: �سرورة 
الرت���كاز عل���ى البن���اء الفيدرالي ف���ي الحكم، �س���واء على 
اأ�سا����سٍ اإقليمي )كم���ا هو الحال في نيجيري���ا واإثيوبيا(، اأو 

على اأ�سا�ٍس ثقافي )حالة الهوتو والتوت�سي(.
4- التح���ول الديمقراطي: ُينظر اإلى هذا المدخل 
م���ن زاوية تاأثيره على التعدد الإثني المف�سي اإلى ال�سراع. 
وم���ن بين المحاولت الأمبريقي���ة التي تناولت هذه العالقة 
درا�س���ة »ازري���ك كاي �سميث«، الذي تو�س���ل اإلى اأّن مواقف 
النتق���ال م���ن الحكم الت�سّلط���ي توؤدي اإلى زي���ادة الحريات 
المدنية )الليبرالي���ة ال�سيا�سية(، لكن الأ�ستاذ حمدي عبد 
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الرحمن ي�ستدرك على هذه النتيجة باإ�سقاطها على اأدبيات 
التحّول الديمقراطي في اإفريقيا.    

ثالثًا: مدخل �لعولمة: 
المج���الت  مختل���ف  ف���ي  ث���ورًة  العولم���ة  اأحدث���ت 
والثقافي���ة،  والجتماعي���ة،  وال�سيا�سي���ة،  القت�سادي���ة، 

والتكنولوجية، من اأبرز موؤ�صراتها)1(: 
1- تدفق الب�سائع وال�ستثمارات عبر الحدود.

)- العملي���ات عب���ر القومية ف���ي المداول���ة ال�سيا�سية 
و�سنع القرارات ال�سيا�سية.

)- العتمادات المتبادلة بين الدول.
م�ساره���ا  يقت�س���ر  ل  عالمي���ة  منظوم���ٍة  تط���ّور   -4
�لديناميك���ي و�لتنم���وي عل���ى �لمنت���ج �لب�سي���ط للوح���د�ت 

)الدول( التي ت�سّكلها.
5- توالد الم�سكالت التي تحتاج اإلى حلول عولمية.

6- تط���ّور موؤ�س�سات توكل اإليه���ا م�سوؤولية جوهرية في 
ت�سميم �سيا�سة عاّمة عولمية.  

بغ����سّ النظر ع���ن الجدل ح���ول المدى ال���ذي و�سلت 
اإليه العولمة؛ فاإّن ذل���ك ل ينفي اأّن التغيرات الطارئة عنها 
اأّث���رت في المجال ال�سيا�سي، وب�س���كٍل خا�سٍّ �سيادة الدول، 
مما حَدا بالبع�س للحديث ع���ن: نهاية الجغرافيا والحدود 
ال�سيا�سي���ة- حت���ى الدولة- اأم���اَم تزاي���د اأدوار المنظمات 
الدولي���ة الت���ي باتت تزاحم �سلط���ة الدولة، كم���ا ت�ساعفت 
�لتهديد�ت �الأمنية، وظه���رت �أنماٌط جديدة منها، كالتغّير 
المناخي والأوبئ���ة العولمية، وبذلك عّق���دت الجيو�سيا�سية 
اأكث���ر مما األغتها؛ باإدخال عوامل جديدة اإلى جانب الدول/
الأم���م ف���ي لعب���ة مزاحم���ات ال�سيط���رة عل���ى الم�ساح���ة، 
و�لت�سب���ب بظه���ور �الأقالي���م �لتي ل���م تعد وطني���ًة فقط، بل 
كذلك فوق الوطنية، حيث تفعل هذه المزاحمات. كما �سار 
يج���ري الحديث عن »الجيو- اقت�س���اد« و »الجيو- ثقافة«، 
بو�سفهم���ا جزاأَْي���ن جديَدْين ومتكامَلْين م���ع الجيو�سيا�سية 

)1(  كولن هاي، نظرية العالقات الدولية والعولمة، في: تيم دان 
الدولية:  العالقات  نظريات  �سميث،  و�ستيف  كوركي  وميليا 
الدوحة:  الخ�سرا(،  ديما  )ترجمة:  والتنوع،  التخ�س�س 
�ل�سيا�سات، ط1، 016)م،  �لمركز �لعربي لالأبحاث ودر��سة 

�س666.

المعا�سرة))(.
 وب���ات الإ�س���كال العمل���ي- المط���روح به���ذا ال�سدد- 
ينط���وي عل���ى ثنائي���ة الت�سخي�س والق���درة عل���ى التكّيف، 
���ًة عندما يتعلق الأمر بالنُُّظ���م الفرعية للن�سق الدولي  خا�سّ
والوح���دات ال�سيا�س���ة الت���ي يتاألف منه���ا، وب�س���كٍل اأدّق في 
المناطق التي ت�سه���د منذ عقوٍد �سابقة لهذا التحّول الكبير 
اإرباكًا دولتّيًا وا�ستع�ساًء اإقليمّي���ًا وانك�سافًا عالمّيًا، اإذ ُتعّد 
اإفريقي���ا نموذج���ًا معّبرًا ع���ن ذلك التو�سي���ف الذي يجمع 
بي���ن الم�س���كالت الداخلي���ة والخت���راق الدول���ي وال�سعف 
الإقليمي، وقد يندرج هذا اأو ذاك �سمن ت�سخي�س الظاهرة 

ال�سراعية في اإفريقيا وفقًا للمداخل التف�سيرية ال�سابقة.
بي���د اأّن التغيي���ر عل���ى م�ست���وى بنية المنتظ���م الدولي 
طَرَح ت�س���ورات نظرية جديدة؛ ل ُتغف���ل العوامل الداخلية 
لكنها ت�سله���ا بمتغيرات العولمة باأبعاده���ا كاّفة، اإذ يعتقد 
���رو العولم���ة- في ه���ذا ال�سي���اق- اأّن هن���اك ارتباطًا  ُمنظِّ
بي���ن العوام���ل الإثني���ة وال�سيا�سية والقت�سادي���ة من جهة، 
والقت�سادي���ة  والثقافي���ة  ال�سيا�سي���ة  المخرج���ات  وبي���ن 
للعولم���ة، حي���ث اأ�سحى م���ن غي���ر المقبول عل���ى ال�سعيد 
القت�س���ادي تبّني نموذٍج مخال���ف لراأ�سمالية ال�سوق. ومن 
الناحية الثقافية وال�سيا�سي���ة؛ اأ�سبح التركيز على محورية 
حق���وق الإن�س���ان باعتباره���ا المنطلق والمنته���ى في الفعل 
ال�سيا�س���ي والثقاف���ي، لتتراج���ع بذلك فكرَت���ا الخ�سو�سية 
الثقافي���ة وال�سي���ادة الوطني���ة، وتاأ�سي�س���ًا على ذل���ك؛ اأدت 
تلك المتغي���رات الداخلية والخارجية مجتمعًة اإلى اإ�سعاف 
موؤ�س�س���ة الدولة الوطنية، وتاآكل �سرعيتها، وانتفاء فعاليتها 
في مواجه���ة مجمل التحدي���ات، وفي مقدمته���ا ال�ستقرار 
ال�سيا�س���ي والجتماع���ي، حي���ث تظه���ر في النزاع���ات جّل 
تاأثي���رات العولمة، بدايًة من عدم ق���درة الدولة على اإثبات 
ور الخارجي ال���ذي قد يفر�س  �سيادته���ا و�سيطرته���ا، وال���دَّ
عليها انتهاج �سيا�سات محددة؛ واإن اقت�سى ذلك ا�ستخدام 
الق���وة تحت عن���وان »حقوق الإن�س���ان« و »الأم���ن الإن�ساني« 
وغيرها من الم�سميات، هذه ال�سغوطات الواردة من البيئة 

جيوبوليتيك  ال�سيا�سية:  الجغرافية  دوف���اي،  األك�سندر    )((
للن�سر  ع��وي��دات  دار  ب��ي��روت:  ح��ي��در(،  ح�سين  )ت��رج��م��ة 

و�لطباعة، ط1، 007)م، �س)7.
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الخارجية تنتج حالًة اأكثر اإرباكًا، ُتقّل�س من قدرات الدول، 
وهو ما يوؤثر بال�س���رورة على قيامها بوظائفها، الأمر الذي 
باإمكان���ه اأن ي�ساع���ف من حج���م الم�س���كالت ذات الطابع 
الأمني، ف�ساًل عن الم�سكالت القت�سادية وال�سيا�سية التي 
ت�سمح بت�ساوؤل تاأثير الدول الأقّل نمّوًا اأمام اأدوات العولمة، 
م���ا يوؤدي اإلى ا�ستمرار الظاه���رة ال�سراعية في تلك الدول 
امتدادًا للعوامل التقليدية، كما يمكن اأن يوؤدي اإلى تطورها 
)حجمًا - نوعًا - درجة( نتيجًة للتغييرات الكبرى للمنتظم 

الدولي.
تتجلى مختل���ف مظاهر العولمة في الق���ارة الإفريقية 
ونزاعاته���ا الت���ي تزاي���دت حدته���ا بفع���ل العوام���ل الم�سار 
اإليه���ا اأعاله، حي���ث اأدت العولمة اإلى تراج���ع �سلطة الدولة 
المركزي���ة ف���ي اإفريقي���ا، ول �سيم���ا ال�سيطرة عل���ى اأدوات 
القه���ر المادي في المجتمع. في الوقت نف�سه تمّثلت مالمح 
ال�ستجاب���ة ال�سيا�سية لتاأثيرات العولم���ة في ظهور حركاٍت 
وتنظيم���ات اإثني���ة ودينية تتحدى �سلطة الدول���ة الإفريقية، 

�سواء على الم�ستوى القومي اأو المحلي)1(. 
واإمعان النظر ف���ي التجاهات الراهنة لعملية العولمة 
ي�سير اإل���ى: اأّن هناك جوانب عديدة له���ذه الظاهرة لي�ست 
في �سالح الدول النامي���ة الفقيرة، ومنها الدول الإفريقية، 
وم���ن اأبرز ه���ذه الجوانب: اتجاه راأ�س الم���ال والتكنولوجيا 
والعمال���ة الماهرة اإل���ى التركز في الأقالي���م الأكثر تقّدمًا، 
كما اأدى تحري���ر التجارة الم�ساحب للعولم���ة اإلى تعري�س 
ٍة الدول  ال�سناع���ات في ال���دول النامية الفقي���رة- وبخا�سّ
الإفريقية- لمناف�سٍة �سدي���دة من جانب ال�سلع الم�ستوردة، 
ه���ذا التجاه من �ساأنه اأن يدّم���ر القطاع ال�سناعي النا�سئ 
في ه���ذه ال���دول، ويحّملها تكالي���ف اجتماعي���ة باهظة في 
المعي�س���ة  �س���ورة: بطال���ة متزاي���دة وتده���ور لم�ستوي���ات 

للطبقات العاملة. 
ومحاول���ة الندم���اج في القت�س���اد العالم���ي، بغر�س 
ال�ستف���ادة م���ن مزاي���اه وتجّنب مخاط���ره، لي�س���ت بالأمر 

ل��الأف��ارق��ة؟،  ح��دث  م���اذا  ح�سن،  الرحمن  عبد  ح��م��دي     )1(
https://bit. :الجزيرة نت، 4)/)010/0)م، على �لر�بط

ly/2Mf1l71

ال�سهل اأو الي�سير))(.
فثقافّيًا: تعّر�ست البلدان الإفريقية ب�سكٍل كبيٍر و�سريع 
ة الثقافية، وفي كثيٍر من الأحيان ت�ساهم هذه  لفقدان الُهِويَّ
الهيمن���ة الثقافية في عرقلة العملية التنموية داخلّيًا؛ ب�سكٍل 
يحم���ل على العتق���اد اأّن الحمول���ة الثقافي���ة الغربية اأّثرت 

ب�سكٍل عميق في النُّخب والجماهير على حّد ال�سواء. 
وف���ي ال�سّق الأمن���ي: �سّجعت العولمة ف���ي اإفريقيا اإلى 
ح���ٍدّ كبي���ٍر ن�ساط���ات الجريم���ة المنّظم���ة، والهج���رة غير 
ال�سرعي���ة الت���ي انت�سرت م���ع التب�سير بِقَي���م العولمة، حيث 
يتطل���ع ال�سب���اب الإفريقي اإل���ى م�ستوياٍت معي�سي���ة اأف�سل، 
تاأّث���رًا بالمظاه���ر الثقافي���ة في بل���دان ال�سمال، م���ع الغزو 
الثقاف���ي والإعالمي، وفي ظّل غي���اب التنمية، و�سعف اأداء 
الحكوم���ات الإفريقية. ف�ساًل ع���ن اأّن الهروب من التهديد 
ق���د ح���ّل الآن محّل البح���ث عن فر����سٍ اأف�سل ف���ي العي�س 
الكري���م، كدافٍع للهج���رة الدولية، ب�سب���ب م�سكالت الفقر، 
وتغّير المن���اخ، وارتفاع م�ستويات العن���ف الأهلي في الدول 

الإفريقية الأكثر فقرًا))(.

���س��ل��ب��ي��ات  م����ن  م���ع���ان���اة  الأك����ث����ر  ال�������س���م���راء  ال����ق����ارة    )((
على  ))/001/05)م،  ال���ب���ي���ان،  ج���ري���دة  ال���ع���ول���م���ة، 
https://www.albayan.ae/one- �ل����ر�ب����ط: 

world/2001-05-23-1.1160310

اإفريقيا.. نحو  العولمة وثمن ال�ستقرار في  ))( عربي بومدين، 
قراءات  مجلة  والديمقراطية،  والتنمية  الأمن  ثالثية:  تفعيل 

اإفريقية ، العدد 5)، �س8).

استمرار النزاعات في القارة 
 

ّ
اإلفريقية- على الرغم من كل
هذه المحاوالت التنظيرية- 
يؤكد القصور الذي تعاني 
منه تلك المداخل، ولكنه 
ال ينفي في الوقت نفسه 

إسهاماتها الكبيرة في فهمها
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�لخال�شة:
يرتبط تف�سير �لظاهرة �ل�سر�عية بعو�مل )تاريخية، 
�سو�سيولوجية، اقت�سادية، ثقافية، �سيكولوجية، �سيا�سية(، 
ويظه���ر من تتبع اأبرز المداخ���ل النظرية التي حّللْتها، ومن  
ى جوانب  اإ�سقاطها على القارة الإفريقية، اأّن كّل مدخٍل غطَّ
مهّمة من الظاهرة، وت�ساءلت قدرته التف�سيرية في جوانب 
اأخ���رى، وقد دف���ع ذلك كّل اإطاٍر نظري اإل���ى محاولة تجّنب 
مكامن الق�سور في���ه، بالمراكمة اأحيان���ًا والقطيعة اأحيانًا 

ًة فيما بين المداخل. اأخرى؛ خا�سّ
تعتبر القوة والم�سلحة م���ن المفاهيم الأ�سا�سية التي 
ل يمك���ن ال�ستغن���اء عنها ف���ي تف�سير اأ�سب���اب النزاعات- 
�س���واء الداخلية اأو الخارجية-، وهذا م���ا ُيح�سب للمدر�سة 
الواقعي���ة، التي تكّيفت م���ع التحولت وقّدم���ت روؤيًة �ساملة 
لل�سراع���ات فيما بين الدول وداخله���ا. ولكن هذا المدخل 
من ناحيٍة ثانية يدفع- �سواء بن�سخته القديمة اأو الجديدة- 
نحو حتمية ال�سراع؛ ما يعن���ي ال�ست�سالم له وعدم التطلع 
لعالق���ٍة خ���ارج ه���ذا الإطار بي���ن مختلف مجتمع���ات ودول 

القارة الإفريقية على غرار المجتمعات الأخرى.
 ويب���دو من خالل ا�ستقراء المح���اورة بين المنظوَرْين 
)الواقعي والمارك�س���ي(: اأّن الأول اأقرب اإلى َفْهم الظاهرة 
ال�سراعية واأ�س���ّد �سدقية؛ كون اأّن التحلي���ل الثاني- الذي 
يق���وم عل���ى نق���د الراأ�سمالي���ة باعتباره���ا الوج���ه الآخ���ر 
لالإمبريالي���ة- انته���ى في تطبي���ق اأفكاره عب���ر ال�سلوكيات 
الدولي���ة لالتحاد ال�سوفييتي اإلى اأّن ه���ذا الأخير كان- من 
خ���الل ال�سواهد التاريخي���ة- ي�سعى دومًا اإل���ى ك�سب القوة 
وتعزيزها، وال�سعي اإلى ال�ستحواذ على المجالت الحيوية، 
واإلحاق النخب الوطنية في دول العالم الثالث– والإفريقية 
من بينه���ا- بم�سروعه ال�سمولي. وعل���ى الم�ستوى الداخلي 
كان مفه���وم »الطبقة« اأكثر ق�سورًا ف���ي تف�سير النزاعات، 
وخ�سو�س���ًا اأّن التركيب���ة الجتماعي���ة الإفريقي���ة المتنوعة 
والمتداخل���ة اأكبر كثيرًا من ح�سرها في المفهوم الطبقي، 
�إ�سافًة �إل���ى �أّن �لبنى �الجتماعية �الإفريقي���ة- وتبعًا لنمط 
الإنت���اج البدائي- تتميز بغلب���ة الطابع القبل���ي والإثني في 

مواجهة متغّير الطبقة.
اأم���ا المنه���ج الن�سقي؛ فبالرغ���م م���ن تو�سيحه لأحد 
اأبع���اد الظاهرة ال�سراعية؛ بالتاأكيد عل���ى اأّن تف�سير حالة 

ع���دم ال�ستق���رار ه���و انعكا����س لالختالل في عم���ل الن�سق 
م الحركة واأثر القيود  النات���ج عن ت�ساوؤل كلٍّ من قدرة ُمنظِّ
البيئية في مواجهة حجم المدخالت ال�سطرارية)1(؛ فاإنه 
ح ب�سكٍل  يبقى نموذجًا يت�سم بقدٍر م���ن العمومية، ولم يو�سّ
كاٍف اآليات عمل كّل الفواعل ودرجة تاأثيرها في النزاعات، 
فقد ت�سترك بع����س دول القارة في و�سفها بغير الم�ستقرة، 
اإل اأنه لي�س بال�س���رورة اأن تتقاطع دومًا العوامل نف�سها في 
اإنتاج تل���ك الأو�ساع، ذلك اأّن تف�سي���ر الواقع الحالي يمكن 
�أن يعتم���د على �لمنه���ج �لتاريخي مث���اًل، �أي �الرتباط بين 
ال�سراعات في اإفريقيا والظاهرة ال�ستعمارية ومخلفاتها، 
وبالتال���ي فاإّن اإنت���اج درا�سة راقية في ه���ذا المجال تتطلب 
�س���رورة التاأكي���د على فكرة وج���ود اختالٍف ف���ي م�سببات 
وطبيع���ة كّل �س���راع، اأي اأّن عوامل���ه ف���ي اإفريقي���ا ال�سوداء 
مث���اًل لي�ست نف�سها في �سم���ال اإفريقيا، واأ�سب���اب ال�سراع 
ف���ي منطقة ال�ساح���ل وفي مال���ي تحديدًا لي�س���ت متطابقًة 
م���ع اأ�سباب النزاع ال�سحراوي، كم���ا اأّن النزاع حول اإحدى 
الق���درات الحيوي���ة- مث���ل المي���اه )دول حو����س الني���ل(- 
يختلف عن ال�سراع الإثني في اأكثر من دولة اإفريقية ومنها 

نيجيريا.
اإّن الحدي���ث هن���ا عن الختالف يعك����س حقيقة رف�س 
تلك ال�سورة النمطية، وخط���اأَ التعميم القائم على الأفكار 
الم�سبق���ة، وتغييب منهجية البح���ث المو�سوعي الذي يركز 
عل���ى كّل حال���ٍة على ِح���َدة بالرغم م���ن العت���راف بوجود 
نقاط تقاطع، فلي�س���ت كّل �ل�سر�عات في �إفريقيا مرتبطًة 
بالعام���ل ال�سو�سيوثقاف���ي اأو العامل الخارج���ي، ففي حالة 
ال�سودان ُتجمع اأغل���ب التحليالت على اأثر هَذْين العامَلْين، 
وهما موجودان في حالٍت مماثلة، لكن الختالف الذي قد 
يفر����س نف�سه هو �سكل »اإدارة ال�سراع ال�سيا�سي« داخل كّل 

)1(  تبعًا للتحليل الن�سقي الذي يت�سمن مفهوم المدخالت؛ فاإن 
هذه الأخيرة لي�ست على نف�س ال�ساكلة ول في نف�س الم�ستوى، 
مو�سوع  في  فهنالك  المدخالت،  تنوع  فكرة  اإل��ى  يحيلنا  ما 
اأ�سباٌب �ساغطة تدفع الن�سق ال�سيا�سي اإلى �سرورة  ال�سراع 
ال�سراعية  الظاهرة  اإط��ار  وفي  معها،  والتفاعل  ال�ستجابة 
غير  مدخالت  عن  الحديث  يمكن  ل  كرين�س«  »رو���س  ح�سب 
من  حتمية  كا�ستجابٍة  الفعل  رّد  عن�سر  لنتفاء  ا�سطرارية؛ 
طرف ال�سلطة. ويمكن العودة اإلى كتاب »�سبري مقلد« الذي 

ي�سميها »اأ�سباٌب �ساغطة«.
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وحدة، ما يعن���ي اأّن المتغير التف�سيري ال���ذي يقّرر التباين 
بين الحالت يتّم اكت�سافه من خالل الدرا�سة.

بعد الح���رب الباردة؛ جاءت مناهج اأخ���رى ا�ستقراأت 
الظاه���رة من خ���الل التط���ورات التي طراأت عل���ى النظام 
الدول���ي والمجتمع���ات الإن�ساني���ة، والت���ي ُا�سطِل���ح عليه���ا 
ب�»العولم���ة«، والت���ي اأف���رزت العديد م���ن المظاهر؛ جعلت 
منه���ا مدخاًل مهّم���ًا في تف�سي���ر اأ�سباب تزاي���د النزاعات، 
لكنه���ا لم ترت���ق اإلى م�ست���وى المداخل الأخ���رى، كما نجم 
ع���ن الهتمام الدول���ي الكبير بالظاه���رة )النزاعات( اإلى 
ا�ستغ���ال العديد م���ن الموؤ�س�سات بها للتخفي���ف من حّدتها 
اأو حّله���ا، وقد ا�ستدعى ذلك اإنج���از العديد من الدرا�سات 
لفهمه���ا وتقديم حلوٍل عملية، في هذا ال�سياق؛ ظهر مدخل 
»اإدارة ال�سراعات«، الذي ا�ستعان هو الآخر- عند تطبيقه 
عل���ى القارة الإفريقية- بمداخل اأخرى لفهمها والحّد منها 

على حدٍّ �سواء. 
ا�ستم���رار النزاعات في القارة الإفريقية- على الرغم 
م���ن كّل هذه المح���اولت التنظيرية- يوؤك���د الق�سور الذي 
تعان���ي منه تل���ك المداخل، ولكنه ل ينفي ف���ي الوقت نف�سه 
اإ�سهاماتها الكبيرة في فهمه���ا، مع العلم اأنه ل ُيت�سّور خلو 
اأّي مجتمٍع ب�سري من الظاهرة نهائّيًا وتحقيق التجان�س في 

الم�سالح- وفقًا للتحليل الطوباوي-. 
و�ستتوا�س���ل مح���اولت فهمه���ا والح���ّد منه���ا، وم���ن 
ذل���ك الط���رح الجديد ال���ذي يح���اول الخروج م���ن الماأزق 
التنظي���ري بت�س���ّوٍر؛ يفتر�س اأّن الإحاط���ة باأبعاد الظاهرة 
المعقدة يفر�س المنطق الذي طرحته »النظرية ال�سيا�سية 
المركب���ة«، وال���ذي يدعو اإلى توظيف نتائ���ج و/اأو فر�سيات 
ج���ّل مناه���ج تحليل ال�س���راع؛ ك���ون اأّن الظاه���رة تتداخل 

اأ�سباُبها واإن وجد عامٌل رئي�سي متحّكم في حدوثها. 
وق���د هدفت هذه النظرية اإل���ى ا�ستدراك الماآخذ على 
المداخ���ل القديمة والحديث���ة، ومحاولة التوفي���ق بينها في 
اإط���اٍر مرّك���ٍب من خ���الل ثالث���ة م�ستويات للتحلي���ل، وهي: 
)م�ست���وى الإن�س���ان )الفرد(، الدول���ة، النظ���ام الدولي(، 
وهذه الم�ستويات تمّثل دوائر متداخلة ومترابطة، وكلٌّ منها 

يحيل ب�سكٍل اأو اآخر لمداخل نظرية جزئية.
فم�ستوى )الف���رد(: يعّبر عن المداخ���ل ال�سيكولوجية 
ل�سانع���ي القرار وغيره م���ن الفاعلي���ن ال�سيا�سّيين بما في 

ذل���ك اأفراد المجتمع؛ كم���ا ت�سير نظرية الداف���ع العدواني 
والنظرية التلقينية. 

وم�ستوى )الدولة(: ي�سير اإلى المداخل التي تركز على 
ال���دول، وفي مقدمتها الواقعي���ة بمختلف تفرعاتها، ومنهج 

التحليل القت�سادي. 
وم�ستوى )النظام الدولي(: يحيل اإلى ما يح�سل فيما 
بي���ن الدول من تفاع���الٍت اإ�سافًة اإل���ى الموؤ�س�سات الدولية 
والإقليمي���ة الت���ي تركز عليها ب�سكٍل اأكب���ر نظرية »العتماد 
المتب���ادل«؛ الت���ي تبح���ث ف���ي الحل���ول م���ن خ���الل تعظيم 
الم�سال���ح كاآليٍة م�ستحدثة لتحجي���م الظاهرة ال�سراعية. 
دون اإغف���ال ما يجري من تفاعالٍت بين الم�ستويات الثالثة 
م���ن عملي���اٍت ت�سرح العالق���ة الرتباطية بينه���ا؛ لتوؤدي في 
النهاي���ة اإلى اإلم���اٍم بمختل���ف المتغيرات المت�سل���ة باإنتاج 
النزاع، مع الأخذ بعين العتبار المتغير الرئي�سي الم�ستقل 
المتحّكم ف���ي حدوثه، والنتقال من م�ست���وى اإلى اآخر بغية 
�القتر�ب من �لو�قع؛ ��ستنادً� �إلى و�سائط نظرية ذ�ت قدرة 

تف�سيرية �

األنظمة السياسية اإلفريقية 
الحديثة، التي اختار قادتها 
األسلوب االشتراكي في 

الحكم وسياسة الحزب الواحد، 
 
ً
 شناعة

ّ
ارتكبت جرائم ال تقل

عّما قام به المستعمر األوروبي
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اإلرهاب المسيحي في إفريقيا:
جيش الرّب نموذجًا

حامد الم�شلمي
باحث دكتوراه في العلوم ال�شيا�ش�ية، ومتخ�ش��ص 

في �شوؤون الحركات الإرهابية - م�شر

وفي الفترة الأخيرة؛ يرّك���ز الإعالم المحلي والعالمي 
في التط���رف والإرهاب الإ�سالمي، وان�سغل اأغلب الباحثين 
والمراك���ز البحثي���ة والأكاديمي���ة بدرا�س���ة ه���ذه الظاهرة 
وتاأثيراته���ا الممت���دة ف���ي ق���ارات العال���م المختلف���ة، وهي 
ظاه���رٌة ل يمك���ن نكرانها اأو غ�ّس الطرف عنه���ا، كما اأنها 
منت�سرة في ق���ارة اإفريقيا، خ�سو�سًا في الن�سف ال�سمالي 
منه���ا، حيث تنت�سر من ال�سومال �سرقًا اإلى نيجيريا غربًا، 
م���رورًا ب���دول ال�ساح���ل وال�سحراء، و�س���وًل اإل���ى ال�سمال 
الإفريقي، لت�سل ببع�س ال���دول اإلى حالة »الدولة الفا�سلة« 

مثل ال�سومال وليبيا.

التط�رف الدين�ي لي��ص مقرون�ًا بدي�ٍن اإّن 
معّي�ن، فق�د ماَر��صَ التط�رف والإره�اب 
جماع�اٌت متع�ددة تنتم�ي لأدي�اٍن �ش�ّتى، حيث 
يوج�د ف�ي كّل دي�ن مجموع�ٌة م�ن الن�ش�و�ص 
التاريخي�ة و »المقّد�ش�ة« حّمال�ة اأَْوُجه، والتي 
ال�ش�ّيقة  روؤيته�م  وف�ق  المتطرف�ون  يف�ّش�رها 
وم�ش�الحهم ال�شيا�ش�ية، وذلك لُيلب�شوا موقفهم 

من اأمٍر ما »ثوب القدا�شة«.



مة متخ�ش�شة في �ش�ؤون القارة الإفريقية 29ثقافية ف�شلية محكَّ

واأّمه ال�سي���دة مريم )عليهما ال�سالم(، ف���ي »رحلة العائلة 
المقّد�سة«، هربًا من ال�سطهاد في فل�سطين)1(.

وب���داأت الم�سيحي���ة تنت�س���ر ف���ي اإفريقي���ا من���ذ القرن 
المي���الدي الأول على يد القدي����س »مرق�س«، وانت�سرت في 
الم���دن الخم����س الغربية ف���ي م�سر وليبي���ا، و�سيئ���ًا ف�سيئًا 
ب���داأت ف���ي النت�سار في �سم���ال اإفريقيا وجن���وب م�سر في 
النوب���ة وم���روى وكو����س))(، وم���ع الق���رن الراب���ع الميالدي 
ا�ستقرت الم�سيحية في اإثيوبي���ا بتاأ�سي�س الكني�سة الإثيوبية 
الأرثوذك�سية ع���ام 9))م، وظّلت تابعًة لكني�سة الإ�سكندرية 
الق���رن  وحت���ى  ن�ساأته���ا  من���ذ  الأرثوذك�سي���ة  المرق�سي���ة 

الع�سرين))(.
وعل���ى الرغ���م م���ن ه���ذه البداي���ة المبّك���رة للديان���ة 

اأر�س  في  المقد�سة  العائلة  رحلة  القبطي،  الإيمان  بوابة    )1(
http://www.coptic.faith- �لر�بط: على  متاح   م�سر، 

web.com/HOLYTRIP.HTM

وواق��ع  اإفريقيا  ف��ي  الإ���س��الم  مجاهد،  توفيق  ح��وري��ة  د.    )((
الأنجلو  مكتبة  )القاهرة:  التقليدية،  والديانة  الم�سيحية 

الم�سرية، )00)م(، �س )8))-9))(.

الكني�سة  ك��رازة  اإح��ي��اء  تاريخ  مرق�س،  اأنطونيو�س  الأن��ب��ا    )((
-1991 عام  من  جوهان�سبرج  اإفريقيا:  جنوب  في  القبطية 
القبطية  الكني�سة  ق�سة  �سل�سلة  من  الثالث  الكتاب  )00)م، 
الأرثوذك�سية في اإفريقيا )القاهرة: الأ�سقفية العامة ل�سوؤون 

اإفريقيا، )00)م(، �س7.

وت�سّدت العديد من الدرا�سات اإلى التطرف الإ�سالمي 
واأث���ره في ا�ستق���رار الدول، وقّلما تج���د درا�سًة الآن تتطرق 
اإل���ى تط���رٍف واإره���اٍب نابٍع م���ن ممار�سات معتنق���ي اأدياٍن 
اأخ���رى. وعليه؛ �ستناق�س هذه الدرا�س���ة ُبعدًا اآخر للتطرف 
انعك����س على قارٍة باأكملها، اأّثر ف���ي ما�سيها، ول يزال يوؤّثر 
في حا�سره���ا، حيث تناق�س ظاه���رة »التطرف الم�سيحي« 
ف���ي اإفريقيا، وترّكز ال�سوء عل���ى الم�سكالت الناجمة عنه، 

والتي ل تزال ُتلقي بظاللها على الواقع الإفريقي. 
كان للبعثات التب�سيرية الم�سيحية في القارة الإفريقية 
َدوٌر مح���وريٌّ في ا�ستعمار القارة، و�سفه الموؤرخ البريطاني 
���ر«، وفي هذا  ويلي���ام ماكمي���الن بقوله: »الَعَل���ُم َيْتَبُع الُمَب�سِّ
ال�سي���اق اأّدى الدي���ن َدورًا محورّي���ًا ف���ي الحي���اة ال�سيا�سية 
ري���ن والإر�ساليات  ف���ي اأوغندا من���ذ اأن وطئت اأقدام الُمب�سِّ
الديني���ة الأرا�سي الأوغندي���ة، مما اأدى اإل���ى اإ�سعال حرٍب 
ْين  اأهلي���ة في اأواخر القرن التا�سع ع�سر بين حزَبْين م�سيحيَّ
)كاثوليك���ي، وبروت�ستانت���ي(، لتنته���ي الح���رب بانت�س���ار 
الح���زب البروت�ستانتي واإع���الن الحماي���ة البريطانية على 
اأوغن���دا عام 1894م، وظل���ت اأوغندا تعاني م���ن اآثار ذلك 
ف���ي الحي���اة ال�سيا�سية حت���ى الآن، ففي ثمانيني���ات القرن 
الع�سرين ظهرت حركة »جي�س الرّب للمقاومة« في اأوغندا، 
لتمّث���ل نموذج���ًا للتنظيم���ات الإرهابي���ة المتطرف���ة، والتي 
ت�سع���ى اإل���ى اإقامة »دولة ال���رّب المقّد�س���ة«؛ واإْن اأراقت في 

�سبيل ذلك دماء الأبرياء. 
وتنطل���ق هذه الدرا�سة من اإ�سكالي���ٍة بحثية، وهي: اإلى 
اأي مًدى اأّثرت طريق���ة دخول الم�سيحية اإلى اإفريقيا- عبر 
الإر�سالي���ات الديني���ة المدعومة من ال���دول ال�ستعمارية- 
في ظهور التطرف الم�سيحي م���ن جانب، وا�ستعمار القارة 
ور ال���ذي مار�سه جي�س  الإفريقي���ة من جان���ٍب اآخر؟ وما الدَّ
ال���رّب للمقاوم���ة – بو�سف���ه تنظيم���ًا دينّيًا اإرهابّي���ًا - في 
اأوغندا؟، وفي هذا الإطار تنق�سم الدرا�سة اإلى عدة محاور 

كالآتي:

�أوًل: خلفية تاريخية عن دخول �لم�شيحية 
�إلى �إفريقيا:

اإّن عالق���ة الم�سيحية باإفريقيا لي�س���ت وليدة الع�سور 
الحديث���ة، واإنما تمتد من���ذ ن�ساأة الم�سيحي���ة نف�سها، حيث 
كان���ت اأر����س م�س���ر )الإفريقي���ة( ملج���اأ ال�سي���د الم�سيح 

عّد حركة »جيش الرّب 
ُ
ت

للمقاومة« )ذات خلفية 
كاثوليكية( من أكبر الجماعات 
اإلرهابية الدينية في العالم، 

ونتج عن صراعها، ضد 
الحكومة األوغندية، قتل 
وتشريد عشرات اآلالف، 
وتعذيب ضحاياها بوحشية
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الم�سيحي���ة ف���ي اإفريقي���ا؛ فاإنها ل���م تتوغل داخ���ل القارة، 
وظ���ّل انت�سارها مح�سورًا في ال�سم���ال الإفريقي وال�سودان 
واإثيوبي���ا، وبع�س المناطق ال�ساحلية المحدودة، وخ�سو�سًا 
ف���ي غ���رب الق���ارة، وظّل���ت تمّث���ل اأقلي���ات مح���دودة، ولم 
تنت�س���ر الم�سيحية ب�س���كٍل كبيٍر اإل بعد مج���يء الإر�ساليات 
التب�سيرية التي �سبق���ت ومّهدت لال�ستعمار الأوروبي للقارة 

الإفريقية)1(.

ثانيًا: �لإر�شاليات و�ل�شتعمار:
�رتبط تاريخ �الإر�سالي���ات �لتب�سيرية �لم�سيحية- على 
اختالف مذاهبها- بال�ستعمار الأوروبي للقارة الإفريقية، 
وكما اأُ�سير اإلى ما قاله الموؤرخ البريطاني ويليام ماكميالن 
ع���ن َدور الإر�سالي���ات ف���ي ال�ستعم���ار ب���اأّن »الَعَل���م َيْتَب���ُع 
ِليب«، بينما  ���ر«، و�سفه اآخرون باأنه »الَعَل���م َيْتَبُع ال�سَّ الُمَب�سِّ
���ْن اآخ���رون اأّن الإنجيل كان يبّرر ما تفعل���ه البندقية، فال  َبَيّ
اأ�س���دق م���ن و�س���ف »ديزموند توت���و« كبي���ر اأ�ساقفة جنوب 
اإفريقيا ل���َدور الم�سيحية في ال�ستعمار قائاًل: »عندما جاء 
المب�س���رون اإل���ى اإفريقيا كنا نملك الأر����س، وكانوا يملكون 
الإنجيل، فقال���وا لنا اأغم�سوا عيونكم ك���ي ن�سّلي، وعندما 
فتحن���ا عيوننا وجدن���ا اأنف�سنا نمتل���ك الإنجي���ل؛ بينما ُهم 

يمتلكون الأر�س«))(.
واأ�س���ار الأ�ستاذ الدكتور �سوقي الجمل- اأ�ستاذ التاريخ 
بمعهد البح���وث والدرا�سات الإفريقي���ة، جامعة القاهرة- 
ف���ي كتابه )تاري���خ ك�سف اإفريقي���ا وا�ستعماره���ا( اإلى �ستة 
اأ�سباب رئي�سية لتكالب الدول الأوروبية على ا�ستعمار القارة 
الإفريقي���ة))(؛ وكان اأول ه���ذه الأ�سباب واأهّمه���ا هو الدافع 

)1(  د. حورية توفيق مجاهد، م.�س.ذ، �س8)).

))(  حامد الم�سلمي، اأثر الدين كمدرك على العالقات العربية 
العالقات  موؤتمر  اأعمال  �سمن  من�سور  غير  بحث  الإفريقية، 
الفترة  في  المنعقد  والتحديات،  الفر�س  الإفريقية:  العربية 
للثقافة،  الأعلى  المجل�س  في  017)م،  دي�سمبر   1(  ،11 من 
م�سر )القاهرة: الجمعية العلمية لل�سوؤون الإفريقية، 11، )1 

دي�سمبر 017)م(، �س).

القارة  ل�ستعمار  اأ�سباب  �ستة  الجمل  �سوقي  الدكتور  ))( ذكر 
في  والتجارة  الّرق  ثانيها:  الديني.  الدافع  اأولها:  الإفريقية، 
ذريعًة  الرقيق  تجارة  محاربة  اتخاذ  ثم  البداية،  في  العبيد 
ا�ستراتيجية؛  دوافع  وثالثًا:  ال�ستعمارية.  الأه��داف  لتحقيق 
كال�سيطرة على ُطرق التجارة القديمة. رابعًا: عوامل مت�سلة 

الديني، حيث كان ال�سراع بين العرب والإمارات الم�سيحية 
ف���ي �سب���ه جزي���رة اإيبيري���ا، ذلك ال�س���راع ال���ذي انتهى- 
مرحلّي���ًا- بخروج �لعرب نهائّيًا م���ن �سبه �لجزيرة ب�سقوط 
غرناط���ة )149م، وُقبيل هذ� �ل�سق���وط كان �الأوروبيون قد 
توجه���وا بالفعل اإل���ى ال�ساحل الإفريق���ي ف�سقطت »�سبتة« و 

»مليلة« في اأيدي الإ�سبان)4(.
ول���م يكن طرد �لع���رب فقط من �سبه جزي���رة �إيبيريا 
ك�سلط���ة »�سيا�سية« قائم���ة في البالد ه���و النتيجة الوحيدة 
�لجدي���دة  �ل�سلط���ة  حاول���ت  و�إنم���ا  غرناط���ة،  ل�سق���وط 
)ال�سيا�سية والدينية( التب�سير بالم�سيحية في البداية، ولما 
ْلِمّية �س���در المر�سوم بتحويل الم�سلمين  اأخفق���ت الأداة ال�سِّ
واليه���ود اإلى »الم�سيحية«، وا�سُتخدم���ت »محاكم التفتي�س« 
في هذا الغر�س، وُقت���ل الآلف من الم�سلمين واليهود- في 
ه���ذه الفترة- الذين رف�س���وا التحول اإل���ى الم�سيحية، وَفّر 
الباق���ون منهم اإلى الأرا�سي الخا�سع���ة لل�سلطنة العثمانية 

في اإفريقيا واآ�سيا اآنذاك)5(.
وحمل البرتغاليون لواء حركة دينية جديدة- يعتبرها 
بع����س الموؤرخين امتدادًا للحم���الت ال�سليبية على ال�سرق 
�الأو�سط- وذلك بهدف تعّقب �لقوى �الإ�سالمية، و�الت�سال 
بملك الحب�سة )اإثيوبيا حالّي���ًا( لتطويق العرب الم�سلمين، 
واأي�سًا لل�سيطرة على ُطرق التجارة القديمة التي كانت تُمّر 
من الأرا�سي الواقعة تحت �سيطرة العرب الم�سلمين، والتي 
كان���ت تمّثل م�سدر قوتهم، والتي تّم���ت للبرتغال ال�سيطرة 
عليه���ا عقب هزيمتها لالأ�ساطيل الم�سرية في موقعة »ديو« 

البحرية 1509م)6(.

لرغبات  كالت�سدي  الأوروب��ي��ة؛  للدول  الداخلية  بالأو�ساع 
في  ال�سناعية  الثورة  خام�سًا:  الجديد.  العالم  اإلى  الهجرة 
وفتح  لل�سناعة  الالزمة  الخام  المواد  عن  والبحث  اأوروب��ا 
جديدة  �سكنية  م�ستعمرات  تكوين  �ساد�سًا:  جديدة.  اأ�سواق 
القارة  ا�ستعمار  اأ�سباب  عن  للمزيد  ا�ستيطاني(.  )ا�ستعمار 

الإفريقية انظر:
)القاهرة:  وا�ستعمارها،  اإفريقيا  ك�سف  تاريخ  الجمل،  �سوقي  د. 
مكتبة الأنجلو الم�سرية، اأبريل 1971م(، �س )150-119(.

)4(  المرجع ال�سابق، �س1)1.

دار  )القاهرة:  المقد�س،  با�سم  التعذيب  ال�سراج،  ح�سين    )5(
روافد للن�سر والتوزيع، 014)م(، �س ))114-11(.

)6(  د. �سوقي الجمل، م.�س.ذ، �س )1)1-))1(.
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واتخ���ذت ه���ذه الحرك���ة ال�ستعماري���ة �سبغ���ًة ديني���ة 
»م�سيحي���ة«، وبارك���ت البابوي���ة ه���ذا العمل العدائ���ي �سّد 
الم�سلمي���ن، وتدخلت لف�ّس النزاع بي���ن القوَتْين الأوربيَتْين 
)البرتغال واإ�سبانيا(، وجّنبتهم ال�سدام في التناف�س حول 

الم�ستعمرات)1(.
و�رتب���ط �أي�س���ًا بالعام���ل �لدين���ي »�لحرك���ة �لديني���ة 
الإ�سالحي���ة« الت���ي �سهدته���ا اأوروبا، والت���ي اأدت اإلى ظهور 
مذاه���ب دينية اأخرى كالبروت�ستانتية، وما ا�ستتبع ذلك من 
ح���روب دينية ومذابح في اأوروبا اأدت اإلى هجرة الكثير من 
اأتب���اع المذاهب الجدي���دة اإلى الأمريكيَتي���ن واإفريقيا، وما 
لب���ث التناف�س بينهما اإلى اأن تحّول اإلى موجاٍت من التب�سير 

المنّظم لل�سعوب غير الم�سيحية))(.
وب���داأت ال���دول ال�ستعماري���ة ت�ستخ���دم الإر�سالي���ات 
الديني���ة كمقدم���ة لال�ستعم���ار على حّد و�س���ف ماكميالن: 
���ر«، وبداأ الت�سوي���غ الأوروبي للتدخل في  »الَعَل���ُم َيْتَبُع الُمَب�سِّ
�س���وؤون الدول والممالك والإم���ارات والقبائل الإفريقية باأّن 
»العق���ل الأبي����س والع�س���ل الأ�س���ود يج���ب اأن يتعاوَنا لخير 

الطرَفْين«))(.
فت���ح البرتغاليون الباب اأمام الق���وى الأوروبية لتر�سل 
اإر�سالياتها الدينية منذ منت�سف القرن الخام�س ع�سر، وما 
رون الأرا�س���ي الإفريقية لتقديم الخدمات  اأن وط���ئ الُمب�سِّ
ال�سحية والتعليمية، حت���ى تبعهم الجي�ُس الأوروبي واإعالن 
الحماي���ة، فو�سل البرتغالي���ون اإلى الراأ����س الأخ�سر »كيب 
في���رد« في ع���ام 1444م، ثم اإل���ى غيني���ا 1471م، ليفتحوا 
القارة اأمام الإر�ساليات الكاثوليكية، وو�سل الرحالة »ديجو 
كام« اإل���ى �ساح���ل الكونغ���و ف���ي 1484م، لتل���ي الإر�ساليات 
الكاثوليكية اإر�سالياٌت اأخرى )الفرن�سي�سكانية، والكرملية، 
والدومينكاني���ة، والأوغ�سطينية(، اأم���ا تاأ�سي�س الأ�سقفيات 
فب���داأ في ج���زر الكن���اري 1409م، و�س���ان توما����س ولواندا 
1540م،  ومدغ�سق���ر  1514م،  مادي���را  وج���زر  1498م، 

)1(  نف�سه.

))(  المرجع ال�سابق، �س4)1.

الأ�سباب  اإفريقيا:  في  البلجيكي  ال�ستعمار  �سليغم،  عبير    )((
والنتائج، مجلة قراءات اإفريقية )لندن: المنتدى الإ�سالمي، 

العدد 6)، اأكتوبر- دي�سمبر 016)م(، �س16.

والراأ�س الأخ�سر )155م، وموزمبيق )161م)4(.
وعلى الرغم من اأّن هذه الفترة �سهدت تناق�سًا كبيرًا 
في اأعداد الكاثوليك في اأوروبا وتحولهم اإلى البروت�ستانتية؛ 
ف���اإّن الإر�ساليات كان���ت تحّقق نجاحًا متوا�س���اًل في اإلحاق 
الأفارق���ة بالم�سيحية، مما دفع الباب���ا جريجوري الخام�س 
ع�سر اإلى تاأ�سي�س »جماعة ن�سر الم�سيحية« في عام ))16م، 
والتي تعمل عل���ى مراقبة عمل الإر�سالي���ات وتقديم الّدعم 
المال���ي لالإر�سالي���ات الُمْعِوزة، بينم���ا اأ�ّس�س الباب���ا اأوربان 
الثامن »كلّية اأوربان« في عام 7)16م، وهي كلّية دولية تتيح 
للط���الب غير الأوروبّيين التدريب فيها على الكهانة والعمل 
التب�سي���ري، كما ابت���دع نوعًا جدي���دًا من التب�سي���ر باإن�ساء 

مطبعة لن�سر الكتب والتعاليم الدينية باللغات كافة)5(.
وحتى منت�سف الق���رن ال�سابع ع�سر؛ كان البرتغاليون 
والإ�سب���ان ُه���م القائم���ون على التب�سي���ر الم�سيح���ي ب�سكٍل 
ر�سمي، وفي عام 1649م اأ�سدر البرلمان الإنجليزي قرارًا 
باإن�ساء »هيئة ن�سر الم�سيحية في اإنجلترا الجديدة« وهي كّل 
المناطق التي امتّد اإليها النفوذ البريطاني خارج بالدهم، 
ليوؤ�س�سوا عدة هيئ���ات تب�سيرية، اتجهت اإلى اإفريقيا ب�سكٍل 
خا����س، ومنذ ))17م كان���ت بعث���ة »بروت�ستانتية« تعمل في 
الجنوب الإفريقي )مناطق الهوتنتوت( باإذٍن من البرتغال، 
وف���ي �سيرالي���ون ع���ام 1787م، لتنطل���ق منه���ا اإل���ى غرب 
القارة. اأما في منطقة الكيب؛ فقد ا�ستطاعت هذه البعثات 
التب�سيري���ة التقرب من ال�سكان وزعم���اء القبائل لتحقق ما 

عجزت عن تحقيقه القوات الع�سكرية)6(.
الكن�سي���ة  التن�سيري���ة  »الجمعي���ة  و�سل���ت  وكذل���ك 
الإنجيلي���ة« اإل���ى اأوغندا ف���ي �سبعيني���ات الق���رن الع�سرين 
مدفوعًة من الإنجليز عام 1877م، لتلحق بهم عام 1879م 
»جمعي���ة الرومان الكاثوليك للتن�سير ف���ي اإفريقيا- الآباء 
البي����س« مدفوع���ًة م���ن فرن�س���ا، وتب���داأ حلق���ة جديدة من 
التناف�س ال�ستعماري، انتهت بحرٍب اأهلية بالوكالة للقوَتين 

)4(  د. محمد عبدالكريم اأحمد، الكنائ�س الأوروبية في اإفريقيا: 
درا�سات  مجلة  التحرير،  وله��وت  بال�ستعمار  التب�سير  بين 
اإفريقية )النجف: مركز الدرا�سات الإفريقية، العدد الرابع، 

مار�س 018)م(، �س )65-64(.

)5(  المرجع ال�سابق، �س66.

)6(  د. �سوقي الجمل، م.�س.ذ، �س )4)5-1)1(.
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ال�ستعماريتين، والتي اأ�سفرت عن احتالل اأوغندا)1(. 
وخال�ص���ة ما �ص���بق: اعتم���اد الق���وى الأوروبية 
على ركيزَتين لب�ص���ط الهيمنة الع�ص���كرية واحتالل 

القارة الإفريقية، وهما:
الإر�ص���اليات الديني���ة: لتقدي���م الخدم���ات الطبية 
والتعليمي���ة لل�سع���وب الإفريقي���ة، وتتي���ح لها ن�س���ر الديانة 
�لم�سيحي���ة، وم���ن َث���ّم رب���ط �ل�سع���وب �الإفريقي���ة بديان���ة 
الأوروبّيي���ن نف�سه���ا، وكان���ت الدع���اءات الأوروبي���ة باأنهم 
يحملون �سعلة التنوير والخال�س لل�سعوب الإفريقية، وكانت 

التف�سيرات الدينية حا�سرًة لت�سويغ التدخل الع�سكري.
ال�ص���ركات التجاري���ة الأوروبي���ة: والت���ي �سع���ت- 
بالترغي���ب والترهيب- للتعاون مع الزعماء الأفارقة لحرية 

التجارة بين هذه المناطق والدول الأوروبية.
وترّت���ب عل���ى التدخ���ل الدين���ي )باأبع���اده الجتماعية 
والثقافية( والتدخل التجاري، ومع التناف�س الأوروبي الذي 
اأعق���ب موؤتمر برلي���ن )1884-1885م(، اأن �سعت كلُّ دولة 
اأوروبي���ة لفر�س �سيطرتها على مناط���ق انت�سار الإر�ساليات 
الدينية وال�سركات التجارية؛ لترزح بعدها القارة الإفريقية 
تح���ت ني���ر ال�ستعم���ار الأوروب���ي حت���ى �سبعيني���ات القرن 

الع�سرين.

في  �لم�شيحي  �ل��ت��ط��رف  م��ظ��اه��ر  ث��ال��ث��ًا: 
�إفريقيا:

تتع���دد مظاهر التطرف الم�سيحي في اإفريقيا وتتنوع: 
م���ن الت�سييق عل���ى الممار�سات الديني���ة لالآخرين؛ و�سوًل 
���ة الديني���ة، ولكن قب���ل الخو�س في  اإل���ى القتل عل���ى الُهِويَّ
مظاه���ر التط���رف الم�سيح���ي؛ يجدر بن���ا الإ�س���ارة اإلى ما 
 Brian Jeffrey تناوله الباحث بري���ان جافري جريم
Grim- ف���ي اأطروحته للدكتوراه من جامعة بن�سلفينيا 
بالولي���ات المتح���دة الأمريكية- ع���ن ال�سطه���اد الديني 
ك�س���كٍل م���ن اأ�سكال ال�س���راع الجتماع���ي، وَدوره في تطور 
ال�سراع���ات ال�سيا�سي���ة ف���ي الآون���ة الأخي���رة، منطلقًا من 

)1( حامد الم�سلمي، دور الدين في الحياة ال�سيا�سية في اأوغندا، 
البحوث  معهد  )القاهرة:  من�سورة،  غير  ماج�ستير  ر�سالة 
القاهرة، 017)م(، �س )8- الإفريقية، جامعة  والدرا�سات 

.)9

فر�سي���ٍة رئي�سية ح���ول عالقة التنظيم الدين���ي الذي يوؤدي 
اإلى ال�سطه���اد الديني؛ بما ي�ستمل علي���ه من: الت�سرفات 
الُم�سيئ���ة ل�ساحب المعتقد المخالف، والعتداء الج�سدي، 

والتهجير الق�سري، والقتل. 
وتطرق���ت الدرا�س���ة لأ�سلوَبْي���ن من التنظي���م الديني؛ 
الأول: الهيمنة الجتماعية والدينية )التنظيم بحكم الأمر 
الواقع(، والثاني: القيود القانونية وال�سيا�سات غير العادلة 
)التنظيم بحكم القانون(، وما ينتجه من ف�سٍل عن�سري، 
وم���ا يوؤدي���ه كال الأ�سلوَبْين من ا�سطهاٍد دين���يٍّ للمخالف اأو 

الأقليات))(. 
���ل اإلي���ه الباحث جري���م؛ نجد  وبالنظ���ر اإل���ى م���ا تو�سّ
اأّن غالبي���ة ال���دول ماَر�َس���ت اإح���دى الطريقَتْي���ن )الهيمنة 
الجتماعي���ة، اأو الترتيبات والقيود القانونية( في ا�سطهاد 
المخالفين لدي���ن الأغلبية اأو لدين الطبقة الم�سيطرة على 
الحك���م، اأو ماَر�َس���ت كال الطريقَتْي���ن مع���ًا، كم���ا حدث في 
رودي�سي���ا الجنوبي���ة )زيمبابوي حالّي���ًا(، اأو جنوب اإفريقيا 

خالل حكم الف�سل العن�سري )1948-1994م(.
- البنية الفكرية للتطرف الم�صيحي:

انطل���ق الأوروبي���ون )كق���وى ا�ستعماري���ة( م���ن نظرٍة 
اأ�سولية، حيث ينظرون لأنف�سهم )بو�سفهم م�سيطرين على 
مواقع القوة، �سواء الروحية اأو المادية، حيث اأعطاهم الل 
ه���ذا المتياز نظ���رًا لعالقتهم ال�سخ�سية مع���ه، وهو الأمر 
نف�سه �لذي يحّتم عليهم �لعمل بن�ساٍط ل�سّم �أ�سخا�ٍض ُجُدٍد 
لالإيم���ان بالم�سيح، �إذ ال خال����ض �إال بالم�سيح فقط، ولهذ� 
يجب اأن يخ�سع العاَلم باأ�سره للم�سيح(! هذا العتقاد نف�سه 
ا�سُتخ���دم من قب���ل كم�سّوٍغ للح���روب ال�سليبية، وللحركات 
�ال�ستعمارية، ويتخذ هذ� �لنم���ط من �لفكر �الأ�سولي �سكل 
»الَمهّم���ة الح�سارية« التي يج���ب اإتمامها؛ بغ�ّس النظر عن 

 Grim, Brian Jeffrey, Religious )((
Regulation›s Impact on Religious Per-
 secution: the Effects of de Facto and de
Jure Religious Relgulation, PHD, (Penn-
 sylvania: Department of Sociology, The
 Pennsylvania State University, 2005),

.(p.(14-55
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تعار�سها مع ما يوؤمن به الآخرون)1(.
وكان تط���ّرف نظ���ام الف�س���ل العن�س���ري ف���ي جنوب 
اإفريقي���ا على اأ�سا����سٍ »َلْوِني«؛ انطالقًا م���ن مفهوم »التفّوق 
الأبي����س« المبن���ي عل���ى لعن���ة ح���ام ب���ن ن���وح »الأ�سط���ورة 
الحامية«))(، واأّن ال�سود يجب اأن يخ�سعوا للبي�س وفق ما ورد 
في الكتاب المقّد�س، حيث ق�ّسم الم�سيحيون- على اختالف 
مذاهبه���م الكب���رى- العالم اإل���ى »�سع���ب الل، والآخرين«، 
»�سعب الل« ُه���م الموؤمنون بالم�سيحي���ة وبالمذهب الديني 
نف�س���ه، والآخ���رون ل يدخل���ون الملكوت في الآخ���رة، وبناًء 
على ه���ذه الروؤي���ة دارت عجل���ة ال�ستعم���ار »المقّد�س« في 
ٍة اإفريقيا واآ�سيا والأمريكيَتان، انطالقًا من  العالم، وبخا�سّ
م�سوؤولية الموؤمنين الم�سيحّيين بهداية الآخرين الكافرين، 
حي���ث يتوّجب على الراع���ي »الم�سيحي الموؤم���ن« اأن يهدي 
خ���راف الرّب »الآخري���ن«، وتّم اإل�ساق »لعن���ة حام« باللون 
الأ�س���ود، وعليه كان الت�سوي���غ لجريمة التج���ار في الرقيق 
الأ�س���ود )العبودي���ة( الت���ي مار�سها الأوروبي���ون )وبخا�سٍة 

القوى ال�ستعمارية())(.

)1(  عبير �سوقي ذكي جرج�س، العالقة بين الدين وال�سيا�سة في 
اإفريقيا: درا�سة لبع�س حركات الإ�سالم ال�سيا�سي والأ�سولية 
البحوث  معهد  )ال��ق��اه��رة:  ماج�ستير،  ر�سالة  الم�سيحية، 

والدرا�سات الإفريقية، جامعة القاهرة، 010)م(، �س)).

الآي��ات  على  مبنية  الحامية«:  »الأ���س��ط��ورة  اأو  ح��ام«  ))( »لعنة 
الواردة )18-7)( في الإ�سحاح التا�سع في �سفر التكوين من 
ِبيِه،  اأَ َعْوَرَة  َكْنَعاَن  اأَُبو  َحاٌم  َر  ْب�سَ »َفاأَ المقد�س، منها:  الكتاب 
َعاُه َعَلى  َداَء َوَو�سَ َواأَْخَبَر اأََخَوْيِه َخاِرجًا. َفاأََخَذ �َساٌم َوَياَفُث الِرّ
َوَوْجَهاُهَما  ِبيِهَما  اأَ َعْوَرَة  َو�َسَتَرا  اْلَوَراِء،  اإَِلى  َوَم�َسَيا  اأَْكَتاِفِهَما 
ِمْن  ُنوٌح  ا�ْسَتْيَقَظ  ا  َفَلَمّ ِبيِهَما.  اأَ َعْوَرَة  َرا  ُيْب�سِ َفَلْم  اْلَوَراِء،  اإَِلى 
َكْنَعاُن!  »َمْلُعوٌن  َفَقاَل:  ِغيُر،  ال�سَّ اْبُنُه  ِبِه  َفَعَل  َما  َعِلَم  َخْمِرِه، 
�َساٍم.  اإِلُه  ُبّ  ال��َرّ »ُمَباَرٌك  َوَق��اَل:  لإِْخَوِتِه«.  َيُكوُن  اْلَعِبيِد  َعْبَد 
َوْلَيُكْن َكْنَعاُن َعْبدًا َلُهْم. ِلَيْفَتِح الُل ِلَياَفَث َفَي�ْسُكَن ِفي َم�َساِكِن 

�َساٍم، َوْلَيُكْن َكْنَعاُن َعْبدًا َلُهْم«.
ة  وفّند الكثير من الفال�سفة والكتاب هذا الزعم الأوروبي، وبخا�سّ
نق�س  كتبه في  فيما  اأنتا ديوب  ال�سيخ  ال�سنغالي  البروفي�سور 

الأ�سطورة الحامية. للمزيد انظر:
�لمقد�ض،  �لكتاب  �الأو���س��ط،  �ل�سرق  في  �لمقد�ض  �لكتاب  د�ر   -

)القاهرة: دار الكتاب المقد�س، )00)م(، �س )15-14(.
الزنجية  الأ�سول  )مترجم(،  طو�سون  حليم  دي��وب،  اأنتا  �سيخ   -
للح�سارة الم�سرية، )القاهرة: دار العالم الثالث، 1995م(.

))(  حامد الم�سلمي، "اأثر الدين كمدرك...."، م.�س.ذ، �س).

- نماذج للتطرف الم�صيحي في اإفريقيا:
الممار�س���ات  مظاه���ر  اأح���د  اإل���ى  الإ�س���ارة  ويمك���ن 
المتطرفة والعن�سرية من حكوم���ات البوير)4( )التي انبثق 
منها فيم���ا بعد رابطة اإخوان الأفريكان���ز والحزب الوطني 
ال���ذي طّبق النظ���ام العن�سري ف���ي الق���رن الع�سرين( في 
جن���وب اإفريقي���ا ع���ام 0)18م، فق���د و�سل ِكَت���اٌب اإ�سالمّي 
م���ن الهن���د مترَجم اإل���ى لغة المالي���و )ُه���م الم�سلمون في 
جنوب اإفريقيا اآنذاك(، حيث عّبرت جريدة »راأ�س الرجاء 
ال�سالح« عن ا�ستيائها من تلقف الم�سلمين للكتاب، وقالت: 
»اإّن قوم���ًا يعان���ون من ه���ذا الو�س���ع المتدّني )اإ�س���ارًة اإلى 
الم�سلمين(، ومن الحرمان من التعليم، والجهل، والتف�ّسخ 
الجتماع���ي، مع عن���اٍد �سدي���ٍد للتم�س���ك بمعتقداتهم، ومع 
ع���دم ميلن���ا لت�سجيع تما�سكه���م الجتماع���ي، واحتفاظهم 
برو�بط �لقرب���ى، وتم�سكهم بالعقيدة �لعربي���ة )في �إ�سارٍة 
اإل���ى الإ�سالم( القائم���ة على ال�سعوذة، فاإنن���ا ل�سنا �سعداء 

ال�سركة  مع  هولندا  من  اأت��و  الذين  الفالحون  هم  )4( البوير: 
من  عدد  بهم  ولحق  عام )165م،  الهولندية  ال�سرقية  الهند 
في  الديني  ال�سطهاد  من  الهاربين  والأل��م��ان  الفرن�سيين 
البوير  عن  للمزيد  الأفريكانية،  القومية  لي�سكلوا  اأوروب���ا، 

و�سيا�سات الف�سل العن�سري، انظر:
الإفريقي في مواجهة  التحرير  الدين، حركة  اإبراهيم ن�سر  د.   -
اكت�ساف،  دار  )الجيزة:  اإفريقيا،  لجنوب  ال�سيا�سي  النظام 

010)م(، �س )18-17(.
- عبير ذكي، م.�س.ذ، �س110.

درا�سة  الأفريكانز:  والإخ��وان  الم�سلمون  الإخ��وان  ذك��ي،  عبير   -
مقارنة، ر�سالة دكتوراه، )القاهرة: معهد البحوث والدرا�سات 

الإفريقية، جامعة القاهرة، 017)م(.

كان للبعثات التبشيرية 
المسيحية في القارة اإلفريقية 

َدوٌر محوريٌّ في استعمار 
القارة، وصفه المؤرخ 

البريطاني ويليام ماكميالن 
ر«

ِّ
ُم َيْتَبُع الُمَبش

َ
بقوله: »الَعل
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اأن تتوف���ر اأية و�سيلة لنقل هذه العقيدة اإلى اأتباعها في هذه 
البقع���ة من العال���م«، ويوؤكد هذا الن����سُّ الحرمان المتعّمد 
لم�سلمي »الكيب« في المجالت كاّفة، وفر�س القيود عليهم 
لمنع تنمية ثقافتهم الدينية وتغيير النظرة الدونية لهم)1(.
وفر�ست فرن�س���ا على م�ستعمراتها م���ا ُعرف ب�سيا�سة 
»الفرن�س���ة« اأو »الندماج«، و�سبغ���ت م�ستعمراتها بال�سبغة 
الفرن�سي���ة، وفر�س���ت الثقاف���ة والتقالي���د الفرن�سي���ة عل���ى 
الأفارق���ة، وعملت على قط���ع اأّي �سل���ٍة لالأفارقة بتاريخهم 
القومي وح�سارتهم وقيمهم المحلية، وربطت الم�ستعمرات 
والقت�سادي���ة  ال�سيا�سي���ة  النواح���ي  كّل  ف���ي  بفرن�س���ا 
والجتماعية والثقافية، وانطلقت فرن�سا من ادعائها باأنهم 
َحَمَل���ة م�ساع���ل التنوير وِقَي���م الثورة الفرن�سي���ة )الم�ساواة 
والحري���ة والإخاء(، واأنه واجٌب عل���ى فرن�سا- انطالقًا من 
ر�سالتهم النبيلة عل���ى حّد زعمهم-اأن يعملوا على اإزالة كّل 
تفرق���ة وتباي���ن بين المجتمعات ف���ي �سبيل اإق���رار الكرامة 
الإن�ساني���ة، وا�ستخدموا هذه المزاع���م للتو�ّسع ال�ستعماري 
في اإفريقي���ا، واأّن كّل تقّدٍم وُرِقّي لن يعرفه الأفارقة اإل عن 

طريق الثقافة واللغة الفرن�سية))(.
 Eugène جرني���ه  اأوجي���ن  الأدي���ب  وكت���ب 
Guernier قائ���اًل باأّن »واجب فرن�سا األ تقف �ساكنًة 
وت���رى الأفارقة ُيقتلون وُيذب���ح الآلف منه���م، واإّن لفرن�سا 
واجب���ًا اإن�سانّيًا، وهو منع ه���وؤلء الأفارقة من اإراقة الدماء، 
وتخلي�سهم م���ن تجارة الرقيق، واإح���الل ال�سالم والعدالة 
ف���ي المنطقة م���ن اأجل تح�سي���ن اأو�ساع ال�س���كان، واإدخال 
الح�س���ارة الفرن�سية، لتب�سير الأفارق���ة بحقوقهم، وتنمية 

�سخ�سيتهم«. 
ُتثب���ت  الإمبريالي���ة  الفرن�سي���ة  الممار�س���ات  اأّن  اإل 
اأّن فرن�س���ا ل���م تعم���ل على اإح���الل ال�سالم، واإنم���ا فر�ست 
�سيطرته���ا على ال�سع���وب ل�ستالب موارده���ا القت�سادية، 

جنوب  في  والم�سلمون  العثمانية  الدولة  فليفل،  ال�سيد  د.    )1(
1856-1878م،  م��ن  للفترة  وث��ائ��ق��ي��ة  درا���س��ة  اإف��ري��ق��ي��ا: 
)القاهرة: مركز درا�سات الم�ستقبل الإفريقي، �سل�سلة اأوراق 

اإفريقية، رقم )، الطبعة الأولى، 000)م(، �س0).

في  الإ�سالمية  الممالك  جهاد  ذهني،  علي  محمد  اإلهام    )((
1850-1914م،  الفرن�سي  ال�ستعمار  �سد  اإفريقيا  غ��رب 

)الريا�س: دار المريخ للن�سر، 1988م(، �س )14)-15)(.

واأّن فرن�سا لم تعمل على تنمية ال�سخ�سية الإفريقية، واإنما 
���ة الإفريقية، واإجبار  عمل���ت على طم����س ال�سخ�سية والُهِويَّ
ال�س���كان على نب���ذ معتقداته���م وتراثهم، ومّي���زت بين َمن 

خ�سع لتقاليدها وَمن تم�ّسك بالتقاليد الإفريقية))(.
كم���ا عملت فرن�سا عل���ى ن�سر الدي���ن الم�سيحي ب�سكٍل 
�سلمي ع���ن طريق الإر�ساليات الديني���ة، وب�سكٍل ق�سري عن 
طري���ق فر�سه كفر�سة للترّقي الجتماعي في بالد الأفارقة 
اأنف�سه���م، حيث كتب القائ���د الفرن�سي لوي����س ار�سينار اإلى 
القائ���د الفرن�سي كيكندون ف���ي ) دي�سمب���ر )189م ر�سالًة 
يحّث���ه فيها على »التفاو����س مع تيب���ا Tieba، ومناق�سته 
ف���ي الدين الإ�سالم���ي، واإقناعه بقب���ول الم�سيحي���ة، وباأنه 
اإذا اأراد �سداق���ة الفرن�سّيي���ن فعلي���ه اأن يتب���ع دينهم، وهو 
الم�سيحي���ة الكاثوليكي���ة، كما طلب ار�سين���ار من كيكندون 
اإبالغ »تيبا« باأنه يعل���م اأّن محمدًا كان رجاًل عظيمًا، ولكنه 
لم يكن ر�س���وًل)!(، وب���اأّن الديانة الكاثوليكي���ة تتيح للفرد 
اأن ي�س���رب ويح���ارب وي�سّل���ي ف���ي الكنائ�س، واأن���ه باتباعه 
الديان���ة الم�سيحية �سيجني الكثير م���ن الفوائد«)4(، وكانت 
هذه الطريقة متبعة لإجبار الأفارقة على اعتناق الم�سيحية 

لم�ساركتهم في حكم بالدهم اأو للعمل بها.
ول تختل���ف ممار�س���ات بريطاني���ا ف���ي اأوغن���دا ع���ن 
ممار�س���ات �سابقته���ا فرن�سا في الترغي���ب والترهيب، ففي 
ري���ن بممار�سة الو�سائل كاّفة  الوق���ت الذي �ُسمح فيه للُمب�سِّ
لتحوي���ل ال�سعب الأوغن���دي اإلى الم�سيحي���ة؛ َمَنعت الإدارة 
اأي���ة مح���اولت للدع���وة الإ�سالمي���ة، وظ���ّل  ال�ستعماري���ة 
الإ�سالم محا�سرًا في المناطق التي و�سل اإليها قبل اإعالن 
الحماي���ة البريطانية، وتعامل���ت الإدارة ال�ستعمارية بحزٍم 
مع كّل َم���ن يحاول من زعماء الم�سلمي���ن ا�ستغالل وظيفته 
الر�سمي���ة للدعوة، فعندما حاول اأح���د الزعماء الم�سلمين، 
وُيدع���ى �سالح، تحويل رعيته لالإ�سالم؛ اأمر المفو�س العام 
البريطاني بالتحقي���ق الفوري حول المو�سوع، والذي اأ�سفر 
عن وقفه، ثم ف�سله وطرده من وظيفته، وجاء رّد المفو�س 
باأنه لي����س من م�سلح���ة الإدارة ال�ستعمارية انت�سار الدين 
الإ�سالم���ي، اأو ارتف���اع ع���دد اأع�سائه؛ ل�سعوب���ة اإدارتهم، 

))(  المرجع ال�سابق، �س )15)-16)(.

)4(  نف�سه.
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ومعار�ستهم الدائمة لالإدارة الم�سيحية)1(. 
وذك���ر المفو�س »تاران���ت« في ر�سالته اإل���ى »عنتيبي«: 
»اإلى القادة الذين اأ�سبحوا م�سلمين، اأو يوؤيدون الم�سلمين؛ 
اإن���ه ل ي�سج���ع ه���ذا، وين�سحهم باأن���ه: لي�س ف���ي �سالحكم 
ال�ستم���اع اإلى التعاليم المحمدية م���رًة اأخرى- كما تكلمنا 
م�سبق���ًا-، ومن الأف�سل التحول مرًة اأخرى للم�سيحية لأنها 

رغبة الحكومة«))(.
ويت�س���ح م���ن الر�سالة ال�سابق���ة ب�سكٍل قاط���ٍع ما فعلته 
الإدارة ال�ستعماري���ة البريطاني���ة م���ن اإجب���ار الم�سلمي���ن 
عل���ى التح���ول اإلى الم�سيحي���ة، �سواًء بطريق���ة المرا�سالت 
والتهدي���دات، اأو اإجباره���م- ُه���م والكاثولي���ك- من خالل 
جع���ل الوظائف والترّق���ي والإدارة للبروت�ستانت ب�سكٍل اأكثر 

تمييزًا عنهم.
وتكررت الممار�س���ات البريطانية ف���ي نيجيريا، فعلى 
الرغم من انت�سار الإر�ساليات التب�سيرية في �سرق نيجيريا 
)موطن قبائل الإيب���و( منذ الربع الثالث من القرن التا�سع 
ع�سر؛ فاإّن الأفارقة لم يتحولوا اإلى الم�سيحية ب�سكٍل وا�سٍح 
اإل عق���ب جعل الندم���اج ف���ي المنظومة الغربي���ة واعتناق 
الم�سيحية �سببًا للترّقي الوظيف���ي والجتماعي، كانت هذه 
الأ�سب���اب الرئي�سي���ة لعتناق غالبية الإيب���و للم�سيحية، لما 
تقدمه له���م من ميزات اجتماعية وا�سح���ة لت�سبح �سريكًا 
ف���ي الحكم))(، وهذا ما �سمح لالإيب���و اأن ي�سبحوا متفوقين 
في المهارات الإدارية والتعليمية والقت�سادية في نيجيريا، 
و�سّكلت هذه الممار�سات اأحد اأهّم اأ�سباب م�سكلة الندماج 

الوطني في نيجيريا)4(.

اأوغندا،  في  الوطني  الندماج  اأحمد، م�سكلة  الزروق  )1( اأحمد 
وال��درا���س��ات  البحوث  معهد  )ال��ق��اه��رة:  دك��ت��وراه،  ر�سالة 

الإفريقية، جامعة القاهرة، 006)م(، �س98.

 Dan Mudoola, "Religion and politics in   )((
 Uganda: the case of Busoga, 1900-1962",
in African Affairs (Oxford: Oxford Univer-

.sity, vol. 77, No. 306, Jan., 1978), p. 27

))(  د. محمد عبدالكريم اأحمد، م.�س.ذ، �س81.

)4(  د. �سبحي قن�سوه، الدين وال�سيا�سة في نيجيريا، )الجيزة: 
والعلوم  الق��ت�����س��اد  كلية  الإف��ري��ق��ي��ة،  ال��درا���س��ات  ب��رن��ام��ج 
اإفريقية،  درا���س��ات  �سل�سلة  ال��ق��اه��رة،  جامعة  ال�سيا�سية، 

004)م(، �س )97، 1)5-1)1(.

وفي اإفريقي���ا الجنوبية؛ تق���ّر الكنائ����س بم�سوؤوليتها- 
جزئّي���ًا- ع���ن حال���ة النق�س���ام ف���ي مجتمع���ات المنطق���ة 
)جن���وب اإفريقيا، رودي�سي���ا )زيمبابوي حالّي���ًا(، واأنجول، 
وموزمبي���ق، وناميبي���ا(، واأن���ه ل���و كان���ت ه���ذه الكنائ����س 
رف�س���ت مفهوَمي ال�سعب المتف���وق Superior والأدنى 
مرتب���ة Inferior، واأ�س���رت عل���ى الوحدة ف���ي الم�سيح 
قواني���ن  تر�سخ���ت  لم���ا   ،oneness in Christ
الأبارتهي���د العن�سري���ة، ولكن ح���دث النق�سام نظ���رًا لأّن 
الكنائ����س البي�ساء اأ�س���رت على الحتف���اظ بمفهوم »تفوق 

البي�س« وفق مفهومهم عن »لعنة حام«)5(.
ويجدر بن���ا الإ�سارة اإلى َدور الكني�س���ة الكاثوليكية في 
ٍة اأنجول  العملي���ة ال�سيا�سية في عدة دول اإفريقي���ة، وبخا�سّ
والكونغو الديمقراطية وناميبيا، فعلى �سبيل المثال تتناف�س 
الكنائ����س في الكونغ���و الديمقراطية وتتدخل ف���ي ال�سيا�سة 
ب�سكٍل وا�س���ح، وتتلقى دعم���ًا داخلّيًا وخارجّي���ًا، فالكني�سة 
الكاثوليكي���ة )وه���ي اأكب���ر الكنائ�س ف���ي الب���الد( تعار�س 
الرئي�س جوزيف كابيال وتريد الإطاحة به من الحكم، بينما 
يدعم الرئي�س كابيال الكني�سُة البروت�ستانتية، والتي طالبت 
بتغيي���ر الد�ستور ليتمكن من التر�س���ح للرئا�سة مرًة اأخرى، 
كما تدعم���ه كني�س���ة kimbanguiste )وهي كني�سة 

وطنية، وتتلقى دعمًا من الرئا�سة الكونغولية()6(.

 The Lord›s ر�بعًا: جي�س �لرّب للمقاومة
 Resistance Army/ Movement

:LRA
ُتع���ّد حرك���ة »جي����س ال���رّب للمقاومة« حرك���ًة متمردة 
اأ�سولي���ة م�سيحي���ة )ذات خلفي���ة كاثوليكي���ة(، ن�سطت في 
�سم���ال اأوغندا، وخا�ست �سراعًا �س���ّد الحكومة الأوغندية 
بقيادة زعيمها وموؤ�س�سها جوزيف كوني)7(. وكان لل�سيا�سات 

)5(  د. محمد عبدالكريم اأحمد، م.�س.ذ، �س81.

�سيا�سي  ف��اع��ل  الكاثوليكية  الكني�سة  الم�سري،  ب��الل    )6(
واأنجول،  الديموقراطية  الكونجو  حالتي  واقع  من  باإفريقيا 
الديمقراطي  المركز  العربي، )برلين:  الديمقراطي  المركز 
https://democraticac. 018)م(.  ابريل   (9 العربي، 

de/?p=53849

الن�ساأة  اأوغندا:  في  للمقاومة  الرب  جي�س  توفيق،  نرمين    )7(
والأفكار، مجلة ال�سوؤون الإفريقية )المجلد الرابع، العدد 16، 
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ال�ستعمارية اأثرها في تكوين جي�س الرّب للمقاومة)1(.
- خلفية عن ال�صراع الديني/ ال�صيا�صي في اأوغندا:
�رتب���ط �لتط���رف �لدين���ي في �أوغن���د� من���ذ �أن وطئت 
رين الأرا�س���ي الأوغندية في الربع الأخير من  اأقدام الُمب�سِّ
القرن التا�سع ع�سر، فبداأ الأمر بتحالٍف م�سيحي/ م�سيحي 
)كاثوليك���ي/ بروت�ستانتي( )بي���ن الحزَبْي���ن))(: األوفرانزا 
واألواإنجلي���زا( �س���ّد الم�سلمي���ن، وانته���ى بط���رد الم�سلمين 
م���ن مملكة الباجن���دا )اأقدم الممال���ك الأوغندية، وتقع في 
جن���وب الب���الد(، و�سرعان ما انه���ار هذا التحال���ف لتندلع 
حرٌب اأهلية كبرى بينهما، و�ساعدت كلُّ واحدٍة من الدولَتْين 
الدين���ي  الح���زب  وفرن�س���ا(  )بريطاني���ا،  ال�ستعماريَتْي���ن 
التابع له���ا، لينتهي الأمر باإعالن الحماي���ة البريطانية على 
ور الديني في الحياة ال�سيا�سية  اأوغندا 1894م. وا�ستمر الدَّ
الن�سم���ام  وكان  اأوغن���دا،  ف���ي  والثقافي���ة  والجتماعي���ة 
للبروت�ستانتية طوال الفترة ال�ستعمارية يمنح فر�س الترّقي 

الوظيفي، ويخلق فر�سًا اجتماعية للمواطنين))(.
وم���ع ا�ستق���الل اأوغندا ع���ام )196م؛ تحال���ف ميلتون 
اأوبوت���ي )ذو التوجهات الي�سارية( م���ع ملك الباجندا )ذي 
التوجهات الراأ�سمالية( على خلفية ال�ستراك في المذهب 
البروت�ستانت���ي، وما لبث اأن انهار التحال���ف وانفرد اأوبوتي 
بالحكم عام 1966م. وبعد انقالب عيدي اأمين عام 1971م 
لم ي�ستقر له حك���م �لبالد، حتى �أُ�سقط على يد �لمتمردين 
والقوات التنزانية عام 1979م، وا�ستمر ال�سراع ال�سيا�سي 
في البالد حتى و�سل يوري مو�سيفيني للحكم عام 1986م، 
وكان���ت هذه هي المرة الأول���ى التي و�سل فيها رئي�ٌس ينتمي 

اأكتوبر 016)م(، �س1.

في  الم�سيحية  "الأ�سولية  م��رزوق،  عدلي  رزق  با�سم  د.    )1(
د.  في  الحركات"؛  لبع�س  ال�سيا�سي  للتاأثير  درا�سة  اإفريقيا: 
اأحمد ن�سر الدين )محرر(، الإرهاب وتاأثيره على  اإبراهيم 
العراقي-  المركز  )بغداد:  العربية-الإفريقية،  العالقات 

الإفريقي للدرا�سات ال�ستراتيجية، 016)م(، �س55).

محا�س�سة  في  الحزبان  وي�سارك  ديني،  �سيا�سي  ))( ح���زب 
والتخلي  بينهما.  الحرب  اندلع  قبيل  البالد  لإدارة  �سيا�سية 
عن الإيمان اأو الولء للحزب يعني: فقدان الأرا�سي والوظيفة.

))(  حامد الم�سلمي، "دور الدين...."، م.�س.ذ، �س )1)-54(.

لالإقليم الجنوبي في البالد)4(.
- ن�صاأة حركة جي�ص الرّب للمقاومة:

ت�سّكل���ت حرك���ة جي����س ال���رّب للمقاومة عل���ى اأنقا�س 
حركَتْي���ن اأُخرَيْي���ن ت�سكلَتا تح���ت اأ�سماء اأخ���رى، وخا�سَتا 
الحروب �سّد النظام قبله���ا، وينبغي الإ�سارة اإليهما كجزٍء 
م���ن تاريخ الحركة، ف���كّل حركة ن�ساأت عل���ى ن�سق �سابقتها 

وباأهدافها نف�سها. 
 The Holy Spirit اأ- حرك���ة الروح القد�ص

:Movment
ظه���رت الحركة في اأوغن���دا ع���ام 1986م تحت زعامة 
ام���راأة ُتدع���ى األي����س اأوم���ا Alice Auma، التي لقبت 
نف�سها »لكوينا«، اأي »الر�سول« بلغة قبائل الأ�سولي في �سمال 
اأوغن���دا، وتعم���ل معالجة روحانية، وادع���ت اأّن الروح الُقُد�س 
تمّلكتها)5( بعد تعميدها ف���ي ماء النيل المقّد�س، فقوة الروح 
الُقُد�س بداخلها، واأنها مكّلفة من الل برّد الظلم عن جماعة 
الأ�سول���ي)6(. وب���داأت عملياتها القتالية �س���ّد النظام في عام 
1986م عل���ى خلفي���ة زعمها اختط���اف الجن���ود الحكومّيين 
لبع�س ال�سباب الأ�سولي وتعذيبهم، فجّندت 00) فرد لتحرير 
الأ�س���رى، وه���و م���ا تّم بالفع���ل، مم���ا اأك�سب الحرك���ة �سعبيًة 
جارف���ة، لي�س���ل عدد تابعيه���ا اإلى حوال���ي 18000 فرد، وفي 
ع���ام 1987م تحركت لكوين���ا بحملٍة قوامه���ا 10000 مقاتل 
اإل���ى الجن���وب، وانت�سرت عل���ى القوات الحكومي���ة في بع�س 
المعارك ال�سغيرة قبل اأن تتلقى الهزيمة على بعد 80 كم من 
العا�سمة كمبال، وهربت لكوينا اإلى مع�سكرات الالجئين في 

كينيا، بينما فّر تابعوها اإلى ال�سمال مرًة اأخرى)7(.
:The Lord›s Army ب - حركة جي�ص الرّب
بع���د ه���روب لكوين���ا اّدعى والده���ا �سيفارين���و لكويا 
واعظ���ًا  يعم���ل  كان  ال���ذي   -Sevarino Lukoya
دينّي���ًا- اأّن بع����س الأرواح الم�سيحية والإ�سالمي���ة تمّلكته، 
لذل���ك ا�ستخ���دم الكت���اب المقّد����س والقراآن ف���ي �سلواته، 

)4(  نف�سه.

)5(  عبير �سوقي ذكي جرج�س، م.�س.ذ، �س81.

اأوغ��ن��دا:  ف��ي  للمقاومة  ال���رب  "جي�س  ت��وف��ي��ق،  ن��رم��ي��ن    )6(
الن�ساأة...."، م.�س.ذ، �س).

)7(   عبير �سوقي ذكي جرج�س، م.�س.ذ، �س )81-)8(
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واّدع���ى اأّن بع�س���ًا م���ن اأرواح لكوين���ا تمّلكت���ه، واأطلق على 
 ،The Lord's Army حركت���ه ا�س���م جي����س ال���رّب
وُقّدر عدد اأتباعه بحوال���ي 000) فرد، وماَر�َس العنف �سّد 
المدنّيين لتحفيزهم لدعم ن�ساطه الع�سكري �سّد النظام، 

حتى اأُلقي القب�س عليه و�ُسجن عام 1989م.
:Joseph Kony ت- ظهور جوزيف كوني

ب���داأ كوني ن�ساطه في تكوي���ن حركته في يونيو من عام 
1987م، و�س���ّم العدي���د م���ن فل���ول الحركَتْي���ن ال�سابقَتْين 

وبع�س الجنود ال�سابقين في الجي�س)1(.
- الإطار الفكري:

اأطلق كون���ي العديد م���ن الم�سميات عل���ى الحركة منذ 
تاأ�سي�سها، بداأها ب� »الجي�س الموحد للخال�س المقّد�س«، ثم 
»الجي����س الم�سيحي الديمقراطي الح���ر«، ثم »جي�س اأوغندا 
ال�سعبي الديمقراطي الحر«، واأخيرًا »جي�س الرّب للمقاومة«.
و�أعل���ن عن �أهد�فه باإ�سقاط نظ���ام مو�سيفني، و�إقامة 
نظام �سيا�سي بديل، مبني على »الو�سايا الع�سر« المذكورة 

في التوراة))(.
وُتع���ّد ه���ذه الحركة م���ن اأكب���ر الجماع���ات الإرهابية 
الدينية في العالم، والت���ي ا�ستمرت في حربها �سّد النظام 
من���ذ عام 1987م، وتحولت الح���رب من حرٍب �سّد النظام 
اإلى ح���رٍب �سّد الأ�سولّيي���ن لتجنيد الأطف���ال، وكذلك اإلى 

حرٍب اإقليمية �سّد دول الجوار))(.
عن���د  الح���رب  اأّن  الأوغندي���ون  الم�سوؤول���ون  وي���رى 
كون���ي لي�س���ت حربًا مقّد�س���ة، اأو رغبًة ف���ي الإطاحة بنظام 
مو�سيفيني كما يّدعي، واإنما هي م�سدر دعٍم مالي، وتاأييد 
من ال�سودان. وفيما يخ����سّ م�سادر التمويل فاإنها تعتمد- 
ب�س���كٍل اأ�سا�سي- على تع���اون اأهالي الأ�سول���ي مع التنظيم؛ 

خوفًا من عملياته النتقامية في اأغلب الأحيان)4(.

)1(   نف�سه.

))(  ن��رم��ي��ن ت��وف��ي��ق، »ج��ي�����س ال���رب ل��ل��م��ق��اوم��ة ف��ي اأوغ��ن��دا: 
الن�ساأة.....«، م.�س.ذ، �س15.

))(  عبير �سوقي ذكي جرج�س. م.�س.ذ، �س )85-84(.

)4(  اأحمد الزروق، م.�س.ذ، �س ))164-16(.

- الإطار الحركي:
يمكن التمييز بين مرحلَتْين في م�صيرة الحركة:
والتاأيي���د  الن�س���اأة  مرحل���ة  الأول���ى:  المرحل���ة   -
)1987-1991م(، وهي التي تل���ت التاأ�سي�س مبا�سرة، وتّم 
فيها ان�سم���ام اأعداٍد كبيرة من المقاتلي���ن للحركة، وتلقي 
الدعم م���ن الأ�سولي لها، الذي���ن راأوا في »كون���ي« ُمَخِلّ�سًا 
جدي���دًا ي�ستعي���د الأر����س، ويح���ارب ال�سلط���ة الت���ي �سلبت 

اأر�سهم، و�سلطتهم، وقتلت اأبناءهم.
- المرحلة الثانية: انح�سار التاأييد ال�سعبي فيما بعد 
عام 1991م، حيث �سّنت الق���وات الحكومية عملية ال�سمال 
�سّد جي�س الرّب في ع���ام 1991م، واأجبرت المدنّيين على 
قتاله، وكانت ه���ذه العملية �سببًا في تغّير عمليات الحركة، 
واته���م كون���ي اأهل ال�سم���ال بم�ساندة الحكومة، وب���داأ ي�سّن 

هجماٍت لل�سرقة والقتل انتقامًا منهم)5(.
ويرك���ز جي����س ال���رّب على عملي���ات خط���ف الأطفال، 
والت���ي تقّدرها بع�س الم�سادر باأنها ق���د ت�سل اإلى ثالثين 
األ���ف طف���ل، وانت�س���رت معها ظاه���رة »الجن���ود الأطفال«، 
وكذل���ك نّف���ذ التنظيم هجوم���ًا على مدار����س البنات؛ ففي 
ع���ام 1989م هاج���م مدر�س���ة �سان���ت م���اري الكاثوليكية، 
وهي مدر�س���ة للراهبات، وتقع في منطق���ة ليرا Lira في 
اأر�س الأ�سولي، واختطف ع�سرات البنات، وفي اأكتوبر عام 

)5(  ن��رم��ي��ن ت��وف��ي��ق »ج��ي�����س ال����رب ل��ل��م��ق��اوم��ة ف��ي اأوغ���ن���دا: 
الن�ساأة....«، م.�س.ذ، �س )10-9(.

أدى االستعمار، والتطرف 
البروتستانتي، وتسييس 

ي 
ّ
المعتقد ليكون سببًا للترق

الوظيفي واالجتماعي، في 
أوغندا، إلى نشأة حركة جيش 

الرّب للمقاومة، لترتكب 
الجرائم اإلرهابية ضّد الجميع
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1996م كّرر الهج���وم على المدر�سة نف�سها، واختطف 150 
تلميذة، واقتاده���ّن اإلى مع�سكراته ليخدم���ن جنود الرّب- 
كما ادعى-، وبعد مفاو�سات م���ع رجال الدين اأطلق �سراح 

109 تلميذات، وحازت الحادثة اهتمامًا عالمّيًا اآنذاك)1(.
ونت���ج عن هذا ال�سراع، الممتد لأكثر من ثالثة عقود، 
بي���ن الحكوم���ة الأوغندي���ة وجي�س ال���رّب، حال���ٌة من عدم 
ال�ستق���رار، اأدت اإلى قتل وت�سريد ع�سرات الآلف، واأعلنت 
الأم���م المتح���دة اأّن م�سلح���ي جي�س ال���رّب قتل���وا اأكثر من 
100 �أل���ف �سخ�ض ف���ي و�سط �إفريقيا خ���الل �الأعو�م �ل�5) 
الأخي���رة، واأّن م�سلحي جي�س ال���رّب مالحقون لخطفهم ما 
بي���ن 60 األف���ًا و100 األف طف���ل، وت�سببهم بن���زوح مليوَنْين 
ون�سف الملي���ون �سخ�س. كما اأ�سارت منظمة اليوني�سيف- 
ف���ي تقريٍر لها- اإلى اأّن 60% من مدار����س الإقليم ال�سمالي 
معطل���ة ب�سبب الحركة، ما اأدى لحرمان اأكثر من 50) األف 
طفل من اأّي نوٍع م���ن اأنوع التعليم، وهنالك 95% من �سكان 

ال�سمال يعي�سون في فقٍر مدقع))(.
وات�سمت الأ�سالي���ب التي اتبعها جي�س الرّب في تعذيب 
�سحاي���اه بالوح�سية، فلم تقت�سر عل���ى القتل، حيث امتدت 
اإلى الت�سويه، كقطع الأذَنْين وال�سفَتْين والأنف واليَدْين، �سّد 
َم���ن اتهموهم بالتعاون مع القوات الحكومية، معتبرًة اإّياهم 
جوا�سي�س يجب اأن ُيعاقبوا بق�سوٍة ليكونوا عبرًة لغيرهم))(.

تاأهي���ل  اإع���ادة  مراك���ز  اإح�سائي���ات  تعك����س  بينم���ا 
المختَطفي���ن )الذي���ن ا�ستطاعوا الفرار م���ن جي�س الرّب( 
الع���دد الكبير ل�سحاي���اه، ففي ع���ام 1994م ا�ستقبل مركز 
»جولو لدعم الأطف���ال المختَطفين« اأكثر من 0) األف طفٍل 
و�س���ابٍّ م���ن الذي���ن ا�ستطاعوا اله���رب، وعل���ى الرغم من 
�سخام���ة ه���ذا العدد؛ فاإنه ل���م يكن ي�سم���ل الأطفال الذين 

)1(  المرجع ال�سابق، �س0).

منذ  باأوغندا  للمقاومة  الرب  جي�س  توفيق،  محمد  نرمين    )((
عام 1986م: درا�سة لإحدى حركات الأ�سولية الم�سيحية في 
معهد  القاهرة،  جامعة  )القاهرة:  دكتوراه،  ر�سالة  اإفريقيا، 
والقت�ساد،  ال�سيا�سة  ق�سم  الإفريقية،  والدرا�سات  البحوث 

017)م(، �س119.

باأوغندا:  للمقاومة  الرب  جي�س  توفيق،  محمد  نرمين  د.    )((
اإفريقية،  اآفاق  مجلة  القتالية،  وال�ستراتيجيات  الممار�سات 
)القاهرة: الهيئة العامة لال�ستعالمات، العدد 47، 018)م(، 

�س90.

لم ي�ستطيعوا الفرار. ور�سدت منظمة اليوني�سيف العالمية 
اأع���داد المختَطفين ف���ي اأوغن���دا، في الفترة م���ن 1986م 
وحتى 001)م، وقّدرت اأعدادهم باأكثر من 8) األف �سخ�س 
في �سمال اأوغندا، وما يقرب من 19 األفًا من البالغين، و)) 
األفًا من الأطفال، في الفترة من )00)م وحتى 006)م)4(.

- الموق���ف الإقليمي والدولي من حركة جي�ص 
الرّب وا�صتراتيجيات مواجهتها:

اإّن الموق���ف الر�سم���ي لكّل دول الجوار والق���وى الإقليمية 
والدولي���ة هو الرف�س لممار�سات جي�س الرّب، وتو�سيفها باأنها 
»حركة اإرهابية متمردة«، اأما المواقف الفعلية فكانت متباينة.

ن�ساأ جي�ض �لرّب في �سمال �أوغند�، ون�سط في �ل�سمال 
ًة  ب�سكٍل اأ�سا�سي، وتلّقى دعمًا من حكومة الخرطوم، وخا�سّ
ف���ي الفترة من 1995م وحت���ى 005)م، واتخذ من الجنوب 
ال�سودان���ي قاع���دًة ل�س���ّن هجمات���ه �س���ّد ق���وات الحكومية 
الأوغندي���ة، كم���ا وف���رت له الحكوم���ة ال�سوداني���ة التدريب 
والأ�سلحة رّدًا على دعم النظام الأوغندي للحركة ال�سعبية 
لتحري���ر ال�سودان بقي���ادة جون جارانج، وعل���ى الرغم من 
توقي���ع البلَدْي���ن لتفاقي���ة 1999م، والت���ي بموجبه���ا اأقّرت 
الدولتان بالتوقف عن دع���م المتمردين، فاإّن كال الدولَتْين 
ل���م يوقَفا دعمهما للمتمردين، وبع���د توقيع اتفاقية ال�سالم 
ال�سام���ل في ال�س���ودان؛ قللت الخرطوم م���ن تقديم الدعم 
لجي�س الرّب، ليبداأ في البحث عن ملجاأٍ اآخر وموارد اأخرى، 
وليتخذ من حديقة جارامبا الوطنية بالكونغو الديمقراطية 
م���الذًا لقواته ف���ي 008)م، ليعيد بناء حركت���ه من جديد، 
وعم���ل على ال�سيد الجائ���ر للفيلة لالتج���ار بالعاج، وذلك 
مخالٌف للقوانين الدولية، كم���ا هاجم المدنّيين، ف�سمحت 
الحكوم���ة الكونغولي���ة للقوات الأوغندي���ة بمالحقة عنا�سر 

جي�س الرّب في اأرا�سيها.
ثم انتقل اإلى اإفريقي���ا الو�سطى م�ستغاًل ال�سطرابات 
التي عان���ت منها البالد من���ذ 010)م، وتوا�س���ل مع حركة 
�سيليكا في اإفريقيا الو�سطى، كما �سّن العديد من الهجمات 
�سّد المدنّيين لختطاف الرجال والأطفال، وتوفير الموارد 
عبر ال�سلب والنهب، وُيرّجح اأنه ل يزال متخذًا من اإفريقيا 
الو�سط���ى ملج���اأ، وخ�سو�س���ًا بع���د الح���رب الطائفية التي 

)4(  المرجع ال�سابق، �س )6)7-1)1(.
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اندلعت في البالد منذ )01)م)1(.
ال���رّب  المتح���دة »حرك���ة جي����س  الولي���ات  اأدرج���ت 
للمقاومة« على قوائم الإرهاب عام 001)م، اأي بعد حوالي 
15 عام���ًا م���ن ن�ساأته���ا، بالإ�ساف���ة اإل���ى اإدراج »كوني« في 
�س���دارة قوائم المطلوبين من المحكم���ة الجنائية الدولية، 
وف���ي 008)م دعم���ت الوليات المتح���دة الأمريكية الحملة 
الع�سكري���ة الأوغندي���ة الهادفة لقتل اأو اعتق���ال قادة جي�س 
ال���رب، كما دعم���ت تحركات التحاد الإفريق���ي �سّد جي�س 
الرّب، وف���ي )01)م عر�ست وا�سنطن مكاف���اأًة مقدارها 5 
ماليين دولر لمن ُيدلي بمعلوماٍت ت�ساعد في اإلقاء القب�س 

على »كوني« وقادة تنظيمه))(.
بالإ�ساف���ة اإلى الجهود الأوغندي���ة للق�ساء على جي�س 
ال���رّب ع�سكرّي���ًا؛ فق���د حاول���ت الحكومة اأن تنه���ي الحرب 
عب���ر المفاو�س���ات ال�سيا�سي���ة برعاي���ة التح���اد الإفريقي 
ف���ي مفاو�س���ات جوب���ا 008)م، اإل اأّن كّل المحاولت باءت 
بالف�س���ل، حي���ث يطمح جي����س الرّب ف���ي دخ���ول العا�سمة 
الأوغندي���ة )كمب���ال( منت�س���رًا. ودَعَم التح���اد الإفريقي 
والأم���م المتح���دة الجه���ود الأوغندي���ة الع�سكري���ة للق�ساء 
عل���ى جي�س ال���رّب، وذلك عب���ر تن�سيق الجه���ود بين الدول 
المت�س���ررة )اأوغن���دا، والكونغ���و الديمقراطي���ة، واإفريقيا 
والو�سط���ى، وجن���وب ال�س���ودان، وال�س���ودان(. وفي 011)م 
اأُطلق���ت مهّمة التح���اد الإفريق���ي الإقليمي���ة، والتي تن�سُّ 
على تعيين مبعوٍث خا�سٍّ للتن�سيق ال�ستراتيجي وال�سيا�سي 
لمواجه���ة التنظيم، واإن�ساء اآلية التن�سيق الم�سترك برئا�سة 
ْلم والأم���ن، وبع�سوية وزراء  مفو�س التح���اد الإفريقي لل�سِّ
دف���اع الدول المت�س���ررة، واإن�ساء فرقة عم���ل اإقليمية ت�سّم 
ق���وات اأوغندية وال���دول الثالث المت�س���ررة، واإن�ساء مركز 
العملي���ات الم�ستركة، وتعيين اأربعة ممثلي���ن عن )اأوغندا، 
وجن���وب  الو�سط���ى،  واإفريقي���ا  الديمقراطي���ة،  والكونغ���و 

ال�سودان( لتعزيز التعاون ال�ستخباراتي))(.
وب���ج���ان���ب ال���م���واج���ه���ات وم�����ح�����اولت ال��و���س��اط��ة 

باأوغندا منذ  "جي�س الرب للمقاومة  )1(  نرمين محمد توفيق، 
عام 1986م..."، م.�س.ذ، �س )))1-)15(.

))(  المرجع ال�سابق، �س )160-154(.

))(  المرجع ال�سابق، �س )161-)17(.

بين  ال�سمالي  الإقليم  في  ال��ن��زاع  لإن��ه��اء  والمفاو�سات، 
جي�س الرّب والحكومة، ظهرت مبادراٌت عديدة للعودة اإلى 
جماعة  تخ�ّس  التي  الإثنية  والأع��راف  المحلية،  الطقو�س 
ال�سالم،  لإق��رار  اأوب����وت)4(،  الماتو  طق�س  مثل  الأ�سولي، 

وت�سوية النزاعات في ال�سمال.

خاتمة:
ب���ات وا�سح���ًا- بعد ه���ذا ال�ستعرا�س- كي���ف �ساهم 
التط���رف الم�سيحي في ا�ستعمار الق���ارة الإفريقية لفتراٍت 
اقترب���ت من خم�س���ة قرون ف���ي بع�س المناط���ق، وكيف تّم 
ت�سيي�س المعتقد ليكون �سببًا للترّقي الوظيفي والجتماعي.
كم���ا اأدى هذا التطرف البروت�ستانتي ف���ي اأوغندا اإلى 
ن�ساأة حركة »جي�س الرّب للمقاومة«، كحركة اإقليمية ودينية 
)كاثوليكية( في ال�سم���ال، لترتكب الجرائم الإرهابية �سّد 
الجمي���ع ف���ي �سبيل اإقامة دول���ة الرّب المقد�س���ة، والتي لن 

يعانوا فيها من التهمي�س.
و�أخي���رً�؛ ف���اإّن م�ستقبل جي�ض �ل���رّب للمقاومة مرتبٌط 
بالأو�ساع الداخلية الأوغندية، وقدرة الأداء الحكومي على 
ح�س���ار ق���وات جي�س ال���رّب وتحجيمها ع�سكري���ًا، وتح�ّسن 
الأداء القت�س���ادي والتنمي���ة الم�ستدام���ة، وخ�سو�س���ًا في 
ال�سمال الأوغندي، اأو على قدرة ال�سيا�سّيين ال�سمالّيين في 
الو�سول لل�سلطة مرًة اأخرى لإفقاد جي�س الرّب مزاعمه باأنه 
يد�فع عن �ل�سمال �الأوغندي من �لتهمي�ض. كما �أنه مرتبٌط 
بالأو�س���اع الإقليمية ف���ي كلٍّ من الدول المج���اورة )جنوب 
ال�س���ودان، والكونغ���و الديمقراطية، واإفريقي���ا الو�سطى(، 
وجميعها تعاني من الح���روب الأهلية وعدم ال�ستقرار، اأي 
اأّن الم�ستقبل المنظور ُي�سير اإلى عدم قدرة هذه الدول على 

الق�ساء على هذه الحركة الإرهابية �

)4( الماتو اأوبوت: طق�س محلي يخ�ّس جماعة الأ�سولي في �سمال 
اأوغندا، ي�سبه المحاكم العرفية، للمزيد انظر:

ال�سلم  لبناء  المن�ساأ  والذاتية  المحلية  »المقاربات  تيم موريثي،   -
ديفيد  في  والنزاع،  ال�سلم  اإفريقيا  في  وحله«  النزاع  واإدارة 
)مترجم(،  علوب  عبدالوهاب  )ت��ح��ري��ر(،  فرن�سي�س  ج. 
للكتاب، ط1، 010)م(،  �لعامة  �لم�سرية  �لهيئة  )�لقاهرة: 

�س )41-)4(.
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مستقبل الطاقة الجديدة في إفريقيا

د. نيللي كمال الأمير
باحثة م�شرية في ال�شوؤون التنموية والبيئية 

الدفع بالتنمية القت�ش�ادية، �ش�واء في البنية 
التحتي�ة ل�ش�بكات الكهرب�اء الازم�ة لعملية 
الكهرب�اء  عل�ى  الّطل�ب  تلبي�ة  اأو  الت�ش�نيع، 

المرتبط طردّيًا مع اأّي عملية تنموية. 

راأ��ص ياأتي  عل�ى  الطاق�ة  قط�اع 
القطاعات الموؤثرة في اأّي عمليٍة 
تنموية، بل الموّجهة لها اأي�ش�ًا، فنجد- ب�شفٍة 
عاّم�ة- اأّن للطاق�ة دورها البارز والأ�شا�ش�ي في 
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ولذل���ك �سينق�سم المقال اإلى: اأوًل: اإمكانيات الطاقة 
رين في  اإفريقّي���ًا ودولّي���ًا، ثاني���ًا: خريطة الفاعلي���ن الموؤثِّ
قط���اع الطاق���ة في اإفريقي���ا، ثالثًا: خريط���ة الم�سروعات 
المنّفذة في اإفريقيا في مجال الطاقة. ونختتم بالم�ستقبل 

الإفريقي على �سوء المعطيات الحالية لقطاع الطاقة.

�إفريقّيًا  �لجديدة  �لطاقة  �إمكانيات  �أوًل: 
ودولّيًا:

تتع���دد م�ستوي���ات درا�س���ة اإمكاني���ات قط���اع الطاقة 
الجدي���دة م���ا بي���ن م�ستويات جغرافي���ة، وذل���ك باختبار 
اإمكاني���ات ذل���ك القط���اع اإفريقّي���ًا؛ مقارن���ًة بم���ا يقابله 
عل���ى ال�ساح���ات الإقليمي���ة والدولّي���ة، م���رورًا بالم�ستوى 
الب�سرّي���ة  الم���وارد  عل���ى  ينط���وي  ال���ذي  القت�س���ادي 
والكف���اءات، وكذل���ك البني���ة التحتي���ة، وحج���م التموي���ل 

الالزم لتنفيذ الم�سروعات في هذا المجال. 
بدايًة؛ نذكر اأنه يتوقع لل�سوق العالمّية لتوليد الطاقة 
ال�سم�سي���ة اأن يت���ّم تنفيذ م���ا يوّلد )10 جيج���اوات خالل 
�لع���ام �لجاري فق���ط )018)م(، ومن المتوّق���ع اأن ي�سل 
ن�سي���ب القط���ب ال�سين���ي- منف���ردًا- اإلى ن�س���ف تلك 
الم�سروع���ات، بالإ�ساف���ة اإلى �سركاء اآخري���ن في اأوروبا. 
وتاأت���ي تل���ك التقديرات في �س���وء ما تو�سل���ت اإليه بع�س 
الدرا�س���ات م���ن اأّن اإجمالي الطاقة الموّل���دة من ال�سم�س 
ف���ي العالم �ستتخطى حاجز تيرا وات )1000 جيجاوات( 

قبل عام ))0)م)1(.

 Global PV market to grow by another   )1(

ُبعده���ا  ف���ي  التنمي���ة  ف���ي  َدوره���ا  اأي�س���ًا  للطاق���ة 
الجتماع���ي، فبغير اإنتاٍج كاٍف للكهرب���اء و�سبكات نقلها؛ 
لن يك���ون ممكنًا رف���ع ُمعاناة المحرومين م���ن الخدمات 
والمراف���ق، ث���ّم ياأت���ي َدور الطاقة بيئّي���ًا، ويتمّثل ذلك في 
ا�ستخ���دام الطاقة م���ع الحفاظ على تحقي���ق التوازن بين 
اأبعاد التنمي���ة المختلفة، ومن ذلك توفي���ر بدائل للطاقة 
ث���ة والُمكّلفة في الوق���ت نف�سه، من خالل  التقليدّي���ة الُملوِّ
زي���ادة العتم���اد على م�س���ادر »الطاقة الجدي���دة«، التي 
طرح���ت بالفعل حل���وًل عديدة خ���الل ال�سن���وات والعقود 

القليلة الما�سية.
في هذا الإطار؛ ياأتي هذا المقال وينطلق من فر�سيٍة 
محورية، �ستحاول الأجزاء التالية له اختبار مدى �سحتها، 
واأم���ا الفر�سية فهي: »اأّن الهتمام بقطاع الطاقة الجديدة 
ُيع���ّد اأف�س���ل �ُسب���ل تحقي���ق عملي���ة تنموي���ة م�ستدام���ة في 
اإفريقيا، بل اأ�سرعها اأي�سًا«؛ اأي اأّن قطاع الطاقة- والطاقة 
تحدي���دًا- ُيع���ّد اأكفاأ واأر�س���د �ُسبل دعم التنمي���ة الإفريقية 
واأكثره���ا �سمولي���ة؛ ك���ون التف���ات دول اإفريقي���ا للطاق���ة- 
ب�س���ورٍة اأكبر عّما هو الحال علي���ه- �سيعود عليها تدريجّيًا 
بمناف���ع ع���دة، ت�سّب ف���ي اّتج���اه خدمة مج���الت التنمية 

القت�سادية والجتماعية، حّتى التنمية ال�سيا�سية اأي�سًا.
ولختبار �سحة تلك الفر�سية؛ نجد اأّن مداخل تغطية 
قطاع الطاقة في اإفريقيا وفر�سه تتعدد، ولكننا �سنحاول 
تحق���ق ال�سمولية في تلك الّدرا�سة- ق���در الإمكان-، فلن 
يتم القت�سار على تناول اإمكانيات القطاع على الم�ستوى 
الإفريق���ي، اأو الكتفاء بالتعرف عل���ى احتياجات اإفريقيا 
فيما يخ�ّس الطاقة عمومًا، والطاقة الجديدة خ�سو�سًا، 
���وء اأي�سًا على الفاعلين المهّمين هنا،  ولكننا �سُنلقي ال�سّ
حّت���ى يمكننا التعرف على كيف �سيكون الم�ستقبل، بعبارٍة 
اأخرى: �سيتم ا�ست�سراف الفر�س في كّل بنٍد نتحدث عنه؛ 
لكي ن�ستطيع قراءة م�ستقبل الطاقة الجديدة في اإفريقيا.

وتتوف���ر بذلك اأجزاء المق���ال التالية عل���ى التعر�س 
تف�سي���اًل لثالث خر�ئط بو�سفها �ل�سارحة لقطاع �لطاقة  
ف���ي �إفريقيا، وتل���ك �لخر�ئط هي: خريط���ة �الإمكانيات، 

وخريطة الفاعلين، وخريطة الم�سروعات.
 ويلي ذلك ا�ست�س���راف الم�ستقبل الإفريقي في �سوء 

الّدرا�سة. 

إّن قطاع الطاقة يحمل 
العديد من الفرص التنموية 
للقارة اإلفريقية، ويمكن 

أن تأخذ تلك الفرص طابع 
االستدامة إذا تّم التركيز على 

الطاقة الشمسية
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�ستهيم���ن اقت�سادّي���ًا »الطاق���ة ال�سم�سي���ة« و »طاقة 
الري���اح« عل���ى م�ستقبل تولي���د الكهرباء في جمي���ع اأنحاء 
العالم؛ لأّن كال التقنيَتْين تتناف�سان مع الطاقة الكهربائية 
الموّل���دة من محّط���ات حرق الفح���م والغاز، وم���ع زيادة 
انت�س���ار م�سروع���ات الطاق���ة ال�سم�سية والري���اح، وزيادة 
الّطلب عليهما، �ست�ستمر تكاليف الإن�ساء في النخفا�س، 
حي���ث من المتوّقع اأن ت�سبح الطاق���ة الكهربائية الموّلدة 
م���ن محّطات الطاق���ة ال�سم�سي���ة الكهرو�سوئية الجديدة 
اأرخ�س من الطاق���ة الكهربائية الموّلدة من حرق الفحم 
في بع�س الدول، مثل ال�سين والهند والمك�سيك والمملكة 
المتح���دة والبرازي���ل، بحلول ع���ام 1)0)م، وفق���ًا لنتائج 

الدرا�سات التي اأُجريت في هذا المجال)1(.
ُي�ساف اإلى ذلك؛ اأنه يزداد العمل في اّتجاه العتماد 
على الطاق���ة عالمّيًا في ظّل محدودي���ة فر�س ال�ستمرار 
ف���ي العتماد عل���ى البدائل الأخرى- عل���ى المدى البعيد 
عل���ى اأق���ّل تقدي���ر-، خ�سو�س���ًا اأّن العتماد عل���ى الوقود 
الأحف���وري لن ُيمّك���ن المجتمع الدولي م���ن تحقيق هدف 
الحّد م���ن اآثار تغّير المناخ واحتوائ���ه )الهدف المعروف 
بالدرجَتْي���ن المئويَتْين(، حّتى بالنظر اإلى الطاقة النووية 
بو�سفها طاقًة نظيفة، فارتفاع تكلفتها يقّلل فر�س التو�ّسع 
فيه���ا، ويعيد ذلك الدّف���ة لالإبحار في اّتج���اه الطاقة من 

ال�سم�س والرياح مّرًة اأخرى))(.
ي�سي���ر العال���م اإذًا ف���ي اّتج���اه زي���ادة العتم���اد على 
الطاق���ة، وتكفي الإ�سارة اإل���ى اأّن الطاقة الموّلدة في عام 
017)م م���ن الطاق���ة  كان���ت ذات المع���دل الأعل���ى عل���ى 
الإطالق، وو�سلت اإلى 178 جيجاوات، منها 98 جيجاوات 
طاقة �سم�سية، بزيادة 9)% عن العام 016)م، وكان باقي 
الموّلد من طاقة الرياح، اأم���ا اإذا اأ�سفنا الطاقة الموّلدة 

 621.7 GW by 2022, SolarPower Europe
says, at: www.pv-magazine.com

�لخليج،  �أخبار  �الأو���س��ط،  �ل�سرق  في  �لطاقة  �إمكانيات     )1(
www.akhbar-alkhaleej. على:  0)/018/6)م، 

 com/news/ar

Global wind energy insight: A 100 per-   )((
cent renewable energy future, at: www.

 renewableenergyworld.com

م���ن المي���اه؛ ف�سي�سب���ح مجم���وع الموّلد م���ن الطاقة في 
017)م )00)) جيجاوات(. كما بلغ ال�ستثمار عالمّيًا في 
هذا المجال 80) مليار دولر في عام 017)م، وهو �سعف 

الم�ستثَمر في مجالت الطاقة التقليدّية))(.
ة باإفريقيا، ب�سورٍة كلّية،  ولو نظرنا للخريطة الخا�سّ
لوجدن���ا �سيطرة خم����س دول على الن�سي���ب الأعظم من 
م�سروع���ات الطاقة، وذل���ك لتوّفر الإمكاني���ات الطبيعّية 
والقت�سادي���ة فيه���ا، وهذه ال���دول هي: )م�س���ر واإثيوبيا 
وكينيا والمغرب وجنوب اإفريقيا(، وهي اأكبر الدول فيما 

يخ�ّس بناء محّطات الطاقة.
اأما عل���ى م�ست���وى الموؤ�ّس�سات؛ فُيع���ّد البنك الدولي 
م���ن اأه���ّم م�س���ادر البيان���ات اأو �سان���ع المعرف���ة فيم���ا 
يتعل���ق بدرا�سة وتحلي���ل اإمكاني���ات اإفريقيا فيم���ا يخ�ّس 
الطاق���ة الجدي���دة، وكذلك فيم���ا يتعلق بدرا�س���ة العوائق 
والحتياج���ات، ك�سبكات نقل الكهرب���اء المنتجة وتقنيات 
رب���ط �ل�سب���كات �ل�سغيرة. وللبنك ع���دة م�سروعات على 
احة الإفريقي���ة، ومن ذلك م�سروع »التو�سع ال�سم�سي«  ال�سَّ

الذي اأطلقه في 015)م؛ �سمن م�سروعات اأخرى. 
اإجم���اًل اأي�س���ًا؛ تو�سل���ت بع����س الأبح���اث اإل���ى اأّن 
اإمكاني���ات تولي���د الطاق���ة ال�سم�سي���ة وطاق���ة الرياح في 
اإفريقي���ا تبلغ حوال���ي 700)؛ �سعف اإجمال���ي ال�ستهالك 
الحال���ي للكهرب���اء، كم���ا م���ن المتوّق���ع اأن تك���ون الطاقة 
الموّلدة من م�سادر متجددة في اإفريقيا في عام 0)0)م 
تف���وق الحالي���ة بخم�س���ة اأ�سع���اف، وقد ارتفع���ت الطاقة 
الموّلدة بالفع���ل بن�سبة 45%؛ قيا�سًا على تلك الموًلدة في 

عام 000)م)4(.
تحمل تل���ك الحقائق مدل���وًل اإيجابّيًا ف���ي ظّل وجود 
حقيق���ٍة اأخرى تتعل���ق بالنمّو ال�سكاني ف���ي اإفريقيا، الذي 
ُيع���ّد المع���دل الأعل���ى على الإط���الق عالمّي���ًا، فقد ت�سل 

Record amount of renewable energy in-  )((
stalled in 2017- research, at: https://www.

 reuters.co m

 Renewable Energy in Africa Trending   )4(
 rapidly towards cost-competitiveness with
fossil fuels, Linklaters, at: www.linklaters.

  com/renewablesinafrica
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الق���ارة اإلى م���ا يزيد على 5 مليارات ن�سم���ة بنهاية القرن 
الحال���ي، واإذا كان ن�س���ف ال�سكان الحالّيي���ن محرومين 
من الطاقة؛ فلن���ا اأن نتخيل حجم وعدد َمن �سيعانون من 

�سكان القارة اإن لم ُتتخذ خطواٌت �سريعة نحو التطوير. 
يرتب���ط بذلك؛ �أّن �أكثر م���ن 0)% من م�سادر الطاقة 
الموّل���دة حالّي���ًا ف���ي اإفريقي���ا تاأت���ي م���ن المي���اه )طاق���ة 
كهرومائي���ة(، والمي���اه م�س���دٌر ل يمك���ن العتم���اد عليه 
منف���ردًا؛ فحالت الجف���اف التي �سرب���ت دوًل عديدة في 
الق���ارة خ���الل العقَدْي���ن الأخيَرْين هّددت بع����س ال�سدود 
بالتوقف عن العمل، وبالتالي التوقف عن توليد الكهرباء. 
وكان���ت زامبي���ا واح���دًة م���ن اأكب���ر ال���دول اإفريقّي���ًا فيما 
يتعل���ق بالمعاناة م���ن انقطاع الّتي���ار الكهربائي، ففي عام 
015)م؛ تعر�س���ت ل�سل�سل���ٍة م���ن النقطاع���ات المتك���ررة 
للتي���ار الكهربائي، وا�ستمرت لفت���راٍت طويلة، مما اأ�ساب 
القت�ساد بال�سلل، وعجزت الم�سخات عن اإمداد العا�سمة 
بمي���اٍه نظيف���ة، وا�سط���رت ال�سناع���ات لخف����س الإنتاج 
وت�سري���ٍح كبيٍر للعمالة نتيجًة لذل���ك. وكان ذلك لأنها من 
ال���دول الإفريقية التي تعتمد ف���ي توليد الطاقة على المياه 
بن�سب���ة 100%، فما كان من الجفاف ال���ذي �سربها اإل اأّن 

�سّل جميع محركات الحياة من �ُسرٍب و�سناعٍة وزراعة.
يدفع ذلك اإل���ى تعزيز اّتجاه العتم���اد على م�سادر 
���ًة ال�سم�س والري���اح، وم�سدر  الطاق���ة الأخ���رى، وبخا�سّ
الح���رارة الأر�سية في مرتبٍة تالية، وهي م�سروعاٌت تتمتع 
بعائ���ٍد مرتف���ع، وطل���ٍب متزاي���د، مما يجعل ه���ذا القطاع 
كفي���اًل بج���ذب ال�ستثم���ارات في حال���ة توّف���ر الّدعم من 
الحكومات الإفريقية التي ترى في الطاقة و�سيلًة لتح�سين 

م�ستوى معي�سة �سعوبها.
لك���ن مع تواف���ر الم���وارد الطبيعية؛ يق���ف اأمام تلك 
المعطي���ات الإيجابّي���ة الحذر م���ن تقّلباٍت ب�س���اأن النُُّظم 
ال�سيا�سي���ة اأو القت�سادي���ة، �س���واء فيم���ا يتعل���ق بُنُظ���م 
ال�سرائ���ب، اأو قيم���ة العم���الت الإفريقي���ة، ع���الوًة على 
بيئ���ة ال�ستثمار التي ي�سوبها اأحيان���ًا بع�س حالت الف�ساد 
فيم���ا يتعل���ق بعملي���ات ط���رح الم�سروع���ات اأو التنفيذ اأو 
الق���درات المالي���ة للحكوم���ات عل���ى الوف���اء بالتزاماتها 
المالية الم�ستقبلية، ول تخُل بع�س الم�سروعات من تكلفٍة 
اجتماعّي���ٍة وبيئي���ة، حيث يتطل���ب بع�سها اإخ���الًء لأعداٍد 

كبي���رة م���ن الأ�س���ر واإع���ادة توطينه���ا، كما ي���وؤدي تنفيذ 
م�سروع���ات اأخ���رى اإلى اإح���داث تغييٍر في طبيع���ة النُُّظم 
البيئي���ة القائم���ة، وياأتي عل���ى توازنها. ي�س���اف اإلى تلك 
القائم���ة من الم�سكالت م�سكلة »البيانات«؛ لإيجاد اأف�سل 
المواقع لإن�ساء المحّطات التي تحتاج اإلى درا�ساٍت وافية.
وم���ن الم�ستويات الأخرى لدرا�س���ة اإمكانيات الطاقة 
ف���ي اإفريقي���ا درا�سة الظ���روف الُمحيط���ة، اأو المناخ ذي 
التاأثير المبا�سر وغير المبا�سر على م�سيرة هذا القطاع، 
فالمن���اخ الع���ام ل�س���وق قط���اع الطاق���ة ياأت���ي ف���ي �سالح 
اإفريقي���ا، ويدفعها اإيجاب���ًا، حيث تتراج���ع اأ�سعار الطاقة 
النظيف���ة- عالمّيًا-، وُيعّد ذلك في حّد ذاته �سمن القوى 
الدافعة للتوّجه المكثف نحو الطاقة، والُبعد عن اأو الترك 

�لتدريجي للطاقة �لتقليدّية �لُمعتِمدة على �لنفط.
كم���ا وُيعّد الِفكر العالمي الداعم للحفاظ على البيئة 
من الظروف التي تهيئ، ولو ب�سورٍة غير مبا�سرة، لتوّجٍه 
اإفريق���ي متزايد نحو الطاق���ة، نذكر من ذلك اأنه في عام 
015)م �س���ّرح الأمي���ن الع���ام ال�سابق لالأم���م المتحدة- 
الإفريق���ي كوفي عنان- اأّنه »ينبغ���ي على الدول الإفريقية 
األ تظ���ّل حبي�س���َة تطوير التقني���ات القديم���ة التي تنبعث 
منه���ا كميات كبيرة من الكربون، حيث يمكننا التو�ّسع في 
تولي���د الطاق���ة، وتوفيرها للجميع، عن طري���ق القفز اإلى 
التقنيات الجديدة التي تعمل على تحويل ُنُظم الطاقة في 

العالم«)1(.

الم�ستقبلية  اإفريقيا  احتياجات  وال�سم�س  الرياح  توفر  )1(   هل 

توصلت بعض األبحاث إلى 
أّن: إمكانيات توليد الطاقة 
الشمسية وطاقة الرياح في 
إفريقيا تبلغ حوالي 3700 
ضعف إجمالي االستهالك 

الحالي للكهرباء
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ويرتب���ط بذلك �لتحرك �لدولي �لمتمثل في »�أهد�ف 
اأجن���دة التنمية الم�ستدامة«، والمعلن���ة والمتبناة من ِقَبل 
المجتم���ع الدولي اأي�س���ًا في ع���ام 015)م، وياأتي الهدف 
ال�ساب���ع منها لي�سعى اإلى: �سمان ح�سول الجميع- بتكلفٍة 
مي�س���ورٍة- عل���ى خدم���ات الطاق���ة الحديث���ة والموثوق���ة 

والم�ستدامة. 
وُتع���ّد الق���ارة الإفريقي���ة في اأم����سِّ الحاج���ة لتنفيٍذ 
فعل���يٍّ وفّعال لذلك الهدف؛ نظرًا لعتماد �سكان المناطق 
النائية المحروم���ة من الكهرباء عل���ى الفحم والأخ�ساب 
عموم���ًا في تولي���د الطاقة المطلوبة لأعم���ال الطهي؛ مّما 
ًة لفئَت���ي الأطفال والّن�ساء.  يوؤدي لمخاط���ر �سحية، خا�سّ
واإذا كانت متابعة جهود الق�ساء على الفقر ل تتم من دون 
�س���ّد الحتياج���ات الأ�سا�سية، ول �سَيّم���ا الكهرباء، فالبّد 
م���ن التوّجه نحو ال�سناعات الخ�س���راء، وتعزيز مفاهيم 
النم���ّو الأخ�س���ر، واعتب���ار الطاقة الم�ستدام���ة هي طاقة 
م الب�سري، ما بين توليد فر�س العمل اإلى التناف�سية  التقدُّ
ال�سناعية، وما بين دعم الأمن اإلى تمكين فئاٍت كالمراأة 

والأطفال)1(.
اأّم���ا جغرافّي���ًا؛ فكما �سبق���ت الإ�سارة: ُتع���ّد ال�سين 
المح���رك الأه���ّم لل�س���وق العالمّي���ة فيم���ا يتعل���ق باإنت���اج 
م�سروع���ات الطاقة، وق���د اأعلنت الحكوم���ة ال�سينية في 
ع���ام 017)م خطتها ل�ستثمار م���ا قيمته 60) مليار دولر 
ف���ي هذا المج���ال بحل���ول ع���ام 0)0)م. ويف���وق الإنفاق 
ال�سيني عل���ى بحوث تطوير الطاقة قيمة ما تنفقه القوى 
الكب���رى في هذا المجال، كاأوروبا اأو الوليات المتحدة اأو 
�س حوالي ) ملي���ار دولر، وهو  الياب���ان، فال�سي���ن تخ�سّ

�سعف الإنفاق الأمريكي))(.
وق���د اأدى التح���ّول- عل���ى الم�ست���وى الداخل���ي- في 

www.arabicedition.nature. على:  الطاقة؟  من 
 com/journal

اإفريقيا،  غرب  في  الطاقة  وتكنولوجيات  قطاعات  تنمية     )1(
اأغ�سط�س  015)م،   ،5( المجلد   ،( العدد  المتحدة،  الأم��م 

www.un.org/ar :016)م، على

How China is leading the renewable en-  )((
 ergy revolution, World Economic Forum,

at: https://www.weforum.org

ال�سين نحو الطاقة النظيفة، عو�سًا عن الفحم الذي كان 
الم�س���در الأكث���ر ا�ستخدامًا في ال�سين، اإل���ى ارتفاٍع في 
الّطل���ب العالمي بالنظر لحجم القت�س���اد ال�سيني، وهو 
م���ا اأدى اأي�سًا اإلى انخفا�ٍس �سريٍع ف���ي اأ�سعار م�سروعات 
الطاقة، واإذا كانت ال�سين هي ال�سريك الأكبر لإفريقيا؛ 
فيعن���ي اأّن الهتمام ال�سيني بقط���اع الطاقة يخلق مناخًا 
مواتي���ًا وب�سدة بالن�سبة لإفريقي���ا للتو�ّسع في هذا المجال 

اأي�سًا.

في  �لموؤثرين  �لفاعلين  خريطة  ثانيًا: 
قطاع �لطاقة في �إفريقيا:

ت�سع���ب درا�سة م�ستقب���ل قطاع الطاقة ف���ي اإفريقيا 
بالقت�سار على ما تمتلكه اإفريقيا، وكيف ت�ستخدمه، دون 
ور الأه���ّم في تحريك هذا  درا�س���ة الأطراف اأ�سحاب الدَّ
ور من خالل  القط���اع وَر�ْسم مالمحه، �س���واء كان هذا الدَّ
طرح �سيا�س���ات، �أو �قتر�ح م�سروع���ات، �أو �النخر�ط في 
الخطوات التنفيذية للم�سروعات بتقديم حزٍم تمويلية، اأو 
�سة، اأو الخامات  الم�ساهمة بالكفاءات الب�سرّية المتخ�سّ
الالزم���ة لتنفي���ذ واإن�س���اء محّط���ات الطاق���ة ال�سم�سي���ة 

والرياح.. وخالفه. 
اجتذب���ت م�سروع���ات الطاق���ة ف���ي اإفريقي���ا بالفعل 
قطاعًا عري�س���ًا من الفاعلين الموؤّثري���ن، فاإ�سافًة للدول 
وال�سركات من داخل القارة �سعى الكثير من الفاعلين من 
غير الأفارق���ة، �سواء من القوى الإقليمية والدولية اأو دول 

�لجو�ر، لالنخر�ط في هذ� �لقطاع باإفريقيا.
ف���ي  الطاق���ة  قط���اع  ف���ي  الفاعل���ون  ُي�ص���ّنف 
اإفريقيا اإلى خم�ص فئات: رجال ال�سناعة، والفاعلون 
�س���ات، وم���ا ُيطل���ق عليه���م  الج���دد، والممِولي���ن، والموؤ�سَّ

رون في قطاع الطاقة في اإفريقيا. الموؤثِّ
وتتمّث���ل الفئ���ة الأولى )رجال ال�ص���ناعة(: في 
ة  القائمي���ن على ت�سنيع �سب���كات البنية التحتي���ة الخا�سّ
بالطاقة، �س���واء قام بالت�سنيع �س���ركاٌت اأو حكومات، اأي 

َمن ينتجون الطاقة ثم يقومون ببيعها. 
واأما الفئة الثانية )الفاعلون الجدد(: فُيق�سد 
بها �س���ركات اأي�سًا، ولكنه���ا تعمل بفك���ٍر حديث مختلف، 
وه���ي �سركاٌت تنّفذ م�سروعات تولي���د طاقة على نطاقاٍت 
�سيق���ة ال تحت���اج �إلى �لربط بال�سبكة �لكب���رى، وتوّجه ما 
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تنتج���ه ل�سرائح مختلف���ة، تكون في العادة �س���كان الريف 
والمناطق البعيدة المحرومة من الكهرباء.

ث���م ناأت���ي للفئ���ة الثالث���ة )فئ���ة الممولي���ن(: 
وُيق�س���د بها الهيئات التمويلية والبنوك التي تهتّم بتمويل 
م�سروعات توليد الطاقة، وهي تختلف عن الفئة الرابعة.

الفئ���ة الرابعة )فئة الموؤ�ّص�ص���ات(: وهنا ُيق�سد 
بها ممثلو الهيئات الدولية والإقليمية والوطنية التي ُتعنى 

بق�سايا الطاقة وتوليدها.
ري���ن(: فُيق�س���د به���ا الفاع���ل  واأم���ا فئ���ة )الموؤثِّ
الإفريق���ي نف�س���ه، ال���ذي ُيفتر����س اأن يتعامل م���ع الفئات 
الأربعة جميعه���ا بما ي�سّب في �سالحه، وبما يعّظم نتائج 

الم�سروعات المنّفذة قدر الإمكان. 
واإذا األقين���ا نظرًة اأكثر عمقًا في كّل فاعٍل لوجدنا اأّن 
قط���اع ال�سناعة، ال���ذي يقوم بتنفي���ذ م�سروعات الطاقة 
في الق���ارة، من موزعي طاقٍة اأو موّلديه���ا حالّيًا، ت�سيطر 
عليه اثنتا ع�سرة �سركة من دوٍل اإفريقّية عديدة، كاإثيوبيا 
وال�ّسنغ���ال وم�سر والمغرب وتون�س واأنجول و�ساحل العاج 
وجن���وب اإفريقيا والجزائر وكيني���ا ونيجيريا،  ومن اأمثلة 
تل���ك ال�س���ركات: �سرك���ة �سينيلي���ك ال�سنغالي���ة، و�سرك���ة 
ال�سويدي للكابالت الم�سرية، و�سركة �سا�سول من جنوب 
اإفريقيا، �سمن عدٍد اآخر من ال�سركات الإفريقية �ساحبة 
الوجود الب���ارز؛ اإذا تحدثنا عن تنفيذ م�سروعات الطاقة 

الجديدة.
ول يختلف الحال كثي���رًا بالن�سبة لل�سركات الجديدة 
مم���ن تنفذ م�سروعات بالقارة ف���ي مجال الطاقة، ولكنها 
تق���وم على تطوير ال�سبكات ال�سغي���رة وت�سميم محّطات 
الطاق���ة ال�سم�سية، وغيره���ا من الحلول الأ�س���رع والأكثر 
ابت���كارًا لمواجهة فقر الطاقة في الق���ارة، واإن كان نطاق 
عملها مح���دودًا حّت���ى الآن مقارنًة بحج���م الحتياجات. 
وم���ن اأهّم الفاعلين في هذا المجال �سركاٌت اإفريقّية من 
ال���دول ال�سابق ذكرها، ُي�ساف اإليه���ا دوٌل اإفريقّية اأخرى 

كمالي وتنزانيا ورواندا.
لون؛ فَدورهم في �سّخ المال الالزم لتنفيذ  اأما الُمموِّ
ة  تل���ك الم�سروعات، �س���واء كان م�س���دره �سناديق خا�سّ
اأو بن���وكًا عادي���ة، وتواجهه���ا دائم���ًا اأزمة ح�س���اب العائد 
والمخاطر؛ في �سوء حالة عدم ال�ستقرار ال�ّسيا�سي التي 

تواجهه���ا بع�س الدول الإفريقية. وم���ن الدول العاملة في 
هذا المجال- اإ�سافًة لما �سبق-: بنين والكاميرون.

وفيم���ا يخ����سّ الفاعلين م���ن الموؤ�ّس�س���ات والهيئات 
ف���ي  �س���ة  المتخ�سّ الوطني���ة  وال���وكالت  �س���ة  المتخ�سّ
الطاق���ة؛ نجد اأنه على الّرغم من �سعيها لمحاولة تح�سين 
اإمكان���ات ه���ذا القط���اع اإفريقّي���ًا؛ فاإنه���ا تواج���ه بحال���ة 
وم�ست���وى البنية التحتية المترّدي؛ ف���ي مقابل احتياجاٍت 
وتطلعاٍت متزايدة من ِقَبل ال�سكان وال�سركات الإفريقية. 
وتاأت���ي تلك الهيئات من دوٍل اإفريقية متعددة- كما اأ�سرنا 
ف���ي الفئات ال�سابق���ة-، وُي�ساف اإليها هيئ���اٌت اأخرى من 

دوٍل كالنيجر والكونغو وبوركينافا�سو وزامبيا. 
ري���ن؛ فتتمث���ل ف���ي رج���ال  واإذا انتقلن���ا لفئ���ة الموؤثِّ
عي���ن والمنتجين، وياأتون  الأعم���ال المخ�سرمين والم�سنِّ
عل���ى الم�ستوى الإفريقي من ال���دول ال�سابقة، ُي�ساف لها 

ودان.)1(  ال�سُّ
وم���ن اأمثل���ة الفاعلين عل���ى الم�ست���وى الوطني، من 
ذات التوّج���ه الإفريق���ي، اللجن���ة الإفريقي���ة للطاقة التي 
�سّكلته���ا وزارة الكهرب���اء الم�سري���ة قبل ع�س���ر �سنوات؛ 
بهدف تدريب الكوادر وتعزيز الّتعاون الإفريقي في مجال 

الطاقة الجديدة ب�سفٍة عاّمة.
وبخ���الف الفاعلين على الم�ست���وى الإفريقي؛ نحتاج 
اإلى ق���راءة ال�ساحة من خالل الفاعلين عل���ى الم�ستوَيْين 

 Africa the Key Actors of Energy, Institut  )1(
.Choiseul, Paris: Institut Choiseul

 التمويل– على الرغم 
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من اجتذاب الطاقة  للعديد 
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المشروعات في مجال الطاقة
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ًة في �سوء الطلب المتزايد على  الإقليمي والدول���ي، خا�سّ
تنفي���ذ م�سروعات الطاقة في اإفريقي���ا، وي�سير الواقع اإلى 
احتالل قط���اع الطاقة مركز اأولوية ف���ي عالقات اإفريقيا 
م���ع دوٍل كبرى كالوليات المتح���دة، كما ي�سير الواقع اإلى 
التفات قوى اإقليمّية- كال�سعودية- لإمكانيات اإفريقيا في 
مج���ال الطاقة، و�سعيه���ا للقيام بَدور موؤّث���ر فيه، ويمكننا 

ذكر مثاَلْين في هذا ال�سياق:
اأوًل: ف���ي مار�س 014)م، انعق���دت القّمة الأمريكية 
الإفريقي���ة الأول���ى ف���ي العا�سم���ة الأمريكي���ة، وتمحورت 
حول طرح �سوؤاٍل اأ�سا�س���ي: كيف يمكن للحكومات والأ�سر 
الح�س���ول عل���ى الكهرب���اء باأ�سع���اٍر مي�سورٍة ف���ي مختلف 

اأنحاء القارة)1(؟
وثاني���اً: تجدر الإ�سارة اإل���ى موؤتمر ومعر�س الطاقة 
�لجدي���دة ف���ي �ل�ّس���رق �الأو�سط و�سم���ال �إفريقي���ا، �لذي 
ت�ست�سيف���ه دول الخليج ب�سفٍة رئي�سي���ٍة �سنوّيًا، وُيعّد اأبرز 
التجمع���ات الهادف���ة للبحث ع���ن ولتر�سي���ح الم�سروعات 
المت�سل���ة بقط���اع الطاق���ة الجدي���دة، وعر����س النُُّظ���م 
والتقنيات الحديثة. وق���د ا�ست�سافت الكويت الموؤتمر في 
َدورته المنعقدة في عام 017)م، ثم ا�ست�سافته الإمارات 
العربّي���ة المتح���دة ف���ي َدورت���ه الت���ي انعقدت ف���ي اأبريل 

018)م))(.

في  �لمنفذة  �لم�شروعات  خريطة  ثالثًا: 
�إفريقيا في مجال �لطاقة:

ُتلّخ�س خريط���ة الم�سروعات اأو�س���اع القطاع؛ لأنها 
تعك����س حالًة م���ن التناف�س والتحديات ف���ي الوقت نف�سه، 
فاأّما حال���ة التناف����س؛ فنلم�سها من خالل التن���وع الكبير 
ف���ي ال�سركاء، من دوٍل وموؤ�س�س���ات و�سركات ممن يتولون 
عملية الإع���داد والتنفيذ لم�سروعات الطاقة في اإفريقيا. 
واأّم���ا التحّدي���ات؛ فتت�س���ح من خ���الل الفج���وة الّتمويلّية 
الت���ي ل ت���زال تعاني منه���ا اإفريقي���ا عندم���ا نتحدث عن 

http://blogs. على:  اإفريقيا،  في  الطاقة  ثورة  اإطالق     )1(
worldbank.org

))(   �لطاقة �لجديدة في �ل�سرق �الأو�سط و�سمال �إفريقيا، على: 
www.aleqt.com

تمويل م�سروعات الطاق���ة، والتي تدفع ببع�س الحكومات 
الإفريقي���ة لإع���الن اإلغاء بع����س الم�سروع���ات في مجال 

الطاقة.
وتتع���دد الم�سروع���ات المنف���ّذة في مج���ال الطاقة، 
�س���واء م���ن خالل م�سروع���اٍت منّف���ذة من ِقَب���ل حكوماٍت 
اإفريقّية بالتعاون مع هيئ���ات دولّية، اأو اأخرى منّفذة على 
م�ست���وى الق���ارة ككل، ويمك���ن ا�ص���تعرا�ص ع���دٍد م���ن 

الأمثلة على النحو الآتي:
اأما على الم�ص���توى الق���اري: نجد م�سروع »اإنارة 
اإفريقي���ا«، ال���ذي ينف���ذه البن���ك الدول���ي، ويمّث���ل اإحدى 
مب���ادرات البنك في البحث عن حلوٍل غير تقليدية لتوفير 
�لطاقة ل�سكان �لمناطق �لنائية، ومن دون �لحاجة للربط 
بال�سبكة الكبرى، وخ���دم الم�سروع 8.7) مليون �سخ�س؛ 

وفقًا لبيانات الم�سروع المن�سورة في يناير 018)م))(.
واأما على م�ص���توى ال���دول: فتتعدد الأمثلة، ومن 
اأكبر الم�سروعات التي تحت�سنها اإفريقيا: ذلك الم�سروع 
المنف���ذ ف���ي المغ���رب: »م�س���روع ورازازات ن���ور للطاق���ة 
ال�سم�سي���ة«، وهي المحطة الأكبر في العالم، ومن المقرر 
اأن ت�سه���د نهاية العام الج���اري افتتاح مرحلته���ا الثالثة، 
والت���ي �ستخ���دم اأكثر من ملي���ون �سخ�س. ويت�س���ق تنفيذ 
�لم�سروع م���ع ما تخطط له �لحكوم���ة �لمغربية من توليد 
)4% م���ن احتياجاته���ا الكهربائية من الطاق���ة الجديدة 

بحلول عام 0)0)م)4(.
وتق���دم كينيا مثاًل اإفريقّيًا اآخ���ر لتحّرٍك مكّثف فيما 
يتعّل���ق بم�سروع���ات الطاقة، حي���ث تنّفذ عملي���ات تطوير 
ل�سبك���ة �لكهرب���اء، بما في ذل���ك خطوط �لنق���ل. وتتميز 
باأنه���ا الأول���ى اإفريقّي���ًا، والتا�سع���ة عالمّي���ًا، فيم���ا يتعّلق 
بتولي���د الطاق���ة، با�ستخ���دام م�س���در الطاق���ة الحرارية 
الأر�سي���ة، حيث يمكنها- نظرّي���ًا- توليد 770 ميجاو�ط، 
وه���ي اإمكاني���ات واعدة في �س���وء وجود 9 ماليي���ن اأ�سرة 
ي�ستخدم���ون طاق���ة متج���ددًة بن�سب���ة 70% عل���ى م�ستوى 

من  لمزيد  للم�سروع  الر�سمي  الموقع  على  الطالع  يمكن     )((
 www.lightingafrica.com :التفا�سيل؛ انظر

Morocco’s Noor Ourzazate III solar ther-  )4(
mal power plant switched on, at: www.

constructionreviewonline.com
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�لدول���ة، في مقاب���ل متو�سط عالم���ي بن�سب���ة 4)% فقط. 
وتخط���ط كينيا لتوليد 5 جيجاوات من الطاقة؛ بالعتماد 
عل���ى م�س���در الطاق���ة الحراري���ة الأر�سية، بحل���ول عام 

0)0)م)1(.
وعلى ح���دود كينيا طرحت تنزاني���ا م�سروعًا �سخمًا 
اأم���ام ال�سركات، حيث طلبت اإخ���الء منطقة غابات تمتد 
اإل���ى اأكثر من 148 األ���ف هكتار بالكام���ل، لإقامة م�سروع 
»�سد ج���ورج لتوليد الكهرباء«، وهو بذل���ك �سيكون الأكبر 
في تاريخ تنزانيا، بتمويٍل يحتاج حزمة تمويلية �سخمة قد 
تتخّط���ى ) مليار دولر، وذلك عل���ى الّرغم من اأّن الموقع 
المخت���ار م�سّنٌف كمنطقة ت���راٍث اإن�ساني م�سترك! وعلى 
رر ال���ذي �سيلحق بالحياة البرية والّنظام  الّرغم من ال�سّ
البيئي ف���ي المنطقة، وا�سطرار حوالي 00) األف �سخ�س 
لت���رك منازلهم م���ن العاملين بالزراع���ة وال�سياحة، لكن 
الحكوم���ة ترّكز على تحقي���ق عائٍد القت�س���ادي بدعمها 
لقط���اع الكهرب���اء، حيث من المتوّق���ع اأن يوّل���د الم�سروع 
100) ميج���اوات ليرف���ع الطاق���ة الإجمالي���ة لتنزانيا اإلى 

650) ميجاوات))(. 
وت�ستع���د زامبي���ا لإط���الق م�س���روع محط���ة للطاق���ة 
ال�سم�سي���ة بقدرة 50 ميجاو�ط في �لربع �لّثالث من �لعام 
الجاري، وهو الأكبر في تاريخها، بتكلفة 60 مليون دولر، 
و�سيك���ون تمويل���ه منا�سفًة م���ا بين القترا����س الخارجي 
والتموي���ل الحكوم���ي. ونظ���رًا لأّن زامبيا ثان���ي اأكبر دولة 
اإفريقّي���ة في اإنتاج النحا�س؛ فاإّن انقطاع الّتيار المتوا�سل 
يمّث���ل تهدي���دًا مبا�س���رًا لعمل المناج���م، ومن ث���ّم الأداء 
القت�سادي ككل، ومن هنا جاء التفكير الجاد في الطاقة 
الأكثر ا�ستدامًة عل���ى الإطالق )الطاقة ال�سم�سية(، ومن 
المتوّقع- وفقًا لما اأعلنته الحكومة- اأن ُينّفذ بعده م�سروٌع 

اآخر اأكبر بقدرة 00) ميجاو�ط))(.

 Kenya tops Africa and ninth globally in   )1(
geothermal rankings, at: www.construc-

tionreviewonline.com

 Tanzania opens bids to Steigler’s Gorge  )((
power generation project, at: www.con-

structionreviewonline.com

 Zambia to complete 50MW solar project  )((

وبعي���دًا عن اأمثل���ة »الإنجازات الكب���رى«، فيما يتعّلق 
بتنفي���ذ م�سروعات الطاقة في اإفريقيا، نجد دوًل اإفريقّية 
اأخ���رى تواج���ه تحديًا كبي���رًا لتنفيذ م�سروع���ات الطاقة. 
ول ت���زال دوٌل اأخ���رى ف���ي بداي���ة طري���ق اللح���اق بركب 
توليد الطاقة من م�س���ادر متجددة، فقد نّفذت الحكومة 
ال�سنغالي���ة اأربع���ة م�سروعات لمحطات تولي���د ال�سم�سية، 
وهي محّطاٌت �سغيرة على الوزارات كبدايٍة لن�سر الطاقة 

النظيفة في البالد)4(.
واأطلق���ت موري�سيو����س اأول م�سروعاته���ا ف���ي اإن�س���اء 
محّطات الطاقة ال�سم�سي���ة، و�ستكون بقدرة ) ميجاوات، 
ف���ي �س���وء ا�ستراتيجي���ٍة اأعلنته���ا الحكوم���ة، ت�سته���دف 
الو�س���ول بن�سيب الطاقة النظيفة م���ن مزيج الطاقة في 
الب���الد اإلى 5)% بحلول ع���ام 5)0)م، ولذلك فقد اأعلنت 
خطة تنفيذ 11 م�سروع خالل عامي 018)م و019)م)5(.

كذل���ك اقتر�س���ت الحكوم���ة الإيفوراي���ة م���ن البنك 
الإفريق���ي للتنمي���ة– �سم���ن مانحين اآخري���ن- مبلغ 8) 
ملي���ون دولر، لتمويل م�س���روع تو�سيل الطاق���ة ال�سم�سية 

in September, at: www.constructionrevie-
wonline.com

Photovoltaic diesel hybrid project imple-  )4(
mented in Senegal, at: www.pv-magazine.

com

 Mauritius kicks off Henrietta solar PV   )5(
farm project, at: www.constructionrevie-

 wonline.com

التفتت العديد من الدول 
اإلفريقية ألهمية الطاقة 
بالفعل، وأصبحت إفريقيا 
تحتضن أكبر مشروعات 
الطاقة الشمسية في العالم
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لحوال���ي 100 األ���ف اأ�سرة ف���ي المناطق النائي���ة والريف، 
بنظ���اٍم مّي�س���ٍر للدف���ع، كمحاول���ٍة لتقديم حل���وٍل مب�سطة 
وذكية لتو�سيل الطاقة للمحرومين بحلول عام 0)0)م)1(.

عل���ى الجانب الآخر؛ تعث���رت دوٌل اأخرى في طريقها 
لتبّن���ي م�سروع���ات طاق���ة متج���ددة، ف���ي �س���وء غي���اب 
التمويل، وهن���ا: فزيمبابوي تقّدم مثاًل للتعرقل في تنفيذ 
الم�سروع���ات، ومنه���ا م�س���روع »اإن���ارة ال�س���وارع بالطاقة 
ال�سم�سي���ة«، ال���ذي ا�سط���رت الحكومة لتعليق���ه في �سوء 
غي���اب التموي���ل، ال���ذي كان مخططًا ل���ه تغطيت���ه ذاتّيًا، 
والذي ل يتعدى 00) األف دولر اأمريكي، وعلى الرغم من 
اأّن ن�سي���ب كّل اأ�س���رة كان حوالي 50 �سنت���ًا �سهرّيًا فقط، 
فقد واجه���ت الحكومة �سعوبًة في تدبي���ر التمويل الالزم 

للم�سروع))(.
كم���ا ا�سطرت الحكوم���ة الزيمبابوية لإلغ���اء م�سروٍع 
اآخر، وه���و م�سروع »اإن�ساء محطة جوان���دا لتوليد الطاقة 
ال�سم�سي���ة«، ذو قدرة 100 ميج���اوات، وبتكلفٍة تزيد على 
00) ملي���ون دولر، لوجود �سبهات ف�س���اٍد في عملية طرح 
الم�س���روع للمناق�س���ة))(، وذل���ك عل���ى الّرغم م���ن تعهد 
الحكوم���ة بانتظام الّتيار الكهربائي خالل فترات الذروة، 
وتعتم���د في ذل���ك اأي�سًا عل���ى م�سروعاٍت �سخم���ة لتوليد 
الطاقة من الماء، كم�س���روع »كاريبا« ذي 00) ميجاوات. 
كما تقوم- ل�س���ّد العجز- با�ستي���راد الكهرباء من جنوب 
اإفريقي���ا وموزمبيق، حيث ي�سل قْدر الم�ستَرى من هاَتْين 
الدولَتْين اإل���ى 600 ميجاو�ط لتغطي���ة �حتياجاتها كاملًة 

ذات ال� 1600 ميجاو�ط)4(. 
فيم���ا ل تزال دوٌل اأخرى، ُتعّد م���ن القوى الإفريقية، 

 AfBD approves Cote d’Ivoire’s US$28m  )1(
for off grid projects, at: www.construction-

reviewonline.com

 Zimbabwe halts solar street light project,  )((
at: www.constructionreviewonline.com

 Zimbabwe calls for cancellation of   )((
Gwanda solar project, at: www.construc-

tionreviewonline.com

 Zimbabwe to ensure no Winter blackouts  )4(
 at: www.constructionreviewonline.com

���ة بالطاقة، فنج���د نيجيريا  اح���ة الخا�سّ بعي���دًة ع���ن ال�سَّ
تخط���ط لتنفي���ذ م�سروع���اٍت ف���ي قط���اع �لطاق���ة لتوفير 
الكهرب���اء 4) �ساع���ة يومّيًا، ولكن بالعتم���اد على الوقود 
الأحف���وري، المتوف���ر لدى الدول���ة بغزارٍة ف���ي اإقليم دلتا 

النيجر)5(.

�شوء  على  �لإف��ري��ق��ي  �لم�شتقبل  ر�ب��ع��ًا: 
�لمعطيات �لحالية لقطاع �لطاقة:

اإفريقي���ا  يتعر����س الدار����س لأو�س���اع الطاق���ة ف���ي 
خ�سو�س���ًا، والدار����س لالأو�ساع الإفريقي���ة ب�سفٍة عاّمة، 
لع���دة تحّديات، تتعلق بح�سوله على بياناٍت دقيقٍة لقيا�ٍس 
دقي���ٍق لالحتياجات، ومقارنته���ا بالإمكانيات المتاحة، اأو 
المقارنة بين نتائج الدرا�سات والواقع المعا�س باإفريقيا، 
جوع لكتاب���ات باحثين اإفريقّيي���ن، اأو كتابات  اأو حّت���ى الرُّ
الناظري���ن له���ا من الخ���ارج، حي���ث يرك���ز بع�سهم على 
تقدي���م نماذج النج���اح، فيما يتجه اآخ���رون للتركيز على 
المعان���اة والم�س���كالت المتج���ذرة ف���ي القارة؛ م���ن فقٍر 

ومر�ٍس.. وخالفه.
وعل���ى الّرغم م���ن ذلك؛ فق���د ات�سح لن���ا من خالل 
ة باالإمكانيات و�لفاعلين  �لخر�ئط �لتي در�سناها، �لخا�سّ
والم�سروع���ات المنّف���ذة في مج���ال الطاقة ف���ي اإفريقيا، 

عدة حقائق موؤكدة: 
1( التفت���ت العديد من الدول لأهمية الطاقة بالفعل، 
واأ�سبح���ت اإفريقي���ا تحت�س���ن اأكب���ر م�سروع���ات الطاقة 

ال�سم�سية في العالم- كما ذكرنا-.
)( ق���ّدم قط���اع الطاقة لإفريقي���ا حل���وًل لم�سكالٍت 
تج���ذرت لعق���ود، وكان اأ�سا�سه���ا التكلف���ة العالي���ة، لم���ّد 
�سبكات ربط كهرباء ت�سل للمناطق �لنائية، فقد �ساعدت 
»الحل���ول الذكّية المبتكرة«- لمحط���ات الطاقة ال�سم�سية 
ال�سغي���رة- بع����س الحكوم���ات الإفريقي���ة عل���ى تح�سين 

م�ستوى الخدمات والمرافق المقّدمة لمواطنيها.
)( وَقَف التموي���ل– على الرغم من اجتذاب الطاقة  
للعدي���د م���ن ال�س���ركاء- عقبًة عاتي���ة اأمام بع����س الدول 

 Lagos to begin embedded power project  )5(
in July 2018, at: www.constructionrevie-

wonline.com
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الإفريقي���ة، ودفع بها ف���ي بع�س الأحيان اإل���ى اإلغاء بع�س 
الم�سروعات المخططة في مجال الطاقة.

4( عل���ى الّرغم من ثراء اإفريقيا فيما يتعلق بالطاقة 
ال�سم�سي���ة، وعلى الّرغم من اأنه الم�سدر الأكثر ا�ستدامًة 
على الإطالق، لكن بع�س ال���دول الإفريقية ل تزال تعطي 
الطاق���ة المائية اأولويًة؛ على الّرغم م���ن عدم ال�ستدامة 
لهذا الم���ورد على النح���و ال�سالف �سرح���ه، ب�سبب نوبات 
الجف���اف المتكررة، ومن اأمثلة تلك ال���دول: اإثيوبيا ودوٌل 
اأخ���رى)1(، ول يعن���ي ذل���ك اإن���كار ق���درات بع����س الدول 
الإفريقية في مج���ال توليد الطاقة من المياه، حيث ُتقّدر 
اإمكانيات الطاق���ة المائية في الكونغو الديمقراطية بنحو 
100 األ���ف ميجاوات، اأي اأنها ثال���ث اأكبر دولٍة في العالم، 
ل ي�سبقها �سوى ال�سين ورو�سيا في هذا المجال، لكنها ل 

ت�ستغل اإل 5.)% وفقًا لتقديرات عام 014)م.
5( ال تحتاج �إفريقيا فق���ط �إلى بناء قدر�ت �لتوليد، 
ولكنها تحتاج �أي�سًا �إلى ربط �لطاقة �لمولدة باحتياجاتها 
على م�ستوى الدولة الواحدة، وعلى م�ستوى الجوار اأي�سًا، 
ما ي�ستدعي الّتعاون اإقليمّيًا بين الدول القادرة على توفير 

فائ�س، وتلك التي تعاني نق�سًا في الطاقة المتاحة.

و�لخال�شة:
اأّن قطاع الطاق���ة يحمل العديد من الفر�س التنموية 
للق���ارة الإفريقي���ة، ويمك���ن اأن تاأخذ تل���ك الفر�س طابع 
ال�ستدام���ة اإذا تّم التركيز على الطاق���ة ال�سم�سية؛ لأنها 
الم�س���در الأكثر ا�ستدامًة على الإطالق، وقد بَدت بالفعل 
دوٌل اإفريقّية ع���دة على وعٍي كبيٍر بما يحمله هذا القطاع 
من فر����س، ولكن ا�سط���دم بع�سها بعائ���ق التمويل، وهو 
م���ا يدفع اإل���ى البحث عن بدائ���ل، اأهّمها تعزي���ز الّتعاون 
ًة مع حالة التفاوت  الإقليم���ي بين الدول الإفريقي���ة، خا�سّ

في الخبرات والقدرات الب�سرّية والقت�سادية. 
وف���ي كّل الح���الت؛ ي�سي���ر الواق���ع الحال���ي لقط���اع 
الطاق���ة في اإفريقيا- على النح���و المدرو�س- اإلى اأّن هذا 

 Ethiopia invites bidders to develop   )1(
550MW Didesa hydroelectric power pro-
ject, at: www.constructionreviewonline.

 com

اجتذبت مشروعات الطاقة 
في إفريقيا قطاعًا عريضًا 
 للدول والشركات 

ً
، فإضافة

من داخل القارة سعى الكثير 
من غير األفارقة، سواء من 
القوى اإلقليمية والدولية أو 

دول الجوار، لالنخراط في هذا 
القطاع بإفريقيا

القطاع �سيدفع بتغيير مالم���ح الخريطة الإفريقية خالل 
ال�سنوات القليل���ة القادمة، �سواء فيما يتعّلق بمعدلت نموٍّ 
اقت�س���ادي قد ترتفع بزيادة الطاق���ة الموّلدة، وما يحمله 
ذلك من اأثٍر ف���ي اأّي هيكٍل اقت�سادي اأو ب�سبكة العالقات 
الإقليمية والدولّية لإفريقيا؛ نتيجَة اجتذاب قطاع الطاقة 
لم�ستثمرين اأفارق���ة وغير اأفارقة، وهي جميعها موؤ�سراٌت 
ت���دلُّ عل���ى �سح���ة فر�سي���ة الّدرا�سة ب���اأّن: الطاق���ة تمّثل 

ال�سبيل الأمثل لتنميٍة اإفريقّية م�ستدامة �
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 لتحديات التنمية
ٌ

إصالح التعليم حل
في إفريقيا

حكيم نجم الدين
كاتب وباحث نيجيري

بع�د مغادرتهم المزعوم�ة– اإلى فق�دان التعليم 
ف�ي العدي�د م�ن دول الق�ارة لل�روح الإفريقية 
الأ�شيلة، التي تهدف اإلى منح الطاب المهارات 
والمعرف�ة الت�ي تجعله�م اأع�ش�اًء متكاملين في 
مجتمعاته�م المحلية، ي�ش�تطيعون بناء قدراتهم 
التحتي�ة  البن�ى  لتنمي�ة  موارده�م  وت�ش�خير 

وال�شتجابة لاحتياجات الجتماعية))(.

Masemula M.B. (2015) Whose Knowl-   )((

نظ�ام التعليم الموروث في غالبية كان 
الدول الإفريقية نظامًا ا�شتعمارّيًا، 
هدف�ه الأ�شا�ش�ي اإن�ش�اء ق�وة عمل تعتم�د على 
والإب�داع،  المب�ادرة  روح  ف�ي  ال�ش�تعماريين 
وتخ�دم م�ش�الحهم وتلّب�ي احتياجاته�م ف�ي 
ال�دول التي �ش�يطروا عليها)1(، مم�ا اأدى– حتى 

 Nwanosike, O. F., & Onyije, F. (2011).   )1(
Colonialism and education. Mediterrane-
.an journal of social sciences, 2(4), 41-47
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وقد �سقطت الأقنعة عن حقيقة هذه الأنظمة التعليمية 
الموروثة بعد اأكثر من ن�سف قرن- اأو عقود- من ا�ستقالل 
ال���دول الإفريقي���ة، وك�سف���ت مختلف التحدي���ات، ومطالب 
�لمجتم���ع �الإفريق���ي و�لعال���م �لتناف�س���ي، نق���اط �سعفها؛ 
في ظ���ّل الظروف المتغي���رة في القرن الح���ادي والع�سرين 
)الع�س���ر المعلومات���ي والرقمي( ال���ذي ت�ساحبه الأزمات 
الجدي���دة والمتجددة، ليك���ون من ال�س���روري ت�سميم نوٍع 
جدي���ٍد من التعليم، اأو تطويره تطويرًا �ساماًل، ليتنا�سب مع 
تاري���خ الدول الإفريقي���ة، وليتجاوب مع ظ���روف التحديات 

الراهنة.
وقد �سّج���ل الدكتور »كوفي بو�سي���ا«، رئي�س وزراء غانا 
م���ن 1969م اإل���ى )197م، اعتراف���ه بف�سل نم���وذج التعليم 
ال�ستعماري في بالده- قب���ل �سل�سلة الإ�سالحات التعليمية 
الت���ي �سهدته���ا غان���ا حتى ع���ام 007)م– حيث ق���ال: »في 
نهاي���ة �سنت���ي الأول���ى ف���ي المدر�س���ة الثانوي���ة -مدر�س���ة 
Mfantsipim ف���ي كيب كو�س���ت/ غانا-، ُعْدُت اإلى 
البي���ت ف���ي بلدي���ة وينت�س���ي Wenchi لق�س���اء عطل���ة 
عي���د المي���الد، ل���م اأُزر المن���زل لم���دة اأربع �سن���وات، وفي 
تلك الزي���ارة اأ�سبحُت عل���ى علٍم باألم عزلت���ي، لقد فهمُت 
مجتمعن���ا اأقّل بكثير من الأولد في عمري الذين لم يذهبوا 
ق���ّط �إل���ى �لمدر�س���ة. وعلى م���ّر �ل�سني���ن، بعدم���ا �لتحقُت 
بالكلي���ة ثم الجامعة، �سعرُت ب�سكٍل متزايٍد اأن التعليم الذي 
تلقيُت���ه عّلمني اأكثر واأكثر ع���ن اأوروبا، وب�سكٍل اأقّل واأقّل عن 

مجتمعي الخا�س!«)1(.
فلي����س م���ن الم�ستغ���رب اإذًا اأن تتزاي���د الدع���وات اإلى 
التطوي���ر والإ�س���الح))( المتمث���ل ف���ي المطالب���ة ب���اأن ُتولي 

edge is Transmitted through Public Edu-
 cation in Africa?. In: Abdi A.A., Shultz L.,
Pillay T. eds Decolonizing Global Citizen-

.ship Education. 173-178

Rodney, W. (2012). How europe under-   )1(
 developed Africa. Pambazuka Press. p.

.246

))( يرجى النظر اإلى:
 Eger, K. (2016). An Analysis of Education
 Reform in SubSaharan Africa. Claremont
 College. P. 86; Kevin Watkins (2016).

ال�سيا�س���ات الوطني���ة تزوي���د الطالب بالمه���ارات الالزمة 
اهتماماته���ا؛ لتلبي���ة احتياجاته���م ومواجه���ة الم�س���كالت 
والق�ساي���ا المحلية، ب���دًل من الهتمام المعه���ود باكت�ساب 
المعرف���ة التي غالبًا ما تثبت عجزها ف���ي معالجة الق�سايا 

الجتماعية والتنموية الوطنية.
 فف���ي نهاي���ة ع���ام 017)م؛ ق���ّدر المكت���ب الوطن���ي 
ب����  ف���ي نيجيري���ا  النيجي���ري لالإح�س���اء ن�سب���ة البطال���ة 
18.8%))(. واأ�س���ارت درا�س���ة بريطاني���ة في ع���ام 014)م 
اإلى اأّن م���دة البحث والح�سول عل���ى الوظيفة في كينيا قد 

ت�ستغرق حوالي 5 �سنو�ت في �لمتو�سط)4(. 
اأم���ا ق���ادة الأعم���ال وروؤ�س���اء الموؤ�س�س���ات باإفريقي���ا؛ 
فدائم���ًا م���ا يقول���ون: اإّن هن���اك وظائف؛ لك���ن النق�س في 
المواه���ب الماهرة لأدائها. ويف�سر البع�س ذلك باأّن للقيود 

 Africa›s great opportunity for reform. The
Guardian UK, available online https://goo.

.gl/9Ci9Px accessed on 19 July, 2018

National Bureau of Statistics (2017), “La-  )((
 bor Force Statistics Vol. 1: Unemployment
 and Underemployment Report,” available
for download at: http://nigerianstat.gov.ng/
.download/694 accessed on 19 July, 2018

British Council (2014), “Can higher edu-  )4(
cation solve Africa’s job crisis? Under-
standing graduate employability in Sub-
 Saharan Africa,” available for download
 at: https://goo.gl/JEdTuj accessed on 19

.July, 2018

»شعرُت بشكٍل متزايٍد أن 
مني 

ّ
التعليم الذي تلقيُته عل

أكثر وأكثر عن أوروبا، وبشكٍل 
 عن مجتمعي 

ّ
 وأقل

ّ
أقل

الخاص!«- د. »كوفي بوسيا« 
رئيس وزراء غانا-
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المالية و »راأ�س المال الب�سري« والبنية التحتية تاأثيرًا �سلبّيًا 
على نطاق المه���ارات التي يكت�سبها الطالب ونوعيتها، واأّن 
هن���اك فجوًة �سا�سع���ًة بين ما تقّدم���ه الموؤ�س�سات التعليمية 

لطالبها والمهارات المطلوبة في ال�سوق)1(.
وعل���ى ما �سبق، وبعي���دًا عن مجّرد اإع���ادة ت�سميم 
المناه���ج اأو تعديلها، يوؤكد دعاة الإ�س���الح التعليمي اأّن 
التحّول الناجح من التعّلم القائم على المعرفة- وهو ما 
يوج���د في عدٍد من ال���دول الإفريقية بما فيها نيجيريا- 
اإل���ى التعلي���م القائم على الكف���اءة المحلي���ة ومتطلبات 
الحّل لالأزم���ات والتحديات الحالي���ة، يتطلب �سيا�سات 
وطني���ة جّدي���ة، واإدم���اج التكنولوجيا في ُنُظ���م التعليم، 
وزي���ادة م�سارك���ة المعلمي���ن واأولي���اء الأم���ور والقط���اع 
الخا�س في عملي���ة �سنع القرار، وتطبي���ق الإ�سالحات 

التعليمية.
ولك���ي يقوم التعليم في الدول الإفريقية بدوره، في حّل 
الم�س���كالت التنموية والتحديات الوطنية، فاإّن هناك اأربعة 
منطلق���ات �سيرّكز عليها الباحث، وذل���ك لإ�سالح الأنظمة 

التعليمية وتطويرها، والحديث عنها تف�سياًل فيما ياأتي:

�إ�شالح �لأنظمة �لتعليمية وتطويرها:
في  �لمحلية  �لإفريقية  �للغات  تبّني  �أوًل: 

�لتعليم:
اإّن الخط���وة الأول���ى ف���ي اإ�س���الح الأنظم���ة التعليمية 
بالبلدان الإفريقية: اأن تناأى هذه البلدان بنف�سها عن تراثها 
ال�ستعم���اري الذي ل يخ���دم م�سالحه���ا وَتقّدمها))(. ومن 
ذل���ك اأن تتبنى هذه ال���دول تعليم الط���الب باللغة المحلية 
الرئي�سي���ة، اإذ باإمكانهم تعّلم لغة اأخرى بعد ح�سولهم على 
م�ست���وى معّين من التعليم. غير اأّن هذا لي�س هو نهج عملية 
التعلي���م في العدي���د من الدول الإفريقي���ة، اإذ يتلّقى معظم 

 Quartz Africa (2016). University degrees  )1(
are not the answer for Africa’s unem-
ployed youth. Available online https://goo.

.gl/gN6f39 accessed on 20 July, 2018

BabaciWilhite, Z. (2013). Local languag-  )((
 es of instruction as a right in education for
sustainable development in Africa. Sus-

.tainability, 55, 1994-2017

الأطف���ال تعليمهم البتدائي بع���د ال�سن���وات القليلة الأولى 
بلغٍة اأجنبية )الإنجليزية اأو الفرن�سية اأو البرتغالية(، فكان 
�لتاأثي���ر �ل�سلبي �لمبا�سر له���ذ� �لنهج �أّن قّلًة قليلًة فقط من 
هوؤلء الأطفال هم َمن ي�ساركون في عملية التعّلم والتفاعل 
معه، والقلي���ل منهم َمن يتمكن من الو�س���ول اإلى الم�ستوى 

النهائي المرغوب من التعليم))(.
وقد حّرر الباحثون »اإليزابيث ز�سيغا، واآخرون« كتابًا 
مهّم���ًا في ه���ذا ال�سدد، حيث اأع���ّد »كينغ�سل���ي اأركوفول« 
ف���ي اأحد ف�سوله تقري���رًا عن برنامج ناج���ح لأطفاٍل غير 
قادري���ن عل���ى اللتح���اق بمدار����س ابتدائي���ة )حكومية اأو 
���ة(، وكان البرنام���ج ُيطل���ق علي���ه ا�س���م »مدار����س  خا�سّ
من اأج���ل الحياة« في �سم���ال غانا، وي�ستغ���رق التعليم فيه 
ت�سعة اأ�سهر، ويتركز في المه���ارات الأ�سا�سية: )القراءة، 

والكتابة، والح�ساب()4(. 
كان التدري����س ف���ي ه���ذا البرنام���ج باللغ���ة المحلية 
الرئي�سي���ة ف���ي المنطق���ة، ومعظ���م المعّلمي���ن في���ه غي���ر 
موؤّهلي���ن لكنه���م متحدث���ون اأ�سلي���ون للغ���ة التدري�س، ول 
ُيدّر����س ف���ي ه���ذا البرنام���ج اأّي لغ���ٍة اأجنبية. وف���ي نهاية 
البرنام���ج يمكن لالأطفال اأن يلتحق���وا بال�سنة الرابعة في 
���ة. اإل اأن ما يثير  المدر�س���ة البتدائي���ة العاّم���ة اأو الخا�سّ
اهتم���ام التربويين حول هذا البرنام���ج اأّن هوؤلء الأطفال 
اأحرزوا تقّدمًا مالحظًا في الدرا�سة كغيرهم من الأطفال 
الملتحقي���ن بالمدار�س البتدائية. وبعب���ارة اأخرى: كانت 
فعالي���ة البرنامج الذي مدته ت�سع���ة اأ�سهر باللغة المحلية؛ 

 Tony Calderbank (2013), How should   )((
Africa teach its multilingual children?. Brit-
ish Council, available online https://goo.
 gl/ZcXLGs accessed on 4 August, (2018);
 Mukama, E 2007 ‘Rethinking languages
 of instruction in African schools’, Policy &
Practice: A Development Education Re-

.view, Vol. 4, Spring, pp. 53-56

 Zsiga, E. C. & Boyer, O. T. & Kramer,   )4(
R.(2015). Languages in Africa: Multilin-
gualism, Language Policy, and Education/
Ghana’s Complementary Education Pro-
 gram. Georgetown University Press. pp.

.71-80
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ت�س���اوي الفعالي���ة نف�سه���ا لث���الث �سن���وات م���ن التعلي���م 
البتدائي في المدار�س العادية)1(.

وعل���ى الرغ���م من نتائ���ج ه���ذا البرنام���ج، وتو�سيات 
ف���ي  وا�ستخدامه���ا  الإفريقي���ة  اللغ���ات  ح���ول  الملتقي���ات 
المدار����س، ف���اإّن اللغ���ات ال�ستعمارية ل ت���زال م�ستخدمًة 
ب�س���كٍل ر�سميٍّ ف���ي مدار�س العدي���د من ال���دول الإفريقية، 
حي���ث تعزو حكوم���ات تلك ال���دول، وزم���رٌة م���ن مثّقفيها، 
الدوافَع- وراء عدم تغيير اللغة الم�ستخدمة وتعزيز لغاتهم 

الإفريقية- اإلى: 
اأ- �سرورة بناء »الهويات الوطنية«. 

ب- وتنمية القت�سادات. 
ج- وتح�سين الآفاق الوظيفية لأجيالها ال�سابة. 

وُه���م بذل���ك يحي���ون لغ���ات غيره���م وي�ساهم���ون في 
انت�ساره���ا؛ بينما يعّززون به���ذه الممار�سة انقرا�س لغاتهم 
الأ�سلي���ة المحلي���ة! هذا بالرغم م���ن اأنه توجد ف���ي اأوروبا 
معاهد مختلفة تدافع عن اللغات الأوروبية، بينما ل تحظى 
معظم اللغ���ات الإفريقية بوجود مثل ه���ذه المعاهد اأو هذا 

العتناء!
وق���د لّخ�س المفّك���ر الأوغندي البروفي�س���ور »محمود 
ممدان���ي« ه���ذا الواق���ع في مقال���ٍة ل���ه، ُن�سرْت موؤخ���رًا في 
مجّل���ة London Review of Books، بعنوان: 
)الجامعة الإفريقية(، عندما قال: »يتحّدث ُمعظمنا- نحن 
الذي���ن خرجوا من ال�ستعمار- اأكثر م���ن لغٍة واحدة. لغات 
ال�ستعمار ه���ي لغاٌت ل بّد منها للعل���وم والمعرفة وال�سوؤون 
العالمي���ة. ث���م هناك لغ���ات ال�سع���وب الم�ستعَم���رة، اللغات 
الت���ي اقُتطع نمّوها من ِقَب���ل ال�ستعمار، فلغاتن���ا الرئي�سية 
)الإفريقي���ة( تبق���ى فولكلوري���ة، محرومة م���ن عاَلم العلم 
والتعّل���م، والثقاف���ة العالي���ة، والقانون والحكوم���ة. وهناك 
ا�ستثن���اءات؛ فف���ي �س���رق اإفريقيا كان���ت لغ���ة ال�سواحيلية 
هي لغ���ة التفاع���ل والثقاف���ة ال�سعبية والخط���اب الر�سمي، 
وكذلك هي �للغة �لم�ستخدمة في �أو�ساط �لتعليم �البتد�ئي 
والثان���وي، ولكنه���ا غير م�ستخدم���ة في التعلي���م الجامعي، 
فف���ي جامعات �س���رق اإفريقيا تتمت���ع ال�سواحيلية بو�سع لغة 
اأجنبية، مع وجود اأق�ساٍم لدرا�سات ال�سواحيلية. فهي لي�ست 

)1(  الم�سدر ال�سابق.

حامل التقاليد العلمية اأو العالمية«))(.
ويج���در الذك���ر هن���ا اأّن دوًل اإفريقية تحرك���ْت حديثًا 
لدرا�س���ة كيفي���ة ا�ستخ���دام لغاته���ا المحلي���ة ف���ي اأنظمتها 
والوكال���ة  الإثيوبي���ة  الحكوم���ة  اأطلق���ت  فق���د  التعليمي���ة؛ 
الأمريكية للتنمية الدولية، في عام 014)م، مناهج القراءة 
في �سبع لغات اإثيوبية لتح�سين مهارات القراءة. في حين لم 
تج���د بعُد حكومة نيجيريا الفيدرالية اأّي اأهمية في الق�سية 
لتف���ادي »اأزم���ة وطنية«، حت���ى اإن كانت بع����س الموؤ�س�سات 
�لتعليمي���ة في �لبالد ت�سترط عل���ى �لمعّلم قبل �لتوظيف �أن 
يتمّك���ن من التح���ّدث باللغة المحلية ف���ي المنطقة الأ�سلية 

لهذه الموؤ�س�سات))(. 
ووّقعت ولية لغو�س في نيجيريا، في فبراير 018)م، 
م�سروع قانون �سار بموجبه تعّلم لغة اليوروبا اإلزامّيًا في كّل 
ة والعاّمة بالولي���ة، واإعالن يوم الأربعاء  المدار����س الخا�سّ
م���ن كّل اأ�سبوع »يوم لغ���ة اليوروبا«؛ حيث يج���ري التدري�س 

والمحادثة في مدار�س الولية بهذه اللغة)4(.
وفي المقاب���ل؛ اإذا كان التعليم ف���ي بع�س المجتمعات 

Mamdani, M., (2018). The African Uni-   )((
 versity. London Review of Books, vol.
 40 no. 14 pp. 29-32. Available online at
https://www.lrb.co.uk/v40/n14/mahmood-
 mamdani/theafricanuniversity Accessed 3

.August 2018

Adedeji, Segun Olugbenga, & Olanre-   )((
waju Olaniyan (2011). Improving the Con-
 ditions of Teachers and Teaching in Rural
 Schools across African Countries. Rep.
 Addis Ababa: UNESCO: International
 Institute for Capacity Building in Africa,

.(2011). p. 80

Lagos State Government (2018). Am-   )4(
 bode Signs Seven Critical Bills into Law.
 available on:  https://goo.gl/LBYGRL/
 accessed on 20 July, (2018); BellaNaija
 (2018). Lagos State declares Wednesday
 “Yoruba Speaking Day” in Schools with all
 Lessons to be taught in Yoruba. available
 on: https://goo.gl/jgVsAE/ accessed on 21

.July, 2018
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الإفريقي���ة ُينظر اإلي���ه كنقطة انط���الق للنج���اح، والنجاح 
لدى �لبع����ض مرتبٌط بلغة �لخدمة �لمدنية و�لقانون وقطاع 
ال�سركات- وبالتالي لغة القوى ال�ستعمارية ال�سابقة-، فاإّن 
اأّي محاول���ة لتغيير لغة التدري�س اإلى اللغة المحلية �ستواجه 
مقاومًة �سر�سة، لي�ض فق���ط من �لحكومات ولكن من �الآباء 
والمجتمع���ات الت���ي تعتق���د اأن ب���دء الأطفال عملي���ة التعّلم 
باللغ���ة غير الإنجليزي���ة اأو الفرن�سية �ستعيق ح�سولهم على 
م�ستقب���ل اأف�سل اأو التذك���رة لأوروبا. وكّل ه���ذا وغيره مما 
يكافحه الموؤلف الكيني »نغوغي واثونغو«، ال�سهير بلقب »اأبو 
ت�سفي���ة ا�ستعمار العقل«، من خ���الل موؤلفاته حول �سرورة 
ت�سفي���ة العق���ل الإفريق���ي م���ن ال�ستعمار، واأهمي���ة نه�سة 
اللغات الإفريقية)1(. كما �ساركه في ذلك اأي�سًا البروفي�سور 
الكونغول���ي »نكونك���و كاموانغامالو«، اأ�ست���اذ الل�سانيات في 
جامع���ة ه���وارد الأمريكية، الذي دعا ال���دول الإفريقية اإلى 
�لتخطي���ط للمكان���ة �للغوي���ة بو�سفها و�سيلًة لزي���ادة تد�ول 
اللغ���ات الإفريقي���ة الأ�سلية، وعالج في كتاب���ه، الذي �سدر 
ف���ي ع���ام 016)م، المع�سل���ة التي ُتث���ار دائمًا ح���ول كيفية 
التروي���ج للغ���ات الإفريقية الأ�سلية بو�سفه���ا و�سيلًة للتعليم 
في �الأنظمة �لتعليمية �الإفريقية، بالربط بينها- �أي �للغات 
الإفريقية- وبين التنمية القت�سادية في القارة، اإذ اللغات 
المحلي���ة ت�س���ّكل ج���زءًا ل يتجزاأ م���ن التنمي���ة الجتماعية 

وال�سيا�سية والقت�سادية لأي اأّمة))(. 

الكتابة  رواد  يعّد من  كينيا،  وروائي من  وكاتب  )1(  هو مدر�س 
بعد  )ما  ُكَتاب  من  الأ�سغر  الجيل  ومن  الحديثة،  الإفريقية 
ال�ستعمار(، تخّلى نغوغي بعد �سجنه، في عام 1978م، عن 
تبني الإنجليزية لغًة اأ�سا�سيًة في كتاباته ل�سالح لغته الأّم لغة 
بعد  )ما  اإلى  )ال�ستعمار(  من  النتقال  وكان:  )الكيكويو(. 
ال�ستعمار(، واأزمة الحداثة واللغات الإفريقية، من الق�سايا 
الرئي�سة في العديد من كتاباته، وخ�سو�سًا في كتابه ال�سهير 
عن ت�سفية ا�ستعمار العقل و�سيا�سة اللغة في الأدب الإفريقي:
 Wa Thiong›o, N. (1994). Decolonising the
 mind: The politics of language in African

.literature. East African Publishers

))(  يرجى النظر اإلى:
 Kamwangamalu, N. M. (2016). Language
Policy and Economics/ Language Plan-
ning and the MediumofInstruction Co-
 nundrum in Africa. Palgrave Macmillan
 UK. pp.105125; Kamwangamalu, N. M.

ل�شانعي  �لمعلمين  م�شاركة  زي��ادة  ثانيًا: 
�ل�شيا�شات:

اإذا كان عل���ى اإفريقي���ا وبلدانه���ا اإع���ادة النظ���ر ف���ي 
نظامه���ا التعليم���ي، وف���ي ال�سيا�س���ات التي تعي���ق مواكبته 
لمتطلب���ات القرن الحالي، فمن ال�سروري اعتبار المعلمين 
ج���زءًا اأ�سا�سيًا م���ن الحّل، ولي�س جزءًا م���ن الم�سكلة، ومن 
الأهمي���ة بم���كاٍن اأن ُي���درج المعلمون ف���ي الم�ستويات العليا 
م���ن الوزارات التعليمية كي »يحقق���وا من واقعية« �سيا�سات 

القطاع التعليمي وبرامجه وت�سريعاته.
اإّن م�ساركة المعلمين، ووجودهم في نقا�سات ال�سيا�سة 
العاّم���ة الت���ي توؤثر ف���ي التعليم، تجل���ب اإلى طاول���ة الحوار 
الإ�سالح���ي خبرات ميدانية مهمة، وتك�سف عن احتياجات 
الف�س���ول الدرا�سي���ة، م���ن ال�سعي���د المحلي اإل���ى اهتمام 

�سانعي ال�سيا�سة في المكاتب العليا. 
وقد قّدم���ت درا�س���اٌت مختلفة، ع���ن اأ�ساليب وجوانب 
م�سارك���ة المعلمي���ن ف���ي نقا�س���ات وا�ستراتيجي���ات اإدارة 
الإ�س���الح، نظرًة ثاقبًة لنج���اح هذه العملي���ات الت�ساركية، 
ويناق�س���ون  مع���ًا،  يعمل���ون  الذي���ن  للمعلمي���ن  اأّن  واأك���دت 
الق���رارات م���ع �سانع���ي ال�سيا�س���ات ومتخذي الق���رارات، 
تاأثيرًا كبيرًا في الط���الب، والإنجازات الدرا�سية، وتحقيق 

الأهداف الوطنية))(.
كم���ا اأّن تاأّث���ر المعل���م بمواق���ف المجتم���ع تج���اه القيم 
الوطني���ة للتعليم والعالقة بين المدار�س والمجتمع؛ يوّلد فيه 
�سعورًا قوي���ًا بالم�ساءلة الأخالقية والمجتمعي���ة، لأّن التعليم 
اأكب���ر م���ن مج���رد وظيفة ف���ي مدر�س���ة، اإن���ه دوٌر ومكانٌة في 

(2000), «A new language policy, old lan-
guage practices: Status planning for Af-
 rican languages in a multilingual South
 Africa.» South African journal of African

.languages (20.1), pp. 50-60

 EdVestors/Rennie Center for Education  )((
& Policy (2013), The Value of Teacher Col-
laboration. School on the Move Best Prac-
 tice Research, p. 10; Milteniene, Lina &
Venclovaite, I. (2012). Teacher collabora-
 tion in the context of inclusive education.

.Specialusis Ugdymas. 27. 99-123
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�لمجتمع، وبالتالي يرتبط بال�س���رف و�لم�سوؤولية)1(، ما يعني 
اأي�س���ًا اأّن م�سارك���ة المعّل���م في حوار  الإ�س���الح وعملياته  ما 
�سبق تو�سيف عام لدور اإ�سالح التعليم في معالجة التحديات 
التنموي���ة عل���ى م�ستوى الق���ارة، و�سناأخذ دول���ة واحدة نركز 
الحدي���ث عليه���ا لتكون مثال يت�سح به المق�س���ود، ويبرز دور 
الإ�س���الح المن�سود.  تعط���ي المجتمعات الريفي���ة والبلديات 
النائي���ة فر�سة التمثي���ل الواقعي على الم�ست���وى الوطني. ول 
يعن���ي هذا اأي�سًا تجاهل اإج���راء محادثات قائمة على الحلول 
بي���ن �سانعي ال�سيا�سات والإدارّيين، والمانحين، والمنظمات 
غير الحكومية، والمهتمين ببناء القدرات وتدريب المعلمين، 
حول التحديات والفر�س في مجال التعليم بالقارة الإفريقية.

ثالثًا: جعل �لتعليم عن�شرً� �أ�شا�شيًا لتحقيق 
�لتنمية:

 اإّن مقول���ة: »اإفريقي���ا قارة ولي�ست دول���ة« تذّكر دائمًا 
ب���اأّن الهتمامات الجتماعية والقت�سادية والأمنية تختلف 
م���ن دولٍة اإلى اأخرى، ومع ذل���ك؛ فاإّن ما تواجهه بع�س هذه 
الدول ه���ي ق�سايا ت�س���ّكل العوائق اأمام التنمي���ة. واإذا كان 
التعلي���م– ف���ي معن���اه ال�سام���ل والمتكام���ل- م���ن �سمي���م 
التنمي���ة القت�سادي���ة؛ فعلين���ا العت���راف ب���اأّن العديد من 
القت�س���ادات الإفريقي���ة ل ت���زال تفتق���ر اإل���ى الإمكانيات 

الكاملة لأنظمتها التعليمية))(. 
ومن ال�سائ���ع- حتى وقٍت قريب- اأن ينظر اإلى التنمية 
بو�سفه���ا مجرد زيادة في اإجمال���ي الناتج المحلي لأي بلد، 
اإل اأّن الوقائ���ع في ال�سنوات الأخي���رة اأثبتت �سيق اأفق هذا 
النظ���ر وغمو�سه، فمعظ���م القت�س���ادات الإفريقية ت�سهد 
نم���ّوًا اقت�سادي���ًا مّطردًا خ���الل ال�سن���وات الما�سية، ولكن 

Barrett, A. M. (2005). Teacher accounta-  )1(
 bility in context: Tanzanian primary school
 teachers' perceptions of local community
 and education administration. Compare: A
 Journal of Comparative and International

.Education, 35(1), 43-61

 Wang, Y., & Liu, S. (2016). Education,   )((
 Human Capital and Economic Growth:
 Empirical Research on 55 Countries and
Regions (1960-2009). Theoretical Eco-

.nomics Letters, 6(02), 347

دون تنمي���ٍة اجتماعية وتطوراٍت محلي���ة حقيقية))(، وكانت 
النتيج���ة اأن لج���اأ ال�سباب والعاطلون ع���ن العمل اإلى فر�ٍس 
اأخرى خطيرة: الهجرة، والن�سم���ام للحركات المتطرفة، 

اأو القيام باأن�سطة غير �سرعية.
من جانب اآخر؛ يجب اأن يكون �سكان بلدان القارة على 
دراية عقالنية ووا�سحة بخياراتهم وتوجهاتهم الم�ستقبلية 
عبر ق���دٍر- ولو كان قلياًل- من التعلي���م النوعي. وفي حين 
تتمي���ز الأنظم���ة التعليمي���ة الحالية في بع�س ال���دول داخل 
القارة باأنها تبلغ من العمر حوالي 40-50 �سنة ما�سية دون 
اإ�سالح���اٍت جدية؛ مع اإبقاء اإطار العمل الهيكلي والتنفيذي 
ال�ستعم���اري، ف���اإّن ه���ذه الأنظم���ة التعليمي���ة– بالتالي– 
ُتِع���ّد الطالب لعاَل���م 50 �سنة ما�سية ولي����س لعاَلم اليوم اأو 

الم�ستقبل.

ر�بعًا: تاأهيل نوع جديد من �لخريجين:
يتطل���ب الحدي���ث عن اإ�س���الح التعليم، ليك���ون مفتاح 
ح���لٍّ لالأزمات والتحديات في اإفريقي���ا، اأي�سًا: التطرق اإلى 
طريق���ة تعليم الطالب- بغ�ّس النظر عّما يدر�سونه اأو قيود 
الموارد التي يواجهونها-؛ لأنها ت�سّكل كيفية تفكيرهم، وما 
�سيفعلونه عند توليهم المنا�سب المختلفة، وتاأمينهم للمهن 
والوظائ���ف. فاأرباب العمل في القرن الحادي والع�سرين لم 
يع���ودوا يبحثون عن الخريجين حامل���ي ال�سهادات الموؤّثرة 

 Chandy, L. (2015). Why is the number of  )((
poor people in Africa increasing when Af-
 rica’s economies are growing. Brookings

.Institute: Washington DC, USA

إّن مشاركة المعلمين 
ووجودهم في نقاشات 

السياسة العاّمة التي تؤثر في 
التعليم؛ تجلب إلى طاولة 
الحوار اإلصالحي خبرات 

ميدانية مهمة
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فقط)1(، الأمر الذي جع���ل بع�س ال�سركات ورجال الأعمال 
يزيل���ون ت�سنيف���ات الدرج���ة العلمي���ة من متطلب���ات قبول 
الموظ���ف؛ لأنهم ي���رون اأّن النجاح الأكاديم���ي يختلف عن 

النجاح المهني))(.
اإّن النوع الجديد م���ن الخريجين، الذين تحتاج اإليهم 
ق���ارة اإفريقي���ا لمواجه���ة التحدي���ات، ُهم َم���ن ي�ستطيعون 
التفكي���ر باأنف�سه���م، ويمكنه���م الندماج في بيئ���ات العمل 
بخط���ى �سريعة، وتعّلم طرٍق جدي���دة لأداء المهام، وتطوير 
حلول مبتكرة لم�سكالٍت حقيقية.. وهذه قدراٌت تعتمد على 

كيفية تدري�س الطالب اأكثر من اعتمادها على ما تعّلموه.
ولي�س من نافلة الق���ول اأننا في لحظٍة فريدٍة في تاريخ 
التعليم، حي���ث المعلومات المتوفرة الي���وم كانت نادرًة في 
ال�سابق، كما اأّن التطورات التي حققها العالم، في ال�سنوات 
ال����15 الما�سي���ة، غيرت مفاهيمنا في الكثي���ر من الق�سايا 
التعليمي���ة، و�ساهم���ت ب�س���كٍل ج���ذريٍّ ف���ي توجي���ه طريقة 

تفكيرنا في المدار�س والموؤ�س�سات التعليمية.
ففي نموذج التعليم التقلي���دي؛ يعني »التعّلم« الو�سول 
اإل���ى المعلوم���ات والمعرفة، والم���وارد التعليمي���ة وخبرات 
التدري����س. اأما اليوم؛ فقد �سهل���ت التكنولوجيا لأّي �سخ�سٍ 
الح�س���ول عل���ى المعلوم���ات والمعرف���ة وم���وارد التعّلم))(، 
ف�س���ار المطلوب من المتخرجين ه���و براعتهم واإبداعهم، 
وقدرته���م على التغلب على التعقي���دات، وبناء عاَلٍم م�سالم 

والمحافظة عليه.

)1(  م�سدر �سابق:
 Quartz Africa (2016). University degrees are
 not the answer for Africa’s unemployed

.youth

 Ernst & Young (2015), EY transforms its  )((
recruitment selection process for gradu-
 ates, undergraduates and school leavers.
 Available online https://goo.gl/MFHUxX

.accessed on 25 July, 2018

 Del Campo, J. M., Negro, V., & Núñez, M.  )((
 (2012). Traditional Education vs Modern
 Education. What is the Impact of Teaching
Techniques' Evolution on Students' Learn-
 ing Process?. INTED (2012) Proceedings

.pp. 5762-5766. IATED

ه���ذا، وتحتاج الموؤ�س�سات التعليمية اإلى اإعادة التفكير 
ف���ي نهجه���ا للتعّل���م؛ كي تنت���ج ذوي مه���ارات ف���ي التفكير 
النق���دي، والقي���ادة، والتعاون، وحّل م�س���كالت المجتمعات 
المحلي���ة بما يتوافق مع الحياة الحديث���ة. وعلى الرغم من 
اأّن عددًا قلياًل من المدار�س والجامعات العاّمة بداأت تهتّم 
بطريقٍة اأكثر تطورًا في عملية التعليم والتعّلم؛ اإل اأّن عملية 
التعّل���م ف���ي غالبي���ة الموؤ�س�س���ات التعليمية العاّم���ة ل تزال 
تح���دث في قاعات المحا�سرات الكبيرة، ويكافئ الأ�ساتذة 
طالبهم على قدرته���م لتذّكر المعلومات وتكرارها، وهذا- 
كم���ا اأظهر باحثون مثل عالم الفيزي���اء الحائز على جائزة 

نوبل »كارل ويمان«- اأحد اأقّل طرق التعّلم فعالية)4(.
وفي محاول���ٍة لتح�سين اإع���داد ال�سباب، ح�س���ب ميولهم 
ال�سخ�سية وتطورات �سوق العمل، اأطلقت كينيا، في بداية عام 
018)م، برنامج���ًا تعليمّيًا جديدً�- ُخّط���ط له منذ �سنو�ت-، 
يه���دف هذا البرنام���ج- من بين اأم���وٍر اأخرى- اإل���ى التركيز 
ف���ي المه���ارات وتف�سيلها عل���ى المعرف���ة، واإدراج المزيد من 
مقررات ودورات العلوم والتكنولوجيا والهند�سة والريا�سيات 
رئي�سي  اإ�سالح  ثان���ي  ليكون  المهني،  والتدري���ب   STEM

للمناهج المدر�سية الوطنية في كينيا منذ ال�ستقالل)5(.
واإذا كان التعام���ل ممكن���ًا م���ع بع����س التحدي���ات التي 
تواجه التعليم في الدول الإفريقية على الم�ستوى الموؤ�س�سي 
والوطن���ي، اإل اأّن ج���زءًا منه���ا يتطل���ب اتب���اع نه���ٍج اإقليميٍّ 
وق���اري. واإذا كان عل���ى الحكوم���ات الإفريقي���ة وموؤ�س�سات 
التعلي���م في كّل دولٍة مواجهة ه���ذه التحديات؛ فاإنها تحتاج 
�إل���ى �لتخطي���ط و�البت���كار و�لتع���اون م���ع جمي���ع �أ�سحاب 
الم�سلحة، وذل���ك لأّن هذه البل���دان الإفريقية تملك قدرة 
تحوي���ل هذه التحديات اإلى فر����سٍ لجعل اأنظمتها التعليمية 

ناب�سًة بالأ�سالة والحداثة والإنتاج.

Deslauriers, L., Schelew, E., & Wie-   )4(
 man, C. (2011). Improved learning in a
 largeenrollment physics class. Science,

.332(6031), 862-864

Emmanuel Wanjala (2017), New 2-6-3-   )5(
 3-3 curriculum: How different is it from the
 8-4-4 system? The Star Kenya, available
 online https://goo.gl/Q7jJeM accessed on

.25 July, 2015
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ما �سبق تو�سيف عام لدور اإ�سالح التعليم في معالجة 
التحدي���ات التنموي���ة على م�ست���وى الق���ارة، و�سناأخذ دولة 
واحدة نركز الحديث عليها لتكون مثال يت�سح به المق�سود 

، ويبرز دور الإ�سالح المن�سود.
�إ�شالح �لتعليم في �لنيجر

كان���ت ُكت���ب الباحثي���ن التربوّيي���ن ودرا�ساته���م ف���ي 
نيجيريا حافلًة بفل�سف���ة التعليم والتربية لمختلف المناطق 
النيجيرية؛ فكان لليوروبا والإيبو، وغيرهما من المجموعات 
ة في تربية الأطفال  العرقية في الجنوب، اأ�ساليبهم الخا�سّ
���ة بممالكهم  عل���ى ثقافاته���م وعاداتهم والمع���ارف الخا�سّ
ومالحمه���ا التاريخي���ة، وللهو�س���ا والف���الن، وغيرهما من 
���ة، وكتاتيب  العرقيات ف���ي ال�سم���ال، اأ�ساليب تربوية خا�سّ

قراآنية لعالقة المنطقة باإمبراطورية مالي الإ�سالمية)1(.
اأم���ا »التعليم« بمفهوم���ه الحديث واأ�ساليب���ه المعهودة 
اليوم؛ فقد بداأ في جنوب نيجيريا– في لغو�س بالتحديد– 
ري���ن في المنطق���ة))(، وذلك بع���د الحاجة  بدخ���ول المن�سّ
الملّح���ة لإع���ادة توطي���ن »العبي���د« المحّررين م���ن اأمريكا 
وبريطاني���ا، وتنفيذ الخط���ة التن�سيرية فيما بي���ن ال�سكان 
رين واجهوا عائقًا في التوا�سل  المحليين، ولأّن هوؤلء المن�سّ
م���ع ال�س���كان الأ�سليي���ن؛ فقد لج���وؤوا اإل���ى اإن�س���اء مدار�س 

)1(  يرجى النظر اإلى:
 Omolewa, M. (2007). Traditional African
 modes of education: Their relevance in
 the modern world. International Review
 of Education, 53(5-6), 593-612; Adeniji,
 B. F. (1983). Indigenous Adult Education
in Yoruba society: A Study in Cultural His-
tory. Journal of the Historical Society of Ni-

 geria, 12(1/2), 81-94; Garba, H. A. (2017).
 The impact of British colonial education on
northern Nigeria: the construction of a pro-
British oriented society. International Jour-

 nal of Advanced Education and Research,
 .V. 2(6), p. 43-49

))(  حكيم نجم الدين )017)م(، ت�سور مقترح لتطوير الإدارة 
الإدارة  �سوء  في  نيجيريا  في  التعليم  لنظام  الالمركزية 
التعليمية في المملكة المتحدة. بحث ماج�ستير غير من�سور، 
العربية،  الدول  جامعة  العربية،  والدرا�سات  البحوث  معهد 

القاهرة/ م�سر، �س87.

لتدري���ب المترجمي���ن الفوريي���ن، وتعلي���م الذي���ن اعتنق���وا 
الن�سراني���ة الق���راءة ليكون���وا م�ساعدي���ن لالإنجيليي���ن في 
اأن�سطتهم. وي���كاد الموؤرخون الأفارقة يتفقون على اأّن جهود 
رين �قت�سرت فقط على �لتعليم �البتد�ئي، و�أنها لم  �لمن�سّ
ُتِفد المجتمعات الت���ي كانوا فيها، لأّن حر�سهم الوحيد كان 
اإقام���ة هذا التدريب لن�س���ر الن�سراني���ة، وا�ستغالله لك�سب 

قلوب المتدينين من ال�سكان لعتناق دينهم))(.
كما اأّن قرار الإدارة ال�ستعمارية بتاأ�سي�س مدار�س في 
نيجيريا لم ينبع من اهتمامها بال�سكان والمجتمع المحلي؛ 
ب���ل كان لحاجتها اإلى نوٍع معّين م���ن الحرفّيين لم�ساعدتها 
في اإدارة الأرا�سي النيجيرية التي ا�ستولت عليها، و�سّمتها 
�سمن اإمبرياليته���ا ال�ستعمارية البريطانية. وهذا ما اأّكده 
الم���وؤرخ النيجيري البروفي�س���ور »�سامويل اأديم���ول اأجايي« 
بقول���ه: »كانت البعث���ات في الجنوب مهتم���ة بالتعليم كاأداة 
التب�سي���ر بالإنجي���ل، بينم���ا وج���دت الإدارة ال�ستعماري���ة 
المدار����س كجه���ات لإنت���اج فئ���ات مختلفة م���ن الموظفين 
القا�سري���ن ك����: الكتبة، والفنيي���ن المبتدئين ف���ي الأ�سغال 

العاّمة، والمفت�سين ال�سحّيين وغيرهم«)4(.

Mart, C. T (2011). British colonial edu-   )((
 cation policy in Africa. Internal Journal of

.English and Literature, 2(9) 190-194

 Ajayi, S. A (2008). The development of   )4(
 free primary education scheme in Western
 Nigeria, 19521966: An analysis. Availabe

من وجهة نظر »الَدْي أرابا«, 
خبيرة التنمية المهنية, فإّن 

نتيجة التحديات التي يعانيها 
نظام التعليم في نيجيريا 
هي: أّن هذا النظام ُينتج 

أعدادًا كبيرة من األشخاص 
العاطلين عن العمل
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ول���م تختل���ف تجرب���ة التعلي���م- منذ ال�ستق���الل- في 
نيجيريا كثي���رًا عن تجربة الفت���رة ال�ستعمارية، ففي حين 
يق���ال اإّن التعليم ال�ستعماري كان نظرّيًا للغاية؛ فقد ُو�سف 
التعلي���م- ما بع���د ال�ستعمار- بتركيزه ف���ي التنمية الأدبية 
والعقلية، واأنه من�س���وج على المنوال الموروث دون مراجعٍة 
حقيقي���ٍة �ساملٍة للنظ���ام)1(؛ اللهم اإل تل���ك التغييرات غير 
الموؤث���رة في المناهج والمواد التعليمي���ة، والتطويرات التي 
قادته���ا بع�س حكوم���ات الولي���ات والموؤ�س�س���ات التعليمية 
عل���ى  للتعلي���م-  الإ�سالحي���ة  المح���اولت  لأّن  ���ة؛  الخا�سّ
الم�ست���وى الوطني ف���ي نيجيري���ا- دائمًا ما تك���ون م�سّي�سة 
ومثي���رة لنقا�ساٍت وطنيٍة حاّدة))(؛ يتحا�ساها- في كثيٍر من 
الأحيان- وزراء التعليم والم�سوؤلون عنه في البالد. ي�ساف 
اإلى ذلك اأّن المحاولت ال�سابقة لإ�سالح التعليم النيجيري 
�سهدت تدخالت برلمانية، و�أعاقها �سوء �لتخطيط، ونق�ض 

الموارد، وتغيير في قادة الإدارات الحاكمة وتوجهاتها.

�أوًل: م�شكالت �لتعليم في نيجيريا:
اإذا كان���ت الإدارة ال�ستعمارية قد اعتبرت التعليم في 
نيجيريا اإحدى ال�سرورات لتحقيق م�سلحتها الإمبريالية؛ 
ف���اإّن الحكوم���ات المتعاقبة منذ ال�ستق���الل اأي�سًا قد اأولت 
التعلي���َم اأهمي���ًة ق�س���وى ف���ي خطاباته���ا، لكنها ل���م تلتزم 
بالعمليات التطبيقية التي من �ساأنها تقديم التعليم بو�سفه 
الأداة ال�سروري���ة لتحقي���ق الم�سلحة الوطني���ة))(، فكانت 

as PDF on: www.ajol.info/index.php/og/
 article/download/52320/40944. accessed

.on 5 August, (2018), p. 6

A. Aboluwodi (2015), Education for So-   )1(
 cial Transformation in Nigeria. Caribbean
Educational Research Journal The Uni-

 versity of the West Indies Vol. 3, No. 2, p.
.122-131

 Muyiwa Gbadegesin (2017), Thoughts   )((
 on Education Reform in Nigeria: Time to
Stop the Drift. Available online https://goo.

.gl/M56sJe/ accessed on 29 July, 2018

 Ibukun, W. O., & Aboluwodi, A. (2010).   )((
 Nigeria’s national policy on education and
the university curriculum in history: Impli-

النتيج���ة اأن تراج���ع َدور الموؤ�س�سات التعليمي���ة في البالد، 
وفقدت مكانتها الإقليمية والقارية)4(. 

وقد ح���ّدد الفاعلون في قطاع التعلي���م النيجيري عدة 
م�س���كالت في قط���اع التعلي���م بالب���الد، اإل اأّن معظمهم 

اتفقوا على النقاط الأربع الآتية:
اأ- �سيا�سات تعليمية متناق�سة.

ب- قّلة تمويل التعليم والبحوث التعليمية.
ج- �سعف كفاءة القدرات الب�سرية.

د- التغيي���ر المتك���رر للقي���ادة التعليمي���ة وف���ق اأهواء 
الأحزاب ال�سيا�سية الحاكمة)5(.

ومم���ا يعّزز فكرة �س���رورة اإ�سالح التعلي���م النيجيري 
م���ا اأفاد به تحقي���ٌق �سحافي، في اأغ�سط����س 017)م، اأنه ل 
يمك���ن لموؤ�س�س���ات التعلي���م العالي في نيجيري���ا �سوى قبول 
6)% من الطالب الذين تقّدموا لاللتحاق بالتعليم العالي، 
حي���ث ت�سي���ر الأرقام الر�سمية اإل���ى اأن اأكثر من 10 ماليين 
طالب �ُسّجلوا في موؤ�س�سات التعليم العالي منذ عام 010)م 
اإلى ع���ام 015)م، ولكن لم ُيقبل منه���م �سوى 674،485،) 
طالب���ًا)6(، اأما نحو 74%- الذين لم يح�سلوا على القبول-؛ 
فعليه���م النتظار لمدة ع���اٍم اآخر لالن�سم���ام اإلى الطالب 
الآخري���ن المتخرجي���ن م���ن التعلي���م الثانوي)7(، م���ا يعنى 
اأّن ح�س���ول الن�سب���ة الكبرى من النيجيرّيي���ن على »�سهادة 
جامعية« في غاية ال�سعوبة، بينما هذه »ال�سهادة الجامعية« 

cation for nation building. Journal of edu-
.cation and practice, 1(2), 1-17

 Dayo Adesulu, Elizabeth Uwandu &   )4(
 Kelechukwu Iruoma (2016), Education in
 Nigeria: The problem’s with quality, not
standards- Akeusola. Vanguard Newspa-
per, available online https://goo.gl/ZkM-

.NYt/ accessed on 30 July, 2018

)5(  الم�سدر ال�سابق.

 Nuruddeen M. Abdallah (2017), %74 of   )6(
 applicants don't get university admission.
 Daily Trust Nigeria Newspaper, available
 online https://goo.gl/h3rrdA/ accessed on

.30 July, 2018

)7(  الم�سدر ال�سابق.



مة متخ�ش�شة في �ش�ؤون القارة الإفريقية 59ثقافية ف�شلية محكَّ

�سرٌط �أ�سا�سي الأد�ء �لخدمة �لوطنية »فيلق �لخدمة �لوطنية 
 National Youth Service لل�سباب النيجيري
Corps«. ول يمك���ن الح�س���ول عل���ى الوظائف- ب�سكٍل 
ر�سم���ي- بغي���ر �سه���ادة الخدمة الوطني���ة، �س���واء وظائف 
حكومي���ة اأو وظائف ُجّل ال�سركات داخ���ل نيجيريا)1(، ومن 
ث���ّم فمن المرّج���ح اأن يظّل معظ���م النيجيرّيين عالقين في 
القطاع غير الر�سم���ي، حيث ل يملكون اأّي خيار �سوى قبول 

وظائف منخف�سة المهارات وقليلة الأجور.
ومن وجهة نظر »لَدْي اأراب���ا«، خبيرة التنمية المهنية 
ورئي�س���ة موؤ�س�س���ة  Visiolaف���ي اأبوج���ا، ف���اإّن نتيج���ة 
التحدي���ات التي يعانيها نظام التعليم ف���ي نيجيريا هي: اأّن 
هذا النظام »ُينتج اأعدادًا كبي���رة من الأ�سخا�س العاطلين 
ع���ن العم���ل، فاأرب���اب العمل يعّب���رون ع���ن اإحباطهم لعدم 
قدرتهم عل���ى ملء فراغ الوظائ���ف؛ لأّن مجموعة المواهب 
المحلية المتاحة �سحل���ٌة جّدًا. والعديد من الوظائف تبقى 

�ساغرًة لهذا ال�سبب الذي يمكن تجّنبه«.
وفي المقابل؛ فاإّن عدم الح�سول على الوظائف يعّر�س 
الماليين للعوز، »ففي الدول الغربية ي�ستطيع النا�س اللجوء 
اإلى الدولة من اأجل �سبكات الأمان الجتماعي«، تقول »لَدْي 
اأراب���ا«، »وفي نيجيريا يلجوؤون اإل���ى عائالتهم الممتدة التي 

اأ�سبحت التزاماتها المالية كثيرًة ومفرطًة اأ�ساًل«))(.
 وعلي���ه؛ ينبغ���ي اأن يت�سّم���ن الإ�س���الح حل���وًل من�ّسقة 
بالتع���اون بي���ن القطاَعين الع���اّم والخا�س، كمب���ادرة تبّني 
التكنولوجيا ف���ي التدري�س من خالل التعّل���م عبر الإنترنت 
ة؛ حتى اإن كان  وغي���ره، وبناء المزيد م���ن المدار�س الخا�سّ
الأخي���ر لن يح���ل الم�سكلة بفعالي���ة؛ لأّن معظم الطالب لن 
يكون���وا قادرين على تحّمل الر�سوم، الأم���ر الذي يدعو اإلى 
زي���ادة التمويل للتعلي���م الأ�سا�سي لتح�سي���ن البنية التحتية 

 National Youth Service Corps: NYSC   )1(
Decree, Section 12. Available on https://
www.nysc.gov.ng/downloads/nyscdecree.

.php/ accessed on 31 July, 2018

 Ladé Araba (2018). Fixing education   )((
system is key to solving Nigeria’s prob-
lems. African Business Magazine, avail-
 able on: https://goo.gl/HfW2Xn/ accessed

.on 31 July, 2018

للمدار�س العاّم���ة، والهتمام بكفاءة المعلمين ورفاهيتهم، 
وتحدي���ث المناه���ج الدرا�سي���ة ح�س���ب احتياج���ات البالد 
والمتطلب���ات الع�سرية، م���ع التركيز في العل���وم الزراعية 

والتكنولوجية والهند�سية والريا�سيات.
وهناك جوان���ب مختلفة يمكن للتعلي���م النوعي الجيد 
في نيجيري���ا اأن ي�ساهم في تحفيزها وحّل تحدياتها: كَدور 
التعلي���م ف���ي تحقي���ق التنمي���ة القت�سادي���ة والجتماعية، 
واأثره ف���ي تقوية الم�ساركة ف���ي العملي���ة ال�سيا�سية، والحّد 
م���ن الظواهر غير المرغوبة ف���ي المجتمع، ف�ساًل عن كون 
التعلي���م و�سيل���ًة لمواجه���ة ال�سراع���ات الإثني���ة والأزمات 

الأمنية في البالد.

�لعد�لة  تحقيق  في  ودوره  �لتعليم,  ثانيًا: 
�لجتماعية و�لحكم �لر�شيد:

 كان الزعيم الجنوب اإفريقي الراحل نيل�سون مانديال 
َم���ن قال يوم���ًا: »التعليم ه���و ال�سالح الأق���وى الذي يمكنك 
ا�ستخدام���ه لتغيير العالم«))(، غي���ر اأّن الأمر يختلف تمامًا 
ف���ي اأجزاء كثيرة من العالم، بما فيها نيجيريا التي ل يزال 
العديد م���ن الأطفال فيها محرومين م���ن التعليم، حتى اإن 
كان وزي���ر التربية والتعليم النيجيري »م���الم ادامو ادامو« 
ق���د �س���ّرح ف���ي يناي���ر 018)م: اأّن ن�سب���ة الأطف���ال خ���ارج 
المدر�سة انخف�ست من 10.5 ماليين اإلى 8.6 ماليين في 
ال�سنوات الثالثة الما�سي���ة)4(. وياأتي معظم هوؤلء الأطفال 
من اأفقر المجتمعات واأكثرها حرمانًا في القرى والأرياف؛ 
بالرغ���م من �أن �لتح�سيل �لتعليم���ي �لجيد يرتبط �رتباطًا 

وثيقًا بالنمو القت�سادي ال�سريع وتنمية الأّمة.
وق���د عّرف���ت الباحثة الغاني���ة »كالو�س���ي« التعليم باأنه: 
ي�سم���ل جميع جوان���ب المجتمع، بدءًا م���ن الظروف المادية 

 Lighting your way to a better future   )((
 (2003). Address by Nelson Mandela at
launch of Mindset Network, Johannes-
burg. Nelson Mandela Foundation, avail-
 able online: https://goo.gl/sLfojs accessed

.on 1 July, 2018

 Premiumtimes Nigeria (2018). Out of   )4(
 school children drops to %8.6 in three
years – Minister. Available online: https://
.goo.gl/mqCmfE accessed on 31 July, 2018
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اإل���ى الح���الت المعرفي���ة والنف�سي���ة لالأف���راد، اإنه���ا عملية 
متعّم���دة لإدم���اج الأف���راد ف���ي الحي���اة الجتماعي���ة، م���ن 
خ���الل نق���ل المعرف���ة، واكت�س���اب المه���ارات ذات ال�سلة، 
وتكوي���ن ال�سخ�سية، من خالل اأنظم���ة القيم عبر الوكالت 
الجتماعية الر�سمية وغير الر�سمية، لت�سجيع مهارات نجاح 

الأفراد في مجتمعهم، وتعزيز م�ساهمتهم في التنمية)1(.
واإذا كان التعليم يعّد حقًا اأ�سا�سّيًا من حقوق الإن�سان، 
عل���ى النح���و المن�سو����س عليه ف���ي ميثاق الأم���م المتحدة 
لع���ام 1948م))(، فاإن���ه ي���وؤدي اأي�سًا َدورًا حا�سم���ًا ودينامّيًا 
ف���ي عملي���ة النم���و القت�س���ادي، وتنمي���ة الق���وى العاملة، 
وال�ستدامة البيئية، وال�سحة، والتغذية، وال�سالم والعدالة 
الجتماعي���ة. ومن ث���ّم يجب اأن يكون الو�س���ول اإلى التعليم 
م���ن الأ�سا�سيات الأولي���ة؛ لأّن النهج القائ���م على الحّق في 
التعلي���م والتعّل���م الم�ستمر ق���د اأّكد َدوره ف���ي معالجة اأوجه 
ع���دم الم�ساواة الجتماعية، وعوامل انع���دام الأمن المالي 
والمعلومات ف���ي القت�سادات النامية))(، كما يطّور التعليم 
الجّي���د مواطني���ن اأكثر وعي���ًا واطالع���ًا؛ مما يع���زز الآراء 
والم�ساءل���ة بي���ن الحاك���م والمحكومي���ن، ويحّق���ق العدالة 

الجتماعية التي ت�سمن بَدورها الحكم الر�سيد. 
وعل���ى الم�ست���وى الفردي؛ اأثبت���ت الدرا�س���ات اأنه يمكن 
ا�ستخدام التعليم اأداًة للحّد من ال�سلوك غير الأخالقي وغير 
القانون���ي، وزي���ادة الم�سوؤولي���ة المدنية، وتح�سي���ن التما�سك 
الجتماعي، وعلى �سبيل المثال: �سيحّدد المحتوى والمهارات 
الت���ي ُتق���ّدم للط���الب ف���ي المدار����س م���ا اإذا كان الأف���راد 
المواطنون يتمتعون بحرية اإبداء الآراء والم�ساركة في عملية 
الم�ساءل���ة القانونية. ويعتمد اأثر التعليم في مكافحة الف�ساد، 

 Kalusi, J. I. (2010). The Relevance of   )1(
Philosophy of Education in National De-
velopment. Nigerian Journal of Education-

.al Philosophy njep, 6 (1) 76-92

Assembly, U. G. (1948). Universal declara-   )((
.tion of human rights. UN General Assembly

 Shields, L., Newman, A., & Satz, D.   )((
(2017). Equality of educational opportu-
 nity. Stanford Encyclopedia of Philosophy,
 available online https://goo.gl/Hvmn8N

.accessed on 31 July, 2018

وغيره م���ن الظواه���ر الجتماعية غير المرغوب���ة،- اإلى حدٍّ 
كبي���ر- على محت���وى المناه���ج الدرا�سي���ة الوطني���ة والبيئة 

ال�سائدة التي تحدث فيها عملية التعليم والتعّلم)4(.
وم���ن ثم؛ يحتاج الفاعلون في مجال التعليم النيجيري 
اإل���ى اإقن���اع �سناع الق���رار بالقيمة الجوهري���ة التي يحملها 
توفير التعليم الجيد، والو�سول اإليه، خ�سو�سًا في البلديات 
النائي���ة، واأث���ره في تقوي���ة الحكم الر�سي���د، وم�ساهمته في 
التنمي���ة الوطني���ة كمقيا�س للم�س���اواة والعدالة الجتماعية 

التي تحمي الأهداف الوطنية لال�ستدامة.

�لتحديات  على  و�لتغلب  �لتعليم  ث��ال��ث��ًا: 
�لأمنية:

لق���د �سهدت نيجيريا، قبل الع���ودة اإلى الحكم المدني 
عام 1999م، عقودًا من الحكم الع�سكري، وحققت العملية 
ال�سيا�سي���ة النا�سئ���ة في الب���الد منذ ذلك الحي���ن مكا�سب 
اإيجابي���ة، لكنه���ا ل ت���زال تواج���ه اختبارات ع�سيب���ة اأمام 
تحدي���ات �أمني���ة، و�أزمات �أخ���رى مزمن���ة، يقودها �سخط 

الجمهور اأو فقدان الثقة في الطبقة الحاكمة.
ففي جزء من منطقة الجنوب؛ تهدد ال�سطرابات- من 
ِقَبل متمردين انف�سالّيين في منطقة دلتا النيجر- ال�سالمَة 
وال�ستقرار، وهناك ع�ساباٌت جعلت البطالة واأنانية القيادة 
والحك���م الفا�س���د مطّي���ًة للقي���ام باختط���اف المغتربين في 

مناطق البترول للح�سول على فدية من ذويهم. 
اأم���ا ف���ي جزٍء م���ن ال�سمال؛ فنه���اك عدٌد م���ن المدن 
والقرى تعاني �سدامات اإثنية و�سراعات طائفية، بالإ�سافة 
التي  اإلى الهجمات العنيفة من »بوكو حرام«)5(– الجماعة 
تحول���ت من ا�سته���داف المراف���ق الحكومية اإل���ى مهاجمة 
ال�سكان المحلّيين، و�سخ�سيات من العلماء والدعاة الذين 

ينتقدون اأفعالها واأيديولوجيتها-.
وق���د كثرت النتق���ادات �سّد الآلي���ات القائمة من ِقَبل 

)4(  الم�سدر ال�سابق.

Nigeria South Africa Chamber of Com-   )5(
merce (2016), Security Challenges in Ni-
 geria and the Implications for Business
 Activities and Sustainable Development.
 Available online https://goo.gl/VQwoQE

.accessed on 1 August, 2018
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الحكوم���ة النيجيرية للتعامل مع تحدي���ات الأمن في جميع 
اأنحاء البالد عموم���ًا، وخ�سو�سًا حملتها �سّد »بوكو حرام« 
في �سمال �سرق البالد)1(، الأمر الذي يتطلب اإيجاد حلٍّ اآخر 
طويل الأمد– كالتوّجه اإلى التعليم، واإدراجه �سمن الخطة 

ال�ستراتيجية، للتغلب على الو�سع الأمني الراهن))(.
اإّن التعلي���م النوع���ي الجي���د يمن���ح الأطف���ال- الذين 
يعي�س���ون في المجتمع���ات الأكثر حرمان���ًا وتهمي�سًا- الأمل 
ف���ي م�ستقبل اأف�سل، وفر�سة خلق اأعمال وم�ساريع �سغيرة؛ 
بالمع���ارف والمه���ارات الأ�سا�سي���ة الت���ي اكت�سبوه���ا. ب���ل 
يجع���ل اهتم���ام »بوكو ح���رام« بالفتيات والأطف���ال- الذين 
تق���وم باختطافهم من مدار����س القرى المختلف���ة))( لن�سر 
اأيديولوجياتها- مراجعة المناه���ج الدرا�سية الوطنية اأمرًا 
بال���غ الأهمي���ة، يحتاج اإل���ى اإ�سافة مواد حديث���ة لها عالقة 
بالأمن والتعاي�س ال�سلمي؛ لتاأكيد اأّن ثروات البالد وتمّيزها 
تكم���ن في تعّددها العرقي وتنوعها الثقافي اللذين يحّفزان 

الإبداع والبتكار.
فالتعلي���م ل يمنع اأّي فرد من القيام بعمٍل عنيٍف با�سم 
اأيديولوجي���ة متطرفة، لك���ن توفير تعليم نوع���ّي قد ي�ساعد 
عل���ى �سّد الظ���روف الت���ي ب�سببه���ا تتكاث���ر الأيديولوجيات 
المتطرفة والأعمال العنيف���ة، لأّن باإمكان �سيا�سات التعليم 
اأن ت�سم���ن عدم تحّول المدار�س والموؤ�س�سات التعليمية اإلى 
اأر�ٍس خ�سب���ٍة لالأن�سطة العنيف���ة، اإذ »َدور التعليم ل يتمثل 
ف���ي اعترا����س المتطرفي���ن العنيفي���ن، اأو تحدي���د الأفراد 
الذي���ن قد ي�سبحون متطرفين عنيفي���ن، بل َدوره هو تهيئة 
الظروف التي َتْبِني الدفاعات بين المتعلمين �سّد التطرف 

 ATTOH, F. C. (2018). Boko Haram And   )1(
 The Challenges Of Internal Security In
Nigeria. Advances in Social Sciences Re-

.search Journal, 52

Orikpe, E. A. (2013). Education and na-  )((
 tional security: Challenges and the way
 forward. Journal of Educational and Social

.Research, 3 (10), 53

VOA: Boko Haram Returns Most Abduct-  )((
ed Dapchi Girls. Available online https://
 goo.gl/6e3En1 accessed on 1 August,

.2018

العنيف، وتعزيز التزامهم بالالعنف وال�سالم«)4(.

�لخاتمة:
م���ن خ���الل ال�ستعرا����س ال�ساب���ق للتعلي���م واأهمي���ة 
اإ�سالح���ه، في ظّل الأزمة والتحدي���ات الراهنة في اإفريقيا 
ب�سكٍل عام، وفي نيجيريا ب�سكٍل خا�س، تبين اأنه يجب تكثيف 
ال�ستثم���ار في التعليم من اأجل تعظي���م العائد القت�سادي 
والجتماعي، واعتراف ال�سيا�سات التعليمية الم�ستقبلية في 
الدول الإفريقية بالواق���ع الإفريقي والح�سري-الريفي من 

اأجل التقّدم والتطور. 
كم���ا اأّن الكثاف���ة ال�سكانية في اإفريقي���ا تفر�س وجوب 
�النتقال من �لتعليم �لقائم على �لمعرفة فقط؛ �إلى �لتعليم 
ال���ذي يجمع بي���ن المعرفة والمه���ارات، حيث ُي���زّود الجيل 
ال�ساع���د بالمه���ارات الالزم���ة لتحفي���ز النم���و الدينام���ي 
ال�سامل)5(، وللحّد من التحديات الأمنية، دون اإغفال اأهمية 
تدري���ب المعلمي���ن عل���ى ا�ستخ���دام الأدوات التكنولوجي���ة 

الالزمة. 
واإذا كان الإ�سالح الحقيق���ي ال�سامل للتعليم ي�ستغرق 
�سنواٍت حتى يحقق ثم���اره واأهدافه؛ فاإّن الأنظمة التعليمية 
ف���ي اإفريقيا بحاجٍة اإلى التحرر م���ن ما�سيها ال�ستعماري، 
كم���ا اأّن م�سوؤول���ي التعلي���م في نيجيري���ا بحاجٍة اإل���ى اإبعاد 
القطاع و�سيا�ساته عن الت�سيي�س، مع اللتزام بخطة اإ�سالٍح 

وا�سحٍة وقابلٍة للتطبيق، من اأجل ال�سالح العام. 
واأخي���رًا؛ فاإّن نظ���ام التعلي���م ال�سليم ال���ذي �سُيحدث 
التط���ور والتنمي���ة ل���ن ياأتي عن طري���ق ال�سدف���ة؛ بل عبر 
�لتخطي���ط له و�لعمل بجهد جهيد م���ن ِقَبل قادة مبتكرين، 
ينفذون ��ستر�تيجيًة متطورًة باإخال�ٍض و�ن�سباط، وهذ� لن 

يحدث بين ع�سية و�سحاها!�

UNESCO (2017), Preventing violent ex- )4(
 tremism through education: A guide for
policymakers. UNESCO Sustainable De-

.velopment Goals. p. 23

)5(  م�سدر �سابق.
Kevin Watkins (2016). Africa›s great op-

.portunity for reform. The Guardian UK
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عجز الموازنة العامة وآثاره االقتصادية 
في دولة نيجيريا االتحادية منذ عام 2000م

د. ر�شا �شعيد محمد علي
باحثة  اقت�شادية بوزارة المالية الم�شرية

مبا�شرة على اأداء الن�شاط القت�شادي بوجٍه عام، 
اإ�ش�افًة اإلى كونها واحدًة من اأهّم المو�ش�وعات 

التي اأثارت جدًل وا�شعًا حولها.

العاّم�ة يمّثل  الموازن�ة  ف�ي  العج�ز 
الم�ش�كات  اأه�ّم  م�ن  واح�دًة 
القت�ش�ادية المحورية على الم�شتوى العالمي، 
وذلك لما لهذه الم�ش�كلة من اآثاٍر مبا�ش�رة وغير 
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ع���ام 000)م، ومعرف���ة اأ�سباب���ه، وم�سادر تمويل���ه، واآثاره 
القت�سادي���ة، وعالقت���ه ببع����س الم�س���كالت القت�سادي���ة 
ي���ن، وتكلفة خدمته(،  )مثل: الت�سخ���م، وارتفاع حجم الدَّ
كذل���ك ته���دف الدرا�س���ة اإل���ى تقدي���ر الآث���ار القت�سادية 
لعج���ز الموازن���ة العاّمة في نيجيريا عل���ى بع�س المتغيرات 
ي���ن الع���ام، واأ�سعار  القت�سادي���ة الكلي���ة كالت�سخ���م، والدَّ

الفائدة.
الأ�سا�سي���ة  الفر�سي���ة  تتمث���ل  الدرا�ص���ة:  فر�ص���ية 
للدرا�سة في اأّن عج���ز الموازنة العاّمة في نيجيريا قد يوؤثر 

في بع�س المتغيرات القت�سادية الكلية بال�سلب.
ت�ص���اوؤلت الدرا�ص���ة: ت�سع���ى الدرا�س���ة لالإجابة عن 
ت�ساوؤٍل رئي�س: »ما الآثار القت�سادية لعجز الموازنة العاّمة 
ين  عل���ى المتغي���رات القت�سادي���ة الكلية )الت�سخ���م، والدَّ

العام، واأ�سعار الفائدة( في نيجيريا؟«.
النط���اق الزمان���ي والمكان���ي للدرا�ص���ة: تعتم���د 
الدرا�سة عل���ى جمهورية نيجيريا التحادية كحالة تطبيقية 
وكاإط���اٍر مكان���ي للدرا�س���ة، اأما الإط���ار الزمان���ي للدرا�سة 
فيب���داأ من���ذ ع���ام 000)م، حي���ث بداأ تح���ّول نظ���ام اإقرار 
الموازن���ة العاّم���ة واإعط���اء �سلط���ة اعتماده���ا واإ�سداره���ا 
لرئي�س الجمهورية؛ بع���د اأن كانت للبرلمان النيجيري هذه 

ال�سالحية، وذلك و�سوًل اإلى اأحدث بيانات متاحة.
منهجي���ة الدرا�ص���ة: تقوم الدرا�سة عل���ى ا�ستخدام 
اأدوات التحلي���ل القيا�سي، وذلك لدرا�سة العالقة بين عجز 
الموازن���ة العاّم���ة والمتغيرات القت�سادي���ة الكلية المتمثلة 
ي���ن العام، اأ�سع���ار الفائ���دة(، فقد تّم  ف���ي )الت�سخم، الدَّ

وتفاوت���ت الآراء والجته���ادات ب�ساأنه���ا، �س���واء عل���ى 
م�ست���وى الأدبيات القت�سادي���ة اأو ال�سيا�سات القت�سادية، 
وخ�سو�سًا ف���ي ال�سنوات الأخيرة التي �سهدت اتجاه العجز 
ف���ي الموازن���ات العاّم���ة نحو التزاي���د في العدي���د من دول 
العال���م، الأم���ر ال���ذي �ساحبه ارتف���اٌع م�ستمٌر ف���ي اأر�سدة 

ين العام المحلي والخارجي لحكومات تلك الدول. الدَّ
واإجماًل؛ يمكن القول باأّن درا�سة عجز الموازنة العاّمة 
قد ا�ستح���وذت على اهتماٍم كبيٍر على م�ستوى الدول، �سواء 
ف���ي اأ�سب���اب هذا العج���ز، اأو اآث���اره القت�سادي���ة، اأو كيفية 
مواجهت���ه وال�سيا�س���ات المقترح���ة لذل���ك، اأو النتائج التي 
تتمخ����س عنه والمقابل الجتماعي له، وذلك بعد اأن اأ�سبح 
العجز �سمًة اأ�سا�سيًة من �سمات اقت�سادات الدول، وموؤ�سرًا 
مهّم���ًا بالن�سبة لخب���راء المالي���ة العاّمة ف���ي كلٍّ من الدول 

المتقدمة والدول النامية على ال�سواء. 
اأهمي���ة الدرا�ص���ة: ترج���ع اأهمية ه���ذه الدرا�سة اإلى 
ع���دة اعتب���ارات، منه���ا: اأّن الموازنات العاّمة تحت���ّل مكانًا 
ب���ارزًا ف���ي درا�س���ات المالية العاّم���ة، وُتعّد م�سكل���ة ازدياد 
النفق���ات العاّمة عن الإيرادات من الأهمية بمكان لتحليلها 
وبي���ان اأ�سبابها الظاهرية، وعالقته���ا بمتغيرات القت�ساد 
الكل���ي في ال���دول الإفريقي���ة، وخ�سو�سًا ف���ي الدولة محّل 
الدرا�س���ة )نيجيريا(. كما ترجع اأهمية تل���ك الدرا�سة اإلى 
اأّن هن���اك �سرورًة لدرا�سة وَفهم طرق عالج عجز الموازنة 
العاّم���ة للدولة- وذلك با�ستخ���دام اأدوات ال�سيا�سة المالية 
المنا�سبة؛ و�سوًل اإلى اأف�سل البرامج لالإ�سالح القت�سادي 
الت���ي تختل���ف وف���ق ظ���روف كّل دول���ة-، حي���ث اإّن عمليات 
الموائمة الم�ستمرة بين الإيراد والإنفاق العام في جمهورية 
نيجيريا التحادية قد اأّثرت ب�سدة في عملية التنمية، حيث 
ي���وؤدي تخفي�س النفق���ات العاّمة اإلى الم�سا����س بال�ستقرار 
الجتماع���ي للمنتفعين بهذا الإنف���اق، خ�سو�سًا فيما يتعلق 
بال�سلع المدعمة التي تقّدمها الدولة باأ�سعاٍر اأدنى من �سعر 
ال�س���وق، ومن ثّم فاإّن الم�سا����س بق�سايا الدعم اأو الإعانات 
اأو الإنف���اق على الخدمات الأ�سا�سية للمجتمع، واإن كانت له 
بع�س الآثار القت�سادية الإيجابية، من الممكن اأن تكون له 

اآثاره ال�سلبية اجتماعّيًا و�سيا�سّيًا.
اأه���داف الدرا�ص���ة: ته���دف الدرا�س���ة اإل���ى تحلي���ل 
عج���ز الموازنة العاّم���ة لجمهورية نيجيري���ا التحادية منذ 

الحكومات النيجيرية المتعاقبة 
اعتمدت بشكٍل كبيٍر على 
السياسة النقدية التوسعية 

لعالج عجز الموازنة العاّمة، مما 
ترك أثرًا سلبّيًا على متغيرات 

االقتصاد الكلي
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ا�ستخ���دام ثالثة نماذج قيا�سية لقيا����س اأثر العجز على كلٍّ 
ين الحكومي.  من الت�سخم، والدَّ

تق�ص���يم الدرا�صة: تنق�سم الدرا�سة اإلى ثالثة اأق�سام 
بخ���الف المقدم���ة والخاتم���ة، حيث تن���اول الق�س���م الأول 
الإطار النظري للدرا�سة، ثم تناول الق�سم الثاني تطور اأداء 
ال�سيا�س���ة المالي���ة في نيجيريا منذ ع���ام 000)م، في حين 
تن���اول الق�سم الثال���ث تقدير اأثر عج���ز الموازنة العاّمة في 

نيجيريا على بع�س المتغيرات القت�سادية.

�لق�شم �لأول: �لإطار �لنظري للدر��شة:
تت���راوح الآثار المترتبة على عج���ز الموازنة في الدول 
الإفريقي���ة ما بين اأثر العجز في عر����س النقود والت�سخم، 

وبين اأثره في الديون الخارجية.
وتجدر الإ�س���ارة اإلى اأّن هناك العدي���د من الدرا�سات 
القت�سادي���ة التي اهتم���ت ببحث الأث���ر القت�سادي لعجز 
الموازن���ة العاّمة عل���ى بع����س المتغي���رات القت�سادية في 
 S. O. Oladipo and(  الدول، فقد تناولت درا�سة
011)()1( طبيع���ة واتج���اه   ،T. O. Akinbobola
العالق���ة بي���ن متغيَرْين، وهما عج���ز الموازن���ة والت�سخم، 
وق���د اعتمدت ه���ذه الدرا�سة عل���ى مجموعٍة م���ن البيانات 
���ة ع���ن: معدل الت�سخ���م، و�سعر ال�س���رف، والناتج  الخا�سّ
المحلي الإجمال���ي، وقد تّم العتماد عل���ى اختبار ال�سببية 
لجرانج���ر. وخل�ست الدرا�سة اإل���ى اأّن هناك عالقًة �سببيًة 
ن�سبية بين عج���ز الموازنة ومع���دلت الت�سخم، ف�ساًل عن 
الآث���ار القت�سادية الت���ي تترتب على تموي���ل العجز المالي 
في نيجيري���ا، واأو�ست الدرا�سة ب�س���رورة اعتماد الحكومة 
النيجيري���ة عل���ى مجموع���ة م���ن اأدوات ال�سيا�س���ة المالي���ة 
والنقدي���ة، والت���ي ت�ساع���د ف���ي تحقي���ق الدول���ة لموؤ�سرات 

مرتفعة وم�ستدامة من النمو القت�سادي.
وهناك عالقٌة وثيقة بين عجز الموازنة العاّمة في الدول 

 S. O. Oladipo and T. O. Akinbobola:   )1(
 «Budget Deficit and Inflation in Nigeria:
 A Causal Relationship», in Journal of
Emerging Trends in Economics and Man-

 agement Sciences (JETEMS), (Houghton,
USA: Scholarlink Research Institute Jour-

.(nals, 2011

الإفريقية وبين الزيادة التي تطراأ على عر�س النقود في هذه 
ال���دول، اإذ غالب���ًا ما يك���ون لتمويل هذا العج���ز عالقٌة مهّمة 
بالنم���و الكبي���ر الذي يحدث ف���ي عر�س النقود، ف���اإذا حدث 
عجز ف���ي الموازنة العاّمة للدولة- لأي �سب���ٍب من الأ�سباب- 
ف���اإّن هذا العجز يمكن تمويله من خ���الل طريقَتين من طرق 

التمويل الداخلية، اأي من داخل الدولة نف�سها، وهما:
- من خالل زي���ادة الإ�سدار النقدي عن طريق البنك 

المركزي. 
- ط���رح الحكومة لمجموعة من ال�سن���دات بقيمة هذا 

العجز لكي ي�ستريها القطاع الخا�س اأو الأفراد.
ول���ذا؛ ف���اإّن هن���اك عالقًة وثيق���ًة بين عج���ز الموازنة 
والت�سخ���م )تده���ور القيمة ال�سرائي���ة للنق���ود(، حيث اإّن 
العج���ز ي���وؤدي ف���ي اأغل���ب الأحيان اإل���ى ح���دوث الت�سخم، 
ًة اإذا لجاأت الدولة اإلى تمويل العجز تموياًل ت�سخمّيًا  وخا�سّ
)اأي ع���ن طريق طبع النقود(، في حي���ن اأّن الت�سخم- من 
ناحيٍة اأخرى- ق���د يزيد من حّدة عجز الموازنة عن طريق 
ارتف���اع تكلف���ة الم�ستلزم���ات ال�سلعية والخدمي���ة للحكومة 
والقطاع الع���ام، فالت�سخم يزيد من عجز الموازنة، وعجز 
الموازنة يزيد من الت�سخ���م، والواقع اأّن الت�سخم قد اأ�سّر 
�س���ررًا بالغًا بالموازنات العاّمة ف���ي الدول الإفريقية، فمن 
ناحيٍة لي����س هناك ما يدّل على اأّن م���وارد الدولة ال�سيادية 
قد تح�سنت ب�سبب الت�سخم، ومن ناحية اأخرى فاإّن تكاليف 
الإنف���اق العام قد زادت بدرجٍة كبي���رة نتيجة ارتفاع اأ�سعار 
ال�سل���ع والخدم���ات، ع���الوًة عل���ى ارتف���اع اأ�سع���ار الفائدة 
درها  المحلي���ة، وكذلك الحال بالن�سبة لل�سن���دات التي ُت�سْ

الدولة.
م���ن  كلٍّ  درا�س���ة  تناول���ت  اآخ���ر؛  جان���ٍب  وم���ن 
اأث���ر   )(()(011  ،B.Imimole، A.Enoma(
انخفا����س �سع���ر ال�س���رف على الت�سخ���م في دول���ة نيجيريا 
ف���ي الفت���رة م���ن ع���ام 1986م وحت���ى ع���ام 008)م، وق���د 
اأ�س���ارت الدرا�س���ة اإل���ى اأّن هن���اك مجموعًة م���ن المحددات 

 B.Imimole, A.Enoma: «Exchange Rate   )((
 Depreciation and Inflation in Nigeria
(1986–2008)», in Business and Econom-
 ics Journal, (Beaverton, USA: HATASO
.(Enterprises LLC, Vol. 2011, NO.28, 2011
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الرئي�سية الت���ي توؤثر في الت�سخم، ومن بينها �سعر ال�سرف، 
وال�ستهالك، وعر�س النقود. وقد تمثلت الم�سكلة التي ت�سعى 
الورق���ة اإل���ى بحثها في الإجاب���ة عن الت�س���اوؤل: »كيف يتعامل 
وا�سعو ال�سيا�سات مع م�سكلة الت�سخم وكيفية الحّد منها؟«.

واأ�س���ارت الدرا�س���ة اإل���ى اأّن القت�س���اد النيجيري قد 
عانى من وجود معدلٍت مرتفعة من الت�سخم خالل الفترة 
التي �سبق���ت اتباع برامج التكيف والإ�س���الح الهيكلي، كما 
اأّن الزيادة المطردة في الت�سخم اإنما توؤول اإلى التو�سع في 
النفقات العاّم���ة في مقابل النخفا�س المط���رد في اأ�سعار 
�لنف���ط �لعالمي���ة، كما ي���وؤول �أي�س���ًا �إلى �لنم���و �ل�سريع في 
�لمعرو����ض �لنقدي �لناتج عن ت�سيي���ل عائد�ت �لنفط؛ بما 

يوؤدي �إلى حدوث �سغٍط على �لم�ستوى �لعام لالأ�سعار.
وخل�س���ت الدرا�سة اإلى اأّن هن���اك مجموعة من الآثار 
ال�سلبي���ة التي نتج���ت عن حدوث زيادٍة ف���ي جانب النفقات 
العاّمة للدولة في مقاب���ل النخفا�س الكبير في الإيرادات، 
وذلك اإلى جانب موج���ات الت�سخم التي �سربت الدولة في 
اأوق���اٍت متعددة، وه���ذا ما اأثر بال�سلب ف���ي الموازنة العاّمة 
للدول���ة، واأدى ذل���ك اإلى ح���دوث عجٍز م�ستمٍر ف���ي موازنة 
الدول���ة بل���غ ذروته في الفت���رة من ع���ام 1980م وحتى عام 
1984م، لي�س���ل اإل���ى نح���و 17،4 بليون نيرا، ف���ي حين بلغ 
مع���دل الت�سخ���م في ع���ام 1984م نح���و 40%، وقد نتج عن 
ذلك ح���دوث انخفا����سٍ �سديٍد في كمية ال�سل���ع والخدمات 
الم�ست���وردة، والت���ي يت���ّم الح�س���ول عليها بوا�سط���ة النقد 
الأجنب���ي، حي���ث انخف�ست كمي���ة النقد الأجنب���ي كنتيجة 
مبا�س���رة لتقلب���ات و�نخفا����ض �سع���ر �لنف���ط ف���ي �الأ�سو�ق 

العالمية. 
كم���ا اأ�س���ارت الدرا�س���ة كذل���ك اإل���ى اأّن الطريقة التي 
كانت تتبعها حكومات دولة نيجيريا المتعاقبة لتمويل عجز 
موازنتها العاّم���ة، والتي اعتمدت ب�سكٍل اأ�سا�سي على تمويل 
البنوك، قد تركت اأثرًا كبيرًا على الم�ستوى العام لالأ�سعار، 
كذل���ك الحال بالن�سبة لنخفا�س قيم���ة العملة المحلية في 
مقاب���ل الدولر الأمريكي والعم���الت الرئي�سية، الأمر الذي 

اأدى اإلى وجود التجاهات الت�سخمية في نيجيريا.
وف���ي ال�سياق نف�س���ه؛ �سعت الدرا�سة التي ق���ام بها كلٌّ 
 Omoke Philip Chimobi، Oruta( م���ن

Lawrence Igwe، 010)()1(  اإل���ى تقدي���م بع����س 
الأدل���ة على وج���ود عالقة �سببية طويلة الأج���ل: بين العجز 
المزمن ف���ي الموازنة العاّمة وبين نم���ّو المعرو�س النقدي 
والت�سخ���م في جمهورية نيجيريا التحادية، واعتمدت هذه 
الدرا�سة عل���ى اختبار ال�سببية ل�»جرانج���ر« لبحث العالقة 
بين عج���ز الموازنة وزيادة المعرو����س النقدي والت�سخم، 
وق���د اأ�سارت نتيجة هذا الختبار اإل���ى: اأّن زيادة المعرو�س 
النقدي م���ن العملة المحلية النيجيرية )نيرا( ي�ساعد على 
حدوث عجٍز في الموازن���ة العاّمة للدولة، وهو ما ي�سير اإلى 
اأّن م�ست���وى المعرو����س النقدي ف���ي القت�س���اد النيجيري 
�س���وف ي���وؤدي اإلى تحدي���د م���ا اإذا كان هن���اك- اأو �سيكون 

هناك- عجٌز في الموازنة. 
كما اأو�سحت الدرا�س���ة اأّن العالقة بين عجز الموازنة 
العاّم���ة والمعرو����س النقدي ُتعّد م���ن الأ�سب���اب الأ�سا�سية 
لحدوث الت�سخ���م، خ�سو�سًا بعد تدّخ���ل البنوك التجارية 
كو�سي���ٍط لتمويل �لعجز عن طري���ق قيامها ب�سر�ء �ل�سند�ت 
الحكومية؛ بما يكون م���وؤداه زيادة المعرو�س النقدي، ومن 

ثّم ارتفاع معدل الت�سخم في نيجيريا. 
وق���د اأو�س���ت الدرا�س���ة حكوم���ة جمهوري���ة نيجيري���ا 
التحادي���ة باتب���اع �سيا�س���ة نقدية مالئمة م���ن اأجل تحقيق 
التوازن بين المعرو�س النقدي واأداء الموازنة، اأي اأّن تمويل 
عجز الموازنة العاّمة للدولة من خالل البنوك وطبع النقود 

يوؤدي ب�سكٍل مبا�سٍر اإلى حدوث الت�سخم.

�لق�شم �لثاني: تطور �أد�ء �ل�شيا�شات �لمالية 
في نيجيريا منذ عام 2000م:

ت�سير بع�س الإح�ساءات المتوافرة عن دولة نيجيريا، 
ح بالجدول رقم )1(، اإلى ما ياأتي: وكما هو مو�صّ

- في الفت���رة الممتدة من 000)م حتى 016)م؛ ت�ساعف 
مع���دل الت�سخم اأكثر من مّرة، فق���د �سّجل معدل الت�سخم نحو 
6.94% ع���ام 000)م، ف���ي حين اأنه بنهاية ع���ام 016)م �سّجل 

 1Omoke Philip Chimobi, Oruta Lawrence  )1(
 Igwe: «Budget Deficit, Money Supply and
 Inflation in Nigeria» in European Journal
 of Economics, Finance and Administrative
 Sciences, (London: Euro Journals Inc.,

. (2010
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معدل ت�سخم قدره 15.7%، مما ترك اأثرًا �سلبّيًا على الأ�سعار.
- ارتف���ع موؤ�سر معدل البطالة ف���ي اآخر خم�س �سنوات 
م���ن 5.09% ع���ام 010)م؛ لي�س���ل لنح���و 8).)1% ع���ام 

016)م، بمتو�سط معدل نمّو ُيقّدر بنحو 9.)%1.  
- انخف�س���ت ال�ستثمارات كن�سبة م���ن الناتج المحلي 
الإجمالي من 18.65% عام 007)م؛ لت�سل لنحو 56.)%1 
ع���ام 016)م، كذل���ك الح���ال بالن�سب���ة لإجمال���ي الدخار 
القوم���ي كن�سبة من الناتج المحل���ي الإجمالي، والذي و�سل 

لنحو )).)1%، بعد اأن كان 9.19)% عام 007)م.
- ف���ي الفت���رة الممتدة من 006)م حت���ى 016)م؛ نَما 
�لناتج �لمحلي �الإجمالي بمع���دل متو�سط ُقّدر بنحو %5.7 
�سنوّي���ًا، بينما كان معدل النمو الحقيق���ي بنحو 1.6% عام 
016)م، ف���ي حي���ن اأّن معدل نمو النات���ج المحلي الإجمالي 
كان قد و�سل لنحو 7.8% عام 010)م، كما انخف�ست قيمة 
العملة )النيرا( من ) ني���را في مقابل الجنية الإ�سترليني؛ 
لت�سل لنحو 50) نيرا في مقابل الجنية الإ�سترليني، وو�سل 

معدل الت�سخم بحلول عام 016)م لنحو %15.7.
جدول رقم )1(

تطور الموؤ�سرات القت�سادية الرئي�سية لجمهورية نيجيريا التحادية
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الم�سدر: من اإعداد الباحثة؛ بال�ستعانة بالبيانات الواردة في: 

 International Monetary Fund، World
،Economic Outlook Database

.October 2017
- بلغت ن�سبة م�ساهمة قطاع الزراعة في الناتج المحلي 
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الإجمال���ي نحو 1)%، ف���ي حين بلغت ن�سب���ة م�ساهمة قطاع 
ال�سناع���ة نح���و 18%، والجدي���ر بالذكر اأّن ن�سب���ة م�ساهمة 
قطاع ال�سناعة في الناتج المحلي الإجمالي، في الفترة من 
011)م حت���ى 016)م، قد انخف�ست بمع���دل 7% عّما كانت 
عليه في عام 010)م، في حين ارتفعت ن�سبة م�ساهمة قطاع 
الخدمات لت�سبح 60% من الناتج المحلي الإجمالي؛ بزيادٍة 

قدرها 9% عّما كانت عليه في عام 010)م. 
- وعلى الرغم م���ن اأّن اقت�ساد نيجيريا قد حقق اأداًء 
اأف�س���ل في الن�س���ف الأول من العقد الثان���ي للقرن الحالي 
مم���ا كان عليه ف���ي �ل�سابق؛ فاإّن �لتقل���ب في متو�سط معدل 
النمو في نيجيريا ل يزال يفر�س تكاليف رعاية كبيرة على 
الأ�س���ر النيجيري���ة، والتي واجهت �سدم���ة انخفا�س اأ�سعار 
�لنفط في منت�سف عام 014)م، وو�سعت الحكومة في تحدٍّ 
مح���وري، يتمثل في بناء اإط���اٍر موؤ�س�سي و�سيا�سي قادر على 
�إد�رة تقّلب �أ�سعار �لنفط ودعم �لنمو �لم�ستد�م لالقت�ساد 
غي���ر النفط���ي)1(. ولذل���ك ب���داأت الحكوم���ة النيجيرية في 
برنام���ج التنمي���ة الم�ستدام���ة 0)0)م للفترة م���ن 017)م 
وحت���ى 0)0)م، ومن المتوقع اأن ترتف���ع معدلت النمو على 

�لمدى �لمتو�سط بنحو 8.)% بحلول عام 019)م.
عل���ى  كبي���رًا  تقّدم���ًا  نيجيري���ا  اأح���رزت  كذل���ك؛   -
ال�سعيَدْي���ن الجتماعي والقت�سادي على م���دار ال�سنوات 
ال����10 ال�سابقة، وخ�سو�سًا في الفترة ما بين 005)م وحتى 
ع���ام 015)م، حي���ث ارتفعت قيمة موؤ�س���ر التنمية الب�سرية 
بن�سب���ة 1.)1%، وعلى الرغم من ذل���ك فاإّن الدولة ل تزال 
تواج���ه تحدي���ات اإنمائية كبيرة، ت�سمل الح���ّد من العتماد 
عل���ى �لنفط، وتنوي���ع �لهيكل �القت�س���ادي، ومعالجة �لبنية 

التحتية، وبناء موؤ�س�سات قوية وفعالة))(.
- وق���د ت���رك تزايد ع���دم الم�س���اواة، والتف���اوت من حيث 
الدخ���ل والفر�س المتاحة بين اأفراد المجتم���ع، اأثرًا �سلبّيًا على 
جه���ود الدولة للح���ّد من الفق���ر، وات�سعت الفجوة بي���ن ال�سمال 
والجنوب في ال�سنوات الأخيرة ب�سبب تمّرد جماعة بوكو حرام، 

World Bank: Country Profile, at https://   )1(
data.worldbank.org/country/nigeria, vis-

.ited on 25.10.2017

  .Idem  )((

كذل���ك انعدمت مج���الت التنمية القت�سادية ف���ي ال�سمال، ول 
تز�ل �أعد�ٌد كبيرة من �ل�سكان تقع تحت خط �لفقر))(. 

وعن���د مقارنة دولة نيجيريا بالدول الأخرى، مثل ماليزيا 
وكوري���ا الجنوبي���ة و�سنغاف���ورة واإندوني�سي���ا، والت���ي ل تتمت���ع 
بوج���ود المي���زة الن�سبية التي وهبه���ا الل لدول���ة نيجيريا من 
تواف���ر الم���وارد الطبيعية، نج���د تلك الدول، والت���ي بداأت مثل 
دول���ة نيجيريا بو�سٍع اقت�س���اديٍّ متوا�سع منذ �ستينيات القرن 
الما�س���ي، قد �سهدت حدوث تح�ّسن مالح���ظ في اقت�سادها، 
عالوًة عل���ى تمتع �سعوبها بم�ستوى منا�س���ٍب من الرفاهية منذ 
ت�سعيني���ات القرن الع�سرين، في حي���ن اأنه من غير المنا�سب- 
ووفقًا لراأي )Emmanuel O، Ojo()4(- اعتبار دولة 
نيجيريا من الدول التي ت�سير في التجاه ال�سحيح نحو تحقيق 
نم���وٍّ �سناع���ي، وم���ن ال�س���روري اأي�س���ًا مالحظ���ة اأّن النتيجة 
�لمبا�س���رة ل�سوء �لتخطيط �الإد�ري و�إعد�د عملية �لمو�زنة في 

نيجيريا هي انت�سار الفقر المدقع الذي طال اأمده.
وت�سي���ر معظ���م الأوراق والدرا�س���ات البحثي���ة، والتي 
تناول���ت بالبح���ث الموازن���ة العاّم���ة لجمهوري���ة نيجيري���ا 
التحادي���ة، اإل���ى اأّن الحكوم���ات النيجيري���ة المتعاقب���ة قد 
اعتمدت ب�سكٍل كبيٍر على ال�سيا�سة النقدية التو�سعية لعالج 
عج���ز الموازنة العاّمة، مما ترك اأثرًا مبا�سرًا على معدلت 
���ًة الرتفاع الم�ستمر في اأ�سعار  الت�سخم في الدولة، وخا�سّ
الم���واد الغذائية، وارتفاع اأ�سعار الفائ���دة، كما اأّن الرتفاع 
الم�ستم���ر ف���ي نفق���ات ال�سته���الك الخا�ّس ق���د اأّثرت هي 
الأخ���رى تاأثيرًا مبا�سرًا على ارتف���اع عجز الموازنة العاّمة، 
وبمعنى اآخر؛ فاإّن جمهورية نيجيريا التحادية قد اعتمدت 
بالأ�سا����س- وف���ي اأغلب الفت���رات- على زي���ادة المعرو�س 
النقدي لتمويل العجز من خالل طبع النقود، مما ترك اأثرًا 
�سلبي���ًا على متغيرات القت�س���اد الكلي، مثل: �سعر الفائدة، 

�سعر ال�سرف، الت�سخم، وال�ستهالك وال�ستثمار)5(.

 .Idem  )((

Emmanuel O, Ojo , Constraints on Budg-  )4(
eting and Development Plan Implementa-
tion in Nigeria: an Overview, at; https://ec-
sdev.org/images/V1N3/ojo%20445-456.

.pdf

 Eze Onyekachi Richard and Nwambeke  )5(
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�لق�شم �لثالث: تقدير �أثر عجز �لمو�زنة �لعامة 
في نيجيريا على بع�س �لمتغير�ت �لقت�شادية:

�لعامة في  �لمو�زنة  �أثر عجز  �أوًل: تقدير 
نيجيريا على �لت�شخم:

تو�ص���يف النم���وذج: تعتمد الدرا�سة ب�س���كٍل اأ�سا�سي 
في هذا الجزء على اأحد النماذج القيا�سية الم�ستخدمة في 
درا�سة محددات الت�سخم بوجٍه عام، ويفتر�س النموذج اأّن 
م�ستوي���ات الأ�سعار )الت�سخم( في نيجيريا دالة في كلٍّ من 
معدل نم���ّو المعرو�س النقدي، ومعدل نم���ّو الناتج المحلي 
الإجمالي، والعج���ز في الموازنة العاّم���ة كن�سبة من الناتج 
ي���ن الخارجي كن�سبة م���ن الناتج  المحل���ي الإجمال���ي، والدَّ

المحلي الإجمالي. وياأخذ النموذج ال�سكل الآتي)1(:
Inf = α0 + α1 MS + α2 GBD/

GDP + α3 GED/GDP + Ut
حيث اإن: 

الت�سخم. معدل   :Inf
النقدي. المعرو�س  نمو  معدل   :MS

الإجمالي. المحلي  الناتج  نمو  معدل   :GDP
اإلى  العاّم���ة  الموازن���ة  ف���ي  العج���ز  ن�سب���ة   :GBD

اإجمالي الناتج المحلي الإجمالي.
ين الخارجي اإلى الناتج المحلي الإجمالي. GED: ن�سبة الدَّ

الع�سوائي. المتغير   :Ut
تقدي���ر النم���وذج: اختبار �سك���ون ال�سال�س���ل الزمنية: 
اأ�س���ارت العدي���د م���ن الدرا�س���ات القت�سادي���ة والإح�سائية اإلى 

Godfry Chinedu; Effect of Deficit Financ-
 ing on Unemployment Rate in Nigeria:
an Error Correction Model;(London; inter-
 national Journal of  small Business and
 entrepreneurship research, vol. 3, no.7,

 .December 2015), p. 32

في  الوطنية  الجهات  المن�سورة من  البيانات  ل�سعف  نظرًا    )1(
نيجيريا، مثل البنك المركزي النيجيري، و�سعوبة الح�سول 
القيا�س، فقد  على �سال�سل زمنية طويلة ن�سبيًا لزمة لعملية 
النقد  ب�سندوق  الخا�سة  البيانات  قواعد  على  العتماد  تم 
اأ�سا�سي؛  ب�سكٍل  الإلكتروني  موقعه  على  المن�سورة  الدولي 
نيجيريا،  بدولة  ة  الخا�سّ الالزمة  البيانات  على  للح�سول 

وذلك خالل الفترة من عام 000)م حتى عام 016)م.

اأّن ال�سال�س���ل الزمني���ة لمعظ���م المتغي���رات القت�سادية تت�سف 
بع���دم �سكونه���ا، اأو ع���دم ا�ستقراره���ا، مم���ا ي���وؤدي- ف���ي حال���ة 
اإج���راء النحدار- اإلى الح�سول عل���ى نتائج م�سللة، اأو ما ُيعرف 
هذه  وفي   ،Spurious Regressionبالنحدار الزائف
الحال���ة يتعّين قبل البدء في عملية تقدي���ر النموذج اإجراء بع�س 
الختب���ارات الإح�سائي���ة الالزم���ة للح�س���ول على اأف�س���ل نتائج 
 Unit( ممكن���ة، ومن بين تلك الختبارات اختبار جذر الوحدة

.)(()Root Test
الفر�س العدمي )H0(: توجد م�سكلة جذر الوحدة.

الفر�س البديل )H1(: ل توجد م�سكلة جذر الوحدة.
جدول رقم ))(

نتائج اختبار جذر الوحدة )Unit Root Test( لمتغيرات 
)Dickey-Fuller Test- ADF النموذج  )اختبار

المتغيراتالم�ستوىالفرق الأول

***(.6(5647-0.96710

ن�سبة العجز 
في الموازنة 

العاّمة / 
الناتج المحلي 

الإجمالي

GBD

**4.846678-(.45(85-
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اأظهرت النتائج: وجود م�سكلة جذر الوحدة لل�سل�سلة 
ة بعجز الموازنة العاّمة اإلى اإجمالي الناتج  الزمنية الخا�سّ
المحل���ي الإجمالي، حي���ث اإّن قيمة  Tالمح�سوب���ة اأقّل من 
القيمة الحرجة عند الم�ستوي���ات الثالثة )حيث اإّن معنوية 
الختب���ار بلغ���ت 0.967(، وي�سي���ر ذلك اإلى وج���ود م�سكلة 
ع���دم ا�ستق���رار ال�سل�سلة، ولمعالجة ه���ذه الم�سكلة تّم اأخذ 
الف���رق الأول مع القاط���ع فا�ستقرت ال�سل�سل���ة، حيث بلغت 
معنوي���ة الختب���ار 7)).0، وعلي���ه نقب���ل بالفر����س البديل 
القائل بعدم وجود م�سكلة جذر الوحدة لمتغير ن�سبة العجز 

في الموازنة العاّمة اإلى الناتج المحلي الإجمالي.
- الق���درة التف�ص���يرية للنم���وذج ككل: بلغت قيمة 
 )Adjusted R-square( التحدي���د  معام���ل 
حوال���ي ).90%، مما يعني اأّن المتغي���رات الم�ستقلة قادرٌة 
عل���ى تف�سير نحو ).90% من التغي���رات الحادثة في متغير 
الت�سخم، والباقي يرجع اإلى عوامل اأخرى؛ منها: الأخطاء 

الع�سوائية.
- المعنوي���ة الكلي���ة للنم���وذج: يالح���ظ من نتائج 
الختبار اأّن قيمة )F-statistic( بلغت نحو 9.096)، 
واأنه���ا معنوي���ة اإح�سائية، الأمر الذي يعن���ي رف�س الفر�س 
العدمي القائل بعدم معنوية نموذج النحدار المقدر وقبول 
الفر�س البديل القائل بمعنوي���ة نموذج النحدار ككل. مما 
ي�سي���ر اإلى اأّن المتغيرات الم�ستقل���ة مجتمعة لها اأثٌر معنوي 
على الت�سخم في نيجيريا، اأو اأّن واحدًا على الأقّل من هذه 

المتغيرات له تاأثيٌر معنوي على الت�سخم.
- المعايير القيا�ص���ية للنم���وذج: بلغت قيمة دربن 
وات�س���ون نح���و 1.59، وبفح�س القيمة الجدولي���ة المقابلة 
تبي���ن اأّن قيمة دربن وات�سون المح�سوب���ة تقع داخل منطقة 
ع���دم الح�س���م، وبالتالي ل يمك���ن الحكم عل���ى مدى وجود 
انح���دار زائف م���ن عدم���ه، اإل اأّن النتائ���ج الإح�سائية قد 
�أظه���رت ع���دم وجود م�سكل���ة �رتب���اط ذ�ت���ي ت�سل�سلي بين 

الأخطاء وبع�سها البع�س.
- وت�سي���ر النتائج اإلى وجود عالقة عك�سية بين كلٍّ من 
)الت�سخم( كمتغير تابع و)ن�سبة عجز الموازنة العاّمة اإلى 
الناتج المحلي الإجمالي لدول���ة نيجيريا( كمتغير م�ستقل، 
ف���ي الفترة م���ن )000)م وحتى 016)م(، ووج���د اأنه كلما 
زادت ن�سبة العجز في الموازنة العاّمة للدولة بمقدار وحدة 

واحدة انخف�س معدل الت�سخم بمقدار 48946).0.
- كم���ا ت�سير النتائ���ج اأي�سًا اإلى وج���ود عالقة طردية 
بين )الت�سخ���م( كمتغير تابع و)ن�سبة الدين الخارجي اإلى 
النات���ج المحلي الإجمال���ي( كمتغير م�ستق���ل، حيث اإنه في 
ي���ن الخارجي بمق���دار وحدة واحدة  حال���ة زي���ادة ن�سبة الدَّ

يزداد معدل الت�سخم بمقدار 7)0.0508.
- بالن�سب���ة للمتغير الم�ستقل الثالث في هذا النموذج، 
وهو معدل نمّو المعرو�س النقدي، ت�سير النتائج الإح�سائية 
اإلى اأّن هناك عالقة عك�سية بين كلٍّ من )الت�سخم( كمتغير 
تاب���ع و)معدل نمو المعرو�س النق���دي( كمتغير م�ستقل في 
النم���وذج، حيث ت�سي���ر النتائج اإلى اأنه كلم���ا زاد معدل نمّو 
المعرو����س النقدي بمق���دار وحدة واح���دة انخف�س معدل 
الت�سخم بمق���دار 0.00580، اإل اأّن اأثر المعرو�س النقدي 
ف���ي الفترات الزمني���ة ال�سابقة يوؤثر في مع���دلت الت�سخم 

الحالية.
جدول رقم ))(

نتائج تقدير النموذج

VariableCoefficient Std.
Errort-Statistic*.Prob

)1-(INF1.04(1590.18065(5.774(780.000(

GBD0.(48946-0.1(9184(.701164-0.0(((

GED0.0508(80.0109194.6560740.0009

MS0.005807-0.0091(50.6(5700-0.5(9(

)1-(MS0.0(55870.00765((.(4(9040.0074

C(.(4(7(8-(.4(495(0.96(1(5-0.(587

R-squared0.9(568(
 Mean dependent

var11.86(14

 Adjusted
R-squared0.90(5(5S.D. dependent var1.(61(84

 S.E. of
regression0.4((8(1

 Akaike info
criterion1.(96(61

 Sum
 squared

resid
1.787776Schwarz criterion1.685981

 Log
likelihood5.170086-

 Hannan-Quinn
.criter1.411097

F-statistic(9.09607
 Durbin-Watson    

stat1.59(9(8

Prob)F-
)statistic0.00001(
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ثانيًا: تقدير �أثر عجز �لمو�زنة �لعامة في 
نيجيريا على �لدين �لحكومي:

تو�ص���يف النموذج: تّم العتم���اد على اأحد النماذج 
ين الحكومي  القيا�سية الم�ستخدمة في درا�سة محددات الدَّ
ي���ن الحكومي في  بوج���ٍه ع���ام، ويفتر����س النم���وذج اأّن الدَّ
نيجيري���ا دالة في كلٍّ من النفقات العاّمة في دولة نيجيريا، 
والإي���رادات العاّم���ة، وكذلك الناتج المحل���ي الإجمالي في 

نيجيريا. وياأخذ النموذج ال�سكل الآتي:
X1=b1 + b2. X2 +b3. X3 + b4. X4

حيث اإن: 
الحكومي. ين  الدَّ  :X1
العاّمة. النفقات   :X(

العاّمة. الإيرادات   :X(
الإجمالي. المحلي  الناتج   :X4

تقدير النموذج: تّم اختبار �سكون ال�سال�سل الزمنية 
لمتغيرات النموذج وفقًا لنتائج اختبار جذر الوحدة، وذلك 

على النحو الآتي:
الفر�س العدمي )H0(: توجد م�سكلة جذر الوحدة.

الفر�س البديل )H1(: ل توجد م�سكلة جذر الوحدة.
جدول رقم )4(

لمتغيرات   )Unit Root Test( نتائج اختبار جذر الوحدة
)Dickey-Fuller Test- ADF النموذج  )اختبار

المتغيراتالم�ستوىالفرق الأول

X1الدين الحكومي 189).0-)91147.)**

)Xالنفقات العاّمة-8-1.71778)6.61450*

)Xالإيرادات العاّمة-9)9-1.945)5085.)**

���*4.05708-
الناتج المحلي 

الإجمالي
X4

.Eviwes 9 الم�سدر: مخرجات البرنامج الإح�سائي
)* معنوية عند درجة ثقة 99%، ** معنوية عند درجة ثقة %95(
- الق���درة التف�ص���يرية للنم���وذج ككل: بلغت قيمة معامل 
التحديد المعدلة )Adjusted R-square( ت�ساوي حوالي 
).95%، مم���ا يعني اأّن المتغيرات الم�ستقلة قادرٌة على تف�سير نحو 

ين الحكومي. ).95% من التغيرات الحادثة في متغير الدَّ
- المعنوي���ة الكلي���ة للنم���وذج: يالحظ م���ن نتائج 
الختب���ار اأّن قيم���ة )F-statistic( بلغ���ت نحو )).)) 
واأنه���ا معنوية اإح�سائي���ة، الأمر الذي يعن���ي رف�س الفر�س 
العدمي القائل بعدم معنوية نموذج النحدار المقدر، وقبول 
الفر����س البديل القائل بمعنوية نموذج النحدار ككل. وهذا 
ي�سير اإل���ى اأّن المتغيرات الم�ستقلة مجتمع���ة لها اأثٌر معنوي 
ي���ن الحكومي في نيجيري���ا، اأو اأّن واحدًا على الأقّل  على الدَّ

ين الحكومي. من هذه المتغيرات له تاأثيٌر معنوي على الدَّ
- المعايي���ر القيا�ص���ية للنم���وذج: بلغ���ت قيم���ة دربن 
وات�س���ون نحو 1.96، وبفح�س القيم���ة الجدولية المقابلة تبين 
اأّن قيم���ة درب���ن وات�س���ون المح�سوب���ة تق���ع داخ���ل منطقة عدم 
الح�سم، وبالتالي ل يمكن الحكم على مدى وجود انحدار زائف 
م���ن عدم���ه، اإل اأّن النتائج الإح�سائية ق���د اأظهرت عدم وجود 

م�سكلة �رتباط ذ�تي ت�سل�سلي بين �الأخطاء وبع�سها �لبع�ض.
جدول رقم )5(

نتائج تقدير النموذج
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نتائج �لتقدير: 
ت�سي���ر النتائج اإلى اأّن م�ستوي���ات الإنفاق الحكومي لها 
ي���ن الحكومي في  تاأثي���ٌر اإيجابي معن���وي على م�ستويات الدَّ
نيجيريا خ���الل الفترة )000)-016)م(، حي���ث اإّن زيادة 
ي���ن العام  الإنف���اق الع���ام ت���وؤدي اإلى زي���ادة م�ستوي���ات الدَّ
والعك����س، وقد بلغت قيمة معامل متغي���ر الإنفاق العام نحو 
))X=0.98(، مم���ا ي�سي���ر اإل���ى العالق���ة الطردي���ة بين 

المتغيَرْين خالل فترة الدرا�سة. 
وكذل���ك؛ فاإّن نتائ���ج التقدير ت�سي���ر اإل���ى اأّن الإيرادات 

ين  الحكومي���ة له���ا تاأثي���ٌر عك�سي معن���وي على م�ستوي���ات الدَّ
الحكومي ف���ي نيجيريا خالل الفترة الم�س���ار اإليها، حيث اإّن 
زيادة الإي���رادات العاّمة ت���وؤدي اإلى تراج���ع م�ستويات الديَّن 
الع���ام والعك����س، وقد بلغ���ت قيمة معام���ل متغي���ر الإيرادات 
العاّمة نحو ))X=-0.71(، مما ي�سير اإلى العالقة العك�سية 
بي���ن المتغيَرْين خالل فترة الدرا�س���ة، وتتفق تلك النتائج مع 
المنطق القت�سادي ونتائج الدرا�سات التطبيقية ب�سكٍل عام. 
وبن���اًء على ه���ذه النتائ���ج والتقدي���رات، عل���ى جانَبي 
ين  الإي���رادات العاّمة والنفق���ات العاّمة وتاأثيراته���ا في الدَّ
الع���ام ف���ي نيجيري���ا، يمكن الق���ول ب���اأّن زي���ادة العجز في 
الموازنة العاّمة نتيجًة لزيادة النفقات العاّمة عن الإيرادات 
ين العام والعك�س،  العاّمة من �ساأنه اأن ي���وؤدي اإلى زيادة الدَّ

وذلك خالل الفترة من عام 000)م حتى 016)م.

خاتمة:
ُتع���ّد ال�سيا�س���ات المالية ج���زءًا مهّمًا م���ن ال�سيا�سات 
التاأثي���ر  يت���ّم  م���ن خالله���ا  والت���ي  الكلي���ة،  القت�سادي���ة 
ف���ي �لمتغي���ر�ت �القت�سادي���ة �الأخ���رى، وتوجي���ه �لن�ساط 
القت�سادي نحو النمو وال�ستقرار القت�سادي. وقد اهتمت 
مختلف المذاه���ب القت�سادية المتعاقب���ة بدرا�سة وتحليل 

مو�سوع عجز الموازنة العاّمة للدولة واآثاره القت�سادية. 
وبالن�سب���ة لحالة الدرا�س���ة )نيجيريا(؛ فق���د اعتمدت 
الحكوم���ات النيجيرية المتعاقبة ب�سكٍل كبي���ر على ال�سيا�سة 
النقدية التو�سعية لعالج عجز الموازنة العاّمة، مما ترك اأثرًا 
�سلبّيًا على متغي���رات القت�ساد الكلي )مثل: معدل الفائدة، 

�سعر ال�سرف، الت�سخم، وال�ستهالك، وال�ستثمار(. 
وانتهت نتائج الدرا�س���ة اإلى: وجود عالقة عك�سية بين 
كلٍّ م���ن )الت�سخ���م( كمتغير تابع و )ن�سب���ة عجز الموازنة 
العاّم���ة اإل���ى النات���ج المحل���ي الإجمال���ي لدول���ة نيجيريا( 
كمتغير م�ستقل، خالل الفترة )من عام 000)م وحتى عام 

016)م(. 
كم���ا خل�س���ت الدرا�س���ة اإل���ى اأّن م�ستوي���ات الإنف���اق 
ين  الحكوم���ي لها تاأثي���ٌر اإيجابي معنوي عل���ى م�ستويات الدَّ
الحكوم���ي في نيجيريا خالل فترة الدرا�سة، واأّن الإيرادات 
ين  الحكومي���ة لها تاأثي���ٌر عك�سي معنوي عل���ى م�ستويات الدَّ
الحكوم���ي، ومن ثّم ف���اإّن زيادة العجز ف���ي الموازنة العاّمة 

ين العام والعك�س � من �ساأنه اأن يوؤدي اإلى زيادة الدَّ
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نة 
َ
انعكاسات االحتالل الغربي على المواط

اإلفريقية: دراسة في اآلثار واألبعاد
عبد الرحمن اإبراهيم كان

باحث �ش�نغالي متخ�ش��ص ف�ي القان�ون المقارن 
وكاتب في ال�شوؤون الإفريقية 

الإقليمية لاأوطان في القرن التا�ش�ع ع�ش�ر، وتا ذلك 
نظام الجن�شّيات بالمنظور الإدارّي للحكم ال�ّشيا�شي، 
وه�ذا التغّي�ر الج�ذرّي لطبيع�ة الأوط�ان اأت�ى نتاجًا 
لاحت�ال الغرب�ّي الغا�ش�م للبلدان، ولم تك�ن القارة 

المعل�وم اأّن النت�ش�اب اإل�ى بقع�ٍة جغرافّي�ٍة من 
معّينة �ش�رورٌة اجتماعية و�شيا�شية، وياأتي 
ه�ذا النتماء ف�ي الغالب من اأ�ش�ا�ٍص فط�ريٍّ ووراث�ّي، 
الح�دود  اإح�داث  ت�ّم  اأن  بع�د  الح�ال  تغّي�ر  ولك�ن 
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وفي هذه الِحقبة م���ن الزمن كانت المواَطنة تج�ّسد الكفاءة 
اأو الق���درة عل���ى الحك���م، كما عّل���ق الفيل�سوف اأر�سط���و على ذلك 
قائ���اًل: اإّن المواط���ن: »ه���و ال���ذي لدي���ه ح�س���ٌة م���ن المتيازات 

والح�سانات في ال�سلطة«)4(. 
وم���ع اخت���الف الكاتب مع جزئي���ات تلك النظرّي���ات؛ اإل اأّن 
فك���رة الولء للوط���ن اأمٌر طبيعّي عن���د الأف���راد، وُيق�سد بتعزيزه 

وتنظيمه تج�سيُد وحدة الأُّمة ودعم عمارة الأر�س. 
ه���ذا، واإّن الوطنّي���ة والمواَطن���ة رابطٌة تعّبر ع���ن ولء المرء 
لبل���ده)5(، ومع ذلك ف���اإّن المواَطن���ة الإفريقية لم ت�س���ل بعد اإلى 
ٍة  مداه���ا، وذلك لتاأّثر ج���ّل الأفارقة بثقاف���ة الُم�ستعِم���ر، وبخا�سّ

الذين يقيمون في الغرب الإفريقي الفرن�سّي)6(. 
واإل���ى جان���ب ذل���ك؛ ف���اإّن المتابع للتط���ّورات ف���ي اإفريقيا- 
عمومًا- يدرك مدى تجّذر التاأثير العميق ل�سيا�سات الحتالل في 
المجالت الجتماعية وال�سيا�سية والقت�سادية، وبقيت انعكا�سات 
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 who has a share in the privileges of"   )4(
 rule". Aristotle (1962, p.112) quoted in

.(Turner (1986,p.14

)5(  ال�سيد يا�سين، المواَطنة في زمن العولمة، �س)).

Afrique oc-: بالفرن�سية  الفرن�سي  اإفريقيا  غ��رب    )6(
ثماني  من  هو اتحادية مكونة   cidentale française
ال�سنغال،  ا�ستعمارية، وهي: موريتانيا،  مناطق فرن�سية 
�ساحل  الفرن�سية،  غينيا  حالّيًا(،  )مالي  الفرن�سي  ال�سودان 
)بنين  داهومي  حالّيًا(،  فا�سو  )بوركينا  العليا  فولتا  العاج، 

حالّيًا(، النيجر. انظر: ويكيبيديا.

الإفريقي�ة خارجًة عن تل�ك الباد التي عانت من هذا 
الحتال على كّل الأ�شعدة. 

باأ�ش�كالها  وت�ش�اعفت  الأفارق�ة،  معان�اة  وا�ش�تّدت 
المتعّددة، ويتمّثل راأ�ص المعاناة في الت�شّكل المزدوج 
لاإن�ش�ان الإفريق�ي اإزاء المواَطنة؛ من حيث ال�ش�دق 
ف في النت�شاب، ولذلك كان لبّد  في النتماء والتكيُّ
من مراجعة قراءة »المواَطنة الإفريقية«، والتي ُيعنى 

بها ارتباط الأفارقة باأوطانهم ولًء وخدمًة.
وتتمّيز »الوطنّية« بكونها قيمة اإن�سانية تعارف عليها النا�س، 
وتعود لع�سوٍر مختلفة، اإذ تط���ّرق اإليها الإغريقيون في كتاباتهم، 
ويع���ود تاريخه���ا اإل���ى زم���ن الديمقراطي���ة)1(؛ حيث يرج���ع اأ�سل 
ا�ستعمال مفهوم المواَطنة ف���ي الح�سارَتْين اليونانية والرومانية، 
فق���د ا�سُتعمل���ت لفظ���ة )المواط���ن( و)المواَطن���ة( ف���ي هاَتْي���ن 
الح�سارَتْي���ن لتحديد الو�سع القانون���ي وال�سيا�سي للفرد اليوناني 

والروماني. 
وكان���ت الديمقراطي���ة اليونانية القديمة مبني���ًة على اأ�سا�س 
اأّن المدين���ة ُتحكم من اأج���ل الأكثرية، والحرية ه���ي مبداأ الحياة 
العاّمة، وكان���ت الحكومة اليونانية في طابعها دولًة مدنّية، وكانت 
�لرو�بط بي���ن �لمو�طنين وثيقًة جّدً�، وكانت تجمعهم لغٌة و�حدة، 
وِديٌن عاّم، كلُّ هذا اأدى اإلى اأن يكون ولُء المواطن اليوناني لدولة 
المدني���ة؛ ولي�س لعائلته اأو لع�سيرت���ه اأو لبلدته))(، ومع ذلك؛ كانت 
الفل�سفة اليونانية ترى المواَطنة- بالمنظور الفل�سفي- عبارًة عن 
ح���قٍّ للم�ساركة �ل�سيا�سية؛ ب�سرط �أن يكون �لمتمّتع بهذ� �لحّق من 

ذوي الثروة المالّية))(.

)1(  الديمقراطية �سيا�سّيًا: اإحدى �سور الحكم التي تكون فيها 
ال�سيادة لل�سعب. والديمقراطية اجتماعّيًا: اأ�سلوٌب في الحياة 
يقوم على اأ�سا�س الم�ساواة والحرية في الراأي والتفكير. انظر: 
ديمقر�طية،  مادة:  �لو�سيط،  �لمعجم  �لعربية:  �للغة  مجمع 

القاهرة- دار المعارف.

ال�سريعة  في  المواَطنة  جابر،  التواب  عبد  ح�سن  يا�سر  د.    )((
المحدثين  دار  القاهرة،  ط1،  فقهية،  در��سة  �الإ�سالمية: 

للبحث العلمي والترجمة والن�سر، 010)م، �س4).
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الحت���الل الغرب���ّي عائق���ًة للمواَطن���ة الإفريقية، حيث قّلل���ت اآثاُر 
�الحتالل م�ساعَر �لح���ّب و�الرتباط بالوطن عند �الأفارقة، و�نبثق 
عنه���ا �سعف �ال�ستجابة في تقديم �لجه���ود ور�سم �لخطط وو�سع 
الموازن���ات العلمّي���ة والعملّي���ة لتطوير الق���ارة؛ واأّدى كّل ذلك اإلى 
عدم ارتي���اح الإن�سان الإفريق���ي غالبًا للبقاء ف���ي وطنه، كما نتج 
عن���ه تزايد الهجرة غير ال�سرعية، و�سع���ف الم�ساركة ال�سيا�سية، 
وقّلة الأداء الجتماعي، وم���وت روح النتماء، وم�سكلة الزدواجية 

في الُهِوّية.

�إرث �لحتالل و�أثره في تكوين �لدولة �لحديثة:
ال�ستعم���ار عبارٌة عن الهيمنة المبا�س���رة لدولٍة اأجنبية على 
�سلطة دول���ٍة اأخرى، واأ�سا�سه الحتالل، كما احتّلت بريطانيا دولة 
نيجيري���ا من �سن���ة 1900م- 1960م؛ بهدف الهيمن���ة ال�سيا�سية، 

والقيام با�ستغالل خيرات الوطن النيجيري.
وحي���ن نتحّدث ع���ن ال�ستعم���ار ف���ي اإفريقيا؛ فاإنن���ا نتناول 
الوقائ���ع الأليمة منذ �سنة 1800م- حتى 1960م)1(، حيث هيمنت 
ال���دول الغربية على الدول الإفريقي���ة، وتحّكمت في اقت�ساداتها، 
ونهب���ت ثرواته���ا. ع���الوًة على ذل���ك؛ كان���ت حاجتها كبي���رًة اإلى 
ال�سيطرة الكاملة على اإفريقيا واإدارتها، واعتبارها دوًل م�ستهلكة، 

وتكون اأوروبا هي القارة الرائدة في الثورة ال�سناعية.
ا�ستخدمت دول الحتالل )الُم�ستعِمرون( عددًا من الأ�ساليب 
وال�ستراتيجي���ات لإجبار الأفارقة على الخ�سوع لالحتالل والإدارة 
ال�ستعماري���ة، م���ن بينه���ا الغ���زو، والعم���ل الق�س���رّي، وال�سرائب، 
وت�سيي���ل القت�ساد، ودفع الأج���ور المنخف�سة))(، ه���ذا من ناحية. 
وم���ن ناحي���ة اأخ���رى؛ قّدمت جهده���ا الم�سن���ي في برمج���ة العقل 
الإفريقي، وذل���ك با�ستيراد ُنُظٍم �سيا�سية ومناه���َج تعليمّية واأُ�س�ٍس 
اجتماعية لالأفارقة؛ كي تكون عائقًة لإفريقيا عن النه�سة والتطّور. 
وقد خّلف هذا الحتالل اإرث���ًا �سّيئًا، وبهذا الإرث تكّونت الّدول 
يغت باأ�سلوٍب غربّي ل ينا�سب الو�سع الإفريقي  الإفريقية الحديثة و�سِ
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على العموم، ول تزال اإفريقيا تعي�س هذه الويالت اإلى يومنا هذا.
ومن المثي���ر لالهتمام اأن نالحظ: كي���ف ا�ستطاعت الخّطة 
�لغربّية خلط �لُهِوّية �الإفريقي���ة، وزعزعة وطنّية �ل�سعوب، عندما 
جمعت اأنواع���ًا متعددة من المواطنين داخل دولة واحدة، ووزعت 
مواطني���ن على ع���دة دول- كما ح���دث لل�سومالّيي���ن-، وو�سعت 
اأحكام���ًا وقواني���ن اإدارية ُتطّبق على ق���وٍم دون اآخرين على اأ�سا�س 
التجني����س، وه���ذا ب���ال �س���ّك اأّدى اإل���ى ت�سيي���ع الحق���وق وانت�سار 
الظل���م و�سي���اع الُهِوّي���ة والثقافة، حي���ث ك���ّون الإرث ال�ستعمارّي 
دوًل اإفريقّية ت�ستن���د في قوانينها ود�ساتيره���ا وُنُظمها ال�سيا�سية 

ومناهجها التعليمية اإلى ما عند الغرب. 
وتج���ّذرت المخّلفات ال�ستعمارية ب���كّل اأنواعها في اإفريقيا، 
واأنتج���ت في الأخير عق���وًل اإفريقّية ل تعلم ع���ن الُهِوّية ال�سادقة 
اإل حروفه���ا، ول من المواَطنة اإل ا�سمه���ا ور�سمها. وهذا التكوين 
ال�سلب���ّي للدول���ة الإفريقية ولالإن�س���ان الإفريق���ي اأّدى اإلى ت�سهيل 
ال�ّسبل لالحتالل في تفريغ روح المواَطنة عند الأفارقة، واأن�ساهم 
اأنف�سه���م، واأغفله���م ع���ن اإع���ادة التكوين وف���ق الُهِوّي���ة الإفريقية 

الم�ساعدة على تنمية البيئة وعمارتها باأ�سلوٍب تعاونّي. 

�لمو�َطنة  روح  تفريغ  في  �لحتالل  و�شائل 
عند �لأفارقة:

دّلت الأح���داث التاريخية قبل ال�ستق���الل، اأثناء ال�ستعمار 
ف���ي اإفريقي���ا، عل���ى نف���وذ مب���داأ المواَطنة ف���ي نفو����س الأفارقة، 
وه���ذه المواَطنة ظه���رت في اأبهى تطبيقاتها وق���ت مجابهة بع�س 
الح���ركات الجهادّية))( لوجود الحتالل، وتبع ذلك عّدة مقاومات 
ر وال�ستقالل  م���ن ِقَبل رج���ال الّدين، وه���م بذل���ك اأرادوا التح���رُّ
ك بوطنهم ُحكمًا واإدارة؛ اإل اأّن قوات الحتالل ا�ستطاعت  والتم�سُّ

ال�سنغالّي  التكروري  تال  الفوتي  عمر  ال�سيخ  حركة  اأمثال    )((
)ت1864م(، �سارك في الحروب المقد�سة مع الخليفة محمد 
بلو بن عثمان دان فوديو، ثم عاد اإلى وطنه الأ�سلي  في فوتا 

تورو، وا�ستقر في دنجراي.
تلك  ف��ي  ال�ستعمار-  �سد  الإ���س��الم��ي  الجهاد  ك��ان  - وق��د 
الفترة- يمّثل الهوية الإ�سالمية لإفريقيا، والمواَطنة الحّقة، 
الحركات  من  ع��دد  في  ذل��ك  تمثل  وت�سحيًة،  وولًء  انتماًء 
عثمان  محمود  ال�سلطان  حركة  ومنها:  اآن���ذاك،  الجهادية 
عبدالل  محمد  وال�سيد  ال�سومال،  في  ميدجورتين  �سلطان 
الل   ف�سل  بن  وراب��ح  نيجيريا،  في  الفودية  والحركة  ح�سن، 
بن الزبير في منطقة بحيرة ت�ساد، والحاج محمد الأمين في 

منطقة �سانجامبيا، و�ساموري توري في بالد الماندينجو.    
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ة، وبذلك  تمرير نفوذها الت�سريعي والقانوني عبر اأجندتها الخا�سّ
ا�ستطاع���وا فر����س قوانينهم عل���ى ال�سع���وب الإفريقي���ة، و�سلكوا 
و�سائ���ل عّدة في تفري���غ روح المواَطنة عن���د الأفارقة، ومن بين 

تلك الو�صائل: 
الو�ص���ائل التعليمية: ا�ستعانت دول الحتالل بالتعليم في 
نًا ي�ساعدها  زرع خططه���ا، كي تتمكن في ال�سعوب الإفريقي���ة تمكُّ

ة.  على ا�ستخدامهم في م�سالحها الخا�سّ
وعادًة ما ُيزعم وج���ود اإيجابية لال�ستعمار في هذا المجال، 
وه���ي اأنه جل���ب التعليم الغرب���ي ومن َث���مَّ الح�س���ارة الغربّية اإلى 
�سواطئ اإفريقيا؛ م���ا يعني- �سمنًا- اأّن م�ساهمة ال�ستعمار كانت 
اإيجابي���ًة ف���ي التنمي���ة الإفريقية! وه���ذا القول ت�سلي���ٌل، ومخالٌف 

للواقع. 
وُي�ستح�س���ن النظر بحيادّيٍة في ا�ستخدامه���م التعليم و�سيلًة 
لتفري���غ روح المواَطن���ة عند الأفارق���ة؛ لأّن ه���ذه الو�سيلة لم تكن 
ت�سيب هدفها لول خ���ذلُن الأفارقِة لأنف�سهم بقبولها، زيادًة على 
تمجديه���ا وتف�سيلها عل���ى التعلي���م المحلّي من غي���ر موازنٍة بين 

ال�سالح منه والطالح. 
ه���ذا، وق���د �س���ّوه الُم�ستعِم���ر تاري���خ اإفريقيا ف���ي المقررات 
الدرا�سية التي و�سعها، وخذلت القيادة الإفريقية نف�سها في عدم 
مجابهته���ا لهذا الخطر، الأم���ر الذي يجعل الطال���ب الإفريقي ل 
يول���ي اهتمامًا لتاريخه؛ ف���ي الوقت الذي يبجل في���ه تاريخ غيره، 
وينته���ي به المط���اف اإلى عدم فخ���ره بوطنه، فاأدى ب���ه ذلك اإلى 

النم�ساخ و�سياع الُهِوّية. 
ويرى »�ستفين« اأّن التعليم الغربّي لم يكن متجّذرًا في الثقافة 
الإفريقي���ة، وبالتال���ي لم يك���ن قادرًا عل���ى تعزي���ز اأّي تنمية ذات 
مغ���زى داخل البيئة الإفريقية)1(، حت���ى اإْن �سّلمنا له بهذا الراأي- 
بزعم���ه �سوابًا- فاإنه تجاه���ل اإرث الحتالل التعليم���ّي، الذي لم 
يك���ن مقت�سرً� فقط عل���ى �سنو�ت �الحتالل، بل �مت���ّد �إلى ما بعد 
ال�ستق���الل، واإلى يومنا هذا، واأقرب مثال لذلك كون بع�س الّدول 
الإفريقي���ة ل تزال تعتمد اللغة الإنجليزية اأو الفرن�سية لغًة ر�سمّيًة 
له���ا ف���ي اإدارات الدولة وفي المدار�س والجامع���ات، هذا يعني اأّن 
الأفارق���ة يتحّمل���ون م�سوؤولية ه���ذه الماأ�ساة. وفي المقاب���ل؛ فاإّنه 
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ور الخبيث الذي مار�سته دول الحتالل جريًا  عب���ارة عن تاأكيٍد للدَّ
وراء م�سالحها، ومحا�سرتها لل�سلطات الإفريقية اقت�سادّيًا اإزاء 

اأية حركة تمّثل النعتاق من نير الحتالل الع�سرّي.
الو�ص���ائل الثقافي���ة: ُتَعدُّ الثقافة عن�س���رًا مهّمًا في حياة 
الإن�سان؛ لأنها عبارة عن ال�سلوكيات والأفكار التي تحّدد �سخ�سّية 
الإن�س���ان، وعلي���ه؛ كان���ت اللغ���ة هي الو�سيل���ة الكبرى ف���ي ترجمة 
الثقاف���ات واأفكار الب�سر، وهذا ما اأدركه الُم�ستعِمر، ف�سعى بكامل 
خطط���ه للتاأثير في الثقافة الإفريقي���ة؛ بتقديمهم للثقافة الغربّية 
بو�سفها مفتاح���ًا للح�سارة الإن�سانّية، فمث���اًل: �سادت في كتابات 
الكّتاب الفرن�سّيين اعتبارهم الذاكرة التي تت�سكل لدى الُم�ستعَمر 
الملتح���ق بمدر�سة الُم�ستعِمر– هي ب���ال �سّك- لي�ست نف�س ذاكرة 

ال�ّسعب العادي))(.
وكانت اللغة الفرن�سية، في ذلك الما�سي القريب، لغَة القيم 
ال�ستعماري���ة والعن�سري���ة، وكان ترويجها على اأنه���ا لغة ح�سارة 

يدخل في خطة »ت�سفية ِعْرقية«))(. 
هك���ذا كان الحال، ولكن في حدود العل���م والإن�ساف؛ يبقى 
تروي���ج اللغة اأداًة ف���ي ت�سكيل التوا�سل الجتماع���ّي بين ال�سعوب، 
اإّل اأّن النق���د هنا للحركة الفرن�سي���ة ال�ستعمارية اأنها في تناولها 
للمو�س���وع تجاوزت ح���دود المعقول، ف�س���ّوروا ثقافتهم عبر هذه 
اللغ���ة بو�سفها الأف�سل، وا�ستعملوا الأ�ساليب الق�سرية في فر�سها 
عل���ى الكثير من المجتمعات الإفريقية، في حين اأّن دول الحتالل 
الأخ���رى ل���م تك���ن متعّمقًة ف���ي ه���ذا الجان���ب الثقاف���ّي اأكثر من 

تركيزها على نهب الثروة. 
وكبقي���ة الب�س���ر؛ يمّث���ل الت���راث ال�سعب���ي الإفريق���ي والّدين 
مجموع���ًة متنوعًة من الجوان���ب الجتماعية للثقاف���ات المختلفة 
في اإفريقي���ا)4(، وقد تعّر�س هذا التراث للغ���زو الفكرّي والثقافّي 
م���ن الُم�ستعِمر عب���ر و�سائل الثقافة المتنّوع���ة، وتحّول الكثير من 
الأفارقة بذلك اإلى اأنا�ٍس فارغين عن ال�سعور بالوطنية والنتماء، 
فمثاًل؛ ارتاأى الُم�ستعِم���ر اأن يفر�س على المدار�س الإفريقية لغته 
وثقافت���ه لتح���دث هّوة بعي���دة بين ال�سع���ب الإفريقي ولغت���ه الأّم، 

خرفو�س،  القادر  عبد  للفرانكفونية،  ال�ستعمارّي  ))( الإرث 
ترجمه من الفرن�سية: م�سطفى عبد الوّهاب.

https://www.noonpost.org/content/12623 

))(  الإرث ال�ستعمارّي للفرانكفونّية، مرجع �سابق.

)4(  ثقافة اإفريقيا، مو�سوعة ويكيبيديا.
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الأم���ر الذي جعل المثّق���ف الإفريقي يّتحد مع اللغ���ة الغربّية، وما 
تحمل���ه من اأدٍب وتراٍث وفكٍر وثقافٍة وفل�سفات، وي�ستهلكها ويدافع 
عنه���ا باأكثر مما يدافع ع���ن لغته الأّم! حّتى ُيق���ال مثل ذلك حين 
ل يهتّم الإفريقي بالت���وازن بين اأ�سالة ُهوّيته المرتبطة بلغته الأُّم 
والمبالغ���ة في تج���اوز حدود النتفاع بالّلغ���ة العربّية )لغة الّدين( 
عل���ى ح�س���اب لغت���ه، وهي اللغ���ة التي ي�ستطي���ع بها خدم���ة الّدين 
والوط���ن ب�سكٍل اأو�س���ع؛ وذلك لقّلة َمن يجي���د اللغات الأجنبية من 

ع�سيرته وقومه. 
وله���ذه الظاه���رة اأثره���ا ف���ي ُبع���د ال�سع���ب ع���ن المواَطنة، 
واغتراب���ه عن لغت���ه وثقافته وتراث���ه؛ بحيث اإّنه ل ي���كاد يفّكر في 

اأولوّية لغته الأّم ووطنه الأ�سلّي. 
بالإ�ساف���ة اإل���ى ذل���ك؛ ف���اإّن الُم�ستعِمر لم يتوّق���ف عند هذا 
الحّد؛ بل حاول اأن ي�ستحوذ على المقررات الدرا�سية، وير�ّسخ من 
خاللها بع�س اأف���كاره، ويعبث باأفكار الأفارقة تجاهاًل اأو تحريفًا، 
ب���َدا ذلك وا�سحًا ف���ي نج���اح الُم�ستعِمر في �سحن عق���ل الإن�سان 
�سًا للتراث  مًا للعقل الغربّي وُمقدِّ الإفريقي بثقافته، فاأ�سب���ح ُمعظِّ

الأوروبّي. 

�لمو�َطنة �لإفريقية.. و�زدو�جية �لهوية:
كان ا�ستعمار اإفريقيا م���ن ِقَبل البلدان الأوروبّية حدثًا بارزًا 
ف���ي �س���اأن اإفريقيا، وَيع���ّد الأفارق���ة تاأثير الحت���الل فيهم عاماًل 
ف���ي َفْهم الو�س���ع الحالي للقارة وال�سع���وب الإفريقية؛ ولذلك فاإّن 
التدقي���ق في ظاهرة ال�ستعمار )الحت���الل( اأمٌر �سروري لتقدير 
درج���ة تاأثيره، لي�ض فقط ف���ي �لمجاالت �القت�سادي���ة و�ل�سيا�سية 
لإفريقي���ا، ولك���ن اأي�س���ًا ف���ي وطني���ة ال�سع���ب الإفريق���ي، وم���دى 

محافظته على حماية المواَطنة الإفريقية ا�ست�سعارًا وممار�سًة.
وق���د �سع���ت ال���ّدول الغربّي���ة الُم�ستعِم���رة جاهدًة اإل���ى �سلخ 
روح الوطنّي���ة م���ن المواطنين الأفارقة، وو�سع���ت لذلك �سيا�سات 
ا�ستدراجّية لجعلهم هواة وموالين لدولهم، مّتبعًة في ذلك اأ�سلوب 
»َفْرن�َس���ة« اأو »اأَنجَلَزة« الأفارقة، وه���ذه العملية، المتمّثلة في 
خل���ق فرن�ص���ّيين اأو اإنجليزّيي���ن اأو برتغالّيي���ن ُج���ُدٍد م���ن 

الأفارقة، كانت تدور حول محوَرْين مختلَفْين)1(:

Nancy Kwang Johnson (2004) Senega- )1(
lese “Into Frenchmen”? The  French Tech-
nology ofNationalism in Senegal ,Nation-

.alism and Ethnic Politics

المح���ور الأول: يتعّل���ق بال�ّس���روع ف���ي توفي���ر الجن�سّي���ة 
ة، واأقرب مث���ال لذلك ما  لالأفارق���ة، وو�سع���وا لذلك اآلي���اٍت خا�سّ
ة))(  قام���ت به فرن�سا- قبل ال�ستقالل- م���ن تحديد مناطق خا�سّ
ف���ي ال�ّسنغال بو�سفه���ا اأرا�سي  فرن�سّية خ���ارج الإقليم الجغرافّي 
لفرن�سا، وَمن ُيولد فيها يتمّتع  ب�سكٍل ح�سرّي بالجن�سّية الفرن�سّية. 
وهك���ذا ا�ستجاب اأكثر الأفارقة لالإغ���راءات القانونّية للّدول 
الغربي���ة وق���ت الحتالل، ول ت���زال تبعات ذلك ظاه���رًة في اإدارة 

ال�ّسيا�سة و�سيا�سة الإدارة في الّدول الإفريقية. 
واأّم���ا المح���ور الّثان���ي: فيت�سّم���ن النتم���اء اإل���ى الّنظام 
التعليمي للّدول الُم�ستعِمرة، من البتدائية اإلى الكلّيات الكبرى في 
الجامعات الغربّية، ي�سمل ذلك امتحانات تناف�سّية كبيرة))(، وهي 
المتحانات الت���ي تحّدد مدى التعّمق وال�ستيعاب للنظام الغربّي، 

ل الغربّي.  وتقّيم م�ستوى الندماج �سعيًا لتاأ�سيل الت�سكُّ
وم���ن هنا؛ بداأت المواَطن���ة الإفريقية في الختفاء من حيث 
فاعلّيته���ا، ونجح الحت���الل الغربّي في اخت���راق الُهِوّية الإفريقية 
والعمل على ا�ستئ�سالها م���ن جذورها، واأ�سبح الإن�سان الإفريقي 

يعي�س بُهِوّية مزدوجة. 
واأ�س���دق مث���ال لذل���ك �سخ�سّي���ة الرئي����س الأول لل�سنغ���ال 
»�سنغ���ور«)4(، وهو ذلك الرج���ل المن�سلخ من ُهِوّيت���ه، يتحدث عن 

))(  وهذه المناطق هي: داكار، روفي�سك، �سين لوي�س.

))( وخير مثال لذلك: حين تّوج الرئي�س ال�سنغالّي الأول �سنغور حياته 
م�سيرته  طيلة  به  يحلم  كان  بما  المطاف-  نهاية  في  الفكرية- 
في  الحياة  مدى  ع�سوًا  لي�سبح  انُتخب  عندما  وذل��ك  العلمية، 
الأكاديمية الفرن�سية، التي دخلها يوم 9) مار�س 1984م، وان�سم 
م�ستغرب  غير  اأم��ٌر  وهو  الفرن�سي،  القامو�س  لجنة  ع�سوية  اإلى 
حين ننظر اإلى المو�سوع انطالقًا من عطائه الفكري، والخدمات 
ان�سر: محمد  الفرن�سيَتْين.  والح�سارة  للغة  قّدمها  التي  الجليلة 
وراء  والّدين  الفكر  ال�سيا�سة،  �سراع  �سنغور..  لوبولد  باه،  �سعيد 

قناع ال�ّساعرّية. مقال من�سور في مجّلة قراءات اإفريقّية. 

)4(  ينتمي »لوبولد �سيدار �سنغور« اإلى فئة قليلة من ال�ّسخ�سيات 
عالمّية  ب�سهرة  وحظيت  ال�ساحة،  اإلى  برزت  التي  الإفريقية 
رئي�س  اأول  وه��و  المن�سرم،  الميالدي  القرن  خ��الل  مدوية 
لدولة ال�سنغال، توّلى الحكم من �سنة 1960م-1980م. وتوفي 
ببلدة  001)م  �سنة  دي�سمبر   / الأول  كانون   (0 في  �سنغور 
اأن غادر كر�سي  بها منذ  يقيم  كان  والتي  الفرن�سية،  فن�سون 
الرئا�سة ال�سنغالية، ثم ُنقل جثمانه اإلى ال�سنغال، حيث ُدفن 
 ... �سنغور  لوبولد  اأخذًا عن مقالة:  »بّلير« في دكار.  بمقبرة 
�سراع ال�سيا�سة، الفكر والّدين وراء قناع ال�ّساعرّية، للكاتب 

د. محمد �سعيد باه، بموقع مجّلة قراءات اإفريقّية. 
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الأفريقانية؛ ويت�سّرف ويفّكر بعقٍل فرن�سّي! 
وق���د عمل من خ���الل الجمعّية الوطنّي���ة الفرن�سية على عدم 
اإنه���اء ا�ستعمار اإفريقي���ا، وكان يدعم الت�سريع���ات التي تمنح حّق 
المواَطن���ة الفرن�سّية لالأفارقة، و�سّجع فرن�س���ا على القيام بتنفيذ 
تغيي���راٍت اجتماعّية واقت�سادّية �سريعة في م�ستعمراتها، حتى اإنه 
و�سف عم���ل فرن�سا في القارة ب�»العمل الح�س���ارّي«)1(، ول يخفى 
على المتابع لأحداث القارة اقتفاء جلِّ روؤ�سائها خطوات �سابِقهم 

»�سنغور« في التبعّية والموالة! 
َناغل���ة و�الأفارقة  ولي����ض هذ� فق���ط؛ ب���ل �إّن ع���ددً� م���ن �ل�سَّ
اأُر�سلوا اإلى فرن�سا نّوابًا في المجل�س البرلمانّي الفرن�سي، واأُعطوا 
ح���ّق الت�سوي���ت في النتخاب���ات الفرن�سي���ة، والقتال ف���ي الجي�س 

الفرن�سي، وتّم ذلك كله بموجب القانون المدنّي الفرن�سي. 
وباخت�س���ار: كان���وا مواطني���ن فرن�سّيي���ن خ���ارج الح���دود 

الإقليمية لفرن�سا! 
وكان له���ذه ال�ستراتيجي���ة تاأثي���ٌر ق���ويٌّ ف���ي �سل���خ القومي���ة 
وال�سعور بالوطنية من الأفارقة الذين اأ�سبحوا بالقانون مواطنين 
فرن�سّيي���ن! وخي���ٌر دلي���ٍل عل���ى ذلك م���ا قالت���ه ابنة اأخ���ت �سنغور 
»ماري لوي����س غي«- وهي ت�سف كيف كان ح���ال اأن تكون مواطنًا 
فرن�سّي���ًا-: »خالل فترة ال�ستعمار... ع�ست كامراأٍة اإفريقية، وفي 
نف�س الوقت كان قرار فرن�سا في جعل المناطق الأربع في ال�سنغال 
كاأقالي���م فرن�سية ف���ي الخارج؛ جعل �س���كان هذه المناط���ق �سعبًا 
ًا، وكان���وا مواطنين فرن�سّيين  متمّي���زًا.. حيث ُمنح���وا و�سعًا خا�سّ
���ة... وبالتالي ل���م يكن هناك �س���يٌء يفّرق  له���م حقوقه���م الخا�سّ
ويمّيز بين���ي وبين امراأٍة فرن�سي���ٍة �ساّبة، با�ستثن���اء بع�س التمييز 
العن�س���ري؛ اإل اأّن ذل���ك لم يكن �سيئًا«))(- مقارن���ًة بما تتمتع بها 

من حّق الجن�سية الفرن�سية-. 
وهذا الّن���وع من الت�سريح ه���و عين الحرب عل���ى المواَطنة 
الإفريقي���ة، وُتع���ّد الح���رب عل���ى المواَطن���ة الإفريقي���ة م���ن ِقَبل 
الغربّيي���ن الُجُدد من الأفارقة من اأكبر الجرائم المرتكبة في حّق 

ال�سعب الإفريقي. 
وبمثل هذه ال�ّسوابق التاريخّية تجّذرت الزدواجّية في الُهِوّية 

ال�سيا�سّي  الفكر  في  الإفريقية  الهوية  م��رزوق،  رزق  )1( با�سم 
الإفريقي، المكتب العربّي للمعارف 015)م، �س1)).

Marie Louis PotinGueye (1995). Person-  )((
ة- . al interview (December 21) مقابلة خا�سّ

عن���د الإفريقي، فلم يع���د للمواَطنة الإفريقية ِذك���ٌر ول اأثٌر؛ اإّل ما 
تبّقى م���ن �سيحاتها عن���د الغيورين من اأبناء الق���ارة، ومع ذلك؛ 
ُيالحظ عمق الت�سّكل المريب في النتماء لدى بع�سهم، والتاأ�سف 
عل���ى الو�س���ع الإفريقي، حين يتعّلق الأمر بتطوي���ر بلده، �سواء في 
ال�سيا�س���ة اأو في القت�ساد، اأو في التخّلق اجتماعّيًا بال�سورة التي 

تر�ساها الأعراف الإفريقية. 

مظاهر �لمو�َطنة �لفارغة))(: 
اإّن دول العال���م قديم���ًا وحديث���ًا، ل���م تخ���ُل د�ساتيره���ا م���ن 
تنظي���م حق���وق المواَطنة، وو�سع  قيود وتطبيق���ات معّينة لها؛ من 
�ساأنه���ا حف���ظ كي���ان الدول���ة وحري���ة المواطنين؛ ولك���ن مع ذلك 
ف���اإّن المواَطنة في اإفريقيا ل تزال في خ���واٍء اإّل ما نَدر، ومظاهر 
المواَطن���ة في المجتمعات الإفريقية تدّل عل���ى فراغها في نفو�س 
�ل�سع���ب �الإفريق���ي، ومن �لطبيعّي �أن يك���ون �سبب ذلك �النخر�ط 
الوا�س���ع للُم�ستعِم���ر في �سبيل ت�سيي���ر ال���ّدول الإفريقية من جميع 

الجوانب.
- تاأثر د�ص���اتير الّدول الإفريقية بالقانون الفرن�صي 

اأو الإنجليزّي:
من المالحظ اأّن د�ساتير الّدول الإفريقية عقب ال�ستقالل اأتت 
متاأّثرًة بالقانون الو�سعّي الفرن�س���ي اأو الإنجليزّي، وبالإمكان القول 

في  المختلفة؛  الحياة  ج��وان��ب  وت�سمل  كثيرٌة،  ))( المظاهر 
الحقوق، والم�ساركة، وال�سلوك العام، وفي العادات والتقاليد 

التي طغت عليها المظاهر الغربية.

ارتأى الُمستعِمر أن يفرض 
على المدارس اإلفريقية لغته 
وثقافته لتحدث هّوة عميقة 
بين الشعب اإلفريقي ولغته 
ف 

ّ
األّم، األمر الذي جعل المثق
اإلفريقي يّتحد مع اللغة 

الغربّية
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ب���اأّن كتابتها تّم���ت على اأيدي الحت���الل وبلغته، وعليه تك���ون الّدول 
الإفريقية ا�ستم���ّدت قوانينها من المنهج الالتينّي الغربّي، ولم تكن 
المواَطنة غائبًة في الن�سق العام لحياة الفرد الإفريقي؛ ولكّنها خلت 
م���ن م�سامينها فاأنتجت مواَطنة فارغًة، والتي برز معظم مظاهرها 

في ن�سو�س الّد�ساتير، وفي التطبيقات العملّية لها. 
- اعتبار اللغة الفرن�صية اأو الإنجليزية لغًة ر�صمية:
وم���ن الأمثل���ة عل���ى ذل���ك؛ الّن����س قانونًا ف���ي اأكث���ر الّدول 
الإفريقي���ة على اعتبار اللغ���ة الفرن�سّية اأو الإنجليزّي���ة لغًة ر�سمّية 

للوطن)1(. 
- كتابة الن�صيد الوطنّي الإفريقي بلغاٍت اأجنبّية:

كم���ا ُي�ساف اإلى ذل���ك: اأّن الن�سيد الوطنّي، في دوٍل اإفريقّيٍة 
كثي���رٍة، مكت���وٌب بلغاٍت اأجنبّي���ة، ويحمل في طّي���ات كلماته وجمله 
معانَي ل ُتقّوي روح المواَطنة))(؛ بل تهدمها وتفّرغها من النفو�س؛ 
الأّن���ه ال �س���ّك بوج���ود �لتر�ب���ط بي���ن مظاه���ر �لمو�َطن���ة �لفارغة 

والن�سو�س التي ترعاها نقدًا وتوفيقًا.
- تناق�ص ال�ّصا�صة في التعبير عن المواَطنة:

وبالنظر الح�سيف اإلى الإدارة ال�سيا�سّية في اإفريقيا؛ يدرك 
المالِح���ظ م���دى انغما�س ال�ّسا�س���ة في التعبير ع���ن المواَطنة في 
خطاباته���م؛ ف���اإذا بها فارغة م���ن نفو�سه���م؛ لأّن اأعمالهم ل تدّل 
على الوطنّي���ة، ف�سنغور- الرئي����س ال�سنغال���ّي الأول))(- مثاًل، لم 
يك���ن اإل مجرد حاكٍم فرن�سيٍّ في اإهاٍب اأ�سم���ر؛ يمّثل دولَة فرن�سا 
وح�سارته���ا ور�سالتها الثقافية لدى الأّم���ة ال�سنغالية؛ تحت لفتة 

»ال�ستقالل« الم�سلِّلة.
وم���ن المواق���ف الت���ي ُت�سّجل– ح���ول المواَطن���ة الفارغة-، 
وت�س���ّكك ف���ي اأ�سال���ة ولء �سنغور لالأّم���ة ال�سنغالية، وم���ن ورائها 

)1(  فمثاًل: ين�ّس الم�سّرع ال�سنغالّي في الّد�ستور على اأّن: »اللغة 
الم�سّرع  وعّد  الفرن�سية«،  هي  ال�سنغال  لجمهورية  الر�سمّية 
تنطبق  الحقيقة  الفرن�سية! وهذه  بعد  ثانوية  المحلّية  اللغات 

على كثيٍر من الّدول الإفريقية.

على  داًل  موؤ�سرًا  ال�سنغالّي  الوطنّي  الن�سيد  في  نجد  ))( حيث 
هذا التوّجه التهريجي، ف�ساًل عن رغبة جامحة في البتعاد 
وا جميعًا اأوتار الكورا )اآلة  عن مكونات الأّمة الحقيقية، »�سدُّ
)اآلة  البالفونات  ا�سربوا  الماندينغ(،  �سعب  لدى  مو�سيقية 
مو�سيقية اإفريقية(، فالأ�سد الأحمر قد زاأر«، انظر: الترجمة 
الكاملة لهذا الن�سيد في مالحق: بحث "ال�سيا�سة ال�سنغالية: 

مواقف ومحطات". 

))( ومثله بورقيبة، وغيره من النخب التي �سنعها الغرب ومّكن لها.

اإفريقي���ا الح�سارة والتاريخ، ذل���ك الت�سريح الخطير الذي �سدر 
عن���ه يوم ا�ستقبل ج���ورج بومبي���دو- �سديقه الحمي���م وزميله في 
مقاع���د الدرا�س���ة-، وال���ذي اأ�سبح فيما بع���د رئي�س���ًا للجمهورية 
الفرن�سية، وذلك لّم���ا زار ال�سنغال �سنة 1970م، في اإطار ال�سعي 
لإب���رام التفاقي���ة الع�سكري���ة )الم�سوؤوم���ة( بي���ن فرن�س���ا وبع�س 
ال���دول الإفريقية، يومها فاج���اأ �سنغور اأ�سح���اب النتماء الأ�سيل 
اإلى الوط���ن من ال�سنغالّيين عندما قال مفاخ���رًا- طبقًا لما روته 
مجلة الإك�سبري�س الفرن�سية عنه-: »اليوم ت�ستقبل فرن�سا ال�سوداُء 

فرن�سا البي�ساَء«!)4( 
وعل���ى الجانب الآخر؛ نجد في بع�س َمن ل ُيتهم باأنهم كانوا 
من �سّف خ�سوم���ه ال�سيا�سّيين اأو الفكرّيين َم���ن ُيقّدم �سواهد ل 
تقّل اأهميًة وخطورًة عن ذلك الت�سريح، توؤّكد كلها اأّن ولء �سنغور 
للجمهوري���ة الت���ي كان يراأ�سها، والأّم���ة التي كان يّدع���ي النتماء 
اإليه���ا، كان ولًء �سورّي���ًا اأو مغ�سو�س���ًا؛ لأن���ه كان يفتق���د المرتكز 
الح�ساري والعم���ق الجتماعي والنتماء التاريخي الأ�سيل؛ مع ما 
يقت�سي���ه ذلك كله- مجتمعًا- من �الرتباط و�الإيمان و�لقدرة على 
�لتعبير عن ذلك �الرتباط و�الإيمان، وخ�سو�سًا بالن�سبة لمن كان 

في مثل و�سع �سنغور ال�سيا�سي والثقافي)5(. 
وهكذا، بقي���ت المواَطنة الفارغة متجّذرًة ف���ي اإفريقيا، �سواء 
من حيث الت�س���ّور، اأو من حيث التطبيق العملّي ل�سوؤون الحياة، ولم 
ياأت ذل���ك عن فراغ؛ بل كانت خط���ًة ا�ستراتيجّي���ًة محكمة، و�سعها 
الحتالل الغربّي، و�سعى من اأجل تنفيذها بالطريقة التي ارت�ساها. 

جدلّية �لت�شّكل في هوّية �لإن�شان �لإفريقي: 
قر�ءة في �لأبعاد:

ونظ���رًا لالآثار ال�سلبّية التي خّلفه���ا الحتالل الغربّي على كّل 
�الأ�سعدة في �إفريقيا؛ ُيالحظ �لجدل �لو��سع في �أو�ساط �لمثّقفين 
ل الكاذب لُهِوّية الإن�س���ان الإفريقي، وقابلّيته  الأفارقة ح���ول الت�سكُّ
لالن�سهار الكلّي ف���ي الثقافات الأخرى بغ�ّس النظر عن طبيعتها، 
وقد �سّيع هذا التذبذب المريب اأ�سالة القيم الأفريقانية؛ من حيث 

التطوير الذاتّي والم�ساهمة الفّعالة في بناء التكامل الجتماعّي. 

)4( . اأ. محمد �سعيد باه، لوبولد �سنغور.. �سراع ال�سيا�سة، الفكر 
والّدين وراء قناع ال�ّساعرّية. مقال من�سور في مجّلة قراءات 

اإفريقّية.

)5(  اأ. محمد �سعيد باه، لوبولد �سنغور.. �سراع ال�سيا�سة، الفكر 
والّدين وراء قناع ال�ّساعرّية، مرجع �سابق. 
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اإّن ال�سراك���ة ف���ي الوطن ق���ّوٌة للوح���دة، وعام���ٌل اأ�سا�سّي في 
محاربة ال�سطهادات الخارجّية، وهذا ما فهمته دول الُم�ستعِمر، 
فعمل���وا على زعزعة ه���ذه ال�سراكة الوطنّية ل���دى الأفارقة ثقافّيًا 

واجتماعّيًا، وكان ذلك ُمهّددًا لتما�سك المواَطنة الإفريقية. 
وي�سه���د �لّتاري���خ �لمعا�س���ر »�ال�ستيع���اب �لمف���رط للُهِوّي���ة 
الغربّية« لدى كثي���ٍر من الأفارقة، فاأ�سبحت الّتكلفة باهظة؛ حيث 
فقدوا ثقافاتهم التقليدية، وجعل���وا الّلغات الأجنبية- كالفرن�سية 
والإنجليزي���ة والبرتغالي���ة- لغ���ات الإدارة ف���ي بلدانه���م، وبه���ذه 
الطريق���ة بقي���ت الُهِوّي���ة الوطنّي���ة لالأفارق���ة م�ساوي���ًة لقومّيتهم 
الّلغوية، فاأ�سبحوا بذلك فرن�سّيين واإنجليزّيين ثقافًة وح�سارًة)1(.
وبالإم���كان الق���ول باأّن ه���ذه الغ���زوة الفكرّية الت���ي اتخذت 
القان���ون اأداًة لها تّم ا�ستخدامها لختراق ال�ّسعب الإفريقي، الأمر 

الذي �سّبب  �سعفًا في وطنّيتهم، وحدَّ من تما�سكها عندهم. 
وبالقراءة الب�صيطة لبع�ص الأبعاد الأكثر تاأثيراً في حياة 

الفرد؛ يظهر لنا الم�صتوى ال�صعيف للمواَطنة الإفريقية:
 في البعَدْين الثقافي والجتماعي:

ُيع���ّد كلٌّ م���ن البعَدْي���ن الثقاف���ّي والجتماعّي الأكث���ر تاأثيرًا 
وتعميقًا لق�سّية المواَطنة.

وفي اإفريقيا؛ يدرك المالحظ كيف ا�ستن�سخ الأفارقة ثقافة 
الغرب في حياتهم الجتماعّية تطبيقًا وتاأ�ّسيًا، و�سواهد هذا التاأثر 
العميق في الدول الإفريقي���ة الفرنكوفونية كثيرة، ويعود ذلك اإلى 
الأ�سب���اب الرئي�سة التي جعلت الّدول الغربية تغزو اإفريقيا بدعوى 
ال�ستعمار، فال�ّسبب الأول تعّلق ب�سعيهم الحثيث لكت�ساف اإفريقيا 
المجه���ول، والثاني يعود اإلى تن�سي���ر المجتمع الإفريقي ومحاربة 
الم���ّد الإ�سالمي، والثالث يرجع اإلى نّيتهم في نهب ثروات اإفريقيا 

وخيراتها والعتماد عليها في تطوير دولهم))(. 
ونجاح هذه الأ�سباب الثالثة بالحتالل واقعّيًا؛ اأّدى بهم اإلى 
غ���زو الأفارقة ثقافّيًا واجتماعّي���ًا؛ فا�ستغّلوا الإن�سان الإفريقي في 
نهب الخيرات، واأ�سب���ح جّل العقول الإفريقية التي تّلقت الّتدريب 
العالي من ال���ّدول الأوروبّية المحتّلة عل���ى اأيديها، ت�ستخدمها في 

الإ�سالمّي  الفقه  في  المواَطنة  مبداأ  ك��ان،  الرحمن  عبد    )1(
ماج�ستير  ر�سالة  ال�سنغال،  جمهورّية  د�ستور  على  بالّتطبيق 

غير من�سورة، �س90.

Stoller, Paul. Embodying colonial memo- )((
 ries: spirit possession, power, and the

.Hauka in West Africa. Routledge, 2014

�سالحه���ا، واأغرتها بالجن�سّية، فانقلب���ت الُهِوّيات من الأفريقانّية 
اإل���ى الغربّية، واأ�سبح ال�سلوك الجتماع���ّي والثقافّي يمّثل الثقافة 

الغربية من اأو�سع اأبوابها في المجتمع الإفريقي. 
في البعَدْين ال�صيا�صي والإداري: 

لم يكن البعدان الثقاف���ّي والجتماعّي كافَيْين لدى الُم�ستعِمر 
في ت�سكيل تلك المواَطنة المزدوجة عند الإفريقي، بل تجاوز الأمر 
اإل���ى ترجمة هَذْين البعَدْين في الحركة ال�سيا�سية والإدارية، وكانت 
بدايتها نابعًة من النبهار بالثقافة الغربية، و�سياغة النهج التربوّي 
و�لتعليمّي على نمط فكر �لُم�ستعِمر، حيث توجد في �إفريقيا مناهج 

تربوّية ا�سُتمّدْت من ينابيع فرن�سا اأو اإنجلترا اأو حتى البرتغال.
اأ�س���ف اإلى ذلك الأنظم���ة ال�ّسيا�سية الت���ي خّلفها الحتالل، 
والت���ي ل تزال مّتبَع���ًة في اإفريقي���ا، ما يجعل المواط���ن الإفريقي 
يت�س���اءل عن حقيقة ال�ستقالل ومدى واقعّيته، وكلُّ ذلك ناتٌج عن 

عدم وجود الّتوافق بين الواقع العملّي والواجب الوطنّي.

لإر�شاء  عملّية  خطو�ت  �إل��ى  ع��ودٍة  من  هل 
�لمو�َطنة �لحّقة على �أ�شا�س �لهوّية �لإفريقية؟:

لمب���داأ المواَطنة َدْوٌر ف���ي تعزيز الوح���دة الوطنّية، والقدرة 
عل���ى ن�س���ر الّتعاي����س ال�سلمي بي���ن ال�سع���وب، وتقلي���ل الخالفات 
فيم���ا بينها))(، ول يتحق���ق ذلك كّله اإل باأن تهت���م ال�سعوب بالعلم 
والمعرف���ة، و�س���رورة حماي���ة ُهِوّيته���م، الت���ي من خالله���ا يمكن 

المحافظة على قيمهم الإن�سانية الأ�سيلة.
ومع ذل���ك؛ فقد تع���ددت �سور الّتباك���ي على الواق���ع الموؤلم 
لإفريقيا، وكُثر اللوم على المخّلفات ال�ستعمارية، ويتعاظم القلق 
يومًا بع���د يوٍم من �سياع الُهِوّية، واندث���ار المواَطنة الإفريقية من 
اأ�سالته���ا، بعد اأن كانت هي الأ�سا�س في تفريغ نفو�س الأفارقة من 
الآلم، وبعث الآمال نحو التطور والزدهار، وال�سعي باإخال�س في 

خدمة هذا ال�سعب الإفريقي العريق.
ل الُهِوّية،  ول يتاأت���ى تحقيق ذل���ك اإّل باإعادة الّنظر في ت�س���كُّ
ونب���ذ مظاهر المواَطنة الفارغة، والعودة اإلى المواَطنة الإفريقية 
الحّقة، ع���ن طريق برامج هادف���ة في التعلي���م والتربية، وتحقيق 
النم���ّو في القت�ساد با�ست�سع���ار الم�سوؤولّية الوطنّية، والتوّقف عن 
النح���راف عن ج���اّدة الطري���ق، ومحاربة الف�س���اد والمف�سدين- 

الذين يركعون لأ�سيادهم من الغرب- بالفكر والعمل �

الإ���س��الم��ّي  الفقه  ف��ي  ال��م��واَط��ن��ة  م��ب��داأ  ك���ان،  ))( عبدالرحمن 
بالّتطبيق على د�ستور جمهورّية ال�سنغال، مرجع �سابق، �س105.
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محمد الدابولي
باحث م�شري متخ�ش�ص في ال�شوؤون الإفريقية

مراكز الفكر السياسي اإلفريقية.. 
االستدامة واالستقاللية

فق�ط في اإعداد ال�شيا�ش�ات العاّمة، بل اأي�ش�ًا في 
التاأثي�ر في خي�ارات ال�ش�عوب وتوجهاته�ا، مما 
ور المزدوج الذي تقوم به في �ش�نع  يو�ش�ح الدَّ

ال�شيا�شة واإقناع الجماهير بها.

ال�شيا�ش�ي تمّثل  الفك�ر  مراك�ز 
اأوعي�ًة   )Think Tanks(
وخاي�ا ل�ش�ناعة ال�شيا�ش�ات العاّم�ة، فظهورها 
لي��ص  باأهميته�ا،  ال�دول  اهتم�ام  م�دى  َعَك��ص 
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في اأثن���اء المفاو�سات مع الجان���ب البريطاني حول تعديل 
اتفاقي���ة 6)19م، وتحقي���ق ال�ستق���الل ال�سيا�س���ي الكامل 

لم�سر وال�سودان.
اأم���ا في جنوب اإفريقيا؛ فكان نظام الف�سل العن�سري 
في حاجٍة ما�ّسٍة اإلى مراكز بحوث، تعمل على تر�سيخ نظام 
الف�سل العن�س���ري وتعزيزه بالدرا�س���ات والتحليالت التي 
من �ساأنها تر�سي���خ هيمنة الأقلية البي�ساء على الحكم، لذا 
اأن�س���اأت حكومة الف�س���ل العن�سري ثالث���ة مراكز درا�سات 
�سيا�سية لتعزيز �سيا�ساتها العن�سرية))(، وهي: مكتب جنوب 
اإفريقي���ا لل�س���وؤون العن�سري���ة -SABBA-)4(، ومعه���د 
 ،)5()S.A.I.R.R( جنوب اإفريقيا للعالقات العن�سرية

الإفريقي  التحرير  حركة  ال��دي��ن،  ن�سر  اأح��م��د  ))( اإبراهيم 
)القاهرة:  اإفريقيا،  لجنوب  ال�سيا�سي  النظام  مواجهة  في 

اكت�ساف، الطبعة الأولى، 010)م(، �س )500-)50(. 

الم�سائل  لدرا�سة  الأفريكانز  يد  على  1947م  عام  )4( تاأ�س�س 
بتطبيق  نادى  َمن  اأول  وُيعد  اإفريقيا،  جنوب  في  العن�سرية 
ومما  ال��ب��الد،  في  العن�سري(  )الف�سل  الأبارتهيد  نظام 
يدل على َدوره الكبير في �سناعة ال�سيا�سة العاّمة في جنوب 
�إفريقيا هو �رتباط �لنخبة �لحاكمة به، فمثاًل رئي�ض �لوزر�ء 
ال�سابق »فيرفورد« ورئي�س الجمهورية الأ�سبق »ديدريت�س« كانا 

�سمن موؤ�س�سي المكتب. راجع: المرجع ال�سابق.

تاأ�س�ست  التي  ال�سيا�سية  والمراكز  المعاهد  اأق��دم  من  )5( ُيعد 
وجٍه خا�س، حيث  على  اإفريقيا  وجنوب  عمومًا،  اإفريقيا  في 
تاأ�س�س عام 9)19م، واخت�ست درا�ساته بتناول الو�سع الإثني 
اأول  المعهد  وُيعد  وتحليله.  اإفريقيا  جنوب  في  والجتماعي 
َمن طرح فكرة التعاون بين الأجنا�س المختلفة ورف�س فكرة 
التمييز؛ �سواء على اأ�سا�س الدين اأو اللون اأو العرق، وهو الأمر 

���ٍة  تع���ود الأ�سب���اب الت���ي دفع���ت دول العال���م، وبخا�سّ
المتقدم���ة، لتبّن���ي ظاهرة »مراك���ز الفك���ر ال�سيا�سي« اإلى 
تعّقد الظواهر الجتماعي���ة والقت�سادية وال�سيا�سية فيها، 
وحاجته���ا الم�ستمرة اإلى تف�سي���ر الظاهرة وتحليلها والتنبوؤ 
بم�ستقبلها، فلم تعد الظواه���ر المجتمعية تتميز بالب�ساطة 
كما هو الح���ال في الع�سور الما�سية، كم���ا ترجع الأ�سباب 
اأي�س���ًا اإل���ى انتقال م�س���ادر الق���وة النخبوية م���ن الأدوات 
المادي���ة ال�سلب���ة اإلى الق���وة الناعم���ة الفكري���ة، وبالتالي 
اأ�سبح���ت مراك���ز البح���وث فاع���اًل موؤث���رًا ف���ي التفاعالت 

ال�سيا�سية)1(.
كما ُتعّد مر�كز �لفكر �أد�ة ربٍط قوية بين متخذ �لقر�ر 
ال�سيا�س���ي وبين ال�سع���وب؛ نظرًا لأدواره���ا المزدوجة التي 
تق���وم بها، فهي ُتعّد اأحد اأهّم اأدوات �سناعة القرار، واأي�سًا 
ت���وؤدي َدورًا في تهيئ���ة البيئة ال�سيا�سي���ة والمجتمعية لتقّبل 

القرارات ال�سيا�سية المهّمة.
بع���د الح���رب العالمي���ة الثاني���ة؛ اأدرك���ت دول العالم، 
وبخا�س���ٍة المتقدمة، اأهمية مراكز الفكر ال�سيا�سية، و�سيئًا 
ف�سيئ���ًا انتقل���ت ع���دوى الإدراك اإل���ى دول العال���م الثال���ث 
واإفريقي���ا؛ فق���د اأدرك���ت م�سر اأهمي���ة وج���ود مراكز فكر 
ة بمناق�س���ة بع�س الق�سايا،  وبحوث �سيا�سي���ة تكون مخت�سّ
فف���ي ع���ام 1947م اأن�ساأت »معه���د الدرا�س���ات ال�سودانية« 
لإر�ساد �سانع الق���رار بالمعلومات والتحلي���الت عن ال�ساأن 
ال�سودان���ي، وف���ي مرحلٍة لحقٍة تح���ّول »مرك���ز الدرا�سات 
ال�سوداني���ة« لي�سبح »مركز البحوث والدرا�سات الإفريقية« 

التابع لجامعة القاهرة حالّيًا))(.
ل���م يكن اإن�ساء »معه���د الدرا�س���ات ال�سودانية« مح�س 
�سدف���ٍة اأو ترفًا فكرّيًا، حيث ج���اء اإن�ساوؤه في ذلك التوقيت 
ليعّبر ع���ن مدى حاجة �سانع الق���رار الم�سري للمزيد من 
���ة بال�س���اأن ال�سوداني، وذلك  التحلي���الت والبحوث الخا�سّ

و�سنع  الفكر  نخب  بين  العالقة  محددات  ر�سدي،  داليا    )1(
الأه��رام،  )القاهرة:  الدولية  ال�سيا�سة  ال��دول،  في  القرار 
اأبريل   ،(1( العدد   ،5( المجلد  نظرية،  اتجاهات  ملحق 

018)م(، �س ))15-1(.

معهد  وروؤية  ر�سالة  الإفريقية،  والدرا�سات  البحوث  معهد    )((
http:// �لر�بط:  على  متاح  �الإفريقية،  و�لدر��سات  �لبحوث 

african.cu.edu.eg/Pages/About.htm

تنامت ظاهرة مراكز البحوث 
والفكر في إفريقيا في الفترة 
التي أعقبت مرحلة التحول 

السياسي في تسعينيات القرن 
العشرين



82

قراءات
ثقافية

 �لعدد  )  38  (   �أكتوبر 2018م  /  محرم 1440هـ

 .)1()Africa Institute( ومعهد اإفريقيا
ومن ه���ذا المنطل���ق؛ قام���ت مراكز الفك���ر والبحوث 
ال�سيا�سية ب���َدوٍر بارٍز في �سياغة ال�سيا�س���ات العاّمة للدول 
الإفريقي���ة والترويج له���ا، اإل اأنه، وعلى الرغ���م من اأهمية 
مراك���ز الفك���ر، وَدوره���ا الحي���وي ف���ي �سن���ع ال�سيا�س���ات 
واإدارته���ا، تواجهه���ا المزيد من العقب���ات والتحديات التي 
تع���وق ا�ستدامته���ا، فالكثير منه���ا معّر�س لخط���ر الإغالق 
ب�سب���ب معوقات عديدة، �سيتم تو�سيحها في هذه الدرا�سة، 
اأبرزه���ا: المع���وق المال���ي، و�سعوب���ة التكيي���ف القانون���ي 

لأن�سطتها البحثية والفكرية.
لذا �ست���دور الدرا�سة حول ت�ساوؤل مه���م: ما التحديات 
الت���ي تواج���ه مراكز الفكر ف���ي اإفريقيا وتق���ف دون تحقيق 
العملي���ة  وا�ستقالليته���ا  والبحثي���ة  الفكري���ة  ا�ستدامته���ا 

والمنهجية، وهو ما �سيتم الإجابة عنه في المحاور الآتية.

�أوًل: ماهية مر�كز �لفكر �ل�شيا�شي:
ي���رى البع����س اأّن المراك���ز البحثي���ة الحالي���ة امتداٌد 
للكرا�س���ي العلمي���ة التي �سهدته���ا الجامع���ات الأوروبية في  
الع�س���ور الو�سط���ى، اأو نظ���ام الأروقة ال���ذي كان متبعًا في 

الم�ساجد الإ�سالمية الكبرى، مثل الأزهر والزيتونة))(.

واإن�ساء  عليه،  الت�سييق  اإلى  العن�سرية  الحكومة  دفع  الذي 
راجع:  وللمزيد  العن�سرية.  لل�سوؤون  اإفريقيا  جنوب  مكتب 
اإلى  واأعماله  دوره  يمار�س  المركز  زال  وما  ال�سابق.  المرجع 
الآن في الدفاع عن العالقات العرقية، وتحقيق التعاون بين 
المركز  تعريف  تابع  وللمزيد  والعرقيات.  الأجنا�س  مختلف 
https://irr.org.za/about-us/about- �لر�بط:  على 

us

)1(  اأن�سئ في عام 1960م، وتعود دوافع اإن�سائه اإلى النتقادات 
جنوب  ف��ي  العن�سري  الف�سل  لنظام  المتزايدة  ال��دول��ي��ة 
الأهلية  الحروب  اأن  لفكرة:  الترويج  المعهد  اإفريقيا، وحاول 
األ  واح��د،  �سبٍب  اإلى  راجعٌة  الإفريقية  القارة  ت�سهدها  التي 
الإفريقية؛  المجتمعات  بها  تزخر  التي  الإثنية  التعددية  وهو 
العن�سري  الف�سل  نموذج  تبّني  الدول �سرورة  تلك  لذا على 
ومن  اإفريقية.  دول��ة  لكّل  العن�سري  النقاء  على  والحفاظ 
مواجهة  اأوًل:  وهي:  مزدوجة،  مهّمًة  للمعهد  اأّن  ن�ستنتج  هنا 
العن�سري،  الف�سل  لنظام  المتزايدة  الدولية  النتقادات 
باعتباره  الإفريقية  ال��دول  في  النظام  لهذا  الترويج  وثانيًا: 
بدياًل منا�سبًا لتلك الدول لعالج الأزمات الداخلية والحروب 

الأهلية. راجع: المرجع ال�سابق.

في  الفكر  م��راك��ز  َدور  الأف��ك��ار..  م�سانع  ع��اط��ف،  علي    )((

فالكرا�س���ي العلمية الت���ي انت�سرت ف���ي الجامعات في 
الع�سور الو�سط���ي كانت بمثابة مراكز فكري���ة تنتج منتجًا 
بحثّيًا يتّم توظيفه �سيا�سّيًا فيما بعد، ولحقًا حدث انف�سال 
بي���ن المراكز البحثية والجامع���ات))(، حيث تاأ�س�س المعهد 
الملكي للدرا�س���ات الدفاعية ببريطانيا �سنة 1)18م، وتلته 
الجمعي���ة الفابية �سنة 1884م، ث���م توالت بعد ذلك العديد 
م���ن المراك���ز البحثية ف���ي اأوروب���ا واأمريكا، مث���ل موؤ�س�سة 
كارنج���ي الخيري���ة لل�س���الم العالمي �سن���ة 1910م، ومركز 
بروكينج���ز 1914م، ومجل����س العالق���ات الخارجي���ة �سن���ة 
1)19م، وموؤ�س�س���ة ران���د ماي���و 1948م)4(، والت���ي كان لها 
َدوٌر في توجي���ه ال�سيا�سة الأمريكية، وخ�سو�سًا في ال�سوؤون 

الدفاعية وال�ستراتيجية.
ومع مطلع الق���رن الع�سرين تقريبًا كانت معظم الدول 
الغربي���ة ق���د تبّنت فك���رة وجود مراك���ز درا�س���ات �سيا�سية 
بها، فبريطاني���ا تبّنت اأول مركز لها عام 1)18م، ولحقتها 

الوليات المتحدة ب�سبعة عقود على الأقل)5(.
اأم���ا الدول النامية؛ فتبنت فك���رة المراكز البحثية في 

مرحلٍة متاأخرة بعد تحقيق ا�ستقاللها.
 Think( على الرغم من ِقَدم ظاهرة مراكز الفكر
ل�ها يك�سف  فاإن���ه ل يوج���د تعري���ٌف وا�س���ٌح  Tanks(؛ 
حقيق���ة َدوره���ا ووظائفه���ا، �سواء ف���ي المج���ال البحثي اأو 
المجال العام، فمفه���وم مراكز الأبحاث ما زال ف�سفا�سًا، 
وف���ي ماأزٍق تعريفي، للعديد من الأ�سب���اب المتداخلة، منها 
م�ساألة �لتكييف �لقانوني �ل�سابط لتلك �لموؤ�س�سات، فمثاًل 
نج���د بع�سها يتب���ع موؤ�س�س���ات �سحافي���ة، والبع����س الآخر 
يتب���ع موؤ�س�سات المجتمع المدني، كم���ا تحر�س الموؤ�س�سات 
الأكاديمي���ة على وج���ود مراكز بحثية بها، وه���ذا بالإ�سافة 
اإل���ى الموؤ�س�س���ات البحثي���ة التابع���ة للحكوم���ات والأحزاب 

ال�سيا�سية.

�سناعة �لقر�ر �الأوروبي، مركز �لبديل للتخطيط و�لدر��سات 
htt- �لر�بط:   على  متاح  017)م،  اأبريل   5  ال�ستراتيجية،
م�سانع-  /ps://elbadil-pss.org/2017/04/05

الأفكار-دور-مراكز-الفكر-في-�سناعة/

))(  المرجع ال�سابق.

)4(   معمر في�سل الخولي، مرجع �سبق ذكره.

)5(  المرجع ال�سابق.



مة متخ�ش�شة في �ش�ؤون القارة الإفريقية 83ثقافية ف�شلية محكَّ

م���ن اأه���ّم المح���اولت الت���ي ت���ّم تقديمه���ا لتعري���ف 
مراك���ز الأبح���اث وتو�سيفه���ا م���ا قّدمت���ه موؤ�س�س���ة »راند« 
الأمريكية باأنها: »تلك الجماع���ات اأو الموؤ�س�سات المنظمة 
والهادفة اإلى اإج���راء بحوث مرّكزة ومكّثفة، وتقّدم الحلول 
ًة في المجالت  والمقترحات للم�ساكل ب�سورٍة عاّمة، وخا�سّ

التكنولوجية والجتماعية وال�سيا�سية وال�ستراتيجية«)1(.
 Washington مجل���ة  ف���ي  الكات���ب  اأم���ا 
عّرف  فقد  رو«؛  »جوناثان   MonthlyMagazine
مراك���ز الفكر باأنها: »معهد اأو موؤ�س�سة اأو مجموعة منظمة، 
تعمل على درا�سة مو�سوٍع معّين اأو ق�سيٍة ما، من اأجل توفير 

المعلومات والأفكار عنها«))(.
فيم���ا ُيع���ّرف الباح���ث بمرك���ز الأه���رام للدرا�س���ات 
ال�سيا�سي���ة وال�ستراتيجي���ة الدكت���ور خال���د حنف���ي مراكز 
فني���ة  تمتل���ك مع���ارف  »فئ���ات نخبوي���ة،  باأنه���ا:  البح���ث 
تخ�س�سي���ة موؤّث���رة في وظائ���ف الدولة القومي���ة، و�سارت 
الدولة تلجاأ اإليها لمّدها بالأفكار والروؤى والم�سورة للتفاعل 
م���ع م�سكالت الداخل والخارج، وذل���ك ل�سعوبة توافر تلك 

الأمور من اأجهزة الدولة البيروقراطية«))(.
من التعريف���ات ال�سابقة ن�ستنت���ج: اأّن الهدف الرئي�س 
لمراك���ز الفكر هو اإر�ساد اأو توجي���ه �سانع القرار اإلى بع�س 
وال�ستراتيجي���ة،  والجتماعي���ة  القت�سادي���ة  ال�سيا�س���ات 
اأو التروي���ج لبع����س ال�سيا�س���ات بالتع���اون م���ع الحكوم���ات 
والمنظم���ات م���ن اأجل جعله���ا مقبولة لدى ال�سع���وب، ولعّل 
الحال���ة الأبرز في ذلك: �سبكة تحلي���ل ال�سيا�سات الغذائية 
 Food، Agriculture والزراعية والموارد الطبيعية

والدرا�سات  الأبحاث  المراكز  َدور  الخولي،  في�سل  معمر    )1(
�لرو�بط  مركز  �أنموذجًا،  �إير�ن  �ل�سيا�سي:  �لقر�ر  �سنع  في 
للبحوث والدرا�سات ال�ستراتيجية، 4 �سبتمبر 015)م، متاح 
http://rawabetcenter.com/ar-  على �لر�بط �الآتي:

chives/11893

 merriam-webster, Definition of think tank,  )((
at: https://www.merriam-webster.com/dic-

tionary/think%20tank

الم�سورة  واإ�سكالية  الحكومات  عقول  علي،  حفني  خالد    )((
الأهرام،  )القاهرة:  الدولية  ال�سيا�سة  المعقدة،  البيئات  في 
اأبريل   ،(1( العدد   ،5( المجلد  نظرية،  اتجاهات  ملحق 

018)م(، �س).

 and Natural Resources Policy
Analysis Network )FANRPAN( التي 
ت���ّم تاأ�سي�سه���ا في مار����س )00)م؛ ا�ستجاب���ًة لرغبات دول 
مجموعة ال�س���ادكSADC  في تحقي���ق الأمن الغذائي، 
وتعزيز التنمية الزراعية في دول �سرق وجنوب اإفريقيا)4(.

ثانيًا: و�قع مر�كز �لبحوث �لإفريقية:
تنامت ظاه���رة مراكز البحوث والفكر في اإفريقيا في 
الفترة التي اأعقبت مرحلة التحول ال�سيا�سي في ت�سعينيات 
الق���رن الع�سرين، حيث �سهدت نم���ّوًا مّطردًا في حجم تلك 
المراك���ز وعددها، الأمر الذي يتطلب درا�سة تلك الظاهرة 
للوقوف عل���ى اأبعادها وتداعياتها عل���ى �سناعة ال�سيا�سات 

والقرارات في اإفريقيا.
بالرغم م���ن الحداثة الن�سبية لمراكز الفكر ال�سيا�سي 
اإفريقي���ا؛ فاإنه���ا �سه���دت تط���ّورًا ملمو�س���ًا عل���ى كّل  ف���ي 
الأ�سع���دة، �سواء من ناحية الحج���م والتعداد، اأو من ناحية 
التخ�س�سات الفكرية، واأخيرًا اأ�سبحت العديد من مراكز 
الفك���ر الإفريقي���ة تتب���واأ مكانًة علمي���ًة عالمي���ًة تناف�س بها 
مراكز الفك���ر الأجنبي���ة، فالعديد من المراك���ز الإفريقية 
باتت تحتل مراكز متقدمة ف���ي »موؤ�سر بن�سلفانيا« الخا�س 
بدرا�سة اأثر مراكز الفك���ر وقوتها على م�ستوى العالم، وهو 

ما �سيتم تو�سيحه في �لنقاط �الآتية:
الحجم والنت�صار:

البح���وث  ل���كّل مراك���ز  �سامل���ٌة  اإح�سائي���ٌة  توج���د  ل 
اإل اأّن بع����س الم�س���ادر ت�سير اإلى  والدرا�سات في اإفريقيا، 
اأّن ع���دد المراكز في اإفريقيا يتج���اوز تقريبًا 5000 مركز؛ 

موزعين على كّل اأقاليمها الجغرافية)5(.
ة  وقد اأ�سارت لجنة الأمم المتحدة القت�سادية الخا�سّ

)4(  للمزيد حول ن�ساأة FANRPAN وَدور منظمة ال�سادك 
https:// �الآت���ي:   �ل��ر�ب��ط  ب���روزه ع��ام )00)م؛ ر�ج��ع  ف��ي 

www.fanrpan.org/about

 United Nations Economic Commission   )5(
for Africa, African think tanks relevant de-
 spite challenges, Addis Ababa, 06 April

:2015, at
https://www.uneca.org/stories/african-think-  

tanks-relevant-despite-challenges
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 United Nations Economicباإفريقي���ا
Commission for Africa اإلى اأّن وزن مراكز 
البح���وث الإفريقية في العالم يبلغ حوال���ي 7% من اإجمالي 
مراك���ز البح���وث ال�سيا�سية ف���ي العالم، حي���ث تتفوق قارة 
اأمريكا ال�سمالية بحوالي 0)% من اإجمالي تلك المراكز)1(.

اأما فيم���ا يخ�ّس درجة انت�سار تل���ك المراكز وتوّزعها 
بي���ن ال���دول الإفريقي���ة؛ فنجد هن���اك تفاوت���ًا كبي���رًا بين 
تلك ال���دول، ب�سبب العديد م���ن المتغي���رات، اأهّمها: مدى 
اإدراك اأهمي���ة َدور مراكز الفكر، فمثاًل يتفوق اإقليم جنوب 
اإفريقي���ا في مج���ال مراكز الفك���ر، �سواء من حي���ث العدد 
اأو ج���ودة المحتوى البحث���ي، فمثاًل جن���وب اإفريقيا تمتلك 
وحده���ا حوال���ي )9 مركز فك���ر، فيما تمتلك غيني���ا بي�ساو 
مرك���زًا واحدًا، اأم���ا رواندا فتمتلك 8 مراك���ز، وتنزانيا 18 
مركزًا، واإثيوبيا 6) مركزًا، واأخيرًا تمتلك كينيا تقريبًا 57 

مركزًا))(.

طبيعة مر�كز �لفكر �لإفريقي:
ف���ي الغالب يختل���ف التكييف القانون���ي لمراكز الفكر 
من مركٍز لآخر، وذلك تبعًا للجهة اأو الجماعة التي يمثلها، 
فمثاًل نجد اأّن هناك مراكز تتبع الجامعات، ومراكز اأخرى 
تتب���ع اأحزابًا �سيا�سي���ة، في حين بع�س منظم���ات المجتمع 
المدني تحر�س هي الأخ���رى على وجود مراكز فكر داعمة 
لها، كما اأّن الحكوم���ات اأي�سًا قد تن�سئ اأو تتعاقد مع بع�س 

مراكز الفكر.

وفي �إفريقيا يمكن ت�شنيف مر�كز �لفكر كما 
ياأتي:

تتب���ع  فه���ي  الجامع���ات:  تتب���ع  فك���ر  مراك���ز   ■
الجامع���ات م���ن الناحي���ة الفعلي���ة والقانوني���ة، وتنح�س���ر 
مهامه���ا في تقديم المعلومات والأبحاث، وتعمل الحكومات 
عل���ى ال�ستف���ادة م���ن باحث���ي تل���ك المراك���ز ع���ن طري���ق 
توظيفهم في المواقع الإداري���ة وال�سيا�سية كنوع من الجمع 
بين العمل الإداري والبحث���ي. ومن اأبرز المراكز الإفريقية 

.Ibid  )1(

 African Politics and Policy ,Think tanks   )((
in Africa, 1/2/2018: At: http://www.african-

politicsandpolicy.com/?p=13117

ف���ي هذا المج���ال: معهد ماكيري���ري للبح���وث الجتماعية 
)MISR( ف���ي اأوغن���دا، ومعه���د الدرا�س���ات التنموي���ة 
ف���ي كينيا))(. وتنق�سم فئة مراكز الفك���ر التابعة للجامعات 
اإلى فئتي���ن؛ الفئة الأول���ى: مراكز فكري���ة متخ�س�سة غير 
مهتم���ة بالتدري�س ومنح الدرجات العلمية)4(، في حين نجد 
الثانية: مراكز فكر جامعية تهتم بالتدري�س ومنح الدرجات 
العلمية؛ مثل معه���د البحوث والدرا�سات الإفريقية بجامعة 

القاهرة، ومعهد الدرا�سات التنموية في كينيا.
■ مراكز فكر حكومية: تتميز تلك المراكز بتبعيتها 
الإداري���ة والمالية للحكومة، وتنح�س���ر اأعمالها في تقديم 
الإح�سائيات والبح���وث الجتماعية والتنمية القت�سادية، 
كم���ا اأّن محتواها ال�سيا�س���ي دائمًا ما يتوافق م���ع ال�سيا�سة 
العاّم���ة للحكومة، ومن اأمثلة تل���ك المراكز: »مركز اأبحاث 
ال�سيا�سات القت�سادية« )EPRC( في اأوغندا، والمعهد 

.)5()KIPPRA( الكيني لبحوث ال�سيا�سات العاّمة
■ مراك���ز فك���ر م�ص���تقلة: ل تتب���ع اأي���ة جه���ة م���ن 
الجه���ات؛ اإنم���ا تق���وم عل���ى اإنت���اج محت���وى بحث���ي، وتقوم 
بترويج���ه على �سانع���ي ال�سيا�سات وو�سائ���ل الإعالم، ومن 
اأب���رز تلك المراك���ز: »ائتالف الدفاع عن البيئ���ة والتنمية« 
 Advocates Coalition for اأوغن���دا  ف���ي 
 Development and Environment
الإثيوبية  القت�سادي���ة  الرابط���ة  وكذل���ك   ،ACODE

.)6()EEA(
■ مراك���ز فكري���ة �ص���به م�ص���تقلة: ُتعّد ه���ذه الفئة 
م���ن �أن�سط مر�كز �لبحث في �إفريقي���ا و�لعالم، حيث تعمل 
عل���ى اإبرام التعاقدات مع مختلف الجهات، مثل الحكومات 
والمنظم���ات الإقليمية والقارية، وم���ن اأمثلة تلك المراكز: 
 The African»المركز الإفريق���ي لحّل المنازع���ات«

Partnership for African Social & Govern-  )((
ance Research, Think Tank-University Re-
 lations in Sub-Saharan Africa A Synthesis
 Report on 10 Country Studies, Nairobi,

.Kenya , February 2015, p. 13

.ibid  )4(

.ibid  )5(

.ibid  )6(
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 Centre for the Constructive
 ،Resolution of Disputes ACCORD
ال���ذي يخدم ال�سيا�س���ة الخارجية لجنوب اإفريقي���ا، واأي�سًا 
»�سبك���ة تحلي���ل ال�سيا�سات الغذائي���ة والزراعي���ة والموارد 
الطبيعي���ة« ف���ي جن���وب اإفريقي���ا، الت���ي تقوم عل���ى تحقيق 

الأهداف التنموية لمنظمة ال�سادك وتنفيذها.
■ مراك���ز مهتم���ة بال�ص���اأن الإفريق���ي: الهتمام 
بال�س���وؤون الإفريقية جزٌء اأ�سيٌل من عمل مراكز الفكر غير 
الإفريقي���ة، فالعدي���د من مراكز الفك���ر الأمريكية حر�ست 
عل���ى وجود فروٍع لها في اإفريقيا، مثل المعهد الديمقراطي 
 National Democratic الأمريك���ي 
دولًة  اإل���ى ع�سري���ن  ن�ساط���ه  يمت���د  ال���ذي   Institute
اإفريقي���ة، مثل جنوب ال�س���ودان ومال���ي وبوركينافا�سو. اأما 
الدول العربي���ة؛ فقد لجاأت هي الأخرى اإل���ى اإن�ساء مراكز 
ة بال�ساأن الإفريق���ي، فمثاًل لجاأت  درا�س���ات �سيا�سي���ة خا�سّ
الإمارات في يوني���و 018)م اإلى اإن�ساء معهد م�ستقل خا�س 
بدرا�س���ة ال�ساأن الإفريقي تحت م�سّم���ى »معهد اإفريقيا«)1(، 
وفي �لمغرب �أن�ساأت جامعة محمد �لخام�ض بالرباط معهد� 
للدرا�سات الإفريقية ، وفي ال�سودان اأن�ساأت جامعة اإفريقيا 

العالمية مركزا للبحوث والدرا�سات الإفريقية..

�شمات مر�كز �لفكر �لإفريقي:
تتمي���ز مراكز الأبحاث الإفريقية بالعديد من ال�سمات 

ة، اأبرزها:   الخا�سّ
- حداث���ة الن�ص���اأة: على الرغم من وج���ود معلوماٍت 
توؤك���د اأّن مراكز الفكر كانت موجودًة ف���ي القارة في بداية 
الق���رن الما�سي، خ�سو�سًا في جن���وب اإفريقيا وم�سر، اإل 
اأّن ال�سم���ة الغالبة في اإفريقيا عمومًا هي الحداثة، فمعظم 
تل���ك المراكز اأُن�سئ في فترة ما بع���د التحول الديمقراطي 

في الدول الإفريقية.
- التن���وع: مراكز الفكر في اإفريقيا متنوعٌة ومت�سعبٌة 
للغاي���ة، فالعدي���د م���ن المراك���ز مهت���مٌّ بق�ساي���ا ال�سراع، 

وتنظيم  باإن�ساء  اأميريًا  مر�سومًا  ي�سدر  ال�سارقة  حاكم    )1(
018)م،  يونيو   6 الإماراتية،  الأنباء  وكالة  اإفريقيا،  معهد 
http://wam.ae/ar/de- �ل����ر�ب����ط: ع��ل��ى   م���ت���اح 

tails/1395302693237

واأخ���رى مهتّم���ة بالأمن الغذائ���ي والزراعة وع���الج م�سكلة 
الت�سحر، في حي���ن بع�سها الآخر يتعل���ق اهتمامه بق�سايا 

الدمقرطة والنتخابات.
- هيمن���ة الخ���ارج: في الغالب تنته���ج مراكز الفكر 
ال�سيا�س���ي في اإفريقي���ا اأجن���دة �سيا�سية وبحثي���ة؛ تتقارب 
وتت�ساب���ه تقريب���ًا م���ع الأجن���دة البحثي���ة لمراك���ز الفك���ر 
والبح���وث في ال���دول الغربية، اأي اأنها بب�ساط���ة: توؤدي َدور  
عّراب نق���ل الفكر والبحوث الغربية اإل���ى الدول الإفريقية، 
وهو ما اأكدته »اإليزابيث �سيديروبول�س« المديرة  التنفيذية 
 South الدولي���ة  للعالق���ات  اإفريقي���ا  جن���وب  لمعه���د 
 African Institute for International
Affairs -SAIIA؛ اأّن المحت���وى البحثي والمعرفي 
الخا����سّ باإفريقيا تنتجه مراكز درا�س���ات الفكر في الدول 
الغربية، واأرجعت ال�سبب في ذلك اإلى توّجه �سانعي القرار 
ف���ي اإفريقيا اإلى ال�ستعانة بمث���ل تلك المراكز، الأمر الذي 
ي�ساه���م في تحّكم مراكز الفك���ر الغربية بالأجندة البحثية 

للمراكز في اإفريقيا))(. 

Elizabeth Sidiropoulos, The role of Afri-   )((
 can think tanks in a post-truth world, The
South African Institute of International Af-

:fairs (SAIIA), at
http://www.saiia.org.za/research/the-role-of-

/african-think-tanks-in-a-post-truth-world

الهدف الرئيس لمراكز الفكر 
هو توجيه صانع القرار إلى 
بعض السياسات االقتصادية 
واالجتماعية واالستراتيجية، 
أو الترويج لبعض السياسات 

بالتعاون مع الحكومات 
لجعلها مقبولة لدى الشعوب
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مراكز الفكر الإفريقي على موؤ�صر بن�صلفانيا:
من���ذ ع���ام 006)م؛ ي�س���در �سنوّي���ًا موؤ�س���ر »التوّج���ه 
 Global Go To»العالم���ي نحو مراكز الفكر والراأي
ال�س���ادر    Think Tanks Index Report
ع���ن معهد ل���ودر بجامع���ة بن�سلفانيا. ح���اول الموؤ�سر و�سع 
ع���دٍد م���ن  المعايي���ر الت���ي يمك���ن م���ن خالله���ا ت�سنيف 
مراكز الفكر والبحوث عل���ى م�ستوى العالم، ومن اأبرزها: 
حج���م الإنتاج البحث���ي، ومدى الم�ساهمة ف���ي عملية �سنع 

ال�سيا�سة)1(.
وقد �سدر في يناير 017)م موؤ�سر »التجاه نحو مراكز 
الفك���ر«Go To Think Tank index ، وفي���ه 
حققت مراكز الفك���ر الإفريقية مكانًة متميزًة في الموؤ�سر، 
متفوقًة على نظيرتها في الدول المتقدمة، وهو ما يدّل على 
قوة تلك المراكز وجودة اإنتاجها البحثي، وهو ما يت�سح في 

الجداول الآتية))(.

)جدول: 1( عدد مراكز البحوث في كّل دولة اإفريقية

الدولة
عدد

 مراكز البحوث
4اأنجول
18بنين

)1بت�سوانا
1)بوركينا فا�سو

4بوروندي 
))الكاميرون

)الراأ�س الأخ�سر
)جمهورية اإفريقيا الو�سطي

)ت�ساد
)الكونغو

19كوت ديفوار

�سيا�سات  في  الفكر  وموؤ�س�سات  نخب  اأدوار  ج��الل،  علي    )1(
الأه��رام،  )القاهرة:  الدولية  ال�سيا�سة  الإقليمي،  التكامل 
اأبريل   ،(1( العدد   ،5( المجلد  نظرية،  اتجاهات  ملحق 

018)م(، �س0).

African think tanks make their mark, AF-  )((
:RICA PORTAL, 20 Feb. 2018, at

https://www.africaportal.org/features/african-  
/think-tanks-make-their-mark

8الكونغو الديمقراطية
5اإريتريا
6)اإثيوبيا

)الجابون
6جامبيا

40غانا
)غينيا

1غينيا بي�ساو 
57كينيا

4لي�سوتو
4ليبيريا

5مدغ�سقر
15مالوي
14مالي

8موريتانيا
10موري�سيو�س
5موزمبيق
16ناميبيا
19النيجر
)5نيجيريا
8رواندا

))ال�سنغال
4�سي�سل

4�سيراليون
6ال�سومال

)9جنوب اإفريقيا
8ال�سودان

5�سوازيالند
18تنزانيا
9توجو

))اأوغندا
14زامبيا

8)زيمبابوي
8الجزائر
9)م�سر
)ليبيا

14المغرب
0)تون�س

 Index Report Global Go To :الم�سدر 
Think Tank 2017
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�سكل يو�سح التباينات بين الدول الإفريقية من حيث عدد 
مراكز البحوث

ويظه���ر في الر�سم: اأّن »جنوب اإفريقيا« هي الأعلى من حيث 
عدد مراكز البحوث بواقع )9 مركزًا، واأقلهم »غينيا بي�ساو« بواقع 

مركز، في حين لم ُي�ستدل على اأي مركز في »جنوب ال�سودان«.
وفيم���ا ياأتي )ج���دول: )( ال���ذي يو�سح توزي���ع اأعداد 

مراكز البحوث وفقًا لالأقاليم الجغرافية الإفريقية:
)جدول: )(

عدد المراكزالإقليم

99�سمال اإفريقيا

15)الجنوب الإفريقي

159�سرق اإفريقيا

74)غرب اإفريقيا

 يت�سح من الجدول ال�سابق:
اأّن هن���اك نوعًا من التوازن من حيث عدد المراكز البحثية في 
الأقالي���م الإفريقية جن���وب ال�سحراء، مع الأخذ ف���ي العتبار عدد 
ال���دول الم�سكلة لكّل اإقليم، فمثاًل اإقلي���م �سمال اإفريقيا )99 مركزًا 
موزع���ة عل���ى �ست دول(، في حي���ن نجد اأّن اإقليم )غ���رب اإفريقيا( 
على �سبي���ل المثال عدد دوله يقارب ع�سرين دولة، يحتوي على 74) 
مركزًا، اأما اإقليم الجنوب الإفريقي فتتفرد فيه جنوب اإفريقيا بعدد 
)9 مرك���زًا؛ مما يوؤهلها لأن  تح�سل مراكزها على ت�سنيفاٍت عاليٍة 
في موؤ�سر بن�سلفانيا، وهو ما �سيتم تو�سيحه في )الجدول: )( الآتي:

)جدول: )(

المركز البحثي
الترتيب 

عام 
(015

الترتيب 
عام 
(016

الترتيب 
عام 
(017

الدولة

1

المركز الإفريقي 
للحل البناء 
للنزاعات  

 ACCORD

6(6((5
جنوب 
اإفريقيا

(

�سبكة تحليل 
�سيا�سات الأغذية 

والزراعة 
والموارد الطبيعية 

FANRPAN

55505(
جنوب 
اإفريقيا

(

مركز الأهرام 
للدرا�سات ال�سيا�سية 

وال�ستراتيجية 
ACPSS

م�سر)49515

4
اتحاد البحوث 

القت�سادية 
AERC الإفريقية

كينيا656864

5
معهد جنوب اإفريقيا 

لل�سوؤون الدولية 
SAIIA

8(7780
جنوب 
اإفريقيا

مركز حل النزاعات 6
CCR85878(

جنوب 
اإفريقيا

7
�سبكات درا�سات 

�سيا�سة التكنولوجيا 
ATPS الإفريقية

كينيا98)10110

8
 IMANI مركز

لل�سيا�سات والتعليم
غانا108--

9
معهد الدرا�سات 

ISS الأمنية
115116111

جنوب 
اإفريقيا

10
موؤ�س�سة ال�سوق 
FMF الحرة

1191((-
جنوب 
اإفريقيا

11
مجل�س تنمية البحوث 

الجتماعية في اإفريقيا 
CONDESRIA

ال�سنغال1)51)41)1

1(
معهد كينيا لبحوث 
ال�سيا�سات العامة 

KIPPRA وتحليلها
كينيا9)1-)14

1(
مركز �سيا�سات 

البحث القت�سادي 
EPRC
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يت�صح من الجدول ال�صابق:
خ���الل  الإفريقي���ة-  الفك���ر  مراك���ز  اأغل���ب  اأّن 
التقارير الثالث���ة الأخيرة لموؤ�س���ر بن�سلفانيا- في تقّدٍم 
مالح���ظ، وه���و ما نلم�س���ه في حال���ة المرك���ز الإفريقي 
لح���ّل المنازع���ات )ACCORD(، ال���ذي قفز من 
المرتب���ة )6 عالمّيًا اإلى المرتب���ة 5) عالمّيًا، كما يت�سح 
)م���ن الج���دول ال�ساب���ق( اأي�س���ًا هيمنة جن���وب اإفريقيا 
على اأف�سل المراكز البحثي���ة في القارة من حيث العدد 
والكفاءة، حي���ث تحتل �ستة مراكز جن���وب اإفريقية �ستة 
مراكز متقدمة في موؤ�سر بن�سلفانيا، ويت�سح اأّن اإقليمي: 
غرب اإفريقيا و�سمال اإفريقيا يعانيان من �سعف المنتج 
البحث���ي لمراكزه���م الفكري���ة والبحثي���ة طبق���ًا لموؤ�سر 
بن�سلفاني���ا، فمث���اًل مرك���ز الأه���رام تراج���ع ترتيبه من 
المرك���ز 49 عالمّيًا ع���ام 015)م؛ اإل���ى المركز 54 على 

م�ستوى العالم.
وفيما ياأتي ا�ص����تعرا�ٌص �صغيٌر لأبرز المراكز 
البحثي����ة ف����ي اإفريقيا والم�ص����نفة �ص����من اأف�ص����ل 

المراكز:
المنازع���ات لح���ّل  الإفريق���ي  المرك���ز   -

 The African Centre for the
 Constructive Resolution of

:Disputes - ACCORD
ُيع���ّد من اأهّم المراكز الإفريقي���ة التي لمع ظهورها 
خ���الل الفت���رة م���ا بع���د 1990م، وت�سم���ل مهاّم���ه بحث 
وتقدي���م الم�سورة فيما يخ�ّس عمليات بناء ال�سالم وحّل 
النزاع���ات في اإفريقيا عمومًا، ويتخذ المركز من جنوب 
اإفريقي���ا مقرًا له، اإل اأّن ن�ساطه البحثي والفكري تخطى 
ح���دود دولة جنوب اإفريقي���ا، فالمركز ي���وزع اهتماماته 
البحثية على كّل اأرجاء القارة الإفريقية؛ مهتّمًا بمناطق 
النزاع���ات المختلفة، كال�سومال عل���ى �سبيل المثال)1(، 
وتت���وازى �سيا�سة المركز مع �سيا�سة دولة جنوب اإفريقيا 
الرامية اإلى تو�سيع َدورها ال�سيا�سي في القارة الإفريقية.
 Institute for معه���د الدرا�س���ات الأمني���ة -

The Peacekeeping Unit, at: http://www.   )1(
/accord.org.za/peacekeeping

 (6 المرتب���ة  احت���ل   :security study ISS
عالمّي���ًا، والمرتب���ة الثاني���ة ف���ي ترتيب اأف�س���ل المراكز 
البحثية، ويهتم بالأ�سا����س بدرا�سات الأمن وال�سالم في 
اإفريقيا، ويقع مقّره الرئي�س في جنوب اإفريقيا، ويمتلك 

عددًا من الفروع في كينيا واإثيوبيا وال�سنغال.
- �سبك���ة تحلي���ل ال�سيا�س���ات الغذائي���ة والزراعي���ة 
 Food، Agriculture الطبيعي���ة  والم���وارد 
 and Natural Resources Policy
 :Analysis Network -FANRPAN
ُيع���ّد من المراك���ز الفكري���ة المتخ�س�سة ف���ي اإفريقيا، 
وم���ن اأن�سطها في مجالت بحوث الغذاء والزراعة، لي�س 
في جنوب اإفريقيا فح�سب؛ بل اأي�سًا في 19 دولًة اإفريقيًة 
اأخ���رى، وهي: بنين، واأنجول، وبت�سوانا، واإثيوبيا، وغانا، 
والكونغ���و  وم���الوي،  ومدغ�سق���ر،  ولي�سوت���و،  وكيني���ا، 
وموزمبي���ق،  وموريتاني���ا،  وزيمباب���وي،  الديمقراطي���ة، 
وناميبيا، ونيجيري���ا، و�سوازيالند، وتنزاني���ا، واأوغندا، 

وزامبيا.
الإفريقي���ة  القت�سادي���ة  البح���وث  مرك���ز   -
 African Economic Research
المراكز  م���ن  ُيع���ّد   :Consortium -AERC
الإفريقية المهتم���ة بال�سوؤون القت�سادية وبناء القدرات 
ف���ي دول �س���رق اإفريقيا، ويتخذ م���ن العا�سم���ة الكينية 

نيروبي مقرًا له))(. 
الدولي���ة للعالق���ات  اإفريقي���ا  جن���وب  معه���د   -
 South African Institute for
 :International Affairs -SAIIA
موؤ�س�س���ة م�ستقلة غير حكومية، تاأ�س�ست في عام 4)19م 
ف���ي جوهان�سب���رج، عل���ى ي���د مجموع���ة م���ن المثقفين، 
وتنح�س���ر اهتمامات المعهد ف���ي توفير البحوث والروؤى 
ة بالعالقات الدولي���ة، وُي�سنف المعهد  الفكري���ة الخا�سّ
م���ن اأف�سل المراكز البحثية في اإفريقيا والعالم في هذا 

المجال.

African Economic Research Consor-   )((
tium, at: http://aercafrica.org/research/

/research-overview
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 Centre for ال�سراع���ات  ح���ّل  مرك���ز   -
يقع مقره   :Conflict Resolution -CCR
في مدينة كيب تاون عا�سمة جنوب اإفريقيا، وتاأ�س�س في 
العام 1968م، اأي في ظّل ذروة نظام الف�سل العن�سري 
)الأبارتهيد(. ويعمل المركز على تحقيق الم�ساهمة في 
تحقيق ال�سالم، وحّل ال�سراعات ال�سيا�سية في اإفريقيا، 
وبن���اء الق���درات ل���دى الهيئ���ات الوطني���ة الإفريقية في 
اإدراك اأبعاد ال�سراعات وكيفي���ة حلها)1(، وهنا ُيالحظ 
اأّن العديد من المراك���ز الفكرية التابعة لجنوب اإفريقيا 
تحت���ل تقريبًا المراكز المتقدمة ف���ي اأّي ت�سنيٍف خا�سٍّ 
بج���ودة المراك���ز البحثية، كم���ا اأّن المراك���ز والمعاهد 
التابع���ة لجنوب اإفريقي���ا نجحت ب�س���كٍل منقطع النظير 
ف���ي اإدراك عملية التح���ول والتغّير الفك���ري التي حدثت 
في البالد عام 1994م، فمعظم تلك المراكز اأُن�سئت في 
�لفترة �ل�سابق���ة على �سقوط نظ���ام �لف�سل �لعن�سري، 
وكانت تخدم �سيا�س���ات الف�سل العن�سري، اإل اأنها الآن 
نجح���ت في تغيي���ر �سيا�ساته���ا وا�ستراتيجياته���ا لتواكب 

معطيات الواقع الدائر حالّيًا في جنوب اإفريقيا.
- �سبك���ة درا�سة ال�سيا�س���ات التكنولوجية الإفريقية
 African Technology Policy
يقع مقّره في   :Studies Network -ATPS
نيروبي، يهتم في الأ�سا�س بدرا�سة التقنيات التكنولوجية 
وكيفية ا�ستخدامها في �سبيل تحقيق التنمية الم�ستدامة 

في اإفريقيا))(. 
- منظم���ة البح���وث الجتماعية في �س���رق وجنوب 
 Organisation for Socialاإفريقي���ا
 Science Research in Eastern
 :and Southern Africa -OSSREA
تهت���م بدرا�س���ة الأو�س���اع الجتماعية ف���ي منطقة �سرق 
اإفريقي���ا وجنوبه���ا، ويق���ع مق���ّر المنظمة ف���ي العا�سمة 
�الإثيوبية �أدي�ض �أباب���ا، وتهدف �لمنظمة �إلى ربط �لعلوم 

About CCR, at: http://www.ccr.org.za/in-  )1(
dex.php/about

The Vision of ATPS: at: https://atpsnet.   )((
/org/about-atps

الجتماعي���ة بعملي���ة �سناع���ة ال�سيا�سات ف���ي دول �سرق 
وجنوب اإفريقيا))(.

 Centreمركز الديمقراطية والتنمية في غانا -
 for Democracy and Development
CDD: ُيع���ّد م���ن اأب���رز مراك���ز الفك���ر ف���ي الغ���رب 
الإفريق���ي، ويحت���ل  المرتب���ة 76 عالمّي���ًا ف���ي موؤ�س���ر 

بن�سلفانيا.

�لفكر  �لتي تو�جه مر�كز  �لتحديات  ثالثًا: 
في �إفريقيا:

تعان���ي مراكز البح���وث والفكر ف���ي اإفريقيا العديد 
من التحديات الموؤثرة في ديمومتها وا�ستقاللها البحثي 

والمعرفي، ومن اأبرز تلك التحديات)4(:

About OSSREA, at:  http://www.ossrea.  )((
net/index.php?option=com_content&view

=article&id=107&Itemid=562

 JAMES WAN, “Do we really need them?”  )4(
 Four big challenges facing African think
 tanks, African arguments, 29 may 2018, at
: http://africanarguments.org/2018/05/29/
do-we-really-need-them-four-big-chal-

/lenges-facing-african-think-tanks

تعاني معظم مراكز الفكر 
السياسي في إفريقيا من 

انعدام استقالليتها البحثية 
والفكرية، فمحتواها البحثي 

والفكري دائمًا مرتهٌن 
بخيارات، سواء السلطات 
الحكومية التي تضمن لها 
البقاء أو الهيئات المانحة
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التمويل الذاتي)1(: 
ُيعّد الح�س���ول على الموارد التمويلي���ة لعمل مراكز 
البحوث م���ن الأمور التي ي�سعب توافره���ا وا�ستدامتها، 
وبالإ�ساف���ة اإلى �سّح الموارد المالية تظهر م�سكلٌة اأخرى 
���ة بالتموي���ل، وه���ي تبعي���ة ال�سيا�سي���ة التحريري���ة  خا�سّ
ل�سيا�س���ات  والدرا�س���ات  البح���وث  لمراك���ز  والبحثي���ة 
الجهات الممولة؛ مما ُيفق���د تلك المراكز ا�ستقالليتها، 
فبع����س المراكز يعتم���د على تمويل الحكوم���ة، وبع�سها 
الآخر يح�سل على تمويٍل م���ن رجال الأعمال والأحزاب 
وموؤ�س�س���ات المجتمع، واأحيانًا م���ن المجتمع الدولي في 

�سورة برامج تدريبية.. وغيرها.
تمتلك اإفريقي���ا 7.06% من اإجمالي 5000 موؤ�س�سٍة 
فكري���ٍة م�سجلة في العالم، ويتوقع ال�سيد روجر اأتيندهو، 
مدير ق�سم عملي���ات �سرق وجنوب اإفريقي���ا في موؤ�س�سة 
بن���اء القدرات الإفريقية، »زيادة ف���ي عدد مراكز الفكر 
وال���راأي«، لكن���ه ي�سير اإلى »عدم وجود تن���ّوع في التمويل 
بالمقارن���ة م���ع موؤ�س�س���ات الفك���ر وال���راأي ف���ي العالم« 

)اأمريكا ال�سمالية واأوروبا())(.
اأف���رزت العولمة م�سكلًة تمويلي���ة اأخرى، وهي: مدى 
ق���درة مراكز البح���وث على ج���ذب الرع���اة والمانحين 
ف���ي ظ���ّل التناف�سية الت���ي تحكم المجال الع���ام للمراكز 
الفكري���ة، فمن اإفرازات ع�س���ر العولمة اأن اأ�سبح هناك 
المزي���د من المراك���ز الفكرية، الأمر ال���ذي يجعلها في 
حال���ة تناف�سي���ة �سدي���دة؛ مم���ا ق���د يقلل حظ���وظ بع�س 

المراكز في جذب الرعاة والمانحين.

 James McGann, Landry Signé, and   )1(
 Monde Muyangwa, The crisis of African
 think tanks: Challenges and solutions,
Brookings, at: https://www.brookings.edu/
blog/africa-in-focus/2017/12/13/the-crisis-
of-african-think-tanks-challenges-and-

/solutions

ECA External Communications and Me-  )((
 dia Relations Section, African think tanks
relevant despite challenges, https://www.
uneca.org/stories/african-think-tanks-rele-

vant-despite-challenges

الإدراك))(: 
تعان���ي مراكز الفك���ر والبحوث الإفريقي���ة اإ�سكاليًة 
مركب���ًة من الناحي���ة الإدراكية، فهي م���ن ناحيٍة مطالبة 
بجع���ل متخذي الق���رار في الحكوم���ات يدرك���ون اأهمية 
َدورها البحث���ي والمعرفي، ومن ناحي���ٍة اأخرى باتت هي 
الأخرى مطالبًة بتحقي���ق الإدراك ال�سعبي العاّم لأهمية 
َدوره���ا المعرف���ي وتوفي���ر الثق���ة المنا�سب���ة، �س���واء من 
متخذي القرارات اأو من ال�سعوب الإفريقية، في منتجهم 
ومحتواهم المعرفي والفك���ري، فمن خالل فح�س اأبرز 
المراك���ز الفكرية الإفريقية؛ وجدت اأّن المراكز البحثية 
ف���ي جنوب �إفريقي���ا هي �الأبرز و�الأن�س���ط على �الإطالق، 
ويجري ت�سخيرها م���ن ِقَبل النظام ال�سيا�سي في تحقيق 
اأهداف���ه، اأم���ا بقية ال���دول الإفريقي���ة ف���اإدراك القيادة 
ال�سيا�سية لأهمية تلك المراكز تكاد ن�سبته تكون �سعيفًة 

للغاية.
ولع���ّل الم�سكلة الأهّم والرئي�سة الت���ي تواجه مراكز 
البح���وث الإفريقية هي »الإدراك« ولي�ست »التمويل«، فلو 
تحّقق الإدراك الكامل وال�سامل لَدور مراكز البحوث في 
اإفريقيا؛ فم���ن الموؤكد اأّن م�سكلة التموي���ل �سُتحّل ب�سكٍل 
تلقائ���ي، فم�سكل���ة التمويل ف���ي الأ�سا�س نابع���ٌة من عدم 
الإدراك باأهمية مراكز الفكر والبحوث ال�سيا�سية، حيث 
تقت�سر عملية اإدراك اأهمية مراكز الفكر والبحوث على 
النخب���ة ال�سيا�سية والفكري���ة؛ دون اأن تمتد تلك الأهمية 

اإلى الم�ستويات ال�سعبية. 

�لحيادية و�لمو�شوعية: 
من الموؤكد اأّن »الحيادية والمو�سوعية« في البحوث 
ال�سيا�سي���ة م���ن المعايير الت���ي يجب توافره���ا في منتج 
مراك���ز الفكر والبح���وث، من درا�سات وبح���وث وتقارير 
وتقدير موقف.. وخالفه من تل���ك المنتجات المعرفية، 
اإل اأّن تل���ك المراك���ز تتعر����س لإ�سكالي���ٍة تجعله���ا تحيد 
ب�س���كٍل �أو باآخر عن خط �لحيادي���ة و�لمو�سوعية، تتمثل 
ف���ي م���دى موائم���ة المخرج���ات الفكري���ة والبحثي���ة مع 
توجهات الجهات المانحة والممولة، ففي الغالب تتحكم 
الجهات المانحة والممولة في مخرجات مراكز البحوث 

.JAMES WAN, OP.CiT  )((
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الإفريقي���ة الت���ي تخ���دم في النهاي���ة �سيا�س���ات الجهات 
ل���ة من البنك  الممول���ة، فمثاًل الم�ساري���ع البحثية المموَّ
الدولي في اإفريقيا يجب اأن تخدم �سيا�سات البنك؛ حتى 

اإن كانت في غير �سالح ال�سعوب الإفريقية.  
اأي اأّن �سف���ة »الحيادي���ة والمو�سوعي���ة« ُتع���ّد �سعبة 
التحقي���ق، فمراك���ز الأبحاث اأ�سبحت مقي���دة بتوجهات 
الجه���ات المانح���ة، وهو ما يجع���ل مخرجاته���ا البحثية 
والفكري���ة م�ساب���ة بالت�سّوه المعرفي، وغي���ر قادرة على 
تو�سيف الظواهر ال�سيا�سي���ة وت�سخي�سها ب�سكٍل وا�سح، 
ومن ث���ّم تكون المعالج���ات التي تقّدمه���ا المراكز لتلك 
الظواه���ر قا�سرًة وغير �ساملٍة لجوان���ب الظاهرة ب�سكٍل 
كامل، وهو م���ا يوؤدي في النهاية اإلى الإخفاق الكامل في 

التنبوؤ بم�ستقبل الظاهرة ال�سيا�سية.

و�أخ�����ي�����رً�: �ل���ش��ت��ق��الل��ي��ة �ل��ب��ح��ث��ي��ة 
و�لفكرية:

تعان���ي معظم مراك���ز الفكر ال�سيا�سي ف���ي اإفريقيا 
اإ�سكالي���ًة اأخرى، األ وهي: انع���دام ا�ستقالليتها البحثية 
والفكري���ة، فمحتواه���ا البحث���ي والفكري دائم���ًا مرتهٌن 
بخي���ارات، �سواء ال�سلط���ات الحكومية الت���ي ت�سمن لها 
البق���اء اأو ال�ستم���رار، اأو الهيئ���ات المانح���ة والداعم���ة 
لمحتواه���ا البحث���ي والفك���ري، وهو ما ي�سعه���ا دومًا في 
م���اأزق ال�ستق���رار وال�ستمرارية، وللتغلب عل���ى الماأزق 
ينبغي لمراكز الفكر الإفريقي���ة التو�سع المعرفي واإثراء 
محتواه���ا عب���ر عدم ق�س���ر ن�ساطها البحث���ي على حالٍة 
بعينه���ا- ولتكن دول���ًة مثاًل-، بل يج���ب اأن تمتد فروعها 
ون�ساطه���ا اإل���ى العدي���د م���ن ال���دول، فمث���اًل موؤ�س�س���ة 
بروكينجز تمتلك العديد من الفروع على م�ستوى العالم، 
وهو ما ي�سمن له���ا اإثراًء معرفّيًا حول العالم ي�سمن لها 

ال�ستمرار على تقديم منتجها البحثي.
وفي اإفريقي���ا؛ نجد اأي�سًا معه���د الدرا�سات الأمنية 
)ISS( ل���م يقت�س���ر ن�ساط���ه عل���ى الو�سع ف���ي جنوب 
اإفريقيا، بل امتد لي�سمل باقي دول اإفريقيا، وهو ما جعله 
ذا ذاكرة بحثية عالي���ة، اأّهلته ليكون في م�ساّف مراكز 
الفك���ر المتقدم���ة عالمّيًا. كم���ا ينبغي لمراك���ز البحوث 
الإفريقي���ة تنوي���ع �سراكته���ا م���ع المنظم���ات الإقليمي���ة 
والقاري���ة فيم���ا يخ����سّ الق�ساي���ا التنموي���ة وال�سيا�سية 

والأمنية، واأن تكون على ا�ستجابة �سريعة لتلك الق�سايا، 
فمث���اًل: المراكز المخت�سة بالتنمي���ة القت�سادية عليها 
���ة  العم���ل عل���ى ا�ستراتيجي���ة )التنمي���ة )06)( الخا�سّ
بتنمي���ة القارة، اأم���ا المراكز المعنية بح���ّل ال�سراعات 
وبن���اء ال�س���الم؛ فعليها بن���اء نظام »اإن���ذار مبكر« لديها 
عب���ر  اإفريقي���ا  ف���ي  المحتمل���ة  ال�سراع���ات  بمناط���ق 
الدرا�س���ات والتحليالت المعّمقة، فمث���اًل: تلعب موؤ�س�سة 
ران���د الأمريكية َدورًا ف���ي اكت�ساف بوؤر التوتر في مناطق 
العالم، وت�سعى لتقديمها للقيادة الأمريكية، الأمر الذي 

�ساهم في ا�ستمرارها لفترٍة تجاوزت ن�سف قرن �

»الحيادية والموضوعية« في 
البحوث السياسية من المعايير 
التي يجب توافرها في منتج 
مراكز الفكر والبحوث، من 
دراسات وبحوث وتقارير 

وتقدير موقف
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أهم األحداث
 

اغتي���ال فا�سلة، وذلك ف���ي اأثناء م�ساركت���ه بتجمع انتخابي 

جنوب غربي البالد، و�ُسّجلت عدٌد من الإ�سابات في �سفوف 

الحا�سرين، من بينهم نائب الرئي�س كيمبو موهابي.

الأنا�سول- ))/018/6)م

■ مقتل ما ل يقّل عن 86 �شخ�شًا في �أعمال 
عنف بو�شط نيجيريا:

�أعلن���ت �ل�ّسرط���ة �لنيجيري���ة ع���ن �سق���وط 86 قتي���اًل 

عل���ى الأقل، في هجوٍم لرعاة ا�سته���دف مزارعين في قرى 

بمنطقة »باريكين لدي« بولية »بالتو« التي ت�سهد منذ عدة 

اأيام مواجهات دامية.

بانا بر�س– 5)/018/6)م

�ل�شود�ن  جنوب  رئي�س  بين  �شالم  �تفاق   ■
و�لمعار�شة �لم�شلحة في �لخرطوم:

وّقع رئي�س جن���وب ال�سودان �سلفاكي���ر ميارديت اتفاق 

�سالم مع زعيم المعار�سة الم�سلحة في البالد ريك م�سار، 

في العا�سم���ة الخرطوم، بح�سور الرئي����س ال�سوداني عمر 

الب�سير والأوغندي يوري مو�سفيني. 

الأنا�سول- 8)/018/6)م

�أ�شمرة في  ي�شل  �لإثيوبي  �لوزر�ء  ■ رئي�س 
�أول زيارة بعد قطيعٍة د�مت عقَدْين:

و�س���ل رئي����س وزراء اإثيوبيا اأب���ي اأحمد اإل���ى العا�سمة 

الإريتري���ة )اأ�سم���رة(، في اأول زي���ارة ر�سمية من���ذ قطيعٍة 

ا�ستمرت قرابة عقَدْين، وكان في ا�ستقبال »اأحمد« الرئي�س 

�أ�سيا�سي �أفورقي، و�سط ح�سوٍر �سعبيٍّ حافل.

الأنا�سول- 018/7/8)م

رغبة  على  تحتج  �لإيفو�رية  �لمعار�شة   ■
�لرئي�س وتار� في �لتر�شح لولية ثالثة:

رف�س���ت المعار�س���ة العاجية م���ا تطّرق اإلي���ه الرئي�س 

الإيف���واري الح�سن وتارا، في مقابل���ٍة مع مجلة جونافريك، 

من اإمكاني���ة تر�ّسحه لوليٍة ثالثة �سنة 0)0)م، معتبرًة اأنها 

خطوٌة ا�ستفزازية لل�سعب الإيفواري. 

بانا بر�س- 018/6/5)م

من  مناطق  ي�شتعيد  �ل�شومالي  �لجي�س   ■
�شيطرة حركة �ل�شباب:

ا�ستعاد الجي�س ال�سومالي ال�سيطرة على �سبع مناطق 

كانت تخ�سع لنف���وذ م�سلحي »حركة ال�سب���اب« المتطرفة، 

ف���ي اإقليم جوبا ال�سفلى جنوب الب���الد، وقال العقيد عبدي 

اإبراهي���م: اإّن قوات الجي�س كبدت الم�سلحين خ�سائر كبيرة 

في الأرواح والعتاد خالل العملية الأمنّية.

بانا بر�س- 018/6/19)م 

وزر�ء  لرئي�س  فا�شلة  �غتيال  محاولة   ■
�إثيوبيا �آبي �أحمد:

تعر����س رئي�س ال���وزراء الإثيوب���ي الجديد اآب���ي اأحمد 

لمحاول���ة اغتيال بالعا�سمة اأدي����س اأبابا، عقب كلمة األقاها 

اأمام ح�سٍد من اأن�ساره، وُقتل 4 على الأقّل واأُ�سيب اآخرون، 

جّراء انفجار القنبلة التي ا�ستهدفت اأحمد. 

رويترز- ))/018/6)م

محاولة  م��ن  زي��م��ب��اب��وي  رئ��ي�����س  ن��ج��اة   ■
�غتيال:

تعر�س رئي�س زيمبابوي »اإيمر�سون منانغاغوا« لمحاولة 
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الجدي���د للبالد، وال���ذي ل ي�سمح للرئي����س بال�ستمرار في 

حكم البالد لأكثر من 10 �سنوات.

بانا بر�س- 8)/018/8)م

فى  كينيا  ت�شل  بريطانيا  وزر�ء  رئي�شة   ■
ختام جولتها �لإفريقية:

و�سل���ت رئي�س���ة ال���وزراء البريطانّية تيري���زا ماي اإلى 

كيني���ا، في خت���ام جولته���ا الإفريقية، لالجتم���اع بالرئي�س 

اأوه���ورو كينياتا، وق���د ا�ستهّلت ماي جولته���ا بزيارة جنوب 

اإفريقيا ونيجيريا، �سعيًا لتعزي���ز عالقاتها القت�سادية مع 

اإفريقيا قبيل خروج بريطانيا من التحاد الأوروبي. 

اأ.�س.اأ- 0)/018/8)م

■ ميركل تختتم جولتها �لإفريقية بزيارتها 
لنيجيريا:

اختتم���ت الم�ست�سارة الألماني���ة اأنجيال ميركل جولتها 

الإفريقي���ة بزي���ارة نيجيريا، حي���ث التق���ت الرئي�س محمد 

بخاري. و�ساَح���َب ميركل في جولتها، التي �سملت ال�سنغال 

وغانا، ع�سراُت المديرين التنفيذّيين ل�سركاٍت األمانية. 

اأ.�س.اأ- 1)/018/8)م 

�ل�شيني  �لتعاون  منتدى  �أعمال  �ختتام   ■
�لإفريقي في بكين:

اخُتتم���ت بالعا�سمة ال�سينية )بكي���ن( اأعمال منتدى 

التع���اون ال�سين���ي الإفريقي، والتي �سارك فيه���ا )5 رئي�سًا 

وممث���اًل عن ال���دول الإفريقي���ة، وتعهدت ال�سي���ن خاللها 

بتقديم 60 مليار دولر لم�ساعدة القارة ال�سمراء.

فرن�س 4)- 018/9/4)م

كومي�شا: �إلى  ر�شمّيًا  تن�شم  ■ تون�س 
�سّرح رئي�س الحكومة التون�سي���ة »يو�سف ال�ساهد« باأّن 

بالده ان�سمت اإلى ال�سوق الم�ستركة ل�سرق وجنوب اإفريقيا 

»كومي�س���ا«، بعد عاَمْين من المفاو�س���ات، مما �سيفتح اأمام 

ال�سادرات التون�سية اأ�سواقًا وا�سعة.

بانا بر�س- 018/7/19)م

نتائج  على  �حتجاجات  �أثناء  في  قتلى   ■
�لنتخابات في زيمبابوي:

اأ�سخا����س ف���ي  واأك���دت �سرط���ة زيمباب���وي مقت���ل ) 

اأثن���اء الحتجاج���ات، بعد اإع���الن »حزب التح���اد الوطني 

الإفريق���ي«- الحاك���م- فوزه ف���ي اأول انتخاب���اٍت عاّمة في 

زيمبابوي؛ بعد تنحية الرئي�س روبرت موغابي.

رويترز- )/018/8)م

�إبر�هيم  �لمالي  �لرئي�س  �نتخاب  �إعادة   ■
بوبكر كيتا لولية ثانية :

فاز الرئي����س المال���ي المنتهية وليت���ه اإبراهيم بوبكر 

كيت���ا بالجولة الثانية لالنتخابات الرئا�سية، التي جرت يوم 

)1 اأغ�سط����س، بع���د ح�سوله على 17ر67% م���ن الأ�سوات، 

م���ًا على زعي���م المعار�سة �سوماي���ال �سي�سي الحا�سل  متقدُّ

على )8ر))% من الأ�سوات.

الأنا�سول- 018/8/16)م

م��وع��دً�  �ل���ق���ادم  م���ار����س   24 ت��ح��دي��د   ■
لال�شتفتاء على د�شتور جديد في بوركينافا�شو:

ح���ّددت اللجن���ة الوطني���ة الم�ستقل���ة لالنتخاب���ات في 

بوركينافا�سو يوم 4) مار�س 019)م لالقتراع على الد�ستور 
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ال�سحافة المكتوبة باللغة الوطنية، و15 من ال�سحافة 

الإلكترونية.

واأو�سح »بال���م« اأّن ال�سحاف���ة ال�سمعية الب�سرية 

األف���ًا و45) فرن���كًا  �ستن���ال مبل���غ ))) مليون���ًا و8)9 

اإفريقّي���ًا، فيما �سيكون ن�سي���ب ال�سحافة المكتوبة )8 

مليون���ًا و7)1 األف���ًا و75) فرن���كًا اإفريقّي���ًا، ويبلغ دعم 

ال�سحاف���ة الإلكتروني���ة 50 مليون���ًا و894 األف���ًا و80) 

فرن���كًا اإفريقّيًا، واأخيرًا �ستح�س���ل ال�سحافة المكتوبة 

باللغة الوطنية على 1) مليونًا و40 األف فرنك اإفريقي.

بانا بر�س- 018/7/4)م

�ل��ت��ب��ادل  ح��ج��م  دولر  م��ل��ي��ار   170  ■

في  �لإفريقية  و�لدول  �ل�شين  بين  �لتجاري 
�لعام 2017م:

بل���غ حجم التب���ادل التجاري بي���ن ال�سين والدول 

الإفريقي���ة نح���و 170 مليار دولر خالل ع���ام 017)م، 

بزيادٍة تق���ّدر بن�سبة 14% عن الع���ام ال�سابق، وبح�سب 

اأرقام ن�سرتها ال�سح���ف ال�سينية ُقبيل انطالق القّمة 

)الإفريقية-ال�سيني���ة(، ف���ي ) �سبتمبر ببكي���ن، فاإّن 

ال�ستثم���ارات ال�سيني���ة ف���ي ال���دول الإفريقية �سهدت 

ارتفاع���ًا �سنوّيًا يق���ّدر بنحو 0)% في ال�سن���وات الع�سر 

الما�سي���ة، مب���رزة اأّن هناك اأكثر م���ن 10 اآلف �سركة 

�سينية ت�ستثمر حالّيًا في اإفريقيا، 90% منها ت�ستغل في 

القطاع الخا�س، وثلثها يعمل في قطاع الت�سنيع، و0)% 

في قطاع الخدمات.

بانا بر�س– 6)/018/8)م

■ �لإمار�ت ت�شتثمر 3 مليار�ت دولر في 
�قت�شاد �إثيوبيا:

قال المتحدث با�سم الحكومة الإثيوبية اأحمد �سيدي: 

اإّن الإم���ارات �ست�ستثم���ر ) ملي���ارات دولر ف���ي اقت�س���اد 

بالده، بينها مليار دولر وديعة في البنك المركزي.

واأ�سار »�سيدي« اإلى اأنه »تّم التوقيع مع الإمارات على 

7 مذك���رات تفاهم في مجالت: تنمي���ة وتطوير ال�سياحة 

والثقاف���ة، وال�س���وؤون القن�سلي���ة، والتع���اون القت�سادي 

والتكنولوج���ي، واتفاقية تع���اون في ال�س���وؤون المالية بين 

البنك الوطني الإثيوبي و�سندوق اأبوظبي للتنمية«.

الأنا�سول– 018/6/18)م

■ �ل�شلطات �لبوركينية تدعم �ل�شحافة 
�لم�شتقلة ب�400 مليون فرنك �إفريقي:

منح���ت الحكوم���ة البوركيني���ة دعم���ًا مالّي���ًا ل�96 

موؤ�س�س���ًة �سحافي���ًة م�ستقل���ة، يبلغ حوال���ي 400 مليون 

فرنك اإفريقي؛ ح�سب مدير اإدارة دعم الدولة لالإعالم 

الحر »بي بالم«.

وم���ن اأ�س���ل 116 طلب���ًا؛ اعتم���دت لجن���ة التوزيع 

)7 ملف���ًا م���ن ال�سحاف���ة ال�سمعي���ة الب�سري���ة، و19 

م���ن ال�سحاف���ة المكتوب���ة باللغ���ة الفرن�سي���ة، و9 م���ن 

إفريقيا باألرقام
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■ »ال�سي���ن تدع���م با�ستمرار َدور التحاد الإفريقي في عملية التكام���ل الإفريقي، وتدعمه في القيام 

بَدوٍر بّناء على نحٍو اأكبر في تنمية العالقات بين ال�سين واإفريقيا، اإننا ندعم التحاد بقوة والدول الإفريقية 

ف���ي ح���ّل الم�سكالت الإفريقية على الطريق���ة الإفريقية، وندعم تعزيز قدرات حف���ظ ال�ّسالم والحفاظ على 

ال�ستقرار، وقيام التحاد بَدوٍر اأكبر في التوجيه والتن�سيق فيما يخ�ّس التعاون بين الدول وبين المناطق«.

الرئي�س ال�سيني »�سي جين بينغ«، خالل لقائه برئي�س مفو�سية التحاد الإفريقي »مو�سى فقي محمد«، بعد اختتام 

اأعمال قّمة بكين 018)م لمنتدى التعاون ال�سيني- الإفريقي، في 018/9/5)م

ُيحجم الأفارقة ال�سباب عن القيام بالرحلة المحفوفة بالمخاطر اإلى  لكي  فعاليًة  الو�سائل  اأكثر  ■ »اإّن 

اأوروب���ا؛ هي الإ�سهام ف���ي تحقيق الرخاء وال�ستقرار في المنطقة. اإننا نع���زم على تعزيز التوعية، في الدول 

الرئي�سية التي يفد منها المهاجرون في اإفريقيا، بمخاطر الهجرة غير ال�سرعية«.

الم�ست�سارة الألمانية اأنجيال ميركل، خالل زيارتها اإلى نيجيريا في ختام جولة اإفريقية، في 018/9/1)م

ب���َدوٍر تحويلي في القت�س���اد العالمي، وزيارتي ه���ذه لإفريقيا فر�سٌة  اإفريقي���ا من القيام  ■ »تقت���رب 

فري���دٌة م���ن نوعها في وقٍت فريٍد للمملك���ة المتحدة؛ لطرح طموحنا للعمل معًا ب�سكٍل اأوث���ق، اإّن اإفريقيا اأكثر 

ازده���ارًا وتنمي���ًة وتجارًة في م�سلحتن���ا، ولن تتحقق اإمكاناتها المذهلة اإل من خ���الل �سراكٍة مت�سافرة بين 

الحكوم���ات والموؤ�س�س���ات والأعمال العالمية، بينما ن�ستعد لمغادرة التح���اد الأوروبي؛ حان الوقت لكي تعّمق 

المملكة المتحدة �سراكاتها العالمية وتعّززها«.

رئي�سة الوزراء البريطانّية تيريزا ماي، خالل زيارتها لعدد من الدول الإفريقية، في 0)/018/8)م

قالو عن إفريقيا
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مالي..  في  ■ �لنتخابات 

كيف ك�شب �إبر�هيم �أبوبكر كيتا �لأ�شو�ت في �ل�شمال؟:
ُتوا بكثافٍة  على الّرغم من انتماء »�سومايال �سي�سي« اإلى المناطق ال�سمالّية في مالي؛ فاإّن الناخبين فيها �سوَّ

ل�سالح مناف�سه »اإبراهيم كيتا«؛ فما تف�سير هذه الّظاهرة؟

ُي�س���ار اإل���ى اأنَّ اأف�س���ل نتائج الرئي����س المالي اإبراهي���م اأبوبكر كيتا كانت ف���ي المناطق ال�سمالي���ة، متفوقًا 

بذل���ك على مناف�س���ه �سومايال �سي�سي، والذي ينتمي اإلى تلك المناطق؛ حيث ا�ستحوذ على الغالبية العظمى من 

الأ�س���وات ف���ي مراكز القتراع ف���ي ال�سمال، وح�سل كيتا اأي�س���ًا في العديد من مراكز القت���راع في كلٍّ من غاو 

.ISS وكيدال على 100% من الأ�سوات؛ على حدِّ تعبير اإبراهيم ميغا المحلل في معهد الأبحاث الأمنية

الم: �تفاقية �ل�شَّ
وال�س���وؤال المط���روح هو: كيف يمكن تف�سي���ر الت�سويت المكثَّف ل�سالح الرئي�س كيت���ا في �سمال البالد؛ في 

حين كان �سكانها مناوئين له في بداية فترته الرئا�سية الأولى؟

الم، على الّرغ���م من اأّن م�ساأل���ة تطبيق اتفاقية  ف�س���ل �سوماي���ال �سي�سي اأن يق���ّدم حلوًل بديلة لعملي���ة ال�سَّ

���الم- الت���ي تّم توقيعها في ع���ام 015)م بين حكومة مالي والمجموعات الم�سلح���ة في �سمال البالد- كانت  ال�سَّ

اء  ق�سي���ًة محورية؛ في وقٍت ا�ستاء فيه ال�سكان بعد اأن كان���وا- منذ )01)م- �سحايا لنعدام الأمن المزمن جرَّ

د الطوارق. تمرُّ

الم، ولم تختلف فكرته  وفيم���ا يتعّل���ق بهذه النقطة؛ لم يقت���رح �سومايال �سي�سي الحلول البديلة لعملي���ة ال�سَّ

الم؛  كثي���رًا عن مقترحات كيتا حي���ال الق�سية، بالإ�سافة اإلى اإعرابه عن تحفظاته بعد التوقيع على اتفاقية ال�سَّ

مما ُيف�ّسر ت�سكيك المجموعات الم�سلحة فيه. 

ل جذري: تحوُّ
ف���ي �سهر ماي���و 014)م قام مقاتلو الحرك���ة الوطنية لتحرير اأزواد MNLA، ومقاتل���و المجل�س الأعلى 

لتوحي���د اأزواد HCUA، كالهم���ا من اأع�ساء تن�سيق حركات اأزواد، ب�س���ّن هجماٍت في كيدال خالل الزيارة 

ى ذلك اإلى انفج���ار مواجهاٍت داميٍة  الت���ي ق���ام بها اإلى المنطق���ة »مو�سى ماري« رئي�س الوزراء اآن���ذاك، وقد اأدَّ

ا�ستغرق���ت اأيامًا عدة، بين الق���وات النظامية من جهٍة والمقاتلين من المجموعات النف�سالية من جهٍة اأخرى، 

وبع���د اأربع �سنوات من تلك الأحداث؛ قام ال�سكان اأنف�سهم بدعم اإبراهيم اأبوبكر كيتا للفوز باأغلبيٍة �ساحقٍة في 

ال�سمال.

آراء ورؤى
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وف���ي 19 من يوليو المن�سرم، اإثر زيارته الأولى م���ن نوعها منذ خم�س �سنوات اإلى كيدال، كان في 

ا�ستقبال اإبراهيم كيتا عند نزوله من المروحية كلٌّ من محمد اآغ اإنتال، وبالل اآغ ال�سريف، واألغبا�س اآغ 

اإنتال الأمين العام لمجل�س الأعلى لتوحيد اأزواد، والذي يتمتع بنفوٍذ كبير. 

وق���د ق�س���ى الرئي����س المنتهية وليته اأثن���اء حملته النتخابية لولي���ٍة ثانية ليلًة واح���دة في كيدال، 

واعدًا بالعودة الفعلية للخدمات الأ�سا�سية في المنطقة، بالإ�سافة اإلى بناء مطاٍر دولّي وم�ست�سفى على 

ال�سعيد الإقليمي. 

عرفان �لجميل من منطقة تاوديني:
تجدر الإ�سارة اإلى اأّن كيتا فاز ب� 85% من اأ�سوات الناخبين، مقابل 15% لمناف�سه �سومايال �سي�سي، 

في تاوديني الواقعة في �سمال تومبكتو، والتي ارتقت اإدارّيًا اإلى �سفة »المنطقة« منذ عام 016)م، حيث 

كان���ت ال�ّسلطات النتقالية قيد التكوين، وهي بذلك تعتبر نف�سها مدينًة للرئي�س كيتا، وقبل اأربعة اأ�سهر 

عاهد قادُة الف�سائل كيتا بالت�سويت ل�سالحه عرفانًا لجميله المتعلق بارتقاء مدينتهم اإدارّيًا اإلى �سفة 

»المنطق���ة«، واأّن »الطريقة الوحيدة لإبداء امتنانه���م له هي الت�سويت ل�سالحه«؛ على حّد تعبير �سفية 

 .RPM بنت مولي محمد النا�سطة في التجّمع من اأجل مالي

�صهدت الأو�صاع تقّدماً مع كيتا، ول يرغب الّنا�ص في تفتيت هذه الدينامية:

وف���ي »ميناكا«، حيث �س���ارك في توفير الأمن للعملي���ة النتخابية لجولَتي القت���راع كلٌّ من اأع�ساء 

تن�سي���ق ح���ركات اأزواد CMA، اإل���ى جانب حركة اإنق���اذ الأزواد MSAK، بالإ�ساف���ة اإلى القوات 

الم« هو الكفي���ل الوحيد والقادر على  النظامي���ة، اأّكد فيها الزعم���اء المحليون اأّن تطبي���ق »اتفاقية ال�سَّ

الم، كانت هناك حرب في  اإنهاء المواجهات الراهنة بين الطوائف في المنطقة؛ »يتطلع الّنا�س اإلى ال�سَّ

ع���ام )01)م، والآن نحن ف���ي �سراٍع بين الطوائف. ال�سكان يعرفون كيت���ا، و�سبق اأن حاوروه، والأو�ساع 

ح به  اأحرزت تقّدمًا، ول يرغب الّنا�س في تفتيت هذه الدينامية التي تمَّ تحقيقها ب�سعوبة«؛ ح�سبما �سرَّ

زعيم »ميناكا« اإبراهيم اآغ اإدبلتنت. 

بقلم: بابا اأحمد – جان اأفريك

ترجمة: قراءات اإفريقية- 4)/018/8)م 
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ذاكرة التاريخ

)م�شالك �لأب�شار في ممالك �لأم�شار(: كتاب  من  �أوفات«  »�شلطنة  في  �لح�شارة  ■ مظاهر 
اأّدت الهج���رات العربي���ة الإ�سالمية اإل���ى �سرق اإفريقي���ا َدورًا مهّمًا في ت�سكيل تاريخ تلك المنطق���ة اقت�سادّيًا و�سيا�سّي���ًا ودينّيًا، ذلك اأّن 
الإم���ارات التي اأن�ساأها العرب الم�سلمون في تل���ك المنطقة �ساهمت اإ�سهامًا اإيجابّيًا في نقل الح�سارة والفكر الإ�سالمي اإلى ال�ساحل الإفريقي، 

وعلى الأخ�ّس اإثيوبيا وال�سومال، ومن َثّم اإلى الداخل.
وم���ن اأ�سه���ر الممالك التي ن�ساأت نتيجًة لهذه الهجرات »�سلطن���ة اأوفات«، التي قامت في بالد »الزيلع« بين الفترة )حوالي 648-805ه� = 

50)1-)140م(، وُتن�سب اإلى قوٍم من قري�س من »بني عبد الدار« اأو من »بني ها�سم« من ولد »عقيل بن اأبي طالب«.
وُيع���ّد اب���ن ف�سل العم���ري اأّول َمن و�سف مملكة اأوفات الإ�سالمي���ة- واأخواتها من ممالك الإ�سالم في القرن الإفريق���ي- و�سفًا دقيقًا، اعتمد 
عليه الالحقون اعتمادًا يكاد يكون حرفّيًا، وقد ا�ستمد العمري معلوماته من فقهاء زيلعّيين برئا�سة الفقيه عبد الل الزيلعي، وقد وفدوا اإلى م�سر 
المملوكية و�سلطانها »النا�سر محمد بن قالوون«، فيما بين )))7-9)7ه�(، لأداء مهّمة تتعلق باأمور ممالك الم�سلمين في منطقة القرن الإفريقي، 

ونقل عنهم العمري اأخبار هذه الممالك، ومنها مملكة اأوفات، في كتابه الذي �سمل اأخبار جميع ممالك الإ�سالم في اأنحاء العالم الإ�سالمي.
ويذكر العمري في بداية كتابه اأنه لم ينقل اإل عن اأعيان الثقات، من ذوي التدقيق في النظر، والتحقيق والرواية.

وفيم���ا يل���ي اأب���رز ما جاء ع���ن �سلطنة اأوفات في كتاب )م�سال���ك الأب�سار في ممالك الأم�س���ار(، لموؤلفه »اأحمد ب���ن يحيى بن ف�سل الل 
القر�سي العدوي العمري«.

م�صاحتها:
مملك���ة اأوف���ات: طولها خم�سة ع�سر يومًا، وعر�سها ع�س���رون يومًا، بال�ّسير المعتاد، وكّلها عامرٌة اآهلٌة بق���رى مت�سلة، وبها نهٌر جاٍر، وهي 
اأقرب اأخواتها اإلى الديار الم�سرية واإلى �سواحل اليمن، كما اأنها من اأو�سع الممالك الإ�سالمية اأر�سًا، والأجالب اإليها اأكثر لقربها من البالد.

نظام الحكم:
ملكها يحكم على الّزيلع، والّزيلع ا�سم ميناء التجار الواردين اإليها، وهو في وقتنا اليوم �سافعّي المذهب، وغالبها �سافعية.

وع�سكره���ا خم�س���ة ع�سر األفًا من الفر�سان، ويّتبعهم ع�سرون األف���ًا واأزيد من الّرّجالة، وهم يركبون الخيل عراَيا بال �سروج، واإنما يوطئون 
له���م بجل���ود َمْعز، حتى الملك، وخيلهم عراب، وفي غال���ب الأوقات ركوبهم البغال، والملك عندهم اأو الأمير يع���ّد من ح�سمته اإذا ركب بغلًة اأن 

ُيردف خلفه غالمه على كفل البغلة، واأما اإذا ركب فر�سًا فاإنه ل ُيردف اأحدًا عليه.
وُي�سّمى �لملك عندهم )فاط(، و�لملك يعت�سب على ر�أ�سه بع�سابٍة من حريٍر تدور بد�ئر ر�أ�سه، ويبقى و�سط �لر�أ�ض مك�سوفًا.

واأم���ا الأم���راء والجند؛ فتع�سب روؤو�سهم بع�سائب م���ن قطٍن على مثل هذا الو�سع، ول يعت�سب بالحري���ر اإّل الملك، وقّل َمن يلب�س منهم 
قمي�سًا اأو ثوبًا مخيطًا، واإنما يّتزرون وزرات، وتلب�س طائفُة اأرباب ال�سيوف منهم �سراويالت.

ولي�س لأمراء هذا الملك ول لجنده اإقطاعاٌت عليه ول نقود، واإنما لهم الدوابُّ الكثيرة ال�سليمة، وَمن �ساء منهم زرع وا�ستغّل ول ُيعار�س.
ته، ولكّنه يفّرق في بع����ض �الأحيان على �أمر�ئه بقرً� عو�س���ًا عن �أكلهم على  وله���ذ� �لمل���ك �ِسماٌط عام���ٌر ممدود، بل له �ِسماٌط ل���ه ولخا�سّ

ماط، و�أكثر ما ُيعطى �الأمير �لكبير منهم مئتا بقرة. �ل�سِّ
واأم���ا الفقه���اء؛ فتلب�س العمائم، وعاّمُة النا�س تلب�س كوافي بي�سًا طاقيات، ومن الفقهاء واأرباب الّنعم َمن يلب�س القم�سان، واإل فالجمهور 

الغالب الوزرات، كّل واحٍد بوزرَتْين، واحدة على كتفه متو�ّسحًا بها، والأخرى في و�سطه، وكالمهم بالحب�سية وبالعربية.
ته، والملك يجل�س على كر�سي حديد  ومم���ا يع���ّده اأهل هذه المملكة م���ن الح�سمة اأّن الملك اأو الأمير اإذا م�سى يتوكاأ على رجَلْين م���ن خا�سّ
مّطع���م بالذه���ب، علّوه اأربعة اأذرع، ويجل�س اأكابر الأمراء حوله على كرا�سّي اأخف�س من كر�سّيه، وبقية الأمراء وقوف، ويحمل رجالن على راأ�سه 

ال�سالح، واإذا ركب يحمل على راأ�سه جتر حرير )مظلة من الحرير(.
وعنده ق�ساة وفقهاء، ولي�س فيهم بارع العلم، والملك يت�سدى للحكم بين النا�س، ويق�سد الإن�ساف.

وفي مملكته مدن رئي�سية، وهي: )بقلزره، وكلجور، و�سبمق، و�سوا، وعدل، وجبا، ولو(، واأكثر قتال هذه المملكة بالحراب، وفيهم الرماة 
بالن�ساب.
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اأقواتهم:
واأقواته���م القم���ح وال���ذرة والّطافي، وهو حبٌّ دقيٌق اإل���ى غاية، اأكبر من الخردل، وه���و اأحمر اللون، لهم منه ق���وت، وعندهم الأبقار 

والأغنام كثيرة جّدًا، وكذلك ال�سمن والع�سل، واأما المعز فقليلٌة عندهم، واأ�سعارهم رخية.
وكيله���م ي�سمى )الّرابعّية(، وهذا الكيل مقداره »َوْيَب���ة م�سرية«، ورطلهم اثنتا ع�سرة اأوقية، وزن الأوقية ع�سرة دارهم نقرة ب�سنجة 

م�سر.
وعندهم من ق�سب ال�سكر مقداٌر �سالح، ويخرج منه القند، وُيعمل قطعًا �سغارًا، وعندهم الموز والجّميز والأترّج والليمون وقليل من 
النارن���ج والرمان الحام�س والم�سم�س والتوت الأ�سود والعنب الأ�سود، وهو والتوت قليالن، وعندهم تين بري، وخوخ بري، ولكّنهم ل ياأكلون 

الخوخ والتين، ولهم فواكه اأخرى ل ُتعرف بم�سر وال�سام والعراق، فمنها:
- �سجٌر ا�سمه »ك�سياد«، يخرج ثمره اأحمر �سفة البلح، وهو حلٌو ماوّي.

- و�سجٌر يعرف »لمويه«، يخرج ثمره اأ�سود �سفة البلح، طعمه مرٌّ ماوي.
- ومنها �سجر ُي�سّمى »كو�سي«، يخرج ثمره مدّورًا �سديد ال�ستدارة كالبرقوق، ولونه اأ�سفر خلوقّي، كلون ال�سم�س، وهو مرٌّ ماوّي.

- ومنها �سجر »طانة«، يخرج ثمره اأ�سغر من الُب�سر، وفي و�سطه �سبيه النوى، وهو حلٌو �سادق الحالوة.
- ومنها �سجر ا�سمه »اأَوَجات« بفتح الواو والجيم، تخرج ثمرته اأكبر من حّب الفلفل، وطعمه �سبيه به في الحرافة مع بع�س حالوة.

- ومنه���ا �سج���ر ا�سمه »جات«- وهذه الجيم الموحدة نطقهم بها بين الجيم وال�سي���ن-، ل ثمر له، واإنما الماأكول قلوبه، وهو يزيد في 
ال���ذكاء ويذّك���ر النا�سي، وُيفّرج، ويقّل���ل الأكل والنوم والجماع، وكّلهم ياأكلون���ه ويرغبون في اأكله، وخ�سو�سًا طلب���ة العلم منهم، وَمن يريد 
ال�ستغ���ال اأو َم���ن يوؤث���ر دوام ال�سهر ل�سفٍر ي�سافره، اأو لحرفٍة يعمله���ا، وعنايتهم به �سبيه بعناية اأهل الهند بالتنب���ول، واإن لم يكن هذا �سبه 
ذلك، وحا�سا ما ُيقال عن تلك الأفعال المحمودة من م�سابهة هذا؛ لما يدل عليه من زيادة تحقيقه بما يورثه من قّلة النوم والأكل والجماع.
ولق���د اأعجبن���ي ما حكاه بع����س هوؤلء الفقهاء المخبري���ن نيابًة عن الملك الموؤّي���د داود �ساحب اليمن رحمه الل، ق���ال: �سافر بع�س 
ته، فمّناه يومًا، فتمّنى عليه قلوب �سجر الجات، فبعث  الم�سلمين من اأهل بالد الحب�سة اإلى اليمن، وات�سل بالملك الموؤّيد، و�سار من خا�سّ
َمن نقل اإليه منها، وُغر�ست باليمن، فاأنجبت، فلّما اآن اقتطاف قلوبها؛ �ساأله الملك الموؤّيد عّما يفيد، فو�سف له ما يحدث عنها، فلّما قال 
له: اإّنها تقلل الأكل والنوم والجماع، قال له الملك الموؤّيد: واأيُّ لذٍة في الدنيا �سوى هذا؟! والل ل اآكله! فاإنني ما اأنفق الأموال اإل على الثالثة 

الأ�سياء، فكيف اأ�ستعمل ما يحول بيني وبين لّذاتي منها!
وُي���زرع عندهم اللوبيا والخ���ردل والباذنجان والبطيخ الأخ�سر والخي���ار والقرع والكرنب، وتطلع عنده���م الملوخّية، وكذلك ال�ّسمار 

عتر. وال�سّ
وعنده���م الدج���اج الدواجن، ول لهم كثير رغبة في اأكلها ا�ستق���ذارًا لها لأكلها من القمامات والّزبل، وعندهم جوامي�س برية ُت�ساد- 
ن )وحيد الق���رن( والفهد والأ�سد  كم���ا ذك���ر في بالد مالي-، وبها من اأن���واع الوح�س البقر والُحُم���ر والغزال والّنعام والَمَه���ا والإبل وَكْركدَّ

بعة العرجاء، وت�سمى عندهم »مرغفيف«، وي�ساد عندهم دجاج الحب�س المعروف، ويوؤكل وُي�ستطاب لحمه وُيفاخر فيه. وال�سّ
النقود:

وُيجل���ب اإليه���م الذهب من داموت و�سح���ام، وهما بالد معادن بالحب�سة، وت�س���اوي الأوقية منه من ثمانين درهم���ًا اإلى مائة وع�سرين 
درهمًا على قدر جودة الّذهب ورداءته؛ بقدر ما يخالطه من التراب والتربة.

ولي�س باأوفات ول بالدها دار �سرب ول �سّكة، ومعاملتهم بدنانير م�سر ودراهمها مما يدخل مع التجار اإلى بالدهم.

المراجع:
- المو�سوعة الموجزة في التاريخ الإ�سالمي.

- مجلة الموؤرخ الم�سري، العدد 16، يناير 1996م، �سلطنة اأوفات الإ�سالمية في الع�سور الو�سطى.
- م�سالك الأب�سار في ممالك الأم�سار، لموؤلفه: اأحمد بن يحيى بن ف�سل الل القر�سي العدوي العمري، دار الكتب العلمية، �س )))–6)(.
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�س لمنطقة �لتجارة �لحرة �لقارية  �لتفاق �لموؤ�شِّ على  ت�شادق  ■ مالي 
�لإفريقية:

�س  اأف���ادت وزارة الخارجية والتعاون الدولي في مال���ي: اأّن الحكومة �ست�سادق على التفاق الموؤ�سِّ
لمنطق���ة التج���ارة الحرة القارية الإفريقية، التي تبّنتها القّمة ال�ستثنائي���ة العا�سرة لالتحاد الإفريقي، التي 

انعقدت في مار�س الما�سي بالعا�سمة الرواندية كيغالي.
ويهدف التفاق اإلى ت�سهيل المبادلت الإفريقية البينية عبر اإلغاء الحواجز الجمركية، من اأجل زيادة تدفق ال�ّسلع 

والخدمات، والرتقاء بخلق الثروات داخل القارة الإفريقية.
و�ستغط���ي منطق���ة التجارة الح���رة القارية الإفريقي���ة �سوقًا م�ستركة ي�سّم ملي���ار و00) مليون �سخ����س، يمّثلون ناتجًا 

اإجمالّيًا محلّيًا قدره 500) مليار دولر اأمريكي، في مجمل الدول الأع�ساء في التحاد الإفريقي.
بانا بر�س- 018/6/18)م

�شاحل �لعاج: في  و�لتكنولوجيا  �لعلوم  لتمويل  �شندوق  ■ �إن�شاء 
اأعلن���ت الحكوم���ة الإيفوارية عن تبّني مجل�س ال���وزراء لقراٍر يتعّلق باإن�ساء وتنظيم وعمل �سن���دوق العلوم والتكنولوجيا 

والإبداع، المتمّثلة مهّمته في تمويل الأن�سطة البحثية.
واأفاد بياٌن �سادر عن مجل�س الوزراء: اأّن ال�سندوق اأُن�سئ في اإطار تنفيذ »برنامج الدعم ال�ستراتيجي للبحث العلمي« 

)با�سري�س(، الذي جاء ثمرة �سراكٍة علمّية بين كوت ديفوار و�سوي�سرا.
ة، ذات  وت���ّم ت�سميم ال�سندوق وفق نموذج ال�سندوق الوطن���ي ال�سوي�سري، مع تزويده ب�سفة �سخ�سّية اعتبارية خا�سّ

منفعة عاّمة غير ربحية، مكّلفة بتمويل الأن�سطة البحثية.
و�سيبلغ راأ�سماله خم�سة مليارات فرنك اإفريقي، بالتفاق مع ال�سركاء ال�سوي�سرّيين المرتبطين ببرنامج »با�سري�س«.

بانا بر�س– 8)/018/6)م

لليوني�شكو: �لعالمي  �لتر�ث  قائمة  �شمن  كينيا  في  موقعين  ■ �إدر�ج 
اأدرج���ت لجن���ة التراث العالمي، المجتمعة في دورته���ا ال�)4، المنعقدة في المنامة بالبحري���ن، موقَعْين كينّيين، هما: 
موقع »تيملي�س اأوينغا« الأثري في قائمة التراث العالمي، وموقع متنزهات بحيرة »تركانا« الوطنّية في قائمة التراث العالمي 

المعّر�س للخطر.
نة بال�سخور النا�سفة، في �سمال �سرق مدينة ميغوري بمنطقة  ويوجد موقع »تيملي�س اأوينغا« الأثري، وهو منطقة مح�سّ

بحيرة فيكتوريا، وُي�سار اإلى اأنها غالبًا قد ُبنيت في القرن الخام�س الع�سر الميالدي.
اأما موقع متنزهات بحيرة »تركانا« الوطنّية، المدرج في قائمة التراث العالمي المعر�س للخطر ب�سبب تاأثير �سدٍّ اإثيوبي 
ف���ي المنطقة، فقد اأعرب���ت اللجنة عن قلقها اإزاء التغي���رات المتعلقة بمن�سوب مياه بحيرة »تركان���ا« ونظامها الإيكولوجي، 

ناهيك عن م�سروع »كوراج« لإنتاج ال�سكر في اإثيوبيا، والذي يمّثل تهديدًا اآخر للموقع.
بانا بر�س– )/018/7)م

و�ج �لإ�شالمّية: بعقود �لزَّ بالعتر�ف  �لحكومة  تاأمر  �إفريقيا  بجنوب  ■ محكمة 
واج المبرمة على اأ�سا�س  اأ�س���درت محكمة في جن���وب اإفريقيا اأمرًا موّجهًا اإلى الحكومة ب�سرورة العتراف بعق���ود الزَّ
ال�سريعة الإ�سالمّية، واأفادت و�سائل اإعالم محلّية: اأّن محكمة غرب كيب تاون العليا اأ�سدرت الحكم بناًء على دعوى مرفوعة 

من »مركز المراأة القانوني« )غير الحكومي(، الذي يهدف اإلى �سمان حقوق المراأة الم�سلمة واأبنائها عند الطالق.
واأَمَر قا�سي »�سيراجي دي�ساي« الحكومَة باإدخال ت�سريٍع في هذا ال�سدد؛ خالل الأ�سهر الأربعة والع�سرين القادمة. 

ورّح���ب مجل�س الق�س���اء الإ�سالمي )الأهلي( بق���رار المحكمة، وو�سفه في بي���اٍن له باأنه: »حدٌث مه���مٌّ للغاية« لالأقلية 
الم�سلمة في جنوب اإفريقيا.

 الأنا�سول– 018/9/1)م 

عين على 
إفريقيا
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لل�شعر  �أوتام�شي«  »ت�شيكايا  بجائزة  �شال«  لمين  »�أم��ادو  �ل�شنغالي  �ل�شاعر  فوز   ■
�لإفريقي:

ت�سّلم ال�ساعر ال�سنغال���ي »اأمادو لمين �سال«، بمدينة اأ�سيلة �سمال المغرب، جائزة »ت�سيكايا اأوتام�سي« 
لل�سعر الإفريقي في دورتها الحادية ع�سرة.

وتح���دث رئي����س لجنة التحكيم »ماريو لو�سيو �سو�سا« من الراأ�س الأخ�سر عن �سعوبة اختيار �ساعٍر للفوز 
بالجائزة، قبل اأن يتّم الإجماع على �ساعٍر كّر�سه بلده �ساعرًا كبيرًا هو »اأمادو لمين �سال«، م�سيفًا اأّن اختيار 

اأع�ساء لجنة التحكيم من بلدان مختلفة؛ ينقل للعالم ر�سالًة مفادها اأّن اإفريقيا تزخر ب�سعراء كبار.
واأع���رب ال�ساعر »اأمادو لمين �س���ال« عن اعتزازه بالح�سول على هذه الجائ���زة المرموقة، التي يعّدها 

بمنزلة »جائزة نوبل اإفريقية«.
 بانا بر�س- )/018/7)م

»حماية نهر �لنيجر« في كانغابا بمالي: حول  حو�رية  ندوة  ■ تنظيم 
دع���ت وزيرة البيئ���ة وال�سرف ال�سحي والتنمية الم�ستدامة »كيتا عاي���دا مبو«، المجتمعات المطلة على 
ة من  نه���ر النيجر اإلى الم�ساركة ب�س���كٍل اأكبر في حماية النهر، والعمل من اأج���ل اأن ت�ساهم العائدات الخا�سّ
ا�ستغالل هذا النهر المهّم في الحفاظ عليه، وذلك في ختام ندوٍة حوارية حول »حماية نهر النيجر«، ُنّظمت 

في كانغابا، جنوب العا�سمة باماكو.
وج���رت الن���دوة تحت �سعار »نه���ر النيجر، ت���راث اجتماعي-اقت�سادي بيئي وثقاف���ي، تجب حمايته من 
جمي���ع اأن���واع التهديدات«، وجاء تنظميها بمبادرٍة من وكالة حو�س نه���ر النيجر، وهي هيئة تدير نهر النيجر 

على م�ستوى مالي، بالتعاون مع وزارة البيئة وال�سرف ال�سحي والتنمية الم�ستدامة.
بانا بر�س– 018/7/18)م 

تنظم ندوة بالمغرب حول تاأثير �لعربّية في �للغات �لإفريقية: ■ �لإي�شي�شكو 
تعق���د المنّظم���ة الإ�سالمّية للتربّي���ة والعلوم والثقاف���ة )اإي�سي�سك���و(، بالتعاون مع كلي���ة الآداب والعلوم 
�الإن�سانّي���ة �لتابعة لجامعة محم���د �لخام�ض بالعا�سمة �لمغربي���ة )�لرباط(، يومًا در��سّي���ًا ي�ستمل على ندوة 
بعن���وان: )اللغة العربية في القارة الإفريقية: تاأثير العربية في اللغات الإفريقية من منظور ل�ساني وثقافي(، 
وور�سة عمل بعنوان: )الأبجدية العربية الإفريقية وَدورها في تطوير اللغات الإفريقية وتعزيز اأدوارها العلمية 
و�لثقافي���ة و�الجتماعية: �لو�قع و�الآفاق(، وذل���ك بكلية �الآد�ب و�لعلوم �الإن�سانية، بالرباط، يوم 7) اأغ�سط�س 

018)م.
وذك���ر موق���ع المنّظمة الر�سمي: اأّن الي���وم الدرا�سي يهدف اإلى اإبراز الو�سائ���ج ال�ساربة الجذور ما بين 
جزيرة العرب وال�ساحل الإفريقي، والتي توّثقت وتو�ّسعت بعد بزوغ فجر الإ�سالم، وانت�ساره بين �سعوب القاّرة 
الإفريقي���ة، وعمق التاأثير الل�ساني والثقافي للغة العربّية في ع���دٍد من اللغات الإفريقية الأو�سع انت�سارًا، مثل 

الهو�سا، والفلفلدي، وال�سواحلية.
بانا بر�س– 5)/018/8)م

فعاليات
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بنك 
المعلومات

جمهورية تشاد 

جمهورية ت�ش�اد �ش�من الم�ش�تعمرات الفرن�ش�ية في قارة اإفريقيا حتى عام 1960م، كانت 
وبع�د ا�ش�تقالها عان�ت حروب�ًا ِعْرقي�ة وا�ش�طرابات داخلي�ة دامت ثاثة عق�ود، كما 
تعر�ش�ت، ف�ي ع�ام 1973م، للغ�زو من جان�ب ليبيا، الت�ي ا�ش�تولت على �ش�ريط »اأوزو« الغن�ي بمعدن 

اليورانيوم.
ولم تنعم بال�شام اإل عام 1990م، حينما تمّكنت الحكومة النتقالّية من ال�شيطرة على معظم الجماعات 
الع�ش�كرية- ال�شيا�ش�ية، اأو التف�اق معها، وت�ش�وية خافها مع ليبيا- بعد اأن ف�ش�لت في�ه محكمة العدل 

الدولية لم�شلحة ت�شاد-. 
اأعدت الحكومة د�ش�تورًا، واأجرت انتخابات رئا�شية وت�ش�ريعية، على اأُ�ش�ٍص تعددية، في عاَمي 1996م 
و2001م. وف�ي عام 1998م اندلع تمّرٌد داخلي جديٌد في �ش�مال ت�ش�اد، وظ�ّل يتاأّجج من حيٍن لآخر؛ 

ام العديدة بين الحكومة والمتمّردين.  على الّرغم من اتفاقيات ال�شَّ
ودان، و�شّنت عدة هجمات في  وفي عام 2005م؛ ظهرت مجموعاٌت جديدة من المتمّردين في غربي ال�شُّ
�شرقي ت�شاد، على الّرغم من توقيع معاهدات �شام في دي�شمبر 2006م، واأكتوبر 2007م. وفي يونيه 
2005م؛ نج�ح الرئي�ص »اإدري�ص ديبي« في اإدخال تعديات د�ش�تورية، األغ�ى بموجبها المدة المحّددة 

للرئا�شة، وفاز في عام 2006م بالنتخابات الرئا�شية، التي ُو�شفت باأنها كانت مثيرًة للجدل. 
وا�ش�تمرت حم�ات المتمّردي�ن خ�ال عاَم�ي 2006م و2007م، وواجهت العا�ش�مة تهدي�دًا كبيرًا من 
المتمّردين في بداية عام 2008م، ولكن �ش�رعان ما هداأت حّدة التهديدات بعد ذلك. وفي عام 2011م؛ 
اأُعيد انتخاب الرئي�ص اإدري�ص ديبي لوليٍة رئا�ش�ية رابعة، في انتخاباٍت و�ش�فها المراقبون الدوليون باأنها 

�شارت ب�شا�شة.
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�أوًل: �ل�ّشمات �لجغر�فّية:
1- �لموق���ع �لجغر�ف���ي: تق���ع ت�س���اد ف���ي و�س���ط قارة 
اإفريقي���ا، اإل���ى الجن���وب م���ن ليبي���ا، ويحّدها م���ن ال�سرق 
�ل�س���ود�ن، وم���ن �لجن���وب جمهوري���ة و�س���ط �إفريقيا، ومن 

الغرب الكاميرون ونيجيريا والنيجر.
)- الم�ساحة: مليون و84) األف كم).

)- المن���اخ: م���دارّي ف���ي الجن���وب، �سح���راوّي ف���ي 
ال�سمال.

4- �لت�ساري����ض: �سا�سع���ة جاّف���ة ف���ي و�س���ط �لب���الد، 
و�سحراء في ال�سمال، وجب���ال في ال�سمال الغربي، واأرا�ٍس 

منخف�سة في الجنوب.
و�ليور�ني���وم،  �لنف���ط،  �لطبيعي���ة:  �لم�س���ادر   -5
والنط���رون )كربونات ال�سودي���وم الطبيعي���ة(، والكاولين 
ْفل ال�سيني(، والأ�سم���اك )بحيرة ت�ساد(، والذهب،  )الطَّ

والحجر الجيري، والرمل، والح�سى، والملح.

ثانيًا: �لتركيب �ل�شكاني:
طبق���ًا  ن�سم���ة؛   1(.075.985 ال�ص���ّكان:  ع���دد   -1

لتقديرات يوليه 017)م.
طبق���ًا  1.86%؛  ال�ص���ّكاني:  النم���ّو  مع���ّدل   -2

لتقديرات عام 017)م. 
3- التق�صيمات الِعْرقية: تت�سّكل الخريطة الِعْرقية 
ف���ي ت�ساد من المجموع���ات الآتية، وذلك طبق���ًا لتقديرات 

عام 014)م:

 ،sara �س���ارا   -
نجامب���اي  م���ن:  وتت�س���ّكل 
�س���ارا  /Ngambaye
مادجينج���اي   /  Sara
Madjingaye/ مباي 
ون�سبته���م   ،Mbaye

%(0.5
كانم/ُبورُن���و/  -
Kanem/( بودوم���ا 
B o r n u /
ون�سبتهم   ،)Buduma

.%9.8
 ،)Arab( الع���رب -

ون�سبتهم %9.7.
Wadai/( الوداي/مابا/الم�ساليت/ميم���ي   -

.%7 ون�سبتهم   ،)Maba/Masalit/Mimi
- غوران )Gorane(، ون�سبتهم %5.8.

Masa/( ما�سا/ما�ساي/م�سجي���وم   -
.%4.9 ون�سبتهم   ،)Musseye/Musgum

Bulala/( ماديجو/ك���وكا  البالل���ه/   -
%(.7 ون�سبتهم   ،)Medogo/Kuka

Marba/Lele/( ماربا/ليلى/مي�سم���ي   -
%(.5 ون�سبتهم   ،)Mesme

- موندانج )Mundang(، ون�سبتهم 7.)%.
Bidiyo/( بيديو/ماغاما/كينيغا/دانغلي���ت   -
ون�سبتهم   ،)Migaama/Kenga/Dangleat

.%(.5
Dadjo/Kibet/( دادو/كيبيت/م���ورو   -

.%(.4 ون�سبتهم   ،)Muro
- توبوري/كي���را )Tupuri/Kera(، ون�سبته���م 

.%(
Gabri/( غابري/كابالي/نان�سيري/�سوم���راي -
 ،)Kabalaye/Nanchere/Somrai

ون�سبتهم)%.
Fulani/Fulbe/( ب���ودور  فولني/فولب���ي/   -

.%1.8 ون�سبتهم   ،)Bodore
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 ،)Karo/Zime/Peve( كارو/زيمي/بافي -
ون�سبتهم ).%1.

 ،)Baguirmi/Barma( باقورمي/بارم���ا   -
ون�سبتهم ).%1.

Zaghawa/( الزغاوة/بيدات/كوب���ي   -
.%1.1 ون�سبتهم   ،)Bideyat/Kobe

Tama/(تاما/اأ�سونجيوري/ماراري���ت  -
.%1.1 ون�سبتهم   ،)Assongori/Mararit

Mesmedje/( م�سميدي/م�ساليات/كادجاكه -
.%8 ون�سبتهم   ،)Massalat/Kadjakse

- الأعراق الت�سادية الأخرى، ون�سبتهم 4.)%.
- الت�ساديون من الأعراق الأجنبّية، ون�سبتهم %0.9.

- المواطنون الأجانب ).%0.
- اأعراق اأخرى غير محددة، ون�سبتهم %1.7.

4- الديان���ة: ح�سب م�سادر غربية؛ ف���اإّن الم�سلمين 
ي�سّكل���ون نحو 1.)5% من اإجمال���ي ال�سكان، والبروت�ستانت 
 ،%0.( اآخري���ن  م�سيحيي���ن   ،%(0 والكاثولي���ك   ،%((.9
معل���وم  وغي���ر  التقليدي���ة ).%0،  المعتق���دات  واأ�سح���اب 
ديانتهم 0.7%، والملحدين 8.)%، طبقًا للتعداد ال�سكاني 

عام 014)م.
في حين توؤّك���د م�سادر اإ�سالمي���ة اأّن ن�سبة الم�سلمين 

85%، والن�سارى 5%، والوثنين %10.
5- اللُّغة: الفرن�سية والعربية هما اللغتان الر�سميتان 
ف���ي ت�س���اد. وُت�ستخدم لغ���ة ال�س���ارا Sara ف���ي الجنوب؛ 
اإ�ساف���ة اإلى اأكث���ر من 0)1 لغ���ًة ولهجًة اأخ���رى، تنت�سر في 

اأرجاء البالد.

ثالثًا: �لّنظام �ل�ّشيا�شي:
1- ا�صم الّدولة الر�صمي الكامل: جمهورية ت�ساد.

2- نظام الُحكم: جمهورية رئا�سية.
.N›Djamena 3- العا�صمة: اإنجامينا

4- التق�ص���يمات الإداري���ة: تنق�س���م ت�س���اد اإل���ى )) 
منطقة؛ طبقًا لتقديرات عام )01)م.

5- ال�ص���تقالل: ا�ستقل���ت ت�ساد ع���ن فرن�سا في 11 
اأغ�سط�س 1960م.

6- الّد�ص���تور: اآخر تعديالت د�ستورية اأُجريت كانت 
ف���ي 0) اأبري���ل 018)م، ودخل���ت حّي���ز التنفيذ ف���ي 4 مايو 

018)م، وت�سم���ح التعدي���الت الجدي���دة للرئي����س الحال���ي 
اإدري����س ديبي بالتر�سح لدورَتْين، بم���ا يمّكنه من البقاء في 

لطة حتى العام ))0)م. ال�سُّ
7- الّنظ���ام القانوني: م�ستمد م���ن القانون المدني 
الفرن�س���ي، والقان���ون العرف���ي الت�س���ادي. ولم تقب���ل ت�ساد 
لط���ة الإلزامي���ة لمحكمة الع���دل الدولي���ة؛ ولكنها تقبل  ال�سُّ

ب�سلطة المحكمة الجنائية الدولية.
8- ال�ص���ّن القانون���ّي لالنتخ���اب: مكفول لمن يبلغ 

الثامنة ع�سرة، من الذكور والإناث.
9- الهيئة التنفيذية:

اأ. رئي����س الّدولة: رئي�س الجمهوري���ة، الجنرال اإدري�س 
ديب���ي اإتن���و Idriss DEBY Itno، من���ذ 4 دي�سمبر 

1990م.
ب. رئي����س الحكوم���ة: الجن���رال اإدري����س ديب���ي اإتن���و 
التعدي���الت  بموج���ب   ،Idriss DEBY Itno

الد�ستورية في 018)م
ج. الحكومة: مجل�ٌس ال���وزراء، ُيعيِّن رئي�س الجمهورية 

اأع�ساءه؛ بناًء على تو�سيٍة من رئي�س الوزراء.
د. النتخاب���ات: ُينتخب رئي����س الجمهورية، في اقتراٍع 
�سعب���ي، لفت���رة رئا�سية مدته���ا خم�س �سن���وات. وقد جرت 
النتخاب���ات الأخيرة ف���ي 10 اأبري���ل 016)م، ومن المقرر 
اإج���راء النتخاب���ات التالية ف���ي اأبري���ل 1)0)م، اأما رئي�س 

الوزراء، فيعّينه رئي�س الجمهورية.
ه�. نتائج النتخابات: اأُعي���د انتخاب الجنرال اإدري�س 
ديبي رئي�سًا للجمهوري���ة، وح�سل على 61.6% من اإجمالي 

الأ�سوات.
10- الهيئة الت�صريعّية:

 اأ. تكوين الهيئ���ة الت�سريعية: تتكون الهيئة الت�سريعية، 
ف���ي ت�ساد، من الجمعّية الوطني���ة، وتتاألف من 188 ع�سوًا، 

ومّدة ع�سوية الهيئة اأربع �سنوات.
ب. النتخابات: جرت اآخر انتخابات للجمعية الوطنية 
ف���ي )1 فبراي���ر 011)م؛ وم���ن المقرر اإج���راء النتخابات 

التالية عام 019)م.
مالحظ���ة: كان من المقرر اإج���راء انتخابات الجمعّية 
الوطني���ة ع���ام 015)م لم���ن تّم تمدي���د وليته���م، وتاأجلت 

ب�سبب عدم توّفر التمويل الالزم لالنتخابات.
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11- الهيئة الق�صائّية:
اأ. المحاك���م العلي���ا )الرئي�سية(: تتمث���ل في المحكمة 
العلي���ا، والت���ي تتكون م���ن رئي����س المحكمة وثالث���ة روؤ�ساء 
غرف، و )1 قا�سيًا اأو م�ست�سارًا، ومق�ّسمة اإلى ثالث غرف؛ 
اإ�ساف���ًة اإل���ى المحكمة الد�ستوري���ة، التي تتك���ّون من ثالثة 

ق�ساة و�ستة م�سّرعين.
اة، وم���ّدة ع�سويتهم: يختار  ب. طريقة اختي���ار الق�سّ
رئي����سُ الدول���ة رئي����سَ المحكمة العلي���ا، اأّم���ا الم�ست�سارون 
فيخت���ار �سبعًة منهم رئي����سُ الدولة، اأّم���ا الأع�ساء الثمانية 
الباق���ون فيعّينهم رئي����سُ الجمعّية الوطني���ة، ويبقى رئي�س 
المحكمة العلي���ا والم�ست�سارون في منا�سبهم مدى الحياة. 
اأّم���ا ق�س���اة المحكم���ة الد�ستوري���ة؛ فيعّين الرئي����سُ اثنين 
منهم، والع�س���و الثالث يعّينه رئي�ُس الجمعية الوطنية. واأّما 
الم�سّرع���ون؛ فيعّي���ن ثالثًة منه���م رئي�ُس الدول���ة، والثالثة 

الباقون يعّينهم رئي�ُس الجمعّية الوطنية.
ج. المحاكم الفرعي���ة )الدنيا اأو الجزئية(: تتمّثل في 
محكمة العدل العليا، ومحاك���م ا�ستئناف، وكرا�سي ق�ساة، 

وق�ساة �سلح.

���ف الَعلَ���م: يتك���ّون عل���م ت�ساد م���ن: ثالثة   12- و�صْ
�أ�سرط���ة ر�أ�سية، مت�ساوية. �ل�سري���ط �لمجاور لل�سارية لونه 
اأزرق، ث���م الأ�سف���ر، فالأحمر. وه���و ي�سبه اأع���الم رومانيا 
واأندورا ومولدوفا، غي���ر اأّن علَمي الأخيرَتْين ي�سّمان �سعار 
»�لنبالة« ف���ي �ل�سريط �الأ�سفر. و��سُتوح���ي �لعلم �لت�سادي 

من نظيره الفرن�سي.

ر�بعًا: بيانات �قت�شادّية:
1- الناتج المحلي مقّوماً ب�صعر ال�صرف الر�صمي 

للدولر: 9.74 مليارات دولر؛ طبقًا لتقديرات 017)م.

2- م�ص���ادر الإنت���اج المحّل���ي: اأ. قط���اع الزراعة: 
59%. ب. قط���اع ال�سناع���ة: 14.1%. ج. قطاع الخدمات: 

7)%؛ بح�سب تقديرات عام 017)م.
طبق���ًا  عام���ل؛  ماليي���ن   5.654 العم���ل:  ق���وة   -3

لتقديرات عام 017)م.
4- ال�ص���كان تح���ت خ���ط الفقر عن���د 1.25 دولر 

يومّياً: 46.7%؛ طبقًا لتقديرات عام 011)م.
النات���ج  اإجمال���ي  م���ن   %60.8 الع���ام:  ي���ن  الَدّ  -5

المحلي؛ طبقًا لتقديرات عام 017)م.
6- معّدل الت�ص���خم: ).0%؛ طبق���ًا لتقديرات عام 

017)م.
المنتج���ات  اأه���ّم  م���ن  الزراعة/المنتج���ات:   -7
والدخ���ن،  وال�سرغ���وم،  القط���ن،  ت�س���اد:  ف���ي  الّزراعّي���ة 
والفول ال�سودان���ي، والأرز، والبطاط����س، والمنيهوت. ومن 
اأهّم المنتج���ات الحيوانّي���ة: الما�سية، الأغن���ام، والماعز، 

والجمال. 
8- ال�ص���ناعات: م���ن اأه���ّم ال�سناع���ات ف���ي ت�ساد: 
�لنف���ط، و�لمن�سوجات �لقطنية، وتعلي���ب �للحوم، وت�سنيع 
البيرة، والنط���رون )كربون���ات ال�سودي���وم(، وال�سابون، 

وال�سجائر، ومواد البناء.
 9- ال�صادرات: 

اأ. القيمة الإجمالّي���ة لل�سادرات: 8)4.) مليار دولر؛ 
طبقًا لتقديرات عام 017)م.

ب. �أه���م �ل�س���ادر�ت: �لنف���ط، و�لما�سي���ة، و�لقطن، 
وال�سم�سم، وال�سمغ العربي.

10- الواردات:
اأ. القيم���ة الإجمالّي���ة لل���واِردات: 4)1.) مليار دولر؛ 

طبقًا لتقديرات عام 017)م.
ب. اأه���م ال���واردات: الآلت ومع���دات النق���ل، وال�ّسلع 

ال�سناعية، وال�ّسلع الغذائّية، والمن�سوجات.

الم�سادر:
1- موقع وكالة ال�ستخبارات المركزية )CIA(– مكتبة العالم-.

)- مو�سوعة مقاتل من ال�سحراء.
)- دليل الدول الإفريقية، د. محمد عا�سور مهدي، معهد 

البحوث والدرا�سات الإفريقية، جامعة القاهرة.
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إفريقيا بين االستعمار والتبعّية: 
رؤية نقدية ألطروحات سمير أمين

د. محمد عبد الكريم اأحمد
باح�ث م�ش�ري بمعهد الدرا�ش�ات الم�ش�تقبلية- 

بيروت

وُيمك���ن تق�سي���م اإ�سهامات »اأمي���ن« اإجماًل اإل���ى اأربعة 
عناوين رئي�سة، وهي: نقد نظرية التنمية وتجاربها، وبنائه 
لنظرية التبعّية؛ تقديم اقتراٍح بديٍل لتحليل النظام العالمي 
الذي ُيطلق عليه »الراأ�سمالية القائمة حقيقة«؛ اإعادة قراءة 
تاري���خ التكوينات الجتماعية، والت���ي تناول في جانٍب كبيٍر 
منها اأقاليم اإفريقيا وربطها بالعالم العربي؛ واأخيرًا اإعادة 

تف�سير ما و�سفها بالمجتمعات »ما بعد الراأ�سمالية«)1(. 

A Brief Biography of Samir Amin, Month-  )1(

المفك�ر فقدت  موؤخ�رًا  اإفريقي�ا 
�ش�مير  الكبي�ر  الم�ش�ري 
ال�ذي  2018م(،  اأغ�ش�ط�ص  )1931م-  اأمي�ن 
ب�َرَز واحدًا م�ن اأعم�دة مفكريه�ا الموؤثرين في 
فكره�ا وثقافته�ا على امت�داد عقوٍد من�ذ اأواخر 
الخم�شينيات، وقد كّر�ص �شمير اأمين م�شروعه 

لخدمة ق�شية التنمية في اإفريقيا الم�شتقلة. 
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ورف����س فك���رة اأّن »ع���دّو ع���دّوي �سديقي«، ب���ل تعاطف مع 
التحاد ال�سوفييتي. والثالث: ثورة الم�سرّيين �سّد الهيمنة 

البريطانية))(. 
وتع���ّززت اأفكار �سمي���ر اأمي���ن »الي�ساري���ة« بان�سمامه 
للح���زب ال�سيوع���ي الفرن�س���ي )ال���ذي خرج م���ن ع�سويته 
لحق���ًا، وتبّنى اأف���كار الزعي���م ال�سيني ماوت�س���ي تونج، اأو 
ما عرفت بالماوي���ة()4(، و�رتبط توّجه���ه �ل�سيا�سي بتاأميم 

القناة، وحرب ال�سوي�س، وتكوين حركة عدم النحياز)5(.
ث���م �نخ���رط ف���ي �سيا�س���ات �لتخطي���ط �لحكومية في 
م�س���ر، التي غادرها عام 1960م للعم���ل بوز�رة �لتخطيط 
ف���ي مالي، وظ���ّل هناك حت���ى )196م، رّكز بعده���ا بالعمل 
الأكاديم���ي، فعمل اأ�ست���اذًا في فرن�سا من���ذ 1966م، و�سغل 
لع�س���رة اأع���وام )1970-1980م( من�س���ب مدي���ر المعهد 
�الإفريق���ي للتنمي���ة �القت�سادي���ة و�لتخطي���ط �لتابع لالأمم 
1980م  من���ذ  واأدار  داكار،  ف���ي   AIEDP المتح���دة 

 .Ibid. p. 4   )((

 the Future of Maoism :4(  ات�سح هذا في كتابه(
في  ال�سينية  الثورة  اأن  �سمير  وراأى  1981م؛  في  ال�سادر 
و�سع  تاريخ  وحتى  الثالثينيات،  منذ  الأق��ل  )على  جذورها 
كتابه ومراجعته لبع�س اأفكاره في الموؤتمر الذي عقد بهونج 
 The Fortieth Anniversary:” 006)م:   عام  كونج 
 Rethinking the Genealogy and Legacy of
و�سعًا جديدًا  اأنتجت   )   “the Cultural Revolution
انظر:  الثورة.  بعد  رو�سيا  �سهدته  الذي  الو�سع  عن  يختلف 
�سمير اأمين: الماوية والتحريفية )ترجمة �سالح داغر(، دار 

الحداثة، بيروت، 1984م.

.Amin, Samir, Samir Amin, Op. Cit.. p. 5  )5(

والمالحظة الأ�سا�سية في اإ�سهام »اأمين« كونه اإ�سهامًا 
اأ�سياًل ومبتكرًا لتطوي���ر تحليالت التبعّية لمالئمة الأحوال 
الإفريقي���ة، حيث ق���ّدم خال�س���ات ومراجع���ات ومقاربات 
لق�ساي���ا التخلُّ���ف القت�سادي، واأزم���ة الدول���ة الإفريقية، 
خل الدولي،  وعالقات اإفريقيا الدولية وه�سا�ستها اأمام التدُّ
والتنمية البديل���ة، والتعاون الإفريق���ي، وتعاون )الجنوب- 

الجنوب(. 
ويهدف المقال اإلى تقديم روؤية نقدية موجزة ومبدئية 

لإ�سهام »اأمين« الفكري المميز. 

�أوًل: �إرها�شات م�شروع �شمير �أمين �لفكري: 
�لن�شاأة و�لريادة:

ُولد �سمير اأمين بم�سر، عام 1)19م، لأبٍّ م�سرّي واأمٍّ 
فرن�سّية )وهم���ا طبيبان( ينتميان للمجتم���ع البورجوازي، 
وكان اأب���وه وفدّي���ًا ي�سارّي���ًا مهموم���ًا بالق�ساي���ا الوطني���ة. 
واأت���ّم �سمير اأمي���ن تعليم���ه البتدائي والثان���وي بم�سر في 
للُبعد الجتماعي، وراأى  Francais Lycee، وانحاز 
ثّمة �سالت بي���ن الإمبريالية وال�ستعم���ار، والبناء الطبقي 

للمجتمع الم�سري)1(.
ذهب اإلى باري�س عام 1947م، وح�سل على الدكتوراه 
ف���ي القت�ساد ال�ّسيا�سي في 1957م، كما تخّرج في المعهد 

القومي لالإح�ساء والدرا�سات القت�سادية بالقاهرة))(. 
ويعتبر »اأمي���ن« نف�سه »كائنًا �سيا�سّي���ًا« ل يمكنه ف�سل 
توّجه���ه الفكري عن ن�ساله وقراراته ال�سيا�سية، وتبّنى منذ 
فترٍة مبكرة ثالثَة مواقف اأ�سا�سية، ظّلت تمّثل قوام تكوينه، 
وه���ي: رف�س���ه للظل���م الجتماع���ي بالمجتم���ع الم�س���ري، 
والثان���ي: تبّنى مواق���ف راف�سٍة تمام���ًا للفا�سي���ة والنازية، 

ly Review: https://www.questia.com/
magazine/1G1-12663251/a-brief-biogra-

phy-of-samir-amin

 Amin, Samir, Samir Amin: Pioneer of the  )1(
 Rise of the South (Brauch, Hans Günter,
editor, Springer Briefs on Pioneers in Sci-

 ence and Practice, Vol. 16), Third World
.Forum, Paris, 2014, p. 3

 Amin, Samir, Samir Amin, Op. Cit. pp.   )((
 .3-4

ف إفريقيا ال يمكن 
ّ
تخل

تفسيره إال من خالل تفسير 
تورط أوروبا في النظام 

العالمي 
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 ،AOTWF المكت���ب الإفريقي لمنتدى العال���م الثالث
وهو جهة دولية غير حكومية للبحوث والنقا�سات)1(.   

�ل�شتعمار:  وتف�شير  �أم��ي��ن  �شمير  ثانيًا: 
تطوير مارك�شية �إفريقية؟:

قّدمت اإ�سهامات »اأمين« الفكرّية روؤى متنوعة وممتدة 
زمنّي���ًا لتف�سي���ر ال�ستعم���ار ف���ي اإفريقيا في �سي���اق مفهوم 
»الجنوب« اأو »الأط���راف« والم�س���كالت والق�سايا المتعلقة 
ب���ه. وف���ي عب���ارٍة لفتٍة ف���ي كتاب���ه المهم عن التط���ور غير 
يحل���ل  development unequal؛  المتكاف���ئ 
»اأمي���ن« التطور في طبيعة التكوينات الجتماعية في »عالم 
�لبح���ر �لمتو�س���ط« و�إفريقي���ا �ال�ستو�ئي���ة، موؤّك���دً� �أّن هذ� 
التط���ور في المنطقَتْي���ن كان مترابطًا للغاي���ة، واأّن التحّول 
التدريجي لطرق التجارة من الغرب اإلى ال�ّسرق انعك�س في 
تغّيٍر مواٍز للح�سارة والدول القوية، �سواء في �سمال اإفريقيا 

اأو في اأرا�سي ال�سافانا بغرب اإفريقيا))(. 
وعلى الرغم م���ن اأهمية هذا العامل؛ فاإّن التركيز فيه 
يج���ب األ يحج���ب حقيقًة مهّم���ًة- اأّكد عليها اأمي���ٌن نف�سه-

، وه���ي اأّن ع���زل ه���ذه الفر�سي���ة ع���ن ال�سياق���ات المحلية 
والإقليمي���ة اإفريقّي���ًا )وعربّي���ًا بطبيعة الح���ال( تعبيٌر عن 
���ًة اأّن  هيمن���ة اأيديولوجي���ة المركزي���ة الأوروبي���ة))(، خا�سّ
الوج���ود الأوروبي في اإفريقيا ظّل لفت���رٍة طويلٍة مترّكزًا في 

نقاط �رتكاٍز �ساحليٍة متفّرقة.  
و�سه���دت ه���ذه الفت���رة الميركانتلي���ة– الت���ي يمك���ن 
قراءته���ا ك�سراٍع بين اأ�سل���وب الإنتاج القديم )الإقطاعي( 

A Brief Biography of Samir Amin, Month-  )1(
ly Review: https://www.questia.com/
magazine/1G1-12663251/a-brief-biogra-

 phy-of-savmir-amin

 Amin, Samir, Unequal Development: An   )((
essay on the Social Formations of Pe-

 ripheral Capitalism (translated by Brian
 Pearce), the Harvester Press, Sussex,

 .1976, p. 50

 Amin, Samir, the Ancient World-Systems  )((
versus the Modern Capitalist World-Sys-

 tem, Review (Fernand Braudel Center),
  .Vol. 14, No. 3 (Summer, 1990), p. 349

و�لجدي���د )�لر�أ�سمال���ي(- ظه���ور قطَبْي���ِن لنم���ط �الإنتاج 
الراأ�سمال���ي، وهم���ا تكّون قطب بروليت���اري، وتراكم الثروة 
في �سكل نق���ود. واأدى اندماجهما خ���الل الثورة ال�سناعية 
�إلى تحّول �لنقود/�لثروة �إلى ر�أ�سمال، وو�سول نمط �الإنتاج 

الراأ�سمالي اإلى مرحلته المكتملة. 
ويرى »اأمي���ن« اأنه خالل هذه الفترة م���ن »الح�سانة«، 
الممتدة لثالثة قرون، اأدى »الطرف الأمريكي« َدورًا حا�سمًا 
ف���ي تراكم النقود/الث���روة من ِقَب���ل البورجوازية التجارية 
لل���دول الأطل�سي���ة. واأّدت اإفريقي���ا ال�س���وداء َدورًا ل يق���ّل 
اأهمي���ًة باعتبارها »طرفًا لطرف )اأي الطرف الأمريكي(«، 
ل وفق العوامل  وانح�سر في توفير العمالة؛ وبداأت في الت�سكُّ

الخارجية)4(.
ك قّلٍة م���ن الُموؤّرخين القت�سادّيين  ومن الالفت تم�سُّ
بوجهة نظرها بعدم �سحة �لربط �الأّولي بين تجارة �لرقيق 
وتخلُّف قط���اع ال�سناعة في اإفريقيا، وم���ن اأهمهم الموؤرخ 
الكبي���ر اأ. ج. هوبكنز، الذي لم يوؤكد ف���ي موؤّلفه المهّم عن 
التاري���خ القت�س���ادي لغ���رب اإفريقي���ا ))197م( خط���ورة 
تاأثي���ر الختالفات التكنولوجي���ة بين اأوروب���ا واإفريقيا قبل 
الق���رن التا�س���ع ع�س���ر، وراأى وج���وب النَّظر لالأث���ر الكبير 
لتجارة الرقيق في اقت�ساديات غرب اإفريقيا؛ �سمن �سياٍق 

اجتماعيٍّ محّلي واإقليمي له جذوره التاريخية الممتدة)5(. 
ويقف���ز »اأمي���ن« لتحلي���ل الق���رن التا�سع ع�س���ر، ويوؤّكد 
اأن���ه اّت�س���م بمحاول���ة تكوي���ن �س���كٍل جدي���ٍد م���ن العتم���اد 
حي���ث  والمرك���ز،  الأط���راف  بي���ن   dependence
المتط���ور،  ال�سناع���ي  �سكله���ا  الراأ�سمالي���ة  حّقق���ت 
بينم���ا ل���م تتاأث���ر منطق���ة نف���وذ الميركانتلي���ة »ال�سرقية« 
Mercantilism Oriental )في �سرق اإفريقيا( 
بهذه العملية، واأّن ال�ستعمار اأكمل العمل في غرب اإفريقيا، 
وتط���ورت »الميركانتلي���ة« ف���ي غ���رب اإفريقيا بهّم���ة تعادل 

 Amin, Samir, Unequal Development, Op.  )4(
.Cit. pp. 319-320

Thornton, John, Precolonial African In-   )5(
 dustry and the Atlantic Trade, 1500-1800,
 African Economic History, No. 19 (1990-

 .1991), p. 2
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ع�س���رة اأ�سع���اف اأ�س���كال العتم���اد حين���ذاك)1(- ح�س���ب 
�سياغة اأمين-.

وي�سي���ر »اأمي���ن« اإل���ى اأن���ه كان هن���اك ف���ي اإفريقيا ما 
يت���راوح بين 100 اأو 00) اإقلي���م )دون اأن يو�سح �سبب هذا 
التباين الكبير بين الرقَمْين من وجهة نظره، كما ا�ستخدم 
لف���ظ »اأقاليم« بالرغم م���ن وجود قائمة كبي���رة من الدول 
الإفريقية وفق المفهوم المعا�سر للدولة حينذاك!( تتباين 
م�ساحاته���ا وتتداخ���ل في حدود ال���دول الحالي���ة، واأّن هذه 
الأقاليم لم ت�ستق تحديدها من و�سعها الجغرافي فح�سب، 
لك���ن اأي�س���ًا- وبالمق���ام الأول- م���ن الطبيع���ة المتجان�سة 
لأحواله���ا الجتماعي���ة والثقافي���ة والقت�سادي���ة وكذل���ك 
ال�سيا�سي���ة))(، واأّن اإفريقي���ا اأ�ص���بحت تنق�ص���م لثالثة 

اأقاليم كبيرة، وهي:
وت�س���اد  والكامي���رون  التقلي���دي  اإفريقي���ا  غ���رب   )1
وال�س���ودان، وت�س���ّكل مع���ًا »اإفريقيا القت�س���اد ال�ستعماري 

القديم«، اأو القت�ساد التجاري. 
)( وت�س���ّكل منطق���ة حو����س نه���ر الكونغ���و التقليدي���ة 
)زائير، والكونغ���و برازافيل، والجابون، وجمهورية اإفريقيا 
الو�سط���ى( الإقلي���م الكبي���ر الثان���ي: »اإفريقي���ا ال�س���ركات 

�ساحبة المتيازات«.
)( وت�س���ّكل الأج���زاء ال�سرقّي���ة والجنوبية م���ن القارة 

الإقليم الكبير الثالث »اإفريقيا الحتياطيات العمالية«))(.
وريني���ون،  ومدغ�سق���ر،  وال�سوم���ال،  اإثيوبي���ا،  اأم���ا 
وموري�سيو����س، كم���ا »كيب في���رد« بال�ساحل الغرب���ي، فاإنها 
ل تمّث���ل جزءًا من ه���ذه الأقاليم، بالرغم م���ن وجود بع�س 
الجوان���ب الم�سابه���ة له���ذه التق�سيم���ات؛ من حي���ث وجود 
النظام الميركانتلي- القائم على امتالك العبيد- في جزر 
كي���ب فيرد وريني���ون وموري�سيو�س، والنُُّظ���م الإقطاعية في 

اإثيوبيا ومدغ�سقر)4(. 
ويظ���ّل تق�سي���م »اأمي���ن« هذا مثي���رًا للج���دل؛ لت�ساقه 

 Amin, Samir, Unequal Development, Op.  )1(
.Cit. p. 319

.Ibid. p. 318  )((

.Ibid.  p. 318  )((

.Ibid. p. 318-9  )4(

ًة  ب�سكٍل �سبه تاٍم م���ع التق�سيم ال�ستعماري الأوروبي )خا�سّ
الفرن�سي والبريطاني والبلجيكي( للقارة الإفريقية.  

ويرى »اأمي���ن« اأّن تق�سيم اإفريقي���ا وا�ستعمارها �ساهم 
ف���ي م�ساعف���ة الو�سائ���ل اأم���ام الم�ستعم���ر للح�س���ول على 
ال�س���ادرات الرخي�سة؛ حي���ث اأ�سبح بمق���دور راأ�س المال 
تنظيم الإنت���اج بالم�ستعمرات، وا�ستغالل الموارد الطبيعية 
المبا�س���رة  ال�سيا�سي���ة  والهيمن���ة  الرخي�س���ة،  والعمال���ة 
للحف���اظ  »ال�سروري���ة«  النفق���ات  وتحجي���م  وال�سارم���ة، 
عل���ى الطبق���ات الجتماعية المحلية التابع���ة، وال�ستخدام 

المبا�سر للقمع)5(. 
مح���دودًة  تنمي���ًة  حتم���ًا  يعن���ي  التط���ور  ه���ذا  وكان 
للمحا�سي���ل لأج���ل الت�سدي���ر ولأغرا����سٍ تتعل���ق بتح�سيل 
ال�سرائ���ب، وتّم- بين حيٍن واآخ���ر- التخّلي عن زراعة هذه 
المحا�سيل ل�سالح الزراع���ة المعي�سية)6(. وهكذا فقد كان 
منط���ق التنمي���ة ال�ستعمارية دوم���ًا اإتاحة الفر����س الأعلى 
للقط���اع الخارجي، ويعني ه���ذا تنمية القط���اع الزراعي اأو 
�س���ة للت�سدير )حالت  القطاع���ات ال�ستخراجية المخ�سّ
كينيا، وزيمبابوي، والكونغو، وزامبيا- على الترتيب(، كما 
خ�سع���ت المجالت الأكثر اأهميًة اقت�سادّيًا لهيمنة �سركاٍت 
اأجنبية؛ كانت تعمل دائم���ًا على �سمان تحويل الفائ�س من 

اإفريقيا اإلى المركز)7(. 
واإجم���اًل؛ اتفق���ت مدر�س���ة التبعّي���ة م���ع المارك�سي���ة 
الجدي���دة في م�ساألة: اأّن العالقة بين الراأ�سمالية المتقدمة 
ف���ي المرك���ز والأط���راف، اأو الراأ�سمالية التابع���ة، ت�ستحيل 

 Amin, Samir, Underdevelopment and   )5(
 Dependence in Black Africa: Historical
 Origin, Journal of Peace Research, Vol. 9,

 .No. 2 (1972), p. 114

Amin, Samir, Development and Structur-  )6(
al Change: The African Experience, 1950-

.1970, Op. Cit. pp. 212-3

 Amin, Samir, Atta-Mills, C. Burja, A.   )7(
 Hamid, Ghariebella and Mkandawire,
Thandika, Social Sciences and the De-
 velopment Crisis in Africa Problems and
 Prospects: A CODESRIA Working Paper,
Africa Development, Vol. 3, No. 4 (Octo-

.ber- December 1978), p. 24
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معه���ا اأّن تق���وم الأول���ى بتطوي���ر اأو الم�ساع���دة ف���ي تط���ّور 
الأخي���رة)1(، واأّن تخّل���ف اإفريقي���ا ل يمكن تف�سي���ره اإل من 
خ���الل تف�سير تورط �أوروبا في �لنظ���ام �لعالمي )متمركزً� 

في �آ�سيا، �ساملًة �ل�سرق �الأو�سط())(. 
وه���ي خال�س���اٌت تقودن���ا اإل���ى اأّن »اأمين«، ال���ذي قّدم 
اإ�سهامًا كبيرًا في تف�سير التكوين���ات الجتماعّية والق�سايا 
المترتب���ة على ال�ستعمار وديناميات���ه في اإفريقيا، لم يعمد 
اإلى و�س���ع »مارك�سية اإفريقية«؛ بَقْدر م���ا اأنه اأخ�سع تناوله 
لق�سايا ا�ستعمار اإفريقي���ا للتف�سير المارك�سي ب�سكٍل ملتزم 
تمام���ًا، ومثي���ر لبع����س التناق�سات– ف���ي التف�سي���ر- كما 
اأ�سرن���ا، وف���ي �سياق نظري���ة التبعّي���ة التي تبّناه���ا وطورها 

اإفريقّيًا؛ في جهٍد رائٍد ودوؤوٍب وكا�سٍف.

�أمين  �شمير  جهود  �لتبعّية:  نظرية  ثالثًا: 
بين �لتطوير و�لمر�جعات: 

انتقل���ت مقارب���ة نظرية التبعّي���ة اإلى اإفريقي���ا لتف�سير 
مجموع���ٍة من م�س���كالت القت�س���اد ال�سيا�س���ي الإفريقي، 
تحلي���الت  لتطوي���ر  ومبتك���رٌة  اأ�سيل���ٌة  مح���اولٌت  قادته���ا 
التبعّي���ة لمالئمة الأح���وال الإفريقية من ِقَب���ل ُكّتاٍب، مثل: 
�سمي���ر اأمين، واآن �سيدم���ان، وريجنالد جري���ن، واإيمانويل 
ولر�ستاي���ن))(. وت���ّم التوا�س���ع على تق�سي���م مدر�سة نظرية 
التبعّي���ة اإلى اأربعة جوانب رئي�س���ة: 1- نقد الزدواجية. )- 
ونظري���ة المركز/الأط���راف. )- التبادل غي���ر العادل. 4- 

البورجوازية التابعة)4(.

Folson, Kweku G. Samir Amin As a New-  )1(
 Marxist, Africa Development/ Afrique et
Developpement, Vol. 10, No. 3 (July- Sep-

.tember, 1985), p. 117

 Amin, Samir, History Conceived as an   )((
 Eternal Cycle, Review (Fernand Braudel

  .Center), Vol. 22, No. 3 (1999), p.291-2

 McGowan, Patrick J. and Smith Dale L.   )((
 Economic Dependency in Black Africa: An
Analysis of Competing Theories, Interna-
tional Organization, Vol. 32, No. 1. De-

 pendence and Dependency in the Global
.System (Winter, 1978), pp. 194-5

Angotti, Thomas, the Political Impli-   )4(

ول يمكن القول– تاريخّيًا- باأّن التبعّية ظاهرٌة حديثة، 
لكنه���ا اّتخذت �سكاًل منتظم���ًا ومكتمل الجوانب في الع�سر 
الحدي���ث، حيث برزت قدرات الهيمنة )مقابل التبعّية( في 
تاريخ العالق���ات الدولية من تراكم القت�س���اد الراأ�سمالي 
وبن���اء الدولة، مما نت���ج عنه تركي���ٌز لل�سلط���ة القت�سادية 
وال�سيا�سية والإدارية والع�سكرية، واإن كان لعوامل مثل اللغة 

ين َدوٌر كبيٌر في فترات كثيرة)5(.  والإثنّية والدِّ
كما ظّلت العالق���ات )الأوروبي���ة- الإفريقية( عر�سًة 
لعوام���ل ال�ستم���رار والتغّير، لكن تف�سيره���ا والحكم عليها 
يتباي���ن تباينًا كبيرًا بي���ن َمن ي���رون اأّن ال�ستعمار الجديد 
والتبعّي���ة وريثا ال�ستعمار في اإفريقيا، وَمن يرون اأّن الغالب 

على هذه �لعالقات �سيا�سات »فك �الرتباط« تدريجّيًا)6(.
وراأى �سمي���ر اأمي���ن- ف���ي مرحل���ٍة مبكرٍة م���ن تطويره 
لنظري���ة التبعّية theory dependency اإفريقّيًا- 
اأّن دول اإفريقي���ا ال�س���وداء تّت�سم جميعه���ا باأ�سكاٍل متطرفٍة 
م���ن التخلُّف، عّمقته���ا اآليات ال�ستعم���ار الجديد، حيث لم 
تتمك���ن ال���دول التابعة- ب�سب���ب َدورها التاب���ع- من اتخاذ 
ق���راراٍت م�ستقلٍة بخ�سو�س وتي���رة واتجاه نمو اقت�ساداتها 
القومي���ة، واأّن م�سائل م���ن قبيل: ماذا ينت���ج؟ وكيف ينتج؟ 
ر من ِقَبل اأبنية وعمليات دولية)7(.  ولمن ينتج؟ اأ�سبحت ُتقرَّ
وتوؤك���د التبعّي���ة اأّن طبيع���ة القت�سادي���ات »المتخّلفة« 
ه���ة للخ���ارج )ارتباطاتها بالتج���ارة الخارجية( هي  الموجَّ

 cations of Dependency Theory, Latin
 American Perspectives, Vol. 8, No. 3/4,
 Dependency and Marxism (Late Summer-

.Autumn, 1981),  p. 126

 McGowan, Patrick J. and Smith Dale L.   )5(
 Economic Dependency in Black Africa,

.Op. Cit. pp. 180-1

 Zartman, I. William, Europe and Africa:   )6(
 Decolonization or Dependency? Foreign
 Affairs, Vol. 54, No. 2 (January, 1976), pp.

.325

McGowan, Patrick J. Economic Depend-  )7(
 ence and Economic Performance in Black
Africa, the Journal of Modern African Stud-
.ies, Vol. 14, No. 1 (March 1976), pp. 25-6
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اأ�سا����س الختاللت المنتظمة ف���ي تطورها، بحيث تالحظ 
ال�سمات الهيكلية »للتخّلف« ب�سكٍل اأكثر عندما يكون م�ستوى 
الندم���اج الدولي اأعلى، اأي يك���ون ن�سيب الفرد من الناتج 
هة  المحل���ي الإجمالي اأعلى، وهك���ذا.. فاإّن التنمي���ة الموجَّ

للخارج لي�ست تنمية)1(. 
وبقراءٍة �سريعٍة للو�سع في اإفريقيا )1960-1966م(؛ 
اأظهرت �سبع دول نمّوًا �سريعًا ن�سبّيًا بف�سل تطوير مواردها 
البترولية اأو المعدنية، و�ساحل العاج بف�سل تنمية اإمكانياتها 
الزراعي���ة، ولم ت�سه���د اإفريقيا �سوى محاول���ٍة محدودٍة في 

هة للداخل))(.  م�سر لتحقيق تنميٍة �سناعيٍة موجَّ
وراأى »اأمي���ن« اأّن الفر�سي���ة المارك�سي���ة- بخ�سو����س 
انت�س���ار الفق���ر عل���ى نح���ٍو مت�ساع���ٍد- تت�سح تمام���ًا على 
الم�ست���وى العالم���ي، واإن كان توزي���ع الدخل يمي���ل للتفاوت 
بنحٍو متزاي���ٍد با�ستمراٍر ف���ي الأطراف، الت���ي ت�سّكل اأغلب 
�س���كان النظ���ام العالم���ي، وم�ستق���رًا عن���د المرك���ز، فاإنه 
يك���ون عن���د الم�ستوى العالم���ي متحركًا نحو َق���ْدٍر اأكبر من 

التفاوت))(. 
ويوج���ز »اأو�سكار برون« اأه���ّم الق�ساي���ا التي طرحتها 
نظري���ة التبعّية ف���ي: اأّن التخلُّف نتيجٌة لتط���ور الراأ�سمالية 
على الم�ست���وى العالمي. وقاد هذه الفك���رة »اأندريه جوندر 
فرانك«، وتقوم عل���ى اأ�سا�س القول ب���اأّن الراأ�سمالية عملت 
من���ذ بدايته���ا على اإع���ادة تنظي���م المجتمع���ات الإفريقية 
والآ�سيوي���ة والأمريكي���ة الالتيني���ة ل�سالحه���ا، واأّن التطور 
الراأ�سمال���ي يعن���ي حتم���ًا تنمي���ًة غي���ر عادل���ٍة اأو متفاوتة، 
واأّن التو�س���ع العالم���ي للراأ�سمالي���ة يخلق اأبني���ًة اقت�ساديًة 
لطة ف���ي الدول المركزية،  واجتماعي���ًة متفاوتة، ويرّكز ال�سُّ
واأّن تط���ّور ال���دول المتخّلف���ة غي���ر ممك���ٍن اإل داخ���ل اإطاٍر 
م���ن ث���ورٍة ��ستر�كية، وم���ن خالل ف���ك �الرتب���اط بالعالم 
الراأ�سمالي؛ واأّن حدوث تغّيٍر عميٍق في الأبنية الجتماعية- 

Amin, Samir, Development and Struc-   )1(
 .tural Change, Op. Cit. p. 206

 .Ibid. p. 218   )((

 Amin, Samir, Democracy and National   )((
 Strategy in the Periphery, Third World
 Quarterly, Vol. 9, No. 4 (Oct., 1987), p.
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�أي تكّون �لمجتمع �ال�ستر�كي- �س���رٌط م�سبٌق للتنمية، لكن 
ات  يجب اأن يكون م�سحوبًا با�ستراتيجيٍة لالعتماد على الذَّ

فردّيًا وجماعّيًا)4(.  
ومن اأهّم المراجعات )كما اأ�سار �سمير اأمين باأكثر من 
مو�سع( اأّن الأداء القت�سادي لي�س مرتبطًا فح�سب بعوامل 
�قت�سادي���ة، لكن���ه مرتبٌط بجو�ن���ب �العتم���اد �ل�سيا�سي �أو 
الع�سك���ري اأو الثقاف���ي، ومن َث���ّم فهناك حاج���ٌة اإلى تناول 
ال�سالت بين دول اإفريقيا ال�س���وداء والنظام العالمي، من 
اأجل التحديد الدقيق للموؤثرات على العمليات الداخلية)5(.

لك���ن تو�سلت بع�س التحليالت لوج���ود مفارقاٍت مهّمة 
ف���ي العالقة بين العتماد والأداء القت�سادي؛ على غير ما 
افتر�سته نظرية التبعّي���ة، وظهر عند تناول قيا�سات الأداء 
القت�س���ادي )مث���ل ال�س���ادرات وال���واردات، وترّكز حركة 
التجارة، ون�سب المكّونات الرئي�سة لل�سادرات، �سواء �سلعًا 
اأو خدم���ات( اأّن للتبعّي���ة تاأثيرًا اإيجابّيًا، لك���ن يظّل العامل 

الرئي�س بهذه الحالة هو التوزيع الداخلي للموارد)6(.
وعل���ى الرغم م���ن تقديم مدر�س���ة التبعّي���ة اإ�سهامات 
ٍة مفه���وم العتماد الخارج���ي، لفهم تاريخ  لفت���ة، وبخا�سّ
ٍة الدول الإفريقية، فاإّن مفهوم  دول العالم الثال���ث، وبخا�سّ
التبعّي���ة اكتنفه الكثير من اأوجه الق�س���ور، وخ�سو�سًا عند 
عزله ع���ن مفاهيم اأ�سا�سي���ة، مثل قوى الإنت���اج، وعالقات 
الإنت���اج الجتماعي���ة، والطبقة وال�س���راع الطبقي، اأو حتى 
عندم���ا يحّل محّل هذه الم�سطلح���ات ت�سنيفاٌت غام�سة، 
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مثل النمو الخارجي )الموّجه للخارج()1(. 
كما تختزل مدر�سة التبعّي���ة َدور العوامل الداخلية في 
حدوث التخلُّف با�ستمالة المركز لنخٍب تابعٍة في الأطراف 
بتدري���ب ال�سريحة العليا بالمجتم���ع الإفريقي على العادات 
الغربي���ة، مم���ا يق���ود نظري���ة التبعّية اإل���ى نتيج���ٍة ختامية، 
وه���ي اأّن التنمية الوطنية م�ستحيل���ة، لأّن الهيمنة الأوروبية 

ال�سابقة ا�ستمرت على يد نخٍب ُم�ستمالة))(.
ق���د من داخل  وواجه���ت نظرية التبعّي���ة مزيدًا من النَّ
الحرك���ة المارك�سية نف�سها، لعل اأبرزه واأحدثه: اأّن الت�سليم 
بوجود التفاوت وع���دم الت�ساوي في ال�سوق العالمي، ووجود 
دوٍل قوّية واأخرى �سعيفة )اأي المركز والأطراف(، ل يقوم 
عل���ى تق�سيمات لل���دول والأقالي���م، اأو التق�سي���م الجغرافي 
والإثن���ي، لك���ن على عالق���ات الإنتاج. ويدلل ذل���ك على اأّن 
»الت�سارك« ل يقت�سر على اآليات ال�ستنزاف، ولكن يت�سّمن 
اأي�سًا اآليات الرب���ح المتبادل، مما يدفعنا اإلى التحليل فيما 
يتجاوز الوطنية والإقليمي���ة، وروؤية ال�سوق العالمي على اأنه 
منق�س���ٌم طبقّيًا بي���ن بورجوازية دولي���ة وبروليتارية دولية؛ 
اأي اأن���ه نظ���ام عالم���ي للدول، حي���ث تك���ون كّل دول���ٍة اأداًة 
لراأ����س المال العالم���ي، ما يعني الرجوع لأف���كار لينين عن 
الإمبريالي���ة))(، وتبّن���ي مفه���وم »ال�ستغالل« كمح���دٍد اأدّق 

لعالقات الإنتاج »الدولية«. 
وعق���ب الأزم���ة القت�سادية، بمنت�س���ف الثمانينيات، 
تب���ّددت اإرها�س���ات التخلُّ����س م���ن التبعّية )كم���ا ب�ّسر بها 

Cueva, Agustin, Villamil, Jose and For-   )1(
 tin, Carlos, A Summary of «Problems and
 Perspectives of Dependency Theory»,
 Latin /American Perspectives, Vol. 3, No.
 4, Dependency Theory and Dimensions of

 .Imperialism (Autumn, 1976), p. 13

 Zartman, I. William, Europe and Africa:   )((
 Decolonization or Dependency? Foreign
 Affairs, Vol. 54, No. 2 (January, 1976), pp.

.325-6

Esteban, Mora, Plundering and Prof-   )((
 its: Moving Beyond Dependency Theory,
Roape, August 31, 2018 http://roape.
net/2018/08/31/plundering-and-profits-

  /moving-beyond-dependency-theory

�أمين(، وتز�م���ن ذلك مع قرب �سقوط �التحاد �ل�سوفييتي، 
وتجريد »العال���م الثالث« ب�سكٍل تامٍّ م���ن اأي غطاٍء �سيا�سي 
في مواجهة العولمة- اأو ال�سورة الحديثة لالإمبريالية وفق 

ت�سّور »التبعّية«-. 
وق���ّدم »اأمي���ن« طرحًا، في ع���ام 1987م، مف���اده: اأنه 
يمك���ن القول- بغ����سّ النظر ع���ن التباينات المحلي���ة- اأّن 
الثورات الفالحية، التي اأدخلت الفترة الراأ�سمالية في هذه 
المراك���ز، قّللت م���ن درجة التفاوت في الري���ف، على الأقّل 

عندما تبنَّت �سكاًل راديكالّيًا. 
وبتن���اول »اأمين« له���ذه التطّورات ف���ي المركز )وربما 
ت�سويغ���ه لالأزمة القت�سادية الطاحن���ة التي �سهدتها اأغلب 
الدول الإفريقي���ة؛ باعتبارها مرحلًة في الحتمية التاريخية 
للو�سول اإلى التراكم الراأ�سمالي()4(؛ فاإنه و�سل اإلى النظر 
في تط���ّور النظام العالمي ككل، وراأت فر�سيته اأّن ا�ستقرار 
توزي���ع الدخ���ل في المرك���ز core؛ اأف�سل من من���ع توزيٍع 
متف���اوٍت للدخل اأكثر حّدة ف���ي الأطراف؛ بمعنى اأّن تحقيق 
القيم���ة على م�ست���وى النظ���ام ككلٍّ يتطلب ه���ذا التعار�س 

التكميلي بين الأبنية )في المركز والأطراف()5(.   

فك  تر�جع  و�لعولمة:  �لإمبريالية  ر�بعًا: 
�لرتباط؟:

كان���ت التط���ّورات التي �سهده���ا العالم بع���د منت�سف 
ال�سبعيني���ات، من موجة التح���ّول الت�سنيعي الجديدة )وما 
تعني���ه م���ن تكثي���ف العالق���ات بي���ن المرك���ز والأطراف(، 
وفر�س ظروٍف تناف�سيٍة جديدة، وانهيار النُّظم ال�ستراكية 
من���ذ نهاية �لثمانينيات، قد جعلت جميع���ًا فك �الرتباط �أو 

)4(  راجع عن التراكم والتنمية:
 Amin, Samir, Accumulation and Development:
 A Theoretical Model,  Review of African
 Political Economy, No. 1 (Aug. - Nov.,

.1974), pp. 9-26
وفيه ي�سع اأمين نواة نموذجه لتراكم راأ�س المال العالمي، ويحدد 
المركز،  في  التنمية  على  الأول  ينطبق  متمايزين،  نمطين 

والآخر على التنمية التابعة في الأطراف.

 Amin, Samir, Democracy and National   )5(
 Strategy in the Periphery, Third World
 Quarterly, Vol. 9, No. 4 (Oct., 1987), pp.

.1136-7
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ال�ستراكي���ة الثورية اأقّل احتماًل )ولي����س الأمر متعّلقًا هنا 
ب�سّح���ة فر�سياتها م���ن عدمه(، وهو م���ا اأ�سعف من قبول 
فر�سي���ات نظري���ة التبعّي���ة. واأدى تزايد الهتم���ام بق�سايا 
مث���ل الديمقراطية، والمجتمع المدن���ي، وم�ساألة الختالف 
الثقاف���ي، اإلى تغّيٍر في اتجاه درا�س���ات العالم الثالث بعيدًا 

عن المقولت العاّمة والتنموية لنظرية التبعّية)1(. 
وف���ي تحليله »للنظ���ام القت�سادي العالم���ي الجديد«، 
عق���ب رفع �أ�سع���ار �لنفط بنهاي���ة )197م، اأّك���د »اأمين« اأّن 
تط���ّور ه���ذا النظ���ام يت�سّمن- قب���ل اأّي �سيٍء اآخ���ر- تقويًة 
self- ات  ال���ذَّ عل���ى  المعتم���دة  التنمي���ة  ل�ستراتيجي���ة 
)والت���ي   reliant development strategy
 autocentric ا�ستبدلها اأمين بع���د �سنوات بم�سطلح
development في واحٍد  من اأبرز واأواخر موؤلفاته: 
�ستت�سم���ن درج���ًة  والت���ي   ،)Maldevelopment
�أكب���ر �أو �أق���ّل من فك �الرتب���اط مع تق�سيم �لعم���ل �لدولي، 
واأنه يمكن اأن تتعّزز ا�ستراتيجية التنمية الوطنية- القائمة 
على العتماد على الّذات- من خالل ا�ستراتيجيٍة لالعتماد 
الجماع���ي على ال���ّذات من ِقَبل مجموعاٍت م���ن دول العالم 

الثالث و/اأو من خالل العالم الثالث ككل. 
وراأى »اأمين« وجوب ب���دء م�سروعاٍت للتحرك المحدد 
في مجالٍت عدة؛ من اأجل تقوية ا�ستقالل الأقاليم النامية 

في مواجهة الأقاليم المتقدمة))(. 
وربم���ا كان ه���ذا الت�س���ّور مت�سرع���ًا؛ لأّن الثمانينيات 
�سه���دت اأزم���ًة اقت�ساديًة طاحن���ًة في اأغلب اأج���زاء العالم 
ُي���ون الإفريقي���ة الت���ي عّمقت  الثال���ث، ول �سيم���ا اأزم���ة الدُّ
الهيمنة، وهّددت مكت�سبات م�سروع���ات »الدولة الوطنية«، 
واأدت فيما بع���د اإلى تراجٍع في تعاون )الجنوب- الجنوب( 

بعيدًا عن هيمنة المركز- كما ت�سّوره اأمين-. 

 Blaney, David L. Reconceptualizing   )1(
 Autonomy: the Difference Dependency
 Theory Makes, Review of International
 Political Economy, Vol. 3, No. 3 (Autumn,

 .1996), p. 460

 Samir Amin, NIEO: How to Put Third   )((
 World Surpluses to Effective Use, Third
 World Quarterly, Vol. 1, No. 1 (Jan., 1979),

    .p. 69

وق���د ق���ّدم »ج���ون ويك����س« و»اإليزابي���ث دور« مناق�سًة 
 The ال�سهي���رة:  »�سمي���ر«  لجمل���ة  وموج���زًة  �سهي���رًة 
 universalization of the productive
ل  اأّن���ه  ا  واأك���دَّ  ،process on a world scale
ح معناها، ول يحّلل مفهوم وجود »اأ�سواق �سلع عالمّية«  يو�سّ
)كم���ا تر�ّسخ ذلك عق���ب الأزمة القت�سادي���ة الإفريقية(، 
ومفهوم اآخر وهو »قيمة قوة العمل على الم�ستوى العالمي«، 
د »بن���اء ذهني« ل  وهم���ا مفهوم���ان مثاليَّان لكونهم���ا مجرَّ
يوجد ف���ي الواقع، واأّن ما غاب ع���ن »اأمين« حينذاك: عدم 
وج���ود تف�سيٍر اأو تف�سيٍل لتكوين التنمية »المتو�سطة« للقوى 

الإنتاجية))(. 
وبعد نقد »ويك�س« و»دور« ب�سنواٍت اأو�سح »اأمين« )عام 
)198م( �آر�ءه بخ�سو����ض نم���ط �الإنت���اج �لر�أ�سمالي: باأّن 
قيمة قوة العمل )وفق قواعد واقعية واأجور حقيقية( تعتمد 
عل���ى تطّور الق���وى الإنتاجي���ة )اإنتاجية العّم���ال(؛ لكن في 
النظام الراأ�سمالي العالمي تك���ون اأ�سعار قوة العمل موزعًة 
عل���ى نحٍو غي���ر مت�ساٍو حول ه���ذه القيمة، وتك���ون اأعلى في 
المركز واأدنى في الأطراف. ويتحّكم نظام الأ�سعار )الذي 
ه���و ناتج لهذا البناء من توزيع الأ�سع���ار مقابل قوة العمل( 

 John Weeks and Elizabeth Dore, Reply   )((
to Samir Amin,  Latin American Perspec-
 tives, Vol. 6, No. 3, Studies on the State
and Developmentand on Popular Mobili-
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تنّوعت إسهامات »أمين« في 
َر 

َ
الِفكر اإلفريقي، حيث نش

ز 
ّ
أكثر من 30 كتابًا، ترك

أغلبها في الظروف التاريخية 
والهيكلية التي قادت إلى 

ف إفريقيا 
ّ
تخل
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في تق�سي���ٍم دوليٍّ خا����سٍّ للعم���ل والتجارة؛ ويمك���ن و�سفه 
بغير المت�ساوي؛ بمعن���ى اأّن نظام الأ�سعار يدّلل على تحويٍل 
للقيمة من الأطراف اإل���ى المراكز. كما اأّن التو�سع العالمي 
للر�أ�سمالي���ة كان قائم���ًا على ه���ذ� �لّنمط غي���ر �لمت�ساوي 
للتكوين���ات المدمجة في النظام العالمي الآخذ في الت�سّكل 
والتط���ور الم�ستمر، ونتيجًة لذلك؛ ف���اإّن النظام الجتماعي 
للراأ�سمالي���ة العالمّي���ة ق���د ت�س���ّكل، لي�س من خ���الل ثنائية 
)بورجو�زي���ة- بروليتاري���ة( ف���ي تو�ّس���ع مب�س���ط، لكن من 
خالل مجموع���ٍة اأكثر تعقيدًا من البورجوازيات المركزية- 
بورجوازي���ات الأطراف م���ع الطبقات الم�ستغل���ة الأخرى- 
والطبق���ات الو�سط���ى الت���ي ت�ساعدت ف���ي تنمي���ة عالمية 
غي���ر مت�ساوي���ة- وفالحين يت���ّم ا�ستغالله���م- وبروليتارية 

منق�سمة... اإلخ)1(. 
وهن���اك مراجع���ٌة اأخ���رى قّدمه���ا »اأمين«، ف���ي �سياق 
مواجه���ة اأو ا�ستيعاب ال�ستعم���ار والإمبريالي���ة، اإذ اأّكد اأّن 
م�ساأل���ة الخلفية الثقافية والتنظي���م الجتماعي الم�ستركة، 
اإل���ى جان���ب م�ساألة الِع���ْرق بطبيع���ة الحال، ل ت���زال ُتظهر 
الكثي���ر م���ن اأوجه ال�سب���ه من منطق���ٍة لأخ���رى، مما يجعل 
اإفريقي���ا ال�س���وداء كيان���ًا واحدًا، ول���م ينتظر ه���ذا الكيان 
الح���ي والوا�س���ع والث���ري الغ���زو ال�ستعم���اري لي�ستعير من 
اأج���زاء اأخ���رى من العال���م القدي���م اأو يقّدم لها م���ا لديه، 
فه���ذه العالق���ات لم ت���وؤد اإلى تحطي���م �سخ�سي���ة اإفريقيا؛ 
ى الغزو  ب���ل اإنها �ساعدت عل���ى توكيدها واإثراءها، كم���ا قوَّ

ال�ستعماري هذه ال�سخ�سية ب�سكٍل اأكبر))(. 
وتمّثل���ت المراجعة فيم���ا طرحه »اأمين« بع���د �سنواٍت؛ 
بخ�سو�س ت�سكيل الدول المتقدمة ل�سورة الدول »النامية« 
ارتباطه���ا  وتعزي���ز  الإمبريالي���ة،  تمتر����س  �سي���اق  )ف���ي 
باالأط���ر�ف، كنقي�ٍض لفك �الرتباط(، وم���ن �سمنها �لدول 

 Amin, Samir, Expansion or Crisis of   )1(
 Capitalism? Third World Quarterly, Vol. 5,
 No. 2, Africa: Tensions and Contentions

  .(Apr.,1983), p. 367

 Amin, Samir, Unequal Development: An  )((
essay on the Social Formations of Pe-

 ripheral Capitalism (translated by Brian
 Pearce), the Harvester Press, Sussex,

.1976, pp. 317-8

الإفريقي���ة عق���ب ا�ستقالله���ا، وراأى اأّن ثّم���ة نزع���ًة وطنيًة 
�سكلي���ة، اّت�سمت بها دول العالم الثالث خالل الفترة الأولى 
م���ن »التنمية«، ا�ستلزمت بن���اء الدولة الوطنية، التي عملت 
على تاأكي���د نف�سها من خالل معار�س���ة الآخرين، ول �سيما 
جاراته���ا )وه���و ُبعٌد جدي���ٌد في اأف���كار �سمير اأمي���ن، يوؤكد 

عوامل داخلية لتكري�س التبعّية اإفريقّيًا())(. 
وف���ي مواجهة النتق���ادات الم�ستم���رة لم�سطلح »فك 
�الرتب���اط«؛ �أو�س���ح »�أمين« بدّق���ٍة بالغ���ٍة: �أّن �لم�سطلح ال 
يعني رف�س التكنولوجي���ا الأجنبية لكونها اأجنبية، اأو با�سم 
اأية نزعة قومية ثقافي���ة، لكنه يعني- تحديدًا-: الوعي باأّن 
التكنولوجيا لي�س���ت محايدة، �سواء فيم���ا يتعلق بالعالقات 
�الجتماعي���ة لل�سكان، �أو في �أنم���اط �لمعي�سة و�ال�ستهالك. 
وتك���ون الأولوي���ة معط���اة لتدري���ب جمي���ع اأهل الب���الد في 
عملي���ة التغّي���ر، واأن تك���ون مكّر�س���ًة لم���زج التكنولوجي���ات 
الحديثة )الم�ست���وردة على نحٍو ممك���ن(، وابتكار وتجديد 
التكنولوجي���ات التقليدية)4(. ولحدٍّ ما؛ فاإنه اإن كان بمقدور 
دول���ة متخّلفة النف�سال عن القت�س���اد العالمي؛ فاإن ذلك 
لي�س م���ن م�سلحتها- في المدى البعي���د- ول من م�سلحة 
البروليتاري���ا والجموع الم�ستغل���ة، اإّن م�سالحهم تكمن في 
تعظي���م تنمية الق���وى الإنتاجية عل���ى م�ست���وى عالمي؛ لأّن 

القت�ساد العالمي �سيكون يومًا ما ملكيًة عاّمًة للجميع.
اإّن اإع���ادة توزي���ع جغرافّية للق���وى الإنتاجي���ة ل�سالح  
؛ لكنه  اأقالي���م العالم- التي ُتع���ّد حالّيًا مهّم�سًة- �س���روريٌّ
�سيت���ّم م���ن ِقَبل البروليتاري���ا الدولية بعد تحقي���ق انعتاقها 

الذاتي، ولي�س من ِقَبل الدول الراأ�سمالية قبل الثورة)5(.
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�إفريقيا:  وم�شتقبل  �أمين  �شمير  خام�شًا: 
ماأزق �لهيمنة �لر�أ�شمالية و�لتعاون �لإفريقي:

ط���َرَح »اأمي���ن«- ق���رب نهاية الألفي���ة الفائت���ة- روؤيته 
للعوام���ل الت���ي ته���ّدد المجتمع���ات المعا�سرة، وم���ن بينها 
المجتمعات الإفريقية، مختزًل اإياها في اأربع �سمات، وهي:
1- اأّن الّنظ���ام القت�سادي من���ذ ال�سبعينيات كان في 
فت���رة طويلة من الرك���ود الن�سبي )مقارن���ًة بمرحلة ما بعد 

الحرب التي �سهدت نمّوًا ا�ستثنائّيًا(. 
)- اأّن الفاعلي���ن القت�سادّيي���ن المهيمني���ن الي���وم– 
ق���ادرون عل���ى تطوي���ر  الجن�سي���ات-  ال�س���ركات متع���ددة 
ا�ستراتيجيات عالمّية، تحرره���م– لحدٍّ كبير- من و�ساية 

ال�سيا�سات القومية للدول. 
)- اأّن الم�ساغ���ل المالية حظيت تدريجّي���ًا بمزيٍد من 
الأهمية اأكبر من المتعلقة بالنمو القت�سادي اأو تو�سع ُنُظم 
الإنتاج. وبالن�سبة للبع�س؛ فاإّن هذا »التحّول المالي« لراأ�س 
المال؛ ي�سّجع على ال�سل���وك الربوي ذي الآثار ال�سلبية على 

التنمية القت�سادية والجتماعية. 
4- اأخيرًا- على الم�ستوَيْين الأيديولوجي وال�سيا�سي-: 
فاإّن المفاهيم الأ�سولية لبديٍل ا�ستراكي– اأف�سل اجتماعّيًا 
وفّع���اٍل اقت�سادّيًا عل���ى نحٍو ل يقّل ع���ن الراأ�سمالية- تقوم 
على ف���ك �الرتباط عن �لنظام �لعالمي؛ ق���د �أ�سبحت مّرًة 
اأخ���رى مح���ّل ت�س���اوؤٍل، اإذ ي�ستنك���ر البع�س ه���ذه الحقيقة، 
وُيرجعون– بب�ساط���ٍة كبيرة- ف�سل التجربة اإلى اأخطاٍء في 
و�س���ع النظري���ة قي�س الممار�س���ة )بينما ل ت���زال المبادئ 
التنظيرية �سليمة(، وُيقدم اآخرون على نقٍد اأكثر راديكاليًة 
له���ذه المحاولت، ويعتب���رون اأّن ال�ستراتيجي���ة التي تدافع 
عنه���ا ل���م تع���د مرتبط���ًة بالتحدي���ات المعا�س���رة، واأخيرًا 
يرّح���ب بع�ٌس اآخر بالف�سل؛ لأنه يوؤكد اأّن اأية محاولة لرف�س 

الراأ�سمالية هي محاولة يوتوبية)1(. 
و�س���ّدر »اأمي���ن« مدخل )الف�س���ل ال�سابع( م���ن كتابه 

 .17, 1976), p. 607

 Amin, Samir and Luckin, David, the   )1(
Challenge of Globalization, Review of In-

 ternational Political Economy, Vol. 3, No. 2
.(Summer, 1996), pp. 216-7

 Maldevelopment: Anatomy of a
بلقنة  اأّن  وهي:  كا�سف���ة،  بعب���ارٍة   Global Failure
اإفريقي���ا )والإقلي���م العرب���ي( تمّث���ل عقب���ًة اإ�سافي���ًة اأمام 
اأّي �س���كٍل من اأ�س���كال التنمية، وتت���رك م�ساألة الندماج في 
�لتنمي���ة عبر �لعالم دون بدي���ل، ومن َثّم جعل فك �الرتباط 

م�ستحياًل. 
وبالرغ���م م���ن اأّن ه���ذه المقولة ع���ادًة يت���ّم الدفع بها 
م�سّوغ���ًا، ف���اإّن التع���اون– اأو الندماج بهدف بن���اء مناطق 
م�ستقل���ة ذاتّيًا وا�سع���ة النطاق، واإن لم يكن ف���ي �سكل دوٍل 
موحدٍة كبيرة- لي�س بدياًل عن التغيرات الداخلية المطلوبة 
)حت���ى في ال���دول ال�سغيرة ومتو�سطة الحج���م( للبدء في 

تنميٍة وطنيٍة و�سعبيٍة قائمٍة على الّذات))(. 
وبعد تع���ّدد الجهود الت���ي قامت بها ال���دول الإفريقية 
لإر�س���اء موؤ�س�س���ات واآلي���ات واأدوات الوح���دة الإفريقي���ة، 
وتحقي���ق التع���اون العرب���ي الإفريق���ي))(، راأى »اأمي���ن« اأّن 
النتائ���ج كان���ت هزيل���ًة واأق���ّل من الح���ّد الأدن���ى المطلوب 
لتد�سين »تنمية بديلة«، �أو قائمة على فكرة »فك �الرتباط«- 
كم���ا طّورها اأمي���ن-، وناق�س اأ�سباب���ًا عّدة راآه���ا وراء هذا 
الف�س���ل، اأو ع���دم النجاح بالق���در الالزم، وه���ي: النزعات 
الوطني���ة ال�سغي���رة، وتبّن���ي اأيديولوجيا غي���ر منا�سبة عن 
الأّم���ة، والإرث ال�ستعماري، والنق�سام في نظام العالقات 

الدولية)4(. 

 Amin, Samir, Maldevelopment: Anatomy  )((
 of a Global Failure, Pambazuka Press,

 .Cape Town, 2011, p. 281

))(  قّدم »اأمين« مقاربة للتعاون )العربي- الإفريقي(، اّت�سمت 
لأوجه  النقد  توجيه  في  المبا�سرة  وع��دم  بالتحفظ  ما  لحدٍّ 
)197م،  اأك��ت��وب��ر  ح��رب  بعد  خا�سًة  ال��ت��ع��اون،  ه��ذا  ق�سور 
كما  الوقت.  بذلك  »كود�سريا«  عمل  حكمت  لعتباراٍت  ربما 
يالحظ اأنه يفترق عن المفكر علي المزروعي في مقاربة هذا 

التعاون- كما �سياأتي بيانه-. انظر المقال المهم لأمين:  
Amin, Samir, Afro-Arab Cooperation: the Re-

 cord & the Prospects/ La Cooperation
 Afro-Arabe: Bilan & Perspectives, Africa
 Development / Afrique et Développement,

 .Vol. 11, No. 2/3, (1986), pp. 5-17, 19-30

 Amin, Samir, Maldevelopment, Op. Cit.   )4(
.pp. 281-2
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كم���ا لح���ظ »اأمي���ن« اأّن التنمي���ة ال�ستعماري���ة، التي 
ن مناطَق متكاملًة  خ�سعت لها جميع اأرجاء اإفريقيا، لم ُتَكِوّ
اقت�سادّي���ًا في اأّي جزٍء منها، واأّن ما تّم كان عملية توحيد؛ 
لكن داخ���ل الإمبراطوريات ال�ستعمارية الوا�سعة جغرافّيًا، 
وفق المعن���ى )الليبرال���ي– الراأ�سمالي( للكلم���ة، ما يعني 

توحيد الأ�سواق اأمام ال�ّسلع، وراأ�س المال، والعمالة)1(. 
وفي �سوء ه���ذه التجربة وتاأثيراتها؛ يوؤك���د »اأمين« اأّن 
اأي���ة مقابلة بين ال�ّس���وق الأوروبية الم�سترك���ة واأية »اأ�سواق« 
م�سترك���ة اإفريقي���ة �ستكون بال معن���ى تمام���ًا؛ اإذ اإّن ال�ّسوق 
الأوروبي���ة الم�سترك���ة منتظمٌة بين دوٍل و�سل���ت بالفعل اإلى 
نف����س المرحل���ة من التنمية، وق���ادرٍة عل���ى التناف�س )فيما 
بينها(، فالأم���ر متعّلٌق بتنظيم وح���دة unit قائمٍة عملّيًا 
بالفعل، بينما م�ساألة خلق وحدة unit للدول الإفريقية لم 

يكن لها وجود اأبدًا، وتلك م�ساألٌة مختلفٌة تمامًا.
وي���رى »�أمين« �أّن توّفر »ف�س���اء ذ�تي �لمركزية« �سرٌط 
م�سب���ٌق لتحقي���ق تنمي���ة متقدمة ف���ي �إفريقيا، وه���و �سرٌط 
�سروري لكنه لي�س كافيًا؛ لأنه في حالة انتظام هذا الف�ساء 
عل���ى نحٍو مغاير، كط���رف لف�ساء يهيمن علي���ه راأ�س المال 
الأجنبي، فاإنه لن يكون هناك تاأثيٌر تنمويٌّ قائٌم بذاته، لكن 

�سيكون له- في المقابل- تاأثيٌر ُمبِرٌز للتفاوت))(. 

�لفكري:  �أم��ي��ن  �شمير  م�����ش��روع  ���ش��اد���ش��ًا: 
تطبيقات وخال�شات:

كان عم���ل »اأمين« في منتدى العال���م الثالث ذا اأهميٍة 
���ًة، فق���د نم���ت الُمنّظمة من���ذ مطلع  عملي���ٍة كبي���رٍة وخا�سّ
الثمانيني���ات لت�س���ّم نحو األف ع�سو، وعم���ل »اأمين« من�ّسقًا 
للمنتدى ل�سنواٍت عدة، ورّكز خاللها في تحويله من منتدى 
للق���ارات الثالثة اإلى منتدى اأكث���ر عالمّية، وقد نجح- على 
الم�ست���وى العمل���ي )الحرك���ي( والأكاديم���ي- ف���ي اإحداث 
اختراٍق في فكرة الت�سور الجغرافي التقليدي عن اإفريقيا، 

والتركيز على العالم باأكمله كمجال لعمل المنتدى))(. 
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 Osha, Sanya, Samir Amin (entry), (in:   )((
 Akyeampong, Emmanuel K. and Gates,

وكان للمعهد �الإفريقي للتنمية �القت�سادية و�لتخطيط 
IDEP مكانٌة مهّمٌة في م�سيرة �سمير اأمين العلمية اأ�ستاذًا 
وباحثًا، وق���د طّور عمل المعهد ب�سكٍل ت���اّم؛ فاأ�سبح مركزًا 
لالمتي���از في التدريب، وتنوع���ت اأن�سطته، و�سملت النتقال 
باأن�سطت���ه لبل���ٍد ما للعمل مع موظفين ب���وز�رة �لتخطيط به 
اأو وزارات اأخ���رى متعلقة بال�سوؤون القت�سادية، وكذلك مع 

طالب واأ�ساتذة الجامعات بهذه الدولة)4(. 
وقبل مغادرت���ه للمعهد و�سع ترتيب���ات �سرورية للعمل 
م�ستقب���اًل، باإقامة موؤ�س�سات داخل���ه كبرامج للح�سول على 
التموي���ل ال���الزم لها ف���ي البداي���ة، ومنها موؤ�ّس�س���ة »العمل 
البيئ���ي والتنم���وي ف���ي اإفريقيا« ENDA، الت���ي تحّولت 

لحقًا اإلى »العمل البيئي والتنموي في العالم الثالث«. 
والموؤ�س�س���ة الأخرى هي: مجل����س تطوير بحوث العلوم 
 ،KCODESRIA »الجتماعية في اإفريقيا »كود�سريا
الذي ُو�سع عل���ى مثال المجل�س الأمريك���ي الالتيني للعلوم 
الجتماعية CLACSO، وُكّون���ت »كود�سريا« كنوٍع من 
الكي���ان التح���ادي لمعاه���د ومراكز بحثية م���ن الجامعات 
اأو مرتبط���ة به���ا، لتنظي���م نقا�س���ات منتظمة ح���ول جوهر 

م�سكالت وتحديات من كّل الأبعاد)5(.
و�رتب���ط به���ذه �لم�ساع���ي �إ�سه���ام »�أمي���ن« بق���وٍة في 
اإقام���ة »المنت���دى العالم���ي للبدائ���ل« WFA بالقاه���رة 
عام 1997م، الذي كان ل���ه �سركاء اآخرون باأوروبا، كمركز 
»درا�س���ات مواجه���ة الإمبريالي���ة« ف���ي فرن�س���ا، ونت���ج عن 
ذل���ك مبا�س���رًة تكوي���ن جمعي���ات برازيلية ع���دة لما ُعرف 
بالمنت���دى ال�ستراكي العالمي في بورت���و األيجر، ومنتديات 
مماثلة ف���ي حيدر اآباد وفلورن�سا، وتمّكن���ت هذه المنتديات 
م���ن �سياغ���ة مواق���ف معار�س���ة لأيديولوجي���ة الليبرالي���ة 
الجدي���دة والراأ�سمالي���ة العالمي���ة )وه���و ما �سب���ق الحركة 
العالمي���ة لمناه�س���ة العولمة التي بزغت ف���ي �سياتل بعدها 

Henry Louis, editors, Dictionary of Afri-
 can Biography), Vol. 6, Oxford University

.Press, 2012, pp. 217-8

.Amin, Samir, Samir Amin,Op. Cit. p. 8  )4(

.Ibid p. 9  )5(
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ب�سنوات()1(. 
وتنّوع���ت اإ�سهامات »اأمين« ف���ي الِفكر الإفريقي، حيث 
ن�َسَر اأكثر من 0) كتابًا، ترّكز اأغلبها في الظروف التاريخية 

والهيكلية التي قادت اإلى تخّلف اإفريقيا))(.
ول يمك���ن مقارن���ة اإ�سه���ام �سمي���ر اأمي���ن اإل بجه���ود 
مفكري���ن اأفارق���ة اأنج���زوا م�سروع���ًا علمّيًا ممت���دًا لعقود، 
مثل »علي المزروعي«، ال���ذي ترّكزت مقاربته في الم�سائل 
الثقافي���ة، من منطلق )اإفريقي- عرب���ي(، وبروؤيٍة توفيقية 
لح���دٍّ كبير. بينما قامت روؤي���ة »اأمين« على دمج اإفريقيا في 
ت�سني���ف »الجن���وب« اأو »الأطراف«، وربطه���ا بهذا القطب 

المقابل لل�سمال، اأو المركز المهيمن.
وبطبيعة الحال؛ فاإّن المقام ل يت�سع لتف�سيل الم�ساألة، 
ولك���ن يمكن تلّم�سه���ا عند مطالعة مقارب���ة »اأمين« النقدية 
للتع���اون )العرب���ي- الإفريقي( )ال���ذي مّثل اأح���د الُهُموم 
الكبرى لمزروعي(، الذي ي�سعه في �سياق تعاون )الجنوب- 
الجن���وب(، ويرى اأّن هناك عوامل عدة توؤّثر في تباطئه من 
ل هذا التعاون )واأغلبها من  جانَبْين، وهما ال���دول التي تموِّ
الدول الم�سدرة للبترول(، والدول الم�ستفيدة منه )الدول 
الإفريقية والعربية الفقيرة(، وراأى »اأمين« اأّن هذا التعاون 
ل���م يحّقق )حتى مطلع العق���د الثاني من الألفية الجديدة( 
اأي���َة زيادة مقبولة في التدفقات التجارية التكميلية، ويف�ّسر 
ذلك ب���اأّن �أّيًا م���ن �لجانَبْي���ن ال ينخرط ف���ي �سيا�سات فك 
�الرتب���اط )بالمفه���وم �ل���ذي ر�جع���ه وط���ّوره �أمي���ن نف�سه 
لحق���ًا(، ويتج�سد هذا الق�سور ف���ي »ا�ستراتيجيات البنك 
الدولي« التي يحاولون من خاللها اإعادة اإنتاجها وتمريرها 
عبر اتفاق���ات التعاون )العربي���ة- الإفريقية( )كما يت�سح 
ف���ي توجيه اأغلب الم�ساعدات العربي���ة لدول اإقليم ال�ساحل 
اإل���ى برامج تّم تخطيطها من ِقَب���ل »اأ�سدقاء« دول ال�ساحل 
والغ���رب بالتن�سيق م���ع البن���ك الدولي(، وع���دم الكتراث 
بتحقيق تنميٍة ذاتية المركزية، اأو حقيقية، في الإقليم))(.  

 Osha, Sanya, Samir Amin, Op. Cit., p.   )1(
.218

 .Ibid   )((

 Amin, Samir, Maldevelopment, Op. Cit.   )((
.p. 297

خاتمة: 
فيما ب���دت �سيحًة غا�سب���ًة اأطلقها �سمي���ر اأمين ُقبيل 
وفات���ه باأع���وام قالئل؛ اأّك���د فيها اأّن الق���وى المهيمنة تكون 
كذل���ك بف�سل نجاحها في فر�س لغتها على �سحاياها. واأّن 
»خب���راء« القت�س���اد التقليدي عملوا على و�س���ع قناعة باأّن 
تحليالته���م والخال�سات الت���ي تو�سلوا له���ا- بمقت�ساها- 
حتمي���ٌة؛ لأنه���ا علمي���ة، وم���ن ث���ّم مو�سوعي���ة ومحايدة ول 
يمك���ن تفاديه���ا! وهذا اأمٌر غي���ر �سحيح. كم���ا اأّن ما ُيدعى 
»القت�س���اد البحت«- ال���ذي يقيمون علي���ه تحليالتهم- ل 
يتعامل مع الحقيقة، لكن مع نظاٍم متخّيل؛ ل يعجز فح�سب 
ع���ن مقارب���ة الحقيق���ة، اأو يقت�س���ر عل���ى ع���دم مقاربتها؛ 
ب���ل يقف في التجاه المناق����س لها تمام���ًا، اإّن الراأ�سمالية 

الموجودة ب�سكٍل حقيقيٍّ اأمٌر مغايٌر بالمّرة)4(.  
وهذه المقولة ترّد الكثير من النتقادات لأمين، وتوؤكد 
منح���اه الإن�سان���ي- اإن جاز الق���ول- في مقارب���ة م�سكالت 

اإفريقيا �سمن العالم الثالث؛ اأو الجنوب اأو الأطراف. 
الأكاديم���ي  التفاع���ل  اأّن  براأي���ي-  الم�سكل���ة-  وتظ���ّل 
والعمل���ي مع اأطروحات �سمير اأمي���ن اّت�سم بتناق�ٍس غريب، 
يتمثل في الق�سور اإفريقّيًا مقابل ثراء النقا�سات والتفاعل 
م���ن خارج اإفريقيا. وتظ���ّل اأطروحات �سمي���ر اأمين بحاجٍة 
اإل���ى مقارباٍت اأكثر تف�سي���اًل وتعّمقًا، وه���و الدافع الأول– 
هن���ا- وراء اإث���ارة ه���ذه النقا�س���ات بخ�سو����س اأطروحاته 
ومراجعاته���ا وانتقاداته���ا، وت�سحيحه���ا م���ن ِقَب���ل »اأمين« 
وموؤيديه، كما من ِقَبل اأ�سحاب التوجهات المغايرة له �

 Amin, Samir, Understanding the Political  )4(
 Economy of Contemporary Africa, Op. Cit.

.p. 17
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التقارب اإلثيوبي اإلريتري..
فّتش عن العدّو المشترك

في يوني���و الما�سي- لحّل �سراعه الذي امت���ّد لعقَدْين))( مع 
اإريتريا، تلك الدول���ة التي انف�سلت عن اإثيوبيا عبر ا�ستفتاء 
ع���ام )199م، ومن���ذ ذل���ك الحين خا�س���ت الدولت���اِن حربًا 
دامية، ُيعتقد اأنها خّلفت ما يقارب مائة األف قتيٍل بين عاَمي 

on: https://www.nytimes.com/2018/06/22/
.opinion/ethiopia-eritrea-peace.html

 Ethiopia-Eritrea conflict, 20 years on:   )((
Brothers still at war, Aljazeera Eng-
lish, 6 May 2018, on: https://www.
aljazeera.com/indepth/opinion/ethio-
pia-eritrea-conflict-20-years-brothers-

.war-180506082447762.html

برونوين بروتون – فورين بولي�شي)1(

ت�س���ّدرت اأخبار رئي�س ال���وزراء الإثيوبي )اأبيي اأحمد( 
عناوي���ن ال�سحف عبر العال���م؛ بعد خطوت���ه المفاجئة))(- 

 BRONWYN BRUTON, Ethiopia and )1(
 Eritrea Have a Common Enemy, Foreign
Policy, JULY 12, 2018, on: https://foreign-
policy.com/2018/07/12/ethiopia-and-eri-
trea-have-a-common-enemy-abiy-ahmed-

/isaias-afwerki-badme-peace-tplf-eprdf

 A Peace Best Delayed, The New York   )((
 Times, By Bronwyn Bruton, June 22, 2018,
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تر�سي���م الح���دود)1(؛ فاإنه م���ن حيث المبداأ؛ م���ن المفتر�س 
األ يتطل���ب اإحالل ال�سالم اأكثر من �سح���ب القوات الإثيوبية 
من البل���دة، ولكن ربما �سيكون هذا الج���زء هو الأ�سعب من 
الم�ساألة؛ لأ�سباٍب ل تتعلق باأيٍّ من اأبيي اأو باإريتريا؛ فبالرغم 
م���ن اأّن ذلك ربما يكون �سادمًا للمراقبين من خارج البالد؛ 
فاإّن هناك �سببًا وا�سحًا للغاي���ة ُيف�ّسر: لماذا قّرر الزعيمان 
فجاأًة اأن يتعاوَنا بكّل ذل���ك الحما�س؟ اإنهما توّحَدا ا�ستجابًة 

.TPLF لوجود عدوٍّ م�سترك: جبهة تحرير �سعب تيغري
فق���د ُدف���ع باأبيي اإل���ى �ُس���ّدة الحكم في من�س���ب رئي�س 
الوزراء في اأبريل الما�سي؛ بعد موجٍة عاتيٍة من التظاهرات، 
حيث ُقطعت الطرق، واأُغلق���ت المحال، بعدما تظاهر مئات 
الآلف �سّد التحالف الحاكم، والذي هو عبارة عن مجموعة 
�سغي���رة من مقاتلي حقبة التحري���ر الذين قبعوا في ال�سلطة 
منذ عام 1991م، وقد ا�ستغلت تلك المجموعة حكمها طويل 
الأمد ف���ي تح�سين القت�ساد الإثيوب���ي، وجعلوا بالدهم قوًة 
اإقليمي���ة، ولكنهم ف���ي الوقت ذاته، وب�سب���ب الف�ساد، راكموا 
ثرواٍت �سخمة، واأبقوا على معظم القوة الع�سكرية متمركزًة 
في اأيدي اأقليٍة ِعْرقي���ٍة �سغيرة، وهم التيغريون الذين قاموا 
بتحري���ر اإثيوبي���ا ع���ن طري���ق جبه���ة TPLF م���ن النخبة 

 Eritrea accepts «virtual» border with   )1(
.Ethiopia, Reuters, 16 Jan 2008

1998م و000)م.
وف���ي عام )00)م؛ تّم اإلحاق بل���دة »بادمي« ال�سغيرة- 
الت���ي ل تحمل اأية اأهمي���ٍة ا�ستراتيجيٍة ل���كال الطرَفْين �سوى 
اأهمي���ٍة رمزي���ة– اإل���ى اإريتريا، طبق���ًا لقرار لجن���ة الحدود 
الدولي���ة التي �ُسّكلت طبق���ًا لتفاقية ال�سالم التي ُعقدت بين 
الجانَبْين، ولك���ّن اإثيوبيا نق�ست اتفاقه���ا في هذه ال�سفقة، 
وجّمدت الو�سع ع�سكرّيًا، واأبقت قواتها هناك لمدة ع�سرين 
عام���ًا من اأج���ل تجّنب ت�سلي���م البل���دة. ولكن موؤخ���رًا اأعلن 
»اأبيي«- في الخام�س من يونيو الما�سي- نّيته ت�سليم القرية 
دون �أي���ة �سروٍط �قت�سادية م�سبقة، وهو ما كانت دومًا ت�سرُّ 
عليه الحكومات الإثيوبية الما�سية، وهو ما يعني فعلّيًا اإنهاء 

ال�سراع بين الجانَبْين.
ولكّن هناك اأ�سبابًا وجيهًة تجعل الزعيَمْين يتقاربان من 
اأجل حّل م�سكالتهما الداخلية، فقد قابل خ�سُمه المفتر�س 
الرئي�س الإريتري )اأ�سيا�سي اأفورقي( هذه الخطوة بترحيٍب 
كبير، حي���ث اأر�سَل وفد �سالم اإلى العا�سم���ة الإثيوبية اأدي�س 
اأباب���ا، لي�سع نهايًة لرف�س بالده- الذي ا�ستمر لثمانية ع�سر 
عام���ًا- لإجراء اأية حوارات مع اإثيوبيا ما دامت قواتها باقيًة 
على الأرا�سي الإريترية، ومن َثمَّ فاإّن الخيارات التي لم تكن 
تخط���ر على ب���ال اأحٍد في ال�سابق؛ بات���ت الآن مطروحًة على 

الطاولة من الجانَبْين.
���ل ما بين اأدي����س اأبابا  فقد ب���داأت الطائ���رات في التنقُّ
والعا�سم���ة الإريتري���ة اأ�سم���رة م���رًة ثانية، وف���ي الثامن من 
يولي���و الما�س���ي ق�س���ى اأبي���ي يومًا ف���ي اأ�سمرة، حي���ث تلّقى 
ترحيب���ًا كبيرًا من الرئي����س الإريتري، وف���ي ال�سباح التالي 
اأعل���ن الزعيمان اأنهم���ا �سي�ستاأنفان العالق���ات الدبلوما�سية 

والقت�سادية مرًة ثانية. 
ول���م ُت�س���رح كثيٌر م���ن التفا�سي���ل ب�س���اأن خلفيات ذلك 
التقارب، اإل اأّن الزعيم الإريتري األمح باقت�ساٍب لل�سعوبات 
التي يواجهها اأبيي في بالده، والحاجة اإلى ا�ستجابٍة من�ّسقة 
بين البلَدْي���ن، حيث �سّرح قائاًل: »يمكن اأن نتفّهم اأّن القرار 
ال���ذي اتخذه ال�سي���د رئي�س الوزراء الإثيوب���ي لم يكن �سهاًل، 
ولكنن���ا نوؤكد له اأننا �سنواجه الم�ستقبل معًا، �سوف نعمل معًا 

كيٍد واحدة«.
وم���ا دام اأن���ه ت���ّم التو�سل ف���ي النهاي���ة- نظرّي���ًا- اإلى 

بالرغم من أّن التيغريين 
لون فقط 6% من سكان 

ّ
يمث

إثيوبيا؛ فإّن تحليالٍت للجيش 
اإلثيوبي- منذ سنوات- تفيد 

بأّن 57 من إجمالي 61 
جنرااًل في الجيش في 

المواقع العملياتية الحساسة 
من اإلثنية التيغرية
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الحاكمة ال�سيوعية ال�سابقة.
وبالرغ���م م���ن اأنه���م كان���وا يحكم���ون من خل���ف �ستار 
 ،TPLF مجموع���ة تحال���ف حاكم���ة اأكب���ر، اإل اأّن جبه���ة
والأقلي���ة الِعْرقي���ة ال�سغيرة الت���ي يمّثلونه���ا، ا�ستطاعت اأن 
تحظ���ى ب�سلط���اٍت غي���ر مح���دودة ف���ي اإثيوبيا ف���ي العقَدْين 
الما�سَيْي���ن، وق���د ا�ستخدم الحزب �سلطات���ه لخنق المجتمع 
�لمدني و�ل�سحافة و�لحريات �لدينية وكّل �أنماط �لمعار�سة 

ال�سيا�سية.
وف���ي اأوائل هذا العام قب�ست الجبهة على ال�سلطة؛ مما 
دف���ع باإثيوبي���ا اإلى حاّفة النهي���ار)1(، بعدما قام���ت الطائفة 
الِعْرقية الأكب���ر- بقيادة الأورومو والأمه���رة- بقطع الطرق 
اإل���ى العا�سم���ة اأدي�س اأبابا ف���ي تظاهراٍت عارم���ة. ولتفادي 
المواجه���ة، والت���ي كانت قد اتخذت �س���كاًل مريعًا من نق�س 
الغذاء والوقود ف���ي العا�سمة، فاإّن حكومة الئتالف الحاكم 
اأُجب���رت على اإقالة رئي�س وزرائه���ا، والإفراج عن الآلف من 
ال�سجن���اء ال�سيا�سّيين، والموافقة على تعيين اأبيي، وهو اأحد 

زعماء الأرومو، رئي�سًا جديدًا لل�سلطة. 
وق���د تح���رك اأبيي بق���وٍة من���ذ يوم���ه الأول- على عك�س 
المتوقع- من اأجل ح�سد الدعم ال�سيا�سي له، وتفكيك قب�سة 

جبهة TPLF عن ال�سلطة.
كما اأعرب اأ�سيا�سي اأفورقي هو اأي�سًا عن مخاوفه ب�ساأن 
تل���ك الجبه���ة؛ عندما اأعلن ع���ن نّيته في اإر�س���ال وفد �سالٍم 
اإل���ى اأدي�س اأبابا في خطابه في الع�سرين من يونيو الما�سي، 
حي���ث اأعرب بكلم���اٍت مقت�سبٍة ع���ن �سعادت���ه بالتغيير الذي 
يحدث ف���ي اإثيوبيا، حيث تحّدث ب�س���ورٍة عاّمٍة عن »التاأثير 
الفا�سد لجبهة TPLF وتركتها الم�سمومة«، واعتقاده باأّن 
»ل�سو����س« الجبهة الذين �سعقه���م فقدانهم لل�سلطة؛ �سوف 
يعمل���ون الآن عل���ى »عرقلة التغيي���ر الإيجاب���ي«، على كلٍّ من 
م�ستوَيي العالقات الثنائية بين البلَدْين، وكذلك على م�ستوى 

الداخل الإثيوبي.
وقد حارب اأ�سيا�سي اأفورقي وجبهة TPLF جنبًا اإلى 

 Ethiopia Is Falling Apart, Foreign Policy,  )1(
 BY MOHAMMED ADEMO, JEFFREY
SMITH, JANUARY 11, 2018, https://for-
eignpolicy.com/2018/01/11/ethiopia-is-

/falling-apart

جن���ٍب بو�سفهم حلفاء مقربين في اأثناء �سراع التحرير �سّد 
الحزب ال�سيوعي الإثيوبي ال�سابق، ومّثل ما يقرب من ن�سف 
الإريترّيي���ن، فه���و نف�سه ينح���در اأي�سًا من ِعْرقي���ة التيغري. 
ولك���ن الحرب العنيفة التي اأعقب���ت الحتالل الإثيوبي طويل 
الأمد للحدود الإريترية؛ كانت قد دّمرت كّل اأ�سكال الت�سامن 
بين الجانَبْين، وب�سبب ت�سل���ب مواقف جبهة TPLF فاإّن 
اإريتريا ظّلت فعلّيًا في حالة طوارئ دائمة منذ عام 1998م، 
مما اأدى اإل���ى اأزمة مهاجرين بعدما هَرَب اآلُف ال�سباب من 

بلدانهم اإلى اأوروبا.
واله���دف م���ن ت�سريح���ات اأ�سيا�سي اأفورق���ي هي و�سع 
اإريتريا كحليف للتظاهرات الإثيوبية، والتي- من وجهة نظر 
اأ�سم���رة- قد اأجبرت جبهة TPLF عل���ى الدفع باأبيي اإلى 

ال�سلطة. 
وقد اأثنى الكثيرون على خطابه، بما في ذلك المتحدث 
با�س���م الخارجية الأمريكية، وال���ذي ثّمن »قيادته ال�سجاعة« 
ف���ي ا�ستدارته الجريئ���ة، بينما رّحبت اإريتري���ا بما يمكن اأن 
يحمل���ه الم�ستقبل من الحليف الجديد ف���ي الحرب القديمة 
م���ع جبه���ة TPLF، والتي اأ�سب���ح من الممك���ن النت�سار 

فيها.
ولك���ن عل���ى اأبي���ي نف�س���ه اأن يخ�س���ى- ربم���ا- اأكثر من 
اأ�سيا�س���ي اأفورق���ي م���ن مماط���الت جبه���ة TPLF، فُه���م 
المقّو����س الأ�سا�س���ي لأي اإ�سالٍح �سيا�سيٍّ ف���ي اإثيوبيا، ولكنه 
من���ذ و�سوله اإل���ى ال�سلطة ظّل يعم���ل بجٍد م���ن اأجل تفكيك 
قب�سته���م؛ فقد قّل�س �سلطات الجي�س ع���ن طريق رفع حالة 
الطوارئ القمعي���ة، واأعاد النظر ف���ي القوانين التي �سمحت 
للق���وات الأمنية باأن ت�سم المعار�سي���ن باأنهم اإرهابيون ومن 
َثّم القب�س عليهم، كما اأقاَل عددًا كبيرًا من كبار الم�سوؤولين 
�أقلي���ة  م���ن  �الأمنّيي���ن و�سب���اط �ال�ستخب���ار�ت، معظمه���م 

التيغري.
وكان���ت اأكث���ر قرارات���ه التي حظي���ت بتقدي���ر: هو منع 
الحتكار الحكومي في العديد من اأهّم ال�سناعات الإثيوبية، 
بما ف���ي ذلك الت�سالت والطاقة، واعتب���ر اأنها تمّثل تقّدمًا 
باتج���اه حري���ة التجارة، ولكنه���ا تعّد في الوق���ت ذاته �سربًة 
قوي���ًة للح�سابات البنكي���ة لأع�ساء جبه���ة TPLF؛ الذين 
ترّبح���وا من التعام���الت الفا�سدة في ال�سفق���ات التي كانوا 
يوكلونها لأنف�سه���م بتوجيه تلك الحتكارات، واإعطاء العقود 
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الحكومية ال�سخية اإلى �سركاٍت يمتلكونها اأو يديرونها، �سواء 
باأنف�سهم اأو عن طريق اأ�سدقائهم الع�سكرّيين.

ويعم���ل اأبي���ي بجدٍّ و�سرع���ٍة م���ن اأجل تقلي����س قدرات 
الجبهة؛ قبل اأن ي�ستطيعوا تجميع اأنف�سهم مرًة ثانية ويقوموا 
بال���رّد عل���ى تل���ك التح���ركات، فف���ي ال�سنَتْي���ن الما�سيَتْين، 
عان���ى الحزب م���ن فراٍغ ف���ي القيادة ف���ي ظ���ّل تناف�س كبار 
المت�سّددي���ن م���ن داخ���ل الح���زب، اأمث���ال جيتا�سي���و اأ�سيفا 
وديبريت�سوي���ن جبريم���كال و�سامورا يون����س و�سيبهات نيجا، 
وه���وؤلء المت�سّددون طالما ا�ستخدموا الجي�س ل�سحق طلبات 
الإ�س���الح، و�سجن���وا ع�س���رات  الآلف م���ن المتظاهري���ن، 
ولكنه���م الآن بات���وا محا�سري���ن خوفًا من الم���ّد المت�ساعد 
داخ���ل ال�سع���ب التيغ���ري، حي���ث ي�سع���رون اأنه���م معر�سون 

لالنتقام على اأيدي غالبية قبائل اإثيوبيا.
ولك���ّن الأخبار ال�سيئ���ة لأبيي ه���ي اأّن مناوراته الأخيرة 
م���ن المتوق���ع األ يكون لها �س���وى تاأثيٍر مح���دود، فبعد �سبعة 
وع�سري���ن عامًا من الحكم ال�سلطوي؛ فاإّن �سبكات محا�سيب 
وداعم���ي الجبهة اأ�سبح���ت متغلغلًة ومتجذرًة ف���ي الِعْرقيات 
ال�سعبي���ة داخل الدول���ة. وبالرغم م���ن اأّن التيغرّيين يمّثلون 
فق���ط 6% من �سكان اإثيوبيا؛ فاإّن تحليالٍت للجي�س الإثيوبي- 
من���ذ ع���دة �سنوات- تفي���د باأّن 57 م���ن اإجمال���ي 61 جنراًل 
في الجي����س في المواق���ع العملياتي���ة الح�ّسا�سة م���ن الإثنية 
�لتيغرية. ويعتقد �أّن ثلثي طبقة �ل�سباط- ب�سفٍة عاّمٍة- من 
نف����س الإثنية، كما اأّن الجوهر الع���اّم للجي�س الإثيوبي يعتمد 
على اأ�سطورة: اأّن مقاتلي التحرير التيغرّيين- الذين هزموا 
ح���زب ديرج Derg ع���ام 1991م- هم اأنف�سه���م الذين ل 

يزالون يتقّلدون اأهّم المراكز الأمنية وال�ستخباراتية. 
وق���د ب���داأ اأبي���ي ف���ي تقلي����س �سالحياته���م، واأجب���ر 
ال�ستقال���ة)1(،  عل���ى  الفا�سدي���ن  والجن���رالت  الم�سوؤولي���ن 
بم���ن في ذل���ك )�سامورا، وجيتا�سي���و( اللذان كاَن���ا يديران 

 Ethiopia: PM Abiy Ahmed dismisses   )1(
Army Chief of Staff and Intelligence Direc-

 tor in a major military shakeup, Zecharias
Zelalem, June 9, Opride, on: https://www.
opride.com/2018/06/09/ethiopia-pm-abiy-
ahmed-dismisses-army-chief-of-staff-
and-intelligence-director-in-major-military-
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ال�ستخب���ارات الإثيوبية لما يقرب م���ن الثالثين عامًا، ولكّن 
تجري���د رج���اٍل مثل هوؤلء م���ن رتبهم ومزاياه���م ل يجعلهم 
يختف���ون من الم�سهد؛ حتى لو اختفوا؛ ف���اإّن اأبيي ل ي�ستطيع 
اأن يقي���ل 95% م���ن جن���رالت الجي����س الإثيوب���ي! ولكن من 
اأج���ل تدعيم �سلطت���ه؛ فاإنه بحاجٍة اإلى اإقال���ة الأكثر ف�سادًا، 
ث���م ي�ستطيع اأن ي�ستميل البقية، بالرغ���م من اأّن تلك العملية 

يمكن اأن ت�ستغرق �سنوات.
وق���د �أكمل �أبيي فق���ط �لجزء �ل�سهل من تل���ك �لمهّمة، 
فقد اأقاَل العديد من قيادات جبهة TPLF، بمن في ذلك: 
اأب���اي ت�سيهي���ي تيدرو����س هاجو����س، جيتا�سيو اأمباي���ه تازير 
جيبريجزيابي���ر، وجيرم���ا بيرو، ولكنهم ربم���ا ي�ستمّرون في 
خلق الم�سكالت له؛ فمثاًل بعدما اأقاَل الجنرال �سيئ ال�سمعة 
»تيكليبره���ان ولدرج���اي« م���ن وظيفته المرموق���ة في وكالة 
اأم���ن �سب���كات المعلومات؛ فاإنه ذه���ب اإلى الإذاع���ة، واألقى 
َف فيه نف�سه باللغة التيغري���ة باأنه »ممثل الجي�س«،  بيان���ًا و�سَ
َف  فيم���ا يبدو اأن���ه كان ي�ستدعي انقالبًا ع�سكرّي���ًا؛ حيث و�سَ
الحكوم���ة الجدي���دة باأنها »ع���وٌن لالأع���داء«، واأنه���ا »تهديٌد 

للنظام الفيدرالي«، واأنها »لي�ست من ال�سعب«.
وبالرغم من اأنه من غير المتوقع اأن ُيقنع »تيكليبيرهان« 
واأ�سباهه الجي�س باأن يثوروا على اأبيي؛ فاإّن الفا�سدين داخل 
جبه���ة TPLF يمك���ن اأن ي�ستخدم���وا مختل���ف المح���اور 
ة بهم  والأع�س���اء ف���ي �سب���كات الم�سال���ح القديم���ة الخا�سّ
)بم���ا ف���ي ذلك م�سوؤول���ون محلّي���ون، ورجال اأعم���ال، وقادة 
ة المرعب ف���ي البالد المعروف با�سم  �س���الح القوات الخا�سّ
»اأج���ازي«، ومختل���ف الت�سكي���الت الع�سكرية الت���ي تعمل في 
المنطق���ة(؛ م���ن اأجل ارتكاب اأعم���ال عنف لإ�سع���ال �سراٍع 
طائف���يٍّ في مختلف اأجزاء البالد. ولك���ن ل يبدو اأّن محاولة 
اغتيال اأبيي- في ميدان مي�سكال في 6) يونيو- بمثابة �سيء 
عار�س؛ حيث تّم القب�س على نائب قائد ال�سرطة، بالإ�سافة 

اإلى ثالثين �سرطّيًا وم�سوؤولين حكومّيين.
 ولك���ن الآن من الموؤك���د اأّن المت�سّددي���ن ي�سعرون اأنهم 
اأقلي���ة، وحت���ى الآن ا�ستط���اع اأبي���ي اأن يحظ���ى بدع���م قطاٍع 
كبي���ٍر من ال�سع���ب التيغري بالرغم م���ن اأنهم يمّثل���ون اأقليًة 
ف���ي البالد، ب���ل اإنه ا�ستطاع اأن يح�سل عل���ى دعم بع�ٍس من 

اأع�ساء الحزب الذين اأ�سادوا باإ�سالحاته. 
وم���ن الناحي���ة الجغرافي���ة؛ ف���اإّن منطق���ة تيغ���ري تقع 
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بي���ن اإريتريا وبي���ن اإقليم اأمهرة الإثيوبي، وق���د قامت بتمّرٍد 
�سعب���ي م�سل���ح بقي���ادة جماع���ة ت�سم���ى ب�»جينب���وت 7« �سّد 
الحكوم���ة لعدة �سنوات، ولي�س م���ن الم�سادفة اأّن اأبيي عمل 
�سريع���ًا م���ن اأج���ل المهادنة معه���م ورفع ا�سمهم م���ن قائمة 
الجماع���ات الإرهابية، كما األغى اأح���كام الإعدام التي ُحكم 
بها عل���ى قائدهم، كما اأخرج اأع�س���اء الجماعة )بمن فيهم 
المواط���ن البريطان���ي اأندرجا�سيو ت�سيج( م���ن ال�سجون، بل 
�إّن �أبي���ي ��ستقبل �أندرجا�سيو في مكتب���ه و�بت�سم وهو يلتقط 
ال�س���ور معه، وهي خطوٌة حظيت ب�سعبي���ٍة كبيرٍة في منطقة 
اأمه���رة، ولكنها في المقابل ب���دت وكاأنها جر�س اإنذار لجبهة 
TPLF. واإ�س���الح العالق���ات م���ع جماع���ة »جينب���وت 7« 
�سي�ساعد اأبيي عل���ى الح�سول على دعم الأمهرّيين، كما اأنه 
في الوقت ذاته يزيد من قائمة حلفائه في الجي�س، وقد قّدم 
اأبيي بذلك مبادرًة للمتمردين في مناطق الأورومو والمناطق 

ال�سومالية من البالد اأي�سًا.
وخط���وات اأبيي، بما في ذلك مبادرته مع اإريتريا واإقالة 
كب���ار الجن���رالت، �س���وف تك���ون ا�ستفزازية ب�س���ورٍة كبيرة 
لجبه���ة TPLF، وربم���ا ت���وؤدي اأي�س���ًا اإلى نتائ���ج عك�سية، 
فحلف���اء اإثيوبيا، وبخا�س���ة وا�سنطن، يج���ب اأن يراقبوا عن 
كث���ب التطورات هناك بحذر، ويج���ب عليهم اأن يتحركوا من 
اأج���ل �سم���ان اأّن الو�سع هناك ل يخرج ع���ن ال�سيطرة، فاإذا 
ما ق���ام متطرفو جبه���ة TPLF با�ستخ���دام نفوذهم على 
الجي�س لإعادة ال�ستحواذ على ال�سلطة، �سواء كان ذلك عن 
طري���ق الغتيال اأو عن طريق تكتيكات اإحداث قالقل ِعْرقية 

اأو انقالب، فاإّن اإثيوبيا �سوف تواجه حربًا اأهلية.
ولالأ�س���ف؛ فاإّن الو�سطاء في كلٍّ من وا�سنطن وبروك�سل 
يب���دو اأنهم غير مهتمين ب�سورٍة كبيرٍة بالأحداث التي وقعت 
ف���ي اإثيوبيا، كم���ا اأّن اإدارة ترامب ترّك���ز الآن على كّل �سيء 
اآخ���ر �س���وى اإفريقي���ا، فبخ���الف ثنائهم على خط���وات اأبيي 
واإ�سالحات���ه؛ ف���اإّن قادة البي���ت الأبي�س والتح���اد الأوروبي 
يب���دون غير واعي���ن ب�سراع ال�سلطة ال�سر����س هناك، والذي 
يتك�س���ف يومًا بعد يوم. فيجب على كلٍّ من الوليات المتحدة 
والتح���اد الأوروب���ي اأن ير�س���اَل ر�سائ���ل غي���ر قابل���ٍة للفه���م 
 ،TPLF الخط���اأ، بالإ�سافة اإلى ر�سائل عاّم���ة، اإلى جبهة
باأن���ه لن يتم ال�سماح ب���اأّي ا�ستحواٍذ على ال�سلطة، واأّن تمويل 
الم�ساعدات والتعاون الع�سكري والدعم ال�سيا�سي �سوف يتّم 

اإلغاوؤها اإذا م���ا حدثت محاولة انقالٍب هناك، اأو اأّي نوٍع من 
التدّخل غير الديمقراط���ي، ومثل تلك الر�سائل �سوف تجعل 
من الوا�س���ح للمت�سّددي���ن اأّن الخروج الآم���ن والم�سّرف هو 

خيارهم الوحيد.
واإذا كان التاري���خ يعطين���ا اأّي درو����س؛ فه���ي اأن���ه على 
وا�سنط���ن اأن تقّل���ل من رهاناته���ا على الفا�سدي���ن؛ فاأجهزة 
الأم���ن الإثيوبي���ة ال�سخمة ل تزال رغ���م كّل �سيٍء عبارة عن 
وح����سٍ �سنعته وا�سنط���ن ذاتها، فهناك ماليي���ن الدولرات 
الت���ي- بال ح�س���ر- اأُنفق���ت من اأج���ل زيادة ق���درات جبهة 
TPLF لمحارب���ة الإرهابّيي���ن– خ�سو�سًا في ال�سومال، 
ولك���ن تلك الأم���وال كان يتّم ا�ستخدامها �س���ّد »الإرهابيين« 
موال���ون  نا�سط���ون  اأنه���م  يت�س���ادف  والذي���ن  الإثيوبّيي���ن، 

للديمقراطية اأي�سًا. 
ولك���ن هناك �س���كٌّ ف���ي اأّن الدبلوما�سّيي���ن الأمريكّيين 
ل���وا اأن يكون اأبي���ي ال�ساب الأني���ق هو رجلهم  يمك���ن اأن يف�سّ
ف���ي اأدي����س اأبابا، كما اأن���ه من غي���ر المتوقع عل���ى الإطالق 
���ت الط���رف ع���ن  اأّن وزارة الدف���اع الأمريكي���ة، والت���ي غ�سّ
الحت���الل الإثيوب���ي الطويل لإريتري���ا، وغزوه���ا لل�سومال، 
و�سجّله���ا ال�سادم في مج���ال حقوق الإن�س���ان، �سوف تغامر 
ب���اأن ُتبع���د اأهّم حلي���ف لها في مج���ال مقاوم���ة الإرهاب في 
منطق���ة القرن الإفريق���ي. وهذا يعني دعم اأبي���ي، ولكن في 
الوق���ت ذاته الحف���اظ اأي�سًا عل���ى عالقاٍت وثيق���ٍة مع جبهة 
���ة، التي تقوم  الخا�سّ »اأجازي«  ق���وات  ���ٍة  TPLF، وبخا�سّ
ب�س���ورٍة دوريٍة بدعم وم�ساع���دة ال�سرب���ات الأمريكية �سّد 
ة:  الأه���داف الإرهابية في ال�سومال )ق���وات اأجازي الخا�سّ
تت�سكل بكاملها من جنود النخبة من التيجريين والمختارين 
بعناي���ة فقط من �أجل والئهم �لمطلق لجبهة TPLF. ومن 
َث���مَّ فاإّن اعتماد وا�سنطن عليهم في ال�سومال يمكن اأن ي�سع 

البنتاجون في موقٍع حرج(.
كم���ا اأّن هن���اك بع�س المخاط���ر تواجه اإريتري���ا اأي�سًا، 
فبالو�س���ع في العتب���ار هيمنة جبه���ة TPLF على �سل�سلة 
القيادة في الجي�س؛ فمن غير الوا�سح تمامًا اأّن اأبيي ي�ستطيع 
اأن ي�سح���ب قوات اإثيوبيا من طرٍف واحٍد من الحدود. وحتى 
اإذا م���ا ا�ستط���اع اأ�سيا�سي واأبي���ي اأن ي�س���ّكاَل تحالفًا �ساماًل؛ 
ف���اإّن اإريتريا �سوف تجد نف�سها في الموقف ال�سعيف باإعالن 
ال�س���الم م���ع اإثيوبيا؛ بينما ل تزال تداف���ع عن حدودها اأمام 
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اعت���داءات جبه���ة TPLF، والت���ي ربم���ا تكون ف���ي �سكل 
هج���وٍم من جيبوتي الدولة التابع���ة والحليف المقّرب لجبهة 
TPLF، والتي �سوف تخ�سر الكثير من التجارة وعائدات 
الموانئ اإذا ما تّم اإعادة افتتاح الحدود الإثيوبية الإريترية.

ب���ل اإّن اأّي �س���الٍم ل ي�سم���ح لإريتريا باأن تق���وم بت�سريح 
مجنديها ب�سورٍة كاملٍة و�سريعة من برنامج الخدمة الوطنية 
في البالد؛ فاإّن ذلك ربما يمّثل م�سكالت �سيا�سية مع اأفورقي 
داخلّيًا، فبعدما ظّل في ح���رٍب ا�ستمرت لع�سرين عامًا؛ فاإّن 
الجمهور الإريتري باّت يائ�سًا من التطبيع ال�سيا�سي، بما في 
ذلك ت�سريح قوات الجي�س الإريتري ال�سخم، والذي معظمه 
تّم تجنيده اإجبارّيًا لعدة �سنوات، وهم يتوقعون اأن يروا بع�س 
التغيي���رات ال�سريعة، ولك���ّن ذلك �سوف يكون �سعب���ًا اإذا ما 
ظّلت اإريتري���ا ترى اإمكانية اعتداٍء عل���ى حدودها، اأو ن�سوب 

نزاٍع داخليٍّ في اإثيوبيا.
ف���اإّن اإريتريا اإذا م���ا واجهت خطر الح���رب الأهلية في 
اإثيوبي���ا، اإذا ما ف�سلت جهود الإ�سالح هناك، فاإنها لن يكون 
لديه���ا خياٌر اآخ���ر �سوى اأن تقبل بهذه المخاط���رة، واأن تلقي 
ب���كّل ثقلها خل���ف اأبي���ي، ولكّن الوق���ت يم���ّر ول يت�سح مدى 
ا�ستع���داد الحكوم���ة الإريترية- بع���د كّل تل���ك ال�سنوات من 

الأزمات- لموا�سلة الو�سع بهذه الطريقة.
فال�سالم بي���ن اإريتري���ا واإثيوبيا فاَت موع���ده منذ وقٍت 
طويل، ولكن من المهّم اأن يفهم �سّناع ال�سيا�سات اأّن الت�سارع 
الحالي اإلى ال�سالم هو اأمٌر تكتيكي، فما دام اأّن كاّلً من اأبيي 
واأفورق���ي ل يزالن تحت تهديٍد وجودي من جبهة TPLF؛ 

فاإّن كليهما �سوف يعمالن معًا على تخطي اختالفاتهما.
ولكن تاري���خ المناف�س���ات القت�سادية، وع���دم التوافق 
بين الجانَبْين، ربما ي�سبب م�س���كالت في الم�ستقبل، عندما 
ي�ستطيع اأبيي اأن ُيحدث ا�ستقرارًا داخلّيًا في عملية ال�سراع 
عل���ى ال�سلطة، وعندما تتحول اإريتري���ا اإلى تنمية اقت�سادها 

وتطبيع عالقاتها القت�سادية.
وعلى الم���دى الق�سير؛ هناك تداعي���اٌت اأي�سًا؛ ف�سالٌم 
�سري���ع مع اإريتريا �س���وف يحّرر ع�س���رات الآلف من القوات 
الإثيوبي���ة م���ن المناط���ق الحدودي���ة)1(، ول ُيع���رف م�سي���ر 

 Ethiopia and Eritrea blame each other   )1(
 for border clash, BBC, 13 June 2016,

هوؤلء الجنود حتى الآن، فربم���ا يتجاهلون اأمرًا بالن�سحاب 
من الأرا�س���ي الإريترية، كما اأنهم اإذا م���ا ان�سحبوا بالفعل؛ 
ف�سيظ���ّل هن���اك �س���وؤاٌل: ه���ل �سيت���م ت�سريحه���م، اأو اإع���ادة 

انت�سارهم، واإلى اأين؟ 
كم���ا اأّن ال�س���الم م���ع اإريتريا �سيخل���ق وفرًة ف���ي القوة 
الع�سكري���ة ف���ي وق���ٍت ل ت���زال في���ه ولءات �سل�سل���ة القيادة 
، وعندما ُتبذل جه���وٌد معقولة في تقليل  الإثيوبي���ة محّل �سكٍّ
معاقل جبهة TPLF في ال�سلطة؛ فاإّن ذلك ربما ُيف�ّسر من 
ِقَبل التيغرّيين الموالين لها على اأنه ن�سخٌة جديدة من عملية 
اجتث���اث البعث التي تّمت في العراق بعد )00)م، مما يمكن 

اأن ُي�سعل انتفا�سًة كبرى.
 TPLF وحت���ى الآن؛ ف���اإّن المت�سّددي���ن داخ���ل جبهة
يمك���ن اأن يظّل���وا تح���ت ال�سيط���رة ب�سب���ب التهدي���د بغ�سٍب 
�سعب���ي، ولكنهم ربما يكونون في حالة ياأ����سٍ كافيٍة لتدفعهم 
اإل���ى الت�سرف ب�س���ورٍة غير عقالنية، وف���ي الوقت الراهن؛ 
ف���اإّن ذوبان الجليد مع اإريتري���ا والجي�س القوي الذي و�سعته 
ف���ي ال�ساح���ة الخلفي���ة لجبه���ة TPLF؛ �س���وف ي�ساعدان 
على ت���وازن ال�سلطة، حتى لو بمج���رد تذكير مت�سّددي جبهة 

الذين يمتلكونهم � الأعداء  بعدد   TPLF

on: https://www.bbc.com/news/world-afri-
.ca-36515503

من غير المتوقع أّن وزارة 
الدفاع األمريكية، سوف تغامر 
بعد أهّم حليف لها في 

ُ
بأن ت

مقاومة اإلرهاب بمنطقة القرن 
اإلفريقي، وهذا يعني دعم 
أبيي، ولكن في الوقت ذاته 
الحفاظ أيضًا على عالقاٍت 
 TPLF وثيقٍة مع جبهة
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Africa between Colonialism 
and Dependency: A Critical 
Review of Samir Amin’s Theses

Muhammad Abdul-Karim Ahmed, PhD.
Researcher at Futuristic Studies Institute, Beirut.

Samir Amin was one of greatest African thinkers, theorists and 
economists who contributed heavily in fostering the African intellectual 
life throughout the period from late 1950s to his death in August 2018.  
Since his engagement in African affairs, Amin has succeeded obviously in 
establishing his own project aiming to integrating Africa and its issues in 
a larger and more complex realm:  the South, or the periphery according 
to the theory of dependency.

However, Amin’s ambitious project routinely faced many critics even 
from within the proponents of many aspects of Amin ideas and theses. In 
addition to the classical criticism towards the dependency theory, the term 
of “delinking”, which had been struck by Amin as an alternative strategy to 
liberate the third world’s countries from the dependency dilemma, faced 
several revisions and critics that led to remarkable setbacks among its 
claimers, notably Andre Gunder Frank, by the beginning of the current 
millennium.  

But the main contributions of Samir Amin lay in his theses about 
imperialism, globalization, a developed and ‘realistic’ delinking strategy, 
and his approach to the social formations in the South, and notably in 
Africa.

Amin, also, has paid a great attention to the issue of Afro-Arab 
‘Cooperation’ since post October 1973 war, noting that his approach was 
oriented mainly to the economic aspects of this cooperation. While Amin 
was a brave defender of his own theses and approaches until his death, 
he used to revise and develop them according to his perceptions. He also 
was an active theorist and thinker who enriched the African intellectual 
life; and was, in fact, one of the few pillars of African thought in the second 
half of the 20th century and the first two decades of the 21th Century �
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African Think Tanks:  
Sustainability and 
Independence

Mohammed Al-Dabouli
An Egyptian researcher specializing in African Affairs

Political think tanks play a significant role in most 
countries, assisting governments in making and promoting 
public policies.

Africa has known the political think tanks phenomena 
since the early twentieth century, especially South Africa 
throughout the ruling of its dominant white minority. But 
African countries didn’t show great interest in the importance 
of think tanks until the democratic transition period that 
followed the end of the cold war. 

Hence, the experiment of African think tanks can be 
considered a relatively modern one, for that reason they have 
faced many problems that have prevented its success and 
sustainability, notably the legality of these centers as well as 
the funding issues that is considered the biggest barrier to 
their continuity and sustainability. Furthermore, think tanks 
suffer from a lack of perception of the African ruling elites have 
towards their role in formulating public policies. 

Despite the fragility of the situation the African think 
tanks suffer from, some of them achieved high rankings in the 
Global Go To Think Tanks Index Report issued by the Lauder 
Institute of the University of Pennsylvania which indicates the 
success of some of these centers in asserting their research 
and intellectual worthiness in formulating public policies in 
Africa and guiding decision makers �
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Reflections on the Western 
colonialization on African citizenship: 
A study of its effects and dimensions

Abdul Rahman Ibrahim Kan
A Senegalese researcher specializing in comparative law and a writer 
on African affairs

This study deals with the repercussion of the western 
conquest on African citizenship which determined how far 
Africans are linked to their homeland in term of serving and 
their loyalty to it. In addition, the principle of citizenship is one 
of the main pillars for the protection of a state, because it has 
the effect of building a strong partnership between citizens. 
This research aims to study the effects and dimensions left by 
the Western colonialism on African citizenship, as it seeks to 
discover the negatives facing African citizenship. For example, 
double identities, the subsequent weakness of Africans in 
national solidity and the lack of interaction with the general 
issues about their homeland.

 One of the main problems which African countries face 
is the deep impact of the western colonialism on the African 
citizenship. Colonialism has succeeded in controlling the spirit 
of African citizenship by following some strategic mechanisms 
which lead them to spread the appearances of empty 
citizenship in the African society. Therefore, it is necessary 
for Africans to surpass this duplication of identity and strive 
to establish true African citizenship by creating meaningful 
programs in education and realizing economic growth. Thus, 
a sense of national responsibility, and a lack of deviation from 
the right way will lead Africans to citizenship �



مة متخ�ش�شة في �ش�ؤون القارة الإفريقية 127ثقافية ف�شلية محكَّ

General Budget Deficit and its 
Economic Impacts on the Federal 
State of Nigeria since 2000

Rasha Saeed Mohammed Ali
Economist at the Egyptian Ministry of Finance

The deficit in the public budget is one of the most important economic 
problems at  global level, due to its direct and indirect effects on the 
performance of economic activity in general.

The continued harmonization of public revenue and expenditure in 
Nigeria has been severely affected by the process of development, where 
reducing public expenditures has compromised the social stability of the 
beneficiaries of such expenditure. Thus, affecting subsidies, financial support 
or spending on basic social services – although it might hav some positive 
sides, it may have negative social and political consequences.

Therefore, this study aims to analyze the deficit of the general budget 
of Nigeria since 2000, and find out the causes of this deficit, its sources of 
funding, its economic effects and its relation to some economic problems 
(such as inflation, high debt volume and the cost of its service).

Most papers and research studies indicate that successive Nigerian 
governments have relied heavily on expansionary monetary policy to remedy 
the budget deficit, which has had a negative impact on macroeconomic 
variables (interest rate, exchange rate, inflation, consumption and investment). 
Some statistics about Nigeria point out that inflation rate has more than 
doubled from 2000 to 2016, leaving a negative impact on prices.

The study found that there was an inverse relation between inflation 
as a dependent variable and the ratio of the budget deficit to GDP as an 
independent variable, during the period from 2000 to 2016. It also found 
that the levels of government expenditure have a positive and psychological 
effect on government debt levels in Nigeria during the study period, and 
that government revenues have a significant adverse effect on government 
debt levels. Thus, increasing the deficit in the public budget would lead to an 
increase in public debt and vice versa �
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Education reform as a 
solution for the challenges 
of development in Africa

Hakeem Najimdeen
Nigerian writer & Researcher

The education system inherited in most African countries was a colonial 
system whose main objective was to establish a labour force that would 
serve the interests of the colonial powers, which has contributed to the 
lapses facing the African education today, and its failure to achieve the goal 
of providing students the skills and knowledge that will integrate them into 
their society as a functioning members.

Therefore, it is not surprising to see the increasing calls for reform and 
development, that national policies on education should focus on skills, 
rather than the current practice of gaining knowledge only which is often 
proven to be incapable of addressing the national, social and developmental 
issues, because of the huge gap between what the educational institutions 
are offering their students and the needs of the labour market.

In order for education in Africa to solve the developmental problems and 
national challenges, there are four starting points for reform: the adoption 
of local African languages   in education; increasing the participation of 
teachers, parents and private sector in decision-making; making education 
an essential element for development; producing new types of graduates 
who can integrate into work environments at a rapid pace.

Also, many researchers and writers in the field of Education in Nigeria 
agreed that the main problems of education in the country are: contradictions 
of education policy, lack of funding for education and educational research, 
inadequate human capacity development and frequent change of leadership 
according to the desires of the ruling political parties.

Studies have also shown that education can be used as a tool to reduce 
immoral behaviour and illegal behaviour, increase civic responsibility and 
improve social cohesion, as well as its impact on strengthening good 
governance and national development as a measure of equality and social 
justice which protects the national goals of sustainability �
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New Energy Future 
in Africa

Dr. Nelly Kamal Al-Amir
Egyptian researcher in developmental and 
environmental affairs

The energy sector is considered one of the main pillars 
of any development model. Energy is essential not only for 
industrial activities but also for improving people’s living 
conditions, since providing electricity facilities means meeting 
people’s needs for lighting, cooking, studying among other 
activities of their daily life. 

In the African context, the continent has been known as 
‘the home for the biggest number of people with no access 
to energy services in the world’. Surprisingly, the continent 
has the best conditions for generating power using the new 
energy resources either wind, solar or hydro.    

From that point, this article raises an argument to be 
examined here which is: “Developing the energy sector is the 
most efficient path for sustainable development in Africa and 
should be its cornerstone”. 

Based on the above mentioned argument the article will 
be divided into four parts: Firstly, African and Global Status of 
New Energy resources, secondly, Actors of Influence on the 
Energy Sector in Africa, thirdly, a Map of Current New Energy 
Projects in Africa and finally The Future of Development and 
New Energy in Africa �
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Christian Terrorism in 
Africa: A case study of ‘The 
Lord’s Army’

Hamid Al-Musallami
PhD in political science and specializing in terrorist movements , Egypt. 

Extremism and terrorism are not specific to particular 
religion, rather extremism and terrorism have been practiced 
by various groups belonging to different religions. In each 
religion, there is a set of historical and “sacred” texts, which 
are interpreted by the extremists according to their narrow 
vision and political interests “holiness”.

Christian extremism in Africa was associated with the 
advent of colonialism. Christian missionaries worked to 
prepare the environment for the colonizer to accept the 
medical and educational aid of Africans and the dissemination 
of enlightenment, essentially related to Christianity and the 
European system of values.

Religion has played an essential role in the political life 
of Uganda since Ugandan missionaries came to the country. 
Protestantism gave social benefits and opportunities for 
promotion throughout the colonial period. Religion has been 
a key player throughout Ugandan history. During his era, Idi 
Amin tried to forcibly convert the people to Islam and get 
support from some Arab and Islamic countries.

This climate created the LRA as a Christian fundamentalist 
movement that wanted to establish the Holy Land of the Lord 
in Ugandan territory on the basis of the Ten Commandments 
of the Old Testament, and for that many terrorist crimes 
were committed against government forces, civilians and 
neighboring countries alike �
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Conflict Analysis and 
Management.. Speciality of 
the African reality

Idris Ali
Professor of Political Science 
Djillali Liabès University, 
Algeria.

To study the conflict phenomenon in its different levels 
and patterns, a multitude of theoretical tools that have a 
greater explanatory capacity are needed, to meet more the 
multiple dimensions of conflict. This paper seeks to explore 
the uncertain realities of African status and to determine the 
ways to manage it. Despite the fact that these theoretical 
approaches reflect a Western and different background to the 
African environment, they can still be adopted as a basis to 
understand the phenomenon of conflict in general, because 
the principle of common human societies still justifies the 
comparison. These Western theoretical tools should hinder us 
from understanding local African particularity, which differs 
from one case to another. Likewise, it is not a justification 
for generalisation nor is it a hindrance to understanding this 
reality, based on the theoretical stock related to this topic.  

The importance of applying these theoretical approaches 
does not end at the confirmation of the particularity of this 
African reality; rather it extends to applying them to every 
specific case. It also illustrates that generalising results is 
only to be done for an academic study, which is based on a 
number of hypothesis and opinions; much different from the 
reality. Subsequently, this should push African researchers 
to formulate the best theoretical methods, stemming from 
the African environment, in order to study the conflict 
phenomenon in the region �

Buzaydi Yahya
Professor of Political Science 
Djillali Liabès University, 
Algeria.



 العدد ) 31 (  محرم - ربيع اأول  1438 ه� /  يناير -  مار�ص 1322017 �لعدد  )  38  (   �أكتوبر 2018م  /  محرم 1440هـ132

summary

The Christian Church and 
Political Authority in Africa: 
Its functions and power.

Mohamed Bashir Gob
A Senegalese researcher specializing in African affairs

Research on the relationship between religion and state 
occupies a large part of the subjects of researchers and writers 
interested in this issue, due to the vitality of this subject and 
its profound impact on various aspects of people’s lives. As 
the subject is very diverse, the dimensions of its consideration 
are also vary, and this indicates the dangerous role played by 
religions in public issues. With regard to the political aspect, 
the role of religion has remained tangible despite all attempts 
of exclusion, which have appeared in various forms and have 
been repeated almost continuously with all religions. 

With the multiple problems facing the African state, the 
dilemma of the relationship between religion and state in 
Africa has not lost sight of the various conflicts; it has been 
added to the other endemic problems of the continent, which 
has been the root cause of many of the problems of the African 
State.

It is remarkable to see the emergence of an ongoing 
political movement of the African Christian Church, in contrast 
to the principle of separating religion from the state, which is 
being promoted in Christian theological thought.

This has led to the Church’s involvement sometimes in 
purely political affairs and attempts to justify it instead of 
renouncing it. All of which really have an important impact on 
the African political and social scene. This study is an attempt 
to research this issue in depth �
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magazines and periodicals that can 
benefit you, and via the Internet 
there are the best training centers 
and trainers.

Create your own school and 
university, and provide your diverse 
services to your community while 
you are sitting on your couch, es-
tablish your video or audio channel 
without bureaucratic complications 
or financial costs, write and blog 
what you want and it will reach to 
thousands of followers, there are 
links and relations that transcend 
boarders without travelling or fa-
tigue, bring together hearts and 
bring closer concerns and open 
areas of cooperation and advocacy.

Those services are like imagina-
tion and phantoms; can we make 
them - by our practice and positive 
application - a reality for everybody 
with its practical and beautiful ef-
fectiveness?

Much of the talk about young 
people is directed to governments 
and institutions, as they have sole 
responsibility to rehabilitate, em-
power and motivate young people. 
Is this still valid, especially in light 
of the available and abundant pos-

sibilities? Why should a young man 
wait for another person to give him 
the grace of teaching or finding 
a job, or an opportunity to serve 
his community? Why does he wait 
while he has the will and the abil-
ity, and carries in his heart love and 
passion to his nation? Why does he 
give excuses and pretexts in order 
to justify the inaction and depend-
ence on others?

The initiation of useful knowl-
edge and positive reaction is of in-
dividual responsibility in the first 
place. Young men, be an initiator 
and a builder for yourself, and be 
useful for your nation; as Allah says: 
«Indeed, Allah will not change the 
condition of a people until they 
change what is in themselves» �
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cize them, but we are reminding 
and thinking. We send the youth 
of Africa messages of love, as they 
bear heavy responsibilities with 
hope.

When we go back a little, to the 
period of the resistance to the oc-
cupation and the freedom from its 
bonds, we find that its foundation 
was based on the youth of those 
generations, who were able to lib-
erate their land and people and to 
expel the occupier, which is a great 
achievement in itself.

But the adversary and enemy 
is stubborn & African is a continent 
full of treasures so the enemy, 
one way or another, returned in-
different clothing and another 
new face; affecting communities 
and governments, and drain their 
wealth.

So, what are you – the youth - 
doing for the second liberation and 
achieving true independence for 
empowering African identity, and 
protecting and investing in wealth 
for building a true renaissance that 
benefits everyone?

The negative aspects of he-
gemony and its present manifesta-

tions are no less evil than the old 
occupation, while the available 
tools and possibilities of independ-
ence now are much stronger than 
ever before.

T h e  m a j o r  d e v e l o p -
ments that have taken place  
in the world and the possibili-
ties provided by it, facilitated many 
difficulties, and removed barriers 
and obstacles, and hence removed 
any excuses for inaction. However, 
if we compare the potentials of the 
millennium generation to its prede-
cessors - and we will not be far away 
from the earliest generation of the 
1990s - we will find differences in 
many aspects; in education and de-
velopment, infrastructure and basic 
services, awareness and its tools.

As technological developments 
have made the world a small vil-
lage, opened up closed doors and 
destroyed real and illusionary con-
straints in education, culture, trade, 
wealth, communication, integra-
tion, awareness and effectiveness, 
here in front of you the best of 
world universities that can edu-
cate yourself online, while in your 
reach there are the best of books, 

Editorial
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Youth of Africa

Youth are every nation’s soul 
and life, its present and future, the 
sign of its strength or weakness, 
the strongest cornerstone that its 
renaissance can stand upon.

They have diverse abilities and 
energies, and own an inspiring 
spirit and enthusiasm, with open 
minds to learning and gaining new 
knowledge at the same time.

They are the hope of their na-
tions for a bright future, reform 
and renewal; they are the tool for 
amending distortions, or a remedy 
for deviation. They are the source 
for the acquisition of science and 
ideas and for its best implementa-
tion and application.

Then, what about the young 

people of Africa - this young con-
tinent -? What do they offer their 
nations? What is their fingerprint 
in their community? Do their deeds 
and impact commensurate with 
their abilities and numbers across 
the continent?

A lot of questions come to the 
mind of an observer to the African 
issues. The African youth initiatives 
and their work are on the increase 
and in the process of development, 
and their distinct fingerprint is 
shown and magnified in their so-
cieties. In this magazine, we have 
pointed out many things related to 
that in previous issues.

We are not speaking here to 
hold them accountable or to criti-




