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االفتتاحية

تسوية النزاعات في إفريقيا
كأس���اس قانوني لُدوله، وتم إنش���اء قوة عس���كرية إفريقية 
جاهزة للتدخل في الصراعات، كما أقر بروتوكوالت مكافحة 
اإلرهاب، واس���تحدث نظاماً قارياً لإلن���ذار المبكر، ولجنة 
لألركان العس���كرية، وصندوقاً للسالم، كما أنشأ كذلك هيئة 
للحكماء لتقديم االستش���ارات والنظر في النزاعات وتقديم 

توصيات. 
وقد اس���تطاعت تل���ك اآلليات- في حاالت س���ابقة- 
تس���وية بعض القضايا األمنية التقليدي���ة، ولكن تظل قضية 
س���د النهضة قضية أمنية غير تقليدية، تتطلب تطويراً غير 
تقلي���دي آلليات فض النزاعات وحله���ا بصورة تمنع تطورها 
إلى تهديد أمني إقليمي محتمل، فقضية س���د النهضة قضية 
تتعلق في جوهرها بقضية سيادة الدول وقابليتها للتخلي عن 
جزٍء من تلك الس���يادة لمنظمات االتحاد اإلفريقي من أجل 
فض المنازعات، وهو األمر الذي عرقل إنشاء محكمة العدل 
اإلفريقي���ة حتى اليوم، على الرغم م���ن أن االتحاد اإلفريقي 
ين���ص على إنش���ائها في بروتوكول خاص ف���ي المادة 2-2، 
والذي تبنى إنش���اء المحكمة ع���ام 2003م، ولم يدخل حيز 
التنفيذ إال في عام 2009م، ولكن التنفيذ لم يتم، وحتى اليوم 
لم تر تل���ك المحكمة النور، إذ تق���رر إدماجها في المحكمة 
اإلفريقية لحقوق اإلنس���ان والش���عوب، والتي تختص فقط 
بانتهاكات حقوق اإلنسان والشعوب، كما تُقّدم آراء استشارية 

في قضايا الميثاق أو صكوك حقوق اإلنسان ذات الصلة))).
ولكن ف���ي إطاٍر مق���ارن؛ نرى أن المحكم���ة األوروبية 
العليا- على س���بيل المثال- تملك ح���ق توقيع عقوبات على 
األفراد والدول المخالفة لقضايا التحكيم والمنتهكة للقوانين 
األوروبية، وهناك درجة للتقاضي سابقة على المحكمة العليا، 
وهي محكمة الع���دل األوروبية، وذلك لتخفيف الضغط على 
المحكم���ة األعلى، ومن ثم فإن ه���ذا النظام القضائي عمل 
طوال سنوات إنش���اء تلك المنظومة القانونية على التحكيم 
بي���ن الدول األعضاء ف���ي النزاعات، واس���تطاعت حل تلك 
المش���كالت داخل البيت األوروبي دون اللجوء إلى المنظمات 
الدولية األعلى، وهذا األمر تطلب تنازالً عن بعٍض من سيادة 

htt� الآتي:  الرابط  على  للمحكمة،  الر�سمي  الموقع  ))) ح�سب 
.ps://bit.ly/3uS7ckl

ال ت���زال الق���ارة اإلفريقية تعاني من مش���كالت أمنية 
مزمن���ة موروثة من حقبة االس���تعمار، يت���ردد صداها حتى 
اليوم، وتس���اهم في تهديد الس���لم واألمن اإلفريقيين؛ سواء 
في قضايا تتعلق بترس���يم الحدود المبهمة والتعس���فية التي 
تركها االس���تعمار خلفه، أو المشكالت الموروثة بين القبائل 
المتناح���رة والح���روب العرقية والديني���ة، أو التنافس على 
الم���وارد والمصادر واألنه���ار ومناطق الرع���ي والولوج إلى 
البح���ار الدولية، إل���ى جانب قضايا االنقالبات العس���كرية 
الموروثة كذلك من حقبة االس���تعمار، الذي عمل على تقوية 
الجيوش في مقابل الشعوب من أجل استمرار استغالل القوى 
االس���تعمارية لمقدرات تلك الشعوب وثرواتها؛ حيث ضربت 
القارة اإلفريقية األرقام القياس���ية في عدد تلك االنقالبات 
ووتيرته���ا وضحاياها من المدنيين، وف���ي كثير من األحيان 
تحدث تلك االنقالبات بإيعاز من قوى غربية من أجل الحفاظ 

على مصالحها ومكتسباتها.  
لكن اليوم؛ تبرز قضية جديدة تتعلق بسيادة الدول، وهي 
قضية »س���د النهضة اإلثيوبي«، فعل���ى الرغم من أن قضايا 
بناء الس���دود على األنهار الدولية ليس���ت جديدة، في سياق 
العالقات الدولية، فإن قضية س���د النهضة تتسم بالتشعب، 
ولها أبعاد سياس���ية وتنموية واقتصادي���ة، كما أن لها أبعاداً 
محلية وإقليمية ودولي���ة، وتهدد- في حال عدم حلها بصورٍة 
س���لمية- بإش���عال منطقة القرن اإلفريقي وما وراءها، وفي 
حال الس���ماح لها بأن تتطور إلى صراع عس���كري فستكون 
س���ابقة غير محمودة في القارة السمراء؛ بين دوٍل في أشد 

الحاجة إلى التنمية والتطوير بدالً من الخراب والدمار. 
وق���د أثبتت تلك األزمة حت���ى اآلن عصيانها على الحل 
داخ���ل البيت اإلفريق���ي؛ بما يؤكد حاجة الق���ارة إلى آلياٍت 
جدي���دة لف���ض النزاعات وتس���ويتها، قب���ل أن تتحول إلى 
تهديدات أمنية بعيدة المدى تؤثر تداعياتها على وحدة البيت 

اإلفريقي وتماسكه.
ففي المجمل؛ قطع االتحاد اإلفريقي ش���وطاً كبيراً في 
تطوير آلياته لفض المنازعات؛ حيث أنش���أ »مجلس الس���لم 
واألمن اإلفريق���ي«، وأقر معاهدات ع���دم االعتداء والدفاع 
المش���ترك بين دوله، كما تبنى ترسيم حدود حقبة االستعمار 
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 Supranational الدول لتلك المنظم���ات فوق الوطني���ة
Institutions، من أجل إرس���اء العدل ونزع فتيل األزمات 

داخل جدران القارة األوروبية.
والي���وم؛ فإن إفريقيا تخطو خطوات واس���عة نحو عهٍد 
جديد م���ن التنمية واالنفتاح على االقتصاد العالمي، وتحاول 
أن تعزز من قدراتها التنافسية، ومن ثم فقد بات تطوير آليات 
فض المنازعات- ليس���ت األمنية وحده���ا ولكن االقتصادية 
والتجارية كذلك- ضرورة ملحة لدول االتحاد، من أجل تعزيز 

التعاون المشترك ونزع فتيل األزمات قبل اندالعها.
 لقد كانت الصراعات دامي���ة بين دول االتحاد األوروبي 
في العقود والقرون الس���ابقة، وتسببت في موت الماليين من 
األوروبيين، لكن على الرغم من ذلك الماضي المليء بالنزاعات 
والحروب الدامية استطاعت أوروبا أن توحد بين دولها متعددة 
اللغات والثقافات في جغرافيا واس���عة، وتم إنش���اء مؤسسات 
فوق وطنية للتحكيم في النزاعات، أثبتت فاعليتها في سلس���لة 
واسعة من قضايا التحكيم وفض النزاعات بين الدول، وأذعنت 
دول االتحاد أمام مطالب التنازل عن بعٍض من س���يادتها أمام 

تلك المنظمات من أجل الصالح العام للدول األوروبية.
واليوم؛ فإن أزمة س���د النهضة يتن���ازع فيها ثالٌث من 
الدول المؤسس���ة لالتح���اد اإلفريقي- وم���ن قبله منظمة 
الوحدة اإلفريقية، واح���دة من الدول الثالث هي دولة المقر 
)إثيوبيا(، وفي حال تطور النزاع إلى نزاع عس���كري فإن ذلك 
س���يؤثر تأثيراً جس���يماً في عمل االتحاد لفترة غير قصيرة 
من الزمن، كم���ا أن ذلك الصراع في حال تطوره سيش���مل 
بلدان القرن اإلفريقي كافة، وسيشعل فتيل النزاعات العرقية 
واالنفصالية، وسيؤدي إلى ضربات انتقامية متبادلة لن يخمد 
أُوارها، كما س���يؤدي إلى اس���تنزاف للثروات وتدمير للبنى 

التحتية في تلك الدول.
وهذا الش���بح المخيف للتداعيات يج���ب أن يدفع دول 
االتحاد إل���ى العمل الحثيث على إيجاد آلية فاعلة لنزع فتيل 
تلك األزمة، وأية أزمات مش���ابهة مس���تقباًل، بما يدعو إلى 
إع���ادة النظر في إحياء فكرة محكمة الع���دل اإلفريقية مّرًة 
ثانية، وتنازل الدول عن بعٍض من س���يادتها لتلك المحكمة، 
وتجهيزه���ا بكل م���ا تحتاج إليه من أطق���م فنية وخبراء في 
القان���ون الدولي ومهندس���ين، وه���و ما طالب ب���ه االتحاد 
اإلفريقي، حي���ث دَعا االتحاد إلى تزوي���ده بالقدرات الفنية 
والسياس���ية والقانونية الالزمة إلنجاح دوره في الوس���اطة 

بقضية سد النهضة اإلثيوبي.

ولكن من أجل إنجاح تلك المس���اعي يجب إيجاد آليات 
ومؤسس���ات لديها إمكانية التزود بالخبرات الفنية من جهة، 
وكذلك قب���ول الدول بمخرج���ات تلك المس���اعي من جهة 
أخ���رى بأن تكون قراراتها إلزامية، وفي حالة عدم قبول أحد 
األطراف لنتائ���ج التحكيم فإنه يجب توقي���ع عقوبات عليه، 
ولعل تفعيل محكمة العدل اإلفريقية يس���اهم في نجاح هذه 
المس���اعي، التي باتت ضرورية في ظل أزمٍة بحجم أزمة سد 
النهض���ة، والنظر في مطالب األطراف الثالثة والتوفيق فيما 

بينهم.
إن العمل على حل قضية س���د النهضة سيعطي االتحاد 
اإلفريقي وأجهزته المس���تقبلية خبرة جيدة في عمليات فض 
النزاعات وتس���ويتها، وذلك في أية أزمات مقبلة ذات طبيعة 

دولية متعلقة باألنهار أو الحدود.
وعلى الرغم من أن تلك اآلمال كلها مشروعة ومسوَّغة؛ 
ف���إن الواقع ال يزال يحمل الكثير من التحديات؛ وال س���يما 
فيما يتعلق بقضايا الس���يادة وتعقيدات الش���ق الفني إلنشاء 
المحكمة، باإلضافة إلى التمويل، وكذلك آلية اإلذعان وفرض 
إرادة المحكم���ة على الدول األعض���اء، وقدرتها على الردع 
وإنفاذ األح���كام، وكذلك تبني القوانين ذات الصلة، وانتخاب 
القض���اة، وغيرها من األمور الفنية، إال أن التجربة األوروبية 
تظل ماثلًة ف���ي األذهان، ويمكن استنس���اخها مع تعديالت 
مناس���بة تنطلق من البيئة والثقافة والهوي���ة اإلفريقية، بما 
يحق���ق الردع الكافي للمخالفين، فعقوبة تعليق العضوية على 
س���بيل المثال لم تعد ذات أهمية، وبات الجميع يلتف حولها 
حتى في ظل االنقالبات العس���كرية، فال���كل يعلم أن تعليق 
العضوية س���يكون فترة مؤقتة، وهو إجراء ش���كلي أكثر من 
كونه عقوبة حقيقية على الدول، وقد أخفق في إطار منظومة 
االتحاد في ردع االنقالبات داخل القارة السمراء، بل ال تزال 
إفريقيا مستمرة في ضرب األرقام القياسية لعدد االنقالبات 

مقارنًة بأي قارة أخرى.
إن نجاح إنش���اء جه���از قضائي في الق���ارة اإلفريقية، 
وكذل���ك التغلب على قضاي���ا التمويل وقي���ادة العمل باتجاه 
التطوير، بحاجة إل���ى تضافر جهود الدول اإلفريقية الكبرى 
القادرة على ط���رح مبادرات تالئم المجتمع���ات اإلفريقية، 
وحش���د اآلراء حوله���ا، فالخط���ر حقيقي ووش���يك، ويهدد 
بتقويض العمل الجماعي داخل القارة اإلفريقية، وال س���يما 
في منطقة ش���رق إفريقيا، بما يحمله ذلك من تداعياٍت على 

السلم واألمن اإلفريقيين �
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دور الدين في التحول االجتماعي
في إفريقيا

�أ. �أحمد محمد �أحمد �إ�سماعيل
باحث �س�د�ني مهتم بال�س�ؤون �لإفريقية 

�جتماعي�ًا حقق  تح��ًل  �لإ�س�ام 
كبي�رً� ل�دى �لأفارق�ة، كان ل�ه 
�نعكا�س�اته في مختلف ج��نب �لحياة �ل�سيا�سية 
�أهّله�م  و�لقت�س�ادية، ه�ذ� �لتح��ل �لجتماع�ي 
�ل�س�غيرة  فالممال�ك  و��س�عة،  ح�س�ارية  لنقل�ة 
�أ�س�بحت �إمبر�ط�ري�ات كبي�رة له�ا ت���س�لها مع 
بقية �أرج�اء �لمعم�رة، بعد �أن كانت ممالك مغم�رة 

في �لمجاهل غير �لمكت�سفة. 

ووجدت �ل�سع�ب �لإفريقية ر�سالة تت�حد ح�لها، 
وعقيدة ت�س�غ حياتها على �أ�سا�سها، وتجاوز �ل�لء 
عل�ى ه�ذه �لعقي�دة ح�دود �لقبيل�ة �ل�س�يقة �إلى 
�آف�اق �أرحب ف�ي �أر�ض �لإ�س�ام �ل���س�عة، و�متدت 
�أ�س���قهم نح� �ل�سرق حيث مهبط �ل�حي، ومبعث 
�لر�س�الة، وَحَرم �هلل �لآمن، و�أ�سبحت رحلة �لحج 
�إلى بيت �هلل �لحر�م و�حدة من �لمعالم �لجتماعية 

و�لثقافية �لتي تميز �سع�ب �لقارة �لإفريقية.
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�أوال : مدخل مفاهيمي: 
1- مفهوم الدين: 

الدين في لغة العرب ي���دور على معاٍن عدة؛ 
منه���ا الطاعة، والع���ادة المتبوع���ة، والخضوع 
واإلذالل، والحس���اب والجزاء، ق���ال أبو حّيان: 
»الدي���ن: ما يتدين به الرجل من إس���الم وغيره، 
أو الطاع���ة أو العادة أو الجزاء أو الحس���اب أو 

السلطان... «))).
تعريفه بحس���ب  يختلف  وفي االصط���الح؛ 
ناحي���ة النظر إليه، فعلماء اإلس���الم نظروا إلى 
الدين بوصفه المنهج المنزل من عند الله تعالى، 
قال أبو البقاء في كلياته: »الدين... يشمل أصول 
الش���رائع وفروعها؛ ألنه عبارة ع���ن وضع إلهي 
س���ائق ِلَذوي العقول باختياره���م المحمود إلى 
ات، قلبي���اً كان أَو قالبياً، كاالعتقاد  الخير بال���ذَّ

والعلم والصالة«))).
أما الغربيون، من فالس���فة وعلماء اجتماع، 
فقد ذهبوا مذاهب شتى في تعريف الدين، تقوم 
على المنطلق الفك���ري لصاحب التعريف، فمثاًل 
نظ���ر إليه تايلور في كتاب���ه )المدنيات البدائية( 
كشكل مبسط لالعتقاد، فقال: »الدين هو اإليمان 
بكائنات روحية«، وعند أوجس���ت كانط: »الدين 
هو الش���عور بواجباتنا من حيث كونها قائمة على 

أوامر إلهية«))).
وقد خلص الش���يخ العالمة محمد عبد الله 
دراز، بعد مراجعته لتعريفات السابقين من علماء 
المس���لمين، أو من الفالسفة الباحثين الغربيين، 
وبعد تجري���د النظر للدين من حي���ث االعتقاد، 

)))  اأبو حّيان، تحفة الأريب بما في القراآن من الغريب، المكتب 
الإ�سالمي، ط)-983)م، ))/25)).

)2)  الكفوي، الكليات، موؤ�س�سة الر�سالة- بيروت، �ص443.
تاريخ  الدين: بحوث ممهدة لدرا�سة  )3)  محمد عبداهلل دراز، 

الأديان، دار القلم، �ص )34 اإلى 36).

بغضِّ النظر عن كونه صحيحاً أو فاسداً، إلى أنه: 
»اإليمان بذات إلهية جدي���رة بالطاعة والعبادة«، 
أو ه���و: »جملة من النواميس النظرية التي تحدد 
صف���ات تلك القوة اإللهية، وجمل���ة من القواعد 

العملية التي ترسم طريقة عبادتها«))).
 2- مفهوم التحول االجتماعي:

 social االجتماع���ي«   »التح���ول 
transformation مصطل���ح دالل���ي، مرتبط 
بهيكل���ة المجتمع، وهو يش���ير إلى معنى أوس���ع 
من مجرد تغيي���ر نمطي، ويعني: إع���ادة هيكلة 
جميع جوانب الحياة؛ م���ن الثقافة إلى العالقات 
االجتماعية، ومن السياس���ة إلى االقتصاد، ومن 

طريقة تفكيرنا إلى طريقة عيشنا.
 وهو تحّول شديد الوضوح، ال يشبه التغييرات 
النمطية التلقائي���ة التي تطرأ على المجتمع، وال 
يمكن مالحظته���ا إال عبر وق���ٍت طويل.. وذلك 
هو الفرق بينه وبين مصطلح آخر يُس���تخدم في 
 social »علم االجتماع، وهو »التغيير االجتماعي

.change
وإلى هذا أش���ار جون كينيث غالبيرث بقوله: 
»في معظم تاريخ البش���رية، كانت وتيرة التغيير 
بطيئة للغاية، ال يمكن الش���عور بأي تحوالت في 
ظروف الحياة لع���دة أجيال«. ومع ذلك؛ »بمجرد 
صن���ع األدوات واس���تخدامها بانتظام؛ أصبحت 
عاماًل في التطور البشري، ووضع حدود للسلوك، 
وفت���ح إمكانيات جديدة ف���ي المجالين العضوي 

والسلوكي«.
بأن���ه:  االجتماع���ي«  »التح���ول  ف  ويُع���رَّ
»تغيير أساس���ي في طريقة تنظي���م المجتمعات 
وتوزي���ع الم���وارد، فإنن���ا نميز خمس���ة أبعاد 
مترابطة- السياس���ية واالقتصادية والتكنولوجية 
والديموغرافي���ة والثقافية- والتي تش���كل معاً: 

)4)  الم�سدر ال�سابق، �ص52.
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المجال االجتماعي«))).
ومن أمثلة التحوالت االجتماعية التحول الذي 
أحدثه اكتشاف األدوات والزراعة والصناعة في 
حياة اإلنس���ان القديم، والتحوالت التي أحدثتها 
األدي���ان، وما يحدثه قي���ام ال���دول والممالك، 
والدع���وات اإلصالحية بمجتمعاته���ا، وأيضاً ما 

تحدثه الحروب الكبرى، والكوارث الطبيعة.
 ث��ان��ي��ا:  دي��م��وغ��ر�ف��ي��ا �الأدي�����ان في 

�إفريقيا:
يقطن في إفريقيا، بحس���ب تقديرات األمم 
المتحدة للعام 2020م، حوال���ي مليار وثالثمائة 
وأربعين مليوناً وخمس���مائة وثمانية وتسعين ألف 
نسمة، منهم: مائتان وستة وأربعون مليوناً ومائتان 
واثن���ان وثالثون ألف نس���مة بش���مال إفريقيا، 
بما نس���بته 18.37% من مجمل سكان إفريقيا، 
بينما يقطن حوالي مليار وأربعة وتس���عين مليوناً 
وثالثمائة وستة وستين ألف نسمة بإفريقيا جنوب 
الصحراء الكبرى، بما نسبته 81.64% من مجمل 

سكان إفريقيا))).
ويتوزع أتباع الديانات في إفريقيا بين اإلسالم 
والمسيحية، وهما أكبر ديانتين في القارة، بجانب 
أع���داد قليلة من معتنق���ي اليهودي���ة، واألديان 

والمذاهب الوضعية مثل البهائية، وغيرها.
بي���و األمريكي  وبحس���ب تقدي���رات مركز 
لألبح���اث؛ فإنه ف���ي ع���ام 2010م كان هناك 
)822720000( ش���خص م���ن جمي���ع األعمار 
يعيش���ون في إفريقيا جن���وب الصحراء الكبرى. 
أكثر م���ن )63%( من المس���يحيين، و)30%( من 

 Social Transformation, working paper, Hein   (((
de Haas, Sonja Fransen and Others, Interna�

 tional Migration Institute Of Oxford University,

.july 2020

United Nations, world pocketbook 2020 adi�   (2(
.tion, New York 2020, pages 4,5,6

المسلمين، وحوالي )3%( بغير دين، ونسبة مماثلة 
من أتباع الديانات الشعبية أو التقليدية- بما في 
ذلك الديانات التقليدية اإلفريقية. ويشكل كلٌّ من 
الهن���دوس والبوذيين واليه���ود أقل من )1%( من 
إجمالي س���كان المنطقة، كما هو الحال مع أتباع 

الديانات األخرى))).
ويتركز وجود المس���لمين في شمال إفريقيا 
وش���رقها وغربه���ا، بينما تتركز المس���يحية في 
إفريقيا الجنوبية، وفي غرب إفريقيا ووس���طها، 
وتنتش���ر األديان المحلية اإلفريقية بصورة كبيرة 
في وسط إفريقيا، وفي إفريقيا الجنوبية، وتوجد 
بش���كٍل ضعيف في بعض مناط���ق غرب إفريقيا 

ووسطها.
م�صكلة اإح�صائيات االأديان في اإفريقيا:

تمّث���ل اإلحصائي���ات الدينية ف���ي إفريقيا 
إشكالية كبيرة أمام الباحثين في األديان، فأغلب 
ال���دول اإلفريقية تتجنب اإلش���ارة إل���ى الدين 
في إحصاءاتها الرس���مية، لطبيع���ة مجتمعاتها 
المختلطة أحياناً، وأحياناً لتبنيها نُسخاً من النظم 

العلمانية.
وعلى هذا األس���اس؛ فإن أغلب األرقام التي 
تحملها األبحاث واألوراق، أو وسائل اإلعالم، عن 
إحصائيات األديان، ليست مستقاة من إحصاءات 
رس���مية بواس���طة الدولة المعني���ة، ولكن وفقاً 
لتقدي���رات أجرتها هيئات دولية، أو مؤسس���ات 
علمية، أو منظمات دينية... إلخ. ويخضع كل نوع 
من هذه اإلحصاءات لطبيعة المعايير التي تنطلق 

منها المؤسسة أو الهيئة.
وبالنس���بة للجهات ذات الصبغة الدينية؛ فإن 

Pew tamplation global religious futures pro�   (3(
ject, http://www.globalreligiousfutures.org/

regions/sub�saharan�africa.pdf?region_map_

year=2020&region_map_religion=All%20Reli�

gious%20Groups
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معايير اعتبار الش���خص عضواً فيها يختلف من 
جهة ألخرى؛ حيث اعتبار الش���خص مس���لماً له 
معيار محدد )يقتضي نطقه بالشهادتين، والتزامه 
باإلسالم، وانخالعه التام عن أي دين آخر(، بينما 
ال تلقي الجهات المس���يحية الكنس���ية باالً كبيراً 
النخالع الش���خص الوثني مثاًل عن دينه السابق، 
يكفي فقط إجراء التعميد عليه العتباره مسيحياً، 
وأحياناً تعتبر القبيلة بأكملها مس���يحية إذا ما تم 
تعميد زعيمها!.. ويساعد على هذا التصرف أن 
كثيراً من األديان اإلفريقية ال ترى غضاضة في أن 
يجمع اإلنسان في عبادته بين أكثر من إله، وعلى 
هذا؛ فكثير ممن تعدهم الكنيس���ة مسيحيين هم 
في الحقيقة ل���م يتخلوا عن وثنيتهم وأرواحيتهم، 
بل أضافوا إليها إلهاً جديداً ضمن اآللهة العديدة 

التي يعبدون. 
وهناك عامل آخر، مؤثر جداً، خصوصاً فيما 
يتعلق بالتقديرات، واعتمادها على معدالت النمو، 
التي تضطرد منذ الحقبة االس���تعمارية، وهو أن 
كثيراً من الدول االستعمارية كانت تحتكر التعليم 
النظامي لإلرساليات الكنسية، التي تشترط على 
من يريد أن يس���لك في مدارسه أن يتم تعميده، 
ويتخذ لنفس���ه اسماً كنس���ياً بدل اسمه القبلي، 
ولهذا فإن أغل���ب الطالب وأس���رهم اعتبروها 
إج���راءات البد من مس���ايرتها، م���ع احتفاظهم 
بأديانهم الس���ابقة، حتى إن ه���ذا األمر اضطر 
إليه المسلمون أيضاً في بعض الدول والمناطق، 
مثل إفريقيا الوس���طى، وجنوب السودان وجبال 
النوبة)))، حيث تجد الش���خص يحمل اس���مين: 

اسمه العائلي، واسمه الكنسي )الرسمي(.
ولهذا تجد اضطراباً كبي���راً، وغير منطقي، 
في اإلحصاءات المسيحية، وبخاصة اإلحصاءات 

)))  اللتين كان ُيطبق فيهما خالل الحقبة ال�ستعمارية ما ُيعرف 
بقانون المناطق المقفولة.

األخيرة التي تش���ير إلى تقدم المس���يحية على 
اإلسالم في إفريقيا!

�لثقافي  �ل��م��وروث  في  �لدين  ثالثًا: 
و�الجتماعي �الإفريقي:

إفريقيا قارة متدينة بطبيعة الحال، وتتماهى 
فيها المكونات االجتماعية مع العقائد والمفاهيم 
الديني���ة، فالنظام االجتماع���ي قائم على الدين، 
والدي���ن جزء من الحياة اليومي���ة، بكل جوانبها، 
وكما يقال إن اإلفريقي يحمل معه دينه في الحقل 
والصي���د والح���رب، وهو معه ف���ي القرية وفي 
البيت.. وقديماً كانت األس���اطير الوثنية ترتبط 

بنشأة القبيلة، التي دائماً ما ينتهي نسبها لإلله!
يقول موريس دالف���وس في كتابه )حضارات 
الزن���وج في إفريقيا(: »ما من نظاٍم يش���اهد بين 
قبائل إفريقيا السوداء، سواء كان نظاماً اجتماعياً 
أم سياسياً أم اقتصادياً، إال وهو يرتكز على فكرة 
دينية، أو أن هو الدين حج���ر الزاوية فيه.. تلك 
الش���عوب التي ُظن أحياناً أنها مجردة عن الفكرة 

الدينية؛ هي أشد شعوب األرض تديناً«))).
وتُعتب���ر »عبادة األس���الف« عن���د األفارقة 
الوثنيين مثاالً شاخصاً لهذا التماهي في العالقة 
بين الدين والتكوين االجتماعي، فكثير من القبائل 
الوثنية في إفريقيا تعتقد أّن حياة الش���خص هي 
التي تحّدد أرواح األس���الف، فمثاًل؛ قبيلة األكانا 
في غانا ترى أّن الشخص كي يصير سلفاً؛ فالبّد 
له من حياة سابقة، ذات قيمة وشرف، حتى يكون 
نموذجاً يمكن االقتداء به، ويصبح س���يرة ممتدة 

لغيره))).

ال�سوداء،  اإفريقيا  في  الديانات  دي�سان،  هوبير  عنه  نقله    (2(
للترجمة،  القومي  المركز  ح��م��دي،  ���س��ادق  اأح��م��د  ترجمة 

القاهرة، ))20م.
وال�سحر  ال��دي��ن  خ�سائ�ص  ع��ن  معلومات  �سفيق،  كريم    (3(
ف���ي اإف��ري��ق��ي��ا، م��ق��ال م��ن�����س��ور ب��م��وق��ع ح��ف��ري��ات، ب��ت��اري��خ 

https://hafryat.com/ar/blog/8  :2/28)/9)20م
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وتكتسب القيادة الدينية عند القبائل اإلفريقية 
مكان الصدارة االجتماعية، فإليها تس���لم قيادة 
القبيلة، فالساحر أو الكاهن هو القائد الحقيقي 
للقبيلة، حيث ال يقضي زعيم القبيلة بش���يء دون 

الرجوع إليه.
وعندما جاء اإلس���الم إل���ى إفريقيا الوثنية، 
تقبله األفارقة بس���هولة النس���جامه مع الفطرة، 
التي ل���م يكونوا بعيدين عنها، بس���بب ارتباطهم 
بالطبيع���ة ومظاهره���ا، لكونه ال يع���رف فكرة 
الفص���ل بين الدين والحياة، كم���ا هو الحال في 
معتقداتهم القديمة، ولكون���ه يقدم إجابات أكثر 
إقناعاً لتس���اؤالت الكون من معتقداتهم البسيطة 

الساذجة.
وبانتشار اإلسالم في إفريقيا؛ صار االرتباط 
به في السياق االجتماعي وثيقاً أكثر من ذي قبل، 
وأوسع مجاالً، حيث لم يعد السياج االجتماعي هو 
سياج القبيلة فحس���ب، بل أصبح سياجاً شعوبياً 
وأممي���اً.. وأصبح الق���ادة الدينيون ه���م القادة 

الحقيقيين للمجتمعات اإلفريقية.
تتجلى س���لطة الدين، تقليدياً كان أو سماوياً 
)بحس���ب التصنيف الش���ائع(، عل���ى المجتمع 
اإلفريقي، بص���ورة واضحة في الموروث الثقافي 
واالجتماعي، على وج���ه الخصوص في إفريقيا 
الغربية، ويظهر ذلك في كثير من الس���مات، منها 

على سبيل المثال:
1- تاأكيد االنتماء واالرتباط بالمجتمع:

بطبيعته،  اجتماع���ي  اإلفريق���ي  اإلنس���ان 
وتشكل هذه الس���مة كل حياته؛ ثقافته واعتقاده، 
وسلوكه وطقوس���ه. واألديان اإلفريقية هي تعبير 
عن طريقة عيش العش���يرة والقبيلة، وتماس���كها 
االجتماعي، الذي يشمل األحياء واألموات، وحتى 
مظاهر الطبيعة من حولها، من حيوانات ونباتات، 

وأحجار وجبال.. إلخ.
بل إن األس���اطير المتعلقة بالخلق، لدى كثير 

من القبائل والعشائر اإلفريقية، تتخيل أن الخالق 
كان يعيش مع خلقه في مجتمع واحد، وفي عالقة 
قوية أشبه بعالقة أبوية، وأن االنفصال بين الخالق 
وخلقه حدث بس���بب تصرفات لبعض البش���ر ال 
يرضاها. من ذلك )أس���طورة الخلق( عند قبيلة 
مين���دي mende بغرب إفريقي���ا، و)أولدومير( 

Oldomare  عند اليوربا في نيجيريا.
كما تسود تسمية اإلله الخالق ب�»الجد« عند 
قبائل غرب إفريقيا الوثنية، يقول كوفي: »إن للجّد 
عند قبائل غرب إفريقيا تقدير خاص، وتس���مية 
الرّب بالج���د توافق ذلك التقدير والتعظيم الذي 
يعطونه للرب، وال يلزم من التسمية جعله بشرياً. 
ويُعد »الجد« عندهم رأس العائلة، وهو الشخص 
الذي ترجع إليه كل القضايا ليحكم فيها، ويحظى 
باحترام وتقدير كبيرين جداً، ويرس���خ رؤس���اء 
القبائل وبقية الكب���ار فيها لهذه المفاهيم بنفس 
القدر، فإن تسمية الرّب بالجد األكبر، أو السلف 
األعظ���م منبثقة من الدور ال���ذي يؤديه كرئيس 

وقائد أعلى للمجتمع))).
وعن���د قبيلة الدوجون، ف���ي مالي، تعتبر كل 
 Ginna )أس���رة بيتها معبداً، ورب األسرة )جنا
هو كاهنها، أما الكاه���ن األكبر للجماعة فيُعرف 
باس���م »هوجون« Hogon، وهو مقدس لديهم، 
 ’Le’be )ويزعمون أن ثعباناً يُعرف باس���م )ليبه

يمثل الجد األول))).
بالقبيلة  االرتباط  ���د  تجسِّ وعبادة األسالف 
والمجتم���ع، لدرجة اعتبار الموت���ى أحياء ولهم 
تصرفات، حتى في الطقوس التي تُس���مى »إراقة 
الدم���اء«، التي تمارس لالتصال بالموتى، قبل أن 

في غرب  التقليدية  الأديان  الح�سن،  عا�سم محمد  انظر:    (((
اإفريقيا. - مجلة قراءات اإفريقية - العدد الثالث - ذو الحجة 

429)ه�/ دي�سمبر 2008م
)2)  هوبير دي�سان، مرجع �سابق، �ص52.
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يش���رب المرء منهم خمراً أو ماًء فإنه يريق بعضاً 
على األرض، وقبل أن يأكل يلقي بلقمة من طعامه 
على األرض، ويعتقد أنه بهذا قد أعطى سلفه ما 

يحتاج إليه من ماء أو خمر أو طعام.
ويعّب���ر ع���ن اإيمانه���م به���ذا ال�صاع���ر ال�صنغال���ي 

براغو ديوب Brago Diop قائاًل:
اإنهم ماتوا.. لم يذهبوا اأبدا

اإنهم هناك في الظالل الكثيفة
الموتى لي�صوا تحت االأر�ض

اإنهم في االأ�صجار حين ت�صدر حفيفا
اإنهم في االأخ�صاب حين ت�صدر اأنينا

اإنهم في تلك المياه الجارية
اإنهم في االأكواخ.. اإنهم و�صط الح�صود
2- الدين في ال�صلوك االجتماعي:

يتداخ���ل الدين م���ع الس���لوك االجتماعي 
لإلفريقي، بل إن الدين هو األس���اس في تفسير 
النش���اطات الحيوية لبعض القبائ���ل اإلفريقية، 
فقبيلة »الماس���اي« في ش���رق إفريقيا- مثاًل- 
يعتقدون أن »خلق العالم يجري تناقله من عشيرة 
إلى أخ���رى ومن جي���ل إلى جيل، وطبق���اً لهذه 
األس���اطير فإن اإلله قد منح الماش���ية ذات مرة 
ألحد أبنائه، وهو الس���لف الذي تنتمي إليه قبيلة 
ون أنفسهم مالكي كل  »الماساي«؛ وعليه فهم يُعدُّ
الماش���ية، ويرون أن الش���عوب األخرى ليس لها 
الحق في امتالك الماشية؛ ولذلك فإنهم يقومون 
بس���لب الماش���ية من القبائل األخرى؛ ألنها حق 

شرعي لهم«))).
3- تاأثير االإ�صالم في الموروث ال�صعبي:

اإلس���الم، كان قريباً من طبيع���ة اإلفريقي، 
لما يقدمه من نظام تش���ريعي معجز، فالشعائر 

مجلة  اإفريقيا،  في  القبيلة  دور  ال�سنو�سي،  الدين  نجم    (((
432)ه�  الآخرة  جمادى   ،(8( رقم  العدد  اإفريقية،  قراءات 

- اأبريل ))20م.

والمعام���الت تعتني بالمجتمع، وتدعم تماس���كه 
وترابط���ه، بممارس���ات عملي���ة.. وله���ذا كانت 
العبادات الجماعية، مثل الصالة والصيام والحج، 
من أكثر األسباب التي أدت إلى انجذاب األفارقة 
نحو اإلسالم.. هذا بجانب التعامالت االجتماعية 
في التجارة والبيع والش���راء، والصدقة والنفقة، 
التي كانوا يعايش���ونها ف���ي تعامالتهم مع التجار 

المسلمين الذين وفدوا إلى بالدهم.
ومع انتشار اإلسالم، ودخول القبائل والعشائر 
اإلفريقية فيه، تالش���ت كثير من العقائد الوثنية 
واألرواحية التي كانت س���ائدة قبل���ه، وإن بقيت 
بعض الطقوس والممارس���ات متفشية حتى بين 
المسلمين، ولكن اإلسالم أحدث تأثيرا كبيراً في 
الثقافة اإلفريقية، وش���ّكل إلى حدٍّ كبير العادات 
والتقاليد اإلفريقي���ة، وأصبح موضوعاً مهماً في 

الموروث الثقافي واالجتماعي.
بل أحدث أيض���اً نقالت كبي���رة، حتى على 
القبائل؛  المفس���رة ألصول  األس���اطير  مستوى 
كاالحتف���اء بالحيوانات ومظاه���ر الطبيعة عند 
القائلين بالطوطم.. فص���ارت القبائل اإلفريقية 
بعد اعتناقها اإلس���الم تبحث عن أصول نشأتها 
في روايات تربطها باألصول العربية، أو بنس���ب 
األنبياء، وتجعلها أصاًل يعود إليه نس���ب القبيلة، 
فقبائل الفوالني- مثاًل- تُرجع نسبها إلى إبراهيم 

اإلسالم أحدث تأثيرًا
 كبيرًا في الثقافة اإلفريقية، 
وشكل إلى حدٍّ كبير العادات 

والتقاليد اإلفريقية
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عليه الس���الم، وكثير من القبائل تحتفظ بروايات 
شعبية تُرجع نسبها للعباسيين أو األمويين. 

وتش���تهر رواية عند قبيلة الهوس���ا تقول إن 
أصلهم رجل اسمه »بيازيد«، وهو ابن أمير بغداد، 
هاجر مع إخوٍة له كثيرين، فانقسموا أربعين فرقة، 
اتجه بيازيد وحده بعشرين فرقة إلى مملكة برنو، 
حيث قام ملكها بتزويج���ه ابنته، ثم دب الخالف 
بينهما، فهرب بيازيد بزوجته إلى مدينة »جبس« 
حيث تركها هناك ألنها كانت حبلى، فوضعت ولداً 
اس���مه »برام«، أصبح فيما بعد أمير جبس، بينما 
واصل بيازيد هجرته حتى وص���ل مدينة »دورا« 
التي كانت تحكمها امرأة تُدعى »دوراما«، فتزوج 
م���ن ابنتها، وأنجب منها ذرية أسس���ت من بعده 

إمارات الهوسا السبع))).
وتنتش���ر لدى كثير من القبائ���ل اإلفريقية، 
وبخاصة التي أسست الممالك في إفريقيا، رواية 
النسب العربي، حيث تسود رواية المسلم العربي 
الغريب، الذي يلجأ إلى القبيلة فاراً، فيتزوج فيها، 
ويحص���ل أبناؤه من بعده على الس���يادة والملك، 
نج���د هذا األمر ل���دى »الفونج« الذين أسس���وا 
السلطنة الزرقاء في »سنار«، ولدى »الفور« الذين 
أسسوا مملكة »دارفور«، وكذلك لدى أمراء »برنو« 
و»كان���م«، وغيرها من الممالك اإلس���المية التي 

نشأت في إفريقيا جنوب الصحراء.
وم���ن تأثيرات اإلس���الم كذل���ك؛ الموروث 
الش���عبي الذي يتعلق باإلصالح االجتماعي، مثل 
فكرة الملك »الخليفة« الذي يقيم الشرع والدين، 
ولعلّهم يعن���ون بذلك ما ورد ف���ي حديث االثني 
عشر خليفة، الذي ورد في الصحيحين، عن جابر 
بن َس���ُمَرةَ قال: َدَخلُْت مع أَب���ي على النَِّبيِّ َصلَّى 

)))  نادية عبد الفتاح الباجوري، الحكايات ال�سعبية عند الهو�سا 
الهيئة  الثقافية،  الأنثروبولوجيا  في  درا���س��ة  نيجيريا،  في 

الم�سرية العامة للكتاب- القاهرة، 5)20م، �ص76.

اللَُّه َعلَيِْه َوَسلََّم، َفَس���ِمْعتُُه يقول: »ِإنَّ هذا األَْمَر 
ال يَنَْقِضي حتى يَْمِضَي فيهم اثْنَا َعَش���َر َخِليَفة«، 
. َقاَل: َفُقلُْت ألَبي:  َقاَل: ثُمَّ تََكلََّم ِبَكالٍم َخِفَي َعلَيَّ

َما َقاَل؟ َقاَل: »ُكلُُّهْم ِمْن ُقَريٍْش«))).
وفي ه���ذا الباب تأتي القص���ة التي أوردها 
الش���يخ محمود كعت صاحب )تاري���خ الفتاش(، 
عن »الخليفة الحاج أس���كيا محمد« ملك مملكة 
»سنغي« مع اإلمام السيوطي، عندما قابله بمصر 
وه���و في طريقه للحج، وكيف أنه أخبره عن عدد 
الخلف���اء، وأن منه���م خليفتين بالس���ودان، وأنه 

أحدهم«))).
وتأتي في ه���ذا الباب أيضاً عقيدة »المهدي 
المنتظر« التي هي عميق���ة الجذور في إفريقيا، 
التي ش���هدت عدداً كبيراً من أدعي���اء المهدية، 
أش���هرهم المهدي »محمد بن التومرت« )48٥-
٥24ه����( مؤس���س دول���ة الموحدي���ن )1121-
1269م(، ومحم���د أحم���د المهدي الس���وداني 
)1843-1886م(، وكانت تلك الفكرة س���بب في 
هج���رات كثير من األفارقة من غرب إفريقيا إلى 
أواسطها وشرقها، طلباً لشهود المهدي المنتظر 

واتباعه))).
ر�ب�����ع�����ًا: �الإ������س�����ام و�ل���ت���ح���والت 

�الجتماعية في �إفريقيا:
1- االنت�صار ال�صلمي لالإ�صالم في اإفريقيا:

في معظ���م إفريقيا جنوب الصحراء، لم يكن 
الفتح اإلس���المي هو الطريق الممهد النتش���ار 

)2)  البخاري، رقم )7222)، وم�سلم واللفظ له، رقم ))82)).
الر�سالة-  موؤ�س�سة  الفتا�ص،  تاريخ  التنبكتي،  كعت  محمود    (3(

بيروت، ط)-4)20م، �ص )92، 94).
المهدي  اأحمد  المهاجرين: خليفة محمد  اأ�سهر هوؤلء  )4)  من 
ب�  ال��م�����س��ه��ور  ت��ور���س��ي��ن،  ب��ن محمد  ع��ب��د اهلل  ال�����س��ودان��ي، 
للقاء  طلبًا  ال�سودان  اإلى  والده  مع  هاجر  الذي  »التعاي�سي«، 
المهدي المنتظر قبل ظهوره، حيث �ساد العتقاد لديهم اأنه 

�سيظهر في ال�سودان.
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اإلس���الم في تلك المناطق، كما هو الش���أن في 
ش���مال إفريقيا، بل إن غال���ب البلدان اإلفريقية 
عرفت اإلس���الم عن طريق الدعوة السلمية، فقد 
دخل اإلسالم مملكة غانا الوثنية قبل أن يفتتحها 
المرابطون عام 1076م، حيث يش���ير المؤرخون 
إلى المكانة العظيمة التي حظي بها المس���لمون 
في بالط ملوك غانا، وإلى الوجود الكبير والمميز 
للجالية المس���لمة في »ُكمب���ي صالح« عاصمة 
المملكة، حي���ث كان الحي اإلس���المي من أكثر 

أحياء المدينة تميزاً.
حت���ى إن البكري في )المس���الك والممالك( 
يش���ير إلى أنهم بلغوا مناصب كبيرة في البالط 
الملكي، خاصًة في عهد الملك »بس���ي« وخليفته 
»تنكامنين«، حيث كان منهم الوزراء والمستشارون، 
وأنه كان في قصر الملك مس���جد يصلي فيه من 
يفد عليه من المسلمين، بل إن عدد المساجد في 
الحي اإلسالمي بلغ اثني عشر مسجداً، وفي كل 
مسجد مدرسة للعلم، وبئر عذبة يحرثون بجنبها 

الفواكه والخضروات))).
لقد كان لس���يادة اإلسالم، في شمال إفريقيا 
والمغرب العربي، أثرها الكبير في هذا االنتشار 
الس���لمي في غرب إفريقيا، حيث سبقت قوافُل 
التجار الجيوَش إلى ما كان يُعرف في ذلك الوقت 
ب�»بالد السودان«)))، فمنذ القرن الثاني الهجري 
ب���دأت القبائل العربية في التوغل جنوباً في بالد 
الس���ودان، ولم تقف الصحراء عائقاً أمامها، كما 
تدافع التجار المسلمون إلى تلك المناطق، يحملون 
بضائعهم النفيس���ة المغرية بالنس���بة لألفارقة، 
من األقمش���ة واللباس الفضفاض المميز، ومن 

)))  البكري، الم�سالك والممالك، )367/2).
على  للدللة  ال��ع��رب  اأطلقه  م�سطلح  ال�����س��ودان«:  »ب��الد    (2(
من  وت��ب��داأ  الكبرى،  ال�سحراء  جنوب  تقع  التي  الأرا���س��ي 
بالنيل  وتنتهي  القارة،  غرب  في  الأطل�سي  المحيط  �سواحل 

الأبي�ص في �سرقها.

الزجاج الملون، ومن التواب���ل البهارات وغيرها، 
وكان���وا يحملون معهم أيضاً دينه���م، وأخالقهم، 
ومعاملته���م الطيبة، وكان���وا يحملون معهم أيضاً 
علمهم ومعرفتهم بالق���راءة والكتابة، وهو التميز 
ال���ذي أهلّهم لنيل مكانة عالي���ة في المجتمعات 

اإلفريقية.
وكان للدع���اة والمصلحين الفضل في نش���ر 
تعاليم اإلس���الم في إفريقيا، وتعليم الناس الدين 
وتصحيح عباداتهم وعقائدهم، كما كانوا يصحبون 
الملوك ويعلمونهم الفقه والدين، ويس���اعدون في 
صالحهم، وقد الحظ ذل���ك الرحالة األوروبيون 
الذي���ن زاروا إفريقي���ا، حيث الحظ���وا حضور 
ش���يوخ برابرة وعرب في قص���ور ملوك »كاجور« 
و»جول���وف«، في الس���نغال الحالي���ة، يصحبون 
األمراء ويلقنونهم الفقه، وقد حكى »فرانس���يس 
كولهو« عن ملك س���الوم أنه »كان يتجول مع عدد 
كبير من الشيوخ البيض القادمين من تلمسان«))). 
ويروي المؤرخون أن سلطان مقديشو خّصص 
داراً مرتب���ة ومجهزة لضيافة العلم���اء والفقهاء 
الذين يف���دون على مقديش���و، وخّصص أخرى 
إلقامة طالب العلم ورعايتهم والقيام بأمرهم))).

المحلي����ة  للثقاف����ات  االإ�ص����الم  احت����واء   -2
االإفريقية:

الس���لمية النتش���ار  الطبيعة  ف���ي  المتأمل 
اإلس���الم في إفريقيا، واالتس���اع السريع لرقعة 
انتش���اره، وتمدده المستمر حتى يوم الناس هذا، 
يالحظ س���هولة تقبُّل اإلفريقيين له���ذا الدين، 
وهذا األمر يُشير إلى عناصر االستيعاب الثقافي 

معالم  ال�سنغال:  في  الم�سلمون  �سيال،  محمد  القادر  عبد    (3(
الأمة- قطر، ط)- �سل�سلة كتاب  الم�ستقبل،  واآفاق  الحا�سر 

406)ه�، �ص)2).
�سرقي  ف��ي  الإ���س��الم  انت�سار  النقيرة،  اهلل  عبد  محمد    (4(
الريا�ص،    - المريخ  دار   - له  العرب  ومناه�سة  اإفريقية، 

�ص274.
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الكبيرة التي ينطوي عليها اإلس���الم بوصفه ديناً 
يرتكز على تثبي���ت الفطرة، ونفي م���ا لحق بها 
يِن َحِنيفاً ِفْطَرةَ  من انحراف، }َفَأِقْم َوْجَه���َك ِللدِّ
اللَِّه الَِّتي َفَطَر النَّاَس َعلَيَْه���ا اَل تَبِْديَل ِلَخلِْق اللَِّه 
يُن الَْقيُِّم َولَِك���نَّ أَْكثََر النَّاِس اَل يَْعلَُموَن{  َذِلَك الدِّ
]الروم: 30[، والمجتمعات اإلفريقية، على الرغم 
من وقوعها في الش���رك، ظلت تحتفظ بكثير من 
ميراث الفطرة، في رعايتها للعفة، والُخلق القويم، 

وتجانسها مع الطبيعة.
كل هذه العوامل جعلت اإلسالم يشكل مؤثراً 
مهماً في الثقافة اإلفريقي���ة، وأدت به في نهاية 
األمر إلى احتوائها واستيعابها بسهولة ويسر، بعد 
نفي ما أصابها من انحرافات تتمثل في الش���رك 
بالل���ه تعالى، وعبادة الوس���طاء بينه وبين خلقه، 
واالعتقاد في األس���اطير المتعلقة بتفسير نشأة 

الخلق، وتأثير الموتى، والسحر والكهانة... إلخ.
ولم يحدث اإلس���الم هّزات عنيفة في البنية 
االجتماعي���ة واالقتصادية والثقافية في إفريقيا، 
فقد ظلت معظ���م تقاليد الحياة األس���رية على 
صورته���ا الِعرقية لع���دم تناقضها م���ع الثقافة 
اإلس���المية، فيما عدا بعض الع���ادات المتعلقة 

بالمبالغة في تعدد الزوجات أو زواج المحارم. 
وكان الهتمام المسلمين األوائل الذين قدموا 
للب���الد اإلفريقية، تجاراً كان���وا أو دعاة وعلماء، 
بالجوانب الروحية والش���عائرية، بجانب الصدق 
في المعامالت، أثره الكبي���ر في جذب األفارقة 
التماس���ك االجتماعي  لإلس���الم، فضاًل ع���ن 
والوحدة واإلخاء الذي تحمله الشعائر اإلسالمية، 
كما في ص���الة الجمعة والجماعة والحج والزكاة 

والصدقات.   
3- بع�����ض مظاه����ر التح����والت الت����ي اأحدثه����ا 

االإ�صالم في المجتمعات االإفريقية: 
أحدث اإلس���الم تح���والت كبي���رة في حياة 
األكبر هو  والتط���ور  اإلفريقي���ة،  المجتمع���ات 

إخراجهم من ظلمات الوثنية إلى نور اإلس���الم، 
وبعد أن جلّى لهم حقائق الكون الكبرى التي كانت 
أسئلة ظلوا يبحثون لها عن إجابات فيما ينسجونه 
من أساطير، وما يبتدعونه من حكايات وأقاويل؛ 
ما هي حقيقة الوجود؟ ومن موجده؟ والهدف من 
الوجود؟، ما مركز اإلنسان من هذا الوجود؟ وما 

عالقته بالموجودات من حوله؟
باإلضافة إلى ذلك؛ قّدم لهم اإلسالم الهداية 
ف���ي التعامل م���ع كل هذه الحقائ���ق، بعيداً عن 
األساطير، والس���حر والكهانة، بطريقة تخاطب 

العقل والوجدان. 
وبجانب ذلك؛ أحدث اإلسالم تحوالت ونقالت 
كبيرة ف���ي النمط االجتماعي والثقافي الذي كان 

سائداً في إفريقيا، ومن أهم تلك النقالت:
3/1- من القبيلة اإلى القومية:

كان���ت المجتمع���ات اإلفريقي���ة تعتمد على 
ما ورثته من أس���الفها من تنظيمات اجتماعية، 
وكانت رابطة العش���يرة والقبيلة هي األساس في 
ه���ذه التنظيمات اإلفريقية، ولما جاء اإلس���الم، 
أوج���د آصرة جديدة جمع���ت األفارقة على غير 
النس���ب، هي رابطة العقيدة، بيد أن اإلسالم لم 
يهدم رابطة العشيرة والقبيلة بل عزز مكانتها بما 
أضاف���ه إليها من بُعد رس���الي، وكان ذلك أدعى 
إل���ى توثيق روابطه���ا مع القبائ���ل األخرى التي 
اجتمعت معها على اإلسالم، مثل قبائل الفوالني 
التي تنتش���ر على نطاق واسع في غرب إفريقيا، 
والذين »رغ���م اختالف أصوله���م؛ فإنهم ُعرفوا 
بعمق عقيدتهم اإلس���المية، وإنجابهم العديد من 
المعلمين والدعاة، حتى أُطلق عليهم لقب »قبيلة 
الدعاة اإلسالميين« كونهم أكثر الشعوب مساهمة 
في نش���ر اإلس���الم في غرب إفريقي���ا، إضافًة 
لكونهم عنصر الوحدة بين ش���عوب وقبائل غرب 
إفريقيا، رغم المحاوالت التي بذلها االس���تعمار 
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للقضاء عليهم«))).
وفي مطلع القرن التاس���ع عش���ر الميالدي؛ 
تمكن الفوالني تحت قيادة الشيخ المصلح عثمان 
دان فوديو، من تجميع المسلمين في بالد الهوسا، 
وتأسيس الدولة التي ُعرفت باسم »خالفة سكتو 

اإلسالمية«.
ومثل قبائل الهوس���ا، الت���ي حكمت منطقة 
جنوب النيجر وشمال نيجيريا، منذ القرن التاسع 
الميالدي حتى القرن الثالث عشر، حيث أسسوا 
س���بع إمارات مش���هورة، تُعد من أكبر القوميات 

اإلسالمية في نيجيريا اليوم.
3/2- من البداوة اإلى المدنية:

ومن أكبر النقالت، التي أحدثها اإلسالم في 
الش���عوب اإلفريقية، أنه نقلها من البداوة، حياة 
مجتمعات الرعي والصيد والزراعة البسيطة، إلى 
حياة التمدن والحضارة، حيث أدى توافد التجار 
المس���لمين المس���تمر إلى األعم���اق اإلفريقية، 
خاصًة في السودان الغربي، إلى وجود طرق ثابتة 
للقواف���ل التجارية، وكان من الضروري أن تتحول 
المناطق والقرى التي تقع في تقاطع طرق القوافل 
إلى مراكز تجارية كبيرة، األمر الذي أسهم بشكل 
أو بآخر في تحويل النشاط االقتصادي التقليدي 
ل���دى اإلفريقيين، من الصي���د والرعي والزراعة 

البسيطة إلى التجارة والصناعة.
وأدى ازدهار التجارة إلى تطور ونش���أة مدن 
جديدة، فف���ي القرنين الرابع عش���ر والخامس 
عش���ر، على عهد دول���ة غانا، ازده���رت مدينة 
»أودغست«، فكانت محطة تجارية رئيسة، ومدينة 

مزدهرة بأسواقها تحظى بأجود أنواع الذهب.
وعلى عهد دولة مالي »اإلس���المية« ظهرت 

)))   مبارك بن ال�سافي جعفري، العالقات الثقافية بين توات 
للن�سر  ال�سبيل  دار  2)ه���،  القرن  خ��الل  العربي  وال�سودان 

والتوزيع- الجزائر، ط)-2009م، �ص82.

مدن مثل: »والتة« و»س���جل ماس���ة« و»تكدا«)))، 
وغيرها من الحواضر في الغرب اإلفريقي.

وكذل���ك األم���ر بالنس���بة لش���رق إفريقيا، 
يقول بازل دافدس���ون »ولكن الذي ال يش���ك فيه 
المؤرخون، هو أن القرن الحادي عشر شهد عند 
ختامه كثيراً من مراكز التجارة على طول الساحل 
ش���ماله وجنوبه، تنمو وترتقي إلى مدن يحكمها 
عرب مس���لمون خلص، أو عرب س���واحليون، أو 
جماعات متفرقة من الس���واحليين، ويعيش فيها 
مزيج من هؤالء جميعاً، وكان سلطان الوالة يمتد 
جنوباً حتى »س���فاال« أكبر الموانئ التجارية في 
الش���طر الجنوبي، تمتد وراء سلس���لة الهضاب 

الروديسية«))).
وبمجيء القرن 16 الميالدي ازدهرت الحياة 
اإلسالمية في إفريقيا، وانتشرت حواضر التعليم 
في كلٍّ من »تمبكتو« و»جينيه« و»سكتو« في الغرب، 
و»زيلع«  و»زنجبار«  و»ممبسة«  و»سوفاال«  و»هرر« 
في الش���رق، و»كانم« و»برنو« و»وّداي« و»باقرمي« 
في الوسط، وتوثقت الصلة بين البالد اإلفريقية 
والحواض���ر اإلس���المية في الحج���از والمغرب 

ومصر والسودان وتونس، وغيرها.)))
3/3- نمط القيادة:

تح���ول نمط القي���ادة التقلي���دي الذي كان 
ش���ائعاً لدى القبائل اإلفريقي���ة، حيث كان زعيم 

في  الم�سلمين  التجار  اأث��ر  الحاج،  محمد  الأمين  امتثال    (2(
اإفريقيا،  غ��رب  ف��ي  الإ�سالمية  والثقافة  الإ���س��الم  انت�سار 
2006م،  الخرطوم،  جامعة  التاريخ،  في  ماج�ستير  اأطروحة 

�ص )48-49)، بت�سرف.
)3)  بازل دافيد�سون، اإفريقيا تحت اأ�سواء جديدة، دار الثقافة 

للطباعة والن�سر والتوزيع، �ص )279-278).
)4)  ال�سادق اأحمد اآدم،  ن�ساأة الممالك والدويالت الإ�سالمية 
الموؤتمر  اأب��ح��اث  م��ن  ن��م��وذج��ًا،  وداي  مملكة  اإفريقيا:  ف��ي 
2006م،  الخرطوم– نوفمبر  اإفريقيا،  في  الإ�سالم  الدولي: 
جامعة اإفريقيا العالمية– جمعية الدعوة الإ�سالمية– وزارة 

الإر�ساد والأوقاف ال�سودانية.
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القبيلة ومعه الساحر أو الكاهن هم المسيطرين 
على الس���لطة الزمنية والروحية ف���ي القبيلة أو 
المملكة. ولكن بظهور اإلس���الم، ودخول األفارقة 
اإلمبراطوريات اإلسالمية،  الممالك  ونشوء  فيه، 
صار الملك أو السلطان هو رمز السلطة الزمنية، 
ويعتمد اعتماداً أساس���ياً على الفقهاء والعلماء، 
ويهت���م بجلبهم إلى مملكته من كل مكان، وجعلهم 

موضع استشارته.
نالح���ظ ذلك بصورة كبيرة في س���ير بعض 
األمراء الملوك الصالحين، مثل ملك الس���نغاي 
أس���كيا محمد، الذي قال عن���ه صاحب )تاريخ 
الفتاش( »وجَعَل للقضاة إذا جاؤوه يأمر ِبَبس���ط 
حصير الصالة لهم، وجَعَل للَمَزاِمين أن يجلس���وا 
عن يساره، وال يقوم ألحٍد إال للعاِلم والُحّجاج إذا 

َقِدُموا من مكة«))).
بل أصبح العلماء الدع���اة المصلحون الذين 
قاموا بحركات جهادية هم قادة الدول وأمراءها، 
أمثال الش���يخ »ألمامي عبد القادر كن« )1728–

1810م( في منطقة »فوتاتورو«، والش���يخ »عثمان 
دان فودي« )174٥-1817م( في نيجيريا، والشيخ 
»أحمد لوب���و الماس���يني« )177٥-1844م( في 
منطقة ماس���ينا في مالي، والحاج »عمر الفوتي« 

)1794-1864م( في منطقة فوتا بالسنغال. 
3/4- اأنماط ال�صلوك:

ولقد ش���مل التأثير الثقافي لإلس���الم كثيراً 
من أنماط الس���لوك لدى المجتمعات اإلفريقية، 
فأحدث فيه���ا تحوالت واضحة، وبصورة جذرية، 
كتغيير نظام »االنتس���اب لألم« الذي كان سائداً 
في معظم المجتمعات اإلفريقية، خاصة مجتمع 
إمبراطورية »س���نغاي«، حيث كان الرجل يُنسب 
لعائل���ة أمه، بل يحظ���ى )الخ���ال( بحقوق أكثر 

)))  محمود كعت، تاريخ الفتا�ص، �ص92.

من حقوق األب)))، وعلى هذا األس���اس كان يتم 
التوريث في الملك، على نحو ما كان عليه الحال 
في ممالك النوبة في س���ودان وادي النيل، وبعد 
انتشار اإلسالم تغّير هذا النظام وحّل محله نظام 

االنتساب لألب.
كما تالش���ت األنظمة الطبقي���ة التي كانت 
سائدة في كثير من المجتمعات اإلفريقية، وكذلك 
انتشرت األسماء العربية بشكٍل كبير في إفريقيا 

المسلمة.
وح���ّرم اإلس���الم تحريماً قاطع���اً كثيراً من 
العادات التي كانت ترتبط بالموت في المجتمعات 
اإلفريقي���ة، مثل دفن متعلقات الميت معه، أو في 
بعض األحيان دفن األحياء مع الميت، وغيرها من 
الممارس���ات الوثنية مثل تقديم القرابين، وإراقة 

الدماء للتواصل مع للموتى... إلخ.
وم���ن الظواهر الب���ارزة التي أش���ارت إليها 
المصادر اإلسالمية ظاهرة انتشار الحجاب بين 
النس���اء، خاصة في الحواضر اإلسالمية، يصف 
ال���وزان الحياة االجتماعية في تنبكتو فيقول: »ما 
زالت نساء المدينة متحجبات باستثناء الجواري 

الالئي يبعن كل المطعومات«))).
وفي ممباسا في شرق إفريقيا تزاوج الوافدون 
العرب األوائل مع الس���كان المحللين، ونش���روا 
اإلس���الم بينهم، لينتج عن ذل���ك التمازج الثقافة 
ا،  الس���واحيلية اإلس���المية المهيمنة في ُممَبسَّ
وذلك ظاهر في مساجدها الكثيرة، وأزياء أهلها، 
حيث ترتدي نساء المسلمين الحجاب اإلسالمي، 
وهو عادًة يكون أس���ود اللون، ويُطلق عليه اس���م 

)2)  عبد اهلل عي�سى، اأثر الإ�سالم على المجتمع الإفريقي خالل 
من�سورة  درا�سة  نموذجًا،  �سنغاي  مملكة  6)م  0)ه�/  القرن 
بمجلة القد�ص المفتوحة لالأبحاث والدرا�سات، ع36، حزيران 

5)20م.
الغرب  دار  اإفريقيا،  و�سف  ال���وزان،  محمد  بن  الح�سن    (3(

الإ�سالمي، ط2-983)م، �ص )65)، 66)، 67)).
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»بويب���وي«، وبعضهن يلبس���ن النق���اب، أما بقية 
النساء فيلبسن اللباس التقليدي، وهو عبارة عن 
قميص ذي أل���وان ونقوش فاتحة، ومصنوع عادة 

من القطن يُسمى »كانغا«.
كما انتش���رت األزياء العربية وسط الرجال 
بش���كٍل كبير، وبش���كل خاص تأثر مسلمو غرب 

إفريقيا بالنمط المغربي في اللباس))).
3/5 - الرافد الح�صاري: 

لقد كان أثر الحضارة اإلسالمية واضحاً جّداً 
في المجتمعات اإلفريقية، ويتمثل فيما أحدثه من 
نقالت كبيرة، بنش���وء الممالك واإلمبراطوريات 
الكبرى، مثل مملكة »مالي« التي قامت على أنقاض 
»إمبراطورية غانا الوثنية«، ومملكة »سنغاي« التي 
خلفت »مالي«، وفي اإلمارات والممالك اإلسالمية 
التي نش���أت في السودان األوس���ط، مثل »برنو« 
و»كانم«، و»دارفور«، و»الفونج« في س���ودان وادي 
النيل، وصوالً إلى الممالك واإلمارات اإلسالمية 
التي نشأت فيما كان يُعرف باسم »ساحل الزنج« 

في شرق إفريقيا.
وتجلى االمتداد الحض���اري بصورة واضحة 
في كل تلك الدول اإلسالمية، من حيث االرتباط 
ببقي���ة أج���زاء العالم اإلس���المي، واس���تقبال 
المؤث���رات الثقافية بصورة مس���تمرة، واالنفعال 
بها، بل واإلس���هام فيها بشكٍل كبير، يشهد بذلك 
العلم���اء الذين أنجبتهم الحواضر اإلفريقية، مثل 
الس���عدي، وأحمد بابا التنبكتي، ومحمود كعت، 
والزيلع���ي، وغيرهم م���ن العلماء ال���ذي رفدوا 
الثقافة اإلس���المية بالمؤلف���ات القيمة، وتزخر 
المكتبات اإلفريقية ف���ي تنبكتو وغيرها باآلالف 
من المخطوطات اإلسالمية النادرة، التي ما تزال 

حتى اليوم تجذب اهتمام الباحثين.

)))  القلق�سندي، �سبح الأع�سى، مطابع الهيئة الم�سرية العامة 
للكتاب- القاهرة 985)م، )299/5).

التح����ول  عل����ى  الم�صاع����دة  العوام����ل   -4
االجتماعي:

ساهمت عدة عوامل فيما أحدثه اإلسالم من 
تحوالت اجتماعية في إفريقيا، ومنها:

4/1 - الهجرات: 
فعلى فت���رات متفاوتة هاج���رت مجموعات 
كبيرة من المس���لمين عرباً وبرب���ر، وغيرهم من 
األجناس، إل���ى إفريقيا، حملوا معهم اإلس���الم 
وثقافته إلى إفريقيا، كما حملوا العلم والمعرفة.

وغالب���اً ما كانت تلك الهجرات جماعية، مثل 
هجرات القبائل واألسر التي وفدت من الجزيرة 
العربية، مثل هج���رات بني مخزوم، وهجرات آل 
الجلندي، وما يُعرف بهجرات »اإلخوة السبعة« من 
قبيلة الحارث العربية، ش���رق إفريقيا، وهجرات 
القبائ���ل البدوية إلى الس���ودان ف���ي القرن 13 

الميالدي. 
وأحيان���اً تكون الهج���رات هجرات من داخل 
إفريقي���ا، مثل هجرات قبائل الفوالني من أقصى 
غرب إفريقيا إلى أواس���طها، وهجرات ما يُعرف 
ب�»عرب الشوا« من شرق إفريقيا إلى بحيرة تشاد.
وأحيان���اً تأخ���ذ الهج���رات ش���كاًل فردياً، 
مث���ل هجرات العلماء والدع���اة الذين وفدوا إلى 
الممال���ك اإلفريقية بغرض نش���ر العلم والدعوة 

لإلسالم، واستقروا بها.
4/2 - الحج:

الحج يعتبر من أكب���ر المؤثرات، وقد ُعرف 
المس���لمون األفارقة بش���غفهم بزي���ارة األماكن 
المقدس���ة، ويكتس���ب الحاج مكان���ة كبيرة في 
المجتمعات اإلفريقية، وقد أش���رنا إلى ما نقله 
صاح���ب )تاريخ الفتاش(، من أن الملك أس���كيا 
محمد لم يكن يقوم ألحد إال للعلماء أو الحجاج!

وتُعتب���ر الرحلة للحج م���ن أعظم المآثر في 
إفريقيا، حتى اشتهرت فيها طرق معروفة »بطرق 
الحج«، عمرت بسببها مدن وقرى كانت تقع على 
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الطريق، مثل طريق »تنبكتو– تاوديني- المغرب«، 
فس���اهمت في نش���ر اإلس���الم والمعرفة، حيث 
كان كثي���ر من الحجاج ال يع���ودون إلى أوطانهم، 
ويستقرون في بعض محطات الطريق، وهذا كثير 

على وجه الخصوص عند قبائل الفوالني.
واش���تهرت بعض رحالت الحج بشكل خاص، 
مثل رحلة »موسى منسا« أحد ملوك مالي، ورحلة 
»الملك أس���كيا محمد« ملك س���نغاي، التي لقي 
فيها اإلمام الس���يوطي بمصر، ومنها كذلك رحلة 

»الحاج عمر الفوتي«))).
4/3 - التعليم:

نشطت في المدن اإلسالمية التي نشأت في 
إفريقيا حركة علمية واس���عة، وانتشرت الكتاتيب 
والمدارس التي كانت تعلم الناس أصول الشريعة، 
وتنشر الثقافة العربية اإلسالمية، وجلس للتعليم 
في تل���ك الحواضر علماء كب���ار، وفدوا إليه من 
أنحاء العالم اإلس���المي المختلف���ة أو من داخل 
إفريقيا، وقصدهم الطالب من كل حدٍب وصوب. 
وعلى س���بيل المث���ال: كان���ت تمبكتو مركز 
الثقاف���ة العربية اإلس���المية األول ف���ي بلدان 
الس���ودان الغربي، خالل الق���رن 16 الميالدي، 
وق���د تكاثر علماؤها وقصده���ا طالب العلم من 
أصقاع عديدة، حتى أبن���اء الوجهاء الوثنيين من 
بالد )الموس���ى(، كان يبعث بهم آباؤهم ليتعلموا 
في تمبكتو)))، ففي الس���ودان الغربي اشتهر من 
العلماء، الش���يخ محمد بن عب���د الكريم المغيلي 
ُوص���ف  ال���ذي  )142٥-1٥04م(،  التلمس���اني 

في  تاريخية  قراءة  اإفريقي:  بغرب  الحج  طريق  بمبا،  اآدم    (((
مقدمة  ورق��ة  الفوتي،  عمر  الحاج  لرحلة  الح�ساري  الأث��ر 
العالمية  اإفريقيا  اإفريقيا، جامعة  في  الحج  موؤتمر طرق  في 

الخرطوم )28-29 نوفمبر 6)20م).
ال�سحراء  جنوب  اإفريقيا  عن  درا�سة  زبادية،  القادر  عبد    (2(
المطبوعات  دي��وان  والم�سلمين،  العرب  وموؤلفات  ماآثر  في 

الجامعية، الجزائر، �ص27).

ب�»خاتمة المحققين«)))، الذي عاش حياته متنقاًل 
ناشراً للعلم والمعرفة، ومباشراً للجهاد، وناصحاً 
للملوك والسالطين ومفتياً، ومعلماً ألحكام الشرع 
وقواعد الدين، ومصنفاً للتصانيف في فنون العلم 

الشرعي. 
أما ش���رق إفريقيا؛ فقد ن���زح إليها كثير من 
الفقهاء والعلماء والصوفية، من بلدان المش���رق 
اإلس���المي، ووجدوا ترحيباً وحف���اوة من حكام 
اإلمارات اإلسالمية في ساحل إفريقيا الشرقي، 
مما ش���جعهم على البقاء ونشر العلم، مثل الشيخ 
عمر الرضا أبادير الهرري، مؤس���س هرر، الذي 
جاء ف���ي حوال���ي 1216م )612 هجرية()))، من 
الحجاز ف���ي كتيبة من األش���راف، وحّل بأرض 
هرر بالحبشة، معه العالم المشهور الشيخ يوسف 
الكونين الشهير ب�)آو برخدلى(، وهو أول من قام 
بتهجية الحروف العربية شفوياً باللغة الصومالية.

في  �الإ�سامي  �لتاأثير  خام�ساً: تجدد 
�لمجتمعات �الإفريقية �لمعا�سرة:

ف���ي العصر الحدي���ث؛ كان للعلماء والدعاة، 
وزعماء الطوائف والطرق الصوفية، دور كبير في 
التصدي لالستعمار األوروبي ومقاومته، وتعرض 
بعضهم للنفي واإلبعاد في سبيل المحافظة على 

الهوية اإلسالمية لبالدهم.
وشهدت حقبة الثمانينيات، من القرن الماضي، 
إقباالً إفريقياً على التدين والعلم الشرعي، واهتماماً 
دعوياً - عربياً وإسالمياً- بإفريقيا، وتبلورت آليات 
عمله، عبر منظومة متكامل����ة من الدعاة األفراد، 
والمنظمات المدنية، والمؤسسات األكاديمية، التي 

بذلت جهوداً مقدرة وفاعلة.

)3)  نعته بذلك ابن مريم المديوني، في كتابه الب�ستان، وقد كان 
معا�سرًا للمغيلي.

)4)  هرر المدينة التاريخية المح�سنة في اإثيوبيا، مقال من�سور 
http://afrikaar.com/16237/ha� عربي: اأفريكا   بموقع 

rar�ethiopia
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وعل���ى الرغم من أنها لم تغ���ِط أرجاء القارة 
الس���مراء كلها، ولم تصل إل���ى الدرجة المكافئة 
للحش���د التنصيري الكنسي، فإنها استطاعت أن 
تكون رقماً حقيقياً، غيَّر كثيراً في معادلة س���باق 

الهوية في إفريقيا.
إن جهود الدعوة اإلسالمية في إفريقيا أثمرت 
أجياالً من الشباب المسلم المتعلم والواعي، الذي 
وصل إلى مواقع مسؤولية مهمة في كثير من دول 
الش���رق والغرب اإلفريقي، كم���ا أوجدت مثابات 
علمي���ة يؤوب إليها المس���لم اإلفريقي في عمله، 
وفتحت مس���ارات جديدة للعمل الدعوي لم تكن 
مطروقة، مثل المناظرات في الس���احات العامة، 
واإلذاعات الموجهة، ومثل المدارس اإلس���المية 

المفتوحة ألبناء القارة... إلخ.
كما صنعت تياراً واضحاً يس���عى نحو تدعيم 
الهوية اإلس���المية، كما هو الح���ال في كثير من 
الدول التي اتجهت نحو )الثنائية اللغوية(، بجعل 
اللغ���ة العربية لغة مس���اوية للغة االس���تعمارية 
الغربية، الت���ي كانت منفردة بالهيمنة وتش���كيل 

الهوية ردحاً من الزمن.
وف���ي دول إفريقي���ة أخرى؛ قام���ت الدعوة 
اإلسالمية بتدعيم القيم األخالقية، التي تبلورت 
في تيار قوي يرفض أشكال االنحالل االجتماعي، 
واإلباحية والفوضى الجنس���ية، الت���ي يرّوج لها 

الغرب بتياراته ومنظماته. 
وتمّيزت بعمق ِصالتها بمحيطها اإلس���المي 
والعرب���ي، حيث يدرس الط���الب األفارقة العلم 
ف���ي جامعات عدد من بلدان العالم اإلس���المي، 
وكان لخريج���ي الجامع���ات اإلس���المية م���ن 
الشباب األفارقة دور كبير في قيادة المجتمعات 
اإلسالمية وتنميتها، ونشر الوعي اإلسالمي فيها، 
يش���اهد هذا األثر بوضوح في انتشار المدارس 
العربية اإلسالمية، والسعي بجد واجتهاد النتزاع 
حقوق المس���لمين في تعليم متس���اٍو مع التعليم 

باللغات االس���تعمارية، أو التعليم الكنسي، فكثير 
من الم���دارس العربية لم تكن تحظى باالعتراف 
الكافي، الذي يجعل خريجيها على قدم المساواة 
م���ع نظرائهم م���ن خريجي الم���دارس األخرى، 
ولكن جهود خريجي الجامعات والمعاهد العربية 
اس���تطاعت أن تنت���زع هذا الحق ف���ي كثير من 
الدول، وذلك بابتكار تجارب مميزة، مثل المدارس 
المزدوجة، التي تعتمد التعليم العربي واإلسالمي، 

وتُدخل معه التعليم باللغة االستعمارية.
ه���ذا باإلضافة إل���ى الجامع���ات والمعاهد 
التي أُنش���ئت في البل���دان اإلفريقية، واإلذاعات 
ومحط���ات التفلزة، مم���ا يدعم تقوي���ة الثقافة 

اإلسالمية ونشرها.
وقّدمت تج���ارب يُحتذى بها ف���ي الجوانب 
»النواف���ذ المصرفية  االقتصادية، مث���ل تجربة 
اإلس���المية«، التي ازدهرت في كل من نيجيريا، 

وتنزانيا، وكينيا. 
وبالجمل���ة؛ يمك���ن أن نق���ول ب���أن الجهود 
اإلس���المية المعاصرة أثمرت ثم���اراً طيبة فيما 
يتعلق بالحفاظ على الهوية الثقافية للمس���لمين، 
وفي الوقت نفس���ه كان لها تأثيره���ا الكبير في 
مواطنيه���م من غير المس���لمين، الذي���ن تأثروا 
بدرجة كبيرة بالثقافة اإلس���المية، وينطبق هذا 
األمر حتى في البلدان التي يش���كل المس���لمون 
فيها أقلية، مثل مالوي، حيث تأثر الس���كان غير 
المسلمين بالثقافة اإلس���المية، وصاروا يقلدون 
المس���لمين في كثير من العادات اإلسالمية، مثل 
الخت���ان، والطعام الحالل )الذبائح على الطريقة 
اإلسالمية(، بجانب انتشار األزياء المحتشمة في 

محاولة للتشبه بالحجاب اإلسالمي))) �

المختلفة  الحياة  مظاهر  على  الإ�سالم  اأثر  بكر،  اأبو  ))) خالد 
بموقع  من�سور  م��ق��ال  م��ه��دي،  م�سطفى  ترجمة  ب��م��الوي، 
onislam:  https://www.alukah. الألوكة، نقاًل عن موقع

 net/sharia/0/74287
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ابن فضل الله العمري وإسهاماته
في دراسة تاريخ إفريقيا

�أ.د.  ب�سار �أكرم جميل
جامعة �لم��سل/ كلية �لآد�ب- جمه�رية �لعر�ق

بتاري�خ لم  �لم�ؤرخي�ن  �هتم�ام  يك�ن 
�إفريقي�ا جن�ب �ل�س�حر�ء ف�ي بادئ 
�لأم�ر بالقدر �لكاف�ي، وذلك لقل�ة معل�ماتهم 
عنه�ا، وُبعدها عن مركز �لخافة �لإ�س�امية، 
�س���ء في دم�س�ق �أو بغد�د، فكانت �لمعل�مات 
�لمعرو�س�ة ف�ي كتبهم ب�س�يطة وخج�لة- 

تمثلت في تحديد م�ق�ع �لمنطقة �لجغر�في 
و�أ�س��ل �س�كانها، ف�س�ًا ع�ن �لتاأكي�د عل�ى 
�ل�س�حر�ء  ع�ن  منه�م  �لبعيدي�ن  وح�س�ية 
�لإفريقية، ول �س�يما �ل�س�اكن�ن ف�ي �لغابات 
م�ؤلف�ات  ف�ي  جاءتن�ا  كالت�ي  �ل�س�ت��ئية- 

�ل�سطخري و�بن ح�قل.
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إال أن تذلي���ل العقبات أمام التج���ار الراغبين 
بالعم���ل التجاري بي���ن المغرب اإلس���المي وبالد 
الس���ودان زاد من اطالع الناس على المنطقة، ومن 
ثم وصلت معلومات أوسع إلى أسماع مؤرخينا، مما 
جع���ل الصورة تب���دو أوضح لدى القارئ المس���لم، 
والس���يما في عه���د المؤرخ والجغراف���ي أبو عبيد 
البكري، والذي فّصل تاريخ المنطقة بشكٍل جّيد في 
كتابه )المغرب في ذكر بالد إفريقيا والمغرب(، وهو 
جزء من موسوعته )المسالك والممالك(، ليتبعه بعد 
ذلك العدي���د من الجغرافيين والمؤرخين في تدوين 
تاريخ المنطقة، أمثال الش���ريف اإلدريسي في كتابه 
)نزهة المش���تاق(، والزهري في كتابيه )الجغرافيا( 
و)صورة األرض(، وكتاب )معج���م البلدان( لياقوت 

الحموي، و)الروض المعطار( للحميري.
وما إن حل القرنين الثامن والتاسع الهجريين/ 
الرابع عش���ر والخام���س عش���ر الميالديين حتى 
ج���اءت كتاب���ات مؤرخيهم���ا واضح���ة وكبيرة عن 
المنطق���ة، كتلك التي دّونه���ا ابن بطوطة في رحلته 
إلى المنطقة، وكتاب���ات ابن خلدون وابن فضل الله 

العمري والقلقشندي.
إن القضي���ة البحثية التي يرغ���ب هذا المقال 
بمعالجته���ا تتمثل ف���ي: بيان دور اب���ن فضل الله 
العمري في نقل المعلوم���ات التاريخية عن إفريقيا 
جنوب الصحراء، ومدى دق���ة تلك المعلومات التي 
أصبحت مرجع���اً للكثير من المؤرخين الذين جاؤوا 
بعده، والسيما القلقشندي، الذي نقل ُجل المعلومات 

التي وردت في كتاب )مسالك األبصار(.
ويُعد ابن فضل الله العمري واحداً من المؤرخين 
المس���لمين البارزين في عص���ره، وذلك من خالل 
تأليف���ه لعدة ُكتب، إال أن األوس���ع واألهم منها هو 
موسوعته التي سماها )مسالك األبصار في ممالك 
األمصار()))، وقس���مها إلى أبواب ّعدة، اختلف من 

الكامنة  ال��درر  الع�سقالني،  حجر  بن  اأحمد  الدين  �سهاب    (((

أراد تجميعها وتبويبها ف���ي عدد مجلداتها، فهناك 
من قال إنها تتألف من عش���رين مجلداً)))، وهناك 
من قال إنه���ا تتألف من أكثر من عش���رين مجلداً 
دون تحديد العدد)))، إال أن محقق الجزء الذي بين 
أيدينا يشير إلى أن )مس���الك األبصار( يتألف من 
سبعة وعشرين جزءاً، موزعة بين دور المخطوطات 
المختلفة)))، بينما يشير كراتشوفسكي إلى أن أحمد 
زكي باشا قد أش���ار في مقدمة الجزء الذي حققه 

إلى أن الكتاب يتألف من اثنين وثالثين جزءاً))). 
يتناول البحث تاري���خ إفريقيا جنوب الصحراء 
ف���ي كتابات المؤرخ ابن فضل الل���ه العمري، والتي 
أطلق عليها المؤرخون والجغرافيون المسلمون »بالد 

السودان«، من خالل المحاور اآلتية:
1- التعريف بابن فضل الله العمري.

2- مصادر ابن فضل الله.
3- إفريقيا في كتابات ابن فضل الله.

4- خاتمة.
اتبع���ت في ه���ذا البح���ث المنه���ج التاريخي 
الوصفي، الذي اعتمد على عرض الوقائع التاريخية 

ووصفها، وتحديد البعد التاريخي لكلٍّ منها. 

في اأعيان المائة الثامنة، تحقيق: محمد �سيد جاد الحق، دار 
الكتب الحديثة، )القاهرة: 966)م)، ))/354)؛ محمد بن 
اإح�سان  والذيل عليها، تحقيق:  الوفيات  الكتبي، فوات  �ساكر 
))/59)-60))؛   ،((973 )بيروت:  الثقافة،  دار  عبا�ص، 
للماليين، ط4،  العلم  دار  العربي،  الأدب  تاريخ  فروخ،  عمر 

)بيروت: 984)م)، )763/3). 
)2)  الكتبي، فوات الوفيات، ))/60)).

)3)  الع�سقالني، الدرر الكامنة، ))/354).
م�سالك  العمري،  القر�سي  اهلل  ف�سل  بن  يحيى  بن  اأحمد    (4(
الثقافي، )اأبو ظبي:  المجمع  الأم�سار،  الأب�سار في ممالك 

423)ه�)، �ص)). 
الأدب  ت��اري��خ  كرات�سوف�سكي،  يوليانوفت�ص  اأغناطيو�ص    (5(
ها�سم،  عثمان  الدين  �سالح  ترجمة:  العربي،  الجغرافي 
الدول  جامعة  في  الثقافية  الإدارة  بلبايف،  ايغور  مراجعة: 

العربية، )مو�سكوفا: 957)م)، ))/))4). 
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١- �لتعريف بابن ف�سل �هلل �لعمري: 
والبد لنا في بادئ األمر أن نتعرف على شخصية 
ابن فضل الله العمري، فهو أبو العباس شهاب الدين 
أحم���د بن يحيى بن فضل الله بن مجلي بن دعجان 
بن خلف بن أبي الفضل نصر بن منصور العمري)))، 
المولود في مدينة دمش���ق س���نة 700ه�/1301م، 
والتي اتفق أغلب المؤرخين على تحديدها باستثناء 
الصفدي الذي أش���ار إلى احتمالية أن تكون الوالدة 

سنة 701ه�/1302م))).
نش���أ ابن فض���ل الله العمري في أس���رٍة تولى 
الكثير من أفرادها منصب صاحب ديوان اإلنش���اء 
ألكثر م���ن قرن تقريباً، مما يوضح أنه نش���أ وتعلم 
في أحضان ديوان اإلنش���اء، وهو ما يفس���ر سهولة 
اطالعه على الوثائق الرسمية للدولة)))، وذلك األمر 
ربطه بالدواوين، فعمل في ديوان اإلنش���اء مع والده 
الذي كان كاتباً للسر في دمشق أيام سلطنة الناصر 

محمد بن قالوون الثانية))).
ويصف المؤرخون ابن فضل الله العمري بالقول 
بأنه: »القاضي الفاضل البليغ المفّوه الحافظ حجة 
الكّتاب، إمام أهل األدب، أحد رجاالت الزمان كتابًة 

المخت�سر  علي،  بن  اإ�سماعيل  الدين  عماد  ال��ف��داء  اأب��و    (((
د/ت):  )القاهرة:  الح�سينية،  المطبعة  الب�سر،  اأخبار  في 

.(52(/2(
الدين  �سالح  )502/2)؛  المخت�سر،  تتمة  ال��وردي،  ابن    (2(
بالوفيات،  ال��واف��ي  ال�سفدي،  اهلل  عبد  بن  اأيبك  بن  خليل 
تحقيق: اأحمد الأرناوؤوط وتركي م�سطفى، دار اإحياء التراث، 

)بيروت: 2000م)، )254/8).
محمد  تحقيق:  ال�سريف،  بالم�سطلح  التعريف  العمري،    (3(
ح�سين �سم�ص الدين، دار الكتب العلمية، )بيروت: 988)م)، 

�ص4).
العمري  اهلل  ف�سل  ابن  ترجمة  الهادي،  )4)  ح�سن محمد عبد 
مجلة  في  من�سور  بحث  يحيى)،  بن  اأحمد  الدين  )�سهاب 
0)20م،  الإن�سانية،  العلوم  �سل�سلة  بغزة،  الأزه���ر  جامعة 
ال�سلطان  ه��و  ق����الوون:  ب��ن  وم��ح��م��د  �����ص83.  ع)،  م����ج2)، 
النا�سر اأبو الفتح محمد بن ال�سلطان الملك المن�سور �سيف 
�سنة  توفى  حتى  م��رات  لثالث  م�سر  حكم  ق���الوون،  الدين 
)74ه�/)34)م. ينظر: ابن �ساكر، فوات الوفيات، )35/4).

وترساًل، يتوقد ذكاًء وفطنة، وال يُعتقد أن بينه وبين 
القاضي الفاضل َمن جاء مثله، فقد رزقه الله أربعة 
أشياء قلَّما تجتمع في غيره، هي الحافظة والذاكرة 
والذكاء وحس���ن القريحة في النظم والنثر، وكان ذا 
معرف���ة دقيقة بتاريخ المغول م���ن لدن جنكيزخان 
وهلم جّراً، وإماماً في معرفة الممالك والمس���الك، 

وخطوط األقاليم ومواقع البلدان«))).
ومن أبرز ش���يوخ ابن فضل الله العمري الذين 
تتلمذ عليهم: كمال الدين ابن قاضي شهبة، الذي قرأ 
عليه العربية، كم���ا قرأ العمري على والده القاضي 
محي���ي الدين أبي الفضل العروض واألدب، ثم على 
قاضي القضاة ش���مس الدين بن مسلم، وأبي عبد 
الله ش���مس الدين محمد، الذي س���مع منه العربية 
في دمش���ق، وبنت القاضي محيي الدين يحيى بن 
أحمد الملقبة بست القضاة، فضاًل عن عالء الدين 
علي بن المظفر الوداعي الكندي الدمشقي المتوفى 
س���نة 716ه�/1316م، والذي درس عليه ابن فضل 
الل���ه العمري الع���روض واألدب، وقي���ل إنه حدث 
باإلجازة عن األبرقوه���ي)))، وأخذ العمري األصول 
عن األصفهان���ي، والنحو عن أبي حيان، والفقه عن 
البرهان الفزاري واب���ن الزملكاني وغيرهما)))، ولم 
يقتصر األمر على هؤالء، فللعمري شيوخ كثر تتلمذ 

على أيديهم ودرس علوماً مختلفة))).
وشغل العمري وظائف عدة، إال أن أهمها وظيفة 

)5)  العمري، م�سالك الأب�سار، )9)/9).
الح�سن  بن  علي  بن  محمد  المحا�سن  اأب��و  الدين  �سم�ص    (6(
الكتب  دار  ط)،  الحفاظ،  تذكرة  ذيل  ال�سافعي،  حمزة  بن 

العلمية، )بيروت: 998)م)، �ص37. 
)7)  عبد الحي بن اأحمد بن محمد بن العماد الحنبلي، �سذرات 
الذهب في اأخبار من ذهب، تحقيق: محمود الأرناوؤوط، دار 

ابن كثير، )دم�سق– بيروت: 986)م) )273/8). 
بن  بن عثمان  اأحمد  بن  اأبو عبد اهلل محمد  الدين  �سم�ص    (8(

قايماز الذهبي، ذيل تاريخ الإ�سالم، �ص )93-92).
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»ديوان اإلنش���اء« بالشام)))، كما شغل منصب »كاتب 
الس���ر« بمصر نيابًة عن وال���ده، إال أن خالفاً وقع 
بينه وبين الس���لطان المملوكي تسبب في إبعاده عن 
المنصب وسجنه مدة س���بعة أشهر ونصف، وأفرج 
عنه من س���جن بقلعة الجبل)))، وعاد بعدها لتولي 
»كتابة الس���ر« في دمشق بعد أن شفع له أخوه عالء 
الدين لدى السلطان)))، وقال حينها متغنياً بمصر: 

ر لم�ص�َر ف�صٌل باه�ٌر  بعي�صها الرغد الن�صِ
ر))) في كّل �ص�فٍح يلتقي ماُء الحياة والخ�صِ

أما وفاته؛ فكانت يوم عرفة سنة 749ه�/1348م 
بعد إصابته بالطاعون، وُصلي عليه في جامع دمشق، 

وُدفن في مقبرة جبل قاسيون))).
2- م�سادر معلومات �بن ف�سل �هلل: 

مصادر العمري عن بالد السودان كانت تستند 
إلى ش���خصيات لم يذكر عنها س���وى اسمها، كأبي 
عبدالله الساللجي، الذي ينقل معلوماته للعمري عن 
الش���يخ الثقة عثمان الكانمي، وهو أحد أقارب ملك 
تلك البالد)))، كما كانت المصادر األولية السابقة له 
والمعاصرة مصدراً لمعلوماته، فقد ذكر في أكثر من 
موضع أنه نقل عن ابن س���عيد المغربي، كما أشار 
إلى أن الس���اللجي نقل له ما كتبه القاضي محمد 

)))  الذهبي، العبر في خبر من غبر، تحقيق: اأبو هاجر محمد 
)بيروت:  العلمية  الكتب  دار  زغ��ل��ول،  ب�سيوني  بن  ال�سعيد 

د/ت)، ج4، �ص52).
)2)  تقي الدين اأحمد بن علي بن عبد القادر المقريزي، ال�سلوك 
دار  عطا،  القادر  عبد  محمد  تحقيق:  الملوك،  دول  لمعرفة 

الكتب العلمية، )بيروت: 997)م)، ج3/ �ص275. 
)3)  الحنبلي، �سذرات الذهب، ج8/ �ص273.

دار  والآثار،  الخطط  بذكر  والعتبار  المواعظ  المقريزي،    (4(
الكتب العلمية، )بيروت: 8)4)ه�)، )220/2).

)5)  تقي الدين محمد بن هجر�ص بن رافع ال�سالمي، الوفيات، 
تحقيق: �سالح مهدي عبا�ص و ب�سار عواد معروف، )بيروت: 

402)ه�)، )2/2))). 
)6)  العمري، م�سالك الأب�سار، )96/4). 

بن عبد الملك المراكش���ي في كتاب���ه )المعجم()))، 
فيما اعتمد في بعض معلوماته عن بالد النوبة على 
شخص اس���مه أحمد بن المعظمي، الذي لم يعطنا 

أي تفاصيل أخرى عنه))).
فيما أش���ار العمري إلى أن بعض معلوماته عن 
مملكة مالي كانت نقاًل عن الشيخ الثقة الثبت– كما 
سماه– أبي عثمان سعيد الدكالي، والذي قضى في 
عاصمتها )بيتي( خمس���اً وثالثين س���نة)))، كما أن 
معلومات���ه األخرى عن مملكة مالي جاءت من خالل 
لقائه باألمير أبي الحسن علي ابن أمير حاجب، وهو 

والي مصر والقرافة)1)).
والمتتبع لمعلومات العم���ري عن مملكة مالي، 
والت���ي حصل عليها من اب���ن أمير حاجب، يالحظ 
غزارة تل���ك المعلومات وس���عتها، كونها جاءت من 
مقابالت ابن أمير الش���خصية مع منس���ا موس���ى 
خالل زيارته للقاهرة وهو في طريقه للحج، فجاءت 
المعلومات موثق���ًة وأكثر مصداقية، كونها نابعًة من 
مصادرها األصلية، كم���ا أن تلك المعلومات تلقاها 
العمري بش���كل مباشر ودون وس���يط من ابن أمير 

)7)  الم�سدر نف�سه، )96/4).
)8)  نف�سه، )03/4)).

)9)  العمري، م�سالك الأب�سار، )09/4)). 
)0))  العمري، الم�سدر نف�سه، )8/4))).

نطاق البحث لدى العمري 
كان يشمل كل منطقة 

إفريقيا جنوب الصحراء )بالد 
السودان(
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حاجب خالل لقائه به. 
ومن بين المصادر المهمة، التي أكدت معلومات 
ابن أمير حاج���ب البن فضل الله العمري، رجل من 
رجاالت الدولة في مصر، وه���و أبو العباس أحمد 
ب���ن الجاكي المهمن���دار))) والذي أف���اد ابن فضل 
الله العمري حينما نقل له اس���تقباله لمنسا موسى 
عن���د وصوله مص���ر، فكانت معلومات���ه وافية عن 
ذلك الس���لطان وبالده)))، فضاًل عن ذلك فقد أخذ 
العمري معلوماته عن مملكة مالي من الفقيه العالمة 
أب���و الروح الزواوي، والذي ه���و اآلخر كان من بين 

الذين التقوا منسا موسى خالل رحلته.
واألمر الجدير بالذكر هنا هو: أن ابن فضل الله 
العمري رجح رأي الدكالي على رأي ابن أمير حاجب 
والزواوي، وال س���يما المتعلق بمساحة مملكة مالي، 
فق���د ذكر كلٌّ من ابن أمير حاج���ب والزواوي- عن 
السلطان موسى منس���ا- أن طولها سنة، فيما قال 
الدكالي إن طولها أربعة أشهر وعرضها مثله، وأشار 
إلى ترجيحه لرأي الدكالي؛ ألن موس���ى منسى ربما 

عّظم شأن ُملكه))). 
وف���ي ختام كالم العمري عن دولة مالي يش���ير 
إلى أن اإلمام أبا عبد الله محمد بن الّصائغ األموّي 
أبلغه أنه س���مع من الوزير أب���ي عبد الله محمد بن 
زانغوه معلومات عن رحلته وتيهه في البحر المحيط، 
وم���ن ثم وصوله إلى الس���احل وعودته باتجاه البر، 
وبذل���ك يصبح اإلمام أبو عبد الله مصدراً آخراً من 

مصادر معلومات العمري))).

والعربان  الر�سل  ا�ستقبال  يتولى  ال��ذي  ه��و  ))) المهمندار: 
ال�سيافة ويتحدث في  ال�سلطان، وينزلهم دار  الواردين على 
�سبح  القلق�سندي،  علي  بن  اأحمد  ينظر:  باأمورهم.  القيام 
الأع�سى في �سناعة الإن�سا، �سرحه وعلق عليه: محمد ح�سين 

�سم�ص الدين، ط)، )بيروت: 987)م)، )22/4). 
)2)  م�سالك الأب�سار، )22/4)).

)3)  نف�سه، )26/4)). 
)4)  نف�سه، )27/4)).

3- �إفريقيا في كتابات �بن ف�سل �هلل: 
تناول العمري في مؤلفاته، والس���يما موسوعته 
)مس���الك األبصار في ممالك األمص���ار(، وكتاب 
إفريقيا  تاري���خ  الش���ريف(،  بالمصطلح  )التعريف 
جنوب الصحراء، والتي أطلق عليها كبقية المؤرخين 

والجغرافيين المسلمين مصطلح »السودان«.
ويش���ير العمري في كتابه )مس���الك األبصار( 
إلى الس���ودان حينما حدد حدود ممالك المسلمين 
بقوله: »ممالك اإلس���الم واقع���ة- بحمد الله- في 
أحسن المعمور ش���رقاً وغرباً وجنوباً وشماالً، ألنها 
ال تنتهي إلى غاية الح���رارة المفرطة وال إلى غاية 
البرد المف���رط، إال فيما قب���ل، وال يخرج عن حّد 
المستطاب... فغاية معمور الجنوب مساكن السودان 
م���ن عباد النيران واألصنام، بم���ا تغلغل من جزاير 
الهند وأطرافه، والنصارى بأطراف الحبشة، وعباد 
الحيات والهمج في سودان المغرب جنوب غانة«))).

وفي معرض حديثه عن ممالك المس���لمين في 
بالد الس���ودان؛ يتناول تلك الممال���ك الواقعة على 
النيل مبتدئ���اً بمملكة الكانم ثم ب���الد النوبة، ففي 
الكانم يش���ير العمري إلى حكام البالد ومجلس���هم 
ومالبسهم، واصفاً احتفالهم بعيَدي الفطر واألضحى 
مع رعيتهم، كما تطرق إل���ى مزروعات تلك البالد، 
والتي يأتي في مقدمتها األرز والقمح والذرة، فضاًل 

عن التين والليمون والرطب واللفت والباذنجان))).
ويش���ير العمري إلى أن س���كان الكان���م كانوا 
يستخدمون نوعاً من األقمشة يُسمى )دندي( كعملة، 
كما اس���تخدموا الودع والخرز والنحاس المكس���ور 
والورق، إال أن جميعها تُس���ّعر بس���عر ذلك القماش 
وتُقاس عليه، فيما ينقل عن ابن س���عيد المغربي أن 
في المناطق الواقعة جن���وب الكانم يوجد صحاري 
وغابات فيها أشخاص كحيوانات الغول، لها سرعة 

)5)  الم�سدر نف�سه، )34/3). 
)6)  نف�سه، )2/4))).
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عالية تس���ابق س���رعة الفارس، وهي مؤذية للبشر. 
ويستمر في نقل المبالغات التي يوردها ابن سعيد، 
ذاكراً أن بالد الكان���م ينبت فيها يقطين، وأن حجم 
اليقطينة الواحدة يكفي ليكون مركباً يعبر فيه الناس 
نهر النيل، إال أن العمري ينقل عن ابن س���عيد قوله 

بعد ذلك النص: »والعهدة على الراوي«))).
وعند الحديث عن انتش���ار اإلسالم في الكانم؛ 
يش���ير إلى أنها بالد قحط وشظف عيش ويستولي 

عليها سوء المزاج.
وينسب العمري انتشار اإلسالم هناك إلى رجل 
يُدعى )الهادي العثماني(، ادعى أنه من نسل الخليفة 
عثمان بن عفان رضي الله عنه، ليصبح الحكم بعدها 
في الكانم لجماعة ادعت أنها من نسل سيف بن ذي 
يزن، والذين تبن���وا المذهب المالكي خالل حكمهم 
للبالد، وتميزوا بالتزامه���م الديني وعنايتهم بطلبة 
العلم لدرجة أنهم تبنوا مسألة بناء مدرسة للمالكية 
في القاه���رة)))، إال أنه يعود ف���ي كتابه )التعريف( 
للحدي���ث عن حاكم البرنو وعن حاكم الكانم، فيقول 
عن صاحب البرنو– كما س���ماه–: »بالده تحد بالد 
ملك التكرور في الشرق، ثم يكون حدها من الشمال 
بالد صاحب إفريقيا، ومن الجنوب الهمج، ورس���م 
المكاتبة إليه وإل���ى صاحب الكانم- الذي قال عنه 
إن���ه من بيت قديم في اإلس���الم وهو على المذهب 
الش���افعي-: أدام الله تعالى نص���ر الجانب الكريم، 
العالي، الكبير، العالم، الع���ادل، الغازي، المجاهد، 
الهمام، األوحد، المظفر، المنصور، عز اإلسالم«))).

أما ما يتعلق ببالد النوبة؛ فقد حدد موقعها على 
ضفتي النيل، وهي تل���ي مصر من جنوبها، ووصف 
قراها بأنها »قليلة الخير والخصب يابس���ة الهواء«، 
وهو األمر الذي لم يقنع األيوبيين في مصر للسيطرة 

)))  الم�سدر نف�سه، )96/4).
)2)  نف�سه، )97/4).

)3)  العمري، التعريف، �ص )47-46).

عليها خالل حكمهم لمصر، وال سيما بعد مالحقتهم 
للس���ودان الذين حاربوا صالح الدين األيوبي، فغير 

األيوبيون وجهتهم واتجهوا نحو اليمن بدل النوبة.
وديانة النوبة هي النصرانية، ويورد العمري اسم 
»لقمان الحكي���م« و»ذو النون المصري« بعّدهما من 
النوبة، مشيراً إلى حكمتهما سارداً بعض سيرتهما))). 
إن أول حك���م إس���المي لبالد النوب���ة كان من 
ِقب���ل بني الكن���ز))) الذي���ن أعلنوا إس���الم البالد 
وانتهاء المعاهدة الت���ي كانت قد ُعقدت بين النوبة 
والمس���لمين في مصر، والتي كانت تُسمى »معاهدة 
البقط«)))، والتي كان يرَس���ل بمقتضاها إلى مصر 
360 رأس���اً من الرقيق، وعل���ى الرغم من أن النوبة 
وعاصمتها دنقلة أصبحت في عهد المماليك تحت 
حكم رجل مسلم من بني الكنز؛ فإن وجود المسلمين 
فيها قديم ويعود إلى بداية عقد المعاهدة في القرن 
األول الهجري/ الس���ابع الميالدي، ولديهم مسجد 
جامع في العاصمة ينزل فيه الغرباء، ويرس���ل إليهم 

)4)  العمري، م�سالك الأب�سار، )99/4-)0)).
بالد  في  �سكنوا  الذين  ربيعة  قبيلة  اأف��راد  هم  الكنز:  بني    (5(
الدولة«  »كنز  بلقب  القبيلة  ه��ذه  حكام  تلقب  وق��د  النوبة، 
اهلل  باأمر  الحاكم  لقبه  اإذ  اهلل،  هبة  المكارم  اأبو  عهد  منذ 
الفاطمي بهذا اللقب. انظر: المقريزي، البيان والإعراب عما 
وا�سطون، طبعة  الأعراب، تحقيق: فردناد  باأر�ص م�سر من 

جوتنجن، )األمانيا: 847)م)، �ص44.
بقل  من  الأر����ص  في  ما  على  ُيطلق  م�سطلح  هو  البقط:    (6(
انظر:  ال�سيء.  بع�ص  على  دال  وهو  بقوط،  وجمعه  وع�سب، 
المقريزي  ويعّرفه   ،(263/7( العرب،  ل�سان  منظور،  ابن 
باأنه: ما ُيقب�ص من �سبي النوبة في كل عام، ويحمل اإلى م�سر 
لفظ  والبقط:   ،(200/(( المواعظ:  انظر:  عليهم.  �سريبة 
يرجع في اأ�سول ا�ستخدامه اإلى مفهومين: الأول يوناني وهو 
م�سري  والثاني  والموادعة،  التفاق  ومعناه   ،Pactum
الرزاق  انظر: عبد  عينًا.  تدفع  التي  ال�سريبة  ومعناه  قديم، 
بين  والق��ت�����س��ادي��ة  ال�سيا�سية  ال��ع��الق��ات  الجا�سم،  ذن���ون 
)648–923ه�/250)–7)5)م)،  النوبة  وب��الد  المماليك 
980)م)،  المو�سل:  )جامعة  من�سورة  غير  ماج�ستير  ر�سالة 

�ص27.
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الملك رسله ليأتوا إليه ويصبحوا ضيوفه))). 
ويش���ير العمري إل���ى حاكم دنقلة ف���ي كتابه 
)التعريف( بأنه يتب���ع حاكم مصر المملوكي، ويقوم 
بإرس���ال ما اتفق عليه في معاه���دة البقط كل عام 
إلى ذلك الس���لطان، وحينما يخاطب السلطان ذلك 
الحاكم في مكاتبة رس���مية إذا كان قد أسلم يكتب 
إليه: »صدرت ه���ذه المكاتبة إلى المجلس الجليل، 
الكبي���ر، الغازي، المجاهد المؤيد، األوحد، العضد، 
مجد اإلس���الم، زين األنام، فخر المجاهدين، عمدة 
الملوك والسالطين«، أما إذا كانت الفترة التي كانت 
قد أُرس���لت فيها الرسالة قبل تس���لم حاكم مسلم 
لدنقلة؛ فإن أس���لوب التخاطب يختلف)))، فحينما 
يرسل السلطان رسالة إلى صاحب أمجرة النصراني 
فإن أس���لوب التخاطب يختلف، إال أن العمري يعود 
ليشير إلى أنه سمع أن هذا الحاكم أسلم على عهد 
العمري وهو يخفي إسالمه خوفاً على مكانته، كونه 
يحكم تس���عاً وتس���عين مملكة نصرانية، وسبع منها 
مس���لمة، وكان يطيع الس���لطان المملوكي لحاجته 
إليه في إرسال مطران لكنيسة النوبة من بطريركية 
اإلس���كندرية، وإن ذلك المطران ل���ن يعمل إال بعد 

مصادقة السلطان المسلم على كتاب تعيينه))). 
ويمنح ملوك النوبة قبل إس���المهم لزوارهم من 
المس���لمين هدايا تكون في غالبها عبيد أو جواري 
أو قط���ع قم���اش يُطلق عليها )دكادي���ك(، أما أهم 
األطعم���ة والمزروع���ات المتوفرة ف���ي النوبة فهي 
األس���ماك واللحوم واأللب���ان، إال أن الحبوب قليلة 
باستثناء الذرة، وأفخر أطعمتهم الثريد الذي يوضع 
عل���ى وجهه اللوبي���اء واللحم، ولس���كان النوبة ولع 
بالغناء والطرب، وللملوك كالب حراس���ة تنام على 

)))  العمري، م�سالك الأب�سار، )02/4)).
)2)  العمري، التعريف، �ص48.

)3)  العمري، الم�سدر نف�سه، �ص )49-48).

أسّرتهم))).
وفيما يتعلق بالجزء الثاني من سودان وادي نهر 
النيل، وهو بالد البج���ة، فلم يتطرق له العمري في 
كتابه )مسالك األبصار(، إال أنه تناول بعض تاريخه 
في كتابه )التعريف بالمصطلح الش���ريف(، إذ يشير 
إلى ش���يخ الحداربة))) س���مرة بن مالك)))، فيقول: 
»هو ذو عدد جم وش���وكة منكية، يغزو الحبشة وأمم 
الس���ودان، ويأتي بالنهاب والسبايا، وله أثر محمود 
وفعل مأثور، وفد على الس���لطان وأك���رم مثواه... 

ورسم المكاتبة إليه: السامي األمير«))).
ويعود العمري بعد ذلك ليصف لنا مملكة مالي 
الت���ي يقول عنه���ا: إنها »في جن���وب نهاية الغرب، 
متصلة بالبحر المحي���ط، قاعدة الملك فيها مدينة 
بيتي، وهذه المملكة شديدة الحر، قشفة المعيشة، 
قليلة أنواع األقوات، وأهلها طوال في غاية السواد، 
وتفلفل الشعور، وغالب طول أهلها من سوقهم ال من 

هياكل أبدانهم«))). 
ويتضح مما سبق الصورة الواضحة التي أوصلها 

)4)  العمري، م�سالك الأب�سار، )03/4)).
)5)  الحداربة: وهم الح�سارمة، تجار �سواكن الذين جاوؤوا من 
الأ�سل  في  وهم  الميالدي،  ال�ساد�ص  القرن  في  ح�سرموت 
خليط من البجة والعرب، وُحرف ا�سمهم اإلى الحداربة، وقد 
ف�سل  يو�سف  انظر:  البجة.  بالد  تاريخ  في  مهمًا  دورًا  لعبوا 
والثقافة  الإفريقية  الثقافات  بين  العالقات  ج��ذور  ح�سن، 
)تون�ص:  للثقافة  العربية  المجلة  في  من�سور  بحث  العربية، 
982)م)، �ص77)؛ جون لوي�ص بوركهارت، رحالت بوركهارت 

اإلى بالد النوبة وال�سودان، )القاهرة: د/ت)، �ص248.
�سعيد  في  العربان  عامر  بني  اأمير  وهو  مالك:  بن  �سمرة    (6(
ق��الوون  ب��ن  محمد  ال�سلطان  حكم  فترة  ف��ي  ظهر  م�سر، 
�سيوخ  م��ن  اإن���ه  وق��ي��ل  309)-)34)م)،  )74ه�����/   -708(
الم�سيحية  الحب�سية  المملكة  بوجه  وقفوا  الذين  عامر  بني 
هجرة  �سرار،  �سالح  �سرار  ينظر:  الم�سلمين.  حاربت  التي 
القبائل العربية الى وادي النيل م�سر وال�سودان، )القاهرة: 

2008م)، �ص )426-425).
)7)  العمري، التعريف، �ص )08)-09)).

)8)  العمري، م�سالك الأب�سار، )07/4)).
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لنا العمري عن موقع مملكة مالي، وصفات سكانها، 
وكأنه قد زارها عل���ى الرغم من عدم قيامه بذلك، 

إال أن مصادر معلوماته عنها كانت دقيقة وأمينة.
كما يصف مالي نقاًل عن الشيخ الدكالي: بأنها 
»مربع���ة، طولها أربعة أش���هر وأزيد، وعرضها مثل 
ذلك، تق���ع جنوب مراكش ودواخل بر العدوة، جنوباً 
بغرب إلى المحيط، وطولها من تولي إلى طورا، وهي 
على المحيط، وجميعها مسكونة«، ويقع تحت حكم 
منسا سليمان بالد مناجم الذهب المسماة »مغزارة 
التب���ر«، والتي أقنع س���كانها الجميع أنهم في حالة 
دخولهم اإلسالم فسوف يقل الذهب حتى ينتهي))).

وحاكم مملكة مالي على عهد العمري هو منسا 
س���ليمان))) أخو منسا موسى)))، والمملكة في عهده 
واسعة، فضاًل عن مناطق جديدة ضمها إليها بعدما 
حارب حكاُمها الوثنيين، وامتاز منسا سليمان بورعه 
وتقواه ودعم���ه للمذهب المالكي الذي اس���تدعى 
علماءه للمجيء إلى بالده، كما جلب المئات من ُكتب 
المذهب وضمها إلى مكتبات بالده، وكان يُطلق على 
منس���ا س���ليمان في مصر والحجاز »ملك التكرور« 
نس���بًة إلى إحدى إمارات بالده، ولهذا حينما يسمع 
منسا سليمان بلقبه هذا فإنه سيغضب؛ ألن مملكته 
أوسع بكثير من »التكرور«، فهي تضم: غانة، وزافون، 
وترنكا، وتكرور، وس���نغانة، وبانبق���وا، وزرنطابنا، 

)))  الم�سدر نف�سه: )09/4)).
بعد  الإ�سالمية  مالي  مملكة  حاكم  وه��و  �سليمان:  من�سا    (2(
وفاة ابن من�سا مو�سى من�سا مغا، ومن�سا �سليمان هو الرجل 
البالد  لتلك  زيارته  خالل  بطوطة  ابن  الرحالة  التقاه  الذي 
ينظر:  الميالدي.  ع�سر  الرابع  الهجري/  الثامن  القرن  في 
الح�سن بن محمد الوزان، و�سف اإفريقيا )الرباط: 982)م)، 

 .((65/2(
)3)  من�سا مو�سى: هو مو�سى بن اأبي بكر �سالم التكروري، ملك 
التكرور، قدم حاجًا �سنة 724ه�/ 324)م ومر في طريقه اإلى 
م�سر، وكان معه كثيرًا من الذهب، وقد حكم بالده 24 �سنة، 
ازدهرت خاللها الأحوال في عهده. انظر: الع�سقالني، الدرر 

الكامنة، )54/5)-55)). 

وبيترا، ودوم���ورا، وزاغا، وكابرا، وبراغوري، وكوكو، 
فض���اًل عن قاع���دة المملكة )العاصم���ة( »بيتي«، 

ليكتمل عدد األقاليم أربعة عشر إقليماً))). 
وبس���بب مكانة إقليم غان���ة، والذي كان مملكة 
متكامل���ة قبل أن تضمه مالي إليها، فإن حاكمها هو 
الوحيد من بين حكام أقاليم مملكة مالي يُطلق عليه 
لق���ب »ملك«، وهو يقوم كذلك مقام النائب عن ملك 
مالي، وفضاًل عن دخول جميع حكام األقاليم األربعة 
عش���ر تحت طاعة ملك مالي؛ فإن في شمال مالي 
قبائل من البربر يطيعون صاحب مالي، وهم: نيتصر 
ونيتغراس ومدوسة ولمتونة، كما كان في طاعته قوٌم 
من الكفار، منهم من يأكل لحوم البش���ر- كما يدعي 

العمري))). 
ويعود ابن فض���ل الله العم���ري ليعرض علينا 
شكل البناء في مملكة مالي، مشيراً إلى بناء جدران 
منازل المدينة من الطين وس���قوفها التي تكون في 
أغلبها على ش���كل قباب وجملونات، وأرضها تراب 
رمل، »وش���رب أهلها من ماء الني���ل– نهر النيجر– 
وآبار محتف���رة، وجميع هذه البالد مصخرة مجبلة، 
وجبالها ذوات أش���جار برية مشتبكة غليظة السوق، 
إلى غايٍة تكون منها الش���جرة الواحدة يستظل بها 
خمس���مائة فارس«)))، وعلى الرغم من أن األشجار 
في المنطقة تمتاز بضخامتها إال أن عنصر المبالغة 

يبدو حاضراً. 
ويس���تمر العمري في اس���تعراض تاريخ مملكة 
مالي وحضارتها، مشيراً إلى مزروعاتها من الحبوب 

كتابه  وفي   .((09-(08/4( الأب�سار،  م�سالك  العمري،    (4(
اأ�سماه  الذي  مالي  حاكم  اأن  اإلى  العمري  ي�سير  )التعريف) 
اإلى عبد  »ملك التكرور« دون اأن يحدد َمن هو يدعي الن�سب 
اأبي طالب ر�سي اهلل  بن  الح�سن بن علي  اهلل بن �سالح بن 
عنه، لكنه يعود ليقول: اإن األقابه في المكاتبات ال�سلطانية ل 

ت�سير اإلى ن�سبه العلوي. ينظر: �ص45 من الكتاب.
)5)  العمري، م�سالك الأب�سار، )0/4))).

)6)  نف�سه، )4/)))).
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المحصول  الزراعة  والفواكه والخضروات، وطريقة 
وجنيه، وأنواع الحيوانات الموجودة في البالد األليفة 
منها والبرية)))، ثم يتكلم عن سلطان البالد وحاشيته 
ومجلس���ه وجيشه وتش���كيالت ذلك الجيش وفرقه 
ومالبسه في السلم والحرب، وكذلك قيام السلطان 
بحل مشكالت س���كان بالده بنفسه على الرغم من 

وجود القضاة وجلوسهم لحل المشكالت))). 
وينقل ابن أمي���ر حاجب للعمري كل المعلومات 
التي تلقاها من منسا موسى عن مملكة مالي، فكانت 
تل���ك المعلومات منوعة، منها ما هو سياس���ي عن 
عالقة مملكة مالي بجيرانها المس���لمين في مصر 
والمغ���رب، أو عالقتهم بالقبائ���ل الوثنية المحيطة 
ببالدهم، كما شملت المعلومات أموراً تتعلق بمنسا 
موس���ى نفس���ه وحياته اليومية وتعامله مع شعبه، 
وأش���ار إلى كرم منس���ا موس���ى معه وم���ع كل من 
استقبله من المصريين، ووصف بشكل مفصل لقاء 
منسا موسى بالسلطان المملوكي محمد بن قالوون 
ورفضه السجود بين يدي السلطان المملوكي قائاًل: 

»أنا مالكي المذهب، ولن أسجد لغير الله«))).
ويس���هب ابن فضل الله العمري نقاًل عن األمير 
علي بن أمير حاجب، والذي بدوره نقل عن منس���ا 
موس���ى رحلة الحج الكبيرة والمسماة ب�»رحلة الحج 
الذهبي���ة« لكثرة الذهب المحم���ول في قافلة الحج 
تل���ك، والذي تم توزيعه عل���ى العامة والخاصة في 
مصر، ويش���ير إلى كرم ذلك الس���لطان اإلفريقي 
بقوله: »وكان كريماً جواداً كثير الصدقة والبر، خرج 
من بلده بمائة وس���ق جمل م���ن الذهب، أنفقها في 
حجت���ه على القبائل بطريقه م���ن بالده إلى مصر، 

)))  نف�سه، )))-4))).
)2)  نف�سه، )4/4))-8))).

)3)  العمري، م�سالك الأب�سار: )20/4)-24))، ويطلق عليها 
ينظر:  التكرور«.  »بالد  ا�سم:  )التعريف)  كتابه  في  العمري 

�ص44.

ث���م بمصر، ثم من مصر إلى الحجاز الش���ريف في 
التوجه والعود، حتى احتاج إلى القرض فاس���تدان 
على ذمته من التجار بمكاس���ب كثيرة وافرة جعلها 
لهم بحيث حصل لهم في ثالثمائة دينار س���بعمائة 
دينار ربحاً، ثم بعثه���ا إليهم بالراجح، قال ابن أمير 
حاجب: وبعث لي خمسمائة مثقال ذهباً على سبيل 

االفتقاد...«))).
وينقل العمري عن المهمندار أبي العباس أحمد 
بن الجاكي، والذي استقبل منسا موسى عند وصوله 
مصر قائاًل: »لما خرج���ت لملتقاه- أعني من جهة 
الس���لطان األعظم الملك الناصر- أكرمني إكراماً 
بليغاً، وعاملني بأجمل اآلداب، ولكنه كان ال يكلمني 
إال بترجم���ان مع إج���ادة معرفته للتكلم باللس���ان 
العربي، ثم إنه قدم للخزانة السلطانية ُجماًل كثيرة 
م���ن الذهب المعدني الذي لم يصن���ع، وغير ذلك، 
وحاولت���ه أن يطلع للقلعة ويجتمع بالس���لطان فأبى 
علّي وامتنع، وقال: أنا جئت ألحج ال لشيٍء آخر، وما 

أريد أن أخلط حجي بغيره«))). 
فضاًل عن ذلك؛ فقد تناول العمري مناطق تقع 
في ش���رق إفريقيا كبالد الزنج الت���ي تحدث عنها 
بشكل سريع جّداً، لكنه ركز بشكل أوسع في ممالك 
المسلمين في الحبش���ة، فأشار في القسم الخاص 
ببالد الحبشة إلى موقعها في بداية األمر قائاًل: إن 
بحر الهند )المحي���ط الهندي( واليمن يحدانها من 
الشمال الشرقي، ومن الغرب بالد التكرور)))، إال أنه 
لم يذكر ما يحيط بالحبشة من الشمال أو الجنوب. 

)4)  نف�سه، )4/)2)-22)).
)5)  العمري، م�سالك الأب�سار، )22/4)).

مملكة  على  العرب  الموؤرخون  اأطلقه  ا�سم  التكرور:  بالد    (6(
ال�سودان  اأر���ص  العمري  يذكره  كما  ال��واق��ع  في  وه��و  مالي، 
كلمة  واأ�سبحت  الإ���س��الم،  دخلها  التي  والأو���س��ط  الغربي 
بن  زكريا  ينظر:  للمزيد  �سوداني.  لكلمة  مرادفة  تكروري 
العباد،  واأخ��ب��ار  البالد  اآث��ار  القزويني،  محمود  بن  محمد 

)بيروت: 960)م)، �ص26.
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في حين يش���ير إلى وجود نهر يُس���مى »س���يحون« 
يجري في الحبش���ة ويزود النيل بالماء، وماؤه حلو 

غير مالح))). 
ويتضح لنا من خالل ما س���بق: ع���دم مقدرة 
العمري عل���ى إعطاء التس���ميات الدقيقة لألماكن 
بس���بب ع���دم زيارت���ه للمنطقة، كم���ا أن تحديده 
لمصطلح »الحبش���ة« جاء مخالف���اً للحقيقة وغير 
دقيق قياساً بكل من عاصره أو سبقه من المؤرخين 
والجغرافيين المس���لمين، والذين أكدوا أن ممالك 
المس���لمين في الحبشة تشمل أكثر من ذلك، ويؤكد 
ذلك القلقشندي بقوله: »وأهمل المقر الشهابي ابن 
فضل الله في مسالك األبصار عدة بالد من ممالك 
الحبش���ة المس���لمين، ومنها جزيرة دهلك، ومدينة 

عوان، ومدينة مقديشو«))). 
لقد وصف المؤلف طبيعة أرض الحبشة بالوعرة 
لكثرة جبالها العالية وارتفاع أشجارها وتشابكها مع 
بعضها، لدرجة أنه إذا ما خرج أحد ملوكها ليذهب 
إلى مكان ما يس���بقه رجاله لفتح الطريق من خالل 
قطع األشجار وحرقها))). أما مساحتها؛ فطولها في 
البر والبحر مسيرة شهرين)))، وعرضها ممتد أكثر 

نهر  اأن  نعلم  لكننا  الأب�سار، )85/4).  م�سالك  العمري،     (((
�سيحون يقع في بالد ما وراء النهر ولي�ص في الحب�سة. وقيل 
اإن النهر الم�سمى »الفردو�ص« ينق�سم اإلى اأربعة روؤو�ص، هي: 
باأر�ص  يحيط  و�سيحون  وال��ف��رات،  ودجلة  وفي�سون  �سيحون 
القادر  عبد  بن  بكر  اأب��ي  بن  محمد  ينظر:  الحب�سة.  كو�ص 
مكتبة  خاطر،  محمود  تحقيق:  ال�سحاح،  مختار  ال���رازي، 
لبنان نا�سرون، )بيروت: 995)م)، �ص36). وفي الحقيقة اأن 
ذلك النهر ما هو اإل نهر النيل الأزرق اأو اأباي Abbay ح�سب 
»رجيون«  هناك  ال�سكان  ي�سميه  كما  الإثيوبيون،  ي�سميه  ما 
جوبان،  عمر  محفوظ  محمد  ينظر:  »ج��ن«.  اأو  »جيحون«  اأو 
انت�سار الإ�سالم في الحب�سة– درا�سة في التاأثيرات ال�سيا�سية 
)جامعة  من�سورة،  غير  دك��ت��وراه  اأط��روح��ة  والقت�سادية-، 

المو�سل: )200م)، �ص287.
)2)  القلق�سندي، �سبح الأع�سى، )9/5)320-3).

)3)  العمري، م�سالك الأب�سار، )69/4).
يومًا،  �ستين  اأي  الع��ت��ي��ادي،  بالم�سير  هنا  �سهرين  م��دة    (4(

م���ن ذلك إال أنه مقفر. أما م���ا هو معمور من تلك 
األراضي فيساوي ثالثة وأربعين يوماً طوالً، وأربعين 

يوماً عرضاً))).
وبع���د أن ح���دد العم���ري الموق���ع الجغرافي 
للمنطقة؛ يعود ليتكلم عن لغتها قائاًل: إن س���كانها 
يجيدون الحبش���ية فضاًل عن اللغ���ة العربية، لكنه 
يعود ليس���تدرك القول بأن لغاته���م متعددة وتصل 
إلى خمس���ين لس���اناً )لغة())). وربما تك���ون اللغة 
الحبشية هي اللغة الجعزية)))، والتي كانت تُستخدم 

الم�سلمون  ال��ع��رب  ال��ُك��ت��اب  ا�ستخدمها  وح��دة  ه��و  وال��ي��وم: 
ُينظر:  فرا�سخ.  ثمانية  اليوم  وي�ساوي  الم�سافة،  لح�ساب 
تقويم  الفدا،  اأبو  عمر  بن  محمد  بن  اإ�سماعيل  الدين  عماد 
البلدان، )باري�ص:840)م)، �ص79. وبما اأن الفر�سخ ي�ساوي 
الإ�سالمية،  والأوزان  المكاييل  هنت�ص،  فالتر  ُينظر:  6ك��م. 
الع�سلي، )عمان: 970)م)، �ص  الألمانية: كامل  ترجمه عن 
)94-95). اإذًا اليوم ي�ساوي )48كم). اأي اأن طول الممالك 

الإ�سالمية ي�ساوي )2880كم). 
)5)  العمري، م�سالك الأب�سار، )63/4).
)6)  العمري، م�سالك الأب�سار، )85/4).

الأجاعز  قبيلة  اإل��ى  تعود  عربية  لغة  وهي  الجعزية:  اللغة    (7(
اإفريقيا،  �سرق  اإل��ى  الإ���س��الم  قبل  هاجرت  والتي  اليمنية، 
اإرتيريا،  مرتفعات  ق��رب  الحب�سية  اله�سبة  في  وا�ستقرت 
لغتهم  لت�سبح  المنطقة  �سكان  اإل���ى  تلك  لغتها  واأع��ط��ت 
ينظر:  اإثيوبيا.  في  الكني�سة  لغة  تزال  ل  اأنها  كما  الر�سمية، 
الإ�سالمية،  المعارف  دائ��رة  الم�ست�سرقين،  من  مجموعة 
ال�سنتناوي، مادة حب�ص، )القاهرة: 973)م):  اأحمد  ترجمة 
في  الإ���س��الم  ت��اري��خ  ن���وري،  ال��ق��ادر  دري��د عبد  )297/3)؛ 

كان للمالحظة وتحري 
المعلومات المنقولة إليه، من 
أولئك الذين التقى بهم، دور 

في أدوات بحثه
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في الحبش���ة لوقت متأخر، فهي تُكتب كالعربية من 
اليمين إلى اليسار، إال أنها تنفرد بكونها تتألف من 
س���تة عشر حرفاً لكل س���بعة فروع، ليكون مجموع 
حروفه���ا مائ���ة واثنين وثمانين حرف���اً، فضاًل عن 

حروف أخرى مستقلة بذاتها))). 
ويبدو أن العمري ع���اد هنا مّرة أخرى ليعطينا 
أرقام���اً خاطئة، فإذا ما ضربن���ا عدد األحرف في 
الفروع فلن ينتج لنا ما توصل إليه المؤلف، كما أنه 
لم يوضح لنا هل اللغة الحبش���ية تتألف من الفروع 

السبعة أو هناك فروع أخرى؟!
وقبل خوض المؤلف في التفاصيل االجتماعية 
واالقتصادية لتلك الممالك؛ أش���ار إلى أن سكانها 
كانوا على مذهب أبي حنيف���ة النعمان على عهده، 
س���وى مملكة أوفات، التي اتبع س���كانها المذهب 
الشافعي))). ويبدو أن وصول المذهب الشافعي إلى 
مملكة أوفات كان بس���بب قربها من مصر واختالط 
أهلها مع المصريين وتأثرهم بمذهبهم. أما المذهب 
الحنفي، الذي تمسكت به بقية الممالك، فهو أيضاً 
أح���د المذاهب المتبعة في مص���ر، وربما جاء من 
خالل الذه���اب لتأدية فريضة الحج واالطالع عليه 

والحصول على الكتب التي ُكتبت عنه.
كما خّصص المؤلف مس���احة واسعة للحديث 
عن النظام العس���كري لتلك الممالك، مش���يراً في 
ب���ادئ األمر إلى ع���دد الُجند وتس���ليحهم في كل 
مملكة، مبتدأ )بمملكة هدية( التي تمتلك أكبر عدد 
من الجند، إذ يبلغ عدد فرس���انها نحو أربعين ألف 
فارس، أما المشاة فهم أكثر من ذلك بمرتين)))، في 
حين يصل عدد فرس���ان )مملك���ة بالي( إلى ثمانية 

)5-0)ه������/))-6)م)،  القرن  ال�سحراء  جنوب  اإفريقيا 
)المو�سل: 985)م)، �ص60.

)))  العمري، م�سالك الأب�سار، )85/4).
)2)  العمري، الم�سدر نف�سه، )85/4).

)3)  العمري، نف�سه، )86/4).

عش���ر ألف فارس، والمشاة أكثر من ذلك)))، وعدد 
فرسان )مملكة دوارو( يزيد عن فرسان مملكة أوفات 
والبالغ خمس���ة عشر ألف رجل يتبعهم عشرون ألفاً 
أو يزيد من المش���اة)))، ويع���ود ليذكر لنا عدد جند 
)مملكة أرابيني( قائاًل إنهم عشرة آالف فارس، أما 
المش���اة فكثير)))، وفي )مملكة ش���رحا( كان هناك 
ثالثة آالف فارس وضعف ذلك من المشاة، فيما يبلغ 

جند )مملكة داره( ألفي رُجل بين فارس وراجل))).
أما سالح الجيش في تلك الممالك؛ فهو الِقسّي 
بالنُّشاب، والس���يوف والمزاريع)))  والنبال الشبيهة 
والحراب، أما التُّرس؛ فمنهم من يس���تخدم الترس 
الطويل، ومنهم من يرتدي أتراس���اً قصيرة. وهناك 
جزء آخ���ر مكمل لتجهيزات الجي���ش وهو األبواق، 
إذ يس���تخدم الجند أبواقاً مصنوعة من خشب القنا 
المج���ّوف ومن قرون البق���ر المجّوفة. وفيما يتعلق 
بالدواب التي يس���تخدمها الجند ف���ي القتال فهي 
الخي���ل، إذ يركبه���ا أهل مملكة أوف���ات دون وضع 
الس���روج على ظهورها، بل يستبدلونها بوضع جلود 
مصنوعة من الِمرِعز )كالصوف يستخلص من شعر 
الَعنِْز(، إال أن اس���تخدام البغال كان أكثر من الخيل 

في بقية الممالك))). 
ويشير المؤلف في الوقت نفسه إلى قوة أولئك 

)4)  العمري، نف�سه، )87/4).

)5)  العمري، نف�سه، )88/4).

)6)  العمري، نف�سه، )87/4).

)7)  العمري، نف�سه، )88/4).
)8)  المزاريع: و�سماها الموؤلف اأي�سًا في موقع اآخر »المزاريق«، 
م�ساة  ي�ستخدمها  ق�سيرة  رم��اح  وه��ي  م���زراق،  وم��ف��رده��ا 
الجي�ص، وهي اأق�سر طوًل من تلك التي ي�ستخدمها الفر�سان، 
وقد ا�ستخدمها الجي�ص العربي الإ�سالمي في مختلف اأرجاء 
عهد  في  الأيوبي  الجي�ص  ومنها  الإ�سالمية،  العربية  الدولة 
�سالح الدين. ينظر: مح�سن محمد ح�سين، الجي�ص المملوكي 
)بيروت:  ط)،  الر�سالة،  موؤ�س�سة  الدين،  �سالح  عهد  في 

986)م)، �ص272. 
)9)  العمري، م�سالك الأب�سار، )87/4).
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الُجند وشجاعتهم ورغبتهم في القتال، لدرجة أنهم 
ال يلبس���ون دروعاً أثناء القتال، وال يُلبسون خيولهم 
الس���روج أو ال���دروع، كما أنهم ملتزم���ون بأخالق 
الفارس، فهم على الرغم من ش���جاعتهم وقدرتهم 
على هزيم���ة أعدائهم فإنهم يصفحون عمن يؤذيهم 
إن أمك���ن ذلك، فكل من رمى س���الحه أثناء القتال 

يحّرمون قتاله))).
وفي كتابه )التعريف( يس���جل في فقرة )الكتب 
والعه���ود( دعوة بطري���رك اليعاقب���ة ألتباعه في 
الجنوب– يقص���د نصارى النوبة- ب���أن يميلوا إلى 

الحبشة ويبتعدوا عن السودان))). 
كما أش���ار العم���ري إلى اقتص���اد ممالك 
المس���لمين في ب���الد الحبش���ة، مش���يراً إلى 
مزروعاتهم وكل ما يتعلق بها، فضاًل عن تجارتهم 
وعمالتهم، فضاًل عن ذكره لمس���اكن الس���كان 
ومالبس���هم وعالقتهم بالمملكة المس���يحية في 
الحبش���ة، والتي كانت في عداء مس���تمر لتلك 
الممالك وتجاوزها عليهم، لوال مساندة المماليك 

في مصر لتلك الممالك))).
�لخاتمة: 

ف���ي خت���ام المق���ال الب���د من تثبي���ت بع����ض النتائج 
التي تم التو�صل اإليها، وهي:

1- ُجل معلومات البكري اعتمدت على مصادره 
المتمثلة في أشخاص التقى بهم من خالل عمله في 

ديوان اإلنشاء.
2- وبن���اًء على ذلك؛ فلوال عم���ل العمري في 
ديوان اإلنش���اء لما حصلنا منه على أي معلومة عن 
بالد الس���ودان )إفريقيا جنوب الصحراء( كونه لم 

يقم بزيارة المنطقة مطلقاً.
3- أبرز أدوات البحث لدى العمري كانت تتمثل 

)))  العمري، الم�سدر نف�سه، )86/4). 
)2)  العمري، التعريف، �ص85).

)3)  العمري، م�سالك الأب�سار، )85/4). 

بالمقابالت الش���خصية، والتي حصل���ت بينه وبين 
مجموعة م���ن التجار وموظف���ي الدولة في مصر، 
والذي بدورهم كانوا قد التقوا بمنسا موسى خالل 

رحلة حجه.
4- كم���ا كان للمالحظ���ة وتح���ري المعلومات 
المنقول���ة إليه، من أولئك الذين التقى بهم، دور في 

أدوات بحثه.
٥- نط���اق البحث لدى العمري كان يش���مل كل 
منطقة إفريقيا جنوب الصحراء )بالد الس���ودان(، 
والت���ي كانت تُح���اط بالصحراء الكب���رى من جهة 
الش���مال، فيما تحيط بها الغابات االس���توائية من 
جهة الجنوب، ومن الشرق البحر األحمر والمحيط 
الهندي، فيما يحيط بها م���ن جهة الغرب المحيط 

األطلسي.
6- فيما ركز النط���اق الزمني لما كتبه العمري 
عل���ى األح���داث التاريخية المعاصرة ل���ه، أو تلك 
السابقة بقليل، فهو لم يرجع إلى معلومات تعود إلى 

العصور القديمة.
7- لم يخض العمري في مس���ألٍة تبناها بعض 
المؤرخي���ن، والتي تتعلق بأصل الس���ودان وس���بب 
اسوداد بشرتهم وربطها بالنبي لوط- عليه السالم، 
كما فع���ل االصطخ���ري وابن حوقل وابن س���عيد 

المغربي وابن خلدون، وغيرهم الكثير.
8- لو ُق���ّدر للعمري أن يق���وم بزيارة المنطقة 
لكانت المعلومات التي سيسجلها أكبر مما ظهر لنا 

في مؤلفاته.
9- على الرغم من عدم زيارته لها فإن القيمة 
العلمية لما كتبه كبيرة، كونه الوحيد الذي شملت 
تدويناته مناطق تقع في الشرق كالحبشة وسودان 
وادي الني����ل )البجة والنوب����ة(، وزودنا بمعلومات 
قيم����ة، فهو أول م����ن فّصل في تاري����خ الممالك 
بالمملكة  الحبش����ة وعالقته����ا  اإلس����المية في 

المسيحية هناك �
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�أ.د. عبد �لقادر عبد �لعالي
ق�س�م �لعل�م �ل�سيا�س�ية، جامعة �لدكت�ر م�لي 

�لطاهر، �سعيدة

اقترابات فشل الدولة:
دراسة في الحالة اإلفريقية

للدول���ة، يعتبر  �لتنظي���ر 
ومح��اولة بناء نظرية جديدة 
للدول�ة، �س�من علم �ل�سيا�س�ة �لمقارن، و�س�من 
�لهتمام�ات  م�ن  �لدولي�ة،  �لعاق�ات  نظري�ات 
�لتي �س�غلت �لتجاه�ات �لم�ؤ�س�س�ية �لجديدة 

neo-institutionalism، حيث يعتبر 
�لمج�ال �لإفريق�ي ل�س�مال �إفريقي�ا و�إفريقيا ما 
�أزم�ة  ور�ء �ل�س�حر�ء مث�اًل نم�ذجي�ًا لدر��س�ة 

�لدولة في �لعالم �لثالث. 
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وتعتب���ر هذه الورق���ة محاول���ة لمحاكمة 
النظريات التي تحاول دراسة الدولة كمؤسسة 
ومنظمة ضمن المجتمع، بحيث تعتبرها »منظمة 
فائقة التنظيم«، وبمثابة »مؤسسة المؤسسات« 

ضمن المجال االجتماعي.
وعليه؛ س���تناقش هذه الدراس���ة مجموعة 
م���ن النظريات، بمقارنته���ا بنظرية الدولة في 
المجتم���ع، كاقتراب نظري يلق���ي الضوء على 
المش���كالت والقضاي���ا التي تواجهه���ا الدول 
اإلفريقية، خصوصاً البارزة منها في الدراسات 
السياس���ية، أو التي تمثل نم���اذج متطرفة في 
مقاييس فش���ل الدولة، مثل الصومال، أو التي 
لها تج���ارب رائدة ف���ي مجال التنمي���ة وبناء 
الدولة، مثل نيجيريا والجزائر والمغرب. وذلك 
باالس���تعانة بمنه���ج المقارن���ة التحليلي، بغية 
اختبار بعض الفرضيات حول إمكانية تفس���ير 
وضعية الدولة في الق���ارة اإلفريقية، واختبار 
وضعية ه���ذه الفرضية من خ���الل اإلجابات 
النظري���ة في أدبيات السياس���ة المقارنة وفي 

العلوم االجتماعية. 
ن��ظ��ري��ة �ل��دول��ة ف��ي �إط����ار عاقة 

�لدولة بالمجتمع:
ليس من الس���هل اختصار نظريات الدولة 
في جانب معّين من جوان���ب ومواضيع الدولة 
التي تتشعب وتتش���ابك، فهناك النظريات التي 
بحثت في نش���أة الدولة، وكان لها ارتباط وثيق 
مع األطروح���ات الفلس���فية والمعيارية، وبين 
تلك الدراس���ات األنثروبولوجي���ة واالجتماعية 
التي بحثت في األسس االجتماعية والتاريخية 
بش���رياً  لنش���أة الدول���ة، باعتبارها اختراعاً 
عرفت���ه المجتمعات الزراعي���ة األولية، أو تلك 
المجتمعات القائمة على الرعي، والتي شهدت 
توس���عاً في التحالفات القبلية نتيجة اإلخضاع 

والهيمنة. 

ومن بين التنظيرات الحديثة للدولة تلك التي 
تحاول أن تؤسس لعالقة بين الدولة والمجتمع 
المدني، أو تش���ريح عمل الدولة على المستوى 
االجتماعي، ومحاولة قياس قدرات الدولة على 
التغيي���ر االجتماعي العميق، وقدرة الدولة على 
أداء أدوارها التنموية واالقتصادية واالجتماعية 
والسياس���ية، واكتمال س���يطرتها على الرعايا 
والمواطنين، وفرض القواعد القانونية وبس���ط 

السيادة الكاملة. 
لكن التنظير أخذ يتجه نحو وجهة معيارية 
وتجريبية أخرى، تتمثل في دراسة أسباب عجز 
الدول في المجاالت اإلفريقية، في مقابل تغير 
وظيفة الدولة في المجاالت األوروبية والشمال 
أمريكي���ة، من دول���ة الرعاية إل���ى دولة أكثر 
ليبرالية وفق أيديولوجي���ة الليبرالية الجديدة، 
والتغي���ر الذي يمس وظيف���ة الدولة وعالقتها 

بالسوق. 
لكن المشكلة في العالم اإلفريقي والشمال 
إفريقي يتمثل في مستوى وجود الدولة، وقدرتها 
على تأمين وظيفة التنمية والتكامل واالندماج، 
التحدي���ات، والتي  ومواجهته���ا لمجموعة من 
التنموي، فالوظيفة األساسية  التحدي  تش���مل 
التي وس���مت بها دول ما بع���د الكولونيالية هي 

الدولة التنموية هي التي 
تتشكل وظيفتها ومهامها 
محليًا واجتماعيًا، وتبحث 

عن الحلول التنموية المالئمة 
انطالقًا من البيئة المحلية 

الواقعية
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تحولها من الدولة التابع���ة كولونيالياً إلى دولة 
تنموية. وكيف أن هذا الدور التنموي قد انحرف 
نتيجة عدة عوامل، منها الفراغ االجتماعي الذي 
وجدته ال���دول وعملت على س���ّده، أو محاولة 
إضعاف المجتمع المدني الناشئ، ببسط آليات 
هيمنة تش���مل توظي���ف الكوربوراتية التقليدية 
والتحديثية إلنتاج مجتمع ال مدني مواٍز للمجتمع 
المدني الناش���ئ تدريجياً، م���ن ثنايا الطبقات 
الوس���طى واألجيال المتعلمة، والتي تسعى إلى 
الديمقراطي، وتنتقد  التحول  التغيير، وتنش���د 
ممارس���ات النخبة الحاكمة التي تتسم بالفساد 
والرش���وة والمحاباة والممارسات الزبونية التي 
تسعى إلى اس���تطالة ممارسة السلطة إلى أمد 
طويل، هذه الظاهرة في طريقة اشتغال الدولة 
وتكويناته���ا النخبوية تكاد تتش���ابه بين الحالة 
الش���مال إفريقية واإلفريقية ما وراء الصحراء، 
مع وجود ف���وارق واس���تثناءات تصنعها بعض 

المجتمعات والدول اإلفريقية.
م���ن االقترابات المهمة في ه���ذا المجال 
اقتراب الدولة في المجتمع، وفق الصيغة التي 
قدمها أحد أبرز رموزه���ا، وهو الباحث جويل 
ميغدال Joel Migdal، من خالل ثالثة أعمال 
مهمة حوله)))، والتي حاول من خاللها أن يبين 

Migdal, Joel S. Bound�  :اأهم اأعماله في هذا ال�سدد (((
 aries and Belonging: States and Societies in the

Struggle to Shape Identities and Local Prac�

 tices. Cambridge, UK; New York: Cambridge

 University Press, 2004: Strong Societies and

 Weak States: State�Society Relations and State

 Capabilities in the Third World. Princeton, N.J:

 Princeton University Press, 1988 ; Migdal, Joel

 S., Atul Kohli, and Vivienne Shue, eds. State

 Power and Social Forces: Domination and

 Transformation in the Third World. Cambridge

 Studies in Comparative Politics. Cambridge

 [England] ; New York: Cambridge University

.Press, 1994

دور الدولة ضمن المج���ال االجتماعي، وكيف 
تتخذ الدولة في بعض الوضعيات دور المهيمن 
على المجتمع، وهذا سيساعد على معرفة درجة 
التغلغل المؤسساتي والدولتي في المجتمع، وأن 
ذلك مرتبط بالعدي���د من العوامل، منها صورة 
الدولة ومؤسس���اتها، وفي مقاب���ل ذلك هناك 
االختراقات التي يمكن أن تحدث في الدولة من 

قبل القوى والمؤسسات االجتماعية األخرى.
ومن هنا تكتسب نظرية الدولة في المجتمع 
أهمي���ة تحليلي���ة، خصوصاً حين يت���م ربطها 
بالس���ياق االجتماعي والتاريخي وبنمط وبنية 
الدول���ة القائم���ة. فالنظرية تعتب���ر أن الدولة 
منظمة متخصصة في وضع القواعد التنظيمية، 
وتسعى نحو الهيمنة على المجتمع، ولكنها تواجه 
مقاومة ومنافس���ة من التنظيمات االجتماعية 
المتنوعة التي يتش���كل منه���ا المجتمع، وهذه 
المقاومة لإلخضاع الدولتي، هو الذي يش���كل 
تلك العالقة المتفاوتة بي���ن الدولة والمجتمع، 
وم���ا إذا كانت العالقة تق���وم بين مجتمع قوي 
ودول���ة ضعيفة أو العكس، أو بين مجتمع ودولة 

ضعيفين في الوقت نفسه. 
إن م���ا يحدد هذه العالق���ة هو حقل القوة 
والسلطة الذي تمارس���ه الدولة في المجتمع، 
عن طريق تعدد المجاالت وتوس���يعها وتجنيد 
الموارد، حيث ان عملية تشكل الدولة هي عملية 
مستمرة لعنصرين: صورتها كمنظمة متماسكة 
ومس���يطرة على مجال س���كاني وجغرافي له 
حدوده المعترف بها، والممارسات الفعلية التي 
تقوم بها أجزاء الدولة ومؤسس���اتها))) من أجل 

Joel S. Migdal, State in Society: Study�    (2(
 ing How States and Societies Transform and

 Constitute One Another, Cambridge Studies in

 Comparative Politics (Cambridge ; New York:

.Cambridge University Press, 2001), p.16
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ترس���يخ صورة الدولة ف���ي المجتمع، وتحقيق 
الخض���وع للقواعد التي ترس���مها الدولة على 
بقية التنظيمات االجتماعية. هذا التنظير يفتح 
المج���ال أمام قدرات الدول���ة وبنيتها وقدرتها 
على بس���ط نفوذها وس���يادتها والموانع التي 

تحول دون ذلك. 
�لمغاربي  �لمجال  في  �لدولة  �أواًل: 

و�ل�سمال �إفريقي:
من بين أقدم المحاوالت المعروفة لدراسة 
المج���ال المغاربي، والتنظي���ر لها، مقدمة ابن 
خلدون الش���هيرة، والتي يس���ود التوجه العام 
في دراس���ة مضامينها وفكر ابن خلدون حول 
»العصبية«، فإنه طرح من خاللها بواكير لنظرية 
حول نش���أة الدولة والمراحل التي تمر بها من 
القوة إلى الضعف، وأن هناك متغيراً اجتماعياً 
مهماً في نشوئها وتطورها يتمثل في »العصبية 
القبلية«، حيث تخض���ع الدولة لدورة العصبية 
التاريخي���ة، والتي تمر فيه���ا الدولة عبر أربعة 
أجيال م���ن العصبية، الجيل األول لها ينش���ئ 
الدولة ويمتلك قوة العصبية، واألجيال الالحقة 
التي ستستوطن المدينة أو الحاضرة ستضعف 
فيها نوازع العصبية وينحل الملك، وتحل محلها 

عصبية أخرى. 
الخلدوني  التحلي���ل  الحقيق���ة؛ هذا  وفي 
والتوصي���ف ل���دورات الحكم الس���اللية التي 
س���ادت في بالد المغرب، وفي أنح���اء العالم 
اإلس���المي، إنما تصف وتُنّظر لضعف الدولة 
وعجزها المستديم عن إنش���اء مجال مستقل 
لها عن العصبية القبلية وبالتالي عن المجتمع، 
حيث عانت الدولة المغاربية لما قبل الموحدين 
وما بعدهم إلى اختراقها واس���تعمالها من ِقبل 
األنظمة االجتماعية القبلية، ولم تنجح المساعي 
التي بذلها حكام الموحدين في الخروج من هذه 
األزمة التاريخية والدولتية المستديمة في بالد 

المغرب. 
فالدول���ة المغاربي���ة على وج���ه التحديد، 
ونستثني من ذلك الدولة المصرية القائمة على 
نهر النيل، والتي تتسم بعمق ممأسس وتاريخي 
وم���وروث منذ أقدم العص���ور التاريخية، حيث 
تمكنت الدولة من تطوي���ر بيروقراطية وإدارة 
جبائية وتنظيمية مس���تقلة عن المجتمع وعن 
التكوينات االجتماعية التي تتغير من زمن آلخر، 
بحس���ب الهجرات الوافدة من الشرق األوسط 
ومن ش���مال إفريقيا، ومن أهمها هجرات أسر 
الهكس���وس الحاكمة في مص���ر، ومن بعدها 
األسر الليبية التي أسسها شيشناق الفرعون ذو 
األصول المشواشية اللوبية. لكن وظيفة الدولة 
التنظيمية والجبائية بقيت على حالتها، فمصر 
كدولة تعتبر م���ن الحاالت المتمي���زة إفريقياً 

وشمال إفريقياً. 
أم���ا ال���دول المخترقة قبلي���اً أو المقبلنة 
والقائم���ة عل���ى العصبي���ة االجتماعية؛ فهي 

تتفاوت من دولة مغاربية إلى أخرى. 
لكن الدولة الكولونيالية عملت على تحطيم 
هذه القاعدة االجتماعية للدولة، واس���تبدالها 
بقاعدة بيروقراطية وعسكرية أكثر انفصاالً عن 
المجتمع، ونتيجة لهذه الممارسة الكولونيالية، 

التنظير للدولة في هذا 
المجال القاري والمتنوع أهمل 

إلى حدٍّ بعيد االختالفات 
والتنوعات القائمة في تجارب 
بناء الدول، وساده نوع من 

الخطاب النظري
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أثناء فترة االس���تعمار الفرنس���ي في الجزائر 
وموريتانيا، واالنتداب االس���تعماري في تونس 
والمغرب، تش���كل مجال الدولة من جديد على 
ثنائية: الش���يخ والمريد، وعلى ثنائية الوصاية 
عل���ى المجتم���ع، وتميزت وظيف���ة الدولة في 
ه���ذا المجال في تحقيق التنمي���ة االجتماعية 
االجتماعي  التح���ول  وتحقيق  واالقتصادي���ة، 
القائم عل���ى التحديث، وتعزيز الوحدة الوطنية 

في إطار مفهوم ُقطري للوطنية.  
إن التنظير ومحاولة تفسير تحوالت ونشوء 
الدولة الحديثة، في الشمال اإلفريقي والمنطقة 
المغاربي���ة، يقترن بعدة توجهات نظرية، تحاول 
أن تفس���ر أزمة الدولة الحديث���ة، ولكن ضمن 
مجال جغرافي ثقافي مش���ترك، هو المنطقة 
العربية أو ش���مال إفريقيا والش���رق األوسط، 

نستعرضها فيما يأتي:
1- الدولة الت�صلطية:

ه���ذا االهتم���ام النظري يح���اول أن يؤكد 
 Authoritarianism التس���لطي  الطاب���ع 
اللصيق بالدولة في المشرق العربي وفي شمال 
إفريقيا، فاالس���تبداد الس���لطوي كان وال يزال 
وطيد الصلة بالنزعة الدولتية التي تؤكد نفسها 
عب���ر التاريخ، وتحتاج فيه���ا الدولة إلى تأكيد 
نفس���ها من خالل تطوير بيروقراطية مركزية، 

وممارسة سلطانية. 
وتحاول هذه التوجهات النظرية، المتمركزة 
على الدولة، تأكيد فرضيات متعددة حول تأثير 
نمط اإلنتاج االقتصادي على إعادة إنتاج الدولة 
التس���لطية في المنطقة، أو من خالل استعادة 
مفه���وم ماكس فيب���ر حول النظم الس���لطانية 
والنظ���م األبوي���ة واإلراثية، كنمط س���ائد من 

السلطة في هذه الدول. 
ول���ذا ي���رى نزي���ه األيوب���ي: أن الطبيعة 
التس���لطية للدول���ة العربية، والت���ي يمكن أن 

تترادف مع وصفه���ا بدول صلبة ودول ضاربة، 
لكنه���ا ضعيفة ومحدودة التأثير وليس���ت دوالً 
قوية بالمفهوم المؤسس���ي، فه���ي دول ضاربة 
ألن العنف القمعي يحت���ل مكانة مهمة وحيوية 
في تأسيسها واستمراريتها، حيث يميز األيوبي 
بين النوعي���ن القوي والضاربة، فالدول العربية 
ق���د تكون عنيفة، ولكن ه���ذا العنف دليل على 
ضعفها، ألن هناك تمييزاً مهماً بين »قوة الدولة« 
الذي يتعزز بالمؤسسات القوية وبالشرعية التي 
تحظى بالقبول الش���عبي والجماهيري، و»دولة 
القوة« التي تقتصر في بقاء سلطتها على الغلبة 
والقهر، وهي الحالة السائدة في العالم العربي: 
»كم���ا أن الدول���ة القوية يج���ب تمييزها عن 
الدولة الضاربة التي على درجة من التضاد مع 
المجتمع؛ بحيث أنها ال تستطيع أن تتعامل معه 
إال من خالل القسر واستخدام القوة السافرة، 
ومن هنا جاءت تس���ميات »الدولة البوليس���ية« 
و»الدولة األمني���ة« و»دولة المخاب���رات«. أما 
الدولة القوية فإنها تكمل المجتمع وال تناقضه، 
وال تظه���ر قوتها في إخضاعها للمجتمع بل في 
قدرتها على العمل مع مراكز القوة في المجتمع 

أو من خاللها«))).
أما مسعود ظاهر؛ فيرى أن التوجه التسلطي 
في الدولة العربية يع���ود إلى الطبيعة البنيوية 
األوروبية  الهيمنة  واندراجها ضمن  لنش���أتها، 
والمش���اريع السياسية لها، مما حولها إلى دول 
ناشئة عن تجزئة اس���تعمارية، وتعاني التجزئة 
على  الداخلي���ة، ومرتبطة وظيفياً  االجتماعية 

وجه التبعية بالنظام االقتصادي العالمي))).

والمجتمع  ال�سيا�سة  ال��دول��ة:  ت�سخيم  الأي��وب��ي،  ن  نزيه    (((
للترجمة،  العربية  المنظمة  )بيروت:  الأو�سط،  ال�سرق  في 

.88( ،(20(0
العربي:  الم�سرق  في  والمجتمع  ال��دول��ة  ظاهر،  م�سعود    (2(

840)-990)م، )دار الآداب، )99)م).
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أما خلدون حسن النقيب؛ فيرى أن الطبيعة 
التسلطية للدولة في العالم العربي هي موروث 
ثقاف���ي وتاريخ���ي يمتد إلى ما قب���ل الخالفة 
العثمانية المتس���مة بالحكم السلطاني)))، وإلى 
طبيعة تكوين السلطة اجتماعياً، وإلى اندراجها 
ضمن نموذج عالمي للس���يطرة وتوسع القطاع 

العام. 
2- الدولة الريعية:

يؤثر وجود مواد أولية خام وسهلة االستخراج 
والتسويق على توفر موارد مالية مهمة للدولة، 
وهذا س���يحول بطريقة جذري���ة وظيفة الدولة 
ونش���اطها وعالقتها بالمجتمع. فهناك نوعان 
من النتائ���ج المترتبة على وجود الدولة الريعية 
أو جانبان: أحدهما سياسي واآلخر اقتصادي، 
فأهم نتيجة سياسية للدولة الريعية هو تمكنها 
من تحقيق استقاللية مالية عن المجتمع، وزيادة 
قدراته���ا التوزيعية عل���ى المجتمع، ولكن على 
حساب قدرتها االستخراجية، فهي دول متأخرة 
نوعاً ما ف���ي تطوير إدارة متط���ورة لتحصيل 
الضرائب، وزي���ادة أهمية العامل الخارجي في 
التأثير عليها أكثر من العوامل الداخلية، والتي 

هي مهمة أيضاً. 
وهذه الظاهرة تفس���ر إلى حدٍّ بعيد غياب 
الرغب���ة في التحول الديمقراط���ي عند الدول 
الريعية، ألن اس���تقاللية الدول���ة عن المجتمع 
ستعمل على إعاقة الديمقراطية، وتحول الدولة 
إلى دولة رعائية ضمن ممارسات أبوية وزبونية 

تجاه المجتمع وتجاه المواطنين. 
أم���ا النتيجة االقتصادي���ة للدولة الريعية؛ 
فهي تتعلق بتح���ول نظامها االقتصادي الريعي 

)))  خلدون ح�سن النقيب، الدولة الت�سلطية في الم�سرق العربي 
درا�سات  مركز  )بيروت:  مقارنة،  بنائية  درا�سة  المعا�سر: 

الوحدة العربية، 996)م).

إلى نظام اقتصادي محلي غير منتج، فالموارد 
الريعية يمكن أن تضر على المدى المتوس���ط 
والبعيد باالقتص���اد الوطني، وتدفع الدولة إلى 
خيارات اقتصادية س���هلة، ويجعلها تعتمد على 
الريع ف���ي إدارة األنش���طة االقتصادية، التي 
ستتفاقم فيها مظاهر الفس���اد نتيجة للدولنة 

والتدخلية العالية في االقتصاد. 
وهنا تنحرف الممارس���ة السياس���ية إلى 
ممارسة تستقل فيها الدولة كمؤسسة لها موارد 
مس���تقلة عن المجتمع إلى دولة تسلطية ريعية، 
ولها نزعة للس���يطرة على المواطنين والوصاية 
والخدمات  توفي���ر االحتياجات  عليهم؛ بحجة 
األساسية التي تجد تمويلها األساسي من الريع. 
وهذه الدول الريعية س���تعاني من مشكالت 
اقتصادية متع���ددة، وتبرز األزمة حين يتناقص 
حج���م العائ���دات الناتجة عن الري���ع، وتلجأ 
إلى التقش���ف والمساس بالس���لم االجتماعي 
والمستوى المعيش���ي للمواطنين. وهنا يسميها 
أحد الباحثين ب�»لعنة الموارد«)))، وكيف أن الريع 
السهل يصبح بمثابة مخدر للنشاط االقتصادي، 
ويلحق به الضرر وبالقدرات اإلنتاجية وحوافز 
التصدير، ويؤدي إل���ى أن يعاني االقتصاد من 
التضخم واخت���الل الميزان التج���اري لصالح 

المزيد من االستيراد. 
لكن الوضعي���ة الريعية في دول المنطقة ال 
تتعلق تحديداً وفقط بالدول التي لديها ثروات 
بترولية مثل ليبيا والجزائر، بل بممارسة ريعية 
احتكارية، حيث تسيطر فيها الدولة على مجمل 
نش���اط التجارة الخارجية وعلى قسم كبير من 
النشاط االقتصادي، ويجعل الحصول على أحد 

 Michael Ross, The Oil Curse: How Petroleum  (2(
 Wealth Shapes the Development of Nations

.(Princeton University Press, 2012), p.38
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االمتي���ازات التجارية بمثابة ري���ع مؤكد نظراً 
لألرباح الكبيرة الت���ي يجنيها صاحب االمتياز 

المقرب من السلطة السياسية. 
وتتعلق فرضية الدولة الريعية بأنها نس���ق 
يت���م فيه إع���ادة إنتاج الس���لطة، والتي تتالزم 
معها ممارس���ات أخرى مثل الفساد والزبونية 
والتبعي���ة. ولكن الريع وحده ال يفس���ر العديد 
من تجارب الدول األخرى التي امتلكت الثروات 
الريعية، لكنها تمكنت م���ن بناء اقتصاد متنوع 

ودولة مؤسسات قوية. 
3- الدولة المخزنية:

هو نموذج للدراسات التي تؤكد دور الدولة 
المركزي في تطوير عالقات خاصة بالمجتمع 
القبلي، ومن خالل آليات للس���يطرة تقوم على 
توظيف البنية القبلية لصالح السلطة السياسية، 
بتقسيم المجال  القبلي وفق قاعدة »فرق تسد« 
إلى قبائل المخزن الموالية له والمس���ؤولة عن 
جمع الضرائب، وقبائل السيبة التي تتصارع مع 
نفوذ المخزن وقبائله الموالية له. حيث يقتصر 
دور الدول���ة ما قب���ل الحديثة عل���ى الحضور 
االجتماع���ي في حّده األدن���ى فقط: في إثبات 

الوالء للسلطان عن طريق دفع الضريبة. 
وقد تطورت الدولة المخزنية في المغرب، 
كغيرها من دول المشرق وشمال إفريقيا، بفعل 
العامل الخارجي والمتمثل في التهديد العسكري 
األوروبي، والذي كان العامل المشترك لكل دول 
المنطقة: العثمانية، المغربية، المصرية في عهد 
محمد علي باشا، والفارسية، مما جعلها تشرع 
في إدخال مجموعة م���ن اإلصالحات اإلدارية 
على الدول���ة، تندرج هذه التغيرات والتحديثات 
فيما يُس���مى ب�»التحدي���ث الدفاعي«)))، حيث 

 Lisa Anderson, “The State in the Middle East  (((
 and North Africa,” Comparative Politics 20, no.

ش���ملت اإلصالحات: إصالح الجيش وتطوير 
تنظيمه وأس���لحته، وتطوي���ر اإلدارة المركزية، 

وتطوير نظام الضرائب والجباية. 
4- الدولة الوطنية والقطرية الماأزومة: 
يتكرر في األدبيات السياس���ية، خصوصاً 
التنموية منها، ذكر أزمة الدول الناشئة حديثاً، 
في تعاملها مع عنصرين أساسيين من عناصر 
الدولة، وهما السكان واإلقليم، فالسكان البد 
أن تصاغ لهم هوية قومية، أو تتأسس الدولة 
على تصور لألمة، باعتبار أنها ينبغي أن تكون 
دولة أمة. لكن في الواقع العربي والش���مال 
إفريق���ي تعتبر الدول في التص���ور الثقافي 
والتاريخي هي دول ُقطرية، لش���عوب تشترك 
في نفس المي���راث الديني واللغوي والثقافي 
المشترك، ويزداد هذا وضوحاً في المنطقة 

المغاربية. 
ث���ان���ي���ًا: �ل����دول����ة ف���ي �ل��م��ج��ال 

�الإفريقي:
تتشكل إفريقيا حالياً من خمس وخمسين 
)٥٥( دول���ة مس���تقلة ذات س���يادة)))، وقد 
تم���ت دراس���ة المجتمع���ات اإلفريقية إبان 
الفترة االس���تعمارية في إطار األنثروبولوجيا 
والتفرع���ات المتعلقة بها مث���ل علم األعراق 
واإلثنولوجي���ا، وكثي���راً ما ت���م التعامل مع 
المجتمع���ات اإلفريقي���ة بوصفها مجتمعات 
بدائية وبدون دولة، وه���ي الصورة النمطية 
التي استمرت لفترات طويلة، وهي في الوقت 
نفس���ه تُغفل وتهمل واقع وجود مؤسس���ات 
سياس���ية ودول وممال���ك إفريقي���ة عريقة، 

.1 (1987): 1–18

اأوروبية،  اأربع دول  اإلى �سبع مناطق تخ�سع ل�سيادة  اإ�سافة    (2(
لل�سيادة  الكناري  وج��زر  ومليلة  �سبتة  من  كل  تخ�سع  حيث 
الفرن�سية،  لل�سيادة  وريونيون  مايوت  وجزيرتي  الإ�سبانية، 

وجزيرة مديرة للبرتغال، وجزيرة �سانت هيلينا لبريطانيا.
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تعامل���ت مع الق���وى األوروبية وم���ع العالم 
القديم، فمملكة أكسوم اإلثيوبية معروفة في 

الكتابات التاريخية الرومانية واليونانية. 
وعل���ى الرغ���م م���ن ِق���دم المجتمعات 
اإلفريقي���ة وحضارتها فإن ذلك لم يش���فع 
له���ا ل���دى االستش���راق الغرب���ي، ضم���ن 
األنثروبولوجي���ا االس���تعمارية، التي صورت 
المجتمعات اإلفريقي���ة كمجتمعات من دون 
الدولة،  إل���ى  حض���ارات متقدم���ة وتفتقر 
فاألدبيات المعروفة في مجال األنثروبولوجيا 
واألنثروبولوجيا السياسية، ركزت على ظاهرة 
المجتمع���ات من غير دولة عن���د النوير في 

جنوب السودان- على سبيل المثال. 
ويس���ود في األدبيات الغربية، وفي علم 
السياس���ة، تصوير أن ال���دول اإلفريقية هي 
صناعة استعمارية وغربية، وأنها دول ما بعد 
كولونيالية، ورثت فيها النخب الحاكمة للدولة 
كل المؤسس���ات المتعلقة بالحكم في الدولة، 
حتى الحدود والمجال الديموغرافي تم رسمه 
وتقسيمه بعناية من ِقبل االستعمار الغربي. 

لذا؛ فاألزمة الناتجة من الناحية المنطقية 
في الدول اإلفريقي���ة هي أزمة هوية قومية، 
ودول تم���ت صناعتها وتركيبها اس���تعمارياً، 
فالعديد من الدول اإلفريقية لم يتم تقسيمها 
مثلما تم تقس���يم بالد المش���رق العربي أو 
ب���الد المغرب الكبي���ر ذات المجال الثقافي 
والديموغراف���ي والحض���اري الواح���د، بل 
تشكلت من خالل تجميع العديد من اإلثنيات 
والمناطق الثقافية المتمايزة ضمن كيان دولة 
واحدة، وتمثل السودان ونيجيريا، وإلى حدٍّ ما 
تنزانيا وكينيا، نماذج لدول ما بعد كولونيالية 

تم تصميمها في العهد الكولونيالي. 
وه���ذا التجمي���ع الكولونيالي، لتش���كيل 
عناصر ديموغرافي���ة ومناطقية ضمن دولة 

واحدة، ال تزال تعاني منه هذه الدول اإلفريقية 
من خالل الصراع المستديم والمتشكل ثقافياً 
وتاريخياً بين الشمال والجنوب، فهذا التصدع 
التاريخي الثقاف���ي والمؤطر ضمن الظروف 
الكولونيالية تتس���م به كل دول الساحل دون 
اس���تثناء، وخصوصاً نيجيريا، فهناك شمال 
مس���لم متأثر بالثقافة الشمال إفريقية، عند 
قبائل الهوس���ا والفوالني، وجنوب يتشكل من 
إثنيات أقل إس���المية، وأق���رب إلى الثقافة 

الموروثة عن البلد المستعمر.
تمثل الحالة اإلفريقي���ة، في بناء الدولة 
وتش���كلها، نموذجاً للتنظي���ر الذي يعاني من 
القصور التفسيري، وتجاهل معطيات الواقع 
المتنوع والمتس���ارع في إفريقيا، حيث تبنى 
التوج���ه التنظي���ري الغرب���ي، مجموعة من 
التصورات النظرية الت���ي تؤكد حالة األزمة 
التي تعاني منها الدول اإلفريقية، وأنها نموذج 

للفشل الدولتي.
ويمكن تق�صيم هذه التوجهات النظرية اإلى 

ما ياأتي:
1- نظرية الدولة المفتر�صة:

الدارس���ين  م���ن  الكثير  ل���دى  يس���ود 
للمجتمعات اإلفريقية أن الدولة في إفريقيا، 
باستثناء دولة جنوب إفريقيا، هي دول تعاني 
من الفساد السياس���ي إلى درجة كبيرة، وأن 
جهاز الدولة تس���يطر عليه نخب عس���كرية، 
ونخب سياسية فاس���دة، حيث يحتكر القادة 
األفارق���ة الس���لطة والث���روة ف���ي آن معاً، 
وتمثل حالة موبوتو سيس���ي سيكو في زائير 
نموذجاً  الديمقراطية(،  الكونغ���و  )جمهورية 
للنظ���ام الكليبتوقراط���ي والدول���ة الناهبة 
المجتمع بطريقة  يتهم���ش  والمنهوبة، حيث 

كلية، وتُستنزف موارد البالد بدرجة كبيرة.
وه���ذه الوضعية التي نجد أحس���ن من 
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يمثله���ا كل ال���دول اإلفريقية التي تس���جل 
مستويات عالية في مؤشرات الشفافية، وفق 
منظمة الشفافية الدولية على سبيل المثال، 
والتي تُس���مى بالنظم الكليبتوقراطية، وتمثل 
جمهوري���ة الكونغ���و الديمقراطي���ة )زائير- 
س���ابقاً( وجمهورية إفريقيا الوسطى حاالت 
نموذجية لوضعية االفت���راس، ويتطابق هذا 
مع التعريف الذي يعّرف »الدولة المفترسة« 
بأنها: تلك التي يح���اول فيها الحكام تعظيم 
حجم م���ا يأخذون���ه على حس���اب رفاهية 

المواطنين))). 
2- نظريات ف�صل الدولة وانهيارها:

 يمثل هذا التوجه النظري األكثر انتشاراً 
ورواج���اً في العق���ود األخيرة، بس���بب عدة 
معطيات، منها فشل التحول الديمقراطي في 
العديد من دول القارة اإلفريقية، ووجود أكبر 
عدد من الدول المنهارة والفاش���لة في القارة 
اإلفريقية، التي تعاني م���ن الحروب األهلية 
وانهي���ار الدول���ة، حيث أصبح���ت دول مثل 
وبقية  السودان،  وجنوب  والسودان  الصومال 
دول الساحل اإلفريقي، نماذج متكررة للدولة 

الفاشلة، وللدولة المنهارة. 
وفشل الدولة هو ظاهرة هيكلية مرتبطة 
لدى بعض الدارس���ين بمس���ار وجينيالوجيا 
تشكل الدول اإلفريقية، التي ُصنعت حدودها 
اس���تعمارياً، ولكن بناًء عل���ى عوامل ثقافية 
وتجارية وجغرافية، وأحياناً بناًء على خطوط 
وهمية مثل الحدود التي تفصل بين الجزائر 
ومالي والنيجر وليبيا وتش���اد. وهذا الفشل 
يرجع إلى أزمة ف���ي إدارة الحدود واإلقليم، 

 Boaz Moselle and Benjamin Polak, “A Model  (((
of a Predatory State,” Journal of Law, Econom�

ics, and Organization 17, no. 1 (2001): 28

حيث عرفت إفريقيا منذ حصول بلدانها على 
االستقالل نوعين من الحروب اإلقليمية وعلى 
الحدود، هما: الحروب االنفصالية، وحروب 
الضم واالس���تيالء عل���ى األراضي األخرى 
للدول المج���اورة))). والعامل األساس���ي ال 
يرجع إلى الخالفات الحدودية بقدر ما يعود 
إلى النزاع على الث���روات الموجودة حولها، 
فليبي���ا دخلت في صراع حدودي مع تش���اد 
حول ش���ريط أوزو الغني بالمعادن والثروات 
الباطنية، وخرجت منه ليبيا منهزمة قضائياً 

وعسكرياً. 
فهن���اك نوعان من ال�صراع���ات على الحدود 

واالإقليم: 
1( �صراعات انف�صالية:

على ش���كل تمرد ومحاول���ة إقامة دول 
جدي���دة، مثل محاول���ة إقامة دول���ة بيافرا 
داخل نيجيريا، والتي انتهت بفشل قيام هذه 
الدولة إثر دخ���ول نيجيريا في حرب أهلية، 
واالس���تثناء الوحيد الذي تُّوج بقيام دولة هو 

نجاح انفصال إريتريا عن إثيوبيا. 
2( ال�صراعات المرتبطة بمحاوالت ال�صم: 
هذا النوع الثاني من الصراعات والحروب 
هو صراعات مرتبطة بمحاوالت الضم، وهي 
الت���ي يمكن أن يطل���ق عليه���ا »الصراعات 
الحدودية«، والتي تق���وم على خلفية مزاعم 
توحيد مجموع���ات إثني���ة أو عرقية تنتمي 
إلى الوط���ن األصلي. وال ت���كاد توجد دولة 

 ACHILLE MBEMBE, “At the Edge of the World: (2(
 Boundaries, Territoriality, and Sovereignty in

 Africa,” in Beyond State Crisis? Postcolonial

Africa and Post�Soviet Eurasia in Compara�

 tive Perspective, ed. Mark R. Beissinger and

 Crawford Young (Washington, D.C. : Baltimore:

 Woodrow Wilson Center Press ; Distributed by

Johns Hopkins University Press, 2002), 65
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إفريقي���ة ليس لها خالف ح���دودي تتفاوت 
ش���دته مع جارتها، على خلفية الصراع على 
الموارد المائية واألنهار والبحيرات والمناجم 
والثروات األرضية، واستغالل الحدود البحرية 
في استكشاف الغاز والبترول، خصوصاً في 

خليج غينيا.  
وق���د وج���ه العديد من الدارس���ين عدة 
انتقادات لمفهوم »الدولة الفاش���لة«، كتصور 
نظري يرونه غير دقيق، وشديد التعميم وغير 
محاي���د، ومن ثم فه���و ال يخلو من توظيفات 
خاص���ة، فما يالحظ عليه أن���ه ينطبق على 
حاالت متع���ددة من الدول غير متجانس���ة، 
وطريق���ة القي���اس التي اعتمده���ا صندوق 
الس���الم الدول���ي تجمع بي���ن متغيرات غير 
النظري  التصور  ويخفي هذا  متجانس���ة)))، 
واقع تعدد حاالت الحوكمة ومستوياتها التي 
تختلف بحسب خصوصيات الدول، وهو يُغفل 
واق���ع الحوكمة غير المركزي���ة، ولذلك فإنه 
مصطلح غير دقي���ق وغير تاريخي؛ كما يرى 

كلٌّ من كيل وأوليفر ناي))). 

الدولة  بف�سل  الخا�ص  ال�سالم«  �سندوق  »مقيا�ص  يحتوي    (((
الموؤ�سرات:  ه��ذه  متو�سط  ح�ساب  ويتم  م��وؤ���س��رًا،   (2 على 
موؤ�سر الجهاز الأمني، موؤ�سر انق�سام النخب، موؤ�سر احتجاج 
عدم  موؤ�سر  القت�سادي،  الموؤ�سر  المجموعات،  غ�سب  اأو 
الم�ساواة القت�سادية، موؤ�سر النزوح وهجرة الأدمغة، موؤ�سر 
�سرعية الدولة، موؤ�سر الخدمة العامة، موؤ�سر حقوق الإن�سان، 
واللجوء،  ال��ن��زوح  موؤ�سر  الديموغرافية،  ال�سغوط  موؤ�سر 
 Fragile States Index”  :وموؤ�سر التدخل الأجنبي. انظر
 2017 – Annual Report | Fragile States Index,”

accessed February 15, 2019, http://fundfor�

peace.org/fsi/2017/05/14/fragile�states�index�

./2017�annual�report

 Charles T. Call, “Beyond the ‘Failed State’:   (2(
 Toward Conceptual Alternatives,” European

 Journal of International Relations 17, no. 2

 (2011): 303–326; Charles T. Call, “The Fallacy

 of the ‘Failed State,’” Third World Quarterly 29,

 no. 8 (2008): 1491–1507; Olivier Nay, “Fragile

وتعميم الدولة الفاش���لة عل���ى الحاالت 
اإلفريقية، وغي���ر اإلفريقية، يخفي األجندة 
األيديولوجي���ة والسياس���ية، خصوصاً عند 
الواليات المتحدة األمريكية، كذريعة للتدخل 
ف���ي هذه ال���دول، بحجة أن ه���ذا النوع من 
ال���دول هو الحاضن���ة المالئم���ة للحركات 
اإلرهابية التي تهدد السالم واألمن العالمي، 
وكذريعة إللقاء مس���ؤولية التخلف والفش���ل 
التنموي على سوء حوكمة هذه الدول من ِقبل 
حكامها، وليس بسبب واقع التقسيم العالمي 
للعمل والتبادل االقتص���ادي غير المتكافئ. 
وبدالً من ذلك البد م���ن اقتراح مصطلحات 
أكث���ر دقة، تعّبر ع���ن الح���االت المتمايزة: 
مثل حاالت الدول المنهارة، والدول الهش���ة، 
وال���دول الضعيف���ة، والتي تعط���ي دالالت 
مختلفة ألوض���اع متمايزة لل���دول من حيث 
درج���ة حضورها وقدرتها عل���ى التحكم في 

مجالها السيادي اإلقليمي.   

and Failed States: Critical Perspectives on Con�

 ceptual Hybrids,” International Political Science

.Review 34, no. 3 (2013): 326–341

الدولة اإلفريقية ما بعد 
االستقالل ورثت مؤسسات 
الدولة االستعمارية، اإلدارية 

والبيروقراطية وحتى 
العسكرية، وتحصلت هذه 
الدول على مجرد استقالل 

اسمي من الدول التي 
استعمرتها
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3- نظرية الدولة ما بعد الكولونيالية:
إن نظرية الدولة ما بعد الكولونيالية على 
الرغم من أنها حالة إفريقية متميزة الوضوح؛ 
فإنها ظاه���رة عامة أيضاً في دول الش���رق 
األوس���ط والش���مال اإلفريقي. لكن الدولة 
ما بعد الكولونيالية ف���ي إفريقيا هي األكثر 
بروزاً وظهوراً في أدبيات ما بعد الكولونيالية، 
فالدولة ما بعد االس���تقالل ورثت مؤسسات 
والبيروقراطية  اإلدارية  االستعمارية،  الدولة 
وحت���ى العس���كرية، وتحصلت ه���ذه الدول 
على مجرد اس���تقالل اسمي من الدول التي 
البلدين  وبريطانيا  فرنسا  وتمثل  استعمرتها، 
األوروبيي���ن اللذي���ن اس���تعمَرا معظم دول 
إفريقيا باستثناء إثيوبيا، ثم تأتي بقية الدول 
األوروبي���ة، مثل بلجيكا التي احتلت جمهورية 
الكونغو الديمقراطية )زائير سابقاً(، وإيطاليا 
التي احتلت الصومال ولفترٍة قصيرة إثيوبيا. 

4- نظرية الدولة التنموية:
هذا النموذج من الدولة هو نمط تفسيري 
لوظيف���ة الدول���ة التحديثية ف���ي إفريقيا، 
وهو نموذج معياري وتفس���يري لمهام الدول 
الجديدة ف���ي إفريقيا، بالع���ودة إلى أهمية 
الدولة في التنمية، وكرد فعل على ش���يطنة 
الدولة اإلفريقية، ووصمها بمجموعة واسعة 
من الصفات: الفاش���لة، الناهبة، المفترسة، 
المنه���ارة، اإلراثي���ة،... إل���خ، والتي أهملت 
النظرة الواقعية والتاريخية وما أنجزته الدول 
اإلفريقي���ة خ���الل عقود، فه���ي دول تبحث 
عن تحدي���ث مجتمعاتها، وتحقي���ق التنمية 
االقتصادية والسياس���ية، وتطوير أدائها في 

الحكم الجيد، وتطوير القطاع الخاص. 
ولكن ه���ذا النم���وذج تع���رض للتحدي 
الجوهري؛ بتحول هذه الوظيفة إلى ممارسة 
االفت���راس، وفش���ل التح���ول الديمقراطي، 

وممارس���ة الزبونية والفس���اد في الكثير من 
الحاالت في إفريقيا، فالدولة التنموية نموذج 
شبه غائب في إفريقيا عند منتقدي األوضاع 
الحالي���ة اإلفريقية، وهي نم���ط من »الدولة 
المس���تحيلة« إفريقياً، أو التي تواجه تحدياً 

في وجودها. 
لكن المدافعين عن حقيقة الدور التنموي 
للدول���ة اإلفريقية ينطلقون م���ن كون مفهوم 
التنمية يتعل���ق بعنصرين: عنصر أيديولوجي 
تتحدد على أساس���ه وظيفة الدولة ومهمتها 
 developmentalist وتوجهه���ا التنم���وي
للدولة،  وأساس���ية  وظيفة محورية  باعتباره 
بحيث تك���ون ش���رعيتها مرتهن���ة باإلنجاز 
النمو  وتحقي���ق  التصني���ع  ف���ي  التنم���وي 
التحديث االجتماعي.  االقتصادي وتحقي���ق 
وعنص���ر الجانب البنيوي للدول���ة التنموية، 
وه���و توفره���ا على مق���دار م���ن القدرات 
اإلدارية والبيروقراطية والمالية التي تؤهلها 
لتنفيذ سياساتها التنموية، وتجعلها قوة ذات 
استقاللية ذاتية autonomy إزاء المجتمع، 
وأنه يُفترض في هذا النوع من الدول أن تكون 
فيه الدولة أقوى من المجتمع، لكنها منغرسة 

فيه؛ حتى يتم تفادي افتراس الدولة له))). 
فالدولة التنموية ليست غريبة عن المناخ 
اإلفريقي- كما يرى من يدافع عنها)))، بدليل 
تش���هده  الذي  واالقتصادي  التنموي  التطور 
بعض الدول اإلفريقية، والنقلة النوعية التي 
ش���هدتها المجتمعات اإلفريقية بعد خروجها 
من الفترة االستعمارية. لكن الدولة التنموية 

Thandika Mkandawire, “Thinking about Devel�  (((
 opmental States in Africa,” Cambridge Journal

of Economics 25, no. 3 (2001): 290

Mkandawire, 310  (2(
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تعرضت لبعض النكس���ات، نظ���راً العتماد 
بع���ض الدول على تنفيذ بعض برامج التنمية 
والتصحي���ح الهيكلي من ِقبل ال���دول الغنية 
والمؤسسات الدولية، والتي فشلت في نهاية 

الثمانينيات.
فالدول���ة التنموي���ة ه���ي التي تتش���كل 
وظيفته���ا ومهامها محلياً واجتماعياً، وتبحث 
عن الحلول التنموي���ة المالئمة انطالقاً من 

البيئة المحلية الواقعية. 
واإلنج���از الملموس الذي يجس���د ظهور 
الدولة التنموية ووجودها في المجال اإلفريقي 
هو التطور االقتصادي والسياس���ي الملموس 
خ���الل عقود من الزمن، حي���ث بدأت الدول 
اإلفريقية تتحول م���ن نموذج الدولة التنموية 
التس���لطية إلى الدولة التنموية الديمقراطية 
)الجدول )1( يدعم هذه النظرة؛ بتحول قسم 
مهم من ال���دول اإلفريقية نح���و االنفتاحية 

التسلطية والديمقراطية(.

جدول )1(: و�صعية الديمقراطية بح�صب 
مقيا�ض الديمقراطية والدكتاتورية:

دول دول اأنوقراطيةدول ديمقراطية
المجموعت�سلطية

ديمقراطية 
منغلقةمنفتحةديمقراطيةكاملة

م�سروع 
بوليتي 
 -(5(
20(8

((5(5(4348

الن�سب 
00)296)3)23المئوية

الم�سدر: 
 Center for systemic Peace, “INSCR Data

Page,” accessed June 6, 2021, http://www.

systemicpeace.org/inscrdata.html

خاتمة:
على الرغ���م من وحدة المجال اإلفريقي، 
من الناحي���ة الجغرافية والقارية على األقل، 
بين دول ش���مال إفريقيا وبقية دول إفريقيا 
التي يطل���ق عليها دول م���ا وراء الصحراء، 
ف���إن التنظير للدولة في هذا المجال القاري 
والمتن���وع أهمل إلى حدٍّ بعي���د االختالفات 
والتنوعات القائمة في تج���ارب بناء الدول، 
وس���اده نوع من الخطاب النظري ذي البعد 
الواح���د والمترك���ز في الح���االت أكثر من 
المقارنات المتوسعة، مما جعله ينحصر في 
خط���اب الدولة التي تعاني م���ن األزمة، وأن 
هناك حالة مرضية للدولة والمجتمع، واللذين 

يوصمان بالفشل وبالضعف والهشاشة. 
لك���ن إعادة ط���رح العالقة بي���ن الدولة 
والمجتمع؛ بدل طرح النظرية الخاصة بالدولة 
ف���ي المجتمع، هو الذي يمك���ن أن يفيد في 
إعادة صياغة دراسات ميدانية لحالة الدول 
اإلفريقية، وتطور أبنيتها التنظيمية ووظائفها 
الحيوية، وقدراتها عل���ى تطوير المجتمعات 
اإلفريقية، وتحقيق الدور التنموي االقتصادي 

والسياسي واالجتماعي.
للتوجهات  وهذا يتطلب مراجع���ة نقدية 
النظرية الس���ائدة، والتي ق���د تطرح بعض 
التفس���يرات المختزلة، ولك���ن ضمن قالب 
وشبكة من المفاهيم الفخمة والمعقدة �
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تحديات الرقمنة: جنوب إفريقيا أنموذجًا

د. ه�يد� محرز
دكت�ر�ه �لفل�سفة في �لقت�ساد - جامعة �لقاهرة

�لتقني�ات ي�ساهم  ��س�تخد�م 
ب�س�كل   - �لرقمي�ة 
يرف�ع  لأن�ه  و�لتنمي�ة؛  �لنم��  ف�ي  كبي�ر- 
�لإنتاجي�ة وكف�اءة �لعم�ل م�ن خ�ال تمكي�ن 
�لإب�د�ع، وتحفيز �لبت�كار، و�لأهم �أنه ي�س�اعد 
عل�ى �خت�ر�ق �لأ�س���ق �لعالمي�ة. كم�ا يتي�ح 
م�ساركة جميع �أ�سحاب �لم�سلحة في �لبر�مج 
و�لم�س�اريع بغ��ضّ �لنظر عن م�قعهم و�لم�س�افة 

�لمادي�ة؛ من خ�ال �ل��س��ل �لم�ث��ق و�لمتاح 
�إلى �لبيانات و�س�بكات �لت�س�ال، بالإ�سافة �إلى 
تاأثي�ر كبير في تح��ل �لأعمال، و�إن�س�اء �أعمال 
رقمية جديدة؛ حيث �لقدرة على �إيجاد )خلق( 
�أو خدم�ات جدي�دة بج��دة عالي�ة،  منتج�ات 
وتكلف�ة �أقل، وتح�ي�ل �لأعمال �إل�ى كيانات ل 

يمكن تخّيلها بالأم�ض. 



مة متخ�ش�شة في �ش�ؤون القارة الإفريقية 45ثقافية ف�شلية محكَّ

بعبارة أخرى، غّيرت التكنولوجيا الرقمية من 
سرعة التش���غيل في االقتصاد على النحو الذي 
أصبح معه اإلنترنت، واألجهزة الرقمية األخرى 
ا للدولة. وفي هذا السياق،  مورًدا اقتصادّيًا مهّمً
تكمن أهمية الدراسة في توضيح طبيعة الرقمنة، 
والمحاور الثالثة الرئيس���ية ألهمية التحول من 
العالم الورقي إلى العالم الرقمي، باإلضافة إلى 
السياسات العملية لتعزيز التحول الرقمي داخل 

الدولة محل الدراسة. 
وأم���ا الهدف فهو الوق���وف على التحديات 
الت���ي تواجه حكومة جنوب إفريقيا في س���عيها 
نحو تحقيق مجتمع رقم���ي ومتصل بحلول عام 
2030م، ويرجع اختي���ار جنوب إفريقيا -كحالة 
دراسية– إلى أنها واحدة من البلدان القليلة في 
إفريقي���ا التي تبنَّت األجن���دة الذكية من خالل 
مبادرات مثل المدن الذكية التي تتضمن جهوًدا 
لتعزيز االتص���ال من خالل النط���اق العريض، 
والوص���ول الرقمي، ومحو األمي���ة اإللكترونية 
للس���كان، فضاًل عن خط���ة التنمي���ة الوطنية 
 ،National Development Plan )NDP(
وهي إطار العمل االس���تراتيجي الوطني لجنوب 
إفريقيا، والذي يضع رؤية لتنمية الدولة، بما في 
ذلك تطوير البنية التحتية لتكنولوجيا المعلومات 
واالتص���االت لتحفي���ز التنمي���ة االجتماعي���ة 
واالقتصادي���ة. وأما بالنس���بة للفت���رة الزمنية 
للدراس���ة فتبدأ منذ عام 2012م، ويرجع اختيار 
تلك الفترة الزمنية إلى أنه���ا تمثل بداية تنفيذ 
الحكومة سياس���ات لدفع التحول الرقمي بشكل 

واضح، وبصورة منتظمة.
هذا وقد تم تقس���يم الدراس���ة إلى قسمين 
وخاتم���ة؛ يتناول القس���م األول منهما الرقمنة: 
مفهوًم���ا ومضموًنا، حيث يس���تعرض تعريفاتها 
المختلفة، والموج���ات الثالثة للرقمنة، ويتطرق 
إلى أحدث مؤش���ر للقي���اس، وجاهزية الدولة 

الحتضان التقني���ات الرقمية، يلي ذلك التعرض 
لكيفية اغتنام صانع القرار فرص الرقمنة. وفي 
القس���م الثاني يتم تناول بعض مالمح الرقمنة 
داخ���ل القارة، ثم التركيز عل���ى جنوب إفريقيا، 
وهو م���ا تم من خ���الل تتبُّع سياس���ات تعزيز 
تحويل الحكوم���ة والمجتمع رقمّيًا، وإظهار أهم 
التحديات، ومدى مساهمة التكنولوجيا الرقمية 
في اقتصاد الدولة. وأخيًرا، تستعرض الخاتمة 
أهم ما يمكن اس���تخالصه من الدراس���ة محل 

البحث.
مفهومًا  �لرقمنة:  �الأول:  �لق�سم 

وم�سمونًا:
اأواًل: تعريف الرقمنة وموجاتها:

اأ- تعريف الرقمنة:
مع التعريفات المختلفة سيتم تسليط الضوء 
على نقاط القوة والضعف لكل منها، مع التمييز 

بين ثالث موجات للرقمنة. 
ع���ّرف Sabbagh et al. )2013( الرقمنة 
بأنها التبّني الشامل للخدمات الرقمية المتصلة 
من قبل المس���تهلكين والش���ركات والحكومات، 
وهي محّرك اقتصادّي رئيسي يؤدي إلى تسريع 

النمو، وتسهيل َخلْق ُفَرص العمل())).
ومن المالَحظ أن هذا التعريف أش���ار إلى 
الرقمن���ة على أنها عملية نش���طة تتطلب ليس 
Technologies جديدة،  فقط تطوير تقنيات 
بل أيًضا اعتمادها على نطاق واسع، كما يصفها 
بأنها إيجابية من منظور اقتصادي عبر التركيز 
على إيجاد الوظائف والنمو االقتصادي، بيد أنه 
لم يُِشر إلى أولئك الذين يتأثرون سلًبا بالتغيرات 

 Beñat Bilbao�Osorio, Soumitra Dutta, et al.:   (((
 The Global Information Technology Report

 2013 � Growth and Jobs In a Hyperconnected

 World (Geneva, Switzerland: World Economic

.Forum, 2013), p 35



46

قراءات
تنموية

  ال�شنة ال�شابعة ع�شرة  -   العدد ) 49 (   يوليو 2021 م  –  ذو القعدة  1442هـ

في س���وق العمل على الم���دى القصير، فضاًل 
عن ع���دم إلقاء الضوء عل���ى العنصر التحولي 

Transformative Element للرقمنة())). 
أم���اAlm et al. )2016( ؛ فق���د عرفوا 
الرقمن���ة على أنها التبّني الواس���ع للتكنولوجيا 
المنازل  في   Digital Technology الرقمية 
والشركات والمجتمع ككل؛ حيث تشكل تحوالً في 
التكنولوجيا -عب���ر الصناعات والمجتمع بصفة 
عامة- يغير بطريقة جوهرية في طريقة معيشة 
الن���اس وعملهم واتصاالتهم، وكيف يتس���وقون 
وينتجون السلع والخدمات، وكذلك طريقة إدارة 
الشركات، وكيفية اكتساب العمالء، وكيفية قيام 

الشركات بأعمالها())).
ومن الواضح أن ه���ذا التعريف يتضمن كاًل 
م���ن اإلج���راءات المرتبطة بالرقمن���ة )اعتماد 
التقنيات الرقمية على نطاق واس���ع(، وصفاتها 
 ،Transformative Qualities التحويلي���ة 
ومع ذلك ينقصه تقديم إش���ارة إلى دور القطاع 
العام )الحكومي( –بما يتجاوز إدماجه المفترض 
في المجتمع ككل- كونه أم���ًرا حيوّيًا خصوًصا 

في سياق الدول النامية())).
 .Linda Randall et al ف���ي حين عرفت
)2018( الرقمن���ة بأنها تح���وُّل جميع قطاعات 

Linda Randall, Anna Berlina, et al.: Digitalisa� (((
 tion as a Tool for Sustainable Nordic Regional

 Development: Preliminary literature and Policy

 Review, Discussion Paper Prepared for Nordic

 Thematic Group for Innovative and Resilient

 Regions (Stockholm: Nordregio, January 2018),

.p 3

Emanuelle Alm, Niclas Colliander, et al.: Digi� (2(
tizing Europe: Why Northern European frontrun�

ners Must Drive Digitization of The EU Econo�

 my (Boston: Boston Consulting Group (BCG),

.May 2016), p 14, p 6

 Linda Randall, Anna Berlina, et al., op. cit., p  (3(
.3

االقتص���اد، والحكومة، والمجتمع على أس���اس 
التبّني الواسع النطاق للتقنيات الرقمية الحالية 

والناشئة())).
ويش���ير هذا التعريف إل���ى أن الرقمنة هي 
التحول، والتقنيات هي األدوات التي من خاللها 
سيحدث هذا التحول، واألهم هو أن هذا التحول 
يتوقف على اعتماد التقنيات على نطاق واس���ع، 
وأن بع���ض هذه التقنيات موج���ود بالفعل، ويتم 
تبّنيه بدرج���ات متفاوتة مثل إنترنت األش���ياء، 
والبعض اآلخ���ر موجود ولم يت���م اعتماده بعد 
على نط���اق ضروري )حتم���ي(؛ بحيث يكون له 
تأثير هادف )ذو مغزى( على طريقة معيش���تنا 
مثل الطباعة ثالثية األبعاد، وأخرى ال تزال في 
مراحل مختلفة من التطوير مع جوانبها التحويلية 
غير الواضحة. ويُنظر إلى التعريف على أنه أكثر 
شموالً؛ ألنه يؤكد على الجانب التحولي للرقمنة، 
ويشمل صراحة جميع الجهات الفاعلة، ويُسلّط 
الض���وء على أهمية تبّن���ي التقنيات على نطاق 

واسع كمقدمة للتغيير())).
وبناًء عليه؛ فإن الرقمن���ة هي دمج تقنيات 
دة في جميع جوان���ب الحياة اليومية التي  متعدِّ
يمكن رقمنتها لتوفير منتجات، وخدمات مبتكرة 
و/أو رقمي���ة تغير–وبش���كل كبي���ر– من نماذج 

األعمال الحالية.
ب- موجات الرقمنة 

إن التح���ول الرقمي ليس عملية تحدث مرة 
واحدة، بل إنه يستمر على شكل موجات مدفوعة 
بالتطورات التكنولوجية، ونشر االبتكارات، وهذا 

ما يوضحه الشكل رقم )1(.

.Ibid., p 4  (4(
.Ibid., p 4, p 2 (5(
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ال�صكل رقم )1( 
الموجات الثالث للرقمنة

الم�صدر: من اإعداد الباحثة بت�صرف:
 Raul L. Katz: Social and Economic
 Impact of Digital Transformation

 on The Economy، GSR17 Discussion
 paper )Geneva، Switzerland:

 International Telecommunication
.Union )ITU(، 2017، p 8، p 13

وكما يتضح من الشكل السابق، ترتبط الموجة 
األولى من الرقمنة بإدخال وتطبيق ما يُعتبر حالًيا 
 ،Mature Technologies ناضج���ة  تقنيات 
مث���ل )أ( نظ���م إدارة المعلومات به���دف أتمتة 
)ميكن���ة(  Automating معالج���ة البيان���ات 
وتطبيقه���ا لمراقبة وكتابة تقارير عن أداء العمل، 
)ب( تقنيات االتصاالت الس���لكية والالس���لكية 
كالنط���اق العريض، واالتصاالت الصوتية )الثابتة 

والمتحركة( للوصول عن بُعد للمعلومات))). 
ونتج ع���ن الموجة الثانية للرقمنة انتش���ار 
اإلنترنت والمنصات المقابلة )محركات البحث، 
تُمّكن من  Marketplaces(، والتي  األس���واق 
ربط الشركات بالمس���تهلكين، والشركات فيما 

 Raul L. Katz: Social and Economic Impact   (((
 of Digital Transformation on The Economy,

GSR17 Discussion paper (Geneva, Switzer�

 land: International Telecommunication Union

.(ITU), 2017), pp. 8�9

بينها لش���راء الل���وازم )المس���تلزمات(، وتوزيع 
المخرج���ات )الناتج(، كما أدَّت هذه الموجة إلى 
انتشار الحوس���بة السحابية، هذا باإلضافة إلى 
أن تلك التقنيات مدعومة بمعدات تتراوح ما بين 
الخوادم وأجهزة التوجي���ه )الراوتر( إلى أجهزة 

الكمبيوتر المركزية والمحوالت))).
وتس���تلزم الموجة الثالث���ة للرقمنة اعتماد 
مجموع���ة من التقنيات المتقدم���ة، مثل تحليل 
البيانات الضخمة، وإنترنت األشياء، والروبوتات، 
وأجه���زة االستش���عار، وال���ذكاء االصطناعي؛ 
بهدف تعزيز معالج���ة المعلومات، وجودة صنع 
القرارات، وفي الوقت نفس���ه زيادة أتمتة المهام 
الروتينية داخل الش���ركات والحكومات. هذا وال 
يتم اعتماد هذه التقنيات بش���كل مس���تقل، بل 
تُدمج مع التقنيات األخ���رى المميزة للموجتين 

األولى والثانية))).
ومن الجدي���ر بالذكر أن الث���ورة الصناعية 
الرابع���ة، والت���ي تتميز باالس���تخدام المتزايد 
للتقنيات الجديدة؛ مثل إنترنت األشياء، والذكاء 
االصطناعي.... وغيره���ا، تجعل من الضروري 
أن تعم���ل الدول -وخاص���ًة النامية- على تهيئة 
الظروف الالزمة لدمج التقنيات الرقمية -بشكل 
كبير- في اقتصادها، ليس فقط ألن تصبح جزًءا 
م���ن هذه الثورة الجدي���دة، ولكن أيًضا من أجل 
االستفادة منها للتعويض عن التأخر في التنمية، 
والذي تراكم خالل الث���ورات الصناعية الثالث 

السابقة.
ثانًيا: قيا�س �لرقمنة وموؤ�سر �لذكاء 

�لرقمي
ولتتبع مكانة الدولة في السباق نحو الرقمنة، 
رّكز معظم المؤش���رات حتى وق���ت قريب على 

.Ibid., p 9  (2(
.Ibid., pp 9�11  (3(
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مقاييس مثل انتشار الهاتف الالسلكي، والوصول 
إلى اإلنترنت، واعتماد النطاق العريض، بيد أنها 
ال تلتقط س���وى جزء من التح���والت الجارية، 
خصوًص���ا أن االنتقال إلى المجتم���ع الرقمي 
ال يرتبط باعتماد التقنيات فحس���ب، بل أيًضا 

ال. باستخدامها الفعلي والفعَّ
وفي هذا اإلطار يوّفر مؤش���ر الذكاء الرقمي 
 (((Digital Intelligence Index DII"
 ال���ذي أعدته مدرس���ة فليتش���ر بجامعة تافتس 
بالشراكة مع شركة ماس���تركارد في عام 2020م 
رؤية أوضح عن مدى مساهمة دينامية االقتصادات 
الرقمية في: )أ( تأمين المرونة االقتصادية خالل 
فترة االضطرابات العالمية- كوفيد 19- على نحو 
يسمح بالتعافي والتغيير، )ب( استدامة التنافسية 
الرقمي���ة من قبيل جودة الوص���ول، وتعزيز الثقة، 
وِم���ن ثَ���م فإن مؤش���ر الرقمن���ة DII يظهر في 
 Digital فئتين )بطاقتي���ن( هما: التطور الرقمي
 ،Digital Trust والثق���ة الرقمية ،Evolution
بحيث تقيس كل فئة ركائز )محركات( أساسية))).

))) ولمزيد من التفا�سيل انظر:
Soko Directory Team: New Global Index De� � 

 fines What Makes Digital Economies More

 :Trusted, December 2020. at

https://sokodirectory.com/2020/12/new�global�

index�defines�what�makes�digital�economies�

/more�trusted

The Fletcher School, Digital Planet: Digital Intel� � 

:ligence Index. at

https://digitalintelligence.fletcher.tufts.edu/trajectory

 The Fletcher School, Digital Planet:Digital in the  �

 Time of COVID � Trust in the Digital Economy

 and Its Evolution Across 90 Economies as the

 :Planet Paused for the Pandemic. at

https://sites.tufts.edu/digitalplanet/digitalintelli�

/gence

)2) هذا وُيعد موؤ�سر DII موؤ�سًرا عالميًّا جديًدا ي�سمل اإ�سداره 
الأول عام 2020م الإ�سدار الثالث- لالإ�سدارات ال�سابقة في 
عامي 4)20م و7)20م- من بطاقة التطور الرقمي، والثاني 

من بطاقة الثقة الرقمية.

وبالنس���بة للتطور الرقم���ي فهو تقييم شامل 
-يعتمد على البيانات- لمدى تقدم 90 اقتصاًدا 
رقمّيً���ا؛ من خالل الجمع بين أكثر من مؤش���ر؛ 
حيث يقي���س الحال���ة الحالية ووتي���رة )زخم( 
الرقمنة في االقتصاد عبر ركائز أربع؛ من خالل 
درجات )نقاط( ورت���ب، وتتراوح الدرجة ما بين 
صف���ر و100، وتعني القيمة المرتفعة مس���توى 
أعلى من التق���دم الرقم���ي و/أو اقتصاد أكثر 

مرونة. وتتمثل تلك الركائز في: 
�ص���روط العر����ض: وتقي���س مؤش���رات هذا 
المحرك جودة وجاهزية البنية التحتية الرقمية 
والمادي���ة، مثل توفر النط���اق العريض، وجودة 

الطرق.
�ص���روط الطل���ب: وتس���اعد مؤش���راتها في 
التع���رف على اعتم���اد التقنيات والس���لوكيات 
الرقمية، مثل انتشار الهواتف الذكية، واستخدام 

اإلنترنت، ومعامالت التجارة اإللكترونية. 
البيئ���ة الموؤ�ص�صي���ة: وتتمحور مؤشراتها حول 
ما إذا كانت الحكومات تتخذ خطوات مدروس���ة 

نحو النهوض بالرقمنة.
المؤش���رات هنا  االبت���كار والتغيي���ر: وتركز 
على قياس دينامية )حيوية( االبتكار في بلد ما، 
وتحديد فرص التحسين عبر مدخالت وعمليات 
ومخرجات كتواف���ر المواهب، واتخ���اذ تدابير 
بشأن اإلنفاق على البحث والتطوير، والحصول 

على منتجات وخدمات رقمية على التوالي.
ووفقا له���ذه الفئة يُصّنف االقتصاد الرقمي 

للدولة من خالل أربعة مناطق، وهي كالتالي:
 Stand التمي���ز  منطق���ة  ف���ي  اقت�ص���ادات 
إذ تب���دو الحالة الحالي���ة للتقدم رقمّيًا   :Out

عالية مع ارتفاع زخم رقمنة االقتصاد.
 Break ف���ي منطق���ة االنط���الق  اقت�ص���ادات 
: تس���عى تلك االقتصادات مع تس���جيل   Out
انخفاض في الحالة الحالية للرقمنة نحو التطور 
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الرقمي بشكل أسرع أو بمعنى آخر ازدياد الزخم.
 Stall ا اقت�ص���ادات ف���ي منطقة التوق���ف جزئيًّ
Out : لك���ون الحالة الحالي���ة للتقدم الرقمي 

عالية، بينما الزخم متباطئ.
 Watch الح���ذر  منطق���ة  ف���ي  اقت�ص���ادات 
حيث إنه���ا تواجه تحدي���ات كبيرة مع   :Out

انخفاض حالة وزخم الرقمنة.
وأما الثقة الرقمية فهي التفاعل بين مواقف 
وس���لوكيات المانحين )المواطنين والمستهلكين 
والمس���تخدمين(، والبيئة والخبرة التي أنشأها 
الضامنون )الش���ركات والمؤسس���ات( عبر 42 
اقتصاًدا من خالل الجمع بين أكثر من مؤش���ر. 
هذا وعلى غرار التطور الرقمي فإن ركائزه أربع، 
وتت���راوح الدرجة لكل ركيزة )مح���رك( ما بين 
صف���ر و100، أي أنه كلم���ا زادت قيمة الركيزة 
)المحرك( دلَّ ذلك على ارتفاع مستوى الثقة في 

االقتصاد الرقمي، وهي كاالآتي:
المواقف: وتدور المؤشرات حول شعور المواطنين 

)مانحي الثقة( بشأن تجاربهم مع الرقمنة.
ال��صلوك: وتدور حول مدى تفاعل المواطنين 

مع البيئة الرقمية.
ال�بيئة: وفي هذه الركيزة يعمل ضامنو الثقة 

على ضمان نظام بيئي آمن على اإلنترنت.
الخب�رة: وتقيس هنا جودة تجربة المستخدم 

في بيئة الثقة الرقمية.
ثالًثا: �لجاهزية للتحول �لرقمي

إن تحويل الحكومات رقمّيًا من أجل تسريع 
النمو االقتصادي، ولك���ي تصبح عنصًرا فاعاًل 
رئيس���ّيًا وخصوًصا في الثورة الصناعية الرابعة 
ر ميزات أو متطلبات  في ذات الوقت، يتطلب توفُّ

معينة مثل))):

 More Ickson Manda and Judy Backhouse:   (((
 Digital transformation for inclusive growth in

�صيا�ص���ات وت�صريعات مبتك���رة: إذ يعد االبتكار 
ا في تمكين الحكومات من تطوير سياسات  مهّمً
تتسم بسرعة االس���تجابة لتعظيم الفرص التي 
يوّفره���ا التحول الرقمّي، وكذل���ك في معالجة 
المهارات والتعلي���م والبنية التحتية وغيرها من 
االحتياجات التي تنشأ نتيجة للتقنيات الجديدة. 
ا في إدارة  هذا ويلعب التش���ريع أيًضا دوًرا مهّمً
البيئة الرقمية فيما يتعل���ق باألمن اإللكتروني، 
وحماية البيانات الشخصية بوضع أُُطر قانونية 

وتنظيمية أكثر صرامة.
البني���ة التحتي���ة لالت�ص���االت: نظ���ًرا لك���ون 
والش���ركات  والمواطنين  الحكومة  بين  الترابط 
هو أحد أهم السمات المميزة للمجتمع المتحول 
رقمّيًا، فإنه من األهمية بمكان االس���تثمار في 
البنية التحتية لالتصاالت وتقنياتها -مثل النطاق 
العري���ض Broadband، وتقني���ات اإلنترنت 
األخرى-، بحيث تفي ش���بكات االتصال بمعايير 
الموثوقية، والشمول، والجودة العالية، ومع ذلك 
فإن���ه في الدول النامية، ومنها الدول اإلفريقية، 
االقتصادية  للتنمية  المنخفضة  المستويات  فإن 
والفق���ر وضعف البني���ة التحتي���ة االجتماعية 
س���اهمت في عدم اعتراف الحكومات بالنطاق 
العري���ض كأولوية عاجلة رغ���م إدراك معظمها 

لفوائده، وإمكانياته لتحفيز النمو االقتصادي.
المه���ارات وراأ����ض الم���ال الفك���ري: مع أنه من 
المتوق���ع أن تحدث التقنيات الناش���ئة تغييرات 
في س���وق العمل عبر زيادة الطلب على العمالة 
الماهرة، تركز الحكوم���ات اآلن اهتمامها على 
 Future تطوير ما يس���مى بمهارات المستقبل

 South Africa: challenges and opportunities in

the 4 th industrial revolution, Conference Pa�

per� African Conference On Information Sys�

 tems & Technology (ACIST), 10th – 11th July

 2017,Cape Town (Berlin: ResearchGate, 2017),

.pp 2�4
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Skills مما يعني أن عمليات البحوث والتطوير، 
والتخطيط االس���تراتيجي –على سبيل المثال- 
ستكون أساسية مع االرتفاع بمستوى الجاهزية 
والمهارات  )المعرف���ة  للمواطنين  اإللكتروني���ة 

اإللكترونية( من ناحية أخرى.
االبت���كار: تحتاج الحكومات إلى أن تس���تثمر 
أكثر في اآلليات المؤسس���ية لالبتكار، والبحث، 
والتطوير؛ فف���ي قطاع التصنيع -على س���بيل 
المثال- تس���تطيع مواجهة الضغوط للتحرك مع 
االتجاهات العالمية ف���ي تبني تقنيات التصنيع 
المتقدمة، والتنافس مع قوى التصنيع الكبرى. 

ر�بًعا: �لفر�س ودور �سانعي �ل�سيا�سات 
ينطوي اس���تخدام التكنولوجيا الرقمية على 
تحسينات اقتصادية واجتماعية وبيئية تجعل من 

المرجح إحداث تغيير في صنع السياسة.
اأ- الفر�ض

تُتي���ح الرقمنة فرًصا على مس���توى األبعاد 
الثالثة للتنمية االقتصادية واالجتماعية والبيئية، 
مم���ا يجعلها أداة للنمو االقتصادي المس���تدام، 

وذلك على النحو التالي))):
الرقمن���ة و�ص���وق العمل: م���ن المهم فهم الطرق 
التي تؤثر بها الرقمنة على س���وق العمل، سواء من 
خالل أتمتة وظائف العم���ل الحالية، أو من خالل 
إيجاد فرص عمل جديدة تتطلب أنواًعا مختلفة من 
المه���ارات، وحتى اآلن؛ فقد ح���دث التغيير األكبر 
ف���ي طبيعة الوظائف في المهن متوس���طة المهارة 
)مثل: إمساك الدفاتر، واألعمال الكتابية، وإدخال 
البيانات(، في حين يرفع الذكاء االصطناعي بصورة 
متزايدة من إمكانية األتمتة في المهن عالية المهارة.
الو�ص���ول الرقم���ي: هن���اك حاج���ة للوصول 
المتكافئ )المتساوي( إلى التقنيات الرقمية، وال 

 Linda Randall, Anna Berlina, et al., op. cit., pp  (((
.7�10

يتعلق ذل���ك بتوفير البنية التحتية الرقمية، ولكنه 
يعني أيًضا العمل على دعم الفئات التي قد تواجه 
عوائق أم���ام التعامل مع هذه التقنيات بس���بب 
-على سبيل المثال- العمر أو الوضع االجتماعي 

االقتصادي، أو نقص المهارات الرقمية. 
الرقمن���ة واالنتقال االأخ�ص���ر: تسهم التقنيات 
الرقمية في التحول األخضر، وتحس���ين نوعية 
الحياة للس���كان بجع���ل المدن ذكي���ة، بما في 
ذلك أنظمة النق���ل العام الذكية لتقليل انبعاثات 
الكربون، وحلول الش���بكة الذكية ألنظمة طاقة 
أكثر كفاءة الستخدام أفضل للموارد، عالوة على 
تعزيز االستهالك المستدام عبر مشاركة السلع 

والخدمات من خالل المنصات الرقمية. 
ب- دور �صانعي ال�صيا�صات

في س����ياق متصل، فإن ترجم����ة الفرص إلى 
واقع، مع ضم����ان التقدم نحو مراحل متقدمة من 
الرقمنة سيتطلب أن يلعب صانعو السياسات دوًرا 
رائًدا يتمثل في: )1( صياغة خطة وطنية للرقمنة، 
)2( اإلش����راف عل����ى التنفيذ ِمن ِقبَل الس����لطة 
ال  التنفيذية، )3( مع المساءلة عبر إنشاء نظام فعَّ
للقياس والتتبع. كما يجب أن يأخذوا في الحسبان 
مس����توى الدولة الحالي م����ن الرقمنة؛ للتأكد من 
أنهم يركزون على االستثمارات الصحيحة للتقدم 
إلى المراحل التالية، إضافًة إلى ذلك يحتاج ُصّناع 
السياسة إلى دعم من أعلى مستويات الحكومة))).
ويتفرع عن هذا ال���دور تدابير منها حوكمة 
 ،Governance of Digitalisation الرقمنة

وتشمل))): 

 Soumitra Dutta and Beñat Bilbao�Osorio: The  (2(
 Global Information Technology Report 2012

 � Living in a Hyperconnected World (Geneva,

 Switzerland: World Economic Forum, 2012), p

.130, p 132

:See (3(
 Linda Randall, Anna Berlina, et al., op. cit., pp  �
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أوالً- رقمن���ة الحكوم���ة ذاته���ا من خالل 
رقمن���ة الخدمات العامة، مث���ل دفع الضرائب، 
وتجديد رخص القيادة، والتس���جيل بالمدارس، 
والتي يمكن إجراؤها باستخدام شبكات النطاق 
اس���تخدام  للحكومات  يمكن  كذل���ك  العريض، 
التقنيات الرقمي���ة لتعزيز النهج التعاوني لصنع 
السياسة العامة، وإيجاد حكومات أكثر شفافية 
وابتكاًرا وتش���اركية، وبعبارة أخرى يمكنها دعم 
ط���رق العم���ل القائم���ة على المواط���ن؛ حيث 
يق���وم المواطنون والش���ركات بصياغة وتحديد 

احتياجاتهم بالشراكة مع الحكومات. 
ثانًيا- دور الحكومة التنسيقي؛ حيث تتحمل 
الحكومات مسؤولية إيجاد الظروف التي تستطيع 
فيها القطاعات األخرى تحقيق أقصى استفادة 
من الفرص الرقمية، بما في ذلك تطوير نموذج 
ال للش���راكة بين القطاعي���ن العام والخاص؛  فعَّ
من خالل تقدي���م حوافز لالس���تثمارات األقل 
جاذبية، مع تمكين القطاع الخاص من استهداف 
االس���تثمارات ذات العائد المرتفع، وعلى سبيل 
المثال: قد تقرر الحكومات تمويل نش���ر النطاق 
العريض ف���ي المناطق النائية، ف���ي حين تدع 
القط���اع الخاص يس���تهدف المناطق الحضرية 
الجذابة، هذا إلى جانب ترتيبات حوكمة متعددة 
المستويات بما في ذلك األبعاد الرأسية واألفقية 
بش���كل يعزز التفاعل بين المواطنين والشركات 
والمنظمات غير الحكومية مع اإلدارات العامة. 
في  �لرقمنة  و�ق��ع  �لثاني:   �لق�سم 

جنوب �إفريقيا
اأواًل: بع�ض مالمح الرقمنة في اإفريقيا

عل���ى الرغم من القيود التي تُعزى أساًس���ا 

.10�11

 Soumitra Dutta and Beñat Bilbao�Osorio, op.  �

 .cit., pp 130�131

إلى ارتفاع تكاليف أجه���زة ومعدات تكنولوجيا 
المعلومات واالتص���االت، ونقص البنية التحتية 
األساسية، واالفتقار إلى الطاقة؛ تحتل التقنيات 
ا في  الجدي���دة في الوقت الحاض���ر مكاًنا مهّمً
جميع قطاعات النش���اط في البلدان اإلفريقية؛ 
مما جعلها تدرك أكثر من أّي وقت مضى الحاجة 
إلى االس���تثمار في االبتكارات التكنولوجية. بيد 
أنه -وم���ن ناحية أخرى- ال تزال إفريقيا بطيئة 
في صياغة السياسات القطاعية على نحو قد ال 
يُتاح معه استخدام تلك التقنيات بكفاءة وفاعلية، 
وبالتالي من المهم بدء وتنفيذ سياس���ات وطنية 
وقطاعية بش���أن التكنولوجيات الجديدة، فضاًل 
عن لوائح واضحة لتنفيذ االس���تثمارات الالزمة 
التي تحقق التق���دم الرقمي المطلوب. هذا إلى 
جانب تلقي المس���تخدمين تدريًبا كافًيا إلتقان 
االستخدام، مع مراعاة توافر آليات بناء الثقة من 
قبيل الخصوصية والمساءلة في ذات الوقت))).

وعليه، ومن خالل مؤش���ر ال���ذكاء الرقمي، 
سيتم تناول بعض الدول اإلفريقية، ودراسة مدى 
التقدم الرقمي، وتعزيز الثقة على النحو التالي:

بالنس����بة للتط����ور الرقمي)))، تعرض مؤش����ر 
الرقمنة DII إلحدى عش����رة دولة إفريقية تصنف 
 Watchالبعض منها اقتصادات في منطقة الحذر
 Breakوالبعض اآلخر في منطقة االنطالق ،Out
 Watch هذا وتواجه االقتصادات الرقمية . Out
Out تحديات خصوًصا في البنية التحتية. ووفًقا 

 Djénéba Traoré: The Role of ICTs in Regional  (((
 Integration and Economic Development in West

 Africa (Berlin: ReseachGate, June 2019), pp

.3�4, pp 13�14

وركائزها  الفئة،  هذه  بيانات  حول  التفا�سيل  من  لمزيد    (2(
الأ�سا�سية، والموؤ�سرات الفرعية، انظر:

The Fletcher School, Digital Planet: Digital Intelli�

:gence Index. at

https://digitalintelligence.fletcher.tufts.edu/trajectory
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للنتائ����ج الت����ي تظهر حالة التط����ور الرقمي تحتل 
إثيوبيا المرتب����ة ال��90 كأحد أكث����ر االقتصادات 
الرقمي����ة تراجًع����ا بدرجة 21,11، تليه����ا أوغندا 
)81(، وناميبيا )70(، وبدرجة 33,7 و42,69 على 
التوالي. وتشير نتائج الزخم إلى أن جنوب إفريقيا 
تأت����ي في المرتبة خلف نيجيري����ا ب� )6٥( و)90(، 
وبدرج����ة 42,٥2 و27,6 على التوالي. وعلى الرغم 
 Break Out من تس����جيل االقتصادات الرقمية
)كوت ديفوار، والكاميرون، وكينيا، وتنزانيا، وغانا، 
وروان����دا( حاالت رقمية أقل نس����بّيًا، فإنها تتطور 
بسرعة مع الزخم، وزيادة نمّوه مما يجعلها مناطق 
جاذبة لالستثمار، مع إمكانية أن تصبح اقتصادات 

في منطقة التميز Stand Out في المستقبل. 
وأما الثق���ة الرقمية))) فتناولها المؤش���ر في 
جنوب إفريقيا بأنه -وبش���كل عام- لدى اقتصاد 
الدول���ة مواقف إيجابية -إلى ح���د معقول- تجاه 
التقنيات الرقمية، كم���ا تحتل المرتبة 30 بدرجة 
40,89 ف���ي توفير بيئة الثقة الرقمية، ومع ذلك ال 
تزال هناك حاجة إلى إتاحة مواقف مواتية بشكل 
متزايد حول مس���تقبلها الرقمي، واالستثمار في 
الة،  تدابير األمان والخصوصية، والمس���اءلة الفعَّ
ل مواقف أكثر تشكًكا تجاه  ولعل الس���بب هو تحمُّ
التكنولوجي���ا والرقمنة والمس���تقبل؛ حيث بلغت 
الثقة في الضامنين 18 درجة. وكذلك تحتل جنوب 
إفريقيا المرتبة 29 ب�)41,48 درجة( في السلوك 
و36 ب� )30,42 درج���ة( في الخبرة، وهو ما يلقي 
ضوًءا على مستقبل ما بعد الوصول. فمع مستويات 
المش���اركة مع عالم الرقمنة -والتي تتراوح ما بين 
منخفضة إلى مرتفعة؛ حيث بلغ استخدام التجارة 
المحمول  الهاتف  اإللكترونية والمدفوعات عب���ر 
4,0٥ درجة، في حين بلغ استخدام وسائل التواصل 

الرئي�سية،  وم��ح��رك��ات��ه��ا  ال��ب��ط��اق��ة،  ت��ل��ك  ب��ي��ان��ات  ))) وح�����ول 
.Idem :والموؤ�سرات الفرعية ذات ال�سلة، انظر

االجتماعي ٥٥,34 درجة- يظل توفر تجربة سلسة 
تشمل بنية تحتية متطورة، ووصوالً أوسع، وتفاعاًل 

ا داخل الدولة. أكثر أمًرا مهّمً
راأي الباحثة:

اأواًل- للوق���وف على التحدي���ات التي تواجه 
االقتصادات الرقمية Watch Out يتم البحث 
عن المرتبة األعلى لفئة التطور الرقمي )الحالة 
الحالية أم الزخم(، فإذا كان���ت للحالة الحالية 
-مثاًل- يت���م البحث في المحركات الرئيس���ية 
لهذه الفئة عن المح���رك و/أو المحركات ذات 
صف���ة Watch Out، ويتم اختي���ار المحرك 
ذي المرتب���ة األعلى للحال���ة الحالية، وبالبحث 
ف���ي مكونات هذا المحرك يت���م اختيار المكون 
ذي الدرج���ة األقل، فهو يمث���ل التحدي )فجوة 
الرقمنة( داخل الدولة. وبالمثل إذا كانت المرتبة 

األعلى لفئة التطور الرقمي )الزخم(.
ثانًي���ا- للتعرف على ق���وة أو قوى الدفع لدى 
االقتصادات الرقمي���ة Break Out يتم البحث 
عن المرتبة األقل- لكون الدولة تس���عى بش���كل 
أس���رع للتقدم رقمّيًا- لفئة التطور الرقمي، وهي 
في الغالب في الزخم، ث���م البحث عن المحرك 
و/أو المح���ركات ذات صفة Break Out، ويتم 
اختيار المحرك ذي المرتبة األقل: زخم، وبالبحث 
في مكونات المحرك المختار: المكون ذي الدرجة 
العالية هو السبب في تقدم اقتصاد الدولة رقمّيًا.
ثالًث���ا- لتحديد م���دى الثقة فإنه كلما ذادت 
درجة المحرك و/أو المحركات األربعة الرئيسية 
ومكوناته���ا ارتفعت الثقة ف���ي البيئة أو النظام 

البيئي الرقمي.
للرقمنة  �لرئي�سية  �ل�سيا�سات  ثانًيا: 

في جنوب �إفريقيا 
للتحول  السياس���ات األساسية  تناول  سيتم 
الرقمي في الدولة، والتحديات ذات الصلة على 

النحو التالي:
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1- اإطار حوكمة الخدمات العامة 2012م: 
 تعد حوكم���ة تكنولوجيا المعلومات واالتصاالت 
 Information and Communication
Technologies ICT  مهمة في تحس���ين تجربة 
المستخدم، وتعزيز المساءلة مما يساعد على إضفاء 
الطابع المؤسسي على الممارسات الجيدة والمقبولة. 
ولحوكمة ICT كج���زء ال يتجزأ من حوكمة القطاع 
الع���ام )الحكومي(؛ فإن تكامل الحكومة اإللكترونية، 
وقابلي���ة التش���غيل البيني، وتب���ادل المعلومات من 

العناصر األساسية في تحويل الحكومات رقمّيًا))).
ولدعم حوكمة ICT في القطاع العام ينص 

اإلطار على))):
 ICT اأواًل- يج���ب أن تأتي جمي���ع قرارات
من القي���ادة السياس���ية واإلداري���ة العليا، وال 
ينبغ���ي التفويض إل���ى المتخصصين في مجال 

التكنولوجيا.
ثانًيا- كما يجب أن تتم إدارة المعلومات على 
نفس مستوى إدارة الموارد األخرى مثل األفراد، 

والتمويل، ...... وغيرها.
ثالًث���ا- كون���ه آلي���ة لرصد وتقيي���م التقدم 
الُمحَرز ِمن ِقبَل الجه���ات الحكومية في تعزيز 

حوكمة ICT في مجال الخدمات العامة.
هذا وقد ح���ددت حكومة جن���وب إفريقيا 
االفتقار إلى إمكانية التش���غيل البيني والتكامل 

:See (((
 More Ickson Manda and Judy Backhouse, op.  �

.cit., p 5

More Ickson Manda: Towards smart govern� � 

 ance through a multidisciplinary approach to

 e�government integration, interoperability and

 information sharing: A case of the LMIP project

 in South Africa, 16th International Conference

 on Electronic Government (EGOV), Sep 2017,

 St. Petersburg, Russia (Lyon, France: Hyper

.Articles en Ligne (HAL), Feb 2018), p 2

 More Ickson Manda and Judy Backhouse, op. (2(
.cit., p 6

كأحد الحواجز التي تحول دون حوكمة الخدمات 
العامة، ولعل السبب في ذلك هو ضعف التعاون 
والتنسيق المؤسسي بين اإلدارات الحكومية))). 
2- ال�صيا�صة الوطنية للنطاق العري�ض 2013م:

في عام 2013م أطلقت جنوب إفريقيا سياسة 
 Digital النطاق العريض لزيادة االتصال الرقمي
Connectivity للحكوم���ة، وقط���اع األعم���ال، 
والمواطنين، وفيما بينهم لتحقيق النمو االقتصادي 
والتراب���ط االجتماعي، وتهدف تلك السياس���ة إلى 
ضمان الوصول إلى النطاق العريض بتكلفة ميسورة، 
أو بأسعار معقولة للجميع عن طريق تدشين العديد 

من البرامج الحكومية لمعالجة القضايا التالية))):
)اأ( عل���ى جان���ب العر����ض: البنية التحتية عبر 
تنفيذ مش���روعات البنية التحتية االستراتيجية
 Strategic Infrastructure Projects
SIPs((  في ع���ام 2012م –وذلك على امتداد 
1٥ مش���روًعا لتوس���يع الوصول إلى تكنولوجيا 
االتصاالت- بهدف تعزي���ز االتصال، والوصول 
إلى المعلومات من خ���الل توفير تغطية النطاق 

العريض بنسبة 100% بحلول عام 2020م.
االس���تعداد  الطل���ب:  جان���ب  عل���ى  )ب( 
اإللكتروني من خالل إنشاء مؤسسات مثل معهد 
 Ikamva إيكامفا الوطني للمهارات اإللكترونية
 )National e-Skills Institute )iNeSI
من أجل تطوير مه���ارات المجتمع اإللكترونية، 

وتمكينه رقمّيًا. 
بي���د أن فاعلية ه���ذه البرامج ال تزال محل 

شك؛ ألنها تفتقر إلى))):
الرقابة المناسبة.

.More Ickson Manda, op. cit., pp 7�8  (3(
 More Ickson Manda and Judy Backhouse, op.  (4(

.cit., p 6

Idem (5(
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آليات تقييم تأثيرها.
3- اإطار �صيا�صة االأمن ال�صيبراني 2015م:

من منطل���ق أن مخاوف األمن والخصوصية 
تقي���د الحكوم���ات في دف���ع عجل���ة التحول 
الرقمي بس���بب زيادة الجرائم اإللكترونية، وأن 
تحديد السياس���ات واألطر القانونية هي بعض 
التدابير المستخدمة في منع ومكافحة الجريمة 
السيبرانية عبر التجريم قضائّيًا، فقد جعل ذلك 
حكوم���ة جنوب إفريقيا تواف���ق في عام 201٥م 
على سياس���ة لألمن الس���يبراني )اإللكتروني( 
Cyber-Security بهدف حماية البنية التحتية 
الوطنية للمعلومات واالتصاالت، والمواطنين من 

الهجمات اإللكترونية.
ورغ���م وج���ود تلك السياس���ة ف���ال تزال 
التحدي���ات في مجال األمن الس���يبراني قائمة 
بسبب: )أ( عدم كفاية اإلطار التشريعي، بما في 
ذلك قان���ون المعامالت واالتصاالت اإللكترونية 
 Electronic Transactions and
إيقاف  وقان���ون   ،Communications Act
 Regulation of Interception االتصاالت
وقان���ون   ،of Communications Act
 Nationalالوطنية االستراتيجية  االستخبارات 
Strategic Intelligence Act ع���ام 2002. 
)ب( تنفيذ بعض التش���ريعات على نحو متداخل 
من جانب إدارات حكومية مختلفة دون تنسيق))). 
ولمواجهة بعض ه���ذه التحديات تم إصدار 
مش���روع قانون الجرائ���م اإللكتروني���ة واألمن 

السيبراني في عام 201٥، ومع ذلك))):
هناك تأخير في االنتهاء من تش���ريع األمن 
السيبراني؛ مما قد يجعل جنوب إفريقيا عرضًة 
للخطر؛ نظًرا لتزايد حوادث الجريمة السيبرانية 

.Ibid., pp 6� 7  (((
.Ibid., p 7  (2(

واإلرهاب على مستوى العالم. 
ضعف االنس���جام والتوافق بين السياس���ة 
الجديدة والتش���ريع المالئم يضعف من دورها 

في تنظيم السلوك.
تكنولوجي���ا  ل�صيا�ص���ة  االأبي����ض  الكت���اب   -4

المعلومات واالت�صاالت المتكاملة 2016م:
دفع تقس���يم )تجزؤ( سياس���ة ICT جنوب 
إفريقي���ا إلى البدء في تطوير سياس���ة متكاملة 
في مجال ICT، وقد س���اهم التقسيم في عدم 
كفاءة التنفيذ لالس���تراتيجيات الهادفة إلى دعم 
التحول الرقمي للحكومة والمجتمع نتيجة الفشل 
في توفير منهج عمل متكامل وشامل الستخدام 
ICT في الحكومة، ومجال األعمال، والمجتمع. 
وق���د اعتم���د الكت���اب األبيض لسياس���ة 
تكنولوجي���ا المعلومات واالتص���االت المتكاملة 
في أكتوب���ر 2016م، وهو إطار العمل الش���امل 
لتحويل جنوب إفريقيا إلى مجتمع رقمي ومبتكر 
وقائم على المعرفة، وهذا الكتاب يعزز ويوس���ع 
السياس���ات القائمة )الس���ابق اإلش���ارة إليها( 
مثل السياس���ة الوطنية للنطاق العريض، وإطار 
سياسة األمن السيبراني، وهو يحدد ثالث ركائز 

للتحول هي))): 
)أ( اإلدماج الرقمي.

)ب( الوصول الرقمي. 
)ج( التحول الرقمي للحكومة. 

المعلوم���ات  تكنولوجي���ا  تغي���ر  وبذل���ك 
واالتصاالت طريقة عم���ل المجتمع واالقتصاد، 
وطريقة تفاع���ل المواطنين مع الحكومة، وكيف 
توفر )تقدم( الخدمات الحكومية، وكيفية وصول 
المستهلكين للسلع والخدمات، وهذا ما يعكسه 

الشكل رقم )2(. 

.Idem  (3(
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ال�صكل رقم )2(  
الركائز الثالثة للتحول الرقمي في جنوب اإفريقيا

الم�صدر:
 More Ickson Manda and Judy Backhouse:

 Digital transformation for inclusive growth in
 South Africa: challenges and opportunities in

 the 4 th industrial revolution، Conference Paper-

 African Conference On Information Systems &
 Technology )ACIST(، 10th – 11th July 2017،Cape

  .Town )Berlin: ResearchGate، 2017(، p 7

ومن خالل الش���كل السابق يمكن القول بأن 
الركائ���ز الثالث تُعّد الركائز الرئيس���ية لتعزيز 
التح���ول الرقمي الش���امل، بي���د أن التحديات 
)السابق التعرض لها(، والتي ال تزال قائمة إلى 
د رؤية جنوب إفريقيا  جانب تحديات أخرى تُهدِّ
لمجتمع رقمي شامل بحلول عام 2030م، وهو ما 

سيتم توضيحه تفصيلّيًا.
�الأخ���رى  �ل��ت��ح��دي��ات  بع�س  ث��ال��ًث��ا: 

للرقمنة في جنوب �إفريقيا
اتخذت حكوم���ة جنوب إفريقي���ا خطوات 
مهم���ة لتحقيق التحول الرقمي، ومع ذلك تواجه 

تحديات أخرى هي كاآلتي:
االلتزام االجتماع���ي: يؤدي التحول الرقمي 
إلى ابتكارات قد تتس���بب في خسارة عدد هائل 
من الوظائف على نحو يؤدي إلى إمكانية حدوث 
مش���كالت أخرى -خصوًصا في الدول النامية 

مثل جنوب إفريقيا التي تعاني بالفعل من ارتفاع 
معدل البطالة؛ حيث يبل���غ حوالي 28,7% وفًقا 
لتقديرات عام 2020م)))- كونه تهديًدا محتماًل 
ألولوية حكومة الدولة محل الدراسة في معالجة 
التحدي���ات الثالث���ة: الفقر، وعدم المس���اواة، 
والبطالة، ويهدد في الوقت نفس���ه اس���تخدام 
الحكومة لاللتزام االجتماعي كأس���اس لتحقيق 
الش���رعية عبر الوع     ود بالقضاء على الفقر، 
وعدم المس���اواة خصوًصا أن شرعية الحكومة 
الحالية موضع ش���ّك من قبل المجتمع المدني 

بسبب نكوصها عن الوفاء بوعودها))).
التحدي���ات االجتماعي���ة واالقتصادي���ة: ارتباًطا 
بالنقطة السابقة، مع سعي الحكومة لمواجهة التحديات 
���ابقة؛ فإن معظم مواطني الدولة ال يس���تطيعون  السَّ
ل رس���وم النطاق العري���ض؛ إذ ال يزالون يفتقرون  تحمُّ
إلى السكن الالئق، والرعاية الصحية، والمياه النظيفة، 
مما يجعل خدمات النطاق العريض هي أدنى أولوياتهم، 
ويبرر أيًضا َوْصف جن���وب إفريقيا بأنها ذات اقتصاد 
مزدوج؛ حيث يتعايش االقتصاد الرأس���مالي المتقدم 
مع االقتصاد التقليدي غير الرس���مي. وبعبارة أخرى 
فإنه عل���ى الرغم من إحراز الحكومة بعض التقدم في 
معالجة مشكالت الفقر، وعدم المساواة، وارتفاع معدل 
البطال���ة، فإنها ال تزال تحديات مهم���ة تهّدد التحول 

الناجح لجنوب إفريقيا نحو مجتمع رقمي.
ه���ذا وقد أدت التحدي���ات االقتصادية إلى 
انخفاض أولوية نش���ر النط���اق العريض، وذلك 
كما يتضح من التمويل غير الكافي، فوفًقا إلطار 
العمل للمصروفات العامة على المدى المتوسط 
)201٥- 2018م(، فإنه رغم طلب 1,4 مليار راند 

))) الأرقام م�سدرها: قاعدة البنك الدولي بتاريخ 4/4/)202، 
ال�ساعة 0.57) م، على الموقع التالي:

   http://data.worldbank.org/country/south�africa

 More Ickson Manda and Judy Backhouse, op. (2(
.cit., p 8
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)أي ما يعادل 9٥ مليون دوالر أمريكي(؛ إلطالق 
النط���اق العريض، فقد تم تخصيص 739 مليون 
راند )ما يع���ادل 47 مليون دوالر أمريكي( فقط 
ِمن ِقبَل الخزانة العام���ة، ولكون المبلغ أقل من 
االعتماد المطلوب فإنه يلقي ظالالً من الش���ك 
عل���ى قدرة جنوب إفريقيا عل���ى تحقيق هدفها 
المتمثل ف���ي توصيل النطاق العريض بنس���بة 
100% بحلول عام 2020م)))، وبالتالي يظل توفير 
الموارد أحد أهم التحدي���ات في دعم التنفيذ، 

ووضع السياسات موضع التنفيذ الفعال.
الت���وازن بين األولويات الوطني���ة والدولية: غالًبا 
م���ا تجد الحكومات نفس���ها مضط���رة لالختيار بين 
األولوي���ات االجتماعي���ة الوطنية وأولوي���ات التنمية 
الدولية، فعندما تتعارض بعض األولويات الوطنية مع 
القواعد والممارس���ات والمعايير المقبولة دولّيًا، فقد 
تضطر )تجبر( الحكومات وخصوًصا في الدول النامية 
–ومنها الدول اإلفريقية- إلى تبّني األولويات والقواعد 
والمعايي���ر المقبولة لدى المجتمع الدولي كأس���اس 
للحفاظ على ش���رعيتها دولّيًا. كذل���ك فإن القرارات 
الوطنية، وتطورات السياسة الداخلية غالًبا ما تجذب 
اهتمام المجتمع���ات الدولية، والمثال المهم على ذلك 
هو القرار الذي اتُِّخ���َذ في أبريل من عام 2017م من 
 Fitch and قبل اثنين من وكاالت التصنيف الدولية
Standard  Poor بخف���ض التصني���ف االئتمان���ي 
لجنوب إفريقيا وجعلها في درجة استثمارية أقل نتيجة 
األحداث السياسية، بما في ذلك إعادة تشكيل مجلس 
الوزراء كخطر من ش���أنه أن يضعف معايير الحوكمة 
والمالي���ة العامة)))، وبالتالي فإن التحدي يكمن في أن 

More Ickson Manda and Judy Backhouse: To� (((
 wards a Smart Society Through a Connected

 and Smart Citizenry in South Africa: A Review

 of the National Broadband Strategy and Policy

(Bern, Switzerland: Springer International Pub�

.lishing, 2016), p 237

More Ickson Manda and Judy Backhouse: Dig� (2(

قرارات حكومة جنوب إفريقيا تكون أحياًنا ذات دوافع 
سياسية تتجاوز المصالح الوطنية.

دور القيادة السياسية: مع أن للقيادة السياسية 
���ا في تحديد أولويات السياس���ة العامة،  دوًرا مهّمً
والتنفي���ذ الناجح للسياس���ات؛ فإن ع���دم إعطاء 
األولوي���ة ألجندة التح���ول الرقمي ِم���ن ِقَبلها يُعّد 
أح���د القيود التي أبط���أت في تحوي���ل الحكومة 
الحالية رقمّيًا، وفشلت وكالة تكنولوجيا المعلومات 
 State Information Technology الحكومية
Agency )SITA( إل���ى ح���د ما -على س���بيل 
المث���ال- رغم أن قان���ون تكنولوجي���ا المعلومات 
 State Information Technology الحكومية
Act لعام 1998م يمنحها الس���لطة الشرعية لدفع 
التحول الرقم���ي في الحكومة ف���ي القيام بذلك؛ 
 Coercive Power ألنها ال تمتلك القوة القسرية
للثواب والعقاب عل���ى عدم االمتثال، وفقدت أيًضا 
مصداقيتها كخبير في قيادة التحول الرقمي بسبب 
تحدي���ات القيادة والحوكمة منذ إنش���ائها، ومن ثَم 
فإن الس���لطة الشرعية وحدها ليست كافية للتأثير 
على السلوك المرغوب ما لم تقترن بأشكال أخرى 
مثل امتالك الخبير القوة القس���رية))) -كونها القوة 
الدافعة التي تضمن أداء الجهات المعنية على نحو 
مسؤول-، والدعم من جانب قمة القيادة السياسية، 
والذي ال يزال من التحديات المهمة التي تهدد رؤية 
جن���وب إفريقيا لمجتمع رقمي ش���امل بحلول عام 

2030م.
التحدي���ات مهمة  تل���ك  وتُع���د مواجه���ة 
لالستخدام الكفء والفعال للتكنولوجيا الرقمية، 

وهو ما سيتم توضيحه تفصيليا فيما بعُد.

 ital transformation for inclusive growth in South

 Africa: challenges and opportunities in the 4 th

.industrial revolution, op. cit., p 8

.Ibid., p 9 (3(
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�القت�سادي  و�لنمو  �لرقمنة  ر�بًعا- 
في جنوب �إفريقيا

س���يتم في هذا الجزء توضيح إلى أّي مدى، 
وبأي طريقة تس���اهم الرقمنة في تسريع النمو 
االقتصادي، وذلك من خالل التركيز على البنية 
التحتية لالتصاالت كونها –كما سبقت اإلشارة- 

من السمات األساسية للتحول الرقمي.
أ- مؤشر البنية التحتية لالتصاالت

يُعد مؤش���ر البني���ة التحتي���ة لالتصاالت 
 Telecommunication Infrastructure
Index )TII( أحد المؤشرات الفرعية المركبة 
المكونة لمؤشر تنمية الحكومة اإللكترونية، وهو 
المتوسط الحسابي لخمسة مؤشرات، هي: )1( 
نس���بة األفراد الذين يستخدمون اإلنترنت )%(، 
)2( اش���تراكات الهاتف الثابت لكل 100 نسمة، 
)3( اش���تراكات الهاتف المتنقل )الخلوي( لكل 
100 نس���مة، )4( اش���تراكات النطاق العريض 
الثابت )السلكي( لكل 100 نسمة، )٥( اشتراكات 
النطاق العريض )الالس���لكي( لكل 100 نسمة. 
هذا وتتراوح قيمة المؤش���ر ما بين واحد درجة 
ا(، وصف���ر )منخفض(، أي أنه كلما  )مرتفع جّدً
زادت قيمة المؤشر دلَّ ذلك على ارتفاع مستوى 

تطوير البنية التحتية لالتصاالت في الدولة))).
ومن خالل التطبيق على الدولة محل الدراسة 
–الجدول رقم )1(- يمكن تتبع اتجاهات المؤشر 

وبعض مكوناته كاآلتي:

 See: United Nations: E�Government Survey 2018  (((
� Gearing E�Government to Support Transforma�

 tion Towards Sustainable and Resilient Societies

(New York: United Nations, Department of Eco�

.nomic and Social Affairs, 2018), p 200, pp 83� 84

 United Nations: E�Government Survey 2020 � Digital

Government in the Decade of Action for Sustaina�

 ble Development � With Addendum on COVID�19

Response (New York: United Nations, Depart�

.ment of Economic and Social Affairs, 2020), p 36

الجدول رقم )1(
تطور موؤ�صر البنية التحتية لالت�صاالت وبع�ض عنا�صره 

في جنوب اإفريقيا خالل الفترة )2012- 2020م(

ال�سنة
2020م8)20م6)20م4)20م2)20مالبيان

موؤ�سر البنية 
التحتية 

لالت�سالت 
)درجة)

،22(4،3466،3807،423(،5832

ن�سبة الأفراد 
الذين ي�ستخدمون 

الإنترنت )%)
7)،495456)4غ ت

ا�ستراكات الهاتف 
المتنقل )الخلوي) 

لكل 00) ن�سمة
(00،48(30،56(49،68(47،(3(20

ا�ستراكات النطاق 
العري�ص الثابت 
)ال�سلكي) لكل 

00) ن�سمة

(،482،((3،2(2،05(،92

ا�ستراكات 
النطاق العري�ص 
)الال�سلكي) لكل 

00) ن�سمة

25،2028،7056،3477،49غ ت

غ ت: غير متاح
الم�صدر: 

United Nations: E-Government Survey 2020 - Digital 
Government in the Decade of Action for Sustainable 
Development - With Addendum on COVID19- 
Response )New York: United Nations، Department 
of Economic and Social Affairs، 2020(، p 292.
E-Government Survey 2018 - Gearing E-Government 
to Support Transformation Towards Sustainable 
and Resilient Societies )New York: United Nations، 
Department of Economic and Social Affairs، 2018(، p 255.
E-Government Survey 2016 - E-Government in 
Support of Sustainable Development )New York: 
United Nations، Department of Economic and 
Social Affairs، 2016(، p 180.
E-Government Survey 2014 - E-Government for 
the Future We Want )New York: United Nations، 
Department of Economic and Social Affairs، 2014(، p 247.
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E-Government Survey 2012 - E-Government for the 
People )New York: United Nations، Department of 

Economic and Social Affairs، 2012(، p 131.

ويبين الجدول الس����ابق ارتفاع مؤشر البنية التحتية 
لالتصاالت من 2214, في ع����ام 2012م إلى ٥832, في 
عام 2020م بسبب التحسن المستمر لمؤشراته الفرعية، 
وأن المساهم الرئيس����ي في تحسين درجات المؤشر هو 
اش����تراكات النطاق العريض )الالسلكي( لكل 100 نسمة، 
حي����ث بلغت 77,49 لكل 100 نس����مة في ع����ام 2020م، 
ارتفاًعا من 2٥,20 في عام 2014م، مع زيادة في نس����بة 
األفراد الذين يس����تخدمون اإلنترنت. كما يوضح أنه منذ 
ع����ام 2012م صاحب االرتف����اع في اش����تراكات النطاق 
العريض الثابت )الس����لكي( لكل 100 نس����مة ارتفاًعا في 
اشتراكات الهاتف المتنقل )الخلوي( لكل 100 نسمة حتى 
ع����ام 2016م، وهذا يدلل على أن االرتفاع المس����تمر في 
اش����تراكات الهواتف المتنقلة يرتبط بتحس����ين الوصول 
إلى النط����اق العريض الثابت )الس����لكي(، ويفس����ر في 
الوقت نفس����ه الس����بب في االنخفاض مًعا عامي 2018م 
و2020م)))، أخ����ًذا في الحس����بان أن المنطقة الوحيدة 
التي انخفضت فيها اش����تراكات النطاق العريض الثابت 
)السلكي( بين هذين العامين هي إفريقيا؛ حيث انخفض 

معدل االستخدام من 2,2 إلى 1,8 لكل 100 شخص))).
وعلي����ه، فإن فجوة االتص����االت تبدو واضحة 
في اش����تراكات النطاق العريض الثابت )السلكي(، 
وهو ما يش����ير إلى التحديات المس����تمرة التي ال 
تزال تقوض جهود الدولة لتحس����ين البنية التحتية 
لالتصاالت، وتوفير تغطية النطاق العريض بنسبة 

الرتباط  م�سفوفة  نتائج  مع  اأخ��رى-  ناحية  م��ن-  ))) ويتفق 
)الم�سار اإليها اأعاله)، حيث يرتبط هذان المتغيران ارتباًطا 

ا �ِسْبه تاّم مع ثبوت المعنوية. اإيجابيًّ
United Nations: E�Government Survey 2020 � Digi� (2(
tal Government in the Decade of Action for Sustain�

 able Development � With Addendum on COVID�19

 Response (New York: United Nations, Department

.of Economic and Social Affairs, 2020), pp 29�30

100% في عام 2020م.  
وعل���ى الط���رف المقابل تظه���ر مصفوف���ة االرتباط 
)الج���دول رقم )م1( بملحق الجداول( ))) بين مؤش���ر البينة 
التحتية لالتصاالت TII وبعض مؤش���راته الفرعية، والناتج 
 )Gross Domestic Product )GDP المحلي اإلجمالي
)بأسعار س���نة 2010 دوالر أمريكي( خالل الفترة )2012-
2018( ارتباًطا إيجابّيًا ش���به تام عند مستوى المعنوية %1 
باس���تثناء اش���تراكات الهاتف المتنقل )الخلوي( لكل 100 
نسمة، واش���تراكات النطاق العريض الثابت )السلكي( لكل 
100 نس���مة؛ حيث جاء االرتباط إيجابّيًا وبشكل قوّي مع ال�

GDP للمتغير األول عند مس���توى الداللة ٥%، ومتوس���ًطا 
للمتغير الثاني مع عدم ثبوت المعنوية.

ومن منطلق أن البنية التحتية القوية لتكنولوجيا المعلومات 
واالتصاالت تُعّد عاماًل تمكينّيًا للتحول الرقمي، وأنه بدون توافر 
النطاق العريض قليل التكلفة على نطاق واس���ع، والوصول اآلمن 
إلى التكنولوجيات الجديدة قد ال تستطيع حكومة جنوب إفريقيا 
ال يمك���ن المواطنين من  أن توفر الخدمات الرقمية بش���كل فعَّ
االستفادة منها، ومن المرجح أن تقترن بجهود الرقمنة إصالحات 

أخرى دون إغفال التحديات التي تواجه حكومة الدولة.
ب- حلول مقترحة

لقد أصبح واضًحا أن البنية التحتية لالتصاالت في 
جنوب إفريقيا هي محّرك مه���ّم للنمّو االقتصادّي، ومع 

ذلك ال تزال هناك حاجة إلى: 
بنية تحتية متطورة من خالل تش����جيع زيادة االستثمار 
عبر الش����راكة بين القطاعين العام والخاص من أجل توفير 
سهولة الوصول إلى النطاق العريض و/أو التقنيات الجديدة.

التصدي للتحديات الس���ابقة، و/أو أن تكون جهود 

كاملة  زمنية  �سل�سلة  توافر  عدم  نتيجة  اأنه  الح�سبان  في  )3) اأخًذا 
خالل  الفرعية  وموؤ�سراته  لالت�سالت  التحتية  البنية  لموؤ�سر 
الفترة الم�سار اإليها اأعاله فقد تم ا�ستكمال الم�ساهدات المفقودة 
بالنموذج التكعيبي Cubic Model كونه �ساحب اأعلى قيمة 
هذه  عن  المتوافرة  الم�ساهدات  لعينة  وذلك  التحديد،  لمعامل 
 Statistical Package الموؤ�سرات عبر ا�ستخدام برنامج

.24  for Social Sciences (SPSS( Version
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رقمنة جنوب إفريقيا مصحوبة بأنواع أخرى من اإلصالح 
منها ما يلي:

)أ( نتيج���ة ع���دم تحقي���ق جن���وب إفريقيا لبعض 
أهدافها قصيرة ومتوسطة المدى بسبب ضعف التنفيذ، 
فإن وجود السياسات والتشريعات ال يُعّد حاًل إذا لم تكن 
الة، فعلى سبيل المثال ال يزال  مدعومة بآليات تنفيذ فعَّ
قانون الجرائم اإللكترونية واألمن السيبراني الهادف إلى 
حماي���ة البنية التحتية الحيوية للمعلومات قيد الصياغة، 
ولم يتم االنتهاء منه وتنفي���ذه بعد مما قد يجعل الدولة 
عرضة للهجمات اإللكترونية التي تتزايد على مس���توى 

العالم، ويقّوض ثقة المواطنين في البيئة الرقمية))). 
)ب( التوسع في القدرة االبتكارية، و/أو القدرة على 
التعل���م، وتوليد رأس المال البش���ري، والحد من ارتفاع 
معدل البطالة في ذات الوقت من خالل تنفيذ سياس���ات 
ته���دف إلى تقليل تكلف���ة الحصول عل���ى التكنولوجيا، 
وتدريب الموظفين، وتقديم خدمات استشارية للشركات 
التي ق���د ترغب في بدء عملية التح���ول الرقمي، وذلك 
جنًبا إلى جنب مع زيادة اإلنفاق العام على التعليم لزيادة 
المه���ارات )بما في ذلك المهارات الرقمية( المكتس���بة 
م���ن خالل التدريب الرس���مي، فضاًل ع���ن بناء روابط 
عبر المؤسس���ات تعّزز التعاون لوضع السياسات بشكل 

مشترك.
)ج( تتطلب معالجة التحدي���ات المرتبطة بالرقمنة 
أيًضا اتباع نهج منس���ق ومتكامل عل���ى الصعيد الوطني 
واإلقليمي، وم���ن بين المبادرات والش���راكات اإلقليمية 
التي تم إنش���اؤها لتعزيز التح���ول الرقمي في المنطقة 
 Smart Africa initiative مب���ادرة إفريقيا الذكي���ة
التي أُنش���ئت في عام 2013م أثناء قم���ة تحول إفريقيا 
في رواندا بهدف تحويل إفريقي���ا إلى مجتمع المعرفة، 

More Ickson Manda and Judy Backhouse: To� (((
 wards a Smart Society Through a Connected

 and Smart Citizenry in South Africa: A Review

 of the National Broadband Strategy and Policy,

.op. cit., p 236

مع الوصول –على نطاق واس���ع وبأس���عار معقولة- إلى 
خدمات النطاق العري���ض الذي يعتمد على وجود البنية 

التحتية لتكنولوجيا المعلومات واالتصاالت. 
كذل���ك فإنه على الصعيد اإلقليم���ي والدولي؛ فإنه 
من بين المب���ادرات التي تم إطالقها مبادرة السياس���ة 
 Policy and Regulation والتنظيم إلفريقيا الرقمية
ف���ي   )Initiative for Digital Africa )PRIDA
عام 2019م، وهي برنامج مشترك بين االتحاد اإلفريقي 
واالتحاد األوروبي واالتح���اد الدولي لالتصاالت بهدف 
���ال عبر القارة  توفير النطاق العريض الالس���لكي الفعَّ
للتمكي���ن من جني ثم���ار الرقمنة، وج���ذب 300 مليون 
شخص إضافي الستخدام اإلنترنت بحلول عام 202٥م))).
)د( هذا ويجب األخذ في الحسبان أن تكنولوجيا 
المعلوم���ات واالتصاالت ليس���ت حاًل س���حرّيًا، وأن 
تأثيرها سيكون مرئّيًا، ال سيما في التنمية االقتصادية، 
فقط إذا كان تنفيذها مدعوًما بإرادة سياسية صريحة 

وواضحة. 
وخ���الل أزم���ة فيروس كورون���ا لعب���ت تكنولوجيا 
المعلومات واالتص���االت دوًرا حيوّيًا ف���ي تعزيز صحة 
المواطنين وس���المتهم على نح���و أدى إلى توافق –وإلى 
حد كبي���ر- في اآلراء على إمكانية اس���تخدام التقنيات 
الرقمية لزيادة نوعية تقديم الخدمات، وتيس���ير التفاعل 
والمش���اركة إلكترونّيً���ا، فض���اًل عن تعزيز الش���فافية 
والمس���اءلة، والحّد من ممارس���ات الفس���اد، والتأكيد 
عل���ى ضرورة وجود بنية تحتية قوي���ة لالتصاالت تمكن 
الحكومات بصفة عامة، وجن���وب إفريقيا بصفة خاصة 
من المضي قدًما ف���ي التعامل مع الحكومة اإللكترونية، 

وتحقيق أهدافها التنموية بشكل أفضل.

ومبادرة  الذكية،  اإفريقيا  ح��ول  التفا�سيل  من  لمزيد   (( (2(
ال�سيا�سة والتنظيم لإفريقيا الرقمية، انظر:

 United Nations: E�Government Survey 2020

� Digital Government in the Decade of Ac�

 tion for Sustainable Development � With

,Addendum on COVID�19 Response 

.op. cit., p 65
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�لخاتمة
إن أهم ما يمكن اس���تخالصه من الدراس���ة محل 
البحث هو إظهار أهمية التح���ول من العالم الورقي إلى 
العالم الرقمي، وذلك من خالل ثالثة محاور رئي�صية هي:

المح���ور االأول: يعد التحّول إلى العالم الرقمي جزًءا 
من عملية اإلصالح االقتصادي

يعد مج���ال الرقمنة تعدياًل ف���ي االتجاه المرغوب 
فيه؛ حي���ث يزيد من قدرة الدولة عل���ى تحقيق التنمية 
المس���تدامة؛ وذلك نتيج���ة االعتماد عل���ى الذات عبر 
مشاركة البنوك، وتقديم التسهيالت المالية للمستثمرين 
من جانب، وتدعيم مهارات وق���درات القوى العاملة من 
جانب آخر، وهو األمر ال���ذي يعني وجود قوة دفع ذاتي 
تدي���م عملية التنمية عند وجود مش���كالت اقتصادية أو 

اجتماعية تحول دون استمراريتها.
المح���ور الثان���ي: يعزز التحول إل���ى العالم الرقمي 

اإلدماج المالي
يمكن االستفادة من التحول الرقمي في توفير الخدمات 
المالية لجميع فئ���ات المجتمع، وخصوًصا الفقراء الذين ال 
يتعاملون مع القطاع المصرفي؛ حيث إنهم ال يمتلكون حساب 
ادخ���ار، أو بطاقة ائتمان، وبالتالي فإن تش���جيع اإلبداع في 
إتاحة تلك الخدمات، مع الحفاظ على االستقرار المالي في 
الوقت نفسه يس���هم في احتواء هؤالء المواطنين، وتحسين 

مستوى معيشتهم، وإدخالهم في االقتصاد الرسمي.
المحور الثالث: يس���اعد التحول إلى العالم الرقمي 

على الحد من ممارسات الفساد
إن التحول إلى العال����م الرقمي، أو بمعنى آخر تطبيق 
التكنولوجي����ا الذكي����ة أو الحوكم����ة اإللكتروني����ة هو أحد 
التط����ورات المهمة لإلدارة العامة كونه وس����يلة فعالة ذات 
كفاءة لتحسين الشفافية، وخفض مستوى الفساد، وبالتالي 
هناك حاجة الس����تخدامه، وخصوًصا عندما تكون طريقة 
إمس����اك الدفاتر ضعيفة، والمعلومات المتاحة غير كافية 
على نحو يولِّد فرًصا للفساد، وكذلك عند االتصال المباشر 
المتكرر بين المس����ؤولين والمواطنين، والذي يمكن أن يفتح 
الطري����ق أم����ام المعامالت غير المش����روعة، مثل مجاالت 

تحصيل الضرائب، والمشتريات العامة، والروتين الحكومي.
وف���ي ظل هذه المح���اور الثالث يمك���ن القول بأن 
خط���وات جنوب إفريقي���ا في مجال الرقمن���ة ومواكبة 
ا لزي���ادة اإلنتاجية،  التطور التكنولوج���ي تُعّد أمًرا مهّمً
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تمث���ل أرقام الجدول معام���الت االرتباط، واألرقام 

التي بين القوسين قيم المعنوية. 
الم�صدر: تم الحصول على النتائج من خالل برنامج 
 Statistical Package for Social Sciences

� 24 )SPSS( Version
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واقع المنصات الرقمية والخدمات المالية 
في إفريقيا جنوب الصحراء

�أ. محمد زكريا ف�سل
بال�س��ؤون  مهت�م  �قت�س�ادي  وباح�ث  كات�ب 

�لإفريقية - �إفريقيا �ل��سطى

�قت�ساد�ت �لمن�سات �لرقمية �سغلت 
حّي�زً�  �لمالي�ة  و�لخدم�ات 
و��سعًا من �لنقا�ض في �أو�ساط �لأكاديميين ورو�د 
�لأعم�ال ومتخذي �لق�ر�ر ح�ل �لعال�م، و�أثارت 
قلق�ًا كبي�رً� ف�ي �إمكاني�ة ت�ظيفه�ا �لت�ظي�ف 

�لأمثل، خا�سة في �لقت�س�اد�ت �لنا�سئة، وذلك 
لما تملكه من �س�فات ديناميكية متغيرة. ونظرً� 
لهذه �لأهمية؛ ت�سعى هذه �لدر��سة �إلى ت�سليط 
�ل�س��ء عل�ى �لم�س�هد �لإفريقي للتع�رف على 

و�قع هذه �ل�سناعة وم�ست�يات �أد�ئها. 
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س���تُقّدم الدراس���ة لمحة عامة ع���ن المنصات 
وطبيعة أنشطتها وعالقتها بالخدمات المالية ووسائل 
الدفع المعتمدة، وذلك ف���ي ثماني دول تمثل منطقة 
إفريقيا جنوب الصحراء، وهي: غانا وكينيا ونيجيريا 
وجنوب إفريقيا ورواندا وتنزانيا وأوغندا وزامبيا. جاء 
هذا االختيار للدول بناًء على توفر البيانات لموضوع 
الدراس���ة، فضاًل عن وزن هذه ال���دول في المنطقة 

وتطور أدائها االقتصادي والمالي. 
لتحقي���ق ه���ذا الهدف؛ س���تبدأ الدراس���ة أوالً 
بتعريف���ات ومفاهيم عامة ح���ول المنصات الرقمية 
والخدم���ات المالية، ث���م تُعّرج إلى واق���ع المنصات 
الرقمي���ة والخدم���ات المالي���ة ف���ي إفريقيا جنوب 
الصح���راء، مع التعرف على آليات الدفع للمش���اركة 
في اقتصاد المنص���ات اإللكترونية، فضاًل عن أنواع 
الخدمات المالية التي تقدمها المنصات الرقمية، ثم 

الخاتمة. 
�أواًل: مفاهيم عامة:

هذا القس���م س���يركز على تعري���ف المنصات 
الرقمي���ة، وخصائصها، وتعري���ف الخدمات المالية، 
وتوضيح عالقة المنصات الرقمية بالخدمات المالية، 
والتكامل بي���ن الخدم���ات المالية والنظ���ام البيئي 
للمنصات الرقمية، وتعريف المنصات الرقمية متعددة 

الجوانب.
1- تعريف المن�صات الرقمية:

ف »المنصة الرقمي���ة« بأنها:  بش���كٍل عام؛ تُع���رَّ
ل للمستخدمين التعاون والتفاعل  مساحة رقمية تَُسهِّ
أو التعام���ل الرقمي، أّما التبادل فيش���ير إلى مفهوم 

السوق أو المنصة الرقمية))). 
تتخذ المنص���ات الرقمية العديد من األش���كال 
المختلفة اعتماداً على نموذج العمل الذي تس���تخدمه 

 IGI Global: Publisher of Timely Knowledge:   (((
https://www.igi�global.com/dictionary/beu�

sin/55829

واألغراض المحددة التي تس���عى إلى تحقيقها)))، من 
أمثلة المنص���ات الرقمية الناجحة: منصات التواصل 
االجتماع���ي: مثل الفيس���بوك وتويتر واإلنس���تغرام، 
 Stack والمنص���ات الت���ي تعتن���ي بالمعرفة: مث���ل
Overflow، ومنصات مشاركة الوسائط: كاليوتيوب 
واس���بوتيفاي، ومنص���ات خدمّي���ة: كأوب���ر وكريم، 

وغيرها))).
أما من منظ���ور »بيئ���ة االأعم���ال«- وهو الموضوع 
الذي نحن بصدد دراس���ته- فيمكن تعريف »المنصة 
الرقمية« بأنه���ا مكان افتراضي أو س���حابي لتبادل 
المنتجين  بي���ن  والخدم���ات  والس���لع  المعلوم���ات 
والمس���تهلكين أو أصحاب المصالح المشتركة. ومن 
الضروري أن نفهم أن المجتمع نفسه هو جزء محوري 
من النظام األساسي الرقمي، وأنه بدون هذا المجتمع 
ال يمكن أن تك���ون للمنصة الرقمية قيمة متأصلة، أو 

باألحرى سوف تفقد أهميتها أصاًل.  
نفهم من هذا الس���ياق: أّن المنص���ات الرقمية 
ليست نهجاً جديداً، وال تُْستخَدم بشكٍل ضّيق من حيث 
حاالت االس���تخدام الخاصة بها؛ إْذ تحتوي المنصات 
الرقمية على قيمة مضاف���ة لجميع المتعاملين داخل 
النظام البيئي للمنصة، مع تحقيق ربح للمؤسسة التي 
أنش���أتها من خالل تقديم نماذج أعمال مختلفة، مثل 
اإلعالنات واالشتراكات والدفع حسب االستخدام، أو 
أي مزيج من هذه األساليب وغيرها من طرق الربح.

كنظرة تاريخية؛ نجد مفهوم المنصة اإللكترونية 
الرقمية ظهر منذ ظهور اإلنترنت وتطور التكنولوجيا؛ 

:Bmc Blogs  (2(
https://www.bmc.com/blogs/digital�  

p lat forms/#:~: text=Examples%20of%20

successful%20digital%20platforms,like%20

Uber%2C%20Airbnb%2C%20and%20Grub�

 Hub

 Digital Platforms: A Brief Introduction, BMC   (3(
Blogs: https://www.bmc.com/blogs/digital�plat�

 /forms
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ولكن أهميته ازدادت وبدأ يكتسح المجاالت المختلفة 
والقطاعات المتنوعة، غالباً فيما بعد حدوث األزمات 
المالية أو االقتصادية اإلقليمية أو العالمية، ففي عام 
2010م، أي بعد األزمة المالية لعام 2008م، أصبحت 
ش���ركات األعمال تس���تخدم »نموذج عم���ل النظام 
األساس���ي« الجديد كي تتعافى م���ن تأثيرات األزمة، 
وتس���يطر بس���رعة على حصة متزايدة من النشاط 
االقتصادي العالمي، وذلك عن طريق تطوير األعمال 
غير التقليدية، خاصًة بعدما تراجعت وفشلت شركتَا 
بالكبيري ونوكيا بس���بب منافس���ة شركات المنصات 
الناش���ئة والمتصاعدة، أو إغالق شركة بلوكباستار))) 
بس���بب المنافسة من منصة نيتِْفليكس، أو العديد من 
بائعي التجزئة اآلخرين الذي���ن أغلقوا جزئياً أو كلياً 
بسبب المنافسة الشرسة من ِقبل شركة أمازون وتجار 

التجزئة اآلخرين عبر اإلنترنت.
وفقاً لمس���ٍح أجرته ش���ركة أكس���ينتار))) لعام 
2016م: »يق���ول 81% من المديري���ن التنفيذيين: إن 
نماذج األعمال القائمة على المنصات ستكون أساسية 
الستراتيجية نمّو شركاتهم في غضون ثالث سنوات«. 
في العام 2000م؛ لم يكن هناك س���وى عدد قليل 
من الشركات الكبيرة التي يمكن وصفها بأنها شركات 
منصات، ولكن اعتباراً من عام 2016م كان هناك أكثر 
من 170 ش���ركة منصات، تُق���ّدر قيمتها بمليار دوالر 

أمريكي أو أكثر. 
هذا االنتش���ار، والتزايد في اإلنشاء واالستخدام 
لمنصات األعم���ال الرقمية، ش���مل القطاع الخاص 

والحكومي والمنظمات غير الربحية.
2- خ�صائ�ض المن�صات الرقمية:

تتميز المنصات اإللكترونية بجملة من الخصائص 
المش���تركة بينها، على الرغم م���ن اختالف وظائفها، 
وكي تنجح أّي منصة إلكترونية وتس���تحوذ على حصة 

 .Blockbuster  (((
.Accenture  (2(

سوقية؛ فالبد اأن تتوفر فيها ال�صروط االآتية:
- سهولة االستخدام، وجاذبية المستخدمين.

- الجدارة بالثقة واألمان، التي تتمثل في الشروط 
واألح���كام الواضح���ة، وكذلك حماي���ة الخصوصية 

والضمانات للملكية الفكرية وملكية البيانات.
- االتصال، من خالل اس���تخدام واجهات برمجة 
التطبيقات التي تس���مح لطرف ثالث بتوسيع النظام 

البيئي للنظام األساسي وقدراته.
- تسهيل التبادل بين المستخدمين )المنتجين أو 

الموردين والمستهلكين(.
- تقدي���م قيم���ة للمتعاملين كداّل���ة على حجم 
المجتمع. كلم���ا زاد حجم المجتم���ع الرقمي؛ زادت 
القيمة التي يمكن أن توفرها المنصة لجميع األطراف 

المعنية.
- القدرة على القياس دون التس���بب في تدهور 

األداء.
3- تعريف الخدمات المالية:

»الخدم���ات المالية« ه���ي الخدمات االقتصادية 
التي تقدمها صناعة التمويل، والتي تش���مل مجموعة 
واسعة من المؤسس���ات التجارية التي تدير األموال، 
بما في ذلك االتحادات االئتمانية، والبنوك، وشركات 
بطاق���ات االئتم���ان، وش���ركات التأمين، وش���ركات 
المحاسبة، وشركات التمويل االستهالكي، والسمسرة 
ف���ي األوراق المالية، وصناديق االس���تثمار، ومديري 
الصناديق االس���تثمارية، أو محافظ األفراد، وبعض 

الشركات التي ترعاها الحكومات))). 
بالخدم���ات  الرقمي���ة  المن�ص���ات  عالق���ة   -4

المالية:
بناًء على االتجاهات الحالية؛ أصبحت المنصات 
الرقمية نموذج األعمال المفّض���ل والمهيِمن للبنوك 

Asmundson, Irena (28 March 2012). «Finan�   (3(
 cial Services: Getting the Goods». Finance

and Development. IMF. Retrieved 8 Septem�

 .ber 2015
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والمؤسس���ات المالي���ة. توف���ر المنص���ات الرقمية 
للمستهلكين والشركات الصغيرة القدرة على االتصال 
بمقدم���ي الخدمات المالية وغيرهم من خالل قنوات 
رقمية، عبر اإلنترنت أو عبر الهاتف المحمول، كجزء 
ال يتجزأ من أنش���طتها اليومية، وه���ذا في َحدِّ ذاته 

يُعتَبر تحّوالً ضخماً في عالم الرقمنة المالية. 
اإذاً؛ فما هي عوامل التحّول الرئي�صة؟

هن���اك عدٌد قلي���ل من العوامل الت���ي تقود هذا 
التح���ول، فمن داخل الصناع���ة المالية والمصرفية؛ 
تؤدي المنافس���ة من الالعبين غي���ر التقليديين إلى 
التفضي���ل المس���تمر لسلس���لة القيم���ة المصرفية 
التقليدية. كما أصب���ح التفريق بين المنتجات المالية 
التقليدية وتلك الحديثة أمراً أكثر صعوبة، في حين أّن 
انتشار َمَحافظ المنتجات والميزات والقنوات للتسويق 
َخلََق نماذج تشغيل ُمَعّقدة بشكٍل متزايد وذات تكاليف 
عالية. ومن ثم تنتقل العديد من المؤسس���ات المالية 
الرائ���دة من التركيز في أعمالها على المنتج نفس���ه 
إلى التركيز على العمالء، مع االهتمام بتقديم تجربة 

عمالء مميزة لألسواق المستهدفة. 
وتؤدي التغيي���رات التنظيمية وزي���ادة متطلبات 
رأس المال أيضاً إلى خلق حواجز لخدمة العديد من 
قطاعات السوق بشكٍل مربح، ومن ثم فإن المؤسسات 
المالية تقوم بتجريد الوظائف غير األساسية، وتخرج 
من األس���واق التي توف���ر إمكانات نم���و أقل، وتزيل 

المنتجات التي تتطلب رأس مال أكبر.
إّن تغيير سلوك العميل هو العامل الذي له أهمية 
كبيرة أيضاً في هذا األس���لوب الحديث؛ حيث يقضي 
العمالء معظ���م أوقاتهم على المنصات الرقمية )مثل 
الشبكات االجتماعية، وبرامج الرسائل(، ومن ثم يجب 
على المؤسس���ات المالية أن تضع نفس���ها في مكان 
وجود عمالئها، وأن تُنِش���ئ استراتيجية منصة رقمية 
مقابلة ذات صلة بوضعها في الس���وق، واقتراح خدمة 
العمالء واألهداف االستراتيجية لتوجهات المؤسسة. 
أما من ِوجهة نظر »م���زود النظام الرقمي«؛ فإن 

المنصات الرقمية تس���اعد الش���ركات والمؤسسات 
المالية في إنش���اء نظام بيئ���ي ال يحتاج العمالء فيه 
إلى االنتقال أو االبتعاد، ويمكن أن يصبح اس���تخدام 
الخدمات المالية جزءاً ال يتجزأ من حياتهم اليومية))).
والنظ���ام  المالي���ة  الخدم���ات  بي���ن  التكام���ل   -5

البيئي للمن�صات الرقمية:
كان���ت المنصات الرقمية ف���ي مراحلها المبكرة 
غالب���اً ذات جانبين فق���ط، وتربط بين المش���ترين 
والبائعين إلجراء معامالت بسيطة؛ لكننا اليوم نشهد 
إنش���اء منصات متعددة الجوانب، تجمع المستهلكين 
ومقدم���ي الخدم���ات وأصحاب المصال���ح األخرى، 
لتس���هيل تبادل السلع والخدمات ذات القيم كجزء من 

نظام بيئة األعمال))). 
ال تُْسهم األطراف في المنصة الرقمية وتستفيد 
منها فحس���ب؛ بل إنها تُوِلّد أيض���اً »ِقَيماً« و»فوائد« 
كبيرة من خالل مش���اركتها. إل���ى جانب ذلك؛ يمكن 
للمش���اركين اإلع���الن في األس���واق المس���تهدفة، 

 Digital Financial Services: Challenges and   (((
Opportunities for Emerging Market Banks, EM�

.Compus, 2017

 KPMG: The rise of digital platforms in financial  (2(
services: https://home.kpmg/xx/en/home/in�

sights/2018/02/rise�of�digital�platforms�fs.html

 �سوهد في تاريخ: 2.2020).)0

دعمت البرامج الرقمية 
المتزايدة، في إفريقيا 
جنوب الصحراء، ظهور 

منصات جديدة تربط بين 
مقدمي السلع والخدمات 

والمستهلكين
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واالس���تفادة من بيانات العم���الء الناتجة عن النظام 
الرقمي وقدرات تجميع البيانات، ومن ثم تحليلها من 

أجل إيجاد فرص جديدة واكتشاف أسواق أخرى.
إن منتجات الخدمات المالية أصبحت ِسلَِعّية أكثر 
مم���ا هي مجرد تقديم خدم���ات، فقد يحتاج مقدمو 
الخدم���ات المالية إلى تحوي���ل تركيزهم نحو خدمة 
احتياجات المس���تهلكين األوسع كجزء من نظام بيئي 
أكبر، على س���بيل المثال: بدالً من تقديم منتج »رهن 
عقاري« فقط لمشتري المنازل؛ فإنه يمكن للمؤسسات 
المالية اإلس���هام في منصة رقمية أكبر، تخدم تجربة 
شراء منزل شاملة، وتقدم تجربة مميزة وقيمة مضافة 
حقيقية من خالل المس���اعدة في معالجة احتياجات 
العميل خطوة بخطوة؛ من لحظة تقديم الطلب وحتى 
التمليك، كل هذه اإلجراءات تش���اركها المؤسسة عبر 
منصتها الرقمية، وتك���ون متاحة للجميع بحيث يطلع 
عليها العم���الء الحاليون والمحتمل���ون؛ بل كل رواد 
المنصة. هذه اإلجراءات دون أدنى ش���ك تزيد سمعة 
المؤسس���ة المالية )العقارية(، وتُكسبها ثقة العمالء، 
فهي تعتبر عملية تسويقية هادفة وفّعالة غير مدفوعة 

القيمة))).  
كل م���ا س���بقت مناقش���ته ينطبق عل���ى جميع 
المنص���ات الرقمية والخدمات المالية في جميع دول 
العال���م؛ إال أّن كل منطق���ة جغرافي���ة أو بيئة أعمال 
ذات خصائص مش���تركة أو بلد ُمح���ّدٍد يتمتع بمزايا 
وعوامَل تََحدٍّ خاصة به، ومن ثم يجب دراستها بشكٍل 
منفصل بعد األخذ في الحس���بان المالحظات العامة 

في األقسام التالية.
6- ما هي المن�صة الرقمية متعددة الجوانب؟

الجوانب« هي  متع���ددة  الرقمي���ة  »المنص���ات 
أس���واق افتراضية تربط مزودي الس���لع والخدمات 
للمنصات  الرقمية  الطبيعة  تس���مح  بالمس���تهلكين. 
الناش���ئة بمطابقة الخدمات الجديدة )مثل خدمات 

)))  المرجع ال�سابق.

االتص���ال اإللكتروني( مع قي���ود جغرافية أقل )مثل 
التس���وق عبر اإلنترن���ت والعمل المس���تقل(، كما أن 
التقدم في أدوات الدفع عبر اإلنترنت يس���مح أيضاً 

بدفع السلع والخدمات على هذه المنصات الرقمية.
إّن مفهوم »تعدد جوانب المنصات الرقمية« يعكس 
احتمالية وجود أكثر من مستخِدَميْن متصلَيْن من خالل 
منصة رقمية، على س���بيل المثال: منصة أوبر إيتس 
Uber Eats ه���ي منصة رقمية متعدد الجوانب، في 
معامالتها يتم تضمين ثالثة أنواع من المس���تخدمين: 
)1( المس���تهلك الذي قدم الطلب، )2( المطاعم التي 
تُِعّد الطلب، و)3( الس���ائق الذي يقوم بتسليم الطلب 
أو توصيله. عند تصنيف المنص���ات الرقمية؛ يُنظُر 
في الس���مات متعددة الجوانب ألنشطة كل مشارك، 
وفي حالة أوبر إيتس؛ اشتملت المنصة على أكثر من 
جانب: »التسوق عبر اإلنترنت )المطاعم(« باإلضافة 

إلى »الخدمات اللوجستية/ البريد السريع«))). 
من هنا فصاعداً؛ سنركز على هدف الدراسة، أال 
وهو واقع المنصات الرقمي���ة والخدمات المالية في 

إفريقيا جنوب الصحراء. 
ثانيًا: و�قع �لمن�سات �لرقمية و�لخدمات 

�لمالية في �إفريقيا جنوب �ل�سحر�ء:
س���يرّكز هذا القس���م بش���كٍل رئيس على واقع 
المنص���ات الرقمية اإلفريقية متعددة الجوانب ومدى 

دورها في تقديم الخدمات المالية. 
نظراً لكثرة الدول اإلفريقية في جنوب الصحراء 
الكبرى، والتي يصعب دراس���تها كلها من خالل بحث 
كهذا؛ فضاًل عن ُش���ّح البيان���ات المتعلقة بمتغيرات 
الدراس���ة، فإننا سنكتفي باس���تعراض واقع منصات 
ثماني دول إفريقية، تقع ف���ي جنوب إفريقيا وغربها 

 Smit, H., Johnson, C., Hunter, R., Dunn, M.,  (2(
& van Vuuren, P. F. (2019). Africa’s digital plat�

 forms and financial services: An eight�country

overview. Insight2impact. Johannesburg.: In�

.sight2impact
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وشرقها، وهي: غانا وكينيا ونيجيريا وجنوب إفريقيا 
ورواندا وتنزانيا وأوغندا وزامبيا. 

أهم الدوافع ف���ي اختيار هذه ال���دول هو توفر 
البيانات والتقارير الدولية عن النش���اط الرقمي فيها 
حتى ع���ام 2018م، كما أنها تتمت���ع بوجود منصات 

إلكترونية فعالة في المنطقة. 
هناك دراس���ات وتقارير مختلف���ة تناولت واقع 
المنصات اإللكترونية بأش���كاٍل مختلف���ة ومتفاوتة، 
ولكننن���ا س���نعتمد بش���كٍل أساس���ي عل���ى تقرير 
الرقمي���ة  المنص���ات  ح���ول   insight2impact
والخدم���ات المالية في إفريقي���ا)))، وبناًء على ذلك 
تم اعتماد معايير المنصات متعددة الجوانب حس���ب 
التقارير الدولية والمحلية التي تحدد اختيار المنصات 

الرقمية إلجراء الدراسة عليها.
وكل من�ص���ة الب���ّد اأن تتمت���ع بخ�صائ����ض معينة، واأن 

تحتوي على:
- مجموعتين أو أكثر من المستخدمين.

- القدرة على مراقبة وتس���جيل المعامالت بين 
المستخدمين على جانبي المنصة.

- القدرة على تس���هيل المدفوع���ات اآلمنة بين 
أنواع مختلفة من المستخدمين، وغالباً ما يتم تقسيم 
العائدات ألنواع مختلفة من المستخدمين من معاملة 

واحدة.
الج���دول )1(: يقدم معلوم���ات عامة لدول عينة 
الدراس���ة تتعلق بعدد الس���كان بالماليين، ثم نسبة 
س���كان الري���ف والحضر، وقيم���ة النات���ج المحلي 
اإلجمالي، ونسبة النمو االقتصادي، فضاًل عن نسبة 
العمالة ودرجة سهولة ممارسة األعمال في كل دولة. 

 Smit, H., Johnson, C., Hunter, R., Dunn, M., (((
& van Vuuren, P. F. (2019). Africa’s digital plat�

 forms and financial services: An eight�country

overview. Insight2impact. Johannesburg.: In�

sight2impact.، مرجع �سابق.

جدول )1(: بيانات عامة عن دول عينة الدرا�صة:
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التوس���ع في اإلنترنت واالستثمارات التكنولوجية 
ذات الصل���ة أّدت إلى تمكين اقتص���ادات المنصات 
الرقمية حول العالم بش���كٍل عام، وفي إفريقيا بشكٍل 
خاص، من التوس���ع واالنتش���ار. في ه���ذا المضمار 
نفسه؛ ش���هدت منطقة إفريقيا جنوب الصحراء نمواً 
سريعاً في انتشار اإلنترنت واالستثمار التكنولوجي في 
ر االتحاد الدولي لالتصاالت    شتى القطاعات، إْذ يَُقدِّ
)I T U( أن اس���تخدام اإلنترنت في إفريقيا جنوب 
الصح���راء ارتفع من 7 بالمائة إل���ى 2٥ بالمائة بين 

عامي 2010م))) و2017م))).
وقد ترافقت الزيادة في اس���تخدام اإلنترنت مع 
زيادة االستثمارات في تخزين البيانات وقوة المعالجة 
وأنظمة االبت���كار، وارتفع عدد الخ���وادم اآلمنة لكل 
مليون ش���خص في إفريقيا جنوب الصحراء من 3.6 
ف���ي عام 2010م إلى 760.4 ف���ي 2018م)))، كما أن 
ع���دد مراكز التكنولوجيا ف���ي إفريقيا نمت من 102 

ITU. (2018). ITU releases 2018 global and re�  (2(
.gional ICT estimates

 Smit, H., Johnson, C., Hunter, R., Dunn, M., &  (3(
van Vuuren, P. F. )9)20).، مرجع �سابق

World Bank. (2018). World Bank Develop�   (4(
.ment Indicators
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مركز في 2013م إلى 442 في 2018م))). عالوًة على 
ذلك؛ ش���هد تمويل رأس المال االس���تثماري لبداية 
التكنولوجي���ا اإلفريقية زيادًة من 18٥.7 مليون دوالر 
أمريك���ي في عام 201٥م؛ إل���ى 334.٥ مليون دوالر 

أمريكي في عام 2018م))).
َن تحس���ين الش���مول المالي المزيد من  وقد مكَّ
األف���راد من التعامل في اقتصاد المنصة الرقمية في 
إفريقي���ا، وغالباً ما تكون الخدمات المالية ش���رطاً 
أساس���ياً للمعامالت في االقتص���اد الرقمي. ووفقاً 
لبيانات Findex العالمية؛ يمتلك كثيٌر من األشخاص 
في إفريقيا جنوب الصحراء حس���اباً رقمياً؛ إما في 
مؤسس���ة مالية، وإما مع مزود خدم���ة األموال عبر 
الهات���ف المحمول، واألمر متزاي���د أكثر من أي وقٍت 
مضى، فقد ارتفعت ملكية الحس���ابات هذه من %23 
ف���ي 2011م إلى 43% ف���ي 2017م. إلى جانب ذلك؛ 
ارتفعت نسبة البالغين الذين قّدموا أو تلقوا مدفوعات 
رقمية م���ن 27% في عام 2014م إل���ى 34% في عام 

2017م.
وحس���ب ما ذكرت���ه التقاري���ر المتخصصة في 
الرقمن���ة؛ فإن���ه في غضون الخمس عش���رة س���نة 
الماضية تقريباً نمت المنصات الرقمية بسرعة لتصل 
إل���ى 277 منصة رقمية. وفي ع���ام 2016م وحده تم 
إطالق 63 منصة رقمية في تلك الدول الثمانية عينة 
الدراسة، وهو رقم قياسي، وخاصًة عندما ركزت جّل 
هذه المنصات على ربط مقدمي الخدمات المختلفة، 

ومن ضمنها المالية، بالمستهلكين ألول مّرة. 
الر�ص���م البيان���ي ف���ي ال�ص���كل )1(: يبين العدد 
التراكمي للمنصات الرقمي���ة التي أطلقت منذ 

عام 201٥م))).

.(20(8( World Bank. (2016) and GSMA  (((
 Disrupt Africa. (2019). Record year for African  (2(
.tech start�up as funding hits 334.5m

)3)  المرجع ال�سابق.

ال�صكل )1(: العدد التراكمي للمن�صات الرقمية 
التي تم اإطالقها منذ عام 2005م:

.)Semit, et. al 2019( :الم�صدر
 

ف���ي  الرقمي���ة  المن�ص���ات  خ�صائ����ض  اأ- 
اإفريقيا:

جن���وب  اإفريقي���ا  ف���ي  الرقمي���ة  المن�ص���ات 
ال�صحراء تتمتع بالخ�صائ�ض االآتية:

- اأكثر من 80% من المن�صات الرقمية العاملة 
في اإفريقيا محلية:

ُروجع���ت 277 منصة تنطب���ق عليها معايير 
االختيار، 222 منص���ة أصلها إفريقية)))، كذلك 
توج���د 39 منصة تعمل في أكث���ر من دولة من 
ال���دول الثمانية، من بين هذه المنصات في دول 
متعددة، 13 منها نشأت أصاًل في إحدى الدول. 
أكبر عدد من المنصات النشطة توجد في جنوب 
إفريقي���ا )92( ونيجيريا )87(؛ ألّن نمو األنظمة 
األساس���ية في جنوب إفريقيا ونيجيريا بدأ في 

وقت مبّكر. )انظر: الشكل رقم 2(.
االأن�صط���ة  م���ن  بالعدي���د  متمي���زة  من�ص���ات   -

االقت�صادية: 
االقتصادية  األنشطة  أنواع  التقارير؛  حسب 
التي تقدمه���ا تلك المنصات تع���ددت وتنوعت 

 Given that some platforms are operational in  (4(
 more than one of the eight countries, the sum of

 .platforms in all eight adds up to more than 277
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لتشمل جوانب مختلفة، مثل الخدمات اللوجستية 
اإللكتروني،  واالتص���ال  الس���ريع،  البري���د  أو 
وخدم���ات التأجير، والتس���وق عب���ر اإلنترنت، 
والعمل المستقل أو الُحّر، وغيرها. ولكن التسوق 
عب���ر اإلنترنت يس���تحوذ على الحص���ة األكبر 

)انظر: الشكل 3(. 
- يمك���ن الو�صول اإلى المن�صات ب�صكل عام عبر 

واجهة الويب وتطبيقات االأجهزة المحمولة: 
إمكاني���ة وص���ول األنظمة األساس���ية إلى 
المنصات الرقمية عب���ر متصفح الويب وصلت 
نسبة 68%، وتطبيقات الهواتف المحمول ٥٥%. 

- ديناميكي���ات االت�صال باالإنترنت والدفع عند 
اال�صتالم �صمة رئي�صة للمن�صات في اإفريقيا:

على الرغم من أن التسهيالت والدفع مقابل 
األنش���طة التي تتم بوس���اطة النظام األساسي 
تح���دث عادًة عب���ر اإلنترنت؛ فإن���ه في بعض 
الح���االت يجب أن يك���ون المس���تهلك والمَورِّد 
على مقرب���ة فعلية بناًء على طبيعة األنش���طة 
غير المتصلة باإلنترنت، على سبيل المثال: في 
خدمات التنظيف أو طلبات الطعام غالباً ما يتم 
الدفع عند االستالم في مكان المستهلك الفعلي.  

ال�صكل )2(: اإطالق النظام االأ�صا�صي التراكمي 
�صنوياً ح�صب بلد الت�صغيل:

.)Semit, et. al 2019( :الم�صدر

ب- اأنواع المن�صات الرقمية االإفريقية:
تتن���وع المنصات الرقمية في إفريقيا جنوب 
الصحراء، وذلك بتنوع األنشطة التي تقوم عليها، 
الشكل )3( يبين هذه األنشطة وعددها المتوفر 

حالياً))):
- من�صات ال�صلع والمطاعم: 

هي منصات افتراضية تمّكن المس���تهلكين 
من الوصول مباشرة إلى المنتجات التي يعرضها 
البائعون على اإلنترنت وشرائها، كالسلع والمواد 
المختلف���ة، أو المواد الغذائي���ة والوجبات التي 
تقدمها المطاعم. هذا النشاط بلغ عدده قرابة 

91 منصة.
- العمل الحّر )الم�صتقل(: 

ه���ي منصات ترب���ط بين أصح���اب العمل 
والعاملي���ن لحس���ابهم الخ���اص، مث���ل منصة 
Upwork العالمية. ه���ذه المنصات بلغت 7٥ 

منصة. 
 :)E-hailing( خدمات التو�صيل -

ه���ي منصات ترب���ط الركاب والس���ائقين 
المحليين للس���يارات أو س���يارات األجرة أو أي 
ش���كل آخر من وس���ائل النقل باستخدام أجهزة 
افتراضية، مثل الحاس���وب أو الجهاز المحمول 
 Uber/( عبر تطبيقات خاصة، مثل أوبر وكريم

Careem(. هناك ٥3 منصة متوفرة. 
- الخدمات اللوج�صتية/ البريد ال�صريع: 

هذا النوع من النشاط يربط العمالء بمقدمي 
الخدمات لتس���ليم أو توزيع طرد أو ش���حنة من 
موقع إلى آخر، مثل )Delivery Bros(. وهي 

37 منصة. 
- التاأجير التمويلي: 

هي منصات تس���هل تبادل السعة الفائضة 

 In March 2019, six platforms were removed   (((
 from the Africa’s digital platforms database, due

.to inactivity
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والطلب، مما يس���مح للمستهلكين بالوصول إلى 
منتج أو أصل رأس���مالي لفترة متفق عليها. وقد 

بلغت 26 منصة. 
من�صات رقمية اأخرى: 

وهي المنص���ات التي ال تندرج تحت أي من 
.Expedia الفئات السابقة، مثل منصة

ال�صكل )3(: ت�صنيف المن�صات الحالية:

.)Semit, et. al 2019( :الم�صدر

في  للم�ساركة  �ل��دف��ع  �آل��ي��ات  ثالثًا: 
�قت�ساد �لمن�سات �الإلكترونية:

كش���فت مراجعات قاعدة بيانات المنصات 
الرقمي���ة اإلفريقية ع���ن العديد م���ن األفكار 
المتعلق���ة بآلي���ات الدف���ع المقبولة م���ن ِقبل 
المنصات عبر الدول الثمانية، وكانت طرق قبول 
المدفوعات متنوعة حس���ب المناطق الجغرافية 
والقطاع���ات المختلف���ة، فضاًل عن أنش���طة 

المطابقة للمنصات.
س���نلقي فيما يأتي نظرة عامة على أدوات 

الدفع البارزة التي تقبلها المنصات الرقمية. 
الش���كل )4(: يبين أش���هر وس���ائل الدفع 
المقبول���ة لدى المنصات الرقمي���ة في إفريقيا 
جنوب الصحراء، وهي س���ت وس���ائل معتمدة، 
وه���ي: البطاق���ات المصرفية )بم���ا في ذلك 
ونقداً،  البنكية،  والتحويالت  االئتمان(،  بطاقات 

والتحويل المصرف���ي، والمحافظ الرقمية )مثل 
باي بال(، والعمالت المشفرة))). 

بطاقات االئتمان والخصم هي وسيلة الدفع 
األكث���ر قبوالً لدى العمالء المس���تهلكين عكس 
م ثمانون بالمائة  مقدمي الخدمات؛ حيث تُق���دِّ
من المنصات شكاًل من أش���كال قبول البطاقة 
للمدفوع���ات. ربما رس���وم المعامالت ووظائف 
البطاق���ات المصرفية هي عوام���ل تفاوت بين 
قبول البطاق���ة لمدفوعات المس���تهلك مقارنًة 
بمدفوع���ات مقّدم���ي الخدمات، أو أّن نس���بة 
واالئتمان  الخصم  لبطاقات  المنخفضة  الملكية 
في هذه الدول أيضاً عامل إضافي في التفضيل، 
إْذ في المتوس���ط 4% فقط من السكان البالغين 
يملك���ون بطاق���ات ائتمانية، بينم���ا يملك %22 

بطاقات خصم.

ال�صكل )4(: و�صائل الدفع االإلكتروني المقبولة:

أم���ا بالنس���بة لمقدم���ي الخدم���ات؛ فإن 
التحويالت المصرفية هي وس���يلة الدفع األكثر 
قبوالً لديه���م، ووفق���اً للبيانات الت���ي قدمتها 
التقارير: 7٥% من المنص���ات تقبل التحويالت 
والخدمات  السلع  لموردي  كوس���يلة  المصرفية 

 Smit, H., Johnson, C., Hunter, R., Dunn, M., &  (((
van Vuuren, P. F. (2019).  مرجع �سابق.
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لتلقي الدخل من المنصة، تعتبر وس���يلة الدفع 
بالنس���بة لمقدمي الخدمات  هذه أكثر انتشاراً 
مقارنًة بالمس���تهلكين، قد يكون السبب في ذلك 
مدفوع���اً باعتبارات نموذج األعم���ال المتعلقة 
بتجربة المستهلك ورغباته، وممارسات الحماية 
للمعامالت ضّد االحتيال وحجم المعامالت على 

المنصة وتكرار حدوثها. 
أما القبول النقدي؛ فهو سائد في جميع أنواع 
المنصات، من خالل الشكل )4( نفسه يتضح لنا 
أن 41% من المنصات تقب���ل الدفع النقدي من 
ِقبل المستهلكين، في حين أن 38% من المنصات 
تقبل النقد كأداة دف���ع لمقدمي الخدمات، وأن 
62% من المنصات العاملة في قطاع النقل تقبل 
النقد كوس���يلة للدفع من ِقبل المستهلكين. في 
 ،Little Cab كينيا على س���بيل المثال: منصة
 ،e-haling التي تعمل في مجال خدمة التوصيل
تمنح العمالء خيار الدف���ع نقداً أو عبر الهاتف 
المحم���ول أو من خالل البطاقات المصرفية أو 
ر قبوَل  عن طريق التحويل المصرفي. وقد يُفسِّ
الدفع نق���داً لدى كثير م���ن المنصات الرقمية 
رغبتُها في الوصول إلى العمالء الذين ال يملكون 
بطاقات أو حس���ابات مصرفي���ة، أو ربما هناك 
شريحة لم تثق بطرق الدفع اإللكتروني بعد))). 

يختل���ف قبول الدفع من خ���الل المصرفية 
Mobile-Money  (((عبر الهات���ف المحمول

 Hunter, R., Johnson, C., and Smit, H. (2019).  (((
 How are African digital platforms shaping the

?economic development conversation

)2)  تحويل الأموال عبر الهاتف المحمول: هو اأحد حلول الدفع 
الإلكتروني التي تتيح للم�ستخدمين تخزين الأموال واإر�سالها 
طريقة  ت��روق  المحمولة.  هواتفهم  با�ستخدام  وا�ستالمها 
الو�سول  من  يتمكنون  ل  قد  الذين  للم�ستخدمين  هذه  الدفع 
مثل  الر�سمية،  المالية  الموؤ�س�سات  في  الدفع  ت�سهيالت  اإلى 
الذكية  الهواتف  من  كل  على  ا�ستخدامها  ويمكن  البنوك، 

والهواتف المميزة الأ�سا�سية. انظر:
 https://www.worldremit.com/en/faq/mobile�money 

م���ن منطقة إل���ى أخرى ومن قط���اع إلى آخر، 
فهن���اك 40% من المنص���ات مدفوعات األموال 
عبر الهاتف المحمول المقبولة من المستهلكين، 
بينما 29% من المنصات مدفوعات األموال عبر 
الهاتف المحمول المقبولة من مقدمي الخدمات. 
كانت آلية الدفع هذه أكثر انتش���اراً للمستهلكين 
ف���ي كينيا وتنزاني���ا ورواندا، واألكثر انتش���اراً 

لمقدمي الخدمة في غانا ورواندا وكينيا. 
كم���ا أن قبول األموال عبر الهاتف المحمول 
كان سائداً بش���كٍل خاص للمنصات العاملة في 
القطاع الزراعي، ف���ي كينيا- مثاًل- هناك %40 
من المنصات الزراعية تقبل المدفوعات المالية 
عبر الهات���ف المحمول، بينما ف���ي غانا تصل 

النسبة إلى %67.  
حديثاً  الرقمي���ة))) خياراً  المحافظ  وتُعتبر 
للدفع ف���ي اقتصاد النظام األساس���ي في هذه 
والتحويالت  بالبطاق���ات  مقارن���ًة  المنطق���ة، 
المصرفي���ة وأموال الهاتف المحمول. يوجد 18 
نظاماً أساسياً يقبل المحافظ الرقمية لمدفوعات 
المس���تهلكين، و1٥ منصة تتلقى مدفوعاتها من 
الموردين من خالل المحفظة الرقمية. قد يُْعَزى 
هذا القبول الواسع إلى رغبة المنصات في تقليل 
تكلفة العمليات ووقت التس���وية لتحويل األموال 
من المس���تهلكين إلى مقدمي الخدمات. ويمكن 
أن يساعد هذا الحل أيضاً المنصات على جذب 

للم�ستهلكين  تتيح  اإلكترونية  اأداة  هي  الرقمية:  المحفظة    (3(
الح�سابات  مثل  المختلفة،  الدفع  بطرق  افترا�سيًا  الرتباط 
واإج���راء  المبالغ  لتخزين  الئ��ت��م��ان  وب��ط��اق��ات  الم�سرفية 
لتخزين  الرقمية  المحافظ  ا�ستخدام  يمكن  المدفوعات. 
الهواتف  على  الخ�سم  وبطاقات  الئتمان  بطاقات  معلومات 
الذكية اأو الأجهزة الأخرى المحمولة. على الرغم من وجود 
الأ�سا�سية  الأنظمة  ف��اإن  ع��ام؛  ب�سكٍل  المحافظ  من  نوعين 
المحددة في قاعدة بيانات كثير من المن�سات تقبل اإلى حدٍّ 
كبير المدفوعات من خالل محافظ ذات عالمات تجارية اأو 

محافظ مغلقة.
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مش���اركين جدد وغير متعاملي���ن مع المنصات 
مسبقاً، وتُعد أبرز الجهات التي تقّدم هذا النوع 
 PayPal من وس���ائل الدفع هي شركة باي بال

العالمية.
أم���ا قبول الدف���ع بالعمالت المش���فرة)))؛ 
فهو األقل انتش���اراً في المنطق���ة، لكن الخبراء 
يرون أنه قد يكون للعمالت المش���فرة دور مهم 
في الخدم���ات المالية الرقمية في المس���تقبل 
القريب؛ لكنها ف���ي الوقت الراهن تعتبر طريقة 
الدفع األقل اعتماداً من ِقبل األنظمة األساسية، 
حيث يتم قبولها لمدفوعات المستهلك بنسبة %2 
فق���ط من المنصات الرقمية التي تعمل في دول 

إفريقيا جنوب الصحراء. 
وا�صتخ���دام  الدف���ع  قب���ول  بي���ن  مقارن���ة  اأ- 

الدفع في المن�صات الرقمية:
جمي���ع المنصات التي ش���ملتها الدراس���ة 
بتسوية مدفوعات  والمزود  المس���تهلك  تطالب 
الس���لع والخدم���ات التي يتم التعام���ل بها عبر 
المنصة من خالل قناة دفع تقبلها المنصة. ومن 
ثم فمن الممكن تقييم ش���مولية هذه المنصات 
من خالل مقارنة أدوات الدفع المقبولة من ِقبل 
المنص���ات بتلك التي يس���تخدمها الجمهور أو 

يفضلها العمالء.
ح الشكل )٥( الفجوة بين الدول الثمانية  يَُوضِّ
فيما يتعلق بإمكانية وص���ول مقدمي الخدمات 
إلى أدوات الدفع وقبول المنصة لهذه األدوات. 

المقبولة  النقدية«،  »المدفوعات  أن  نالحظ 
من ِقبل 38% من المنصات، هي أس���لوب الدفع 

ت�سجيل  فيها  يتم  رقمية  عملة  ه��ي  الم�سفرة:  العملة    (((
المعامالت في دفتر اأ�ستاذ رقمي عام ُي�سمى »�سل�سلة الكتل«. 
الئتمان  لبطاقات  ج��دًا  م�سابه  ب�سكٍل  الت�سفير  عملة  تعمل 
تقوم  الم�سفرة،  العمالت  حالة  في  ذل��ك،  وم��ع  والخ�سم؛ 
بمعالجة  المتعلقة  وال�سمانات  الت�سوية  بتتبع  الخوارزمية 

المعاملة.

األكثر ش���موالً وقبوالً ل���دى المنصات الرقمية. 
وهذه النتيجة تتسق مع الممارسات العالمية؛ إذ 
الدفع النقدي هو األس���لوب الذي تفضله كثير 
من المنصات م���ن أجل تقليل المخاطر، خاصة 
في بيئات تقل فيها الش���فافية ويضعف تطبيق 

األنظمة والقوانين. 
وتأتي ف���ي المرتب���ة الثاني���ة »التحويالت 
المصرفية«، التي تقبلها المنصات بنسبة %7٥، 

ويستخدمها 41% من سكان تلك الدول. 
بينم���ا توف���ر »المدفوع���ات عب���ر الهاتف 
المحم���ول« إمكاني���ة الوصول إل���ى المنصات 
الرقمية، وتقبلها 29% من المنصات، ويستخدمها 

36% مواطن ومقيم.

ال�صكل )5(: قبول المن�صة لطرق الدفع 
والو�صول اإليها لمقدمي الخدمات:

قب���ول  ف���ي  دول���ة  كل  و�صيا�ص���ات  خ�صائ����ض  ب- 
و�صائل الدفع ودرجات تفاوتها:

في هذا القسم سنركز على النقاط الرئيسة لكل 
دولة على النحو اآلتي:

- جنوب اإفريقيا:
المنصات الرقمية في هذا البلد استفادت كثيراً 
من تق���دم القطاع المالي، الذي يتمثل في بنية تحتية 
راس���خة ألس���اليب الدفع مع ارتفاع مستويات ملكية 
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الحس���ابات الرسمية في المؤسس���ات المالية؛ حيث 
يمتلك 67% من الس���كان حسابات مصرفية))). تدفع 
معظم المنصات الرقمية لمزودي الس���لع والخدمات 
مستحقاتهم في حساباتهم المصرفية بنسبة 86%، كما 
أنها تسمح للمستهلكين بدفع المستحقات التي عليهم 
باس���تخدام البطاقات المصرفية بنسبة 84%. تتمتع 
جنوب إفريقيا أيضاً بأدنى مستوى من القبول النقدي 
لمقدمي الخدمة والمستهلكين مقارنًة بدول الدراسة، 
���ر هذا بوجود بدائل كثي���رة للدفع النقدي  وقد يُفسَّ
بفضل تقدم النظام المالي نفس���ه، مما يُوس���ع نطاق 
الخيارات لكلٍّ من مزودي الخدمات والمستهلكين))). 

- غانا:
هي الدولة التي تتميز أيضاً بمعدل مرتفع نسبياً 
لملكية الحس���ابات المصرفية )42%(، وتسمح نسبة 
كبي���رة من المنصات )68%( لمقدمي الخدمات بتلقي 
مستحقاتهم عن طريق التحويالت المصرفية. وبهذا 
تأتي غانا في المرتبة الثانية في تدني مستويات قبول 
النظام األساس���ي للنقد كأداة دفع للموردين مقارنًة 

بدول الدراسة.
- في نيجيريا:

تّتج���ه كثير م���ن المنصات الرقمي���ة إلى قبول 
المحاف���ظ الرقمية كوس���يلة للدفع ب���دالً من الدفع 
النقدي والتحويالت أو البطاقات المصرفية. في واقع 
األمر؛ تتمتع المنصات التي تعمل في نيجيريا بأعلى 
معدل قبول للمحفظة الرقمية للمستهلكين الذي يصل 

إلى 12%، ومدفوعات الموردين %1٥.
- كينيا وتنزانيا ورواندا:

تقع هذه الدول في شرق إفريقيا، وتتمتع بأنماط 
اقتصادية واجتماعية متقاربة جداً. هنا نالحظ وجود 
اتجاه إيجابي في قبول األموال عبر الهاتف المحمول، 

.Global Findex 2017  (((
 Smit, H., Johnson, C., Hunter, R., Dunn, M., &  (2(

van Vuuren, P. F. (2019).  مرجع �سابق.

وحس���ب بيانات Global Findex )2017(: حوالي 
73% من الس���كان البالغين في كينيا يمتلكون حساباً 
نقدياً عبر األجهزة المحمولة. اس���تفادت المنصات 
الرقمية في كينيا من انتش���ار األم���وال عبر الهاتف 
المحمول، حيث تقبل ٥7% من المنصات الرقمية الدفع 
عن طريق الهاتف المحمول بالنس���بة للمس���تهلكين، 
و42% للموردين. في رواندا بلغ اس���تخدام النقود عبر 
الهاتف المحمول 39%، وفي تنزانيا 31% من السكان 
البالغي���ن، وتقبل أكثر من ٥0% من المنصات الرقمية 
األموال عبر الهاتف المحمول كوس���يلة للدفع مقابل 

السلع والخدمات.
هذه النتائج تش���ير إلى أن الدول الثمانية تتفاوت 
فيها درجات اس���تخدامات وس���ائل الدفع المختلفة، 
وكلٌّ حسب ما تتوفر لديه، لكن القاسم المشترك بين 
معظم هذه الدول هو ضعف النظام المالي، مما جعل 
ش���ريحة كبيرة من مقدمي الخدم���ات في المنصات 
الرقمية والمس���تهلكين- على حدٍّ سواء- يلجؤون إلى 
إيجاد وس���ائل أكثر مالءمة إلنج���از أعمالهم، وهذا 
يعني أن تمكين الوصول المالي إلى هذه المؤسس���ات 
أمر ضروري الس���تيعاب الفئات التي ال تس���توعبها 

المؤسسات المالية التقليدية))).
لكن الس���ؤال الملّح اآلن: م���ا الخدمات المالية 
الت���ي تقدمها المنصات الرقمية ف���ي إفريقيا جنوب 

الصحراء وأنواعها؟
تقدمها  �لتي  �لمالية  �لخدمات  ر�ب��ع��ًا: 

�لمن�سات �لرقمية �الإفريقية:
الخدمات  ت���وّزع  اإلفريقية  الرقمي���ة  المنصات 
المالية بش���كل مختل���ف ومتفاوت، هن���اك 1٥% من 
المنصات- التي شملتها الدراسة- تقّدم تأميناً واحداً 
أو أكثر أو محفظة رقمية أو مدخرات أو منتج ائتماني. 
وقد قدمت هذه المنصات خدمات واضحة تشير 
إل���ى قدرة المنصات على توس���يع مدى وصول فئات 

)3)  المرجع ال�سابق.
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متعددة من الخدمات المالي���ة إلى األفراد الجدد أو 
الصغيرة  والمؤسس���ات  الخدمات  م���ن  المحرومين 

والمتوسطة.
تتبع المنصات نظام الشراكات بين قنوات التوزيع 
البديلة ومقدمي الخدمات المالية)))، واستفاد القطاع 
المالي على نطاق أوسع من مشاركة العديد من شركاء 
التوزي���ع في توس���يع نطاق الوصول إل���ى الخدمات 
المالية، إْذ يوفر ش���ركاء التوزيع هؤالء عادًة لمقدمي 
الخدم���ات المالية إمكانية الوصول إلى عدد كبير من 
العمالء الجاّدين، والذين تربطهم بهم عالقات تجارية 

قائمة. 
وغالب���اً م���ا يقدم���ون رؤى واقعية ح���ول حياة 
عمالئهم واحتياجاتهم المالية، مما يسمح لهم بتقديم 
خدمات مالية متخصص���ة. كحقيقة؛ تبدو المنصات 
الرقمية اإلفريقية في وضع جيد بش���كٍل عام لتقديم 
عالم���ة تجارية موثوق بها في هذا المجال، من خالل 
مجموعة واسعة من حلول الدفع والبيانات ذات الصلة 

لتصميم وتقديم الخدمات المالية لعمالئها))).
المالي���ة ح�ص���ب  الخدم���ات  توزي���ع  اتجاه���ات  اأ- 

المن�صات الرقمية:
ع المحافظ الرقمية والتأمينية بش���كٍل واسع  تُوزَّ
عن طري���ق المنص���ات الرقمية عبر سلس���لة الِقَيم 
لألنش���طة التي تتم بوس���اطة المنصة نفسها، يمكن 
أن تَُق���ّدم الخدمات المالية مث���ل التأمين والمحافظ 
الرقمية واالئتمان واالدخار قيمة إضافية للمشاركين 

في المنصة))). 
على سبيل المثال: التأمين على أحداث المخاطر، 

FinMark Trust. (2013). Mapping of potential fi�  (((
.nancial services distribution channels in SADC

 Smit, H., Denoon�Stevens, C., and Phelane,  (2(
 C. (2015). Un�networked retailers: A growing

.channel for financial services distribution

 Rinehart, K., Johnson, C., and Chamberlain,  (3(
 D. (2018). The potential of digital platforms as

 .distributors and enablers of insurance in Africa

وتسهيل االس���تهالك، والسهولة والسالسة في إجراء 
عمليات الدفع والوصول إلى االئتمان اإلنتاجي وغيره.  
هناك 42 منصة رقمي���ة متميزة توزع المنتجات 
المالية، حسب التشغيل تمتلك نيجيريا أكبر عدد من 
المنصات التي تقّدم خدم���ات مالية حيث تصل إلى 
23 منص���ة، تليها جنوب إفريقيا 16 منصة، وغانا 11 

منصة.
يمكن أن تس���مح الخدمات المالية، مثل التأمين 
والمحاف���ظ الرقمي���ة واالئتمان واالدخار بتحس���ين 
مش���اركة عمل المنصات، العديد من حاالت التوزيع 
عب���ر أنش���طة المطابق���ة توّضح القيم���ة المضافة 
للخدمات المالية المختلفة للمشاركين في المنصات 
الرقمية، كما أن توزي���ع المحافظ الرقمية هو األكثر 
انتشاراً للتسوق عبر اإلنترنت، والخدمات اللوجستية 
أو البري���د الس���ريع، واالتص���ال اإللكتروني وغيرها 
من المنصات، هذه المحافظ الرقمية تس���تهدف في 
معظمها مستهلكي السلع والخدمات، وليس الموردين، 
على س���بيل المثال: أطلقت جوميا Jumia- إحدى 
منصات التس���وق عبر اإلنترنت الرائ���دة محلياً في 
إفريقي���ا- محفظة رقمية في ع���ام 2016م)))، توفر 
محفظ���ة جومي���ا الرقمية آلية دفع للمش���اركين في 
النظام األساسي إلجراء مدفوعات آمنة عبر اإلنترنت 
لشراء البضائع من خالل المنصة، ُسّميت هذه اآللية 

 .JumiaPay باسم
فيما يخص التأمين؛ فإن���ه يُْعَرض على منصات 
العمل الحّر أو المس���تقل، وألن العّمال الذين يعملون 
في القطاع غير الرسمي يحصلون على مزايا محدودة 
فيما يخص برامج الحماية أو التأمين؛ فهذه المنصات 
الرقمية تقدم خدمات واس���عة لهذه الفئة من العمال 
المحرومين م���ن الوصول إلى خدمات المؤسس���ات 

المالية التقليدية.

 Tech�ish. (2016). Jumia launching wallet   (4(
.JumiaPay
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وتو�ص���ح االأمثل���ة االآتية تن���وع التاأمين ال���ذي توزعه 
من�صات العمل الم�صتقل اأو الحّر:

- دخلت منص���ة SweepSouth في ش���راكة 
م���ع fintech Simply ف���ي ع���ام 2017م، لتقديم 
تأمي���ن على الحياة والعجز لعم���ال النظافة المنزلية 
الذين يش���اركون على المنصة في جنوب إفريقيا. يتم 
تقديم التأمين كمنت���ج ُمَضّمن دون أّي تكلفة إضافية 

للمشاركين في النظام األساسي.
- ويسابي Wesabi، هي منصة مستقلة تعمل في 
نيجيريا، تقدم تأمين تعويض احترافي للمس���تهلكين؛ 
ض���د الس���رقة أو األض���رار التي تلح���ق بممتلكات 
المس���تهلك أثناء قيام العامل المستقل )الحّر( بأداء 
عمله. يؤمن تأمين التعويض المهني هذا ضد األضرار 
التي تلحق بالممتل���كات بقيمة 2760 دوالراً أمريكياً، 
ويقلل من المسؤولية المالية التي يُحتمل أن يواجهها 

العمال أثناء تقديمهم الخدمات في منازل العمالء.
م عن طريق  هن���اك نوٌع آخر م���ن التأمين يُق���دَّ
منصات الخدمات اللوجستية أو البريد السريع، هذا 
م خصيصى ضد الس���رقة والتلف للسلع  التأمين يُقدَّ
المنقولة من المخاطر المرتبطة بأنش���طة المنصة، 
هناك خمس منصات في مجال الخدمات اللوجستية 
أو البريد الس���ريع التي تقدم هذا النوع من التأمين، 
إح���دى هذه المنصات هي منص���ة Droppa، وهي 
منصة لوجستية أو بريد سريع تعمل في جنوب إفريقيا، 
توفر تأميناً مضّمناً للمستهلكين بقيمة 7.130 دوالراً 
أمريكياً لكل ُش���ْحنة يتم تخزينها أو تسليمها بواسطة 
مزود الخدم���ة على نظامها األساس���ي. يحمي هذا 
التأمين قيمة البضائع المنقولة من التلف أو الخسارة 
المحتملة، مما يقلل من المسؤولية المحتملة لموظفي 
التوصي���ل الذين يقدمون الخدمة ويوفر للمس���تهلك 

راحة البال.
التأمين عن طريق منص���ات التأجير والتوصيل 
اإللكترونية أيضاً يُسّجل حضوراً قوياً في دول إفريقيا 
جن���وب الصحراء، إْذ توجد س���بع ح���االت مْرَصدة 

لتوزي���ع التأمين عن طريق منصات التأجير واالتصال 
اإللكتروني، وتس���عى عروض التأمي���ن هذه عادًة إلى 
حماية قيمة األصل الذي يتم تأجيره للمس���تهلكين أو 
اس���تعماله في الخدمة للمس���تهلكين، المطابقة على 

هذه المنصات تكون على حساب المستهلكين. 
يمكن ذك���ر مثالين على هذا النوع من المنصات، 
هم���ا: منصتَ���ا VehiclePortal ف���ي زامبي���ا و
 VehiclePortal في غانا. توزع شركة Home2Go
تأميناً شاماًل وإلزامياً على المستهلكين الذين يسعون 
إلى مطابقة تأجير الس���يارات على المنصة. كما أن 
ش���ركة Home2Go دخلت في ش���راكة مع شركة 
تأمي���ن دولي���ة اس���مها Allianz Global لتقديم 
تأمين جماعي اختياري للمسافرين الذين تتم مطابقة 

بياناتهم مع إيجارات العقارات على المنصة))).
إضاف���ًة لما س���بق؛ يوجد توزي���ع االئتمان عن 
طريق منصات التس���وق عبر اإلنترن���ت أيضاً، هناك 
ثالث حاالت لمنصات التس���وق عب���ر اإلنترنت التي 
تتيح توزيع المنتجات االئتمانية عليها، ويبدو أن هذه 
العروض تستهدف المستهلك الذي تتم مطابقة بياناته 
على هذه المنصات فقط، على س���بيل المثال: منصة 
 ،AgroTrade المعروفة سابقاً باسم AgroMart
وهي منصة تسوق عبر اإلنترنت في القطاع الزراعي- 
لديه���ا ش���راكة من خ���الل منص���ة AgroPay مع 
 Vodaphoneو  MTNو  Premium Bank
لتوزيع االئتمان الصغير على التجار لشراء المدخالت 

الزراعية.
أيض���اً توجد منصات توزي���ع االئتمان عن طريق 
منصات التأجير والتوصيل اإللكترونية في المنطقة، 
فقد أعلنت منصة االستدعاء اإللكتروني Uber عن 
ش���راكة مع Fintech JUMO في ديسمبر 2018م، 
لتزوي���د الس���ائقين بائتمان فعال من حي���ث التكلفة 

 Smit, H., Johnson, C., Hunter, R., Dunn, M., &  (((
van Vuuren, P. F. (2019).   مرجع �سابق.
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لتمويل شراء المركبات. وقامت Uber بتجربة المنتج 
االئتمان���ي في كينيا، وتعتزم توس���يع جه���ود التوزيع 
لتش���مل أسواق دول جنوب الصحراء األخرى في عام 
2019م، إال أن جائحة كورونا قد تتس���بب في إبطاء 

المشروع أو عرقلته))). 
ضمن هذه السلس���ة؛ نج���د أيضاً منصات 
ادخار تقدم خدماتها عن طريق منصات االتصال 

اإللكتروني. 
من المش���كالت التي تواجهه���ا العديد من 
المنصات هي أن تدفقات المدفوعات ألصحاب 
المنصات غير منتظمة؛ ويتوقف ذلك طبعاً على 

طبيعة مجال العمل نفسه. 
���ر منتج���ات االدخ���ار والمعاش���ات  وتُوفِّ
التقاعدي���ة آلية جي���دة للمتعاملين في المنصة 
لتحمل صدمات الدخ���ل وتوفير التقاعد، وعلى 
سبيل المثال: اشتركت منصة Dropping مع 
صندوق معاش���ات الشعب وإدارة صندوق جولد 
كوس���ت في غانا لتقديم منت���ج معاش تقاعدي 
مضمن لسائقي خدمة التوصيل اإللكتروني، في 
األشهر الثالثة األولى من المشاركة في المنصة؛ 
تم تسجيل خدمات صندوق المعاشات التقاعدية 
نيابًة عن الس���ائقين الذين يحققون متوسط   20 
ع  رحلة مكتملة في األس���بوع، بعد ذلك؛ يَُش���جَّ
الس���ائقون على المنصة على المساهمة طوعاً 

في صندوق المعاشات التقاعدية))).
الرقمي���ة  المن�ص���ات  بي���ن  ال�ص���راكات  ب- 

ومقدمي الخدمات المالية:
تُْظهر الدراسات التي تناولت تحليل حاالت 
العرض ف���ي منطقة جنوب الصح���راء الكبرى 

)))  المرجع نف�سه.
 Smit, H., Denoon�Stevens, C., and Phelane, C.  (2(
(2015). Un�networked retailers: A growing chan�

nel for financial services distribution.   .مرجع �سابق

أّن الش���راكات بين المنصات الرقمية ومقدمي 
الخدمات المالية تؤدي إل���ى توزيع أكثر فعالية 
للخدم���ات المالي���ة، ويمكن تلخي���ص الحوافز 
المقدمة لمقدمي الخدمات المالية للدخول في 
شراكة مع المنصات- في إطار الوصول والدفع 
ومشاركة البيانات والعالمة التجارية- فيما يلي: 
1- الوص���ول إلى جمهور أكب���ر؛ من خالل 

االستفادة من النطاق الذي حققته المنصات.
2- توزي���ع الخدمات المالية بش���كٍل فعال 
م���ن حيث التكلف���ة؛ من خالل االس���تفادة من 
البنية التحتية الرقمية التي أنش���أتها المنصات 
ومجموعة واس���عة من آليات الدفع التي تسمح 

بها.
3- فهم العمالء المحتملين بش���كٍل أفضل؛ 
من خالل االعتماد على بيانات الشبكة )الكبيرة( 

التي تمتلكها األنظمة األساسية. 
4- بناء الثقة مع العمالء؛ من خالل االرتباط 
مع العالمات التجارية للمنصات القوية بالفعل.

فالش���راكات بين مقدمي الخدمات المالية 
والمنص���ات الرقمية واع���دة، لكنها ال تزال في 
شكلها البسيط والبدائي على الرغم من المزايا 
المحتملة للشراكة، ولم تدخل غالبية المنصات 
الرقمية ومقدمي الخدمات المالية في اتفاقيات 
رسمية، هناك عدة عوامل قد تكون هي السبب 
وراء ذل���ك، مثل قلة الوعي بمزايا الش���راكة مع 
المنصات الرقمي���ة، والتخوف من أن المنصات 
الرقمية يمكن أن تشكل تهديداً تنافسياً للقطاع 
المال���ي، وأن مقدمي الخدمات المالية ليس���وا 
مرنين بما فيه الكفاية للمش���اركة مع ش���ركات 
التكنولوجيا الناشئة؛ فضاًل عن التباين في نماذج 
األعمال وهي���اكل التكلفة لمقدم���ي الخدمات 
المالية والمنصات، وعدم اليقين بش���أن ما إذا 
كانت المنصات الرقمية اإلفريقية س���تصل إلى 

نطاق مستدام أو ال؟!. 
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الش���كل )6(: يوضح قنوات التوزيع البديلة 
للخدمات المالية في إفريقيا جنوب الصحراء))). 

ال�صكل )6(: قنوات التوزيع البديلة
 للخدمات المالية:

�لخاتمة:
هدفت هذه الورقة إلى تس���ليط الضوء على 
المش���هد اإلفريقي، وبخاص���ة إفريقيا جنوب 
الصحراء، للتعرف على واقع المنصات الرقمية، 
وعالقتها بالخدمات المالية، ومستويات أدائها. 
قّدمت الدراس���ة لمحة عامة عن المنصات 
وطبيعة أنش���طتها المطابقة، ومنطقة المنشأ، 
والقطاع���ات االقتصادي���ة التي تس���اهم فيها، 
ف���ي ثمان���ي دول تمثل منطق���ة إفريقيا جنوب 
الصحراء، وهي: غان���ا وكينيا ونيجيريا وجنوب 

إفريقيا ورواندا وتنزانيا وأوغندا وزامبيا.
 خلصت الدراسة إلى: أن المنصات الرقمية 
اإلفريقية تبدو في وضٍع جيد بشكٍل عام لتقديم 
عالمات تجارية موثوق بها في هذا المجال، من 

 Rinehart, K., Johnson, C., and Chamberlain,   (((
 D. (2018). The potential of digital platforms as

 .distributors and enablers of insurance in Africa

مرجع �سابق.

خالل مجموعة واسعة من حلول الدفع والبيانات 
ذات الصلة لتصميم وتقدي���م الخدمات المالية 

لعمالئها.
تص���ّدرت جنوب إفريقي���ا وغانا المجموعة 
ف���ي أداء المنص���ات الرقمي���ة وعالقته���ا مع 
المؤسسات المالية، وذلك لتقدم النظام المالي 
في البلدين، وانتش���ار بدائل لوسائل الدفع تغني 
عن الدفع النقدي. أما نيجيريا؛ فينتش���ر فيها 
أس���لوب الدفع عن طريق المحفظة، والذي قد 
يعتمد على العمالت المشفرة وخدمات باي بال 
العالمية. بينما نجد دول شرق إفريقيا )كاًل من 
تنزانيا وكينيا ورواندا( ينتشر فيها أسلوب الدفع 
عب���ر الهاتف المحم���ول كأداة مفضلة لمقدمي 
الخدمات والمس���تهلكين على حدٍّ سواء، ويَُرّجح 
أن تكون المنصات الرقمية في هذه الدول تعمل 

في المجال الزراعي أكثر. 
وسلّطت الورقُة- أيضاً- الضوَء على العالقات 
المترابطة بين اقتصاد المنصة والقطاع المالي 
والمشاركة االقتصادية الشاملة، وَخلَُصْت إلى أّنه 
ف���ي دول إفريقيا جنوب الصحراء دعمت برامج 
الرقمي���ة المتزايدة ظهور منصات جديدة تربط 

بين مقدمي السلع والخدمات والمستهلكين.
وقد تبين وجود س���ّت وسائل دفع إلكترونية 
تعتم���د عليه���ا المنصات لتمكي���ن المعامالت، 
وكيف أن هذه األدوات تختلف حس���ب المنطقة 
الجغرافي���ة، فض���اًل عن تس���ليط الضوء على 
الخدمات المالية التي توزعها المنصات الرقمية 
والش���راكات مع مقدمي الخدمات المالية التي 

تجعل مهامها سهلة وممكنة �
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فاسية بالقارة اإلفريقية  األبعاد الصحية لمجتمع األمهات النِّ

بين مالمح الواقع وآلية التدخل التنموي
د. محمد فرج عبد �لعليم عام

مدر��ض �لجغر�في�ا �ل�س�حية - ق�س�م �لجغر�في�ا 
-  كلية �لآد�ب/ جامعة �لمن�فية

�لركائ�ز ُتعّد  �إح�دى  �لم�ر�أة  �س�حة 
�لرئي�سية �لد�لة على ج�دة �لنظام 
�ل�س�حي وكفاءته في �أي مجتمع، وعلى �لرغم 
م�ن �أن �لبر�م�ج �ل�س�حية �لم�ّجهة �إل�ى �لمر�أة 
تنق�س�م بطبيع�ة �لح�ال �إل�ى خدم�ات �لرعاية 
�ل�س�حية �لإنجابية و�لخدم�ات غير �لإنجابية؛ 
�لت�ي تحي�ط بفت�رة  �ل�س�حية  �لمخاط�ر  ف�اإن 
�لإنج�اب ه�ي �لأكث�ر تاأثي�رً� وخط��رًة عل�ى 

�لمر�أة طيلة حياتها. 
وت�س�عى هذه �ل�رقة �لبحثية �إلى �لك�سف عن �أبرز 
ة بالقارة  َفا�ِسيَّ �لع��مل �لم�ؤثرة في �س�حة �لمر�أة �لنِّ
�لإفريقي�ة، م�ع ت�س�نيف دول �لق�ارة و�أقاليمها وفقًا 
لم�س�ت�يات �لرعاية �ل�س�حية �لمقدمة، و�لخ�سائر 
�لأ�س�باب  و�أب�رز  �ل�ف�اة،  ح�الت  ج�ر�ء  �لحياتي�ة 
�لمر�سية �لم�سببة لذلك، مع و�سع روؤية م�ستقبلية 

للتخفيف من وطاأة تلك �لم�سكلة �ل�سحية بالقارة.
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وم��ع��دل  ح��ج��م  �الأول:  �ل��م��ح��ور 
وفيات �الأمهات �لنفا�سية بالقارة:

يُع����ّد مع����دل وفيات األمه����ات عنصراً 
مهماً في تقييم الحالة الصحية، وفي رس����م 
 The Health مالم����ح التحول الصح����ي
Transition ألي مجتم����ع، ويُعرف معدل 
 Maternal mortality وفيات األمه����ات
ratio: MMR بح����االت الوفاة للمرأة في 
أثن����اء الحمل وبعد الوالدة لفترة زمنية تمتد 

إلى )42 يوماً())).
وعلى الرغم مما تشهده القارة اإلفريقية 
من انخفاض معدل وفيات األمهات النفاسية 
بها؛ فإنها ال تزال تتصدر قارات العالم وفقاً 
لحجم ومعدل الخسائر البشرية بين األمهات 
في تلك المرحلة المهمة في حياتها، فخالل 
الفترة ما بي����ن )1990-2010م( انخفضت 
بالقارة بنسبة  النفاس����ية  الوفيات  معدالت 
41%، إال أنها في الوقت نفسه تستأثر بنسبة 
٥7% م����ن جميع حاالت الوفيات النفاس����ية 
ف����ي العالم، م����ع أن خطر الوفاة بس����بب 
المضاعفات المتعلق����ة بالحمل ال يمثل في 
البل����دان الصناعية إال بحالة واحدة من بين 
كل 4700 حالة، وهو ما يقابل حالة لكل 39 

سيدة بالقارة اإلفريقية))).
منظم����ة  تقدي����رات  كش����فت  ولق����د 
اليونيس����يف، وفقاً ألعداد ومعدالت وفيات 
األمهات النفاسية بالقارة اإلفريقية، مقارنًة 

 Saleh W.F. & Ragab W.S. & Aboulgheit S.S.,   (((
 Audit of Maternal Mortality Ratio and Causes of

 Maternal Deaths in The Largest Maternity Hospital

 in Cairo, Egypt (Kasr Al Aini) in 2008 and 2009;

 Lessons Learned, African Journal of Reproductive

.Health  17(3), September 2013, p.105

في  النفا�سية  ال�سحة  لل�سكان،  المتحدة  الأم��م  �سندوق    (2(
اإفريقيا، يناير 3)20م، �ص).

بقارات العالم خالل الفترة )2000-2017م(، 
كما بجدول )1( وش����كل )1(، عن مجموعة 

من الحقائق، نوردها على النحو االآتي:
• تتصدر القارة اإلفريقية وتقس����يماتها 
الداخلية وفقاً للفاقد الحيوي بين السيدات 
النفاس����ية، حيث ارتفع المع����دل وبلغ أعلى 
مس����توى له في دول غرب إفريقيا ووسطها 
ليبل����غ )798(، ثم ف����ي دول إفريقيا جنوب 
الصحراء الكبرى بمعدل )679(، ثم ش����رق 
إفريقيا وجنوبه����ا بمعدل )٥٥6(، وبلغ أدنى 
مستوى له بما يقل كثيراً عن المعدل العالمي 
البالغ )268(، وذلك بدول ش����مال إفريقيا 
بمع����دل )72 حال����ة ل����كل 100 ألف مولود 
حي(، في مقابل )26٥( بجنوب آسيا، و)8٥( 
الكاريبي،  البحر  ومنطقة  الالتينية  بأمريكا 
و)30( بأوروبا الش����رقية وآس����يا الوسطى، 
و)14( بأمريكا الش����مالية، و)7 حاالت لكل 

100 ألف مولود حي( بأوروبا الغربية.
• تجاوزت كل األقاليم الجغرافية بالقارة 
على مدار ثمانية عش����ر عاماً المتوس����ط 
العالمي، فيما عدا دول شمال إفريقيا التي 
تدن����ى المعدل بها دون المتوس����ط العالمي 
في كل الس����نوات؛ األم����ر الذي يظهر مدى 
التف����اوت الكبير في خدمات رعاية األمومة 

ال تزال وفيات األمهات تشكل 
قضية صحية رئيسية في 

البلدان النامية، وال سيما تلك 
الموجودة في إفريقيا جنوب 

الصحراء
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والطفول����ة بالقارة، حي����ث كان لجودتها أثر 
ملحوظ ف����ي تدني المع����دل مقارنًة بباقي 
األقاليم الجغرافي����ة للقارة، فقد انخفضت 
وفيات األمهات بنسبة ٥0% خالل الفترة من 
عام 1990م وحتى عام 201٥م )من 220 إلى 
110 حالة وفاة لكل 100 ألف والدة حّية())).

جدول )1( تطور معدل وفيات االأمهات بقارة 
اإفريقيا خالل الفترة )2000-2017م(. 

ال�سنوات

ال�سرق 
الأو�سط 
و�سمال 
اإفريقيا

�سرق 
وجنوب 
اإفريقيا

غرب 
وو�سط 
اإفريقيا

العالم

200095780962342
200(9(753947335
200287732934328
2003907((9(33(9
20048468388(309
20058(645847296
2006826(08(5284
20077657779(274
200869548778265
20096552(767257
20(063494755248
20((6047(74524(
20(25945(734234
20(359434723229
20(46042(7(3224
20(5594066992(9
20(6573956862(4
20(7573846742((

المتو�سط 
72556798268ال�سنوي

)المعدل حالة وفاة لكل 00) األف حالة ولدة حية).
 :Source: UNICIF, Maternal mortality, September 2019, Available at

/https://data.unicef.org/topic/maternal�health/maternal�mortality

https://www.who.int/news�room/fact�sheets/detail/maternal�mortality

متاح  اإفريقيا،  و�سمال  الأو�سط  ال�سرق  اليوني�سف،  منظمة    (((
https://www.unicef.org/mena/ar :على

�صكل )1(: تطور معدل وفيات االأمهات النفا�صية 
بقارة اإفريقيا خالل الفترة )2000-2017م(.

�ل��م��ح��ور �ل���ث���ان���ي: �ل��ت��ب��اي��ن��ات 
�لنفا�سية  �الأمهات  لوفيات  �لمكانية 

بين دول �لقارة و�أقاليمها:
تج����اوز إجمال����ي عدد ح����االت وفيات 
األمهات النفاس����ية بالقارة اإلفريقية حاجز 
أربعة ماليين حالة )4006992 حالة( خالل 
الفترة )2000-2017م(، ولقد تباينت حاالت 
الوفاة ونس����بتها ومعدالتها بين دول القارة، 
على النحو الموضح بجدول )2( وشكل )2(، 

والذي يمكن من خاللهما ا�صتخال�ض االآتي:
• تص����درت دولة نيجيري����ا دول القارة؛ 
إذ اس����تحوذت على 29.2% م����ن إجمالي 
النفاسية المسجلة،  حاالت وفيات األمهات 
تاله����ا- وبفارق كبي����ر- كلٌّ من دول إثيوبيا 
وجمهورية الكونغو وجمهورية تنزانيا بنسٍب 
بلغت )9.7-7.2-٥.2%( بالترتيب نفس����ه، 
وتراوحت النس����بة بين )2-4%( في إحدى 
عش����رة دولة، وتدنت النس����بة دون ذلك في 

باقي دول القارة.
• تباين مع����دل الوفيات بين دول القارة، 

والتي يمكن تق�صيمها اإلى عدة م�صتويات:
ب�ص���ورة  تعان���ي  دول  االأول:  الم�صت���وى 

مرتفعة جداً: 
وهي ال����دول التي يتج����اوز المعدل بها 
حاجز )أل����ف حالة/ 100 ألف مولود حي(، 
والتي تمثلت في س����ت دول، بنس����بة تشكل 
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جدول )2(: التباينات المكانية لحجم 
ومعدل وفيات االأمهات النفا�صية بقارة 
اإفريقيا خالل الفترة )2000-2017م(:

عدد حالت الدولة
%الوفيات

متو�سط معدل 
الوفيات 

)... حالة 
لكل 00) األف 

مولود)

25.6)82700.5)الجزائر

9435.2.)75700اأنجول

295000.7470.2بنين

9690206.3)بوت�سوانا

2407.3.)46500بوركينا فا�سو

).)73).)45700بوروندي

الراأ�ص 
59078.5)الأخ�سر

897002.2653.5الكاميرون

اإفريقيا 
085.3)320000.8الو�سطى

273.3)).226003)ت�ساد

).5050359)جزر القمر

49700.4568.6)الكونغو

).945002.4690كوت ديفوار

الكونغو 
2900007.2587.4الديموقراطية

3320340)جيبوتي

79800.447.7)م�سر

غينيا 
334.9).00)20ال�ستوائية

).)30800.373)اإريتريا

3880009.7696.4اإثيوبيا

8)3).29500الجابون

).9)90400.27غامبيا

)336.)50400غانا

5830.)59300غينيا

90700.2880غينيا بي�ساو

11% م����ن دول الق����ارة، ممثلة ف����ي: دول 
جمهورية إفريقيا الوسطي وتشاد ونيجيريا 

وسيراليون والصومال وجنوب السودان.
ب�ص���ورة  تعان���ي  دول  الثان���ي:  الم�صت���وى 

مرتفعة: 
وهي الدول التي يتراوح المعدل بها بين 
)٥00-1000 حالة/ 100 ألف مولود حي(، 
والتي تمثلت في عشرين دولة، شكلت %37 
من دول القارة، تصدر هذا المس����توى دول 
مثل: غينيا وموريتاني����ا وبوروندي وإريتريا 

وغامبيا وليبيريا.
ب�ص���ورة  تعان���ي  دول  الثال���ث:  الم�صت���وى 

متو�صطة: 
ممثلة في الدول التي يتراوح المعدل بها 
بين )2٥0-٥00 حالة/ 100 ألف مولود حي(، 
والذي تمثل في س����ت عش����رة دولة، بنسبة 
ش����كلت 29.6% من دول القارة، تتصدرها 
دول مثل: موزمبيق وأوغندا وشمال السودان 
وبوركينا فاسو  والسنغال ومدغشقر  وتوجو 

وأنجوال وبنين.
ب�ص���ورة  تعان���ي  دول  الراب���ع:  الم�صت���وى 

منخف�صة: 
وهي الدول التي يتدنى بها المعدل دون 
)2٥0 حال����ة/ 100 أل����ف مولود حي(، وهو 
المعدل الذي يقترب م����ن المعدل العالمي 
البال����غ )268 حالة ل����كل 100 ألف مولود 
حي(، والذي تمثل في اثنتي عش����رة دولة، 
بما يتجاوز ُخمس الدول 22.2%، ليبلغ أدنى 
معدل بدول مثل: مص����ر وتونس )47.7 - 
٥0.2 حالة/ 100 ألف مولود حي( بالترتيب.
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289003.2507.2)كينيا

5.8)66200.26لي�سوتو

88000.5767)ليبيريا

).)40206)ليبيا

5464.6.)60900مدغ�سقر

8.8)35.)700)5مالوي

4.)00268))8مالي

4.8)80500.58)موريتانيا

72059.3)موري�سيو�ص

).2))33500.3)المغرب

).807002490موزمبيق

286).400)3ناميبيا

)953002.468النيجر

8.)03)6900029.2))نيجيريا

325500.8543.7رواندا

�ساو تومي 
49.3)0)7)وبرين�سيبي

376000.9455.6ال�سنغال

).)57)7.)66700�سيراليون

000.9)926002.3ال�سومال

64.4)335000.8جنوب اإفريقيا
7.8)3)783002جنوب ال�سودان

�سمال 
986002.5459.9ال�سودان

86400.5449.7)توجو

662050.2)تون�ص

35002.8456.8))اأوغندا

تنزانيا 
2080005.2670.5المتحدة

337000.8349.5زامبيا

).2592.)00)46زيمبابوي

400699228252.2اإجمالي القارة

 Source: UNICIF, Maternal mortality, September 2019,

Available at: https://data.unicef.org/topic/maternal�

health/maternal�mortality

�صكل )2(: خريطة وفيات االأمهات
 )... حالة/100 األف مولود حي( في العالم 

عام 2017م:

 Source: Estimates by WHO, UNICEF,

.UNFPA, World Bank Group, 2019, p.38

والجدير بالذكر: أن هناك مؤش����راً آخر 
يقي����س فاقد األمهات ج����راء ظروف وفترة 
الحم����ل وإن تأخرت ح����االت الوفاة، يُطلق 
عليه »خط����ر وفاة األمهات م����دى الحياة« 
 Adult lifetime risk of maternal
death، وه����و احتمال وف����اة امرأة تبلغ من 
العمر 1٥ عاماً في نهاية المطاف ألس����باب 
نفاسية )مرحلة األمومة(؛ حيث تعيش نساء 
البلدان النامية تجربة الحمل مّرات عديدة 
تفوق بكثير النس����اء في البلدان المتقدمة، 
ومن ثم فإّن خطر تعّرضهن للوفاة بس����بب 
الحمل أعل����ى من خطر تعّرض غيرهن لها، 
حيث يبلغ المعدل )1 لكل 4900 في البلدان 
المتقدمة(، مقابل )1 لكل 180 في البلدان 
النامي����ة(، وتكون هذه الخط����ورة في بلدان 
محّددة تُعرف بأنها دول هش����ة بواقع )وفاة 
واحدة لكل ٥4 ام����رأة(؛ مّما يبّين العواقب 

المترتبة على تداعي النظم الصحية))).

اأيلول/  (9 الأم��وم��ة،  وفيات  العالمية،  ال�سحة  منظمة    (((
�سبتمبر 9)20م، متاح على:

https://www.who.int/ar/news�room/fact�sheets/de�

tail/maternal�mortality
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وعلى الصعي���د العالمي؛ انخفض خطر 
تعرض األم للوفاة طوال حياتها بنحو النصف 
بين عامي )2000 و 2017م(، وذلك من )وفاة 
واحدة بين كل 100 امرأة( إلى )وفاة واحدة 
بين كل 190 امرأة(، ويبلغ معدل الخطر أعلى 
مس���توى له في إفريقيا جن���وب الصحراء؛ 
بس���بب ارتف���اع مخاطر ال���والدة ومعدالت 
الخصوب���ة، حيث ماتت امرأة واحدة من بين 
كل 38 امرأة عام 2017م؛ بس���بب الحمل أو 
الوالدة، ولقد كانت أش���د بلدين خطورة على 
مس���توى العالم فيما يرتب���ط بعملية الوالدة 
هما: تشاد )1 بين كل 1٥( وجنوب السودان 
)1 بين كل 18(، على الرغم من تحس���ن هذا 
الوضع بش���كل طفيف عند مقارنته بما كان 
عليه في عام 2000م، حيث كانت هناك حالة 

وفاة واحدة بين كل عشر نساء))). 
�لموؤثرة  �لعو�مل  �لثالث:  �لمحور 

في �سحة �لمر�أة �لنفا�سية بالقارة:
اأواًل: االأ�صباب المر�صية:

تقضي النساء نحبهن أثناء فترة الحمل أو 
خالل الوالدة أو في الفترة التي تلي الوضع 
نتيجة لعدد من األس����باب المباش����رة وغير 
المباش����رة، فعلى الصعي����د العالمي تحدث 
80% من وفيات األمومة ألس����باب مباشرة، 
والت����ي تتمثل في خمس����ة عوامل رئيس����ة، 
وهي: النزف الوخي����م )النزف الذي يحدث 
بعد الوضع بالدرجة األولى(، وأنواع العدوى 
)والس����يما اإلنتان الوليدي(، واالضطرابات 
التي تؤدي إلى فرط ضغط الدم أثناء فترة 
الحمل )االرتعاج عادة(، والوالدة المتعسرة))). 

https://blogs.worldbank.org :متاح على  (((
 Ronsmans  C., & Collin S. M., and Filippi V.,  (2(
Maternal Mortality in Developing Countries, Hu�

كما تتس����ّبب المضاعفات التي تحدث بعد 
اإلجهاض غي����ر المأمون في وقوع 13% من 
مجموع وفيات األمومة، ومن األس����باب غير 
المباش����رة: أن )20%( م����ن الوفيات تكون 
نتيج����ة اإلصابة بأم����راض كالمالريا وفقر 

الدم واإليدز واألمراض القلبية))).
وقد تشكلت تلك األسباب بقارة إفريقيا 
بنس����ب )20% للنزي����ف(، و)10% بس����بب 
اضطرابات ضغط ال����دم المرتفع(، و)%1٥ 
بس����بب اإلنتان الولي����دي(، و)حوالي %10 
بس����بب الوالدة المتعس����رة(، و)حوالي %13 
بسبب اإلجهاض غير اآلمن(، وهي األسباب 
نفس����ها التي تقف وراء حاالت الوفيات بين 
األمهات من����ذ عام 1990م تقريب����اً، والتي 
تشكل مجتمعة نحو 70% من جميع الوفيات 
النفاسية في منطقة الشرق األوسط وشمال 

إفريقيا))).  
ومن ناحي����ة أخرى؛ يقابل كل حالة وفاة 
بالقارة اإلفريقية 21 امرأة أخرى تعاني من 
إعاقة متعلقة بالحمل، مثل حاالت ناس����ور 
الوالدة، والذي يتس����بب في حدوث إعاقات 
لدى عشرات اآلالف من النساء في إفريقيا 
س����نوياً، في مقابل كل امرأة تموت تتعرض 
ما بين 20 و 30 ام����رأة لحاالت اعتالل أو 
عجز قصيرة األجل أو طويلة األجل، بما في 
ذلك األنيميا الح����ادة، واإلضرار باألعضاء 
التناس����لية))) واإلصاب����ة باإلي����دز، كما هو 

.mana Press, Totowa, NJ, 2014, p.34

)3)  منظمة ال�سحة العالمية، معدل وفيات الأمومة، متاح على:
https://www.who.int/maternal_child_adolescent 

https://www.unicef. على:   متاح  اليوني�سف،  منظمة    (4(
org/mena/ar

في  النفا�سية  ال�سحة  لل�سكان،  المتحدة  الأم��م  �سندوق    (5(
اإفريقيا، 3)20م، �ص2.
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موضح بالجدول اآلتي )جدول 3(.

جدول )3(: تقديرات وفيات االأمهات النفا�صية 
غير المبا�صرة المتعلقة بفيرو�ض نق�ض المناعة 

الب�صرية بقارة اإفريقيا عام 2017م:

المنطقة
عدد 

وفيات 
الأمهات

معدل 
وفيات 
الأمهات

عدد وفيات 
الأمهات غير 

المبا�سرة 
المرتبطة 
بفيرو�ص 

نق�ص المناعة 
الب�سرية

معدل وفيات 
الأمهات غير 

المبا�سرة 
المرتبط 
بفيرو�ص 

نق�ص المناعة 
الب�سرية

36003))2950002العالم

اإفريقيا 
جنوب 

ال�سحراء
(9600054232009

�سمال 
60)2))6700اإفريقيا

 المعدل )حالة لكل 00) األف مولود حي).
 Source: Estimates by WHO, UNICEF, UNFPA, World Bank

 Group and, The United Nations Population Division Trends

In Maternal Mortality 2000 To 2017, 2019, P.37

ثانياً: المحددات االجتماعية واالقت�صادية 
والخدمات ال�صحية: 

ال ت����زال وفيات األمهات تش����كل قضية 
صحية رئيسية في البلدان النامية، وال سيما 
تلك الموجودة في إفريقيا جنوب الصحراء، 
وهو أحد المؤشرات الرئيسية من األهداف 
اإلنمائي����ة لأللفية، حيث تتراكم في إفريقيا 
كثير من المش����كالت الصحية، خاصًة في 
مناطقها الريفية، الت����ي تعاني من فقر في 
البني����ة التحتية الصحي����ة، ونقص الرعاية 
وانخفاض  الصحي����ة،  والتوعية  الصحي����ة 

مستويات الدخل والتعليم))).

Garenne M., Maternal Mortality in Africa: In�  (((
 vestigating More, Acting More, Lancet Glob

اأ( المحددات االجتماعية: 
يُعد التعليم أحد المحددات االجتماعية 
لوفيات األمهات بإفريقيا جنوب الصحراء، 
حي����ث توصلت كثي����ر من الدراس����ات إلى 
وجود عالقة عكس����ية بينهما، فعلى س����بيل 
المثال: أظهرت دولة موريشيوس مستويات 
عالية نس����بياً من التعليم بين النساء، ومن 
ثم كان معدل وفيات األمهات أقل نس����بياً، 
ولقد توصل باحثون آخرون إلى أن النس����اء 
الحوام����ل األمّيات أقل مي����اًل للوصول إلى 
الخدمات الصحي����ة الضرورية، فضاًل عن 
أن أميته����ن تعيق قدرتهن عل����ى الحصول 
على معلوم����ات كافية حول خيارات الرعاية 
الصحية لألم؛ لذا فإن النساء اللواتي يعرفن 
القراءة والكتابة ولديهن مستويات أعلى من 
التعليم قادرات على الوصول إلى المعلومات 
الضرورية التخاذ قرارات مس����تنيرة بشأن 
رعايته����ن الصحي����ة، ولذلك يق����ل احتمال 

تعرضهن لوفيات األمهات))).
ارتفاع مع����دل وفيات األمهات  ويرتبط 
وارتفاع معدل انتش����ار األم����راض وكذلك 
وفيات األطفال حديثي الوالدة والرضع في 
ق����ارة إفريقيا بزواج األطف����ال، حيث يوجد 
بالقارة ثالث����ون دولة تتراوح نس����بة إجبار 
الفتيات القاص����رات على الزواج بين )31-

71%(، م����ن بينها 22 دول����ة ذات المعدالت 
األعل����ى لوفيات األمه����ات، و23 دولة ذات 
المعدالت األعلى لوفي����ات األطفال؛ األمر 
الذي يُظهر وج����ود عالقة طردية بين زواج 

.Health 2015, p.1

Batist J., An intersectional analysis of Mater�  (2(
 nal Mortality in Sub�Saharan Africa: a human

.rights issue, Vol. 9 No. 1, June 2019, p.2
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األطفال ووفيات األمهات واألطفال))).
ولعل من أب����رز القضايا الصحية، والتي 
تتنافى م����ع كل األدي����ان والقوانين، قضية 
اإلجه����اض، ففي البلدان المتقدمة يقدر أن 
30 امرأة تلقى حتفها من كل 100 ألف حالة 
إجه����اض، ويرتفع هذا العدد إلى 220 حالة 
وف����اة من كل 100 ألف حال����ة إجهاض في 
البلدان النامية، وإلى ٥20 حالة وفاة من في 

إفريقيا جنوب الصحراء الكبرى.
ب( المحددات االقت�صادية: 

تعم����ل العوام����ل االقتصادية كمحددات 
رئيس����ية لوفيات األمه����ات بإفريقيا جنوب 
الصحراء، حيث يش����ير كثي����ر من الباحثين 
إلى وج����ود عالقة ارتباطية بي����ن إجمالي 
الناتج القومي للفرد GNP - بالقارة جنوب 
الصحراء الكبرى - والحالة الصحية ووقوع 
حاالت مرضية ووفيات األمهات، حيث تبين 
وجود عالقة عكسية بين اإلنفاق الحكومي 
للفرد على الصحة وإجمالي الدخل القومي 
للفرد ومعدل وفي����ات األمهات بالقارة؛ لذا 
تمت مالحظة: أن ال����دول التي تحقق أداًء 
أفضل اقتصادياً يكون معدل وفيات األمهات 

لديها أقل. 
وم����ن ناحية أخ����رى؛ نج����د أن العديد 
من النس����اء في إفريقيا يعتمدن مالياً على 
أزواجهن، وهو األمر الذي يؤثر س����لبياً في 
استقاللية المرأة فيما يتعلق بصحة المرأة؛ 
من خالل االضطرار إلى االعتماد على تقدير 

أزواجهن في األمور المتعلقة بالصحة))).
ومن أب����رز المح����ددات االقتصادية أن 

)))  التحاد الإفريقي، التقرير ال�سنوي عن و�سع �سحة الأمهات 
والر�سع والأطفال في اإفريقيا لعام 3)20م، اإثيوبيا، �ص47.

.Batist J., OP.Cit, p.2  (2(

الدخ����ل يؤثر ف����ي الحال����ة الغذائية لألم 
ورضيعها، حيث ثب����ت أن نقص اليود أثناء 
الحمل يتسبب في مشكالت عقلية لحوالي 
20 مليون طفل/ سنوياً، وفي إفريقيا يعاني 
٥7 مليون طفل من نق����ص اليود)))، كما أن 
القارة يوجد به����ا أعلى عبء لنقص عنصر 
الزنك لدى األطفال دون س����ّن الخامس����ة، 
كذلك ي����ؤدي نقص الحديد الش����ديد إلى 
حدوث )فقر الدم(، ويتسبب في وفاة حوالي 
٥0000 امرأة س����نوياً أثناء الحمل والوالدة، 
فضاًل عن أنه يؤثر في مس����تويات التنمية 
بال����دول، حيث يقل����ل من إنتاجي����ة القوى 
العاملة، مع خس����ائر تُقّدر بم����ا يصل إلى 
2% م����ن الناتج المحلي اإلجمالي، وتش����ير 
التقديرات إلى أن غالبية السيدات الحوامل 
الالت����ي يعانين من نق����ص الحديد يقطنون 
بص����ورة كبيرة بإفريقيا جن����وب الصحراء، 
وه����و عامل خطر رئيس يس����هم في وفيات 
األطفال بمرحلة ما قبل المدرسة، والنساء 
غير الحوامل والحوامل؛ لذا تُصنف إفريقيا 
بأعلى معدل انتشار فقر الدم لجميع الفئات 

السكانية الثالث))).
ومن المؤشرات الرئيس���ية لتغذية األم: 
قام���ة األم، ومؤش���ر كتلة الجس���م، ونقص 
المغذيات الدقيقة؛ حيث يس���هم سوء تغذية 
األمه���ات فيما ال يقل ع���ن 41% من وفيات 
األمه���ات، ويزي���د من احتم���االت التعرض 

 United Nations Development Programme,   (3(
Children Malnutrition and Horizontal Inequali�

ties in Sub�Saharan Africa: A Focus on Con�

trasting Domestic Trajectories, Regional Bu�

.reau for Africa, March 2012, p.19

 Global Nutrition Report 2015 «Africa Brief»,   (4(
 Actions & Accountability To Advance Nutrition

.& Sustainable Development, 2015, pp.23�24
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للنتائج السيئة األخرى الناتجة عن الحمل، 
مثل وفيات حديثي ال����والدة، فغالباً ما ينتج 
عن قصر قام����ة األمهات التقزم في مرحلة 
الطفول����ة، وهو أيضاً أح����د عوامل الخطر 
للوالدة المتعس����رة والقيصرية؛ بسبب عدم 
التناس����ب بين حج����م رأس الطفل وحوض 
األم، ويمك����ن أن تؤدي الوالدة المتعس����رة 
مع ط����ول مدة المخ����اض وع����دم إمكانية 
الوالدة القيصري����ة أو اللجوء المتأخر إليها 
إلى وفاة األم وح����دوث مضاعفات صحية 
طويلة األجل، مثل ناس����ور الوالدة، ووفيات 
األطفال حديثي الوالدة بسبب االختناق أثناء 

الوالدة))).
وت�صه���د الق���ارة االإفريقي���ة تباين���اً وتدني���اً 
ف���ي م�صتويات الرعاية ال�صحية االإنجابية كما 
بجدول )4(، و�صكل )3(، ولعل اأبرز الموؤ�صرات 

في هذا ال�صدد ما ياأتي:
قب���ل  م���ا  ال�صحي���ة  الرعاي���ة  خدم���ات   •

الوالدة: 
ال تزال إفريقيا تعاني بشكٍل مثير للقلق، 
على الرغم من أن 77% من النساء الحوامل 
قد قمن ب����أول زي����ارة للرعاي����ة الصحية 
السابقة للوالدة عام 201٥م، في حين حصل 
٥4% فقط على رعاية صحية ممثلًة في أربع 
زيارات س����ابقة للوالدة، إال أن هذا المعدل 
يُع����د منخفضاً للغاية مقارنًة- على س����بيل 
المثال- بأقاليم منظمة الصحة العالمية في 
األمريكتي����ن وأوروبا، حيث يقوم 94% و%92 
من النساء الحوامل بأربع زيارات على األقل 

للرعاية السابقة للوالدة على التوالي.

)))  التحاد الإفريقي، مرجع �سبق ذكره، �ص )50-)5).

اأو  م���درب  طبي���ب  بوا�صط���ة  ال���والدة   •
ممر�صات مدربات: 

خ����الل الفت����رة )200٥-2016م( بلغت 
نس����بة الوالدات بين األمه����ات تحت رعاية 
صحية بواس����طة طبيب )٥4%( فقط- على 
الرغ����م من أن المس����تهدف 90%- كما في 
الش����كل  )3(، وقد ش����هدت القارة تباينات 
واسعة، حيث جاءت بنسب منخفضة بشكل 
خاص ف����ي إثيوبيا )16%( وتش����اد )%24( 
والنيج����ر )29%( وتوجو )29%(، هذه الدول 
إلى جانب دول )أنجوال، وجمهورية إفريقيا 
الوس����طى، وإريتريا، وغينيا، وغينيا بيساو، 
ومدغش����قر، ونيجيري����ا، وجمهورية تنزانيا 
المتحدة( تتدنى نس����بة حاالت الوالدة تحت 
إش����راف طبي بها دون ٥0%؛ لذلك تتطلب 

بذل جهود خاصة لرفع هذا المعدل.
• الرعاية ال�صحية لما بعد الوالدة: 

تش����ير البيانات خ����الل الفترة )2011-
201٥م(، إلى أن نس����بة النساء المتزوجات 
في س����ن اإلنجاب الالتي استخدمن وسيلة 
حديثة لتنظيم األس����رة قد بلغ����ت بالقارة 
49.6%؛ بغية وج����ود فترة زمنية كافية بين 
كل حال����ة والدة وأخرى؛ حفاًظا على صحة 
األم ورضيعه����ا، ويعد الوف����اء باحتياجات 
النس����اء في مجال تنظيم األسرة مهماً ألن 
من شأنه أن يمنع ٥3 مليون حالة من حاالت 
الحم����ل غير المرغ����وب فيه س����نوًيا؛ مما 
يؤدي إلى خفض ح����االت اإلجهاض بمعدل 
14.٥ مليون حالة، وتعد النس����بة في القارة 
اإلفريقية أقل بكثير من المعدالت في أقاليم 
منظمة الصح����ة العالمية؛ إذ تبلغ في غرب 
، واألمريكتين  اله����ادئ )%89.7(  المحيط 
)82.٥%(، وجنوب ش����رق آسيا )٥.%73(، 
كم����ا كان ل����دى زيمبابوي أعلى نس����بة من 
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النس����اء الالتي تمت تلبية احتياجاتهن من 
وس����ائل تنظي����م األس����رة )86.0%(، تليها 
 ،)%77.2( والجزائر   ،)%80.6( سوازيالند 
وليس����وتو )76.1%(، وكينيا )7٥.4%(، في 
حين ج����اءت أقل المعدالت ف����ي جمهورية 
الكونغ����و الديمقراطي����ة )1٥.6%(، وغينيا 
وغيني����ا   ،)%17.٥( وتش����اد   ،)%1٥.7(

االستوائية )٥.%20())).
االأم:  و�صحة  • التح�صين 

تؤدي اإلصابة بعدوى الحصبة األلمانية 
قبل الحم����ل مباش����رة أو ف����ي أثنائه إلى 
اإلجهاض أو وف����اة الجنين أثناء الحمل، أو 
إصابة الطف����ل بمتالزمة الحصبة األلمانية 
الخلقي����ة عند ال����والدة، ومن أكث����ر آثارها 
ش����يوعاً مش����كالت في القلب أو الصمم أو 

العمى.
إفريقيا هي  ف����إن  للتقدي����رات؛  ووفقاً 
إحدى أكبر القارات من حيث عدد اإلصابات 
المسجلة لحاالت متالزمة الحصبة األلمانية 
الخلقي����ة، وأقل القارات من حيث مس����توى 
الحصول على لقاح����ات الحصبة األلمانية، 
ومن بين الدول األعضاء في منظمة الصحة 
العالمية، لم تدرج أكثر من ثلث هذه البلدان، 
معظمها في إفريقيا، لقاح الحصبة األلمانية 

في جداول التطعيم الوطنية))).

 W.H.O., Atlas of African Health Statistics   (((
.2018, p.p.19�22

)2)  التحاد الإفريقي، مرجع �سبق ذكره، �ص52.

جدول )4(: بع�ض موؤ�صرات ال�صحة 
االإنجابية بدول قارة اإفريقيا  خالل الفترة 

)2011-2016م(:
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الراأ�ص 
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اإفريقيا 
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5.785.256.6)45غينيا

4537.692.464.9غينيا بي�ساو

6275.493.757.6كينيا

95.274.4).7876لي�سوتو

).37.295.978)6ليبيريا

).)5).4449.682مدغ�سقر

8773.694.850.6مالوي

5727.347.938.0مالي

6523.884.763.0موريتانيا

--40.8موري�سيو�ص

5428.290.650.6موزمبيق

96.662.5).8875ناميبيا

2940.882.838.0النيجر

).)3528.860.65نيجيريا

65.099.043.9)9رواندا
�ساو تومي 
9350.397.583.6وبرين�سيبي

5946.395.046.7ال�سنغال
---99�سي�سل

76.0).6037.597�سيراليون
جنوب 
93.775.5).)948اإفريقيا

جنوب 
7.3)9.)5.66ال�سودان

).8880.698.576�سوازيالند
2932.272.757.2توجو

5844.797.359.9اأوغندا
جمهورية 

450.7.)4945.99تنزانيا

6463.895.755.5زامبيا
8086.093.375.7زيمبابوي
المتو�سط 

5449.6العام بالقارة

 Source: W.H.O., Atlas of African Health Statistics

 2018, Universal Health Coverage and The Sustainable

 Development Goals in the WHO African Region, 2018,

.(Pages (19�21�22

�صكل )3(: ن�صبة الن�صاء الالتي و�صعن 
ر�صيعهن بوا�صطة عامل �صحي مدرب

)طبيب- ممر�ض( بقارة اإفريقيا خالل 
الفترة )2005-2016م(:

 Source: W.H.O., Atlas of African Health

.Statistics 2018, p.22

�لتدخل  �آل��ي��ة  �ل��ر�ب��ع:  �لمحور 
�ل�سحي:

تعتب����ر وفيات األمهات انعكاس����اً لحالة 
الصحة العامة، وهي ش����ديدة الحساس����ية 
للتدخ����الت الصحية المس����تهدفة، س����واء 
الوقائي����ة أو العالجي����ة، كم����ا أنه����ا أحد 
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المؤش����رات المهمة في اقتصاديات الدول، 
حيث تتس����بب الوفيات النفاس����ية ووفيات 
الموالي����د في تباط����ؤ النم����و االقتصادي، 
وحدوث خس����ائر في اإلنت����اج العالمي بما 
مقداره نحو 1٥ بليون دوالر س����نوياً، وعلى 
العكس من ذلك فإن االس����تثمار في صحة 
النس����اء والمواليد يحقق لألمم فوائد بعيدة 
المدى واألثر، فعلى سبيل المثال: قد نُسب 
ارتفاع معدل النمو االقتصادي آلس����يا في 
الفترة )من 196٥م إلى 1990م(، بما يتراوح 
بين )ثلث، ونصف(، إلى إدخال تحس����ينات 
على خدمات الصح����ة اإلنجابية وانخفاض 
معدالت وفي����ات األمهات واألطفال))). وفي 
السويد انخفض معدل وفيات األمهات 300 
ضعف خالل قرنين ونصف القرن منذ عام 
17٥0م؛ بسبب الرعاية الصحية والتدخالت 

المبتكرة أثناء الحمل والوالدة والنفاس))).
برام���ج  كف���اءة  ورف���ع  �صمولي���ة  اأواًل: 

ال�صحة االإنجابية:
وعلى الرغم من أن كل االس����تراتيجيات 
األساس����ية لتقليص معدل وفيات األمهات 
معروفة ومعترف به����ا عالمياً، والتي تتمثل 
في الحصول على الرعاية الصحية الماهرة، 
ورعاية األم بعد الوالدة مباش����رة، فإن ذلك 
ال ي����زال تحدي����اً يواجه أغل����ب دول جنوب 

الصحراء اإلفريقية. 
وتش����ير التقديرات إلى أن تلبية الحاجة 
غير الملّباة لخدمة تنظيم األس����رة وحدها 
يمكنها تخفيض حاالت وفيات األمهات بما 
يُقّدر بالثلث تقريب����اً، حيث تُظهر األدلة أن 
ما يُق����ّدر بمبل����غ 1.4 دوالر أمريكي يمكن 

)))  �سندوق الأمم المتحدة لل�سكان، مرجع �سبق ذكره، �ص3.
.Garenne M., et al., OP.Cit, p.457  (2(

لألمهات  الصحي����ة  الرعاية  عل����ى  توفيره 
واألطفال حديثي ال����والدة مقابل كل دوالر 
يتم اس����تثماره في تنظيم األس����رة، إضافًة 
إل����ى توفي����ر 4 دوالرات أمريكية أخرى في 
معالج����ة المضاعف����ات الناتجة عن الحمل 
غير المخطط ل����ه، ومن بين أكثر القصص 
دولة  بالنسبة إلفريقيا-  الناجحة وضوحاً- 
غيني����ا االس����توائية، التي حقق����ت الهدف 
لأللفية،  اإلنمائية  األه����داف  من  الخامس 
لتكون بذلك من بين البلدان العش����رة على 
مس����توى العالم التي حققت ذلك خالل تلك 
المدة؛ فقد انخفض معدل وفيات األمهات 

فيها بنسبة %61))).
واإجم���ااًل؛ يمك���ن الق���ول ب���اأن رف���ع كف���اءة 
و�صمولي���ة برامج ال�صح���ة االإنجابية يكمن في 

النقاط االآتية))):
• مضاعفة الجهود الرامية إلى تحسين 
والطفل  الجدي����د  والمول����ود  األم  صح����ة 
بصورة جماعية وفردي����ة، للحد من وفيات 
األمه����ات واألطفال، لتعجيل التقدم المحرز 
نحو تحقيق الهدفي����ن الرابع والخامس من 

األهداف اإلنمائية لأللفية.
• مطالب����ة مفوضية االتح����اد اإلفريقي 
بالعمل، بالتعاون مع صندوق األمم المتحدة 
للس����كان كأمانة عامة، ف����ي حملة التعجيل 
بخف����ض وفي����ات األم والمول����ود الجديد 
والطف����ل في إفريقيا؛ وإنش����اء هيكل قاري 
لرص����د ومتابعة التقدم ال����ذي يتم إحرازه، 
وتسهيل تبادل الممارسات المثلى بين الدول 

األعضاء.

)3)  التحاد الإفريقي، مرجع �سبق ذكره، �ص ))33-3).

)4)  التحاد الإفريقي، مرجع �سبق ذكره، �ص )57-56).
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• تشجيع الدول األعضاء التي لم تطلق 
حملة التعجيل بخفض وفيات األم والمولود 
الجديد والطفل في إفريقيا على إطالقها، 
ودعوة جميع الدول األعضاء إلى استكشاف 
مناه����ج مبتكرة ومس����تدامة؛ لتوجيه موارد 
بش����رية ومالية داخلي����ة وخارجية إضافية 
لتعزيز اإلجراءات بشأن صحة األم والمولود 

الجديد والطفل.
• مطالبة بنك التنمية اإلفريقي، بالتعاون 
م����ع مفوضية االتح����اد اإلفريقي وصندوق 
األمم المتحدة للسكان، بوضع إطار إلنشاء 
آلية لتحدي����د مصادر الم����وارد وتجميعها 
وإدارتها، لدعم صحة األم والمولود الجديد 
والطف����ل، عبر تعزيز التع����اون بين القارات 

بشأن الممارسات المثلى.
• تش����جيع وتعزي����ز المش����اركات على 
الصعيدي����ن العالمي والُقطري مع ش����ركاء 
التنمي����ة، بما في ذلك منظم����ات المجتمع 
المدني والجمعيات المهنية والقطاع الخاص 

والمجموعات النسائية والشبابية.
• توس����يع نطاق الوص����ول إلى خدمات 
الصح����ة اإلنجابي����ة األخ����رى، والحد من 
االحتياجات الكبيرة غير الملّباة لمنع الحمل.
• االستثمار في الموارد البشرية من أجل 
الصحة، وبناء قوى عاملة في مجال الصحة 
تتسم بالمهارة وامتالك الدافع، بما في ذلك 
القابالت على وجه الخصوص، وذلك لزيادة 
فرص الوصول إلى الرعاية المتخصصة أثناء 
الوالدة وتعزيز اإلحالة في حاالت الطوارئ.

• توسيع نطاق ممارسات تغذية الرضع 
األكثر أماناً للقضاء على انتقال العدوى من 
األم إلى الجنين، وفي الوقت نفس����ه تنفيذ 
تدابي����ر أخرى لمنع وق����وع إصابات جديدة 
بفيروس نقص المناعة البشرية بين النساء 

في سن اإلنجاب.
وفي���ات  التدخ���ل لخف����ض  اآلي���ة  ثاني���اً: 

االأمهات وفقاً لتجارب دولية:
تتحدد كفاءة برام����ح الصحة اإلنجابية 
الموجه����ة للمرأة من خ����الل مجموعة من 
المؤشرات التي تضمن لها األداء الجيد، ومن 
ثم تحقيق النتائج الصحية المرجوة، ابتداًء 
من ع����دد مرافق رعاية التوليد األساس����ية 
الخاص����ة بالحاالت الطارئ����ة، وصوالً إلى 
التوزي����ع الجغرافي لتل����ك المرافق، وانتهاًء 
بكفاءة الخدمات المقدم����ة بتلك المرافق، 
وذلك على النحو الذي يوضحه جدول )٥(.

جدول )5(: خطة عمل لت�صريع خف�ض وفيات 
االأمهات ومعدالت الوفاة والمرا�صة

 االأمومية الحادة:

الم�سكلة 
الموؤ�سراتالتدخالت الفعالةال�سحية

الوقاية 
من حالت 
الحمل غير 
المرغوب 

فيها 
وم�ساعفاتها 

الناتجة.

زيادة التغطية 
بو�سائل منع الحمل، 

وتوفير الم�سورة 
لتنظيم الأ�سرة قبل 
الحمل وبعد الولدة.

- معدل ا�ستخدام و�سائل منع 
الحمل الحديثة للن�ساء في �سن 
الإنجاب؛ ح�سب الفئة العمرية 
ومحل الإقامة بالح�سر والريف 

)خط الأ�سا�ص 60%، والم�ستهدف 
.(%70

- البلدان التي تمتلك بيانات 
قومية حول الولدة اأو و�سائل 
منع الحمل؛ لتقديم الم�سورة 

وتوفير و�سائل المنع عن طريق 
الخدمات ال�سحية المنا�سبة لذلك 

)الم�ستهدف %90).
- ن�سبة وفيات الأمهات ب�سبب 
الإجها�ص تنخف�ص بن�سبة %50 

)خط الأ�سا�ص 3)%، والم�ستهدف 
.(%7
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و�سول 
خدمات 
رعاية 

الأمومة 
للجميع 
باأ�سعار 
منا�سبة 
وبجودة 
عالية.

- الح�سول على 
الخدمة بتكلفة 

مقبولة وبجودة عالية 
قبل الحمل واأثناءه 
وبعده، وذلك في 
اإطار اإقليمي لتلك 

الخدمة.
- و�سول الخدمة 

للمنازل.
- ا�ستخدام 

الممار�سات المبنية 
على الأدلة.

- منع العنف الأ�سرى 
في اأثناء الحمل.

- البلدان التي تتمتع بتغطية بن�سبة 
70% بما يمثل )–4 زيارة �سحية 
قبل الولدة )خط الأ�سا�ص %50، 

والم�ستهدف %90).
- التغطية الموؤ�س�سية لحالت 
الولدة )خط الأ�سا�ص %89.8 

والم�ستهدف %93).
- البلدان التي ل تقل ن�سبة 

التغطية عن 60% للزيارة ال�سحية 
بعد الولدة في غ�سون �سبعة اأيام 
بعد الولدة )الم�ستهدف %80).
- البلدان التي تمتلك توافر دم 

اآمن بموؤ�س�ساتها ال�سحية لحالت 
الطوارئ للرعاية ال�سحية في 

اأثناء الولدة )الم�ستهدف 00)%).

الموارد 
الب�سرية 
الماهرة 

)المدربة).

- زيادة توافر 
العاملين ال�سحيين 
المهرة قبل الحمل 
وفي اأثناء والولدة 

وبعد الو�سع.
- توافر تلك 

الخدمات على 
مدار 24 �ساعة، مع 
التعامل مع حالت 
الولدة وما ينجم 

عنها من م�ساعفات.

- البلدان التي تمتلك ن�سبة 
تغطية 80% من نظام الرعاية في 
اأثناء الولدة على اأيدي موظفين 
�سحيين مهرة على النحو الذي 
حددته منظمة ال�سحة العالمية 

)خط الأ�سا�ص 43%،  والم�ستهدف 
.(%48

- البلدان التي تمتلك 80% اأو اأكثر 
من تغطية الرعاية ال�سحية ما 
بعد الولدة على اأيدي موظفين 
�سحيين مهرة على النحو الذي 
حددته منظمة ال�سحة العالمية 

)خط الأ�سا�ص 23%، والم�ستهدف 
.(%48

- ن�سبة حالت الولدة داخل 
الموؤ�س�سات ال�سحية )الم�ستهدف 

.(%90
- البلدان التي تقدم تقريرًا 

�سحيًا �سنويًا عن الأمهات مت�سمنًا 
وفياتهم )الم�ستهدف 00)%).

 Source: W.H.O., & Pan American Health Organization ,

 Plan of Action to Accelerate the Reduction of Maternal

 Mortality and Severe Maternal Morbidity , 51st Directing

 Council 63 rd Session of the Regional Committee ,

.Washington, 2011 , p.p.19�20

1- تجربة �صريالنكا وماليزيا: 
بع����د أن كان مع����دل وفي����ات األمهات 
والحوامل في س����ريالنكا يبلغ )2000 حالة 
لكل 100 أل����ف حالة والدة( في الثالثينيات 
م����ن القرن الماض����ي، انخف����ض إلى نحو 
)أل����ف حال����ة( ع����ام 1947م، وبحلول عام 
1996م هب����ط إلى )24 حال����ة( فقط. وفي 
ماليزيا هب����ط المعدل من )٥34 حالة( إلى 
النصف خالل الفت����رة )19٥0-19٥7م(، ثم 
وصل إلى )19 حالة( فقط عام 1997م. إذ 
سلكتا أساليب متكاملة نُفذت على مراحل، 
ونجحت في ذلك بمعدل إنفاق متواضع على 
الصحة، ال يتجاوز في المتوسط 1.8% من 
الناتج المحلي منذ الخمسينيات، واستفادت 
البرام����ج الصحي����ة ف����ي كال البلدين من 
التفاعالت المتبادل����ة بين الرعاية الصحية 
والمياه والصرف  التعليم األساس����ي،  وبين 
الصحي، والتنمية الريفي����ة، كما تم تدعيم 
المرافق؛ من أجل توفي����ر الرعاية لحاالت 
الوالدة، وتم توفير البيانات الخاصة بوفيات 

كل منطقة على حدة.
2- تجربة تركيا: 

ُط����رح في ع����ام 2003م برنامج للتحول 
الصح����ي، يش����دد على ض����رورة اإلصالح 
المؤسسي، واالستجابة للعميالت، والتركيز 
على المناط����ق المحرومة من الخدمة، كما 
ارتفع����ت الميزاني����ة المخصص����ة للرعاية 
الصحي����ة األولي����ة والوقاي����ة بالمناط����ق 
المحرومة بنس����بة ٥8%، وأُنش����ئت خدمة 
اإلسعاف الطائر لس����كان المناطق النائية، 
وأُعيد توزيع ق����وة العمل الصحي، من أجل 
تحس����ين نطاق التغطي����ة للمناطق الفقيرة، 
وش����جعت التحويالت النقدية المش����روطة 
الحوامل على اللجوء لدور الرعاية السابقة 
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على الوالدة والوضع بالمستشفيات العامة، 
وبحل����ول ع����ام 2009م كان مع����دل وفيات 
األمهات قد هبط إلى 19.8 لكل ألف حالة 

والدة حية))).
3- تجربة »والية ميرالند«))): 

بيانات  قاع����دة  بإنش����اء  الوالية  قامت 
دقيقة )المواليد، والوفيات(، وتحديد الفئات 
المعرض����ة للخطر، وبناًء عل����ى نقاط القوة 
والضع����ف لتطوير جهود التوعية وتنس����يق 
برام����ج الرعاية؛ الس����تهداف أكبر قدر من 
األسر التي يصعب الوصول إليها، من خالل 
ثالث استراتيجيات، وذلك على النحو االآتي:
1- قب���ل الحم���ل: من خالل توسيع قاعدة 
عيادات تنظيم األسرة، لتصبح مراكز صحية 
ش����املة للمرأة، والعمل عل����ى دمج برامج 
الصح����ة اإلنجابي����ة في خدم����ات الرعاية 
الصحية األولية ف����ي مراكز صحية مؤهلة، 
وتوسيع القاعدة لحصول جميع النساء على 
المساعدات الطبية الخاصة بتنظيم األسرة.
2- خالل فترة الحمل: من خالل التسريع 
بتس����ريع  والبدء  الطبية،  الخدمات  بتقديم 
برامج ما قبل الوالدة في اإلدارات المحلية، 
وتنش����يط الزيارات الميدانية لتوسيع دائرة 

الرعاية خالل فترة الحمل.
3- بع���د ال���والدة: من خ����الل العمل على 
تنس����يق الجهود بين المستشفيات ومقدمي 
الخدم����ات المجتمعية، وبرام����ج الزيارات 

)))  البنك الدولي، الم�ساواة بين الجن�سين والتنمية، تقرير عن 
التنمية في العالم 2)20م، وا�سنطن، ))20م، �ص25.

 Department of Health and Mental Hygiene,   (2(
The Center for Maternal and Child Health, Fam�

 ily Health Administration: Plan For Reducing

 Infant Mortality In Maryland, December 2011,

.Pages: 2�3�5�14

المنزلية، وإدارات الصحة المحلية؛ لتوسيع 
قاعدة خدمات الوقاية المجتمعية))). 

ونتيج����ًة لإلجراءات الس����ابقة انخفض 
معدل وفي����ات األطفال بالوالية، من )11.7 
ف����ي األلف( عام 1986م، إل����ى )7.4( عام 
2000م، حتى وصلت إل����ى )6.7 لكل ألف 

مولود حي( عام 2010م.
4- اإجراءات منظمة ال�صحة العالمية))): 

تنش����ر المنظمة تقارير كل س����نتين إلى 
األطفال  وفي����ات  بش����أن  ثالث س����نوات، 
الرضع والبالغين، وعوامل الخطر المتعلقة 
باألمراض المختلفة محددة السبب، وتتتبع 
مجموعة من العوامل التي أثرت في تحسين 
مع����دالت الوفيات في جمي����ع أنحاء العالم 

تاريخياً، ومن اأهم هذه العوامل:
اأ- م�صتوي���ات �ص���وء التغذية: هذا مؤش����ر 
مهم لرصد التحس����ن في مع����دالت وفيات 

الرضع واألطفال.
ب- التدخ���الت في �صحة الطفل: يتضمن 
ه����ذا زي����ادات في تواف����ر ونج����اح برامج 
 ،B التحصين ض����د الحصبة والتهاب الكبد
ومنع انتشار فيروس نقص المناعة البشرية 
م����ن األم إلى الطف����ل، والمغذيات الدقيقة 

التكميلية.
ج- وفي���ات االأمه���ات: مع����دل الوفي����ات 
في أثناء الوالدة ه����و عامل رئيس يؤثر في 
تحس����ينات معدالت الوفاة بين الش����ابات، 

Prata N., et al., Maternal Mortality in Develop�  (3(
 ing Countries: Challenges in Scaling�up Priority

 Interventions , Future Medicine Ltd: Women›s

.Health 6(2), 2010, p.312

Purushotham M., Valdez E., and Wu H., Glob�  (4(
al Mortality Improvement Experience and Pro�

 jection Techniques, Society of Actuaries, June

.2011, p.21
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وجنباً إلى جنب مع وفي����ات األطفال يمثل 
واحداً من أكبر العوامل المؤثرة في الفروق 
والوفيات.  المتوق����ع،  العمر  متوس����ط  في 
والخبرة في مجال الرعاية الصحية وتحسين 
الخدمات الطبية م����ن العوامل المؤثرة في 
تحس����ن معدل الوفيات بين البلدان العالية 

والمنخفضة الدخل.
وختامًا:

 يمك����ن الق����ول ف����ي ض����وء التجارب 
الناجحة الس����ابقة: بأن المبدأ األساس����ي 
للرعاي����ة الصحية المرغ����وب تطبيقه في 
الق����ارة اإلفريقية هو اس����تمرارية الرعاية 
Continuum of Care، وهي سلس����لة 
متصلة ف����ي دورة الحياة من المراهقة، إلى 
مرحلة ما قبل ال����والدة وفي أثنائها وبعدها 
بالنس����بة ل����ألم، ول���ن يتاأت���ي ذل���ك بالق���ارة 

االإفريقية اإال من خالل:
التصدي ألوجه القصور في إتاحة   •
خدمات الرعاية الصحية اإلنجابية، وخدمات 

الرعاية الصحية لألمهات والمواليد.
تعزيز النظم الصحية لجمع البيانات   •
عالية الجودة من أجل االستجابة الحتياجات 
النس����اء والفتيات وأولوياته����ن، ولن يتأتي 
ذلك إال بتفعيل م����ا أقرته اللجنة اإلقليمية 
الثامنة والخمسين لمنظمة الصحة العالمية 
إلفريقيا، والذي يطلق عليه إعالن واغادوغو 
 ،The Ouagadougou Declaration
الذي يقترح طرقاً لمواجهة تحديات النظام 
الصحي، حيث يحث اإلعالن الدول األعضاء 
على تحديث سياس����اتها وخططها الصحية 
الوطنية وفًقا لنهج الرعاية الصحية األولية  
PHC، وتعزي����ز التع����اون بي����ن القطاعات 
والش����راكة بين القطاعين الع����ام والخاص 
للصحة،  العريض����ة  المح����ددات  لمعالجة 

ووضع آليات لزيادة توافر األدوية األساسية 
وإمكانية الوصول إليها، والتقنيات الصحية 

والبنية التحتية. 
التص����دي لجميع أس����باب وفيات   •
األمهات وحاالت المراضة اإلنجابية وحاالت 
العجز الناجمة عنها، خاصة أمراض النزيف 
الوخيم )النزف الذي يعقب الوالدة بالدرجة 
األول����ى(، ح����االت العدوى ) تح����دث عادة 
بع����د ال����والدة (، ارتفاع ضغط ال����دم أثناء 
فترة الحمل )مقّدم����ات االرتعاج(، وحاالت 
اإلجهاض غير المأمون؛ تلك األسباب التي 

تسهم في 7٥% من وفيات األمومة.
الصحي����ة  اإلج����راءات  تفعي����ل   •
والقانونية المتعلقة بالزواج اآلمن، سواء فيما 
يتعلق بالس����ن القانوني للزواج، ومصداقية 
إجراء الكشف الطبي قبل الزواج؛ لما لهما 
من تداعيات سلبية على صحة األم؛ ومن ثم 

حاالت الوفاة النفاسية.
تزاي����د حمالت التوعي����ة بخطورة   •
عمليات اإلجهاض؛ وهو األمر الذي يتنافى 
م����ع كل األدي����ان والقوانين، فف����ي البلدان 
المتقدمة يقدر أن 30 امرأة تلقى حتفها من 
كل 100 أل����ف حالة إجه����اض غير مأمون. 
ويرتفع هذا الع����دد إلى 220 حالة وفاة من 
كل 100 ألف حالة إجهاض غير مأمون في 
البلدان النامية، وإل����ى ٥20 حالة وفاة في 

إفريقيا جنوب الصحراء الكبرى �
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العنصرية العلمية لألنثروبولوجيا وأيديولوجية 
الشخصية اإلفريقية خالل القرن 19

�أ. نا�سر كرم رم�سان
باحث في �لفكر �ل�سيا�س�ي و�لثقافة �لإفريقية - 

كلية �لدر��سات �لإفريقية �لعليا - م�سر

�ل�سخ�س�ية ل يز�ل  مفه��م 
�إل�ى  يحت�اج  �لإفريقي�ة 
مر�جعة دقيقة �إذ� ما حاولنا قر�ءته في �سياقاته 
ه�ذه  طم��ض  محاول�ة  م�ن  بد�ي�ًة  �لمختلف�ة، 
�ل�سخ�س�ية من خال �دع�اء�ت �لأنثروب�ل�جيا 
بدوني�ة �لعرق �لزنج�ي، ومح� خ�س��س�يتها، 
و�لنيل م�ن قيمتها ف�ي �لتاريخ �لإن�س�اني، وه� 

م�ا ح�َد� بالمفكري�ن �لأفارق�ة ف�ي �ل�س�تات - 
و�لذين ن�س��ؤو� وتعلم�� ف�ي بريطانيا و�ل�ليات 
�لمتحدة و�لكاريبي- �أن ي��جه�� تلك �لدعاء�ت 
ه�ذه  حج�ج  يدح�س���  و�أن  �لأنثرب�ل�جي�ة، 
�لدعاء�ت ويتن�س�ل�� منه�ا، وكان ذلك لأول مّرة 

في �لقرن �لتا�سع ع�سر.
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يسعى هذا المقال إللقاء الضوء على أهم 
المس���اعي الفكرية لعلماء األنثروبولوجيا، في 
القرن التاسع عش���ر وما قبله، من أجل وضع 
تسلس���لية هرمية لألعراق من خالل مراحل 
تطورية معقدة، والمح���اوالت التي جرت في 
مقاب���ل ذلك م���ن جانب بع���ض مفكري هذه 
الحقبة من ذوي األصول اإلفريقية لرفض تلك 
األفكار، وتقديم نظرية عرقية متكاملة عوضاً 
عنها، تمثل أساساً لفهم ما يُعرف بالشخصية 
اإلفريقي���ة، ومدى انعكاس ذل���ك على الفكر 

اإلفريقي فيما بعد.
و�خ��ت��ر�ع  �الأنثروبولوجيا  �أواًل: 

�لعرق �الأبي�س:
األنثروبولوجي���ا هي أحد العلوم التي تقوم 
بدراسة البشر بشكل عام، من حيث تاريخهم 
التطوري، وسلوكهم، وكيفية تكيفهم مع البيئات 
المختلفة وتواصلهم واختالطهم معاً؛ باإلضافة 
إلى منجزاتهم المادية والفكرية، وهو ما جعلها 

أكثر العلوم شمولية. 
كما أن األنثروبولوجيا ال تختص بدراس���ة 
فترة زمنية معّين���ة أو حقبة محددة من حقب 
التاريخ؛ لكنها تهتم بدراس���ة نمو الحضارات 
والمجتمعات البشرية وسلوكياتها، حيث أثبتت 
الكثير م���ن األبحاث والدراس���ات بأن جميع 
البش���ر لديهم تش���ابه فيما بينهم من الناحية 

الحيوية والعضوية. 
وم���ن خالل المقارنة بي���ن الحضارات أو 
الثقافات، والوق���وف على أوجه االختالف أو 
التش���ابه فيما بينها، تس���عى األنثروبولوجيا 
إليجاد القوانين أو المب���ادئ الحاكمة لتَكوُّن 

المجتمعات والثقافات البشرية وتطورها))).

الجتماعية  الأنثروبولوجيا  واآخ���رون،  الجوهري  محمد    (((
الجامعية  ال��م��ع��رف��ة  دار  وال��م��ن��ه��ج،  ال��م��و���س��وع  ق�����س��اي��ا 

لذلك اهتم علماء ومفكرو األنثروبولوجيا 
بالبحث عن المبادئ الحاكمة لتطور اإلنس���ان 
فيزيقياً وثقافياً، ف���ي محاولتهم لإلجابة عن 
التس���اؤالت المطروح���ة ح���ول التمايز بين 
األنماط البش���رية المختلفة؛ ومحاولة تبرير 
الدونية؛ على الرغم من االتفاق على االنتماء 
إل���ى أصل واحد مش���ترك. وإذا لم يكن هذا 
التن���وع نتيجة فروق متوارث���ة بيولوجياً؛ فما 
هو السبب في تلك الفروق الواسعة المتعددة 
ف���ي اللغات والثقافات، وم���ا هي طبيعة هذه 
الثقافات وكيف تتغي���ر؟ وما هي العالقة بين 
الثقافات وشخصية الفرد؟ ولإلجابة عن هذه 
التس���اؤالت يجب إجراء دراس���ات ومقارنات 
لعديد من الثقافات البشرية بقدر ما تستطيع 

البحوث ذلك))).
لكن المفاهيم األنثروبولوجية ال يسعها أن 
تُقّدم صورة تقريبية مصحوبة ببُعد زمني يلقي 
الضوء على تغّير تلك الصورة عبر الزمن، لكن 
إذا ما تمت المحاولة لتقسيم تلك اآلراء التي 

)الإ�سكندرية، 2004)، �ص )6-5).
)2)  المرجع ال�سابق، �ص9.

سعى علماء األنثروبولوجيا 
إلى توفير أساس أيديولوجي 

لتبني سياسة التوسع 
االستعماري
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كانت س���ائدة في هذه الحقب���ة، حول النظر 
إلى الشخصية اإلفريقية، فلن تخلو من ثالثة 
تقسيمات: أنثروبولوجيا فيزيقية أو بيولوجية 
المورفولوجية  المالحظ���ات  عل���ى  اعتمدت 
الفيزيقي���ة الموحدة عن الهي���اكل العظمية، 
أو أنثروبولوجي���ا اجتماعي���ة حيث دراس���ة 
البن���اء االجتماع���ي للجماع���ة أو المجتمع، 
وه���ي األقرب إلى عل���م االجتم���اع، وأخيراً 
أنثروبولوجيا ثقافية، وهي التي تدرس أصول 
وتاريخها،  اإلنس���انية  والثقافات  المجتمعات 
وتتبع نموها وتطورها، ودراسة بناء الثقافات 
البشرية وأدائها لوظائفها مع اختالف المكان 

والزمان))).
ومع اتص���ال أوروبا بإفريقي���ا في أواخر 
القرن الثامن عش���ر، وطوال القرن التاس���ع 
عش���ر حتى القرن العشرين، ظهرت المشكلة 
الممتدة والمتعلقة بهوي���ة إفريقيا واألفارقة، 
والتي ال تزال حيوية حتى اليوم. وألن االتصال 
الثقافي هو أمر ذو اتجاهين فقد كان اجتماع 
حضارتين )أوروبية وإفريقي���ة( عملية ثنائية 
االتجاه. لكن التقلي���د الثقافي األوروبي عمل 
على تش���ويه وتلوين مرشحات الثقافة؛ والتي 
من خاللها تح���ددت نظ���رة األوروبيين إلى 

العالم وباألخص إفريقيا. 
ونظ���راً للتصور الس���ائد ب���أن الحضارة 
العالمية تع���ود جذورها األول���ى إلى أوروبا؛ 
فقد ترس���خ لدى األوروبي تصوٌر بأن الثقافة 
األوروبية هي نفس���ها ثقافة العالم، ومن هنا 
ج���اء التوه���م بأنها تتفوق عل���ى الحضارات 

األخرى))).

)))  المرجع ال�سابق، �ص )0)-7)).
Ricoeur, Paul. History and truth. Northwest�   (2(
.ern University Press, 1965, p.277

وم���ن ثّم تم تقديم العدي���د من النظريات 
التفصيلية للع���رق والثقاف���ة، التي أصبحت 
مقبول���ة لدى معظ���م األوروبيين خالل القرن 
التاسع عشر، والتي قدمت مبررات وتأكيدات 
على هيمنة المفاهيم العنصرية التي ارتكزت 
عليه���ا نظري���ات العل���م والتط���ور والثقافة 
والحض���ارة. م���ا أدى إل���ى تنام���ي األحكام 
المس���بقة العميق���ة المتأصلة ف���ي التقاليد 
الثقافية األوروبية تجاه ذوي البش���رة الداكنة، 
لتُصبح في نهاية المطاف معتقدات تنظر إلى 
طبيعة العالقة بين األعراق القائمة من منظور 
التفوق األبي���ض المزع���وم، وافتراض مهمة 

الرجل األبيض الحضارية))).
اصطدمت ه���ذه النظريات ف���ي البداية 
باإليمان المسيحي األرثوذكسي، والذي استند 
إلى رواي���ة الكتاب المق���دس بوحدة الجنس 
البش���ري من نس���ل آدم وحواء، وهو ما شكل 
عقبة قوية أم���ام تطوير أيديولوجية عنصرية 

متماسكة ومقنعة. 
وخ���الل القرني���ن الس���ادس والس���ابع 
عش���ر؛ ظهرت أف���كار أكثر تحرري���ة ألمثال 
 Giordano Bruno (((»جيوردانو برون���و«
مارل���و«)))  و»كريس���توفر  )1٥48-1600م( 

MUDIMBE, V.Y.: The Invention of Africa. Gno� (3(
 sis, Philosophy, and the Order of Knowledge.

Bloomington and Indianapolis, Indiana Univer�

.sity Press, 1988, p.12

)4)  راهب وفيل�سوف اإيطالي �سهير، انتقل من الدرا�سة الالهوتية 
»كوبرنيكو�ص«  نظرية  اعتنق  حيث  فل�سفية،  اأفكار  تبني  اإلى 
واتهامه  الكن�سية  للمحاكمة  مما عر�سه  الأر���ص،  دوران  عن 

بالهرطقة لإنكاره العقائد الكاثوليكية الأ�سا�سية.
كتاب  اأه��م  من  ويعتبر  اإنجليزي،  و�ساعر  م�سرحي  كاتب    (5(
في  باحثًا  واختير  ال��اله��وت،  علم  در���ص  النه�سة،  ع�سر 
النه�سة  ع�سر  مارلو  تجاوز  الأول��ى،  اإليزابيث  الملكة  بالط 
ليج�سد �سراع الإن�سان مع القيود التي تحد من حريته، كانت 
م�سرحياته وكاأنها ملحمة يكت�سف فيها الإن�سان اأنه لن يكون 
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-1٥64(  Christopher Marlowe
1٥93م(، والذي���ن تبن���وا النظري���ة القائل���ة 
ب���أن للبش���رية ثالثة أس���الف؛ مبررين ذلك 
تبري���راً دينياً أيض���اً من الكت���اب المقدس؛ 
وبأن اللعنات على الس���ود كانت بسبب ذنوب 
»حام«. ونظراً ألن هذه المفاهيم كانت تفتقر 
إلى اإلعالن والع���رض المنظم الذي يمنحهم 
سلطة أيديولوجية كبيرة، فقد ظلت في إطار 
معتقدات أو أس���اطير ش���عبية تس���ببت في 
تخفيف اإلحساس بالذنب تجاه تجارة الرقيق. 
لكن الكنائس في معظمها استمرت في التأكيد 
على أن الس���ود لديهم أرواح شريرة يجب أن 
يتخلصوا منها، وبالتالي كانوا أهدافاً مشروعة 

للتنصير))).
ومع عصر التنوي���ر والفكر التنويري نمت 
العنصري���ة الحديثة القائم���ة على التصنيف 
الفيزيائ���ي؛ فف���ي ع���ام 173٥م أدرج عالم 
 Carl ليني���وس  كارل  الس���ويدي  الطبيع���ة 
Linnaeus  )1707-1778م( البش���ر كأنواع 
داخل جنس الرئيس���يات، وحاول تقسيم هذه 
األن���واع إلى أصن���اف))). ث���م كان التصنيف 
األكثر موثوقية لألعراق ال���ذي أنتجه عصر 
التنوي���ر هو كتاب »يوهان فريدريش بلومنباخ« 
 Johann Friedrich Blumenbach
الطبيعية  األصناف  )ح���ول  )17٥2-1840م( 
 On the Natural Varieties )للبش���رية

حرًا اأبدًا ولن يحقق ما ي�سعى اإليه. وهذه هي ماأ�ساة الإن�سان 
وال�سيا�سي  الكوني  النظام  مع  �سراعه  اأي  »مارلو«،  نظر  في 

والديني والجتماعي الذي يخنقه. 
Fredrickson, George M. Racism: A short his�  (((
.tory., 2002. p.51

 Groves, Colin P. “Primate Taxonomy: Inflation  (2(
 or Real?” Annual Review of Anthropology, vol.

.43, 2014, p.28

of Mankind، والمنشور عام 1776م. 
واعتُب���ر »بلومنب���اخ« به���ذا المؤلف والد 
ل���م يكن لدى  األنثروبولوجي���ا الفيزيائي���ة، 
»بلومنباخ« شك في أن جميع البشر ينتمون إلى 
نوع واحد، وأنهم من أصل مش���ترك بعيد))). 
ُطّبقت تعالميه في علم التشريح المقارن على 
تصنيفه لألعراق البش���رية، وصرح بتقس���يم 
البش���ر إلى خمس���ة أنواع؛ وهم: القوقازيون، 
والمنغوليون، واإلثيوبيون )السود أو األفارقة(، 
واألمريكي���ون، والماليزي���ون. وخلُص إلى أن 
لكل عرق خصائص جس���دية بحتة عوضاً عن 
السمات الفكرية أو األخالقية، ودحض االدعاء 
الش���ائع بأن األفارقة »أق���رب إلى القردة من 
الرجال اآلخري���ن«، ولكنه كأوروبي أبيض، لم 
يستطع الهروب من التحيز العرقي؛ فكان أول 
من نسب العرق األبيض إلى القوقازيين، وذهب 
إلى افتراض أن أولئك الذين أُطلق عليهم اسم 
»القوقازيين« هم العرق البشري األصلي الذي 

Schiebinger, Londa. “The Anatomy of Differ� (3(
 ence: Race and Sex in Eighteenth�Century

 Science.” Eighteenth�Century Studies, vol.23,

.no.4, 1990, pp.389�390

تقترح هذه الدراسة إجراء 
تحقيق عن الشخصية 

اإلفريقية كوسيلة لفهم 
وتشكيل سلوك القيادة من 
أجل األمن والتنمية في القارة
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اختلف أو انحرف عنه اآلخرون))). 
ومهما كانت أهدافهم؛ فقد فتح »لينوس« 
و »بلومنب���اخ« وغيرهم من علماء األعراق في 
القرن الثامن عش���ر الطريق إل���ى عنصرية 
علماني���ة أو علمية من خالل اعتبار البش���ر 
ج���زءاً من مملكة الحيوان، واس���تبدلوا وجهة 
النظر التي جاءت ف���ي الكتاب المقدس بأن 
البش���ر كأبناء لله يتمتعون بق���درات روحية 
تميزهم عن باقي المخلوقات. ولعل س���عيهم 
هذا ل���م يكن األول؛ فقد كان���ت اإلصدارات 
السابقة من »سلسلة الكينونة العظيمة«)))، قد 

أخذت الفكر البشري في هذا االتجاه))).
 The »ث���م ج���اء »الكون���ت دي بوف���ون
)1707-1788م(   Comte De Buffon
أعظ���م علماء التنوير الطبيعيي���ن، ليُعبر عن 
تبنيه لوجهة النظر التي كانت س���ائدة وقتها؛ 
وذلك عندما أرجع االختالفات في لون البشرة 
إلى تأثيرات المناخ عل���ى األعراق المختلفة، 
فبالنسبة ل�»بوفون« بَدا واضحاً أن التباين بين 
التصبغ األسود واألبيض يمكن أن يُعزى بشكل 
رئيس إلى التأثيرات المختلفة للشمس ودرجة 

Schiebinger, Londa. “The Anatomy of Differ� (((
 ence: Race and Sex in Eighteenth�Century

 Science.” Eighteenth�Century Studies, vol.23,

.no.4, 1990, p.390

 Eaton, Charles Edward. “The Great Chain of   (2(
 Being.” College English, vol. 46, no.3, 1984,

.pp.254–255

Look “Taxonomies of Yellow: Linnaeus, Blu� (3(
 menbach, and the Making of a ‘Mongolian’

 Race in the Eighteenth Century.” Becoming

 Yellow: A Short History of Racial Thinking, by

 Michael Keevak, Princeton University Press,

 PRINCETON; OXFORD, 2011, pp. 43–69. And

 Machery, Edouard, and Luc Faucher. “Social

Construction and the Concept of Race.” Phi�

.losophy of Science, vol. 72, no. 5, 2005, p.1209

الحرارة بي���ن إفريقيا وأوروب���ا))). لكن هذا 
التفس���ير البيئي لالختالفات العرقية لم يمنع 
علماء الطبيعة، مثل »لينيوس« أو »بوفون«، من 
تراتبي���ة األعراق، حي���ث إن »بوفون« افترض 
كذل���ك أن األوروبيين متفوق���ون فكرياً على 

األفارقة))). 
وف���ي مؤلف���ه )مخطط تاريخ البش���رية( 
 Outline of the History of
Humanity، المنش���ور في ع���ام 1798م، 
ربط الفيلس���وف األلماني »كريستوف مينرز« 
)1747-1810م(   Christoph Meiners
بين الجمال الجس���دي والذكاء ف���ي ترتيبه 
لألنواع البش���رية، وهذا راجع إلى– من وجهة 
نظ���ره- أن األش���خاص »حس���ني المظهر« 
متفوقون في كال الجانبين، في حين أنه اعتبر 
»الشعوب األكثر قتامة وملونة«، »قبيحة«، وفي 

أحسن األحوال »شبه حضارية«))). 
وعل���ى الرغم من أن النظري���ات العرقية 
للقرن الثامن عشر أنش���أت إطاراً للعنصرية 
البيولوجية في القرن التاسع عشر؛ فإن الكثير 
من مفكري اإلثنولوجي في عصر التنوير كانت 
آراءهم ال تستند إلى أدلة علمية ذات موثوقية 
حتى قبل منتصف القرن التاس���ع عشر، وهو 
 Michael Adas »ما اعتب���ره »مايكل أداس

DiPiero, Thomas. “MISSING LINKS: WHITE� (4(
 NESS AND THE COLOR OF REASON IN THE

 EIGHTEENTH CENTURY.” The Eighteenth

.Century, vol. 40, no. 2, 1999, p.155

NELSON, WILLIAM MAX. “Making Men: En� (5(
 lightenment Ideas of Racial Engineering.” The

 American Historical Review, vol.115, no.5,

.2010, pp. 1380–1381

 Link, Anne�Marie. “Art, History and Discipline  (6(
in the Eighteenth�Century German Universi�

ty.” RACAR: Revue D›art Canadienne /Cana�

.dian Art Review, vol.28, 2001, pp.22–23
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المؤرخ األمريك���ي المعاصر؛ بأن »األوروبيين 
بش���كل عام لم يكن توغله���م وهيمنتهم على 
أجزاء أخرى م���ن العالم نتيجة إحساس���هم 
بتفوقهم البيولوج���ي الفطري؛ لكنه كان ثمرة 

مزايا ثقافية وتكنولوجية مكتسبة«))). 
�لتا�سع  �لقرن  �أنثروبولوجيا  ثانيًا: 

ع�سر ودونية �ل�سخ�سية �الإفريقية:
الكبرى  دفعته  األنثروبولوجي���ا  تلقى علم 
بعد الكش���وف الجغرافي���ة الكبيرة في القرن 
السادس عشر وما بعده، حتى تطور وتعددت 
أقسامه وفروعه في القرن التاسع عشر؛ فما 
إن كتب الفرنس���ي »الكونت آرثر دي جوبينيو« 
Arthur de Gobineau )1816-1882م( 
في خمس���ينيات القرن التاسع عشر كتاباً عن 
 An )عدم المس���اواة بين األعراق البشرية(
 Essay on the Inequality of the
Human Races؛ حت���ى قام���ت مفاهي���م 
عنصرية وهرمية لألعراق البش���رية هيمنت 
على الفكر العلمي والش���عبوي ألكثر من مائة 
عام، ناقش���ت هذه المفاهيم التنوع األخالقي 
والفكري لكل عرق، وأشارت بشكٍل خاص إلى 
تأثيراتها على التاريخ اإلنس���اني والسياس���ي 

للبشرية))). 
وس���عى علماء األنثروبولوجي���ا إلى توفير 
أس���اس أيديولوجي لتبني سياس���ة التوس���ع 
االس���تعماري؛ ففي عام 1863م قّدم »جيمس 
)1833-1869م(،   James Hunt هان���ت« 
الذي كان رئيساً للجمعية األنثروبولوجية، بحثاً 

 Michael Adas, Machines as the Measure of   (((
 Men: Science, Technology, and Ideologies of

.Western Dominance (Ithaca, 1989), p.291

 Gobineau, Arthur de, and Adrian Collins   (2(
 Translator. Inequality of human races. William

.Heinemann, London, 1915, pp.xiv�xv

بعن���وان »حول مكان الزنوج ف���ي الطبيعة«))) 
 ،On the Negro's  Place in Nature
زعم فيه أن الزنوج كانوا أدنى منزلة عقلياً من 
األوروبيين، وأنه يجب تصنيفهم على أنهم نوع 
من عرق أقل م���ن األوروبيين، ووافقه أعضاء 
آخرون ب���ارزون في الجمعية على هذه اآلراء؛ 
 Richard Burton »مثل »ريتش���ارد بيرتون
)1821-1890م( المستكش���ف والمستش���رق 
 Frederic »المشهور، و»فريدريك دبليو فارار
W. Farrar )1831-1903م( عالم اللغويات 
وعميد »كانتربي���ري« Canterbury الحقاً، 
 Winwood »والصحاف���ي »وين���وود ري���د
Reade )1838-187٥م(. والذين أكدوا على 
أن تط���ور العرق األدنى ه���ي عملية ال يمكن 
تس���ريعها، ومن ثم فإن أي فك���رة عن تعزيز 
الحضارة ف���ي إفريقيا كانت س���خيفة. وهو 
ما عّب���ر عنه »بيرتون« في ع���ام 1864م بأن 
األفارقة لم يكن لديهم هذه »القدرات العقلية 

الحالية، ولكنهم اكتسبوها من مالكيهم«))).
وظل���ت ه���ذه النظ���رة مس���يطرة على 
الكتاب���ات فيم���ا بع���د، واهتمت بم���ا ُعرف 
 Cultural »تاريخياً باسم »التطورية الثقافية
بالنظري���ة  متأثري���ن   ،Evolutionism
»الدارويني���ة« عن التط���ور الحيوي، من أجل 
البشرية،  والمجتمعات  اإلنسان  تطبيقها على 
فقاموا بدراس���ة الثقافة اإلنسانية من خالل 
للس���مات  التاريخية  البحث ع���ن األص���ول 
الثقافي���ة، واالعتقاد ب���أن الثقافة ما هي إال 

Hunt, James. “On the Negro›s Place in Na�   (3(
 ture.” Journal of the Anthropological Society of

.London, vol. 2, 1864, pp.xv�lvi

 Helly, Dorothy O. “‹Informed› Opinion on   (4(
Tropical Africa in Great Britain 1860�1890.” Afri�

.can Affairs, vol. 68, no. 272, 1969, p.199
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تراكم للنشاط المعرفي لإلنسان عبر الزمن. 
وفي هذا اإلط���ار نش���ر »إدوارد تايلور« 
-1832(  Edward Burnett Tylor
1917م( كتاب���ه )بحوث ف���ي التاريخ المبكر 
 Researchers into the )للجنس البشري
186٥م،   Early History of Mankind
والذي وصف في���ه المجتمعات غير األوروبية 

بالهمجية والبدائية))).
إن خالصة الفكر الغربي في هذا الجانب 
هي نس���بة جميع الفضائل إل���ى الغرب، في 
مقابل نس���بة الرذائل جميعها إلى الش���عوب 
األخ���رى المراد غزوها، إنه���ا المصالح التي 

تجعل الفكر تابعاً يختلق المبررات. 
فهذه النظريات التي تس���تند إلى كتابات 
تدع���ي أنه���ا علمية؛ ق���ام بوضعه���ا علماء 
إنثروبولوجي���ا أوروبيون، فتُرجمت وُش���رحت 
ووزع���ت، فكان له���ذه النظري���ات بالغ األثر 
على مثقفي تلك الفت���رة بما فيهم المفكرون 
األفارقة)))، فانبرى بعضهم للدفاع عن العرق 
الزنج���ي وتبرئته بنظريات أخ���رى عنصرية 

سوداء في مقابل العنصرية البيضاء.
ثالثًا: �إدو�رد بايدن و�أيديولوجية 

�ل�سخ�سية �الإفريقية:
كان���ت أول���ى المح���اوالت لمواجهة هذه 
الكتاب���ات األنثروبولوجي���ة واإلثنولوجية على 
هورتون«  »أفريكانوس  اإلفريق���ي  الجراح  يد 
)183٥-1883م(،   Africanus Horton
فقد نش���ر كتاباً في عام 1868م بعنوان )دول 

تاريخ  في  ف�سول  الأنثروبولوجيا:  ق�سة  فهيم،  ح�سين    (((
�ص   ،((986 فبراير  المعرفة،  عالم  )الكويت:  الإن�سان  علم 

.((04-(03(
�سدام  بين  ما  التاريخ  ا�ستمرارية  اإبراهيم،  ح�سن  اأحمد،    (2(
والن�سر،  للطباعة  المنهل  الح�سارات،  وح���وار  الم�سالح 

دم�سق: دار موؤ�س�سة ر�سال، 6)20م، ط)، �ص5).

والسكان  البريطانية  إفريقيا  وش���عوب غرب 
األصليي���ن، والدف���اع عن الع���رق اإلفريقي(
 West African Countries and
 Peoples, British and Native: And
 ،a Vindication of the African Race
مس���تخدماً خلفيته كجراح للرد على الحجج 
األنثروبولوجية؛ لفض���ح التحيزات العنصرية 
ضد األفارقة. بيد أنه قد س���بق ذلك محاولة 
م���ن باحث إفريقي ش���اب في ع���ام 18٥7م 
في كتاٍب نش���ره بعنوان )الدف���اع عن العرق 
اإلفريقي، دراس���ة موجزة للحجج التي تدعي 
 A vindication )دوني���ة العرق اإلفريق���ي
 of the African race: being a brief
 examination of the arguments in
وه���و   ،favor of African inferiority
 Edward W. »الدكت���ور »إدوارد بالي���دن
Blyden )1932-1912م(، والذي اس���تخدم 
الروايات التاريخية إلظهار الكرامة اإلنسانية 
لألفارق���ة، ليكون فيما بعد أول مفكر إفريقي 

يستخدم مصطلح »الشخصية اإلفريقية«))). 
كان إدوارد باليدن زنجياً، ولد في س���ان 
توماس ع���ام 1832م، هاجر إلى نيويورك في 
عام 1847م، للدخول إل���ى الجامعة، لكنه تم 
رفض���ه من ِقبل إح���دى الجامعات األمريكية 
بس���بب لونه، فهاجر إلى ليبيريا في إفريقيا 
عام 18٥0م ليصبح سياسياً ومنظراً رائداً في 
دراس���ة »الشخصية اإلفريقية«، فقد كان يرى 
أنه: »ال يس���تطيع أحد فهم وتفسير شخصية 

 Momoh, Abubakar. “Does Pan�Africanism   (3(
Have a Future in Africa? In Search of the Idea�

 tional Basis of Afro�Pessimism.” African Journal

of Political Science / Revue Africaine De Sci�

.ence Politique, vol.8, no.1, 2003, p.43
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اإلفريقي إال إفريقي مثله«))).
أدبيات���ه مصطلح  اس���تخدم باليدن في 
 Character Of »ش���خصية العرق الزنجي«
The Negro Race، وظل يس���تخدمها حتى 
طورها إلى مصطلح »الش���خصية اإلفريقية« 
في عام 1893م في محاضرة بعنوان »الدراسة 
والع���رق« Study and Race، وق���د س���بق 
ذلك بعامين مطالبة باليدن بكنيس���ة إفريقية 
مستقلة في 1891م))). خاطب باليدن الحضور 
بكلم���ات تدعو للفخر بالعرق الزنجي: »دعونا 
نتخلص من مشاعر العرق، دعونا نتخلص من 
ش���خصيتنا اإلفريقية ونفقدها- إذا كان ذلك 
ممكناً- لصالح عرق آخر... لكن الحقيقة أننا 
جئن���ا إلى هذا الك���ون كأفارقة، فليس هناك 

مجال ألن نكون شيئاً آخر«))). 
وأكد في خطابه أن هناك »مستقباًل كبيراً 
ينتظر العرق الزنجي«)))؛ فقد كانت أس���فاره 
ووجوده ف���ي إفريقيا، ومنش���وراته العديدة، 
ومحاضراته، قد س���اهمت في إعطائه صورة 
عن الشخصية اإلفريقية؛ بوصفه كاتباً زنجياً 

وأستاذ ودبلوماسياً فرض وجوده وتأثيره))).

Shepperson, George. “Notes on Negro Ameri�  (((
can Influences on the Emergence of African Na�

 tionalism.” The Journal of African History, vol.1,

.no.2, 1960, pp.299–300

 Lynch, Hollis R. “Edward W. Blyden: Pioneer  (2(
West African Nationalist.” The Journal of Afri�

.can History, vol.6, no.3, 1965, p.382

 see Wilson, Henry Summerville. Origins of   (3(
 West African Nationalism. Springer, 2016.

.pp.249�253

Esedebe, P.O. “Origins and Meaning of Pan�  (4(
 Africanism.” Présence Africaine, no. 73, 1970,

.p.124

 Irele, Abiola. “The Correspondence Of Edward  (5(
Wilmot Blyden (1832�1912).” Présence Afric�

وتركزت فلس���فة باليدن في فكرة وجود 
شخصية إفريقية مميزة، فقد دفعته دراساته 
بعمق إلى الكالس���يكيات، حي���ث أتقن اللغة 
اليوناني���ة والالتينية والعبرية، مما جعله ُملماً 
بتاريخ العالم القديم، ظهر ذلك في قدرته على 
إجراء تحليل أدبي للنص اإلنجيلي بس���هولة؛ 
ودراس���ة النص���وص التوراتية الت���ي تناولت 
الزنجي في بعض النصوص، بينما أش���ار إلى 
أمثلة من العصور القديمة لإلنجازات اإلفريقية 
وإس���هاماتها في الحضارة البشرية، كما أنه 
رفض االعتراف بتفوق الرجل األبيض، وأصر 
على أن التخلف اإلفريقي كان بس���بب الرق؛ 
وأنه لوال تجارة الرقيق، التي مارس���ها الرجل 
األبيض خالل اس���تعماره للعالم الجديد، لما 
تعرضت إفريقيا للحرب الداخلية واالنقس���ام 
السياسي والكساد االقتصادي، الذي جعل من 
الصعب على المؤسس���ات والثقافة اإلفريقية 

أن تزدهر))).

.aine, no.114, 1980, p.187

July, Robert W. “Nineteenth�Century Negri�   (6(
tude: Edward W. Blyden.” The Journal of Afri�

.can History, vol.5, no.1, 1964, pp.74�75

رأى باليدن أن »الدين 
اإلسالمي« قد ساعد في 

تنمية »الشخصية اإلفريقية«، 
وكذلك تطهير وتنقية 

العادات اإلفريقية
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واس���تطاع باليدن وضع نظريته الخاصة 
ح���ول الش���خصية اإلفريقية، ويُعتب���ر كتابه 
الزنجي(  والع���رق  واإلس���الم  )المس���يحية 
 Christianity, Islam and the Negro
Race ه���و األهم من بي���ن كتاباته؛ فقد حوى 
الق���در األكبر من أف���كاره عن الش���خصية 
اإلفريقي���ة، ويُعد باليدن الكاتب األكثر غزارة 
في غ���رب إفريقيا ف���ي الفترة بي���ن عامي 
18٥9م و1912م، حي���ث كان جمه���وره م���ن 
إفريقي���ا وخارجها؛ فهو خطي���ب مقنع يختار 
وموظف  ودبلوماسي  ومبش���ر  بدقة،  عباراته 
مدني وتربوي وصحافي وكالسيكي، وقبل كل 
شيء أحد مؤسس���ي أيديولوجية »الشخصية 
اإلفريقية«)))، وقد كان ألف���كاره حول كرامة 
الس���ود وتأكيده لواقع الش���خصية اإلفريقية 
تأثير أيديولوجي وسياس���ي كبير في جيل من 

األفارقة داخل القارة اإلفريقية وخارجها))). 
كان باليدن يعتقد كذلك أن التعليم الغربي 
من شأنه أن يقضي على الشخصية اإلفريقية، 
فطالب بجامع���ة إفريقية بدالً من ذلك، وأراد 
أن تت���م رعايته���ا من ِقبل الس���ود كجزء من 

استعادة احترام الذات الثقافية اإلفريقية. 
وا�صتن����د ف����ي فل�صفت����ه لل�صخ�صي����ة االإفريقية 

على خم�صة محاور رئي�صة، وهي: 
- أن للع���رق الزنج���ي إنجازات س���ابقة 
تُحسب له، وأن إفريقيا هي القارة التي سيُعيد 
فيها األفارقة والزن���وج من الواليات المتحدة 

Ayandele, E. A. “James Africanus Beale Hor�  (((
 ton, 1835�1883: Prophet of Modernization in

 West Africa.” African Historical Studies, vol.4,

.no.3, 1971, p.694

 Campbell, Horace. “The Rastafarians In  )) (2(
 The Eastern Caribbean.” Caribbean Quarterly,

.vol.26, no.4, 1980, p.43

وجزر الهند الغربية إحياء عظمتهم.
- وأن إفريقيا تمتلك مؤسسات اجتماعية 
فريدة من نوعها، وبخاصة المجتمع األنس���ب 

للسمات المميزة للقارة.
- وأن العم���ل الجماع���ي، وتوزيع اإلنتاج 
حس���ب احتياجات الشعب، هي ُمثُل اشتراكية 

يطبقها المجتمع اإلفريقي في مجال اإلنتاج.
- وأن األس���رة اإلفريقية الممتدة وتعدد 

الزوجات أفضل حل للمشكالت االجتماعية.
- وأن األفارق���ة يتمتعون بقدرات متأصلة 

تميزهم عن جميع الشعوب األخرى.
وجميع هذه المحاور تش���كل »الشخصية 

اإلفريقية«))).
كما قد ع���ارض باليدن الحضارة الغربية 
الحديثة؛ والتي كان���ت من وجهة نظره حاملة 
إل���ى الحضارات  ل�»س���موم العرق«، وع���اد 
ككالسيكيات  والفرعونية  والالتينية  اليونانية 
يمكن أن تُغذي إفريقيا فكرياً دون عنصرية. 

وكان بالي���دن من أوائ���ل المدافعين عن 
الترويج للغ���ات اإلفريقية واألغاني اإلفريقية 
والتقاليد الشفهية اإلفريقية كجزء من التعليم 
العال���ي. وقد ردد القس »جيمس جونس���ون« 
-1836(  James Holy Johnson
1917م( - من س���يراليون- أف���كاره، وطالب 
بمؤسس���ة إفريقية للتعليم العالي »يتمتع فيها 
اإلفريقي بخصوصيته بدون إزعاج من الرجل 

األوروبي«))).
وانتقد باليدن البعثات التنصيرية األجنبية، 

M. Yu Frankel, ‹Edward Blyden and the Con�  (3(
 cept of African Personality›, African Affairs, 73

.(292) (1974), pp.277�289

 Wandira, Asavia. «The African University in   (4(
.Development.» (1978), p.40
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واتهمها بأنها تسعى إلى فرض الطابع األوروبي 
على األفارقة، وحث باليدن على إنشاء كنيسة 

إفريقية مستقلة وغير طائفية))). 
كم���ا رأى باليدن أن »الدين اإلس���المي« 
قد س���اعد في تنمية »الشخصية اإلفريقية«، 
وكذلك تطهير وتنقي���ة العادات اإلفريقية من 
عناصرها الوثنية والُمريعة، كما ش���جع على 
االمتن���اع عن ممارس���ة الجنس خ���ارج إطار 
الدي���ن، ودعا إلى تعزيز الصناعة، وعمل على 

تقديم المنح الدراسية. 
كما أن »الدين اإلسالمي« رفض العنصرية، 
ودعا إلى المساواة، وأبقى على معظم العادات 
والمؤسس���ات اإلفريقي���ة، فاس���توعب الُكل 
ووحدهم من خالل تجاوز االنقسامات القبلية. 
عالوًة على ذلك ضمن حرية العقيدة، وس���مح 
للسود بتولي مقاليد الس���لطة والقيادة، وهو 
ما أش���ار إليه باليدن: بقوله »محمد- صلى 
الله عليه وس���لم- في إفريقيا ترك اإلفريقي 
س���يداً على نفس���ه ووطنه، وحينم���ا تمكنت 
المس���يحية من ترس���يخ وجودها في إفريقيا 
استولى األجانب على البالد، وحكموا السكان 

األصليين بصرامة شديدة«))).
وعل���ى الرغم م���ن أن مفه���وم »الوحدة 
اإلفريقي���ة« ل���م يكن قد تبلور ف���ي صياغته 
النهائية في تلك الفترة؛ فإن األفكار األساسية 
كان���ت بالفعل قد تش���كلت م���ن خالل جهود 
بالي���دن إلنش���اء جامعة في غ���رب إفريقيا، 
فق���د كان يعتقد أن أعضاء هيئ���ة التدريس 

Reid, George W. “Missionaries and West Af�   (((
 rican Nationalism.” Phylon (1960�), vol. 39, no.

.3, 1978, p.231

 Billingsley, Andrew. “Edward Blyden: Apostle  (2(
 of Blackness.” The Black Scholar, vol. 2, no. 4,

.1970, p.9

يجب أن يكونوا حصرياً من األفارقة والزنوج. 
كم���ا أراد أيضاً إصالح نظ���ام تعليم األفارقة 
بشكل أساسي، وهو ما جعله يطالب بضرورة 
التخلص من الكتب المدرس���ية األوروبية التي 
تقدم اإلفريق���ي على أنه »وثني أحمق«. ورأى 
ضرورة تعليم األفارق���ة كيفية التفكير وليس 

التقليد))).
إلى جانب ذل���ك؛ كان باليدن مقتنعاً بأن 
التحول الجذري فقط في نظ���ام التعليم من 
هذا النوع سيؤدي إلى تشكيل »الفكر القومي«، 
حيث ادعى أن األوروبيين كانوا مخطئين حين 
اعتق���دوا أنه إلتقان إنج���ازات الحضارة كان 
على األفارق���ة تقليد األوروبيين. وعلى الرغم 
من اعترافه بإنجازات الثقافة األوروبية؛ فإنه 
عاد وقال- عل���ى حّد تعبيره- بأنه: »يجب أن 
نُظهر أننا قادرون على الذهاب بمفردنا، وشق 

طريقنا بأسلوبنا الخاص«))).
كانت نظرية »الش���خصية اإلفريقية« عند 
باليدن أكثر من مج���رد مفهوم ثقافي فريد؛ 
لقد كانت جزءاً ال يتجزأ من فلس���فة شاملة، 
كان���ت أهدافها سياس���ية وتعليمية على حدٍّ 
س���واء، فقد رأى أن التعرض للثقافة والتعليم 
من ِقبل األوروبيين قد دمر الثقة بالنفس عند 
اإلفريقيين، وكذلك اإليمان بالقدرات الفطرية 
للش���عوب اإلفريقية. وبالنسبة له فإن إيقاظ 
الشخصية اإلفريقية س���يكون له عظيم األثر 
على بقاء األفارقة وتطورهم في المس���تقبل، 
لذا كانت محاوالته تنطوي على تطوير قاعدة 
فلس���فية وثقافية إفريقي���ة بحتة يمكن لألمة 

 Blyden, Edward Wilmot. Christianity, Islam   (3(
 and the Negro race. Black Classic Press, 1994,

.p.254

 .Ibid., p.90  (4(
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اإلفريقية أن تقف عليها))).
واس���تطاع أكثر زعماء الفكر السياس���ي 
اإلفريق���ي بع���د بالي���دن تبن���ي وتطوي���ر 
أيديولوجي���ة الش���خصية اإلفريقية، فأعادوا 
اكتش���اف أنفس���هم بدالً عن الهوي���ات التي 
ُفرض���ت عليهم، وأضفوا طابعاً رس���مياً على 
بعض تلك المش���اعر تح���ت مفاهيم: الوحدة 
اإلفريقي���ة pan Africanism، والزنوج���ة 
Négritude فيما بع���د. وحولوا االضطهاد 
والمعاناة التي عانى منه���ا اإلفريقي في ظل 
العبودية إلى حاف���ز إضافي لتطوير الوالءات 
والتحالف���ات الجديدة، فأصبح���ت »إفريقيا 
لإلفريقيي���ن«، ونُظم���ت مؤتم���رات الوحدة 
اإلفريقي���ة، وتمت الدعوة إل���ى إعادة تأهيل 
ماضي إفريقيا، واالعتزاز بالثقافة اإلفريقية، 
واألمل في مس���تقبل إفريقيا المجيد. فتشكل 
جيل من القوميين األفارقة دعوا إلى االعتزاز 
والفخر بالش���خصية اإلفريقي���ة في كتاباتهم 
 W. E. B. Du وخطبهم؛ مثل: ولي���م ديبوا
Bois )1868-1963م(، ومارك���وس جارف���ي 
)1887-1940م(،   Marcus Garvey
 George Padmore بادم���ور  وج���ورج 
 Kwame نكروما  وكوامي  )1903-19٥9م(، 
ويولي���وس  )1909-1972م(،   Nkrumah
نيريري Julius Nyerere )1922-1999م(، 
 Stokely Carmichael وستوكلي كارمايكل

)1941-1998م(، وغيرهم))).

 Shujaa, Mwalimu J., and Kenya J. Shujaa,   (((
 eds. The SAGE encyclopedia of African cultural

 heritage in North America. Sage Publications,

 .2015, pp.187�188

Harris, Michael D. “Confluences: Ile�Ife, Wash�  (2(
ington, D.C., and the Transafrican Artist.” Afri�

.can Arts, vol.30, no.2, 1997, p.34

�ل�سخ�سية  ن��ظ��ري��ة  ن��ق��د  ر�ب���ع���ًا: 
�الإفريقية:

تلقت نظرية الشخصية اإلفريقية لباليدن 
النق���د والدعم؛ حيث اتهم���ه منتقدوه بأنه- 
على عك���س تصريحاته المؤي���دة إلفريقيا- 
كانت أفكاره عن الش���خصية اإلفريقية نتاجاً 

للحضارة الغربية.
ويؤكد منتقدوه أن آرائ���ه حول العرق قد 
 G. W. F. تم اس���تقاؤها من كتابات هيجل
Hegel )1770-1831م(، وجوزيب���ي مازيني 
)180٥-1872م(،   Giuseppe Mazzini
 Johann Gottfried هي���ردر  ويوه���ان 
المدافعي���ن  )1744-1803م(؛   Herder

األوروبيين عن الوحدة العرقية والقومية.
كم���ا وقد ُوجهت له انتق���ادات أخرى بأن 
نظريته للشخصية اإلفريقية تشبه بشكل مثير 
للسخرية وجهات النظر العرقية التي يتبناها 
القادة البي���ض في جنوب إفريقيا لترس���يخ 
الفصل العنصري؛ فهي تُؤسس لفكرة الفصل 
بين األعراق كوحدات منفصلة، وقائمة بذاتها، 
ومعتمدة على ال���ذات. لذا فإن باليدن، الذي 
تكمن الشخصية اإلفريقية في صميم فلسفته، 
تمحورت أفكاره ح���ول الفروق العرقية، وهذا 
الس���بب نفس���ه هو الذي جعله يخضع لنقد 

كبير))).
وعلى الناحية األخرى؛ تم االحتفاء به كأول 
شخصية إفريقية حاولت ونجحت في صياغة 
فلسفة كاملة للش���خصية اإلفريقية، والتي لم 
تكن فقط جذاب���ة لمعاصريه؛ ولكن لألجيال 

التالية من المفكرين األفارقة أيضاً))). 

 Shujaa, Mwalimu J., and Kenya J. Shujaa,    (3(
eds. Idem., pp. 187�188

 LYNCH, Hollis R.: The Attitude of Edward W.   (4(
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���س  وعل���ى الرغم من تناقضاته؛ فقد أسَّ
لصعوٍد فك���رّي في غرب إفريقي���ا في نهاية 
القرن التاس���ع عش���ر، كم���ا كان���ت أفكاره 
وتحليالت���ه وبراهينه، بالرغ���م من أنها كانت 
متعارض���ة أحياناً ورومانس���ية أحياناً أخرى، 
ال تزال هدفاً للباحثين في الش���أن اإلفريقي، 

ومرجعاً فكرّياً وسياسّياً وتاريخّياً))).
ختامًا:

الش���خصية اإلفريقية ليست مجرد دعوة 
للتجدي���د األخالقي في مواجهة الش���دائد؛ 
إنها اعت���راف بميراث ثقاف���ي وديني وأدبي 
راسخ، يس���عى إلى إعادة إشعاله وسط عالم 
يس���عى للعولمة وس���لخ اإلفريقي عن هويته 
األصيل���ة، فالش���خصية اإلفريقي���ة لها آثار 
على فهم الديمقراطية، فبينما يش���يد الغرب 
بحكم األغلبية كمعي���ار لقياس الديمقراطية؛ 
فإن الديمقراطية اإلفريقية المس���توحاة من 
الش���خصية اإلفريقية تراعي األقلية، وينصب 
التركيز فيها على اإلجماع كش���كل من أشكال 
الديمقراطية، كما تعترف بتوافق اآلراء، وبأن 

لكل شخص حقاً أصياًل في االستماع إليه.
والش���خصية اإلفريقية لها تأثير سياسي 
على إنهاء االستعمار، كما قال يوهان جالتونج 
Johan Galtung: »لق���د اتخ���ذت ش���كاًل 
ظهر ف���ي موقفها الحازم من التحول الجذري 
للنظم التعليمي���ة الغربية وأمور أخرى كذلك، 
فافترضت قرارات سياس���ية متسقة مع خطة 

 Blyden to European Imperialism in Africa. In:

Journal of the Historical Society of Nigeria, Vol.

.III, No.2, 1965, pp.249�260

القومية  رائ���د  ب��الي��دن  »اإدوارد  رم�����س��ان،  ك��رم  نا�سر     (((
يناير  ع47،  اإفريقية،  قراءات  اإفريقيا«،  غرب  في  الإفريقية 

)202، لندن، �ص)2).

المجتمع المراد إنشاؤه أو إعادة إنشائه«))).
وتش���هد الخطابات الفكرية الحالية، حول 
القي���م الثقافي���ة اإلفريقية وطرق ممارس���ة 
األعم���ال التجارية، عل���ى إدراك أن إفريقيا 
ال يمكنها التطور باس���تخدام األطر الفكرية 
الغربية، وتش���ير العديد من المش���كالت في 
إفريقيا، مثل الفقر والحروب والفساد والقتل، 
إلى الحاج���ة إلى نقلة نوعي���ة جديدة داخل 
القارة، ولهذا الس���بب تقترح هذه الدراس���ة 
إجراء تحقيق عن الشخصية اإلفريقية كوسيلة 
لفهم وتشكيل س���لوك القيادة من أجل األمن 

والتنمية في القارة.
إن التح���دي القادم هو تح���دي اإلبداع؛ 
وال���ذي يج���ب عل���ى األفارق���ة المتعلمين 
فالهدف  اإلفريقية مواجهت���ه؛  والحكوم���ات 
الحقيقي من دراس���ة »الشخصية اإلفريقية«؛ 
هو إنش���اء وتأكيد هوي���ة إفريقية مميزة من 
خالل اإلب���داع ف���ي جميع المج���االت؛ في 
اللغة، واألدب، والفن، والفلس���فة. وس���تبقى 
الدول اإلفريقية الحديثة، ولس���نوات عديدة 
قادمة، دوالً متعددة اللغات، لكن يمكننا تعزيز 
إحساس���نا باألمة، وتعزيز ش���عورنا بالفخر، 
واستعادة احترامنا لذاتنا وكرامتنا، إذا تعاملنا 
مع ذواتن���ا بطريقة إبداعية، وبطرق تركز في 

إفريقيتنا وشخصيتنا �

 See: Tripathi, Deepak. Imperial Designs: War,  (2(
 Humiliation & the Making of History. Potomac

 .Books, Inc., 2013
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أهم األحداث
 

ماغوفولي: جون  التنزاني  الرئي�ض  ■ وفاة 
أعلن���ت نائب���ة الرئي���س التنزاني س���امية 
صولوح���و، عب���ر التلفزيون الوطن���ي، عن وفاة 
الرئيس ج���ون بومب ماغوفولي. ووفقاً لإلعالن 
الرس���مي؛ فإن وفاة الرئيس التنزاني تعود إلى 

وعكة قلبية استدعت نقله إلى المستشفى.
وكالة بانا برس– 2021/3/18م

■ المحكم���ة الد�صتوري���ة توؤك���د ف���وز محمد 
بازوم رئي�صاً للنيجر:

صدقت المحكمة الدستورية في النيجر على 
نتائج االنتخابات الرئاسية، مؤكدة انتخاب محمد 
بازوم، مرش���ح حزب الديمقراطية واالشتراكية 

الحاكم، رئيساً للجمهورية.
النيجري؛ حصل  العام  التلفزيون  وبحس���ب 
بازوم على ٥٥.66% م���ن األصوات في الجولة 
الثانية من االنتخابات الرئاسية التي عقدت في 
21 فبراي���ر، فيما حصل خصمه مرش���ح حزب 
التجديد الديمقراطي والجمهوري محمد عثمان 

على 44.34% من األصوات.
وكالة أبا نيوز- 2021/3/23م

�صا�ص����و نغي�ص����و  ف����وز  اإع����الن  ■ الكونغ����و: 
بن�صبة %88:

أعلنت لجنة االنتخاب���ات في الكونغو برازافيل 
فوز الرئيس دنيس ساس���و نغيس���و بوالية رئاسية 
جدي���دة، حيث حصل على نس���بة 88.٥7% خالل 
الجولة األولى من االنتخابات الرئاسية. بينما حصل 
المع���ارض التاريخي غي بري���س بارفيه كوليالس، 
الذي توفي في اليوم التالي لالقتراع متأثراً بإصابته 

بفيروس كورونا، على نسبة %7.84.
وكالة أبا نيوز– 2021/3/24م

■ العف���و الدولي���ة تتهم الجي����ض االإريتري 
بارتكاب مذبحة جماعية في تيغراي:

اتهم���ت منظمة العف���و الدولي���ة »القوات 
اإلريترية« بالقيام بمذبحة جماعية بحق مدنيين 
في والية تيغراي اإلثيوبي���ة، من خالل عمليات 
القتل بشكل منهجي، بحق المئات من المدنيين 
العزل في مدينة أكسوم، يومي 28 و 29 نوفمبر 

2020م.
وكالة أبا نيوز- 2021/3/2م

ف���وز  توؤك���د  الغاني���ة  العلي���ا  المحكم���ة   ■
»اأكوفو اأدو« في االقتراع الرئا�صي:

أكدت المحكمة العليا الغانية فوز الرئيس 
»نان����ا أدو دانكوا أكوف����و أدو«، في االنتخابات 
الرئاسية، ورفضت المحكمة الطعن المقدم من 
المرشح الرئاس����ي عن حزب المؤتمر الوطني 
الرئيس الس����ابق-  المعارض-  الديمقراط����ي 
»جون دراماني ماهام����ا«. وفاز الرئيس أكوفو 
أدو ف����ي االقتراع بنس����بة ٥1.٥9 بالمائة من 
األص����وات المعبر عنها؛ مقابل 47.36 بالمائة 

لماهاما.
وكالة بانا برس- 2021/3/7م

يعلن ف���وزه باالنتخابات  الحاكم  ■ الح���زب 
الت�صريعية في كوت ديفوار:

أعلن الحزب الحاكم ف���ي كوت ديفوار 
آداما  التش���ريعية، وقال  باالنتخابات  فوزه 
بيكتوغ���و المس���ؤول الثان���ي ف���ي تجمع 
والسالم:  الديمقراطية  أجل  الهوفويين من 
»كان هدفنا الفوز ب�60% من المقاعد، وقد 

حققنا ذلك«.
وكالة أبا نيوز- 2021/3/9م
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الجول���ة األولى من االقتراع الرئاس���ي. وحصل 
تالون على نسبة 86.36% من أصوات الناخبين، 

الذين بلغت نسبة مشاركتهم ٥0.17%.
وكالة بانا برس- 2021/4/14م

االنتخاب���ات  ف���ي  يف���وز  الحاك���م  ■ الح���زب 
الت�صريعية بالراأ�ض االأخ�صر:

أعلن رئي���س وزراء جمهوري���ة كابو فيردي 
)الرأس األخضر- سابقاً( »يوليسيس كورييرا دي 
سيلفا« فوز حزب الحركة من أجل الديمقراطية 
)ليبرالي( في االنتخابات التشريعية التي أجريت 
في البالد الواقعة غرب إفريقيا، مؤكداً أن حزبه 
نجح في إقناع مواطني )الرأس األخضر( بصحة 
سلوك الحكومة خالل فترة صعبة للغاية، وصحة 

مقترحاته للمستقبل.
وكالة أنباء الشرق األوسط- 2021/4/20م

■ مقت���ل الرئي����ض الت�ص���ادي اإدري����ض ديب���ي 
متاأثراً باإ�صابته خالل معارك:

أعل���ن التلفزيون الرس���مي مقت���ل الرئيس 
التش���ادي إدريس ديب���ي متأث���راً بإصابته في 
معارك ضد المتمردين في ش���مال البالد، وجاء 
مقتل ديبي غداة إعادة انتخابه لوالية سادس���ة 
بحصول���ه عل���ى 79.32% من األص���وات، في 
االقتراع الرئاس���ي الذي جرى ف���ي 11 أبريل، 

حسبما أعلنت اللجنة االنتخابية.
فرانس برس- 2021/4/20م

■ البرلم���ان يلغي باالإجم���اع قانون تمديد 
والية الرئي�ض ال�صومالي:

صوت مجلس الش���عب الصومالي باإلجماع 
لصال���ح إلغاء قانون تمدي���د والية رئيس البالد 
محمد فرماجو لمدة عامين، في خطوة قد تقود 
إلى انفراجة سياس���ية. جاء ذلك خالل جلس���ة 
عقدت لمناقش���ة قان���ون التمدي���د الذي أقره 

 30 ي�صتعي���د  الو�صط���ى  اإفريقي���ا  جي����ض   ■
مدينة بدعم ع�صكري رو�صي:

أعلن مدير ع���ام رابطة الضب���اط الروس 
من أجل األمن الدولي، ألكس���ندر ايفانوف، أن 
جيش إفريقيا الوسطى تمكن من استعادة حوالى 

ثالثين مدينة كانت تحت سيطرة المتمردين.
وق���ال ايفانوف: »بعد حوالى ش���هرين على 
انطالق عمليات جيش إفريقيا الوسطى لتحرير 
المدن الواقعة تحت سيطرة المتمردين، وبدعم 
من حلفائه ال���روس والروانديين، تمكن الجيش 

من استعادة نحو ثالثين مدينة«.
وكالة سبوتنيك- 2021/3/2٥م

عل���ى  ال�صيط���رة  يعل���ن  الدول���ة  تنظي���م   ■
مدينة �صاحلية في موزمبيق:

أعلن تنظيم الدولة »داعش« الس���يطرة على 
مدينة »بالما« الساحلية في شمال موزمبيق، إثر 
هجوم أدى إلى فرار اآلالف من سكان المدينة.

وش���ن التنظيم هجوماً مسلحاً على المدينة 
الصغيرة التي يقطنها 7٥ ألف نس���مة، والواقعة 
على بعد حوالى 10 كيلومترات من مش���روع غاز 
ضخم تديره مجموعة »توتال« الفرنسية، يتوقع 

أن يبدأ اإلنتاج فيه عام 2024م.
فرانس برس– 2021/3/30م

اإ�صماعيل عمر غيلة  ■ ف���وز رئي�ض جيبوتي 
بوالية خام�صة:

أعيد انتخاب رئيس جيبوتي المنتهية واليته 
إسماعيل عمر غيلة، بأكثر من 98% من األصوات 

لوالية خامسة مدتها خمس سنوات.
فرانس برس- 2021/4/11م

■ بني���ن: باتري�ض تالون يفوز بوالية ثانية 
بن�صبة %86:

أعلنت لجنة االنتخابات في بنين فوز الرئيس 
الحالي باتريس تالون بوالية رئاسية ثانية، خالل 
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المجلس نفسه الشهر الماضي.
والتصويت ج���اء إثر كلم���ة لفرماجو أمام 
المجلس، طالب خاللها بإعادة النظر في مشروع 
قانون التمديد، والعودة إلى اتفاق 17 س���بتمبر 

الماضي، الخاص باالنتخابات.
 وكالة أبا نيوز- 2021/٥/2م

الوطني���ة  االنتخاب���ات  توؤج���ل  اإثيوبي���ا   ■
الأ�صباب لوج�صتية:

قررت السلطات اإلثيوبية إرجاء االنتخابات 
الوطني���ة، الت���ي كان من المق���رر إجراؤها في 

الخامس من يونيو.
وأعلنت رئيس���ة هيئة االنتخاب���ات اإلثيوبية، 
بيرتوكان ميديكس���ا، أن س���بب إرجاء االنتخابات 
الوطنية السادسة في البالد يعود إلى تأخيرات في 
فتح مراكز االقتراع وتس���جيل الناخبين. ورجحت 
المس���ؤولة أنها تتوقع أال يزيد التأجيل عن ثالثة 
أسابيع، متعهدًة باإلعالن عن موعد جديد قريباً.
رويترز- 2021/٥/17م

الموؤقت  المال���ي  الرئي����ض  ■ غويت���ا يج���رد 
والوزير االأول من �صالحياتهما:

قال نائب رئيس السلطة االنتقالية في مالي، 
العقيد أس���يمي غويتا، إنه أقال رئيس السلطة 
االنتقالية: باه نداو، ورئيس الوزراء: موكتار وان.
ويته���م العقيد غويت���ا هذين المس���ؤوليْن 
بانته���اك الميث���اق االنتقالي والتفرد بتش���كيل 
الفريق الحكومي الجديد الذي أعلن عنه، وتميز 
بخروج عقيدين من المجلس العس���كري السابق 
هما: س���اديو كام���ارا م���ن وزارة الدفاع، حيث 
خلفه الجنرال س���ليمان دوكوري، وموديبو كوني 
من األمن ليحل محله الجنرال مامادو بالو، دون 

استشارة العقيد غويتا.
وكالة بانا برس- 2021/٥/26م

■  »داع����ض« يعلن وف���اة زعيم جماعة »بوكو 
حرام« النيجيرية:

أعلنت والية غرب إفريقي���ا التابعة لتنظيم 
»داعش«، في تسجيل صوتي، وفاة أبو بكر شيكاو، 

زعيم جماعة بوكو حرام اإلرابية النيجيرية.
وقالت رويترز إن ش���يكاو توفي يوم 18 مايو 
بعد تفجير عبوة ناس���فة عندم���ا طارده مقاتلو 
تنظي���م »داعش« بعد اش���تباكات مع���ه، وذلك 
بحسب تسجيل صوتي لش���خص قال إنه زعيم 

والية غرب إفريقيا، أبو مصعب البرناوي.
وأفاد المتحدث باسم الجيش محمد يريما، 
في بيان نقلته وسائل إعالم محلية، بأن عمليات 
الجيش جرى تنفيذها ف���ي مارس »بوكو حرام« 
بمنطقتي »ش���يبوك« و»اس���كيرا«، بوالية بورنو، 
الفتاً إلى أنه ت���م تحرير 11 رهينة كان التنظيم 

يحتجزهم.
كما عث���رت قوات الجي���ش النيجيري على 
مخبأ لألسلحة تابع للتنظيم في المنطقة ذاتها، 
حيث تمكنت القوات المنتشرة في »شيبوك« من 
تحييد تسعة مسلحين من »بوكو حرام« في كمين 
على طول محور ش���يبوك - دامبوا بوالية بورنو، 
واستعادت القوات سبع بنادق ايه كيه 47 وحررت 

3 مختطفين.
رويترز– 2021/6/7م

�ص���د  م���ن   %80 اإنج���از  تعل���ن  اإثيوبي���ا    ■
النه�صة:

أعلن مس���ؤول إثيوبي أن بناء س���د النهضة 
الذي تش���يده بالده على النيل األزرق يش���ارف 

نهايته، حيث بلغت األعمال الكلية نحو %80.
وق���ال المهن���دس غيديون أس���فاو، رئيس 
اللجنة الفنية اإلثيوبية لمفاوضات س���د النهضة 
ومستش���ار وزير المياه والري اإلثيوبي، إن نجاح 
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عملية الملء الثاني س���تمكن الس���د من ضمان 
الحماية ؛ لكونه س���يخزن نحو 18.4 مليار متر 

مكعب خلف السد؛ ما يجعله محمياً ذاتياً.
وأضاف المس���ؤول اإلثيوب���ي خالل منتدى 
تش���اوري نظمته جامعة دبربرهان بإقليم أمهرة 
)شمال(، شارك فيه عدد من الخبراء والمثقفين 
والعلماء والمس���ؤولين رفيعي المس���توى بشأن 
قضية س���د النهضة، أن أعمال البناء تش���ارف 
نهايته���ا حيث بلغ���ت األعمال الكلي���ة نحو 80 

بالمائة.
وأش���ار إل���ى أن إثيوبيا وصلت ببناء س���د 
النهض���ة إلى مرحلة ال رجعة فيها بعد أن وصل 
إلى 80%، وقال: »نتطلع إلى اكتمال هذا الس���د 

الذي أصبح حلم كل إثيوبي«.
وكالة »سبوتنيك«– 2021/6/7م

■ المعار�ص���ة ف���ي اأر����ض ال�صوم���ال تحق���ق 
فوزاً كا�صحاً في االنتخابات البرلمانية:

أعلنت اللجنة الوطنية لالنتخابات، أن حزبين 
معارضين في إقليم أرض الصومال المنش���ق في 
الصومال، فازا بأغلبية المقاعد في أول انتخابات 

برلمانية يجريها اإلقليم منذ 16 عاماً.
وقال���ت اللجن���ة إن ح���زب أرض الصومال 
الوطني الذي يطلق عليه اسم »وداني« فاز بعدد 
31 مقع���داً، من مقاعد البرلم���ان وعددها 82 
مقعدا في حين حص���ل حزب »العدالة والرفاه« 
عل���ى 21 مقعداً، أما ح���زب »الوحدة والتنمية« 

الحاكم فحصل على 30 مقعداً.
وكانت االنتخابات، تعطلت لمدة 10 سنوات 
بس���بب نزاع بين األحزاب الثالثة على تش���كيل 
اللجنة الوطنية لالنتخابات وتمت تس���وية هذا 

الخالف في اآلونة األخيرة.
وقال حزب���ا المعارضة في بيان مش���ترك: 

»في أعقاب اإلعالن عن نتائج االنتخابات أعلنا 
تحالفا سياس���يا لتحديد رئي���س برلمان أرض 
الصومال«، وذلك فيما يش���ير إلى أن الحزبين 

سيتفقان على مرشح موحد لرئاسة المجلس.
وأكد الحزبان اللذان فازا معا أيضا بأغلبية 
مقاع���د االنتخابات البلدية إنهم���ا يهدفان إلى 
التعاون في المجالس المحلية في مختلف أنحاء 

اإلقليم واختيار رؤساء البلديات.
رويترز– 2021/6/7م

■  تعيي���ن  �صوغي���ل ك���وكاال مايغ���ا القيادي 
بحراك 5 يونيو في مالي رئي�صاً للوزراء:

عين عاصيم���ي غويتا، الرئي���س االنتقالي 
في مالي، ش���وغيل كوكاال مايغا القيادي بحراك 
٥ يونيو رئيس���اً للوزراء، وكلفه بتشكيل حكومة 
جديدة، بعد أس���بوعين على اإلطاحة بالرئيس 

االنتقالي باه نداو.
 وس���تكون من مهام مايغا، البالغ من العمر 
63 س���نة، تشكيل فريق حكومي توافقي، يرضي 
مختلف األطراف السياس���ية وهيئات ومنظمات 

المجتمع المدني.
ويمتلك ش���وغيل خبرة سياسية تمتد ألزيد 
من 30 سنة، دعم خاللها الرئيس األسبق موسى 
ت���راوري، كما دعم الحقاً أم���ادو توماني توري، 

وعينه وزيراً للصناعة.
وتقلد شوغيل مايغا، منصب وزير لالتصال 
م���ن 201٥ إلى 2016 في عهد الرئيس إبراهيم 
بوبكر كيتا، المطاح به من طرف الجيش ش���هر 

أغسطس الماضي.
وسبق لش���وغيل مايغا، الذي عارض كيتا في 
نهاية حكمه، أن ترشح للرئاسة في سنوات 2002 
و2013 و2018، وكانت نتائجه تتراوح بين 2 و%3.
فرانس برس– 2021/6/8م
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يت�صاعف في 2050م، وموزمبيق تبداأ الت�صدير 2023م: الغاز  من  اإفريقيا  ■ ا�صتهالك 
قال تقرير إفريقي متخصص: إن اس���تهالك وإنتاج الغاز الطبيعي المس���ال في إفريقيا س���يظل أحد أسرع 
القطاعات الفرعية نمواً على مس���توى العال���م حتى عام 2040م، وأوضح التقرير، الذي أطلقته ش���ركة »إفريقيا 
للبترول والطاقة«، وبثته كالة APO المتخصصة في أخبار إفريقيا، أنه من المتوقع نمو اس���تهالك الغاز الطبيعي 
في إفريقيا بمعدل 3.3% سنوياً، ليصل إلى نحو 19٥ مليار متر مكعب في عام 202٥م، وإلى 380 مليار متر مكعب 

في عام 20٥0م.
وأشار التقرير إلى دور الغاز الطبيعي المسال في دفع عجلة تحول الطاقة في إفريقيا؛ موضحاً أنه من المقرر 

أن تصبح موزمبيق مصدراً عالمياً للغاز بحلول عام 2023م.
وكالة أبا نيوز- 2021/3/2م

19 دولة اإفريقية 22.5 مليون دوالر لدعم ال�صبكات الكهربائية: يمنح  الدولي  ■ البنك 
منح البنك الدولي 19 دولة إفريقية مبلغاً قدره 22.٥ مليون دوالر لدعم الشبكات الكهربائية المستقلة بها.

وبحس���ب بيان للبنك؛ فقد وافق البنك الدولي على تقديم 22.٥ مليون دوالر كتمويل إضافي لمش���روع دعم 
النفاذ إلى الكهرباء في إفريقيا عبر الشبكات الكهربائية المستقلة، لصالح 19 دولة إفريقية.

وبالنس���بة للدول التي وردت بالبيان فهي: بنين وبوركينا فاس���و والرأس األخضر وكوت ديفوار وغامبيا وغانا 
وغينيا كوناكري وغينيا بيساو وليبيريا ومالي والنيجر ونيجيريا والسنغال وسيراليون وتوغو والكاميرون وجمهورية 

إفريقيا الوسطى وتشاد وموريتانيا.
رويترز- 2021/3/14م

بفيرو�ض كورونا كلفت اإفريقيا اأكثر من 65 مليار دوالر �صهرياً: المرتبطة  ■ االإغالقات 
كلفت اإلغالقات المرتبطة بفيروس كورونا المس���تجد )كوفيد-19( إفريقيا حوالي 6٥ مليار دوالر ش���هرياً، 

حسب وثائق نوقشت خالل اجتماع يعقده خبراء في أديس أبابا حول التصنيع في إفريقيا.
وأوضحت الوثيقة، التي تس���تند إلى تقديرات لجنة األمم المتح���دة االقتصادية إلفريقيا، أن »فرض اإلغالق 
العام مدة ش���هر في عموم إفريقيا كلف القارة حوالي 2.٥ بالمائة من ناتجها المحلي الخام الس���نوي، أي حوالي 

6٥.7 مليار دوالر شهرياً«.
أخبار األمم المتحدة– 2021/3/21م

اإفريقيا تحتاج اإلى 12 مليار دوالر لتوفير اللقاحات: الدولي:  ■ البنك 
كش���ف البنك الدولي أن القارة اإلفريقية س���تكون بحاجة لحوالي 12 مليار دوالر، لتوفير اللقاحات المطلوبة 

وتوزيعها لتحقيق مستوى كاف من اللقاح.
وطالب���ت ورقة صادرة عن البنك وصندوق النقد الدولي بتمديد آخر لخدمة تأجيل ديون مجموعة العش���رين 
حتى نهاية العام، مشيرًة إلى »حاجة الدول النامية المتواصلة بشكٍل كبير للسيولة، وتدهور آفاق القدرة على تحمل 

الديون«.
وقالت الورقة إن األموال التي تحتاج إليها إفريقيا لمواجهة تفشي الوباء »كانت تقريباً نفس إجمالي مدفوعات 

خدمة الديون الرسمية المؤجلة بالفعل، من قبل 4٥ دولة«.
فرانس برس- 2021/4/7م

إفريقيا باألرقام
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■ »ال���دول اإلفريقية حققت إنجازات كبيرة في المجالي���ن االقتصادي واالجتماعي، وتلعب 
دوراً متنامي���اً في معالجة القضايا الملحة في األجن���دة الدولية. وفي إطار االتحاد اإلفريقي 
وعدد من الهيئات اإلقليمية يتوسع التعاون متعدد األطراف، ويجري تعزيز عمليات التكامل ذات 
المنفعة المتبادلة، إن موس���كو تدعم وبشكٍل ثابت الجهود الرامية إلى حل النزاعات المحلية، 
ومكافح���ة اإلرهاب والتطرف وتهريب المخدرات واألم���راض الوبائية، وغيرها من التحديات 

لألمن اإلقليمي والعالمي«.
الرئيس الروسي فالديمير بوتين، خالل كلمته التي وجهها إلى رؤساء الدول والحكومات 
اإلفريقية بمناسبة »يوم إفريقيا«.
روسيا اليوم- 2021/٥/2٥م
■ »يجب على الجميع أن يوجه أنظاره إلى إفريقيا في الوقت الحالي كس���وق رائجة لتداول 
العمالت المش���فرة، عدد المعامالت على منصة »باكسفل« تشهد زخماً هائاًل، باإلضافة إلى 
األسواق الرائدة في نيجيريا فإن األسواق الجديدة »تنفجر« كل يوم، ويتوقع أن تكون الكاميرون 
وإثيوبيا منافس���ين أقوياء ألسواق العمالت الرقمية الناش���ئة في السنوات القليلة المقبلة. إن 

إفريقيا تتبوأ موقع الريادة في استخدام العمالت المشفرة على المستوى العالمي«.
راي يوسف، الرئيس التنفيذي لشركة »باكسفل« Paxful الرائدة في مجال اإلقراض 
بالعمالت المشفرة، نقاًل عن موقع »كوين ديسك«.
موقع »كوين ديسك«- 2021/6/٥م
■ »إن فرنس���ا ستس���تثمر في زيادة إنتاج لقاحات فيروس كورونا المستجد المسبب لمرض 
»كوفي���د-19« في إفريقيا، للمس���اعدة في معالج���ة الفجوة في تواف���ر الجرعات بين الدول 
اإلفريقي���ة والغربية. إفريقيا تمثل نح���و 20% من حجم الطلب على اللقاح���ات، لكنها تقدم 
واح���داً بالمائة فقط من حجم اإلنتاج. كيف نزي���د إنتاج اللقاحات في القارة اإلفريقية؟.. في 
هذا الصدد س���تكون لدينا استراتيجية استثمارية لمساعدة هذه الصناعات على زيادة اإلنتاج 

وبسرعة كبيرة«.
الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون، في مؤتمر صحفي مشترك مع سيريل رامافوزا رئيس 
جنوب إفريقيا في بريتوريا.
موقع سبوتنيك بالعربي- 2021/٥/28م

قالوا عن إفريقيا
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يط���رح االنقالب العس���كري الثاني- الذي 
وقع مس���اء 24 مايو 2021م- في مالي، عندما 
قام الجيش باعتق���ال الرئيس باه نداو، ورئيس 
الوزراء مخت���ار أواني ووزير الدفاع س���ليمان 
دوك���وري، العديد من التس���اؤالت حول طبيعة 

العالقات »العسكرية - المدنية« في إفريقيا.
 إنَّه يتعلّ���ق بمفهوم الحكم »الدياركي«، وهو 
ترتي���ٌب سياس���ّي يصف وجود حكوم���ة ثنائية 
الطابع، يسيطر عليها بشكل مشترك المكونان 
العس���كري والمدني، وإن كانت األولوية بالطبع 

تُْعَطى للعسكريين.
 أعل���ن الجن���رال عاصمي غويت���ا، رئيس 
المجلس العسكري الذي قاد انقالب مالي عام 
2020م، أنه تمَّ عزل الرئيس ورئيس الوزراء من 
منصبيهما، وأن انتخابات جديدة س���تُْجَرى في 

عام 2022م.
هكذا بكل بساطٍة!! وكأن هذا الجنرال الذي 
كان يحتفظ بمنصب نائب رئيس الدولة قد خوَّل 

لنفسه أن يكون الرقيب األعلى في البالد.
لقد تراءى للرئيس نداو أنه يملك الس���لطة 
بشكٍل ِفْعِلّي، ويحظى بدعٍم إقليمي ودولي؛ فقام 
بإجراء تغيي���ر حكومي خرج على إثره اثنان من 
قادة انقالب العام الماضي، وذلك دون موافقة 

الجنرال عاصمي غويتا.
مالي وعودة الروح لمفهوم »دياركية« الحكم:

جاءت فكرة »الدياركية«، وهي كلمة يونانية 
تعني »الطاب���ع الثنائي«، كترتيب سياس���ي ِمن 
م به ننام���دي أزيكيوي، أول رئيس  اقت���راح تقدَّ

لنيجيريا المس���تقلة وأح���د القوميين البارزين 
في البالد، كحل للصراعات على الس���لطة التي 
عصفت بنيجيريا منذ االنقالب العسكري األول 

في يناير 1966م.
كان الجيش قد رفض الفكرة في الستينيات، 
ولكن���ه عاد ليطرحها في عام 1999م، ولكن في 

ثياب ديمقراطية هذه المّرة.
ولعّل المدّقق في مضمون دس���تور نيجيريا 
الحالي، الذي واف���ق عليه الجيش في 29 مايو 
س لحكم الدياركية ولو من  1999م، يجد أنه يؤسِّ

طرٍف خفّي.
 لقد كان الدستور النيجيري الحالي إيذاناً 
ببدء ترتيب سياس���ي جديد، يشّكل حاًل وسطاً 
بي���ن رؤى »النظام البريتوري« أي »العس���كري 
الخالص« ورؤى المعارضة المدنية الديمقراطية.
إنه نم���وذج توافقّي، يطرح ح���اًل لمعضلة 
العالقات المدنية العس���كرية، من أجل الخروج 
من تح���ت عباءة النم���اذج المعرفي���ة الغربية 
المسيطرة، والتي تشترط مفهوم حيادية ومهنية 

المؤسسة العسكرية.
إنَّ هذا النظام الثنائي يعني طالقاً بائناً مع 
مفهوم »عدم تس���ييس الجيش«، أو مقولة: »إذا 
دخ���ل الجيش من الباب خرجت السياس���ة من 

الشباك«.
ومع ذلك؛ فإن الصياغات الدس���تورية التي 
تُفّض���ل الترتيبات »المركزية« على المس���توى 
الوطن���ي، وأن يكون الجيش في المركز، هي ما 

يميز هذا البديل الثنائي للحكم.

آراء ورؤى

اإفريقيا: في  الحكم  »دياركية«  وعودة  مالي  ■ انقالب 
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فالس���يطرة المركزية هي السمة الحقيقية 
للنظام الثنائي، بغّض النظر عن صعوبة التظاهر 
بالحكم من خالل شراكة متساوية بين المدنيين 

والعسكريين.
درو�ض اإفريقية:

أذكر أنه خالل الجولة الثانية من االنتخابات 
العامة ف���ي نيجيريا، عام 2006م، ألقى أحمدو 
علي، وهو ضابط س���ابق ورئي���س لجنة العمل 
الوطنية للحزب الحاكم، خطاباً جماهيرّياً جاء 
فيه: »إنَّ على الشعب أن يفهم أنه يعيش في ظل 
دولة الحامية العس���كرية، وأن عليه أن يتعلم إذاً 

الرضوخ إلرادة قائد الحامية«.
وفي مناسبة أخرى، في أغسطس 2018م، 
قامت مجموعة من الجنود بقيادة الوال موسى 
دورا، المدي���ر العام ألمن الدولة، بفرض حصار 
عل���ى مدخل البرلمان في محاول���ة لمنع نواب 
المعارضة من الدخول.. تصرُّف الس���يد دورا 
كان بمبادرٍة شخصية منه، في حين كان الرئيس 
محمد بخاري- وهو جنرال سابق- خارج البالد 
لفترة وجيزة.. وهن���ا يُظهر الحصار المفروض 
على البرلمان– وهو انتهاٌك واضح للدس���تور- 
مّرة أخرى كيف يمك���ن أن يمثل النظام الثنائي 
»الديارك���ي« عائقاً أمام تعزي���ز عملية االنتقال 

الديمقراطي للسلطة في إفريقيا. 
لي���س م���ن المس���تغرب إذاً أن الدس���تور 
النيجي���ري الحالي، الذي تمَّ إقراره قبل عقدين 
م���ن الزم���ان، كان بمثابة َرْفض كام���ل للبنية 
الفيدرالية األقل مركزي���ة، والتي كانت المبدأ 
الدافع الذي تمَّ االتف���اق عليه، بعد مفاوضات 
صعبة ومؤتمرات دس���تورية سابقة، في كلٍّ من 

نيجيريا وبريطانيا.

ف���ي عام 2014م؛ صدر كت���اب مهّم بعنوان 
)دولة الحامي���ة العس���كرية اإلفريقية: حقوق 
اإلنسان والتنمية السياس���ية في إريتريا(، قّدم 
هذا الكتاب تحلياًل مهّماً للسياسات التي جعلت 
إريتريا مثاالً جديداً لمأس���اة الدولة اإلفريقية. 
يتح���ّدث الكتاب ع���ن التداعيات السياس���ية 
والقانونية ل�»دولة الحامية العسكرية«: إننا أمام 
مجتمع عسكري بالكامل، وسيادة نمط »الخروج 

عن القانون«.
 لقد أفضت أدوات سياسة ما بعد التحرير 
الرئيس���ية، باإلضافة إلى التناقضات في الفكر 
السياسي للنخبة الحاكمة، إلى أن تدفع بإريتريا 
بعي���داً عن كلٍّ ِم���ن ِقيَم الديمقراطية ومس���ار 

التنمية واالعتماد على الذات.
 بالقطع؛ مفهوم الدياركية يُشّكل حاًل وسطاً 
بين دولة الحامية العسكرية من جهة؛ وطوباوية 
السيطرة المدنية على المؤسسة العسكرية من 

جهٍة أخرى.
كان الترتيب الذي حَدث في الس���ودان في 
أعقاب اإلطاحة بالبش���ير ع���ام 2019م إعادة 
لمفه���وم دياركية الحكم م���ّرًة أخرى، حيث تم 
تشكيل المجلس »العسكري - المدني« )مجلس 
الس���يادة( إلى جانب مجل���س وزراء تكنوقراط 

لقيادة السودان خالل فترة انتقالية.
على أن استقالة أحد أعضاء مجلس السيادة 
)السيدة عائشة موسى( تؤّكد ما ذكرناه، ويشّكل 
معضل���ة النظام الثنائي، وه���و تهميش المكّون 

المدنّي فيه.
وجاء في حيثيات اس���تقالة عضوة مجلس 
الس���يادة الس���وداني ما نصه: »أصبح المكّون 
المدنّي في الس���يادي وفي كل مستويات الحكم 
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مجرد جهاز تنفيذي لوجس���تّي ال يش���ارك في 
ُصنْع القرار، بل يخت���م بالقبول فقط لقرارات 

ة مسبقاً«. ُمَعدَّ
 ماذا حدث في مالي؟:

في الوق���ت الذي بدأت في���ه مالي تلتقط 
أنفاس���ها بعد االنقالب الذي قاده الجيش ضد 
الرئيس الس���ابق إبراهيم بوبك���ر كيتا، غرقت 
البالد مّرًة أخرى في السيناريو نفسه بعد إلقاء 

القبض على أركان الحكومة من المدنيين.
وبحسب عاصمي غويتا، نائب رئيس الدولة، 
فإن الرئيس ب���اه نداو ورئيس ال���وزراء مختار 
أواني كانا سيش���كالن فريق���اً حكومّياً جديداً 
دون استش���ارته، األمر الذي يش���هد »على نية 
مؤكدة لتخريب عملية االنتقال لتس���ليم السلطة 
للمدنيين«- حس���ب تقديره، وهكذا كان »ُملَْزماً 
بالتص���رُّف«، ووقف ه���ذه العملي���ة الُمخاِلَفة 

لنصوص الوثيقة الدستورية. 
كما هو ُمتَعاَرف عليه في مثل هذه األحداث؛ 
دعت بعثة األمم المتحدة في مالي )مينوس���ما( 
ومجموعة دول غرب إفريقيا )إيكواس( واالتحاد 
اإلفريق���ي والوالي���ات المتحدة إل���ى اإلفراج 
الفوري عن المدنيي���ن المعتقلين. ومن جهتها؛ 
دعت فرنس���ا إلى اجتماع طارئ لمجلس األمن 
الدولي بعد هذا »االنقالب«- بحس���ب ما أعلن 
وزير الخارجية الفرنسي جان إيف لودريان. كما 
أدان���ت عدة دول عملية االس���تيالء بالقوة على 

السلطة في مالي ِمن ِقَبل الجيش. 
لذلك؛ تعود البالد إلى حالة عدم االستقرار 
السياسّي نفسها، ومناخ عدم الثقة الذي استقر 
م في  في وج���دان المجتمع، وال ن���رى أّي تقدُّ

المستقبل المنظور!

خاتمة:

لقد بات واضحاً، من خالل الخبرة السياسية 
في إفريقيا في مرحلة ما بعد االس���تقالل، أن 
الجيش لن يترك المس���رح السياسي أبداً. ربما 
ل���م تَُعد االنقالبات العس���كرية بوجهها القديم 
عصري���ًة في كثيٍر م���ن دول إفريقيا، لكنَّ هذا 
ال يعن���ي أن الجيش يرفع يدي���ه عن ديناميات 

م في البالد. السيطرة والتحكُّ
في العقدين الماضيين؛ تعلَّم كثيٌر من أفراد 
النُّْخبَة الحاكمة في إفريقيا، ليس فقط ضمان 
الموافقة عل���ى تفضيالتهم السياس���ية، ولكن 
أيضاً تعيين الموالين لهم في مناصب رئيس���ية 

قبل االنسحاب رسمّياً من المشهد.
���ر لنا عودة االنقالبيين في  ولعلَّ ذلك يفسِّ
مالي بعد محاولة التخلُّص من اثنين من رجالهم 
األقوياء ف���ي الحكومة. يمك���ن أن نجد هؤالء 
األش���خاص الُمفّضلين للجي���ش في المناصب 
التنفيذية والتشريعية واألجهزة األمنية، وكذلك 
في مختلف اللجان والمجالس ِش���بْه الحكومية 

ة. والوكاالت االقتصادية الُمهمَّ
س���ة  وعل���ى الرغم من ذلك؛ تُحافظ المؤسَّ
العس���كرية على بن���اء أبراج ُمراَقب���ة في قلب 
الحكومة، تس���مح للجي���ش بالتدخل في الوقت 
ة. وقد يجد هذا  المناسب؛ باعتباره حامي األُمَّ
التدخل تأييداً شعبّياً جارفاً، األمر الذي يجعل 
»دياركية« الحكم في إفريقيا ذات أبعاد شعبويَّة 

غير خافية. 

 بقلم د. حمدي عبدالرحمن- نقاًل عن 
موقع قراءات إفريقية
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■ اقت�ص���اد جن���وب اإفريقي���ا ي�ص���ل الأدن���ى م�صتويات���ه من���ذ 11 عام���اً ب�صب���ب تداعيات 
كورونا:

س����جل النش����اط االقتصادي لجنوب إفريقيا أول انكماش س����نوي له منذ 11 عاماً في عام 
2020م، بس����بب جائحة »كورونا«، وذلك على الرغم من االنتعاش الذي شهده في الربع األخير من العام 

نفسه.
ووفقاً للبيانات الرس����مية، الصادرة عن وكالة »ستاتس����ا« لإلحصاءات، فقد انخفض الناتج المحلي اإلجمالي 
بنسبة 7% في عام 2020م بعد نمو بطيء بلغ 0.2% في العام السابق، ويُعد هذا االنكماش السنوي هو األول من نوعه 
منذ عام 2009م، ويعزى هذا االنخفاض بشكٍل أساسي إلى التراجع في النشاط الصناعي والتجاري وخدمات المطاعم 

والفنادق.
وكالة أنباء الشرق األوسط– 2021/3/11م

■ كينيا تطلق �صاروخين للف�صاء.. اأغ�صط�ض المقبل:
أعلن����ت وكالة الفض����اء الكينية اعتزامها إطالق صاروخين صغيرين من مركز »مالين����دي« الفضائي، بالتعاون مع 

جامعة روما اإليطالية، خالل شهر أغسطس المقبل.
وبحس����ب بيان لوكالة الفضاء الكينية؛ فقد ذكر مدير وكالة الفضاء الكينية الجنرال المتقاعد جيمس أرواسا: أنه 
من المقرر إجراء عملية اإلطالق باستخدام البالونات عالية االرتفاع، بدالً من الصواريخ العمالقة التي شاع استخدامها 
في ثمانينيات وتس����عينيات القرن الماضي، كمنصات إطالق للصواريخ الصغي����رة واألقمار الصناعية التي تتميز بقلة 

تكلفتها.
وكالة أنباء الشرق األوسط- 2021/3/17م

ال�صيخ مامادو تراورى رئي�ض المجل�ض االأعلى لالئمة بكوت ديفوار: ■ وفاة 
أُعلن في العاصمة االقتصادية اإليفوارية )أبيدجان( عن وفاة الشيخ مامادو تراورى، رئيس المجلس األعلى لألئمة 

والمساجد والشؤون اإلسالمية في كوت ديفوار.
وقال مصدر رس����مي: إن جثمان الشيخ  مامادو  تراورى سيوارى الثرى في مقبرة ويليامزفيل في وسط أبيدجان. 

وتأتي وفاته بعد أقل من عام على وفاة سلفه الشيخ بواكاري فوفانا، كما توافق أول أيام شهر رمضان.
والش����يخ مامادو تراورى، من مواليد عام 1944م، إمام وخطيب مس����جد ريفييرا غول����ف، في أبيدجان العاصمة 
االقتصادية لكوت ديفوار، وهو عضو مؤس����س للمجلس الوطني اإلس����المي، وعضو المجلس االقتصادي واالجتماعي 

والثقافي )أحد مؤسسات الدولة اإليفوارية(، وُمنح وسام ضابط النظام الوطني لجمهورية كوت ديفوار.
وكالة أبا نيوز- 2021/4/14م

في اإفريقيا: للقاحات  م�صنع  اأول  اإن�صاء  على  تعمل  ■ رواندا 
ق����ال الرئيس الروان����دي بول كاجامي إن بالده تجري محادثات إلنش����اء أول مصنع للقاحات mRNA »الحمض 

النووي الريبوزي المرسال« في إفريقيا، في الوقت الذي تكافح فيه القارة جائحة فيروس كورونا.
وتابع كاجامي- خالل حدث افتراضي هذا األسبوع نظمته اللجنة المستقلة للتأهب واالستجابة لمواجهة األوبئة-: 

»تعمل رواندا مع الشركاء لجلب أول منشأة لتصنيع لقاح الحمض النووي الريبوزي في إفريقيا«.
وكالة أنباء بلومبيرج- 2021/٥/9م

عين على 
افريقيا
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■ اإ�صابات كورونا في اإفريقيا تقترب من 5 ماليين حالة:
أعلن المركز اإلفريقي للس����يطرة على األمراض والوقاية منها أن إجمالي اإلصابات بفيروس كورونا المستجد »كوفيد 

19« في إفريقيا اقترب من تسجيل ٥ ماليين جنيه.
وكش����ف المركز التابع لالتحاد اإلفريقي أن إجمالي الوفيات في إفريقيا وصل إلى 132٥17، بينما بلغ إجمالي حاالت 

الشفاء عبر القارة 4447383، وتجاوزت اإلصابات 174 ماليين حالة منذ بدء انتشار الجائحة.
وتعاني القارة اإلفريقية من أدنى معدل للتطعيم ضد كورونا مقارنة بكافة قارات العالم، فدول إفريقيا تسلمت كميات 

شحيحة للغاية من اللقاحات، حتى مع توفرها فإن بعض الدول اإلفريقية تواجه معضلة إلقناع شعوبها بتلقي اللقاحات.
رويترز-2021/٥/30م

■ ا�صتنكار دولي لحجب تويتر في نيجيريا:
أعرب االتحاد األوروبي وبريطانيا والواليات المتحدة وكندا عن أس����فهم لتعليق نشاط »تويتر« في نيجيريا، بعد حذف 

شبكة التواصل االجتماعي تغريدة للرئيس محمد بخاري.
واعتبرت البعثات الدبلوماس����ية لالتحاد األوروبي والدول الثالث في بيان مش����ترك »أن حظر وسائل التعبير ليس هو 

الحل«.
وقال����ت إن »الطريق نحو نيجيريا أكثر أماناً يمر عبر المزي����د من االتصاالت وليس أقل«، مؤكدة ضرورة إقامة »حوار 

شامل« في أكبر دولة إفريقية من حيث عدد السكان و»مشاركة المعلومات الحيوية في زمن وباء كوفيد«.
وأعلنت الهيئات المش����غلة لالتصاالت في نيجيريا الس����بت أنها »امتثلت« لتوجيهات حكومي����ة بحجب تويتر. وقالت 
وزارة الثقافة واإلعالم: »علّقت الحكومة الفيدرالية إلى أجل غير مس����مى أنشطة خدمة التدوين القصير وشبكة التواصل 

االجتماعي تويتر في نيجيريا«.
وجاء ذلك بعد أن حذف تويتر تغريدة على حس����اب بخاري هدد فيها المسؤولين عن أعمال العنف الجارية في جنوب 
ش����رق نيجيريا ب�»الحرب معهم باللغة التي يفهمونها«، حيث تتهم الحكومة االنفصاليين بالوقوف وراءها. واعتبرت الشبكة 

االجتماعية أن بخاري انتهك قواعد االستخدام.
ونفت رئاسة الجمهورية السبت أن القرار جاء رداً على حذف تغريدة رئيس الدولة، مشيرة إلى مسائل تتعلق بمواجهة 

»التضليل واألخبار الكاذبة«، فيما أعربت الشركة في بيان عن »قلقها البالغ جراء هذا الحجب«.
وأش����ارت إلى أن »الوصول الحر إلى اإلنترنت المفتوح هو حق أساس����ي من حقوق اإلنس����ان في المجتمع المعاصر. 
سنعمل على إعادة وضع الخدمة إلى أولئك الموجودين في نيجيريا، الذين يعتمدون على تويتر للتواصل والربط مع العالم«.

يحظى تويتر بشعبية في نيجيريا حيث يبلغ متوسط أعمار مستخدميه 18 عاماً، ولعب دوراً مهماً في الخطابات العامة، 
إذ دعا ناش����طون عبره إلى إطالق س����راح 276 طالبة خطفتهن جماعة بوكو حرام، بينما اس����تخدمه كثيرون كمنبر خالل 

االحتجاجات المناهضة لعنف الشرطة التي اندلعت العام الماضي.
فرانس برس– 2021/6/7م

■ طائرات بدون طيار لتو�صيل اللقاحات الم�صادة لكوفيد في غانا:
تستخدم غانا - واحدة من أوائل الدول في العالم-  طائرات بدون طيار لنقل اللقاحات إلى أبعد مناطق الدولة الواقعة 

في غرب إفريقيا.
وقدمت شركة زيبلينغ، الشركة األمريكية المختصة في توصيل المنتجات الطبية خدمات في هذا المجال في الواليات 

المتحدة وغانا ورواندا.
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وبدأت زيبلينغ نشاطها في غانا في أبريل- نيسان 2019، ومنذ ذلك الحين وزعت ما يقرب من نصف مليون سلعة 
طبية. ومع ظهور فيروس كورونا المس���تجد واتساع دائرة انتشاره لتشمل كافة دول العالم، والسباق لتلقيح العاملين في 
مجال الرعاية الصحية وكبار السن في أسرع وقت ممكن، دخلت وزارة الصحة الغانية في شراكة مع عمالق اللوجستيات 
ي و بي أس UPS وزيبلينغ Zipline لتوصيل اللقاحات إلى المناطق الريفية التي يصعب الوصول إليها عن طريق البر.
وتبلغ أقصى مسافة يمكن أن تقطعها طائرة بدون طيار تابعة لشركة زيبلينغ 160 كيلومتًرا، ذهاباً وإياباً، بحوالي 
80 كيلومتراً لكل رحلة. وتستغرق كل رحلة حوالي ٥٥ دقيقة كحد أقصى، فيما يتطلب توقيت متوسط الرحلة من مركز 

التوزيع إلى المرفق الصحي المحلي من 30 إلى 40 دقيقة.
وتؤمن الش����ركة حالًيا خدمات توصيل اللقاح المضاد لكوفيد-19 لحوالي 7٥0 إلى 800 منشأة صحية بعيدة في 

غانا. وتمكنت طائراتها من تسليم ما يقارب 24990 جرعة من اللقاح حتى اآلن.
وتهدف الش����ركة إلى تقديم 2.٥ مليون جرعة في غانا، تغطي بش����كل أساسي سكان األرياف في البالد. وتطمح 
لتوس����يع نش����اطها ليش����مل كل نيجيريا ووالية كادونا. قدمت غانا حتى اآلن، ما مجموعه 1.23 مليون لقاح، بينما تم 
تطعيم 376 ألف شخص بشكل كامل. وكانت غانا، أول دولة تتلقى شحنة كبيرة من اللقاحات من خالل آلية كوفاكس، 

البرنامج العالمي الذي يهدف إلى الوصول العادل إلى لقاحات كوفيد-19.
أوروبا نيوز- 2021/6/7م

■ اأوغندا تغلق المدار�ض وتعلق التنقل لمواجهة ارتفاع اإ�صابات كورونا:
قرر رئيس أوغندا يورى موس����يفنى، االثنين، إغالق المدارس لمدة 6 أس����ابيع وتعليق التنقل غير الضروري بين 
المقاطع����ات، ف����ي محاولة لوقف الزيادة المقلقة ف����ي عدد حاالت اإلصابة بفيروس كورونا المس����تجد )كوفيد-19( 

المسجلة في األسابيع األخيرة بالبالد.
وقال موس����يفنى - حس����بما ذكر راديو »إفريقيا 1«، إن نسبة الحاالت الش����ديدة أو الحرجة بسبب »كوفيد-19« 
وكذلك الوفيات تشهد ارتفاعاً في هذه الموجة مقارنة باألعداد السابقة في الموجة األولى للوباء، موضحاً أن الدولة 
س����جلت معدالت إصابة ب�»كوفيد-19« أعلى بكثير في غضون أسبوعين عن تلك المسجلة على مدار فترة تتراوح من 

3 إلى 4 أشهر خالل الموجة األولى.
وأشار الراديو إلى أنه سيتم إغالق المدارس في البالد اعتباراً من اليوم لمدة 6 أسابيع ويحظر معظم التجمعات، 
باستثناء حفالت الزفاف وجنازات من خالل أعداد صغيرة، موضحاً أنه اعتباراً من يوم الخميس المقبل، يسمح فقط 
لمركبات الطوارئ والسياحة ونقل البضائع بالتنقل من منطقة إلى أخرى، بينما يتم اإلبقاء على حظر التجول حاليا من 

الساعة التاسعة مساء حتى الساعة الخامسة والنصف صباحاً حتى منتصف شهر يوليو المقبل.
وأفاد الراديو بأن معظم المتاجر واألسواق ستظل مفتوحة بشرط أن تمتثل لإلجراءات الصحية المتخذة من قبل 
الحكومة األوغندية، ولكن مع اس����تمرار غلق الحانات، حيث إن اإلصابات بالجائحة تزايدت خالل األس����ابيع األخيرة 

وكذلك عدد الحاالت الخطيرة.
كانت أوغندا قد اتخذت تدابير قوية لمكافحة وباء »كوفيد-19« في وقت مبكر من شهر مارس من العام الماضي، 

ونجحت الدولة أن تكون في منأى نسبياً من الفيروس.
يذكر أن أوغندا س����جلت حتى اآلن ٥2 ألفاً و93٥ إصابة بينها 383 وفاة، بينما تلقى 7٥0 ألف ش����خص الجرعة 

األولى من اللقاح، وحصل 3٥ ألفاً على جرعتي اللقاح، في دولة يبلغ تعداد سكانها نحو 4٥ مليون نسمة.
وكالة  أنباء الشرق األوسط – 2021/6/8م
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منظمات وهيئات

والتكامل اإلقليمي.
وم���ن هنا ت���م ت�صكيل مرك���ز تنمية الأربع���ة اأهداف 

رئي�صية، هي:
- الحد من اعتماد الدول األعضاء على الفصل 

العنصري في جنوب إفريقيا.
- إقام���ة روابط لخلق تكام���ل إقليمي حقيقي 

ومنصف.
- حش���د موارد الدول األعضاء لتعزيز تنفيذ 
بين  والمش���تركة  واإلقليمية  الوطنية  السياس���ات 

الدول.
- تضافر الجهود لتأمي���ن التعاون الدولي في 

إطار استراتيجية التحرر االقتصادي.
:SADC اإلى SADCC التحول من

جاء تشكيل SADC نتيجًة لعملية تشاور طويلة 
من ِقبل قادة الجنوب اإلفريقي على النحو اآلتي:

من���ذ ع���ام 1977م؛ أج���رى ممثل���و أنغوال، 
وسوازيالند،  وموزامبيق،  وليس���وتو،  وبوتس���وانا، 
وجمهوري���ة تنزانيا المتحدة، وزامبيا، مش���اورات 
نشطة، للعمل معاً كدول في خط المواجهة، وبلغت 
ذروتها في اجتماع لوزراء خارجية دول المواجهة في 
غابورون/ بوتسوانا، في مايو 1979م، الذي دعا إلى 
اجتماع للوزراء المسؤولين عن التنمية االقتصادية.

وعقد هذا االجتماع بعد ذلك في مدينة أروشا 
ى اجتماع أروش���ا  بتنزاني���ا، في يوليو 1979م, وأدَّ
إلى والدة مؤتمر تنس���يق التنمية للجنوب اإلفريقي 

SADCC بعد عام.
تم تش���كيل SADCC رس���مّياً في األول من 
أبري���ل 1980م، وتضّم جميع ال���دول ذات األغلبية 
الخاضع���ة للحكم في جن���وب إفريقي���ا، وأنغوال 

التعريف:
ه���ي منظمة حكومية دولية ته���دف إلى تعزيز 
النمو االقتصادي المس���تدام والع���ادل واالقتصاد 
االجتماع���ي، والتنمية من خالل أنظم���ة إنتاجية 
فعالة وتعاون وتكامل أعمق وحكم جيد وسالم وأمن 
دائمين، بين خمس عش���رة دولة عضو في الجنوب 

اإلفريقي.
تاريخ الن�صاأة:

س���ت الجماعة اإلنمائية للجنوب اإلفريقي  تأسَّ
SADC كمؤتمر تنس���يقي للتنمية SADCC في 
عام 1980م، وتحول���ت إلى مجتمع إنمائي في عام 

1992م.
كان س���لف مجموعة التنمية للجنوب اإلفريقي 
SADC ه���و مؤتم���ر تنس���يق التنمي���ة للجنوب 
اإلفريقي SADCC، الذي أنش���ئ في عام 1980م 
في لوساكا/ زامبيا؛ حيث تتم مناقشة هذه الخلفية 

.SADC وإنشاء معاهدة SADC حول تاريخ
وفي عام 1992م؛ اتفق رؤساء حكومات المنطقة 
على تحويل SADCC إلى مجموعة تنمية الجنوب 
اإلفريقي SADC، مع التركيز على تكامل التنمية 

االقتصادية.
تم تشكيل SADCC للنهوض بقضية التحرر 
السياس���ي الوطني ف���ي جنوب إفريقي���ا، ولتقليل 
االعتماد بشكٍل خاص على حقبة الفصل العنصري 
ف���ي جنوب إفريقي���ا؛ من خالل التنس���يق الفّعال 
الس���تخدام الخصائص المحددة ونقاط القوة لكل 

بلد وموارده.
الجنوب  تنمي���ة  أه���داف مجموعة  وتجاوزت 
اإلفريقي الحد من التبعية لتشمل التنمية األساسية 

:SADC االإفريقي  للجنوب  االإنمائية  ■ الجماعة 
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الديمقراطي���ة، وليس���وتو، ومدغش���قر، وماالوي، 
وموريش���يوس، وموزمبي���ق، وناميبيا، وسيش���يل، 
وجن���وب إفريقيا، وس���وازيالند، وتنزانيا، وزامبيا، 

وزيمبابوي.
روؤية ال�صادك:

تتمثل رؤية SADC في بناء منطقة يكون فيها 
درجة عالية من التنسيق والترشيد، لتمكين تجميع 
الموارد، لتحقيق االعتماد الجماعي على الذات، من 

أجل تحسين مستويات المعيشة لشعوب المنطقة.
ورؤية SADC هي رؤية مس���تقبل مش���ترك، 
مس���تقبل داخل مجتمع إقليمي يضم���ن الرفاهية 
االقتصادية، وتحسين مس���تويات المعيشة ونوعية 
الحياة، والحري���ة والعدالة االجتماعية والس���الم 

واألمن لشعوب جنوب إفريقيا.
مهمة ال�صادك:

تتمث���ل مهمة مجموعة تنمية الجنوب اإلفريقي 
SADC ف���ي تعزيز النمو االقتصادي المس���تدام 
والع���ادل والتنمية االجتماعي���ة واالقتصادية، من 
الة ومنتج���ة وتعاون وتكامل أعمق  خالل أنظمة فعَّ
وُحكم جّيد وس���الم وأم���ن دائمي���ن؛ حتى تظهر 
ال ف���ي العالقات  المنطق���ة كالعب تنافس���ي وفعَّ

الدولية واالقتصاد العالمي.
ومن أجل تحقيق هذه المهمة؛ تسترشد الدول 
األعضاء بالمب���ادئ التالية، كما هو منصوص عليه 

:SADC في المادة 4 من معاهدة
- المس���اواة في الس���يادة بين جمي���ع الدول 

األعضاء.
- التضامن والسالم واألمن.

- حق���وق اإلنس���ان والديمقراطية وس���يادة 
القانون.

- اإلنصاف والتوازن والمنفعة المتبادلة.
- تسوية المنازعات بالوسائل السلمية.

اأهداف ال�صادك:
تتمثل األهداف الرئيس���ية للمجموعة اإلنمائية 

وبوتسوانا وليسوتو ومالوي وموزمبيق وسوازيالند 
وزامبيا وزيمبابوي.

وّقع رؤساء دول وحكومات دول خط المواجهة 
وممثلو حكومات ليسوتو ومالوي وسوازيالند إعالن 
لوساكا »نحو تحرير اقتصادي« في لوساكا، زامبيا، 

.SADCC وِمن ثَمَّ ولد
 SADCC تم إضف���اء الطابع الرس���مي على
الحق���اً من خ���الل مذكرة تفاهم حول مؤسس���ات 
مؤتمر تنس���يق التنمية للجنوب اإلفريقي بتاريخ 20 

يوليو 1981م.
ف���ي عام 1989م؛ قررت قمة رؤس���اء الدول أو 
الحكومات المنعقدة في هراري/ زيمبابوي، أنه يجب 
إضفاء الطابع الرس���مي على SADCC  لمنحها 
الوض���ع القانوني المناس���ب، من خالل اس���تبدال 

مذكرة التفاهم باتفاقية أو ميثاق أو معاهدة.
في 17 أغس���طس 1992م، في قمة ُعقدت في 
ويندهوك/ ناميبيا، وّقع رؤس���اء الدول والحكومات 
ال  إعالن ومعاهدة SADC التي حّولت بش���كٍل فعَّ
 SADCC مؤتمر تنس���يق تنمية الجنوب اإلفريقي

إلى مجموعة تنمية الجنوب اإلفريقي.
تأسس���ت SADC بموج���ب الم���ادة 2 م���ن 
معاه���دة SADC م���ن ِقبل ال���دول األعضاء في 
SADC، ممثل���ة برؤس���اء دوله���ا وحكوماتها، أو 
ممثلين مفوضين حس���ب األصول، لقيادة التكامل 
االقتصادي للجنوب اإلفريق���ي، كما تحول الهدف 
ليشمل التكامل االقتصادي بعد استقالل بقية بلدان 

الجنوب اإلفريقي.
في 14 أغس���طس 2001م؛ وّقع رؤس���اء دول 
وحكومات الجماعة اإلنمائية للجنوب اإلفريقي في 
بالنتير/ م���الوي، اتفاقية لتعديل معاهدة الجماعة 
اإلنمائي���ة للجنوب اإلفريقي لع���ام 1992م، لوضع 

خطة التنمية االستراتيجية اإلرشادية اإلقليمية.
اأع�صاء ال�صادك:

 أنج���وال، وبوتس���وانا، وجمهوري���ة الكونغ���و 
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للجن���وب اإلفريقي SADC في تحقي���ق التنمية 
االقتصادي���ة والس���الم واألمن والنم���و، وتخفيف 
ة الفقر، وتعزيز مستوى ونوعية الحياة لشعوب  حدَّ
الجنوب اإلفريقي، ودعم المحرومين اجتماعّياً؛ من 
خالل زيادة التكامل اإلقليمي، المبني على المبادئ 

الديمقراطية، والتنمية العادلة والمستدامة.
وتتمثل أه���داف الجماع���ة اإلنمائية للجنوب 
اإلفريق���ي، كما ورد ف���ي المادة ٥ م���ن معاهدة 
الجماع���ة اإلنمائية للجن���وب اإلفريقي )1992م(، 

في:
- تحقيق التنمية والنمو االقتصادي، والتخفيف 
من حدة الفقر، وتحسين مس���توى ونوعية الحياة 
لش���عوب الجن���وب اإلفريقي، ودع���م المحرومين 

اجتماعّياً من خالل التكامل اإلقليمي.
- تطوير الِقَيم والنظم والمؤسسات السياسية 

المشتركة.
- تعزيز السلم واألمن والدفاع عنه.

- تعزيز التنمي���ة القائمة على االكتفاء الذاتي 
عل���ى أس���اس االعتم���اد الجماعي عل���ى الذات 

واالعتماد المتبادل بين الدول األعضاء.
- تحقيق التكامل بين االستراتيجيات والبرامج 

الوطنية واإلقليمية.
- تعزيز وتعظيم العمالة المنتجة واس���تخدام 

موارد المنطقة.
للموارد  المس���تدام  االس���تخدام  - تحقي���ق 

الطبيعية والحماية الفعالة للبيئة.
- تقوية وتوطيد الصالت والروابط التاريخية 
واالجتماعية والثقافية الطويلة األمد بين ش���عوب 

المنطقة.
جدول االأعمال الم�صترك لل�صادك:

يرتبط ج���دول األعمال المش���ترك للجماعة 
مباش���راً  ارتباطاً  اإلفريق���ي  للجنوب  اإلنمائي���ة 
بأه���داف الجماعة اإلنمائية للجن���وب اإلفريقي، 
وينشأ في المادة ٥ من معاهدة الجماعة اإلنمائية 

للجنوب اإلفريقي )1992م( بصيغتها المعدلة.
المش���ترك لمجموعة  ويرتكز جدول األعمال 
تنمية الجنوب اإلفريقي على سلس���لة من المبادئ 

والسياسات، بما في ذلك:
- تعزيز النمو االقتصادي المس���تدام والعادل 
والتنمي���ة االجتماعية- االقتصادي���ة التي تضمن 

التخفيف من حدة الفقر بهدف القضاء عليه.
- تعزيز القيم والنظم السياس����ية المشتركة 
والِقيَم المش����تركة األخرى، والت����ي يتم نقلها من 
والش����رعية  الديمقراطية  المؤسس����ات  خ����الل 

الة. والفعَّ
- تعزيز وتوطيد وصيانة الديمقراطية والسالم 

واألمن.
تحقيق المعايير الدولية:

بعد عدة س���نوات م���ن العم���ل المكثف على 
التطوير المؤسس���ي؛ تم االعتراف رس���مّياً بأمانة 
الجماع���ة اإلنمائي���ة للجنوب اإلفريق���ي في عام 
2012م بأنها تتمتع بمعايير دولية في المحاس���بة 

والتدقيق والرقابة الداخلية والمشتريات.
ومن خالل تلبية ه���ذه المعايير، وتحقيق هذا 
لة لتلقي وإدارة حزم  الوضع، أصبحت SADC ُمؤهَّ
المس���اعدة المالية باس���تخدام أنظمتها الداخلية 

وضوابطها.
وهذا النوع من الترتيب���ات، بموجب اتفاقيات 
المس���اهمة، يمّك���ن االتحاد األوروب���ي من تقديم 
المزيد م���ن الدعم المالي المباش���ر والمرن إلى 

.SADC
 وباإلضافة إلى ذلك؛ فإن الضوابط الداخلية 
وإج���راءات الرصد التي وضعته���ا أمانة الجماعة 
اإلنمائي���ة للجن���وب اإلفريقي ستحس���ن اإلدارة 
والش���فافية والمساءلة، وستؤدي إلى تحسين صنع 

القرار واإلدارة.

نقاًل عن موقع قراءات إفريقية
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فعاليات

■ انطالق الموؤتمر االإفريقي ال�صابع حول التنمية الم�صتدامة:
انطلق الملتقى اإلفريقي الس���ابع حول التنمية المس���تدامة، في برازافيل/ الكونغو، حول محور »بناء المستقبل بشكل 

أفضل.. نحو قارة إفريقية صامدة وخضراء، وإنجاز برنامج 2030 وأجندة 2063«.
ويس���مح هذا اللقاء السنوي إلفريقيا بتحضير الملتقى العالمي رفيع المس���توى حول التنمية المستدامة، وتنعقد هذه 

الدورة السابعة عبر تقنية التواصل المرئي، بسبب جائحة فيروس كورونا )كوفيد 19(.
ويه���دف الملتقى اإلفريقي للتنمية المس���تدامة الذي بادرت به لجنة األمم المتح���دة االقتصادية إلفريقيا، ومفوضية 
االتح���اد اإلفريقي، والمصرف اإلفريقي للتنمية، إلى االرتقاء بالتنفي���ذ المتكامل لبرنامج 2030 وأجندة 2063 اللذين يعزز 

كل منهما اآلخر.
وكالة بانا برس- 2021/3/2م

موؤتمرهم الخام�ض والثالثين: يعقدون  االأفارقة  المالية  ■ وزراء 
عق���د وزراء المالية والتخطي���ط األفارقة مؤتمرهم الخامس والثالثين، من 17 إل���ى 23 مارس 2021م في أديس أبابا 

بإثيوبيا، تحت شعار »التصنيع المستدام والتنويع في إفريقيا في عهد النظام الرقمي وفي سياق كوفيد-19«.
وتناول المؤتمر عدداً من المواضيع، من بينها النمو المستدام في عهد القطاع الرقمي ما بعد كوفيد-19، وإدارة الديون 
والتمويالت المبتكرة من أجل النجاعة الميزانية، ودور القطاع الخاص، كما خصصت مائدة مستديرة لدراسة مدى جاهزية 

إفريقيا لتمويل لقاحاتها الخاصة بها.
وكالة بانا برس- 2021/3/16م

■ خبراء اأمنيون يبحثون م�صكلة التمرد ب�صمال نيجيريا و�صبل تحقيق ال�صالم:
بحث خبراء أمنيون مع ممثلي منظمات المجتمع المدني، في اجتماعات بالعاصمة النيجيرية )أبوجا(، مشكلة التمرد في 

شمال شرق البالد والقضايا المتعلقة بالمصالحة والتسوية وإعادة اإلدماج، لمحاولة تحقيق السالم في المنطقة.
وشارك في تنظيم هذه االجتماعات، التي استغرقت يومين، مركز الحوار اإلنساني والوكالة الوطنية للتوجيه ومجموعة 

األزمات الدولية وشبكة منظمات المجتمع المدني بشمال شرق نيجيريا.
وقالت زيجواي أيوبا، رئيس���ة المكتب اإلعالمي لمركز الحوار اإلنس���اني، في بيان أصدرته، إن الدافع وراء عقد هذه 
الندوة هو جمع األطراف المعنية معاً للمشاركة في العمل من أجل إيجاد طريقة للمضي ُقدماً في عملية بناء السالم الوطني.
وكالة أنباء الشرق األوسط- 2021/3/31م

االجتماعي والحوكمة الر�صيدة« بم�صاركة اأكثر من 32 دولة اإفريقية: »النوع  عن  ■ ندوة 
عقد المعهد القومي للحوكمة والتنمية المستدامة الذراع التدريبي لوزارة التخطيط والتنمية االقتصادية في القاهرة ندوة 
افتراضية بعنوان »النوع االجتماعي والحوكمه الرشيدة«، ونظم الندوة شبكة التدريب لمعاهد اإلدارة في إفريقيا )تنمية( التابعة 

للمعهد، ونسق الندوة د. حنان رزق، رئيس شبكة تنمية، وتحدث فيها ساراس جاغوانث، مستشارة إقليمية باألمم المتحدة.
وشارك في الندوة 8٥ مشاركاً من أكثر من 32 دولة إفريقية، منها أوغندا، نيجيريا، ماالوى، كينيا، تنزانيا، توجو، غينيا، 
الصومال، جنوب السودان، موريشيوس، جنوب إفريقيا، س���يراليون، جمهورية الكونغو الديمقراطية، مصر، بنين، كوديفوار، 
زمبابوي، بوركينا فاسو، إسواتيني، الكاميرون، ليبيريا، السنغال، تشاد، مالي، غانا، أنجوال، رواندا، زامبيا، السنغال، النيجر.
وكالة أنباء الشرق األوسط- 2021/٥/8م
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دور الكنيسة القبطية المعاصر
في إفريقيا.. قراءة وصفية

�ل�قبط��ي��ة تاأ�س�ست  �ل�كن�ي�س��ة 
�لأرث�ذك�س��ية �لم�سرية 
ف�ي �لق�رن �لأول �لمي�ادي بك�ر�زة �لقدي��ض م�ار 
»مرق��ض �لر�س��ل«، وذل�ك بع�د مي�اد �لكني�س�ة 

ول�دى  فق�ط.  �س�ن��ت  بت�س�ع  �لعام�ة  �لم�س�يحية 
�لكني�سة �لقبطية �لأرث�ذك�سية �لم�سرية عاقات 
قديم�ة ب�س�رق �إفريقي�ا، كما �أنه�ا ُتعد �لكني�س�ة 

�لقبطية �لأم لاأرث�ذك�ض في �إفريقيا. 

د. ج�زيف ر�مز �أمين رزق �هلل
ق�س�م  �لقبطي�ة..  �لدر��س�ات  بمعه�د  �أ�س�تاذ 

�لدر��سات �لإفريقية  
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تعمل الكنيس���ة القبطية حالياً في إفريقيا 
من خالل س���تة من المطارنة واألساقفة، مع 
ع���دد كبير من الكهنة والرهبان والمكرس���ين 
والعلمانيين، ويمتد عمل الكنيسة ليشمل عدداً 
كبيراً من الدول اإلفريقي���ة في أنحاء القارة، 
كما س���يأتي بيانه في )ثانياً: خريطة الكنائس 

القبطية في إفريقيا(.
وقد أش���ار األنبا تواض���روس الثاني )4 
نوفمبر 19٥2م(، بابا اإلس���كندرية وبطريرك 
الكنيس���ة القبطي���ة األرثوذكس���ية، إلى رؤية 
الكنيس���ة للعمل التبش���يري في القارة فقال: 
»إن الحقل الكرازي واس���ع جّداً، ويحتاج دائماً 
إلى ُمكّرسين وُمكّرس���ات ذوي تأهيل مناسب 
للخدم���ة ف���ي هذه الب���الد، يعرف���ون لغاتها 
بالمثابرة  متس���لحين  وتقاليدها،  وثقافاته���ا 
والحب والبذل والتضحية، وبما يتناس���ب مع 
إمكانيات الكنيس���ة القبطية وقدراتها الكبيرة 

للعمل والخدمة في إفريقيا«))).
وال يقتص���ر عمل الكنيس���ة القبطية في 
إفريقيا، على الجانب الروحي فقط، بل أيضاً 
تعمل في المجال التنموي والتعليمي والصحي.
ففي الس���ودان مثاًل توجد مراكز لخدمة 
م فيه���ا التعليم الروحي  أطف���ال النوبة، يُق���دَّ
والدراس���ة مع تنمية المهارات وتقديم وجبات 
صحية لألطفال من خ���الل الكنائس واآلباء، 
أّما في الخرطوم، وبجوار الخدمات الكنسية، 
تعليمي���ة وكرنفاالت وخدمات  توجد خدمات 
م خدمات مدارس  طبي���ة، وفي الكنائس تُق���دَّ
األحد والتنمية البش���رية والخدمات الطبية، 

)))  البابا توا�سرو�ص الثاني: »الكني�سة واإفريقيا«، مجلة الكرازة 
)القاهرة: بطريركية الأقباط الأرثوذك�ص، العبا�سية) العدد 
9)20م،  يوليو   28-27 والأرب��ع��ون،  ال�سابعة  ال�سنة  ك2)، 

اأبيب«5« �ص، 735).

مع المس���اعدات العينية وخدمات الس���جون 
والمالجئ.

وتوجد في كينيا ونيروبي العاصمة عدد من 
الكنائس التي بها كل أنواع الخدمات الكنسية، 
مع وجود المستشفى القبطي )12 دوراً(، ومركز 
م من األمم  األمل Hope center، وهو ُمدعَّ
المتح���دة لرعاية مرضى اإليدز ضمن برنامج 
دولي، بجوار مركز للتدريب في ماس���ينو على 
التمريض والكمبيوتر واإللكترونيات والتفصيل 

والسباكة والنجارة.
وفي زامبيا هناك مستش���فى كبير وثالث 

مدارس بالتعاون مع اليابان. 
�لقبطية  �لكني�سة  ق���در�ت  �أوال: 

للعمل و�لخدمة في �إفريقيا: 
م�ص���در ق���وة الكني�صة القبطي���ة االأرثوذك�صية 

التاريخي والمعا�صر في اإفريقيا: 
تتضاف���ر العديد من العوامل واألس���باب 
التي تكفل للكنيس���ة القبطية، سواء في الوقت 
الحالي أو في المستقبل، القيام بدورها المتنوع 
في القارة اإلفريقية بصورة أكبر وأكثر انتشاراً 
وتأثي���راً، وتتناس���ب مع إمكانيات الكنيس���ة 

وقدراتها ومحدداتها الداخلية والخارجية.
األرثوذكس���ية  القبطية  الكنيس���ة  تمتلك 
المصرية عالقات متج���ذرة مع عدد من دول 
إفريقيا، ترجع بطبيعتها إل���ى القرون األولى 
للمسيحية، إذ كان كرسي بابا اإلسكندرية هو 
المهيمن على الكنائس األرثوذكسية التابعة له 

في إثيوبيا وإريتريا والسودان.
وكم���ا مرت السياس���ة في مص���ر بحالة 
من المد والجزر مع إفريقيا خالل الس���نوات 
الماضية، كذلك كان حال الكنيس���ة القبطية 
م���ع دول إفريقيا، إال أنه م���ع عودة مصر إلى 
أحضان القارة الس���مراء في المرحلة األخيرة 



124

تقارير
إفريقية

  ال�شنة ال�شابعة ع�شرة  -   العدد ) 49 (   يوليو 2021 م  –  ذو القعدة  1442هـ

نش���طت  الكنيس���ة القبطية في إفريقيا من 
جدي���د، عبر التوس���عات واالفتتاح���ات التي 
تواكبت مع رغبة البابا تواضروس الثاني، بابا 
المرقسية، في  الكرازة  اإلسكندرية وبطريرك 
الوصول بالكنيسة إلى كل قبطي في كل أنحاء 

العالم وبالقلب منه إفريقيا.
وتتميز الكنيس���ة القبطية ع���ن الكنائس 
الغربية بأنها ليس لها ماض استعماري، وأنها 
تمتلك فكراً يتالءم مع الفكر اإلفريقي، خاصة 
ف���ي النواحي الالهوتية، كم���ا يتطابق فكرها 
التبش���يري أيضاً مع ظروف القارة اإلفريقية 
ومقتضيات العم���ل بها، وهي تعمل على تعليم 
أبناء القارة من المس���يحيين وإعدادهم دينياً 
واجتماعياً »مهنياً«، ومن ثم فإن عملها وجهدها 
يجد صدى لدى الدول اإلفريقية التي تمارس 
فيها خدماتها... وإن كان نشاط الكنيسة كأي 
عمل يصادف عوامل معرقلة تحد من انطالقه، 
وعوامل مس���اعدة تساهم في دفعه، وبين هذا 
وذاك يتحدد مدى نج���اح العمل واألثر الناتج 

عنه في المحصلة النهائية.
�لقبطية  �لكنائ�س  خريطة  ثانيًا: 

في �إفريقيا: 
1- عالقة الكني�صة بالدول االإفريقية: 

النوب���ة  )ب���الد  بال�ص���ودان  العالق���ة  اأ- 
�صابقاً(: 

كان للكنيس���ة القبطي���ة ف���ي الس���ودان 
إيبارشيتان))): إحداهما في الخرطوم ويتبعها 
13 كنيس���ة، واألخرى تخدم مناطق أم درمان 
و عطبرة، ويتبعه���ا 10 كنائس، كما كان يوجد 
أيضاً 4 مدارس ثانوي���ة، وعدد من المدارس 
اإلعدادي���ة والمكتبات والن���وادي، وكان يُقّدر 

اأ�سقف،  اأو  مطران  �سعبها  يرعى  التي  المنطقة  ))) الأبر�سية: 
وي�ساعده الكهنة وال�سمام�سة. 

ع���دد المس���يحيين الذين يتبعون الكنيس���ة 
القبطية هناك بأكثر من 1/2 مليون. 

وقد ارتب���ط الوجود المصري للكنيس���ة 
القبطي���ة ف���ي الس���ودان بمراح���ل متعددة، 
البعض منه���ا- الذي يمث���ل المرحلة األولى 
له���ذا الوجود- ضارب في الق���دم، ويعود إلى 
وجود المس���يحيين األقباط ف���ي بالد النوبة 
منذ القرن الثاني الميالدي، وقد ساهمت هذه 
العالقة الخاصة لمصر م���ع جارتها الجنوبية 
في قيام تبادل ثقافي وحضاري متدفق بينهما، 
وفي تس���هيل عملية انتقال البش���ر واألنشطة 
التجارية منذ القدم. أيض���اً كّونت النوبة، مع 
مصر وبنتابوليس))) وإثيوبيا دعائم إمبراطورية 
روحية س���اهمت في التصدي وقتها )خاصة 
في القرن الس���ادس الميالدي( لإلمبراطورية 
الرومانية ذات الصبغة السياس���ية العسكرية، 
والتي ضمت كل شمال إفريقيا وكانت عاصمتها 

القسطنطينية. 
ترتب���ط المرحلة الثاني���ة بالفتح العربي، 
خاللها ظلت المس���يحية موجودة بالنوبة حتى 
القرن الخامس عشر ومرتبطة بسلطة الكنيسة 
القبطية، حيث اعتنق أكثر سكانها اإلسالم بعد 
ذلك، رغم ذلك يقال بأنه في القرن الس�ادس 
عش���ر كان هناك قرابة 16 كنيسة، وقد ألقت 
االكتش���افات األثرية التي تمت في الستينيات 
الضوء على صورة الحياة في النوبة المسيحية 
في العصور الوسطى.                                                                                 
أما المرحل���ة الثالثة؛ فه���ي ترتبط بفتح 
محم���د علي للس���ودان ع���ام 1821م، حيث 
أرسل إليه ضمن العاملين إلدارته هناك بعض 
أتاح  الموظفين المس���يحيين األقب���اط، مما 

المدن  اإقليم  يعني  ال��ذي  الروماني  بنتابولي�ص  اإقليم  )2) ه��و 
الخم�ص، ويقع الإفلبم حاليًا في �سرق ليبيا. 
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الفرصة لعودة المس���يحية األرثوذكس���ية إلى 
الظهور هناك بع���د أن غابت أربعة قرون عبر 
المصريين أيضاً، وتجدد كرس���ي النوبة، وهو 

عبارة عن بالد السودان. 
وقد استمر وجود الكنيسة القبطية هناك 
بش���عبها وكهنتها وأس���اقفتها إلى أن ظهرت 
الث���ورة المهدي���ة ف���ي الس���ودان، فتعرضت 
الكنيس���ة القبطية إلى ضغوط كثيرة كادت أن 
تنهي مالمح الوجود القبطي، ثم تجدد الوجود 
المس���يحي القبطي والكنسي المالصق له في 
أواخر القرن التاس���ع عشر، وأخذت الكنيسة 

القبطية وضعها الحالي. 
عالقة الكني�صة القبطية بجنوب ال�صودان: 

عل���ى الرغم م���ن أن الكنيس���ة القبطية 
في ش���مال الس���ودان تُعد من أقوى الكنائس 
الموج���ودة؛ فإن مركزها ف���ي الجنوب بعكس 
ذل���ك، إذ لم يكن في الجنوب أي كنيس���ة لها، 
ألن كل المس���يحيين الموجودين بالجنوب هم 

من الطوائف األجنبية ومن تبعهم. 
وعل���ى الرغم من ذلك؛ ظه���ر اهتمام من 
الكنيس���ة القبطية للعمل هناك، خاصة أن لها 
كنائس على الحدود الش���مالية للجنوب، فبدأ 
العمل في الجنوب منذ السبعينيات، حيث تمت 
سيامة أحد اآلباء الكهنة من الجنوبيين، واسمه 
القس/ بشارة، حيث كان يعمل في تلك األقاليم، 
وهو أحد أفراد البعثة الجنوبية التي درس���ت 
في القاهرة، وفي المعهد اإلفريقي بكوتسيكا 

)جنوب المعادي( في أواخر الستينيات.
وقد أسفر هذا العمل واالهتمام عن افتتاح 
أول كنيس���ة قبطية في م���ارس 2017م، وهي 
كنيس���ة س���ان جورج، كما تم افتتاح مدرسة 
س���ان مارك، وهي أول مدرسة تابعة للكنيسة 

القبطية هناك. 

وم���ع ذلك؛ فوجود الكنيس���ة القبطية في 
الجن���وب يواجه صعوبة، خاصة في ظل وجود 
جالي���ة كاثوليكي���ة كبيرة، وبع���ض الطوائف 
البروتستانتية، كما أن مجلس الكنائس العالمي 

يهتم أيضاً بالجنوب.
ب- العالقة بدول �صرق اإفريقيا: 

- الجذور التاريخية: العالقة باإثيوبيا: 
يعود الوجود التاريخي المصري في إثيوبيا 
إلى ما بين 4000-6000 سنة قبل الميالد، ألن 
المصريين واإلثيوبيين ينتمون لس���اللة واحدة 
هي س���اللة »حام بن نوح«: كوش، ومصرايم، 
فكوش ه���و الجد األكبر لإلثيوبيين، ومصرايم 

هو الجد األكبر للمصريين. 
ولقد تولت الكنيسة القبطية رعاية الكنيسة 
اإلثيوبية لمدة 1684 س���نة، منذ القرن الرابع 
المي���الدي، حيث تولى خالله���ا أكثر من 111 
مطران مصري من س���نة )330 الى 19٥1م( 
حين تولى أول مطران إثيوبي رئاس���ة إثيوبيا: 
وهو أبا جورجيوس، ثم رقي عام 19٥9م باسم 
األنبا/ باسيليوس على يد بابا األقباط كيرلس 
الس���ادس، وبعد هذا التاريخ تولت الكنيس���ة 

اإلثيوبية رعاية نفسها بنفسها.

تتضافر العديد من العوامل 
واألسباب التي تكفل للكنيسة 

القبطية القيام بدورها 
المتنوع في القارة اإلفريقية
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الم�صري���ة  الكني�صتي���ن  بي���ن  العالق���ة   -
واالإثيوبية: 

يحكم العالقة بين الكنيس���تين عدة ركائز، 
حكمت جوهر العالقة بينهما؛ إال أنه في القرن 
العش���رين، وخاصة مع وصول هيالسالس���ي 
للحكم، بل منذ أن كان ولياً للعهد عام 1916م، 
تأثرت هذه العالق���ة التاريخية؛ إلى أن وصل 
األم���ر إلى ح���ّد مطالبة الكنيس���ة اإلثيوبية 
باالنفصال، وقد تّم ذلك من خالل االستقالل 
الذاتي لكنيسة إثيوبيا وفقاً التفاقية 2٥ يونيو 
19٥9م، فيما بينها وبين الكنيس���ة المصرية، 
والتي بموجبها حصلت الكنيسة اإلثيوبية على 
استقالل كنيستها الذاتي، وتحقيق كل مطالبها 

بعد جوالت طويلة من المفاوضات. 
وفي عام 1990م؛ تم تشكيل لجنة مشتركة 
بين الكنيس���تين المصري���ة واإلثيوبية، وُعقد 
اجتم���اع أّولي لها بمصر ف���ي مارس 1993م، 
أعقبه عقد لقاء مشترك في أديس أبابا فيما 
بين الجانبين، وذلك خالل الفترة ما بين 9-1٥ 
فبراير 1994م، وتمت ف���ي هذه االجتماعات 
والمعّوقة  المعلق���ة  الموضوع���ات  مناقش���ة 
لتحسين العالقات بين الكنيستين، وتم االتفاق 
على إعداد بروتوكول مقترح )اتفاقية( لتنظيم 
العالقة بينهم���ا، وكان ه���ذا البروتوكول يُعد 
إنجازاً على صعيد العالقات بين الكنيس���تين، 
وخاص���ة أن الهوة قد تصاع���دت بينهما إثر 
التط���ورات السياس���ية التي حدث���ت بإثيوبيا 

والمصاحبة لنظام: مانجستو هيال ماريام. 
ويوج���د حالي���اً ممثل للكنيس���ة القبطية 
ف���ي إثيوبيا، وممث���ل للكنيس���ة اإلثيوبية في 
مصر، وكال الممثلَين يعمالن لخدمة الش���عب 

المسيحي لدى الدولتَين. 
الكنيس���ة القبطي���ة العديد من  وتق���ّدم 

الخدم���ات االجتماعية للكنيس���ة في إثيوبيا، 
خاصة في مجال الصحة، حيث ترس���ل عدداً 
من البعثات الطبية تقريباً كل شهرين أو ثالثة، 
ويتم تقديم العناي���ة الطبية المجانية، بجانب 
أن أبناء الكنيس���ة القبطية، وبخاصة األطباء، 
يقدمون خدمات على حس���ابهم الش���خصي، 
مثال: المجموعة التي أنش���أت »المستش���فى 
القبطي-الكندي«، ثم قاموا بإيجاره بعد ذلك، 
وهناك أيضاً: مدرس���تان  لمرحلة الحضانة، 
بجانب أن ع���دداً من المس���تثمرين األقباط 
أقاموا عدداً من المشروعات في إثيوبيا، مثل: 
ش���ركة فريش، ومصنع أدوية قبطي، وكذلك 

بعض المزارعين وغيرهم. 
الزيارات  الكنيس���ة في  تش���ارك  وكذلك 
واالحتفاالت الرسمية للبلدين، كما يعطى ممثل 
الكنيسة عادًة محاضرات، سواء بجامعة أديس 
أباب���ا أو بكلية الفنون، أو ببعض الس���فارات، 
تليفزيوني���ة وإذاعية وأحاديث  وتُنظم لقاءات 
صحافية. كما رتبت الكنيس���ة زيارتي األب/ 
ماتياس أوائل عام 2016م لمصر، وزيارة البابا 

تواضروس إلثيوبيا سبتمبر 201٥م))).
وقد كانت زيارة الباب���ا تواضروس مهمة، 
حي���ث زار البابا خاللها بعض مدن الش���مال: 
البابا  وأش���ار  أكس���وم، وجون���در، والليبال، 
تواض���روس إل���ى أن اله���دف األول من هذه 
الزي���ارة هو توطي���د الرواب���ط الروحية بين 
الكنيستين باالس���تناد على الخلفية التاريخية 
التي يعود تاريخها إلى الق���رن الرابع، فضاًل 
عن تركيزه خالل هذه الزيارة على المناقشات 

)))  مجموعة المحا�سرات التى األقاها اأ.د. جوزيف رامز اأمين 
على طلبة الدرا�سات العليا »ال�سنة الأولى«، بمعهد الدرا�سات 
الجامعي  العام  بالعبا�سية،  المرق�سية  الكاتدرائية  القبطية، 

9)2020/20م، بعنوان: »الكني�سة القبطية في اإفريقيا«. 
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بما يحقق س���بل التعاون مع الكنيسة اإلثيوبية 
لخدمة الش���عب اإلثيوبي، وخاصة من خالل 

الخدمات االجتماعية.
وحفل���ت الزيارة كذل���ك بلق���اءات البابا 
الرسمية والدينية والصحافية، كان من أهمها 
اس���تقبال الرئي���س اإلثيوبي له ف���ي القصر 
الجمهوري، وقد ح���ث الرئيس اإلثيوبي خالل 
االس���تقبال الكنيس���ة القبطية المصرية على 
االس���تفادة من العالقات طويل���ة األمد التي 
كانت تتمتع بها مع نظيرتها اإلثيوبية، في بناء 
الثقة المتبادلة بين الشعبين من إثيوبيا ومصر، 
واالس���تفادة من الجوار المشترك بنهر النيل.. 
وأن الكنيس���ة القبطية األرثوذكسية المصرية 
يمك���ن أن تلع���ب دوراً كبيراً في بن���اء الثقة 
المتبادلة بين الشعبين، ودعا الرئيس الكنيسة 
المصرية إلى تقديم دعوة للشركات المصرية 

لالستثمار في إثيوبيا))). 
- عالقة الكني�صة القبطية باإريتريا: 

صاح���ب اس���تقالل إريتريا ع���ن إثيوبيا، 
في مايو 1993م، رغب���ة أيضاً من جانبها في 
االرتباط بالكنيس���ة المصري���ة، وفي الوقت 
نفسه االس���تقالل الديني عن إثيوبيا، ومن ثم 
فقد قام الرئيس اإلريتري بزيارة البابا شنودة 
خالل ع���ام 1993م )نفس عام االس���تقالل(، 
وقال له: »إن إريتريا دولة مس���تقلة، ونريد أن 
تكون لها أيضاً كنيس���ة مس���تقلة«، وطلب منه 
أن يرس���ل وفداً من الكنيسة القبطية للتفاهم، 
وبعد مفاوضات عديدة انتهى األمر بأن قامت 
رئاسة الكنيسة القبطية برسامة خمسة أساقفة 

راج��ع:  لإثيوبيا:  البابا  زي��ارة  ح��ول  التفا�سيل  من  لمزيد    (((
)اأدي�ص  الإعالمي  المكتب  العربية:  م�سر  جمهورية  �سفارة 
زيارة  ودللت  اأبعاد  حول:  من�سور  غير  مجمع  تقرير  اأبابا) 

البابا لإثيوبيا )�سادر رقم: 397، بتاريخ: 7/))/5)20م«.

جدد إريتريين لكنيسة إريتريا، وتمت الرسامة 
بالفعل في بداية شهر مسرة القبطي الموافق 
1994/٥/19م، وذلك باللغة التجرينية، كما تم 
رسامة وتجليس البطريرك »فيلبس األول«، في 

إريتريا في 1998/٥/29م.
وبسيامة هؤالء األس���اقفة؛ تكّون المجمع 
الكنس���ي الجديد إلريتريا، والذي أّهل إريتريا 
لالنضمام إلى مجموعة الكنائس األرثوذكسية 

الشرقية.
بإريتريا حالياً  القبطية تتصل  والكنيس���ة 
عن طريق األس���قفية العامة للخدمات، ولعل 
الس���بب في ذلك يعود إلى حاجة إريتريا إلى 
تلقي المس���اعدات في العديد من المجاالت، 
والقي���ام بحملة من أجل التبرعات واإلرش���اد 
إلع���ادة البن���اء، وكان عدد المس���يحيين في 
إريتريا يُقّدر بحوالي 2 مليون نس���مة، يمثلون 
حوالي نصف عدد الس���كان، يعتنق معظمهم 

المذهب األرثوذكسي. 
وال شك بأن هذه العالقة الكنسية الجديدة 
فيم���ا بين مصر وإريتريا من ش���أنها أن توثق 
العالقات المتبادلة بين الدولتين في المجاالت 
كافة، وخصوصاً أن تلك العالقة الدينية قديمة 
قدم العالقة الدينية بين كنيستي مصر وإثيوبيا، 
وإن كان هناك عدة محددات تؤثر على مس���ار 
هذه العالقة في المستقبل، لعل أهمها: االتجاه 
نحو فصل الدين عن الدولة في إريتريا، إعادة 
تشكيل السياس���ات في إريتريا، معاداة إثيوبيا 

الرتباط الكنيسة اإلريترية بمصر. 
- عالقة الكني�صة القبطية بكينيا: 

كان وجود الكنيسة القبطية في كينيا يتمثل 
في 14 كنيس���ة، من بينه���ا دير ومركز قبطي، 
أم���ا في الوق���ت الحاضر؛ فق���د وصل عدد 
الكنائس القبطية ف���ي أنحاء كينيا حوالي 4٥ 
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كنيس���ة )بعضها مؤقتة، تجهز وقت الصالة(، 
وتقوم هذه الكنائس بتقديم الخدمات لش���عب 

الكنيسة. 
أم���ا بالنس���بة لمراكز التنمي���ة والمباني 
والخدم���ات األخ���رى؛ فيوج���د مستش���فى 
مارمرقس بنيروب���ي )طاقته في البداية كانت 
40 سريراً(، و3 مدارس حضانة )في نيروبي، 
كينيووي، نياماس���اريا، كيس���ومو(، و3 مراكز 
للتدريب المهن���ي للخياطة في كلٍّ من نيروبي 
وكيني���ووي )أوكامباني( وماس���ينو، كما توجد 
أرض مس���جلة باس���م الكنيس���ة القبطية في 
س���انجا نينيا بكينيا، بحيث أنه���ا معدة لبناء 

كنيسة أخرى عليها. 
يخدم في ه���ذه الكنائس أيض���اً 7 كهنة، 
من بينهم ٥ م���ن الكهنة الكينيي���ن المحليين 
المرس���ومين هن���اك، وراهب���ة، وحوالي 20 
شماس���اً محليين، ويُقّدر شعب الكنيسة هناك 

بحوالي 1٥ ألف نسمة.
ويوجد اآلن مستشفى كبير لديه 23 عيادة 
خارجية، وحوال���ي 200 س���رير، و30 طبيباً 
مصرياً، وحوالي 400 من العاملين المحليين. 
وأنشطة خدمية أخرى تشمل األطفال والشباب 

والشيوخ واألرامل واليتامى. 
وفي لق���اء معه )خ���الل زي���ارة الباحث 
لنيروب���ي( تحدث األب »إليش���ع« المس���ؤول 
بالكنيسة هناك عن الخدمة الكرازية اليومية، 
التي تق���وم خاللها الكنيس���ة بتعليم األطفال 
المبادئ المسيحية اإلنجيلية من واقع الكنيسة 

القبطية األرثوذكسية.
أما بالنسبة للخدمة الرعوية، فهي، مثل أي 
كنيسة قبطية تابعة للكنيسة األم، تتبع المنهج 
المتع���ارف عليه من ِقبل الكنيس���ة األم، وهو 
التفقد الش���هري للطفل في المنزل، ومتابعة 

ظروفه الدراس���ية واألسرية، حيث يوجد كثير 
م���ن األطفال ليس له���م أب أو أم، ويحتاجون 
إلى عناية خاص���ة، ويوجد من هؤالء األطفال 
كثي���رون، وأيض���اً تقّدم لهم عالج���اً مجانياً، 
ش���اماًل كل األدوية والفحص الطبي، بجانب 
عناية مادي���ة مثل دفع مصاري���ف المدارس، 
وكل ما يلزم التعليم تقوم به الكنيسة كأم لهم، 
فيصب���ح الطفل مرتبطاً بالكنيس���ة محباً لها 

جّداً))).
- عالقة الكني�صة القبطية بتنزانيا: 

يتمثل الوجود القبطي في تنزانيا في إنشاء 
كنيس���ة مارمرقس في »موسوما«، وقد بدأت 
خدمة الكنيس���ة القبطية ف���ي تنزانيا حديثاً، 
حيث بدأ األنبا/ بولس أسقف الكرازة الكنسية 
ف���ي القيام بأول زيارة لهم في 1997/4/20م، 
كما ُعقد اجتماع تحت رئاسته خالل الفترة من 
6/24 إل���ى 1997/6/30م، مع قادة الكنائس 
التنزاني���ة الراغب���ة في االنضمام للكنيس���ة 

القبطية.
ومن المناطق التي تش���هد عم���اًل مكثفاً 
للكنيسة القبطية في تنزانيا منطقة »موسوما« 
على جنوب خط االستواء. وقد تمكنت الكنيسة 
القبطية ف���ي أواخر عام 1997م من الحصول 
على قطعة أرض مس���احتها حوالي 6400م2، 
تقع في مدخل المدينة، حيث تم إنش���اء مركز 
للكنيس���ة القبطية يضم كنيسة، وبيت ضيافة، 

وعيادة وخدمات وغير ذلك. 
- عالقة الكني�صة القبطية باأوغندا:

ب���دأ العمل أيض���اً في أوغن���دا، وتقديم 
خدمات للكنيسة القبطية هناك، وكذلك تمت 

زيارات ولقاءات مع بعض التجمعات. 

زيارتي  في  »تاأمالت  اأمين،  رام��ز  جوزيف  د.  بقلم  مقال    (((
لإفريقيا«، )القاهرة: جريدة وطني)، )3 مايو، 8)20م.
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ج- عالقة الكني�صة القبطية بدول الو�صط 
االإفريقي: 

عالقة الكنيسة القبطية بزائير )جمهورية 
الكونغو الديمقراطية(.

يتمثل الوجود الحالي للكنيسة القبطية في 
زائير )الكونغو الديمقراطية( في ثالث كنائس، 

هي: 
1- كنيسة مارمرقس- كاتوبو.

2- كنيسة السيدة العذراء- لوبومباشي.
3- كنيس���ة األنبا/ أنطونيوس- )مبني من 

الطين(.
وتقع هذه الكنائس في شرق زائير )الكونغو 

الديمقراطية حالياً(. 
بالجن���وب  القبطي���ة  الكني�ص���ة  د- عالق���ة 

االإفريقي: 
- العالقة بجنوب اإفريقيا: 

بدأ عمل الكنيس���ة القبطي���ة في جنوب 
إفريقيا من���ذ الخمس���ينيات؛ ويتمثل الوجود 
الحالي للكنيس���ة القبطية بجنوب إفريقيا في 
تس���ع كنائس قبطية، من بينها المركز القبطي 
في جوهانس���برج، كم���ا يوجد مرك���ز تنمية 
متكامل ف���ي مدينة الكيب، وأيضاً مركز تنمية 
متكامل ف���ي نونجوما ناتال، ومش���روع مركز 
تنمية متكامل في باريز. ويُقّدر عدد المنتمين 
إلى الكنيس���ة القبطية هناك بحوالي 14 ألف 
نس���مة، باإلضافة إلى عش���رات من العائالت 
القبطي���ة، وتوجد بالطبع ف���ي إطار ممتلكات 
الكنيس���ة بي���وت ضيافة وحضانة ومس���اكن 

ومعهد الهوتي. 
وقد استطاعت الكنيسة القبطية في زمن 
قصير، منذ انتهاء النظ���ام العنصري بجنوب 
القارة ف���ي عام 1994م، أن تختص لنفس���ها 

وضعاً مميزاً هناك، وبالفعل فقد انضمت إلى 
مجل���س كنائس جنوب إفريقيا، حيث أصبحت 
أول كنيسة أرثوذكسية في المجلس، وذلك في 

يوليو 1994م.
ومع ذلك؛ فهي لها وجود ونش���اط واضح 
هن���اك، وتتج���ه ألعم���ال البناء والتش���ييد 
والخدم���ات، فض���اًل عن الجوان���ب الدينية، 
ومحاولة نقل التراث المسيحي إلى الوطنيين 
األفارق���ة المس���يحيين بلغاته���م الرئيس���ية 

كمجموعة لغات البانتو والزولو وغيرها))). 
مغزى ت�صكيل االإيبار�صية الجديدة: 

يُعد تشكيل اإليبارش���ية القبطية الجديدة 
في جن���وب إفريقيا في يوني���و 2019م عماًل 
مهم���اً أيضاً، حيث توجد الكنيس���ة المصرية 
الكبيرة في حي »ب���ارك فيو«، وهو أحد أرقى 
األحياء بجوهانسبرج عاصمة جنوب إفريقيا، 
وتمارس كل أنشطتها الروحية واالجتماعية، بل 
تمتد الرعاية ليس فقط لألقباط أو المنتمين 
لألرثوذكسية خاصة، ولكن للوطنيين األفارقة 

عموماً الذين عادت لهم حريتهم وكرامتهم. 
وقد تم تنصيب األنبا/ أنطونيوس مرقس 
مطراناً أو رئيساً ألساقفة جنوب إفريقيا، وقال 

)))  محا�سرات »الكني�سة القبطية في اإفريقيا«، م.�ص.ذ.

يجري نشاط الكنيسة القبطية 
في الغرب ببطء، ولم يتمدد 
هناك مثلما حدث في الشرق 

والجنوب
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البابا تواضروس: إن تنصيب األب أنطونيوس 
مرق���س قد جاء نتيجة أدائ���ه القوي وصالته 
الممتدة مع الكنائ���س والمجتمعات اإلفريقية 
وخبراته في العمل ف���ي إفريقيا منذ أكثر من 
»ثالثة وخمسين عاماً«، حيث بدأ الخدمة في 
إثيوبيا في الستينيات، وأمضى بها قرابة تسع 
سنوات، أعقبها أن رسمه البابا األنبا/ شنودة 
الثالث أس���قفاً لش���ؤون إفريقيا عام 1976م 
بنيروبي: عاصم���ة كينيا، وظل بها حتى أوفده 
البابا شنودة للعمل في جنوب إفريقيا 1998م، 
وخ���الل الفترة التي تربو على خمس���ين عاماً 
لم يتوان األنب���ا أنطونيوس مرقس عن خدمة 
الكنيسة والوطن في النواحي الوطنية والتنموية 
واالجتماعية والثقافية والتعليمية، والتي أثمرت 
عالقات طيبة وممتازة مع الوطنيين األفارقة، 
وثقة كبيرة في الكنيس���ة القبطية األم، والتي 

تُعد أقدم كنيسة في القارة))).
)زامبي���ا،  االإفريق���ي  الجن���وب  دول  باق���ي   -

زيمبابوي، ناميبيا(:
- زامبيا: 

يتمثل وجود الكنيس���ة القبطي���ة بها في 
كنيستين، هما:

1- المرك���ز القبط���ي في لوس���اكا، وبه 
كاتدرائية القدي���س مارمرقس، ومركز تدريب 
مهني للش���بان والشابات، ومس���اكن وقاعات 

للضيافة واالجتماعات، ومستشفى قبطي.
2- كنيسة أخرى في لوساكا، وهي كنيسة 
صغيرة. ولقد بدأت خدمة الكنيس���ة القبطية 
عام 1984م، ويوج���د بها كاهن مصري، وكان 
عدد المس���يحيين األفارقة المنتمين للكنيسة 

)))  د. جوزيف رامز اأمين يكتب: »البابا توا�سرو�ص والإيبار�سية 
في جنوب اإفريقيا«، الجمعة 4)/يونيو/9)20- )0: 8) �ص، 

�سدى البلد »موقع«.

القبطية هناك يُق���ّدر بحوالي 1000–1200، 
فضاًل عن 1٥ عائلة قبطية.

تطورت الخدمة هناك، وكان أهمها إنشاء 
الكنيس���ة المصرية لمستشفى تُعد هي األكبر 
في زامبي���ا، ت���م افتتاحها في نهاي���ة أبريل 
2019م، في فعالية ُرفع خاللها علم مصر إلى 
جانب علم زامبيا، وحضرها الرئيس الزامبي. 
وتمت أعمال اإلنش���اء في المستشفى القبطي 
الجديد بعمالة مصرية، وبمس���اعدة فريق من 
األطباء المصريين الذين قرروا االنضمام إلى 
العمل فيه وتقديم خدمة مجانية لفقراء البلد 
اإلفريقي، من خالل هذا المستشفى الذي يُعد 
مستش���فى خيرياً في الجزء األكبر منه، وتمت 
أعمال البناء والتجهيز بالمستشفى الذي يضم 
9 طوابق، تحت إش���راف األنبا بولس، أسقف 
إفريقيا. وخالل االفتتاح أبدى الرئيس الزامبي 
امتناناً بوجود الفريق الطبي، ووجه باالستعانة 
بهم في تدريب كوادر طبية أخرى في زامبيا. 

هذا، إلى جانب األنشطة المجتمعية التي 
تقوم بها الكنيسة، والتي تشمل مدارس مجانية 
لأليتام والفق���راء، ومراكز طبي���ة وعالجية، 

وغيرها. 
- زيمبابوي:

بدأت خدمة الكنيس���ة القبطي���ة بها عام 
1988م، ويخدم الكنيسة القبطية هناك كاهن 
مصري، يس���اعده مجموعة من الشمامس���ة، 
ويُقّدر ع���دد المس���يحيين األفارقة المنتمين 
للكنيسة القبطية هناك بألفي شخص، فضاًل 
عن خمس عائالت من المس���يحيين األقباط. 
ويتمثل الوج���ود القبطي بها في ثالث كنائس، 

هي:
1- كنيسة )دير( القديس األنبا/ أنطونيوس 

ومار مرقس، بهراري.
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2- كنيس���ة م���ار مرقس، بديماس���يكي 
)بمنطقة ماتشوناالند الشرقية(.

3- وكنيسة جديدة، في منطقة ايبورث. 
يضاف لذلك مبنى ملحق بالكنيسة األولى، 
يتكون من بيت ضيافة ومسكن، ومركز تدريب 
مهني للشبان والبنات، فضاًل عن مركز تنمية 

جديد في منطقة »دما«.
- ناميبيا: 

ب���دأ عم���ل الكنيس���ة القبطي���ة بها عام 
1990م، وإن كانت أعمالها غير دائمة، وتتم كل 
شهرين، وللكنيس���ة القبطية دير قبطي هناك 
باسم القديس األنبا/ أنطونيوس )تأسس عام 
1990م(، حيث تم شراء قطعة أرض مساحتها 
2134م في وندهوك Windhocck عاصمة 
ناميبيا، أقيم عليه���ا مبنى دير، وما يلحق بها 
من حجرات وجراجات ليكون مقراً للكنيس���ة 
القبطية في ناميبيا، وقد تم شراء األرض في 
1991م، كما تم تس���جيل الكنيس���ة الموجودة 
هناك أيضاً، وتوج���د أرض أخرى في مراحل 

التسجيل في ناميبيا. 
ه����- عالق���ة الكني�ص���ة القبطي���ة م���ع دول 

غرب اإفريقيا: 
)نيجيري���ا- غان���ا- الكاميرون– س���احل 

العاج– توجو(.
للكنيس���ة القبطية وج���ود فعلي في بلدان 
غرب إفريقيا، في س���احل العاج وتوجو وغانا 
ونيجيريا، إال أنه أقل من وجودها ونش���اطها 
في بلدان ش���رق إفريقيا ووس���طها وجنوبها، 
التي تش���هد حضوراً ونشاطاً واضحاً للكنيسة 
القبطية، على الرغم من ذلك فقد كانت هناك 
محاوالت مس���تمرة من جانب الكنيسة للعمل 
واالنتش���ار في غرب إفريقيا، ولكن صادفتها 

بعض المعوقات. 

- نيجيريا: 
كان للكنيس���ة القبطية رغب���ة في العمل 
واالنتش���ار بها منذ الخمس���ينيات، تواصلت 
المهمة عندما قام األنب���ا أنطونيوس مرقس، 
المط���ران الحال���ي لجنوب إفريقي���ا، عقب 
رسامته أسقفاً في السبعينيات، بزيارة الجوس 
)العاصمة الس���ابقة لنيجيريا(، وبدأت الزيارة 
في 1977/10/14م، حيث قضى بها خمس���ة 
أس���ابيع كاملة، ق���ام خاللها بإلق���اء عظات 
عدي���دة، كما قام بعقد الكثير من الجلس���ات 

واالجتماعات لتدبير شؤون الكنيسة.
- �صاحل العاج: 

بدأ عمل الكنيس���ة القبطية بشكل منتظم 
في س���احل العاج في فبراير 1999م، سبقها 
أن قام أس���قف ش���ؤون إفريقيا وقتها األنبا 
أنطونيوس مرق���س بزيارة لها لمدة عش���رة 
أيام في ش���هر أكتوبر 1998م، بناًء على دعوة 
وتش���جيع الس���فير القبطي المصري، الذي 
اهت���م كثيراً بتأس���يس كنيس���ة قبطية هناك 
قابلة لالمتداد إلى دول الغرب اإلفريقي. وقد 
أنجز ذلك، وتم تسجيل الكنيسة رسمياً هناك، 
وصدر مرس���وم باالعتراف بالكنيسة القبطية 
بوصفها هيئة رس���مية لها كل اإلمكانيات، وتم 
بناء كنيس���ة ومركز تنمية ومعهد الهوتي، وقد 
تسلم األسقف هذا المرس���وم في يده من يد 
وزير خارجية ساحل العاج في احتفال بمكتبه 

في وجود السفير المصري.
ولقد تم تقديم طل���ب إلى الحكومة هناك 
للحص���ول على أرض واس���عة ف���ي العاصمة 
أبيدج���ان، وفعاًل ت���م تحدي���د قطعة أرض 
مساحاتها عش���رة أفدنة في العاصمة لتحويل 
ملكيتها إلى الكنيس���ة القبطية، لبناء كنيس���ة 
عليه���ا ومرك���ز تنمية وس���كن للكاهن ومعهد 
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الهوت���ي، ويُق���ّدر عدد األقب���اط الموجودين 
في س���احل العاج بحوال���ي 6 عائالت، وعدد 

اإلثيوبيين بحوالي 20 عائلة. 
- توجو: 

بتوجيه من أسقفية ش���ؤون إفريقيا توجه 
القم���ص يوحنا رم���زي إلى دول���ة توجو عام 
2001م، وتعرف على األقباط المقيمين هناك، 
وتع���رف على مجموعة من الوطنيين من توجو 
وقام بتعليمهم، كما قام باالتصال بالس���لطات 
وتم تس���جيل الكنيسة القبطية هناك، كما قام 
بتأجير مقر في العاصمة لومي، وشراء سيارة 

وخدمة عائالت األقباط المقيمين هناك.
 وبش���كٍل عام؛ يجري نش���اط الكنيس���ة 
القبطية في الغرب بب���طء، ولم يتمدد هناك 
مثلما حدث في الش���رق والجنوب، ولم تقدم 
الكنيس���ة تفس���يراً واضحاً لعدم قدرتها على 
االنتشار في الغرب، ومع أن البعض يُرجع ذلك 
القالقل السياسية والمستوى االقتصادي  إلى 
واالجتماعي الصعب نس���بياً في هذه البالد، 
فإنه يمكن أن يقال إن القالقل السياسية أيضاً 

في الشرق ال تقل عنها في الغرب.
وربما يرجع الس���بب إلى وج���ود الخبرة 
التاريخية السابقة للكنيسة القبطية للعمل في 
الش���رق والجنوب، وأيضاً إلى انتشار اإلسالم 
والكنائس الغربية أكثر في بلدان غرب إفريقيا 
مقارنًة بمنطقة الشرق والجنوب، حيث وجدت 
الكنيس���ة القبطي���ة فرصة أكب���ر فيها للعمل 

واالنطالق. 
2- عالق���ة الكني�صة القبطي���ة بالمنظمات 

االإفريقية: 
القبطية عالق���ات متعددة مع  للكنس���ية 
المنظمات اإلفريقية، ونش���ير في هذا السياق 
إلى دور الكنيسة القبطية في تأسيس منظمة 

الكنائس اإلفريقية المستقلة بالقاهرة. 
فق���د قرر البابا ش���نودة الثالث تش���كيل 
منظم���ة الكنائ���س اإلفريقية المس���تقلة في 
الس���بعينيات )حيث اتصل بكنائس تسع دول، 
وحض���رت اجتماع���اً في القاه���رة/ مصر(. 
وباس���تخدام موارد األقباط لدع���م الكنائس 
منظمة  تأس���يس  تم  الش���قيقة،  اإلفريقي���ة 
الكنائ���س اإلفريقية المس���تقلة، وفي البداية 
تحرك���ت المنظمة لمعالجة ش���ؤون الكنائس 

اإلفريقية المستقلة في القارة اإلفريقية.
وتش���مل بعض الدروس الت���ي كان البابا 
ش���نودة الثالث يأخذها في االعتبار لمساعدة 
التعلي���م الالهوتي ف���ي الكنائ���س اإلفريقية 

المستقلة ما يلي: 
- تعريف الثقافة.

- دور الكنيس���ة األم ف���ي خدم���ة البعثة 
)التبشيرية(. 

- االرتق���اء بمعايير ق���ادة وخدم الكنائس 
اإلفريقية المستقلة في القارة اإلفريقية.

 وف���ي الواقع؛ هناك العدي���د من العوامل 
في مصر س���اعدت على التقارب مع الكنائس 
اإلفريقية، مثل وج���ود العديد من األضرحة، 
وتوافق الحوار المسيحي اإلفريقي مع التقاليد 
واألديان اإلفريقية، وعلى سبيل المثال: يعتقد 
ش���عب اليوروبا))) أنهم ينح���درون من مصر، 
ول���دى اإلثيوبيين أيضاً روابط وثيقة مع مصر 
)بونتالند، ش���رق الصومال الش���رق، وهكذا 
دواليك(، وهم مترابطون. وألن األفارقة عموماً 
لديهم طرائق متنوع���ة للتعامل مع العديد من 
الممارسات المشتركة؛ فإن التعمق في الثقافة 

ودول  وتوجو  وبنين  والكونغو  النيجير  من  اإثنية  جماعة    (((
اأخرى. ي�ستوطن معظمهم جنوب �سرق نيجيريا، ويطلق على 

موطنهم »يورولند«.
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اإلفريقية يُع���د مهماً للتعام���ل والحوار، مثل 
المس���يحي،  والزواج  الزوجات،  ثقافات تعدد 
تربي���ة األطف���ال، والموت واآلخ���رة، وتقديم 
المشورة بش���أن الصالة، والسحر، والشعوذة، 

والمعجزات، وغيرها))). 
�لقبطية  �لكني�سة  �أبعاد دور  ثالثًا: 

في �إفريقيا: 
دور الكنيس���ة القبطي���ة ف���ي إفريقيا له 
أبعاد متعددة، تجمع ما بين الدور السياس���ي 
)التنم���وي(، فضاًل عن  االجتماع���ي  والدور 
الدور الدين���ي أو الثقاف���ي والتعليمي، وعبر 
كل دور م���ن هذه األدوار انطلقت محاور تأثير 
الكنيس���ة القبطية في أكثر من اتجاه بالقارة، 
سواء صوب المساهمة في مقاومة االستعمار، 
وبعث القومي���ة اإلفريقي���ة، أو مكافحة الرق 
والتفرقة العنصرية، أو االتجاه نحو المساهمة 
في إقامة مؤسسات تنموية في عدد من الدول 
اإلفريقية: كالمستشفيات والمراكز الطبية، أو 
مراكز التدريب المهني للسيدات والرجال على 
الس���واء، فضاًل عن دور الحضانة واالهتمام 

بالطفل بصفة عامة.
وهن���اك عناصر التأثي���ر الثقافي الديني 
والتعليمي المس���يحي، والمتمثل���ة في القيام 
بأعمال الترجمة، أو نقل فكرة مدارس األحد 
إلى القارة اإلفريقية، أو إنش���اء المؤسس���ات 
التعليمية الدينية والمدنية على السواء، والتي 
كان للكنيسة القبطية السبق فيها، وخاصة في 

إثيوبيا والسودان. 
وبذلك؛ ف���إن الكنيس���ة القبطي���ة تقدم 

اإفريقيا، »ر�سم  )))  فيكتور ما�سيليو �ص مولوبي: جامعة جنوب 
عالقة بين الم�سيحية القبطية وتعاليم قدي�سهم مارمرق�ص، 
والكنائ�ص الإفريقية الم�ستقلة المعا�سرة«: حوار مع الأ�سقف 
https://orcid.org/0000� مرق�ص.  اأنطونيو�ص  القبطي 

0001�7824�1048

خدمات لألفارقة المسيحيين، ال تقل عن تلك 
الخدمات التي كانت تقوم بها الكنائس الغربية 
بالق���ارة، والتي كانت تتراوح م���ا بين التعليم 
والخدمات االجتماعية التي كانت تُقّدم خاصة 
لألطف���ال والمرأة، أو التصدي لبعض العادات 
يليه���ا الخدمات الطبية،  الموروثة،  والتقاليد 

وأعمال التوعية الصحية وغيرها. 
والتنم���وي  االجتماع���ي  ال���دور  اأبع���اد  اأ- 

المعا�صر للكني�صة القبطية في اإفريقيا: 
يُعد الدور االجتماعي والتنموي، الذي تقوم 
به الكنيس���ة القبطية، ف���ي العديد من الدول 
اإلفريقي���ة، من أه���م األدوار وأكثرها تأثيراً، 
حيث تُعد القارة اإلفريقي���ة أحوج من غيرها 
لممارسة هذا الدور، وخاصة أن معظم شعوب 
القارة اإلفريقية تعاني من مشكالت اجتماعية 
واقتصادية خطيرة، ولقد تمثل اهتمام الكنيسة 
القبطي���ة في إفريقيا في العم���ل االجتماعي 
والتنم���وي في مجاالت عديدة، منها: االهتمام 
بالعاطلين والفقراء، والعمل على تعليمهم مهن 
يعملون بها، ثم تدريب الطاقات الجديدة للعمل 

تولت الكنيسة القبطية رعاية 
الكنيسة اإلثيوبية لمدة 

1684 سنة، منذ القرن الرابع 
الميالدي، حيث تولى خاللها 

أكثر من 111 مطران مصري 
من سنة )330 الى 1951م( 

حين تولى أول مطران 
إثيوبي
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الكنسي والتنموي.
في الوقت نفسه؛ فإن النشاط التنموي الذي 
تقوم به الكنيسة القبطية ال يقتصر على األقباط 
المقيمين بإفريقيا، أو المسيحيين األفارقة، بل 
يش���مل كل السكان الموجودين في نطاق عملها، 
من منطل���ق أن التنمية االجتماعية الروحية هي 

عمل إنساني بحت يتساوى أمامه الجميع.
هذا، وقد مزج العمل االجتماعي التنموي 
للكنيس���ة القبطية في إفريقيا بين عدة أوجه، 
منه���ا الربط بين الرس���الة الديني���ة والعمل 
المهن���ي، وبخاصة الطب، والخدمة في القرية 
كأساس للعمل في إفريقيا، ثم القيام باألعمال 
الخيري���ة ومس���اعدة الفق���راء والمحتاجين، 
واأله���م في هذا الصدد ه���و: إقامة المراكز 
المهنية للتدريب والتعليم في العديد من الدول 

اإلفريقية، والعمل في مجال الصحة.
المدن���ي  والتعليم���ي  الثقاف���ي  ال���دور  ب- 

الحديث للكني�صة القبطية: 
ال يمكن فصل ال���دور الثقافي والتعليمي 
المدني الحديث الذي قام به بعض المسيحيين 
األقباط، س���واء في إثيوبيا أو الس���ودان، عن 
بقية األدوار وعن البعث���ات التعليمية القبطية 
الثالث���ة إلثيوبي���ا، نظراً إلى تأثي���ره في كال 
الدولتي���ن، كما أنه مّثل بداية فعالة النتش���ار 
الم���دارس المختلفة، وقد مه���د الطريق أمام 
الكنيسة القبطية لالستفادة من هذه المرجعية 
التعليمية والثقافية المهمة، وإمكانية نش���رها 

في أماكن أخرى من القارة. 
ويُعد ه���ذا الدور من أكبر األدوار وأكثرها 
أهمية في نطاق فعالية الكنيس���ة القبطية في 
إفريقيا، ليس فقط لعمق امت���داده وارتباطه 
ببداية انتشار المسيحية من مصر إلى جيرانها 
األفارقة، ولكن أيضاً لتجدده المستمر، وربطه 

ما بي���ن التعليم الدين���ي وأعم���ال الترجمة 
والنقل للكتابات المس���يحية المتعددة باللغات 
اإلفريقي���ة، وما بين التعليم المدني وإنش���اء 

المدارس والتثقيف العام.
وعل���ى الرغم من ذلك؛ فلم تحظ دراس���ة 
هذا الدور باالهتمام الكافي مقارنة باألنشطة 

الثقافية والتعليمية الموازية))).
ولقد قامت أسقفية ش���ؤون إفريقيا، منذ 
نش���أتها في الس���بعينيات، باالهتمام بترجمة 
كت���ب الصلوات والقداس���ات وكتب الخدمات 
الطقس���ية إلى حوالى 17 لغ���ة إفريقية، مما 
كان ل���ه أكبر التأثير في تعليم وعبادة األفارقة 
المس���يحيين، وقد تم طب���ع 14 كتاباً باللغات 
المحلية، وجاري إتم���ام ومراجعة كتب أخرى 

وطباعتها. 
وتركز هذا الدور في البنود االآتية: 

- العم���ل على نقل خب���رة خدمة مدارس 
األحد للكنائس اإلفريقية.

- تأثر الكنيس���ة اإلثيوبية بخبرة الكنيسة 
القبطية في خدمة مدارس األحد.

- العمل على إعداد كوادر إفريقية مدربة، 
ونقل الخبرات من الكنيس����ة القبطية لألفارقة 
)سواء عن طريق إنشاء المعاهد العلمية الدينية 
المتخصصة، أو إلقاء المحاضرات أو غيرها(.
- اس���تضافة الكوادر اإلفريقي���ة الدينية 

لتدريبها في مصر. 
- تعزيز االهتمام بالدراسات اإلفريقية في 
اإلكليريكية والمعاهد الدينية األرثوذكسية في 

مصر))).

)))  محا�سرات »الكني�سة القبطية في اإفريقيا«، م.�ص.ذ.
وحركة  اإفريقيا  ���س��وؤون  اأ�سقفية  »دور  رام��ز:  جوزيف  د.    (2(
الذهنية  ال��م��درك��ات  تكوين  ف��ي  القبطية  الأح���د  م��دار���ص 
البلد، الثنين 25/فبراير/9)20...  لالأفارقة«، موقع �سدى 
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ر�بعًا: روؤية م�ستقبلية لدور �لكني�سة 
�لقبطية في �إفريقيا: 

تتضاف���ر العديد من العوامل واألس���باب 
التي تكفل للكنيس���ة القبطية، سواء في الوقت 
الحال���ي أو في المس���تقبل، القي���ام بدورها 
المتنوع في القارة اإلفريقية بصورة أكبر وأكثر 
انتشاراً وتأثيراً، تتناسب مع إمكانيات وقدرات 
الكنيسة ومحدداتها الداخلية والخارجية، لكي 
تخدم ف���ي النهاية أو ف���ي المحصلة األخيرة 

الدور المصري ذاته في إفريقيا. 
وإذا كانت الكنيس���ة القبطية قد انطلقت 
بالفعل للعمل في أنحاء القارة، سواء كنسياً أو 
مؤسسياً، فإن األجيال الجديدة الشابة تمضى 
على الدرب نفس���ه، مع إجادة اللغات األجنبية 
واإلفريقية، وتعلم المزي���د عن أوضاع الدول 
اإلفريقية وكل م���ا يدور فيها، وما يتعلق بعمل 
الكنيس���ة القبطية في إفريقيا والممتدة حالياً 
ألكثر من 33 دولة إفريقية، وما يعنيه هذا من 
تصاع���د الدور المص���ري وتنامي قدرته على 

العمل والمنافسة في إفريقيا.
وفي تصوري: أن الدور المصري الكنس���ي 
في إفريقيا يج���ب أن يبدأ من إثيوبيا خاصة، 
كونها بلداً ل���ه الكثير من األهمي���ة والمكانة 

وحجم العالقات بين البلدين.
ويؤكد إمكانية القيام بهذا الدور أن معظم 
الكنائس القبطية األرثوذكس���ية، التي تجاوزت 
40 كنيسة في 9 دول بإفريقيا، ُوضعت في عهد 
البابا الراحل شنودة الثالث، الذي زار إفريقيا 
12 مّرة خالل وجوده على الكرسي المرقسي، 
كما أن الكنيس���ة في عه���د البابا تواضروس 
تمكنت من إنشاء وجود لها ألول مّرة في عدد 

في  الإفريقية  لل�سوؤون  العلمية  للجمعية  مقدمة  بحثية  وورقة 
موؤتمر الحوار العربى الإفريقى، نوفمبر 8)20م.

من الدول اإلفريقية، ومنها: جنوب الس���ودان، 
وماالوي، وأوغندا، والجابون، وتوجو.

كما أن هذا الوجود القوى للكنيسة القبطية 
األرثوذكس���ية؛ دعمته الكنيسة بإقامة المراكز 
الثقافية، والتغلغل في المجتمع اإلفريقي عبر 
المستش���فيات والمدارس والجمعيات األهلية 

وإرسال القوافل الطبية))). 
وال ش���ك بأن الكنيس���ة القبطي���ة بحكم 
خبرته���ا التاريخية التلي���دة، وبحكم أدوارها 
االجتماعية والتعليمي���ة الحديثة والمعاصرة، 
خاصًة في كلٍّ من: إثيوبيا والس���ودان، وبحكم 
إمكاني���ة اس���تفادتها من عمل اإلرس���اليات 
وتالش���ي األخطاء التي وقعت في الس���ابق، 
وبحكم تجرده���ا من النزعات االس���تعمارية 
والعنصري���ة، فإنها من الممكن أن تكون قادرة 
في ظ���ل إعدادها لك���وادر حقيقيين مثقفين 
على العمل واالمتداد للقيام بدورها في القارة 

اإلفريقية. 
ولعل من أهم مؤه���الت النجاح التي تتهيأ 
للكنيس���ة القبطية انتماؤها إلفريقيا، وحرصها 
على خدم���ة األفارقة وتعليمه���م، وربط العمل 
واالرتقاء  الخدمي،  االجتماعي  بالعمل  الروحي 
بالن���اس فكري���اً وثقافي���اً، ووطنية الكنيس���ة 
وخبراتها العريقة ف���ي إفريقيا، وعلى األخص 
في إثيوبيا، وكونها الكنيسة الرسولية األولى في 
الق���ارة، وعدم طمس التراث الوطني أو القومي 
لألفارقة، وعدم ف���رض لغة أو فنون أو معمار، 
أو أية وس���يلة من وسائل التعبير، على الكنائس 

والشعوب المنتمية للكنيسة القبطية �

الأع��وام  في  القبطية  الكني�سة  لأن�سطة  الباحث  متابعة    (((
الأخيرة باإفريقيا: جريدتي: الكرازة، ووطني.
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the Contemporary Role of 
the Coptic Church in Africa 
“Descriptive Reading”

Dr. joseph Ramez Ameen Rezk-Allah
Professor in Coptic studies Institute..African studies section

The Coptic Church currently answers its calling in Africa through seven Church Fathers and Bishops, together 
with a large number of priests, monks, consecrated persons and laypersons. 

The Fathers are: Bishop Pachomius, Bishop of al-Buhaira, Matrouh and North Africa; Anba Anthony Murcos, 
Bishop of South Africa who was appointed and promoted to Archbishop in June 19; Anba Srabamon, Bishop of 
Atbara, Omdurman and North Sudan; Anba Elia, Bishop of Khartoum and South Sudan; Anba Paul, General Bishop 
of Preaching in Africa; Anba Josef, the seventh General Bishop of Africa, who was ordained last March to serve four 
southern African countries; and Anba Biman, Bishop of Naqadah and Kous and Coordinator of Relations with the 
Ethiopian Orthodox Church. 

The services of the Coptic Church expand and grow in Africa day by day, not only in the spiritual sphere, but 
also in the developmental, educational and healthcare spheres. These are in addition to other services supervised 
by the pious Father David Lamei.

 First: Capabilities of the Coptic Church to Work and Serve in Africa
 Many factors and causes come together to guarantee, whether at present or in the future, that the 

Coptic Church plays its diverse role in the African continent in a greater, more widespread and influential manner 
commensurate with the capabilities of the Church and its internal and external determinants, to serve and complement, 
ultimately, the role of Egypt, itself, in Africa. 

Second: Map of Coptic Churches in Africa (Whereabouts and Influence)
1-The study reviews the level of the Church's relationship with the respective African countries themselves: 
A - The Coptic Church relationship with North Africa, or the five western cities (now Libya), the relationship 

with Sudan (formerly Nubia), and the relationship with Southern Sudan.
B- The Coptic Church relationship with East Africa: We review the historical roots of the relationship with Ethiopia 

and relations with Eritrea, and then the current framework of the relationship with the Ethiopian and Eritrean churches.
There is also the relationship of the Coptic Church with Kenya, Tanzania and Uganda.
C-   The Coptic Church relationship with the countries of Central Africa: the relationship with Zaire (Democratic 

Republic of the Congo).
D- The relationship of the Coptic Church with South Africa: Especially after the formation of the new Coptic 

Parish in South Africa in June 2019.  The relationship with other Southern Africa countries "Zambia, Zimbabwe, 
Namibia, Swaziland".

E- The relationship of the Coptic Church with West African countries: (Nigeria - Ghana - Cameroon - Ivory 
Coast – Togo)

2- The relationship of the Coptic Church with African organizations. 
Third: Dimensions of the Role of the Coptic Church in Africa: 
The role of the Coptic Church in Africa has many dimensions, and it combines a political role with a social 

"developmental" one, in addition to religious or cultural and educational roles. Through each of these roles the axes 
of influence of the Coptic Church extend in more than one direction on the continent, whether towards resisting 
colonialism, reinvigorating African nationalism, combating slavery and racial segregation or towards establishing 
developmental institutions in African countries like hospitals, clinics, or vocational training centers for women and 
men alike, as well as nurseries, and in caring for children in general. 

The Church furthermore touches on the elements of the "religious" and educational or cultural 
influence, represented in either translation work or by transferring the idea of   Sunday schools to the African continent, 
or by the establishment of both religious and civil educational institutions, in which the Coptic Church has been in 
the forefront, especially in Ethiopia and Sudan.

The Coptic Church therefore provides no fewer or less important services to Africans than those that used 
to be provided by western churches on the continent, and additionally, the Coptic Church excels in originality of 
approach and fostering a strong sense of belonging �
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Anthropology Scientific 
Racism And The Ideology Of 
The African Personality In 
The Nineteenth Century

Naser Karam Ramadan

This study attempts to present the concept of the African personality in its various 
contexts, starting with the anthropology allegations about inferiority of the Negro race, its 
obliterate, and the undermining of its value in human history, through the African intellectuals 
in the diaspora who faced these anthropological claims, and those who tried to refute the 
arguments of these allegations and disavow them, and this was for the first time in the 
nineteenth century.

It also seeks to shed light on the most important intellectual endeavors of 
anthropologists in the nineteenth century and earlier in order to establish a hierarchical 
structure of races through complex evolutionary stages, and in contrast, attempts were made 
by some African intellectuals to reject them, as he presented an integrated ethnic theory, 
which represents the basis to understand what is known as the African Personality and extent 
of reflect that African thought later.

The most important of these African attempts was led by Dr. Edward Blyden (19321912-), 
who used historical narratives to show the human dignity of Africans, to be later the first 
African intellectual to use the term African personality. He based his philosophy on the African 
personality on five main axes: the historical achievements of the Negro race, the restoration 
of the greatness of Africa; Africa›s possession of distinctive features of the continent, such 
as collective action and the distribution of production according to the needs of the people, 
and that the extended African family and polygamy are the best solution to social problems; 
Africans have inherent capabilities that distinguish them from all other peoples, all of which 
constitute the African Personality.

Blyden criticized the foreign missionaries, accusing them of seeking to impose a 
European character on Africans, and urged to establish an independent and non-sectarian 
African church. He believed that Islam helped develop the African Personality, as well 
as cleanse and purify African customs from its pagan elements, and explained that the 
Islamic religion rejected racism, called for equality, and maintain most African customs and 
institutions. Moreover, freedom of belief was guaranteed, and blacks were allowed to assume 
the reins of power and leadership.

The researcher believes the immediate challenge is the challenge of creativity; which 
cultured Africans and African governments must confront; The real objective of a study «the 
African personality» is; It is the creation and affirmation of a distinctive African identity through 
creativity in all fields; In language, literature, art, and philosophy. This is to enhance our sense of 
pride and restore our self-esteem and dignity in ways that focus on our Africanism and Personality �
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The Health Dimensions of The maternal 
Mothers' Community on The African continent:  
Between The Features of Reality and The 
mechanism of Developmental Intervention.

     Women›s health is one of The main pillars indicating the quality and efficiency 
of the health system of any society, Although health programs directed at women are 
naturally divided between reproductive and non-reproductive health care services; 
However, The health risks that surround the reproductive period are the most dangerous 
and affecting a woman throughout her life.

      This research paper seeks to identify The most important Factors Affecting The 
maternal health of women in The African continent, with the countries and regions of the 
continent classified according to the levels of health care provided and the life losses due 
to deaths and the most prominent pathological causes that cause this, while developing 
a future vision to Alleviate the burden of this health problem in the continent �

Mohammed Farag Abdel Aleem  Allam
Lecturer of Health geography - Department of Geography- Faculty Of arts 
–Menoufia University
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The Reality of Digital 
Platforms and Financial 
Services in Sub-Saharan 
Africa

Mohamed Zakaria Fodol

The use of digital technologies greatly contributes to growth and development. 
Because it increases productivity and work efficiency by enabling creativity, 
stimulating innovation, and most importantly, it helps penetrate global markets. It 
also allows the participation of all stakeholders in programs and projects regardless 
of their location and physical distance through reliable and available access to 
data and communication networks, in addition to a significant impact on business 
transformation, and the creation of new digital businesses, where the ability to create 
new products or services with high quality, less cost, transforming business into 
unimaginable entities. In other words, digital technology has changed the speed of 
operation in the economy by a way that the Internet and other digital devices have 
become an important economic resource for the country. In this context, the study 
aims to identify the challenges facing the South Africa government in its pursuit of 
a digital and connected society by 2030.

The study dealt with digitization: concept and content, as it reviewed its various 
definitions, the three waves of digitization, touched upon the latest measurement 
indicator, and the state›s readiness to embrace digital technologies, and then 
examined how the decision maker seizes the digitalization opportunities. The study 
also dealt with some features of digitization within the continent, with a focus on 
South Africa by tracking policies to enhance the digital transformation of government 
and society, highlighting the most important challenges, and the extent of the 
contribution of digital technology to the country›s economy.

The study found that digital transformation is not a one-time process, but 
rather it continues in the form of waves driven by technological developments and 
the diffusion of innovations, The study also found that the transition to the digital 
world is part of the economic reform process, enhances financial inclusion, and 
helps reduce corrupt practices. The study concludes that from the standpoint that 
a strong ICT infrastructure is an enabler for digital transformation, and that without 
the availability of affordable and widely broadband, and secure access to new 
technologies, government of South Africa may not effectively provide digital services, 
and enable citizens make use of them, it is likely to be accompanied by the digitization 
efforts other reforms without losing sight of the challenges facing the government of 
state. In other words, communications infrastructure in South Africa is an important 
driver of economic growth, yet there is still a need for advanced infrastructure by 
encouraging increased investment through public-private partnerships in order to 
provide easy access to broadband and/or new technologies. On the other hand, 
efforts to digitize South Africa may be accompanied by other types of reform �
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Challenges of Digitization: 
South Africa as a Model

Dr.Howida Moherz
Chartered Accountant

The use of digital technologies greatly contributes to growth and development. Because 
it increases productivity and work efficiency by enabling creativity, stimulating innovation, 
and most importantly, it helps penetrate global markets. It also allows the participation of 
all stakeholders in programs and projects regardless of their location and physical distance 
through reliable and available access to data and communication networks, in addition to 
a significant impact on business transformation, and the creation of new digital businesses, 
where the ability to create new products or services with high quality, less cost, transforming 
business into unimaginable entities. In other words, digital technology has changed the 
speed of operation in the economy by a way that the Internet and other digital devices have 
become an important economic resource for the country. In this context, the study aims to 
identify the challenges facing the South Africa government in its pursuit of a digital and 
connected society by 2030.

The study dealt with digitization: concept and content, as it reviewed its various 
definitions, the three waves of digitization, touched upon the latest measurement indicator, 
and the state's readiness to embrace digital technologies, and then examined how the 
decision maker seizes the digitalization opportunities. The study also dealt with some 
features of digitization within the continent, with a focus on South Africa by tracking 
policies to enhance the digital transformation of government and society, highlighting the 
most important challenges, and the extent of the contribution of digital technology to the 
country's economy.

The study found that digital transformation is not a one-time process, but rather it 
continues in the form of waves driven by technological developments and the diffusion of 
innovations, The study also found that the transition to the digital world is part of the economic 
reform process, enhances financial inclusion, and helps reduce corrupt practices. The study 
concludes that from the standpoint that a strong ICT infrastructure is an enabler for digital 
transformation, and that without the availability of affordable and widely broadband, and 
secure access to new technologies, government of South Africa may not effectively provide 
digital services, and enable citizens make use of them, it is likely to be accompanied by the 
digitization efforts other reforms without losing sight of the challenges facing the government 
of state. In other words, communications infrastructure in South Africa is an important driver 
of economic growth, yet there is still a need for advanced infrastructure by encouraging 
increased investment through public-private partnerships in order to provide easy access 
to broadband and/or new technologies. On the other hand, efforts to digitize South Africa 
may be accompanied by other types of reform �
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State Faliure Approaches:
A Study of the African Case

Prof. Abdel Qader Abdel Aali.
Department of Political Science, University of Dr. Moulay Taher, Saida.

By studying African countries through its variated cases, the challenges to 
the approach of the state in society are revealed, in analyzing and dismantling the 
mechanisms of the state’s work and its quest for social control. So, the research needs 
to call up theoretical and analytical models of the state according to the historical and 
geographical fields that divides the continent into two main areas: North African and 
African Sub-Sahara. Therefore, the state in society approach is not sufficient in analyzing 
the scene without the use of integrated and related theories with, which clarify the 
context, the capabilities of the state and its structural nature. In order to analyze the 
manifestations and levels of the state’s presence in Africa, despite the manifestations 
of institutional amplification in some cases, especially in the Maghreb, in view of its 
diminishing presence in other cases at the level of space in Africa beyond the Sahara. 

This is done by attempting a preliminary examination of two hypotheses: the 
hypothesis of the presence of the state and how it is able to impose rules on society to 
make changes, and the superiority of the state over the rest of social institutions due 
to its complex institutional structures and the resources available to it. The second 
hypothesis is: the limits of this control and hegemony in front of the state›s exposure 
to penetration by other social forces, which will lead to transformations in its functions 
and ability to impose rules �
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Ibn-Fadlallah al-Omary and 
his contributin in studying 
the history of Africa

By Prof. Bashar Akram Jamil
University of Mosul/ College of Arts - Republic of Iraq

At the beginning, historians were not interested in the history of sub-Saharan Africa, due 
to the lack of information about it, and its distance from the center of the Islamic caliphate, 
whether in Damascus or Baghdad. When they reached to the 8th and 9th centuries AH (14th 
and 15th centuries AD), historians wrote clear and large writings about the region. Among 
the Muslim historians who dealt with the history of the region was Ibn Fadlallah al-Omari, 
who did not visit the region but was in direct contact with most of those who visited Sudan, 
especially those who were in direct contact with the Mamluk Sultan’s Diwan, and by virtue 
of Al-Omari’s work in the Mamluk Diwan of Construction, he used to meet with these people 
and receive historical information from them about the place.

The article will deal with the historian Ibn Fadlallah Al-Omari›s vision of the history 
of sub-Saharan Africa, or «the land of Sudan» as it was called by Muslim historians and 
geographers, that vision discussed the history and civilization of the region, through his 
authorship of several books, the widest and most important of which was his encyclopedia, 
which he called “Massalek Al-Absar” which gave historians and geographers - who wrote 
after him - a clear picture of the region �
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Role of Religion in Social 
Transformation in Africa

Ahmed Mohammed Ahmed Ismail
Sudanese journalist, researcher in African affairs, director of the «atabia.
net” News Network» 

Religion is the cornerstone of African life. Africa is a religious continent by nature, and 
the social components overlap with religious beliefs and concepts in African societies, this is a 
key feature for understanding life in Africa.

The social system is based on religion, and religion is part of daily life, in all its aspects, 
they say that the African man carries his religion with him in the field, in hunting, and in war, 
while it is with him in the village and at home.

In the past, pagan myths were related to the interpretation of the origin of the tribe, which 
its relation ends with God. The worship of ancestors among pagan Africans is a clear example 
of this identification in the relationship between religion and society. The dead among them 
did not withdraw from life, but live in another way, so they are part of the family and society, 
and if their living relatives wish to communicate with them, there are ritual practices for this 
purpose. The religious leaders in the African tribes acquires a rank of social prominence, so the 
leadership of the tribe is handed over to them. The sorcerer or priest is the true leader, as the 
leader of the clan does not decide anything without referring to him. And when Islam first came 
to Africa, Africans easily accepted it for its harmony with nature and pure innate (AL-Fitrah), 
which they were not far from, because of their connection to nature and its manifestations, 
because Islam does not know the idea of   separating religion and life, as the case in their ancient 
beliefs, and because it provides more convincing answers to the questions of the universe than 
their simple, naive beliefs.

With the spread of Islam in Africa, the link with it in the social context became more 
closely than before, and in a broader scope, as the social fence was no longer just the fence 
of the tribe, but also became a popular and international fence.. imams and Muslim leaders 
became the real leaders of African societies.

Islam has achieved a great social transformation in the life of Africans, which had 
repercussions in various aspects of political and economic life. This social transformation 
enabled them to achieve a wide civilization shift; from the narrow tribe and clan, to the wide 
nationalism, and the small kingdoms became great empires that have communication with 
the rest of the world, after it were immersed in undiscovered unknowns.

Islam has brought about a shift in African societies from the life of Bedouin, primitive, and 
herding and hunting societies, to civilization, as Africa did not know cities and metropolises 
flourishing with science, knowledge, trade and a life of luxury only after the spread of Islam, where 
cities and metropolises arose, and spread in Africa from west to east, such as Udaghest, Timbuktu, 
Gao, Djenné, and Sokoto in West Africa, and Mombasa, Zeila, Kilwa and Harar in East Africa �
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succeed, mechanisms and institutions 
must be established with the possibility of 
providing technical expertise on the one 
hand, as well as countries accepting the 
outputs of these endeavors on the other 
hand, that their decisions be mandatory. 
The African Union contributes to the 
success of these endeavors, which have 
become necessary in light of a crisis of 
the size of the Renaissance Dam, and to 
consider the demands of the three parties 
and to reconcile between them. Working 
to resolve the issue of the Renaissance 
Dam will give the African Union and its 
future bodies good experience in the 
processes of conflict resolution and 
settlement, in any future crises of an 
international nature related to rivers or 
borders.

Although these hopes are all 
legitimate and justified; the reality still 
holds many challenges, especially with 
regard to issues of sovereignty and the 
complexities of the technical aspect of 
establishing the court, in addition to 
financing, as well as the mechanism of 
compliance and imposing the will of the 
court on member states, and its ability 
to deter and enforce judgments, as well 
as the adoption of relevant laws, the 
election of judges, and other technical 
matters, but the European experience 

remains fresh in our minds as a role 
model, and can be reproduced with 
appropriate modifications based on the 
African environment, culture and identity, 
in order to achieve sufficient deterrence 
for violators. The traditional punishments 
of the AU seem to be very ineffective 
as the freezing of the membership of 
some countries, as it became more of a 
ceremonial than a real punishment, as 
it has failed within the framework of the 
union system to deter coups within the 
African continent.

The success of establishing a judicial 
system in the African continent, as 
well as overcoming funding issues and 
leading work towards development, 
requires concerted efforts by major 
African countries that are able to put 
forward initiatives that suit African 
societies, and mobilize opinions around 
them. The danger is real and imminent, 
and threatens to undermine collective 
action within the African continent, 
especially in the East African region, with 
its repercussions on African peace and 
security �
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organizations, and this matter required a 
waiver of some of the sovereignty of states 
for those supranational institutions, in order 
to establish justice and defuse crises within 
the walls of the European continent.

Today, Africa is making great strides 
towards a new era of development and 
openness to the global economy, and is 
trying to enhance its competitiveness. 
Therefore, the development of dispute 
settlement mechanisms - not only in 
security issues but also in economic and 
trade - has become an urgent necessity 
for the countries of the Union, in order 
to strengthen joint cooperation and to 
prevent crises before they erupt.

 The conflicts were bloody between 
the European Union countries in the 
previous decades and centuries, and 
caused the death of millions of Europeans, 
but despite that past full of conflicts and 
bloody wars, Europe was able to unite its 
multilingual and multicultural countries 
in a wide geography, and supranational 
institutions were established to arbitrate 
in the disputes that have proven to be 
effective in a wide range of arbitration 
cases and the resolution of disputes 
between countries. The countries of the 
Union accepted the demands to waive 
some of their sovereignty before these 
organizations for the common good of 

European countries.
Today, the Renaissance Dam crisis 

is contested by three of the founding 
countries of the African Union, one of 
the three countries is the headquarters 
country (Ethiopia). Moreover, if this 
conflict develops, it will include all the 
countries of the Horn of Africa, and will 
ignite ethnic and separatist conflicts, and 
will lead to mutual retaliatory strikes that 
will may lead to the depletion of wealth 
and the destruction of infrastructure in 
those countries.

T h i s  f r i g h t e n i n g  s p e c t e r  o f 
repercussions should push the countries 
of the Union to work hard to find an 
effective mechanism to defuse this crisis, 
and any similar crises in the future, which 
calls for a reconsideration of reviving the 
idea of   the African Court of Justice once 
again, and states ceding some of their 
sovereignty to that court, and preparing 
it with all it needs in terms of technical 
staff, experts in international law and 
engineers, which is what the African 
Union has demanded, as it called on 
the African Union to provide it with the 
technical, political and legal capabilities 
necessary for the success of its role 
in mediating the issue of the Grand 
Ethiopian Renaissance Dam.

But in order for these endeavors to 
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disobedience to the solution within 
the African house. This confirms the 
continent’s need for new mechanisms for 
conflict resolution and settlement, before 
they turn into long-term security threats 
whose repercussions will affect the unity 
and cohesion of the African House.

On overall, the African Union has 
made great strides in developing its 
dispute resolution mechanisms, as it 
established the African Peace and Security 
Council,  approved non-aggression 
and joint defense treaties between its 
countries, adopted the demarcation 
of colonial-era borders as a legal basis 
for its countries, and established an 
African military task force ready to 
intervene in conflicts, approved anti-
terrorism protocols, and introduced 
a continental early warning system, a 
Military Staff Committee, a Peace Fund, 
and also established a Panel of the Wise 
to advise, consider disputes and make 
recommendations.

These mechanisms have - in previous 
cases - been able to settle some traditional 
security issues, but the Renaissance Dam 
issue remains a non-traditional security 
issue that requires an unconventional 
development of dispute resolution 
mechanisms in a way that prevents its 
development into a potential regional 
security threat. The Renaissance Dam 

issue is essentially an issue related to 
state sovereignty and their ability to 
relinquish part of that sovereignty to 
AU organizations in order to settle 
disputes, which has hampered the 
establishment of the African Court of 
Justice until today, although the African 
Union provides for its establishment in 
a special protocol in Article 2.2, which 
adopted the establishment of the Court 
In 2003, which entered into force in 
2009, but its implementation did not 
take place, and until today, that court 
has not seen the light, as it was decided 
to be integrated into the African Court 
on Human and Peoples’ Rights, which is 
concerned only with violations of human 
and peoples’ rights, and also provides 
advisory opinions on issues of the Charter 
or relevant human rights instruments.

But in a comparative framework, we 
see that the European Court of Justice 
(ECJ) - for example - has the right to impose 
sanctions on individuals and countries 
that violate arbitration cases and violate 
European laws, and there is a degree of 
litigation that precedes that court, and 
therefore this judicial system throughout 
the years of establishing that legal system 
worked on arbitration between member 
states in disputes, and it was able to solve 
these problems within the European House 
without resorting to higher international 
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Conflict Resolutions
in Africa

 The African continent still suffers 
from chronic security problems inherited 
from the colonial era, which reverberate 
to this day, and contribute to threatening 
African peace and security. Whether 
in issues related to the demarcation of 
vague and arbitrary borders left behind 
by colonialism, or inherited problems 
between rival tribes and ethnic and 
religious wars, or competition over 
resources, rivers, grazing areas and access 
to international seas, as well as issues of 
military coups, which is also inherited 
from the colonial era, as Western powers 
worked on strengthening armies against 
its own peoples in order to continue to 
exploit the capabilities and wealth of 
those peoples; as the African continent 
hit records in the number and frequency 
of these coups and their civilian victims, 
and in many cases these coups happen at 

the behest of Western powers in order to 
preserve their interests and gains.

But today a new threat is emerging 
related to the sovereignty of states, which 
is the issue of the Ethiopian Renaissance 
Dam. Although the issues of building 
dams on international rivers are not new 
in the context of international relations, 
the issue of the Renaissance Dam is 
characterized by complexity, and it has 
political, developmental and economic 
dimensions, and also has local, regional 
and international dimensions, and if it 
is not resolved peacefully, it threatens 
to ignite the Horn of Africa and beyond. 
If it is allowed to develop into a military 
conflict, it will set an unprecedent case in 
the African continent between countries 
in greatest need of development and 
building rather than ruin and destruction.

This crisis has so far proven its 
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