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تعدُّ الهجرة غير الش��رعية من أكثر المشكالت اإلنس��انية تعقيداً ,  وذلك لتعدد أسبابها وتداعياتها 
وتأثيراته��ا، خصوص��ًا مع التزايد المطرد في أعداد المهاجرين س��نويًّا، وتمّثل نس��بة المهاجرين 
غي��ر الش��رعيين من إفريقيا أعلى نس��بة؛ نظ��رًا للظ��روف االقتصادية واالجتماعية والسياس��ية 

السيئة التي تعصف بالقارة.
ف��ال ي��كاد يمرّ يومٌ دون أن نس��مع عن ش��باٍب إفريقي ق��د ابتلعتهم مي��اه البح��ار والمحيطات؛ في 
محاوالتٍ يائس��ةٍ منهم للخروج من الواقع اإلفريقيّ إلى رحاٍب أوس��ع؛ بحث��ًا عن الرزق، أو الحرية، 

أو هربًا من واقٍع مرير.
اإلحص��اءات تقول: إّن عدد المهاجرين غير الش��رعيين إلى أوروبا بلغ 219 ألف ش��خٍص عام 2014م، 
منهم 171 ألفًا عن طريق ليبيا، بنس��بة 400%؛ مقارنًة بع��ام 2013م، وقد أعلنت المنظمة األوروبية 
لمراقب��ة الح��دود )فرونتك��س( التابعة لالتح��اد األوروبي: أّن نس��بة المهاجرين غير الش��رعيين 
الوافدين إلى دول االتحاد األوروبيّ زادت بنس��بة 250% خالل ش��هرَي يناير وفبراير 2015م؛ مقارنًة 
بالفترة نفسها من 2014م. وتؤدّي الهجرة غير الشرعية عبر البحار إلى مقتل اآلالف سنويًّا، فأكثر 
من 3500 مهاجٍر غرقوا عام 2015م، فيما غرق في أول 4 أشهر من 2016م حوالي 1600 شخص، والالفت 

لالنتباه: أّن معظم المهاجرين تتراوح أعمارهم ما بين )13 - 45( عامًا.
 الوجه��ة دائم��ًا أوروب��ا، وبخاص��ة إيطاليا واليون��ان، وبعض أف��واج المهاجرين تتّجه نح��و الكيان 

الصهيوني، خصوصًا من جنوب السودان وإريتريا.
أسباب الهجرة متعددة؛ منها االقتصاديّ: كالبطالة، وعدم توّفر فرص عمل، وموجات الغالء الشديد 
الت��ي تضرب بع��ض البلدان اإلفريقي��ة، ومنها االجتماع��يّ: كالفقر، والمرض، والتفكك األس��ري، 
والرغب��ة ف��ي التقلي��د، ومنها السياس��يّ: كانعدام ُأف��ق الحري��ات والتعبير عن ال��رأي، واالنقالبات 
والصراعات العسكرية.  هذه الظاهرة تضع أيدينا على مكمن الخطر، وهو هروب الشباب اإلفريقيّ 
م��ن واقعه المرير، وعدم س��عي مَن بيده��م األمر لوضع حلوٍل جذريةٍ لهذه المش��كلة، ترتكز على 
التنمية االقتصادية واس��تيعاب الشباب. إّن إفريقيا من أكثر قارات العالم امتالكًا للموارد البشرية، 
وبخاصة الش��باب، والتفريط في هذه الثروة يؤّثر بالسلب في واقع المجتمعات اإلفريقية، كما أنه 
س��بيٌل لهروب العقول واألي��دي المدرّبة. وضع حل��وٍل جذرية، ومتابعة حالة الش��باب اإلفريقي، 
واس��تثماره فيما يعود بالنفع على مجتمعاتهم، هي أولوياتٌ وطنيٌة، ال بد من وضعها في الحس��بان 
إلح��داث تنميةٍ وتطوي��ٍر حقيقيَّيْن في المجتمع��ات اإلفريقية، وإّن إهمال هذه المش��كلة يُعَدّ 
خيانًة لإلنس��انية، تج��رّ إفريقيا إل��ى ويالتٍ، واس��تنزافٍ لقدراته��ا وإمكاناتها، وتضيي��ٍع لثروتها 

الحقيقة.. التي هي الشباب. 
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إفريقيا وتهميش الرموز
والقيادات اإلسالمية

والسلوكّي والسياسي في بالد )الهوسا( غرب 
إفريقيا، واس���تطاع أن يُخِضع غرب إفريقيا 
تحت سلطان مملكته، والتي يُطلق عليها بعض 

المؤرخين: »خالفة إسالمية«.
ال يقف األمر عند الش���يخ عثمان فقط، 
فإفريقيا قارةٌ معط���اءة، قدمت لنا كثيراً من 
الرم���وز والعلماء والقي���ادات؛ ممن كان لهم 
إس���هامات تجّل عن الوص���ف، وبالرغم من 
حالة التهميش تظّل أعمالهم وجهادهم منارًة 
ألبن���اء القارة، يقتدون به���ا في ظّل الضعف 
والجهل واالس���تغالل واإلنه���اك التي تمّر به 
الق���ارة، وال���ذي يتوّلى ِكب���َره دول االحتالل 
الغربّي وغيرها؛ ممن يعتبرون القارة بأبنائها 

من أمالكهم.
ومن الرموز التي نالها التهميش والتغييب- 
على سبيل المثال ال الحصر، ودون ترتيب-: 
- الش���يخ عبدالله بن فودي���و )1766م 
- 1829م(: ش���قيق عثمان ب���ن فوديو، لّقبه 
معاص���روه ب� »ن���ادرة الزم���ان« أو »عاّلمة 
الس���ودان )غرب إفريقيا(«، تبّحر في العلم، 
وله مؤلف���اٌت غزيرةٌ في كثيٍر من فنون العلم، 

واشتهر بتفسير القرآن.
- الش���يخ محمد بلو بن عثمان بن فوديو 
)1780م - 1837م(: ابن الشيخ عثمان، وكان 
واحداً م���ن أهّم وزرائه، توّلى حكم القس���م 
الش���رقّي للدولة؛ حتى بايعه رجالها لخالفة 
والده )1817م(، كم���ا كان من طالب العلم، 

ل�م ين�ل تاري�خ اأّم�ٍة م�ن الت�ش�ويه والتهمي��ش 

والتدلي��ش مث�ل م�ا ن�ال تاري�خ اإفريقي�ا، فف�ي 

حي�ن قامت ف�ي اإفريقي�ا اإمبراطوري�ات وممالك 

و�ش�لطنات قب�ل الإ�ش�ام وبعده، نالت م�ن القوة 

والمجد والح�شارة الن�شيب الأوفر، وبرزت فيها 

ومن خالها قيادات اإ�ش�امية لها دورها وتاأثيرها 

في �ش�تى المجالت، وعلى كافة الم�ش�تويات، 

وم�ع ذلك نج�د تجهي�ًا  وتغييبًا له�ذا التاريخ 

الم�شرف، لي�ش على الدول فقط بل على الرموز 

التي قادت هذه النه�ش�ة اأي�شًا، ويا لاأ�شف! فاإّن 

اأبناء القارة اأنف�شهم يجهلون تاريخهم ورموزهم، 

ول يولونهم الهتمام الم�شتحق! 
وفي خضم حديثنا ع���ن تهميش الرموز 
اإلفريقية؛ تقترب مّن���ا ذكرى وفاة أحد أهّم 
أع���الم إفريقيا، فبحلول ع���ام 2017م يكون 
قد مرَّ قرنَاِن من الزمان على وفاة واحٍد من 
أهّم رموز إفريقيا، إنه العالم المجاهد عثمان 
بن ف���ودي )1169ه� - 1233ه� / 1754م - 
1817م(، ذل���ك الرجل الذي مّثل حالًة فريدًة 
من نوعها في علمه وجه���اده، فكان- رحمه 
الل���ه- رُجَل دول���ٍة باقتدار، َق���َرَن إلى علمه 
وجهاده إقامة دولٍة إس���الميٍة قوية في القرن 
التاسع عشر الميالدي، وهي: )مملكة صكتو 
اإلس���المية(، وقام بمحاربة الفساد العقدّي 
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مؤّس���س الدولة اإلس���المية في ماسينا عام 
1818م، وكانت عاصمت���ه »حمد الله«، وتقع 

دولته ضمن حدود دولة مالي الحالية.
- الش���يخ عبدالق���ادر ك���ن )1728م - 
1810م(: مؤّسس الدولة اإلمامية في حوض 

السنغال.
اإلفريق���ي  عبدالرحم���ن  الش���يخ   -
الزبرماوي: ُولد ف���ي قرية »ففا« الواقعة في 
جزي���رة في نهر النيجر بدول���ة مالي، تخّرج 
في مدرسة دار الحديث، وُعّين أستاذاً فيها، 
ومدّرس���اً في المسجد النبوّي الشريف، ومن 
مؤلفات���ه: »األنوار الرحماني���ة في الرّد على 

التجانية«.
- الش���يخ عمر ب���ن محمد ب���ن محمد 
بكر الفالني, الش���هير بفالت���ه )1345ه� - 
ر  ث الُمس���ِند المفسِّ 1419ه�(: الفقيه المحدِّ

وله مؤلفات عدة، وأش���هرها »إنفاق الميسور 
في تاريخ بالد التكرور«.

- الح���اج عمر بن س���عيد ت���ال الفوتي 
1864م(: أح���د أش���هر تالميذ  )1796م – 
الش���يخ عثمان، وتوّلى القيادة في دولته، قاد 
حرباً ضّد الوثنيين في فوتا تور وسيقو، ووقف 
أمام تقّدم االستعمار الفرنسّي في المنطقة.

- الش���يخ أحمد فورت���و البرنوي: الذي 
كان معاصراً للس���لطان إدريس ألوما سلطان 
إمبراطوري���ة البرن���و من ع���ام )1570م - 
1603م(، وكان الش���يخ أحم���د فورتو حافَظ 

سّره وإمامه في الصالة.
- الش���يخ أحمد بابا التمبكتي )1556م 
- 1627م(: من أش���هر علم���اء تمبكتو، كان 
موس���وعّياً، مؤّرخ���اً، عالماً بالش���ريعة، من 
المتبّحرين في اللغ���ة العربية وآدابها، يذكر 
مترجموه أنه أّلف ما يزيد على أربعين كتاباً، 

وقد دّرس في دولة سنغي وخارجها.
- الشيخ عبدالرحمن بن عبدالله السعدي 
)1596- 1656م( ول���د في مدينه تمبكتو في 
مالي من عائله مالية سودانية، شغل منصب 
القض���اء واإلمامة في مدينة جني التي كانت 
مركزاً علمياً اس���المياً مزدهراً، وهو صاحب 
»تاريخ الس���ودان«، الذي يؤّرخ لدولة س���نغي 

اإلسالمية، ويعّد من أشهر مؤّرخي إفريقيا.
- الشيخ أحمد حمد لبو الماسني )1776م 
- 1844م(: كان م���ن العلم���اء المجاهدين، 

فوا عجبًا ألّمة مثل إفريقيا! 
 

ٌ
ف  مشرِّ

ٌ
 عريق

ٌ
لها تاريخ

تخاصمه وال تستفيد منه، 
وتعّده ماضيًا زال، وتراثًا 

اندثر!
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الم���ؤرِّخ األديب الواعظ الُمرّبي، ُولد بالقرب 
من مكة، وعاش بالمدينة، مدير »دار الحديث« 
عام 1377ه�، وأمين عام الجامعة اإلسالمية 

عام 1395ه�.
- الس���لطان محمد باب���ا توزبرما: الذي 
ُولد في قرية »أدونغد« في جمهورية النيجر، 
ويعّد من العلماء الذين قاموا بنش���ر اإلسالم 
والثقافة العربية في شمال جمهورية غانا في 

القرن التاسع عشر الميالدي.
- الش���يخ محمود بن عم���ر باه )1906م 
- 1978م(: مؤّس���س المدارس النظامية في 
غرب إفريقيا، وبخاّصة مدارس الفالح، وقد 
ُولد الش���يخ محمود باه ف���ي بلدة جوول في 
جنوب موريتانيا، وقد افتتح حوالي 77 مدرسًة 
عربيًة في غرب إفريقيا، حتى الكاميرون في 

وسطها، وبنى 89 مسجداً كذلك. 
- الح���اج أحم���د ِبلُّو َس���ْرَدْونَا )1909م 
ش���مال  إقلي���م  وزراء  رئي���س  1966م(:   -
نيجيريا، رُج���ل الدولة والدعوة في نيجيريا، 
المجاهُد المس���لم الكبير.. الذي وقف وحده 
بين ماليين المس���لمين ينافح عن دين العّزة 

والكرامة، ويذود عن شريعة اإلسالم. 
- الّشيخ أبوبكر محمود جومي )1341ه� 
- 1413ه����(: مفت���ي نيجيري���ا األكبر، كان 
المستش���ار والساعد األيمن للحاج أحمد ِبلُّو 
َس���ْرَدْونَا، وشاركه في إنش���اء »جماعة نصر 

اإلسالم«.

إبراهي���م  ب���ن  الس���لطان أحمد   -
1543م(:   – )1507م  )الغ���ازي(  الف���زان 
ه���و أعظ���م س���الطين المس���لمين ف���ي 
الصومال، غَزا الحبش���ة بعد أن وّحد قبائل 
الصوم���ال وعدداً من قبائ���ل األورومو تحت 
قيادت���ه، كاد يس���يطر عل���ى الحبش���ة لوال 
معركٍة  في  ُقتل  تدّخل البرتغاليين وأوروب���ا، 
ض���ّد البرتغ���ال والحبش���ة، وكان ق���د َقتََل 
القائد كريستوفاو بن فاسكو دا غاما، والملك 

لبنا دبنجل األمهري.
- اإلمام سلطان يوسف بن سيف اليعربي 
)ت 1680م(: تمّك���ن الُعمانيون تحت قيادته 
في ظّل الدولة اليعربية من تحرير مسقط من 
سطوة البرتغاليين، وقام بمطاردة البرتغاليين 
في المحيط الهندي وتخليص منطقة الخليج 
العربّي من ش���رورهم، كم���ا تمّكن من دحر 
البرتغاليي���ن وتصفية وجودهم في الش���رق 

اإلفريقي.
- السلطان سعيد بن سلطان البوسعيدي 
)1797م - 1856م(: أعظم س���الطين الدولة 
العمانية، اتخذ من »زنجبار« عاصمة لدولته، 
وكان له أكبر األثر في نشر الحضارة العربية 

واإلسالمية في  شرق إفريقيا.  
- أحمد بن إبراهيم العامري: تاجر مسلم، 
من أهّم الرواد األوائل في مجال الدعوة إلى 
اإلسالم، يرجع له الفضل في دخول اإلسالم 
إلى أوغندا؛ بعد أن أقنع ملك أوغندا )الملك 
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سونا( باعتناق اإلسالم في عام 1843م.
- حمي���د بن محمد المرجبي )1837م – 
1905م(: الملقب ب� »تييو تيب«، تاجر عماني، 
فاتح الكونغو، كان يعتبر أحد المستكش���فين، 
وساعد المستكشفين الغربيين في عملهم في 

إفريقيا.
- علي حس���ن مويني )ُولد عام 1925م(: 
تنزاني���ا،  لجمهوري���ة  الس���ابق  الرئي���س 
وهو سياس���يٌّ ومحامي، توّلى منصب رئيس 
تنزاني���ا )1985م – 1995م(، كان عصره هو 
العصر الذهبّي للمسلمين بعد تحّكم الكنيسة 
ف���ي البالد، واس���تطاع أن يعيد للمس���لمين 

حقوقهم ومكانتهم.
- البروفيس���ور علي مزروعي )1933م - 
2014م(: عالم السياس���ة الذي عمل أستاذاً 
في جامعات ع���دة، كان آخرها جامعة والية 
نيوي���ورك بمدين���ة بنجهامتن، حيث أّس���س 
»معهد الدراس���ات الثقافية العالمية«، وظّل 
مديراً ل���ه حتى قبل وفاته، ُول���د في مدينة 
ممباس���ا الكينية؛ ألس���رة ذات أصول عربية 
عمانية، اشتهر مزروعي بكتاباته عن السياسة 
والثقافة، وخصوصاً ف���ي إفريقيا، وبخاّصة 

كتاباته عن قضايا اإلسالم والمسلمين.
حقيقًة؛ األس���ماءُ كثيرة، والرموز- سواء 
ف���ي مجال العل���م أو الجه���اد أو الحكم- ال 
حصر لها، وما ذكرناه نماذج فقط لالستئناس 
وضرب األمثلة؛ حتى نقف على عَظَمة تاريخ 

الق���ارة ورموزها التي طاله���ا التهميش على 
مدار قرون من الزمن.

فعلى أبن���اء الق���ارة أن ينفض���وا غبار 
التهمي���ش ع���ن تاري���خ قارته���م ورموزهم 
وحضارته���م، فل���ن يكون لهم مس���تقبل إال 
بإبراز رموزهم، والكشف عن إنتاجهم العلمّي 
والفكري، ثّم تحقيقه ونش���ره والتعريف به، 
فالتاريخ هو ذاكرة األمم، ال تس���تطيع أّمٌة أن 
تعيش بال ذاكرة، ودراس���ة التاريخ واستخراج 
الدروس والعبر منه ه���و دأب األمم القوية، 
وخيُر ش���اهٍد على ذلك: أّن األمم التي ليس 
لها تاريخ تحاول أن تؤّلف لنفسها تاريخاً، ولو 
مختلقاً، حتى يكون لها ذكٌر بين األمم، كما هو 

حال الدولتَيْن اللقيطتَيْن أمريكا وإسرائيل.
ف���وا عجباً ألّمة مث���ل إفريقيا! لها تاريٌخ 
ٌف تخاصمه وال تس���تفيد منه،  عريٌق مش���رِّ

وتعّده ماضياً زال، وتراثاً اندثر!
كما أّن هذه دعوة ألبناء إفريقيا - أفراداً 
وجماعات - إلى قراءة تاريخهم قراءًة واعيًة، 
يستخرجون منه الدروس والعبر، ويستخرجون 
منه منهاج���اً للحركة والَفْه���م، يفيدهم في 
مسيرة نهضة القارة، واستشراف مستقبلها، 
حتى يعود إلفريقيا مجدها، وتستعيد مكانتها 

وعزتها أمام األمم �
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أضواء على الفقه المالكّي
بغينيا كوناكري

اأ. محمد تف�شير بالدي
طال�ب دكت�وراه ف�ي الدرا�ش�ات الإفريقية - موؤ�ش�ش�ة دار 

الحديث الح�شنية- جامعة القرويين

ُيكت�ب لمذهٍب فقهيٍّ من القبول والنت�ش�ار في غينيا مثل ما ُكت�ب للمذهب المالكي، اإذ هو لم 

المذهب ال�ش�ائد فيها، والمعتمد عليه في المق�ّررات الفقهية في الحلقات الغينية، والمعمول 

به في الرابطة الإ�شامية التابعة لاأمانة العاّمة لل�شوؤون الدينية، وهو اأول مذهب دخل غينيا؛ ف�شار 

عل�ى نهج�ه اأهلها، ويكف�ي اأّن اأغلب كتابات علماء غيني�ا دارت حول الفقه المالكي؛ تاأليفًا و�ش�رحًا 

وتعليقًا واخت�شارًا.
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في  الفقهية  الحركة  ميادين  اأواًل: 
غينيا كوناكري:

أقبل علم���اء غينيا على المذه���ب المالكّي 
يتزّودون من معارفه، فتعلّموه وعلّموه، ونش���روه 
وتقّي���دوا ب���ه، وأقام���وا على أُسس���ه ومبادئه 
دولتهم)))، ومارسوا حياتهم العلمّية والعملّية في 

ميادين عدة مستظلّين به.
ومن الميادين التي نشط فيها فقهاء المذهب 

المالكي في غينيا؛ نذكر ما يأتي:

1 - ميدان التعليم:  
ظلّت الحلقات العلمية تؤّدي َدْورها األساسّي 
في تثقي���ف المجتمع الغينّي المس���لم على مّر 
العص���ور، ولقيت إقباالً كبيراً من لدن الش���باب 
الذين كان���وا يف���دون إليها جماع���ات للتعلّم، 
واتخذت أش���كاالً متعددة في التلقين والتثقيف، 
وتنتش���ر أكبر المراكز العلمية بغينيا في مدن: 
البي، ومومبيا، وطوبى)))، وكانكان)))، وكنديا)))، 

ودينغراي، وغيرها.

2 - ميدان الت�أليف: 
استطاع علماء غينيا أن يُثروا المكتبة الفقهية 
بأج���ود التآلي���ف التي تنّوعت ما بي���ن المنثور 

الذي  واأج��اد في بحثه  فاأفاد  فيه،  اأول من كتب  فهو  الغيني، 
عن  تحّدث  حيث  3؛  و   2 م��زدوج  عدد   - الغنية  بمجلة  ُن�شر 
المناهج  وذكر  غينيا،  في  المالكي  المذهب  انت�شار  اأ�شباب 
التعليمية المعتمدة في الحلقات الغينية، وترجم لبع�ض فقهاء 

غينيا.

))) الفقه والفقهاء في غينيا، محمد �شالح جالو ال�شهير ب�شيف 
الثاني  ربيع   ،3 و   2 م��زدوج  عدد  الغنية،  مجلة  الغيني،  اهلل 

1434ه� / 2013م، �ض )11، بت�شرف.

اأنجبت  ))) تقع هذه المدن في �شمال البالد، وهي مدن علمية 
علماء اأجالء خدموا التراث الإ�شالمّي بغينيا. 

المراكز  من  كبيٌر  ع��دٌد  وفيها  للدولة،  الثانية  ))) العا�شمة 
التعليمية. 

))) هي عا�شمة منطقة غينيا ال�ّشاحلّية، برز فيها علماء اأجالء؛ 
اأمثال: ال�شيخ محمد فاديغا- رحمه اهلل-. 

لقد أنجب���ت غينيا فقهاء أجالء، س���اهموا 
بشكٍل كبيٍر في تنشيط الحركة العلمية بالمنطقة، 
وعمل���وا على نش���ر تعاليم اإلس���الم على مدى 
القرون، وأغنوا المكتبة اإلسالمية بغينيا، وخلّفوا 

تراثاً علمّياً ضخماً ذاع بين العاّمة والخاّصة.  
كانوا يجوب���ون األقطار للتوّس���ع في المذهب، 
واألخذ عن العلماء المش���هود لهم بالتضلّع في الفقه 
المالك���ي، فدخل���وا »مراكش، وف���اس، والقيروان، 
والقاهرة، لدراسة الشريعة اإلسالمية والتفّقه فيها، 
وتكاثرت أعداد أولئك الطالب في األزهر خاّصة«))).

ويعّد الش���يخ صالح الفاّلني )ت 1218ه�( الرائد 
في هذا المجال؛ حيث تعّددت رحالته من بالد السودان 
منذ كان في الثانية عشرة، التقى خاللها أشهر علماء 
األقالي���م المعروفة بالعلم، حتى وصل المدينة المنّورة 

سنة 1187ه�، وظّل فيها حتى وفاته))).
»أما العائدون منه���م؛ فكانوا يحتلون مكانًة 
رفيعًة بي���ن الناس، فيتولون القض���اء واإلفتاء، 
ليقيم���وا الع���دل والش���ريعة، ويعلّم���وا الناس 
القرآن والسّنة، فنش���أت الكتاتيب في كّل مكان 
في الس���ودان الغربي«)))، هكذا ضرب المذهب 

المالكّي بجذوره في غينيا.
وقد اخترن���ا الحديث عن الفق���ه والفقهاء 
ف���ي غينيا؛ للتعريف بالحرك���ة الفقهية في هذه 
المنطقة من الغرب اإلس���المي بإفريقيا، وذلك 
لبيان جهود علمائها في خدمة المذهب المالكّي، 
ولبيان ميادين الحركة الفقهية فيها، وألقاب فقهاء 
غينيا، ونختم بترجمة بعض فقهاء المنطقة))).  

العربي،  لالإعالم  الزهراء  ح�شن،  موؤن�ض  الفاتح،  )1) الإ�شالم 
ق�شم الن�شر، بدون تاريخ، �ض 121. 

يحيى  بن  الوا�شع  عبد  الم�شانيد،  لمفترقات  الفريد  )2) ال��در 
الوا�شعي، مطبعة المو�شوعات، م�شر، ))13ه�، �ض 120.

)3) الإ�شالم الفاتح، مرجع �شابق، �ض 121.

الباحث  قام  الذي  الجّبار  بالجهد  التنويه  اإل  هنا  ي�شعنا  )4) ل 
اهلل  ب�شيف  ال�شهير  جالو  �شالح  محمد  الأ���ش��ت��اذ  الغيني 
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والمنظوم، وما يزال أغلبها– ويا لألس���ف!- في 
حكم المخط���وط، ولذلك لم تش���تهر المنطقة 
بمؤلفات علمائها، فقد ُجم���ع معظمها على يد 
المستعمر الفرنسّي الذي حّل بالمنطقة وفوجئ 
العلمية ورجاالتها، فجمع مخطوطاتها  بحركتها 
قصد دراس���ة المجتمع الغينّي المس���لم. ولعّل 
من بين األس���باب التي أدت إلى عدم انتش���ار 
مؤلفات أهل غينيا: احتفاظ بعض األسر العلمية 
بالمخطوطات، ورفض عرضه���ا على الباحثين 
لدراس���تها، فال ت���زال معظم إنتاج���ات فقهاء 
المنطق���ة مخطوطات محفوظ���ة لديهم، تنتظر 

العناية والدراسة.
ويحتفظ المعهد األساسّي إلفريقيا السوداء 
بالس���نغال بكمٍّ عظيٍم من مخطوط���ات غينيا، 
رصده���ا الدكتور خدي���م محم���د امباكي في 
مقالته: »مخطوطات المعهد األساسي إلفريقيا 
السوداء«، حيث يقول: »تقع مخطوطات... فوتا 
جال���ون في 57 كراس���ة، ومخطوطات المنطقة 
األدبية واللغوية في 22 كراس���ة، ومخطوطاتها 
اإلثنولوجيا في 19 كراسة، ومخطوطاتها الدينية 
والسحرية في 7 كراسات، ومخطوطاتها العلمية 

في 8 كراسات«))).
وفي معرض حديثه عن التراث اإلس���المّي 
بغيني���ا كوناكري؛ أش���ار الباحث موس���ى عمر 
كوناتي إلى أّن التراث العلمّي الثمين الذي خلّفه 
العلماء الغينيون يغفل عن وجوده- ويا لألس���ف 
الش���ديد!- جّل الباحثين، وباألحرى ال يكلفون 
أنفسهم عناء البحث عنه، فضاًل عن التفكير في 

خدمته؛ مما جعله عرضًة لالضمحالل))).
ومن المؤلفات الفقهية المشهورة في غينيا، نذكر: 
- مع���دن الس���عادة )ط(، و بي���ان أح���كام 

)1) مجلة »المغرب الإفريقي«، عدد 1، 2000م، �ض )).

)2) الإ�شالم والم�شلمون في غينيا.

المواريث )خ(: للفقيه جرن محمد سمب مومبيا 
)ت 1268ه�(. 

- شكر اإلله في علم الفرائض )ط(، و اللؤلؤ 
المكنون: في الفقه )خ(: للفقيه جرن سعد دلين 

)ت 1270ه�(.
- معدن العلوم واإلس���الم: للشيخ عمر كابا 

)ت 1381ه�(.
- تعلي���م اإلخوان بأحكام فروض األعيان، و 
الدرة الصافية ش���رح النبذة الكافية )خ(: للفقيه 

الشيخ الحاج إبراهيم )ت ؟(.
وتجدر اإلش���ارة إلى أّن المؤلفات الفقهية 
ف���ي غينيا ُوضع أغلبها باللغ���ة العربية، وجزء 
منه���ا ُوضع باللغ���ات المحلية؛ وكان���ت اللغة 
الفالني���ة األكثر اس���تخداماً م���ن بينها، مثل: 
المنظوم���ة الفقهي���ة الفاّلني���ة: »أوغرد ملل« 
)معدن الس���عادة( للفقيه جرن س���مب مومبيا، 
تلتها اللغة المادنينكية، مثل المنظومة الفقهية 
الماندينكية: »معدن العلوم اإلس���المية« للشيخ 

عمر كابا.  
3 - ميدان الإفت�ء: 

من الميادين العلمية التي نش���ط فيها فقهاء 
غينيا مي���دان اإلفتاء، وذلك إلم���داد المجتمع 
الغيني باألحكام الفقهّية؛ فيما يحتاج إليه الناس 

وفيما يستجد من أحوالهم ومسائلهم.
وبالرغم م����ن أّن المذهب المالكّي هو مذهب 
علماء غيني����ا، فقد كان بعض العلم����اء يهتم بأن 
يؤّصل الفت����وى بالكتاب والس����ّنة، ولعلنا ال نبالغ 
إذا قلن����ا إّن الفقيه اللبوّي))) )ت 1345ه�( قاضي 
قضاة غينيا في زمنه، كان ال يس����تنبط الفتوى إال 
من أدلة الكتاب والسّنة، ويتبعها بأقوال أهل العلم، 
ومثال ذلك أنه لما كثر اس����تعمال التبغ، وس����أله 

بعض إخوانه عن حكمه، أجابه بأبيات، منها:

)3)  �شتاأتي ترجمته.
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ال�شّم �شـ�ؤاٍل دون قطٍع عن  جــ�اُب 
اأت�ني عن ال�شنديد محم�د ذي العلم

م�شّمـم� قــ�طــعــــــــ�ً  جــ�ابــي  ولــيــ�ــس 
ولكنه الإخبـ�ر ب�لظّن في الحكم...

كــثيرٌة فــيــه  الــعــلــم  اأهــــــــل  فـــ�أقـــ�ال 
واأرجحهـ� التحريم ي� �ش�حب الَفْهم

النَهـى فـــذووا  م�شكٌل  اإل  هـ�  ومــ� 
يفّرون منه خ�شية ال�قع في الظلـم

و�شرح ق�ل الم�شـطفى كّل م�شكل
َفْهم ذا  اإن كنت  ال�شّم  بمنع  حــراٌم 

ــم معــ�ً كــلــ�ا مــمـــــ� رزقــنــ�كـــ وقــــ�ل 
من طيب�ت اهلُل فـي الذكر ي� قـ�م

ومفه�مه ل ت�أكل�ا غيرهـ� من الـ
خبيثــ�ت غير الم�شتلذات ك�ل�شم...

ــردٍد تـــ بــ�لــتــحــريـــــم دون  فــ�أفــتــيــــــــك 
َوْهـــــم مــن  اهلل  وا�شتغـفـر  بــه  فـــ�أت 

ــــ�ٌب  ـــــ كــــتـــــ اإل  ــــتــــي  حــــجـــــ ومـــــــــــــــ� 
و�شّنٌة  واأقـ�اُل   اأ�شح�ب الدراية والعلـم)))

وعلى وجه العموم؛ يعتمد كبار علماء البلد، 
في المجلس الوطن���ّي للفتوى والبحوث العلمية، 
على المذه���ب المالكي، في بيان الحكم الفقهي 

في النوازل الغينية.

4 - ميدان الق�ش�ء:
م���ارس فقهاء المذه���ب المالكي في غينيا 
أعمال القض���اء، فتوّلوا المناصب فيه، وفرضوا 
الفقه ف���ي محاكمهم وعلى قضاته���م، فقاموا 
بإص���الح ذات البين، والفصل بي���ن الناس في 

اختالفاتهم.
ونظ���راً لمكانة العلماء في الحي���اة العاّمة، 
وسمعتهم الطيبة في الحياة االجتماعية، أَْولتهم 
السلطات المحلية عنايًة فائقة، وفتحوا لهم آفاقاً 

)1) ديوان �شعر لل�شيخ علي اللبوي، ال�شهير بجرنو علي بوبديم، 
المطبعة العالمية، القاهرة– جمهورية م�شر العربية-، �ض 

.222

ومناصب للقضاء والوالية، ورّدوا االعتبار للفقه 
المالكّي بتنصيب قاٍض في كّل بلٍد يستحقه.

ودفعت اجتهادات الفقهاء المس���لمين، التي 
خلَّف���ت أحكاماً وأُقضية ومدّون���ات، باألعراف 
القضائية إلى بل���وغ اكتمالها في قواعد فقهية، 
وإلى االتجاه نحو المأسس���ة، وح���از المذهب 
المالكّي قصب الس���بق في الش���مال والغرب، 

وبعض أقطار الشرق من القارة))).
ومن أشهر قضاة غينيا الذين وصلتنا أخبارهم:

- الش���يخ علي اللبوي )ت 1345ه�( قاضي 
قضاة البي: بعد وفاة ملك البي ألفا إبراهيم عام 
1294ه����- الذي كان قد واّله على القضاء- ظّل 
يمارس مهامه، إل���ى أن خلف األمير ألفا يحيى 
والده 1309ه� فأبقاه ف���ي منصبه، ووّطد حبل 
العالقات الطيبة التي ربطت الشيخ علي بوالده، 
إذ اتخذه مستش���اراً للش���ؤون الدينية واألحكام 
التش���ريعية، وكانت األقضية الت���ي تُقضى في 
األرياف تُعرض على الشيخ للمراجعة والتصديق، 
وكّل َمن طلب االس���تئناف على قاٍض في قضيٍة 

ال�شودان  ال�شنغال - المغرب -  اإفريقيا:  )2) الدين والدولة في 
هارون  الإفريقي،  الجتماعي  العقد  في  درا�شة  نيجيريا:   -
جامعة  ال�شيا�شية،  العلوم  في  الدكتوراه  لنيل  اأطروحة  باه، 
محمد الخام�س - الرباط، كلية العلوم القانونية واالقت�صادية 

والجتماعية، �شال، ال�شنة الجامعية: )201م، �ض 3).

أقبل علماء غينيا على المذهب 
المالكّي يتزّودون من معارفه، 
موه، ونشروه 

ّ
موه وعل

ّ
فتعل

وتقّيدوا به، وأقاموا على 
سسه ومبادئه دولتهم

ُ
أ
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يأتي إليه))).
ومن الطرائ���ف التي تُذكر للش���يخ اللبوّي 
في ميدان القضاء: ما جرى بين ش���خَصيْن في 
إرث؛ إذ أبى المحكوم عليه قبول الحكم، وطلب 
االستئناف عند الشيخ اللبوّي، فألغى الحكم بعد 
أن فّتش���ه والحظ فيه خطًأ، ولّما سمع القاضي 
األول بإلغاء حكمه غضب غضباً ش���ديداً، وأتى 
إل���ى الملك ألفا يحيى وق���ّدم احتجاجاته إليه، 
فطل���ب ألفا يحيى من الش���يخ اللب���وّي معاودة 
الحك���م مّرة ثالث���ة، وكادت القضي���ة تثير فتنة 
عظيمة، فأمر الملك- بعد تجّمع الجماهير في 
المس���جد- بإحضار الخصَمين لكي يُسمعا بين 

يَدي الملك نفسه.
فلّما وَصَفا ما ج���رى بينهما؛ أعطى الكالم 
للقاضي األول؛ فتحدث عن نظريته التي اعتمد 
عليها ف���ي إصدار حكمه، ثم جاء دور الش���يخ 
اللبوّي فتحدث عن نظريته التي اعتمد عليها في 
إلغاء الحكم، فوجدوا أّن ما اعتمد عليه القاضي 
األول في حكمه منس���وٌخ بآية قرآنية، فاعترف 
بالخطأ، وأقّر بأّن الحّق هو فيما قضاه الش���يخ 

علي اللبوي))). 
وبهذا حاز الشيخ اللبوي المرتبة األولى بين 
علماء فوتا جالون كلها، وحمل لقب »قاضي قضاة 
غينيا« في عصره، وظّل يحكم بالحّق والعدل إلى 
أن احتلت فرنس���ا البالد، ولكنها لمكانة الشيخ 
الديني���ة في بلدت���ه تركته ف���ي المنصب الذي 
وجدته فيه، بل عينته قاضّياً لوالية البي استناداً 
إلى قراٍر صدر عن الحاكم العاّم في 15 نوفمبر 
1912م، كان ينّص عل���ى تعيين عالٍم محلّي في 
كّل والية لرياسة مجلس القضاء األول، في حين 

)1) ديوان �شعر لل�شيخ علي اللبوي، مرجع �شابق، �ض 10.

 –  11( �ض  �شابق،  مرجع  اللبوي،  علي  لل�شيخ  �شعر  )2) ديوان 
.(12

يرأس مجل���س القضاء الثاني حاكٌم فرنس���ي. 
وظّل الش���يخ اللبوّي يؤّدي هذه المهام حتى عام 

1914م، وهو العام الذي استقال فيه))).
ثانيًا: األقاب العلماء في غينيا:

كان لفقه���اء غيني���ا دوٌر بارٌز ف���ي الحياة 
االجتماعي���ة، م���ن خالل نزع فتي���ل الكثير من 
الخالفات الداخلية بين القبائل، وإدارة المشاريع 
الزراعية، كما أنهم باشروا وظائف عالية، تمثلت 
في الدبلوماس���ية الدينية، وحظوا بمكانة رفيعٍة 
وإجالٍل كبيٍر داخل المجتمع، وأصبحت كلمتهم 
مس���موعة لدى العاّمة والخاّص���ة، حتى لُّقبوا 

بألقاٍب تميّزهم عن اآلخرين.
ومن األلقاب التي أُطلقت على علماء غينيا، 

نذكر ما يأتي:
1 - ج���رن: ومعناه العال���م الرّباني، وقيل: 
الجيم: بمعنى: تعلَّم وأتَقن، والراء: )رن(: بمعنى 
»اتق الله في الس���ّر والعل���ن«، والنون: )ن(: علّم 
الناس وانفعهم وأرشدهم. وال يوصف به العالم 
إال إذا تضلّع في كّل الفنون، وأتقن جميع المتون 
المقررة من ش���تى الفن���ون، وعندما يصل لهذه 
المرحل���ة يُقام له حفٌل كبي���ٌر يجتمع له العلماء 
والش���يوخ، ويُقلنَس ب� »بوتو«)))[ أو ما يشبهها]، 
فال يكاد يُرى بعُد حاسر الرأس؛ ألنه من خوارم 
الم���روءة عندهم، وهذه العادة ما زالت بارزة في 

فوتا جالون))).
ويذكر أّن لقب »جرن« يختص به الفاّلن دون 
غيرهم من قبائل غينيا، ويتقاسمه مع فاّلن أهل 

السنغال وموريتانيا.

)3) المرجع ال�شابق.

Puuto: هي قلن�شوة دّرية، ينفرد بها فالن فوتا  اأو  )4) بوتو 
جالون، فهي تطّرز بالإبرة، وُتزخرف باألوان متعددة، فتبدوا 

على الراأ�ض كالجوهر الدرّي المكنون في اأ�شدافه.

))) جالو، محمد �شالح، مرجع �شابق، �ض 119، بت�شرف.
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ومن الفقهاء الذين حملوا لقب »جرن« بغينيا: 
الفقيه جرن محمد سمب مومبيا )ت 1268ه�(، 
وجرن سعد دلين )ت 1270ه�( مؤسس محضرة 
دالين الشهيرة، وجرن علي بوبديم الشيخ اللبوّي 
)ت 1345ه�(، وجرن س���مب بوريا، وجرن جاو، 
وجرن إبراهيم، وجرن ديي���ج تمب، وجرن علي 

الكلوي))).  
2 - ألمام: ومعن���اه العالم المتضلّع، ويُطلق 
على العلم���اء الذين تمّي���زوا بعلمهم وزعامتهم 
الدينية في الوقت نفسه، وهو مشترك بين أهل 
غينيا والدول المجاورة لها، كما في ماسينا وفوتا 
تورو، حيث يُطلق لفظ اإلمام على حّكام ماسينا، 
وأُطلق على الحاج عمر تال بفوتا تورو)))؛ بوصفه 

عالماً وزعيماً دينّياً في الوقت نفسه. 
ومن العلماء الذين حملوا لقب »ألمام« بغينيا: 
الفقيه ألم���ام عاقب باري )ت 1389ه�(، وألمام 

إبراهيم سوري دار )ت 1398ه�(.
3 - فودي: ومعناه »الفقيه«، وممن حمل لقب 
»فودي« بغينيا: الفقيه الش���يخ سيدي كانتي ابن 
الش���يخ عثمان كانتي في كانكان، صاحب نظم 
كتاب )التوحيد( المعروف باسم: )ستة وستون(، 
حول الواجب والمس���تحيل والجائز من صفات 
الله مع أركان اإليمان))). وفودي س���لمان كانتي 
مخترع أبجديات »انكو«؛ إحدى اللّغات اإلفريقّية 

المشهورة بخصائصها الفنّية واألدبّية.

ا�شتهروا  الذين  الأ�شياخ  بع�ض  اأ�شماء  �شمن  ذكرهم  )1) ورد 
اأفكاري،  بنات  دي��وان  ينظر:  جالو.  فوتا  في  والولية  بالعلم 

مرجع �شابق، �ض )4 وما بعدها. 

غرب  ف��ي  الإ���ش��الم��ي  والتعليم  والإ���ش��الم  التجارة  )2) حركة 
بعدها،  وما   (1( �ض  اهلل،  رزق  مهدي  اأحمد،  د.  اإفريقيا، 

بت�شرف.

الع�شرين  القرن  خ��الل  الإفريقي  بالغرب  العربي  )3) ال�شعر 
الم�شيحي، عمران كبا، ر�شالة علمية مقدمة لنيل الدكتوراه، 
جمعية الدعوة الإ�شالمية العالمية، ليبيا - )200م، �ض 4)2، 

بت�شرف.

4 - ألف���ا: م���ن »الفاهم«، ومعن���اه: العالم 
الحكيم عن���د الفاّلن، ولعّل أصل���ه من أرفا أو 
أرفان Arfa, Arfan، الذي يُطلق عند المانديغ 
بمعنى: أمير األمراءchef prince ، وبهذا يكون 
معن���ى »ألفا«: »أمير العلماء، أو العلوم«)))، ويرى 
الدكت���ور عبدالرحمن ميغ���ا أّن مصطلح »ألفا 
والفع« مع���روٌف عند الفاّلنيي���ن والصنغاويين 

خاّصة؛ الستعمالهم له أكثر))).
ومهما يك���ن من أمر؛ ف���إّن مصطلح »ألفا« 
متداوٌل في غينيا، ويقابله »جرن«، وهو أقّل درجة 
من »ألمام«، وتُقام لكّل َمن حمله حفلة تكريمية، 

فتوضع له البردة التي تمّيزه عن العوام.
وم���ن العلماء الذين حمل���وا لقب »ألفا« في 
غيني���ا: الفقيه ألفا محمد من لب س���ل، وألفا 
أحمد شيخ البالد، وألفا موسى من كيبال الذي 

كان رئيساً في قطره.
5 - الش���يخ: يُس���تعمل هذا المصطلح في 
غينيا للداللة على أعلى مرتبة في العلم، ويُطلق 

على العلماء في الغالب األعّم.
وم���ن العلماء الذين حملوا ه���ذا اللقب في 
المنطق���ة: الش���يخ الحاج إبراهيم ابن الش���يخ 
محمد التسليمي، والشيخ إبراهيم بن نوح، إمام 
فوت الع���ادل النصوح، والش���يخ صالح كين،.. 
والش���يخ محمد م���ن فكونمبا، والش���يخ عمر 

الداري، والشيخ إبراهيم سوري))).
6 - »م���ودي« أو »مودب���و«: وه���ذا اللقب 

 Marty, Editions Ernest Leroux. Paris. 1921 (4(
L›Islam en Guinée : Fouta-Djallon : Paul

القرن  من  الغربي  ال�شودان  في  ورجالها  الفقهية  ))) الحركة 
الرحمن،  عبد  ميغا  د.  تاأليف:  الهجري،   13 القرن  اإل��ى   (
المملكة   – الإ�شالمية  وال�شوؤون  الأوق��اف  وزارة  من�شورات 

المغربية، 1432ه� / 2011م، �ض 203.

اأبرز َمن �شاهموا في ن�شر الإ�شالم بغينيا  ))) وهذا الأخير من 
الميالديين.  ع�شر  والتا�شع  ع�شر  الثامن  القرن  اأوائ��ل  في 

ينظر: الدعوة اإلى الإ�شالم: �شارل توما�ض اأرنولد، �ض 291.
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يُس���تعمل خاّصة عند الفالن لقب���اً علمّياً، فإذا 
أُطلق ينصرف مباش���رة إلى ش���خصيٍة علمية، 
ولعله مأخوذ من »المؤّدب« على اعتبار أّن الفقيه 

كان يؤدي دور المرّبي إلى جانب التلقين. 
لكن م���ع مرور األيام؛ فَقَد مدلوله الحقيقي، 
حيث أصبح يُطلق أحياناً على شخٍص وليس لقباً، 
ولعّل هذا األمر يرج���ع إلى تبّرك الناس باللقب 
ليكون المولود الذي س���ّمي به عالماً)))، واشتهر 

اللقب في فوت ماسينا بمالي أكثر من غينيا. 
7 - »كرموك���و«: »كرامو« في لغة الماندينكو 
يعني: »المعلّ���م، أو المعلّم الكبير« وعند الفاّلن 
»كرموكو« يعني المعلّم، و »َكَرُمْوبَا« تسمية المعلّم 

األكبر عند قبائل صوصو وجاكانكي.
وم���ن العلماء الذين حملوا ه���ذا اللقب في 
غينيا: الفقيه كرمو طلبي )ت 1381ه�(، والفقيه 
كرمو قطب الطوبوي، والفقيه كرموكو س���نكون 

طوبى، وكرموكو ألفا مو البي.  
ثالثاً: بعض مشاهير الفقه المالكّي بغينيا:

وردت تراج���م علم���اء غينيا ضم���ن أعمال 
بعض المستشرقين من أمثال: بول مارتي وغيره، 
كم���ا ورد ذكرهم ضمن كتاب���ات المحّقق الغينّي 
المرح���وم ألفا إبراهي���م صو، ولكن بإش���اراٍت 
خفيفة، غفلت عن إي���راد مجموعة من القضايا 
المتعلق���ة بمؤلفاتهم ومس���اهماتهم في الحركة 
الفقهية بغينيا بين التعليم والتأليف، وممارس���ة 

القضاء واإلفتاء.
لذا؛ ارتأينا تخصيص هذا المبحث لترجمة 
بعض الفقهاء المشهورين الذين وضعوا بصماٍت 
في الفقه المالكي، أو مارسوا الفقه في القضاء 
واإلفتاء في عصرهم، وذلك بالترتيب الزمني– 

حسب الوفيات-. 

)1) الحركة الفقهية ورجالها في ال�شودان الغربي، مرجع �شابق، 
�ض 214.

1 - الفقيه ال�شيخ �ش�لح الفاّلني )ت 1218هـ(: 
ه���و: صالح بن محمد بن ن���وح بن عبد الله 
بالفاّلني: عال���م بالحديث  المع���روف  العمري 
مجتهد، من فقهاء المالكية. نسبته إلى »فاّلن« أو 
»فاّلنة« من قبائل السودان، نزلها بعض أسالفه، 
وولد صالح ونشأ بها، وكان مولده سنة 1166ه� 

في موطن قبيلته، تحديداً بمنطقة فوت جالو.
أخذ الشيخ صالح عن كبار علماء عصره في 
مختلف أقاليم العالم اإلسالمي، وتنّقل في طلب 
العل���م، فقرأ ببلدة القبلة )بش���نقيط( ومراكش 
وتونس ومصر، ثم اس���تقر ف���ي المدينة إلى أن 
توفي الخميس 5 جمادى اآلخرة 1218ه�، ودفن 

بالبقيع بالمدينة المنّورة عن 52 عاماً))). 
م���ن مؤلفاته: قط���ف الثمر، في أس���انيد 
المصنف���ات في الفن���ون واألث���ر )ط(، إيقاظ 
همم أولي األبصار لالقتداء بس���يد المهاجرين 
واألنصار))) )ط(، الثمر اليانع )خ(؛ وهو رس���الة 

في تراجم أشياخه.

2 - الفقيه جرن محمد �شمب م�مبي� )ت 1268هـ(: 
هو: جرن محمد س���مب بن جرن سعيد بوبو 
جالو الّس���يلّي، وأقدم َمن عرف َمن ساللته هو 

اأ�شماء  العارفين  وهدية   ،(19(  /  3( للزركلي،  )2) الأع���الم، 
الموؤلفين واآثار الم�شنفين، لإ�شماعيل البغدادي، )1 / 424).

ب�شيد  لالقتداء  الأب�شار  اأولي  همم  »اإيقاظ  الكامل:  )3) عنوانه 
في  ال�شائع  البتداع  عن  وتحذيرهم  والأن�شار،  المهاجرين 
والع�شبية  الحمية  مع  المذاهب  تقليد  من  والأم�شار  القرى 
بين فقهاء الأع�شار«، وهو بال �شك اأهم م�شنفاته؛ اإذ اأو�شح 
فيه المراد بالتقليد في كالم العلماء، وتحدث عن عمل الفقهاء 
المقلدين اإذا وقفوا على �شعف مذهب اإمامهم، ون�ّض على ما 
اأحمد بن حنبل، وما لأ�شحابه، من الح�ّض على  ذكره الإمام 
خم�شة  �شالح  ال�شيخ  و�شجل  وال�شّنة،  المنزل  بالكتاب  العمل 
وخم�شين �شوؤاًل في هذا الكتاب اإلى كّل مقّلد يظهر منها حنقه 
ممن يحرم نف�شه نعمة التفكر في دين اهلل، والأخذ بالن�شو�ض 
ال�شريحة من الكتاب وال�شّنة وهما اأ�شل الدين،  وغيرها من 
المو�شوعات المهمة التي يح�شن اأن يطلع عليها فقهاء الع�شر 

الحالي، )ينظر: المرجع ال�شابق، �ض )3 وما بعدها).
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عبد الله س���واري الذي عاش في فترة كرموك 
 Karamoko Alpha mo ألف���ا م���و الب���ي
Labe )كرم���وك ألفا اللبوي(. وج���ّده عبد الله 
س���واري، تعلّم الق���رآن على يد الس���رانكولّي 
المشهور ب� كرموكو سواري )لقباً(، فسّمي بذلك 
عبدالله صاحب س���واري، حت���ى اختفت كلمة 
»صاحب« فبقي عبدالله س���واري، وُعرف بذلك 
االسم. وهذا يفيدنا أّن حمل جده عبدالله لقب 
»سواري« لم يكن انتساباً له بقدر ما كان تكريماً 
وتش���ريفاً له، فهو من عائلة جال���و. وأمه: نين 

حبيبة تورو، ُولد في مومبيا حوالي 1178ه�.
تلّق���ى تعليمه األولى في الم���دارس العتيقة 
بمومبيا على يد الشيخ محمد نجمد، ودام عليه 
حت���ى حفظ القرآن، وأخذ عنه فنون الش���ريعة 
والعربية، وختم: الرس���الة، والتحفة، والمقامات 
الحريرية، ومختصر خليل ف���ي الفقه المالكي، 
زاد عليها الكتب الميّسرة، ففّسر القرآن كاماًل، 
وحمل بذلك لقب »جرن«، وبعده خرج للتحصيل.
كان الشيخ متقناً للعربية، فصيحاً بالفوالنية، 
فاق أقرانه ومعاصري���ه، نال منزلًة لدى العلماء 
واألدباء، اش���تهر في حياته، وأقبل الناس عليه 
م���ن كّل فّج عمي���ق، لم تكن ش���هرته في فوت 
جالو وحدها، بل تعّداه���ا إلى فوت تورو وبالد 
الشنقيط، وكان يتمتع بذكاٍء خارق، وذاكرة قوية، 

حيث استطاع أن يجمع عدة علوم، ويبرز فيها.
وكان متف���رداً باللطائف العلمية، والمباحث 
والتحقيق  الفري���دة،  واالس���تدراكات  الدقيقة، 
الب���ارع، واالط���الع المفرط، أّلف ف���ي العربية 
والفوالنية، غير أنه اش���تهر في النظم الفوالني 
أكثر، فترك لألم���ة تراثاً علمّي���اً ال غنى عنه. 

توفي– رحمه الله- سنة 1268ه�.
م���ن مؤلفاته: دالية في بي���ان فضائل النبي 
صلى الل���ه عليه وس���لم )خ(، المي���ة في بيان 
أحكام المواريث )خ(، المية الطالب )خ(، معدن 

الس���عادة، وهي منظومة فقهية باللغة الفوالنية 
تسّمى: )أوغرد ملل())). 

3 - الفقيـــه ال�شيـــخ جـــرن �شعـــد دليـــن )ت 
1270هـ(:

هو: عب���د الله ب���ن إبراهيم ب���ن عبد الله 
سليمان بن جرن س���واري بن سل جالو الفالني 
اللبوي الدلني السيلي. وأمه: السيدة فاطمة بنت 

شريف محمد عبد الله.
ُولد في قرية دلين )جافنت( سنة 1201ه�، 
ونشأ في أس���رة عريقة معروفة بالعلم والهدى 
والصالح )أس���رة س���يلنك(، وق���د كان للدين 
وللتربية األخالقية واألدبية َدْور كبير في تكوين 

شخصيته.
لله دّر الشيخ الحاج عمر السالمي! حيث يقول 
:»الشيخ سعد بن إبراهيم الدلني هو األديب الفصيح، 
الش���اعر البليغ، عالم فوتا جالو، الذي سجدت له 
أفكار أهل النباهة من الحكماء، والش���عراء البلغاء، 

وعجزت الفالنيات أن يلدن مثله«))). 
من مؤلفات���ه: أّلف كثيراً م���ن الكتب نظماً 
ونثراً، منها: ش���كر اإلله في علم الفرائض )ط(، 
منيل���ة األماني في االعتق���اد )خ(،  قصيدة في 
مدح النبي صلى الله عليه وسلم وذكر معجزاته 

اللغة  في  وف�شاحته  ال�شعرية  قدرته  ال��دي��وان  ه��ذا  )1) يظهر 
الفولنية، فقد ا�شتوفى روح تاأليفه بعد ا�شتقراره في منطقته، 
ال�شعر في غير  َمن نظم  اأول  التدري�ض، فكان  واعتكافه على 
العربية بغينيا كوناكري اأو هو الأ�شهر على الإطالق. وم�شمون 
في  الناظم  �صخ�صية  بها  ت���زودت  كثيرة  ت��ج��ارب  ال��دي��وان 
والعبادات  التوحيد  في:  مو�شوعاته  وتنوعت  طويلة،  �شنوات 
العلماء  اأو�صاط  في  الديوان  انت�صر  وقد  واالإر�صاد،  والوعظ 
وتناقله طالب العلم كتابة وقراءة، اأبياته ))) بيتًا، وقافيته: 

لمية، طبع من تحقيق: األفا اإبراهيم �شو، ينظر:
 Le Filon du Bonheur Eternel: Alfâ Ibrâhîm 
 Sow, Collection Classiques africains. Armand

 .Colin. Paris. 1971

)2) ال�شاعر جرن �شعد دلين، محمد �شالح جالو، مقال من�شور 
 www.ar.misiide.net في موقع
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)خ(، فاتحة التصريف في علم التصريف)))، نظم 
شذور الذهب البن هش���ام )خ(، اللؤلؤ المكنون 
في الفقه )خ(، المنفعة العاّمة لألمة اإلسالمية 
والراحة الكاملة للعلم���اء )خ()))، نجم النهى في 
علم العروض والقوافي )خ(، نصيحة النساء )خ(، 

وغيرها، باإلضافة إلى ما لم نقف عليه.
وفاته: األربعاء بعد العشاء، 4 جمادى األولى 
عام 1270ه�، رزئت األّمة بفقد ش����يخ الش����يوخ، 
خادم اإلسالم، الشيخ سعد دلين، بعمر يناهز تسع 
وستين )69( عاماً، ودفن في مسقط رأسه بدلين. 
4 - الفقيه ال�شيخ علي اللب�ّي )ت 1345هـ(:
هو: الشيخ المشهور ب� »جرنو علي بوبديم«، 
ُولد حوالي 1265ه�، ف���ي قرية دنقول جرنويا، 
م���ن ضواحي مدينة البي؛ عاصم���ة إقليم فوتا 

جالو التابع لجمهورية غينيا.
حف���ظ القرآن الكريم في صغ���ره عند أبيه 
الشيخ جرن محمد، ثم تعلّم علوم الدين اإلسالمي 
واللغة العربية عند الش���يوخ المتخّصصين، إلى 
أن بلغ مستوى الدراس���ات العليا، وكان متفوقاً 
دائم���اً حت���ى ذاع صيته في أقط���ار فوتا جالو 
كاّفة، وح���از المرتبة األولى بي���ن علمائها في 
جميع النواح���ي، علمّياً ودينّي���اً وثقافّياً وإدارّياً 
واجتماعّياً، كما ُعرف هذا الشيخ- رحمه الله- 
طول حياته بالصالح والعبادة، إلى أن توفاه الله 
عام 1345ه�، عن عمر يناهز الثمانين عاماً))). 

تقلد مناص���ب دينية وسياس���ية مهّمة، حيث 

اهلل  ب�شيف  ال�شهير  جالو  �شالح  محمد  الباحث  )1) �شرحه 
الت�شريف”،  فاتحة  ب�شرح  اللطيف  “فتح  واأ�شماه:  الغيني، 

)غير من�شور).

�شعد  وال�شيخ  تال  عمر  الحاج  بين  وج��واب،  �شوؤال  الكتاب    (2(
دلين في الم�شائل الفقهية والآداب، وهو في اأربعة اأجزاء، في 

كّل جزء مائة م�شاألة، )غير مطبوع).

وما   ( �ض  �شابق،  مرجع  اللبوي،  علي  لل�شيخ  �شعر  )3) دي���وان 
بعدها، بت�شرف. 

عّينه ملك البي ألفا إبراهيم مستشاراً في الشؤون 
الدينية واألحكام الشرعية، كما ُعّين بعد ذلك والياً 
على مملكة البي، ثم »قاضي القضاة« لوالية البي.
5 - الفقيـــه ال�ّشيـــخ عمـــر ك�بـــ�، المعـــروف بـ 

»كرام� طلبي« )ت 1381هـ(:
هو: الخطيب البارع، الفقيه الفرضّي: عمر بن 
محمد جاتا كابا، ُولد الّش����يخ بمدينة كانكان، كان 
أبوه عالماً مشهوراً؛ هو الّشيخ: محمد جاتي كابا، 
وأّمه العفيفة هي الّسيدة: جاكا غبي محمود كابا.
درس الّش���يخ كرامو طلبي على يد أبيه في 
المرحل���ة األّولى من تعليمه، ولّما أحّس أبوه بأّن 
عقله قد بدأ ينفتح على المعارف العلمّية أرسله 
طالباً إلى أستاذه األّول بعد أبيه، فضيلة الّشيخ 

أمادو كمارا في حي كماراال بمدينة كانكان.
ولّما تش���ّبع الّش���يخ على يد معلّم���ه من العلوم 
المتعلّقة بالقرآن الكريم والحديث الّنبوي والعقيدة، 
عزم الّرحلة متوجهاً إلى تلقاء المنطقة الفوتاجالونّية 
بغينيا الّسفلى، بحثاً عن فّن العروض والقوافي اّلذي 
كان ينقصه وقت تحصيله عند أس���تاذه، ولّما وصل 
هناك تتلمذ على أيدي علمائها، حتى عرف أسراره 
وأتقنه ممارسة وتدريباً، ومن هناك توجه إلى ضواحي 
منطقة كونيا لتعلّم فن الّنحو والّصرف والبالغة، ثّم 
تتلمذ أيضاً على علمائها حتى صار لسانه مستقيماً 
في اللّغة العربّية التي أتقن نطقها جيداً، وبعد عودته 
إلى مدينة كانكان أنش���أ فيها المركز العلمي، وتولى 
زمام الّتدريس فيه، ثّم تتلمذ على يديه عدٌد كبيٌر من 

المتعلّمين، وتوفي سنة 1381ه�.
مؤلفاته: أّل���ف منظمومة بلغة »انكو« اقتداًء 
بالشيخ محمد سمب موبيا في العلوم اإلسالمية، 
تضّمنت األح���كام الفقهية، وهي: )معدن العلوم 

واإلسالم(، وتحتوي على 332 بيتاً))).

اأواخ��ر  اإل��ى   19 القرن  اأوائ��ل  من  غينيا  في  الأدبية  )4) الحياة 
القرن 20 الميالديين، عمران كبا، ر�شالة الماج�شتير، ق�شم 
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ومما نظمه في العبادة:
َنـــْدُب ُفَكلَْيلَى  َكُبُللَِجي   � ِن�َشِللَُمّ

ــْه ـــ ــَدُت ــَم ُف ُوِك  ــَد  ـــ ـــ ــَب ُك ــلــِتــْيــِتــيــاَلَ  ـــ �ــشَ
ترجمة المعنى: القبض في الّصالة واإلنزال 
جائ���ز، ال يبطل القبض الّص���الة واإلنزال، فال 
يمكن ألحٍد من المس���لمين أن يكّفر اآلخر ألجل 

قبضه اليد أو إنزالها في الّصالة))).
6 - الفقيه ال�شيخ الح�ج اإبراهيم ابن ال�شيخ 

محمد الت�شليمي )ت ؟(:
هو: أبو محمد الش���يخ الح���اج إبراهيم ابن 
الشيخ محمد التسليمي، له في كّل فنٍّ من فنون 
الدراية باٌع عريض، خفق عليه لواء البراعة في 
علوم الفصاح���ة والبالغة وهو غالم يافع، وكان 
إليه المنتهى في علم اللغة والتصريف والمعاني 
والبديع والبيان، وله في الفقه والحديث والفتوى 

وأصول الدين شأٌو ال يُلحق بالجريان.
أخذ مب���ادئ علومه، وه���وادّي فهومه، عن 
أخيه الكبير، وش���يخه الش���هير، الشيخ محمد 
المصطفى ابن الشيخ محمد السنوسي- رحمهما 
الل���ه تعالى-، تعلّم منه كت���ب البداية ومقدمات 
الدراسة، ثم انتقل إلى المدرسة الكبرى مدرسة 
والده الش���يخ محمد التسليمي، فأغمسه الشيخ 
في بحور الفنون العميقة، وسّيره في فيافي علوم 

الشريعة والحقيقة.
من مؤلفاته: له تآليُف كثيرةٌ وتصانيُف شهيرة، 
منها: وسائل الوصول في خصائص الرسول، نور 
الظالم في الصالة والس���الم على س���يد األنام، 
تيس���ير الش���دائد في تربيع تائية الوالد، مفتاح 
باب المراد في هذه الدنيا ويوم الميعاد، وس���يلة 
العب���د اللهيف في نظم أس���ماء الرب اللطيف، 

ليبيا،  طرابل�ض،  الإ�شالمية،  الدعوة  كلية  العليا،  الدرا�شات 
)199م، �ض ))12 – )12). 

)1)  المرجع ال�شابق، �ض 130.

الدرة الصافية شرح النبذة الكافية )ط(.
7 - الفقيـــه الحـــ�ج عبـــد الرحمـــن بـــ�ه )ت 

1434هـ(:
هو: الحاج جرنو عبد الرحمن بن جرنو علي 
بوبديم )الشيخ اللبوي( بن محمد بن محمد بنو 
بن عبد الرحمن، وهو أصغر أبنائه الثمانية، ُولد 

في مدينة البي عام 1335ه�.
تلّق���ى تعليم���ه األول���ى في مجل���س والده 
المرحوم الش���يخ علي اللبوي، وبعد وفاته رحل 
إلى دار البي، وهي قري���ة تبعد من مدينة البي 
12 كيل���و مت���راً، ليتعلّم عند أح���د طلبة والده 
يُقال له الش���يخ عمر الداري، مكث عنده ثمانية 
أعوام، تعّمق خاللها في عل���وم العربية والعلوم 
اإلسالمية، وتعّمق في كتب الفقه المالكي، مثل: 
جواهر اإلكليل شرح مختصر خليل، والدسوقي، 

وغيرها، وقبلها حفظ القرآن الكريم وفّسره.
ش���ارك عام 1964م باسم غينيا في المؤتمر 
التأسيسّي لالتحاد الثقافي اإلسالمي الذي ُعقد 
في القاهرة بمصر، وفي 1972م أّسس المجلس 
اإلس���المي الوطني الغيني، ثم ُعّين أميناً موّكاًل 
بش���ؤون الحّج واألوقاف، وصار قائداً ورئيس���اً 
لحج���اج غينيا مدة 12 س���نة، وفي 1984م ُعّين 
وزيراً للشؤون الدينية بغينيا، وكان أول َمن شغل 
هذا المنصب زمن الرئيس الراحل لنسا كونتي، 
وعمل إماماً للجام���ع الكبير »فيصل« بكوناكري، 
وفي 1978م اس���تقال من الوزارة، وعاد لمسقط 
رأسه البي، فعكف على التعليم والتأليف، والبحث 

واالرشاد، وتوفي في 18 ذي القعدة 1434ه�.
من مؤلفاته: حكم تعدد كفارة القتل مع تعدد 
المقتول، الغزو الفك���ري، مرض نقص المناعة 

المكتسبة، وغيرها �
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د.  عبد البا�شط الم�شتعين
مدير مركز فاطمة الفهرية لاأبحاث والدرا�شات )مفاد( - فا�ش / المغرب

التالقح الحضاري بين حواضر المغرب 
األوسط والسودان الغربي واألوسط

خالل العصر اإلسالمي

دخول الإ�ش�ام اإلى �ش�مال اإفريقيا؛ بداأ يت�ش�ّرب تدريجّيًا اإل�ى اأعماق القارة مع 

الإفريقي�ة، وتوط�دت الرواب�ط بي�ن �ش�مال ال�ش�حراء الإفريقي�ة وجنوبه�ا، 

وت�شّعبت العاقات لت�شمل مجالت متعددة، وتو�ّشعت بمرور الزمن اأ�شباب تمتينها.



مة متخ�ش�شة في �ش�ؤون القارة الإفريقية 19ثقافية ف�شلية محكَّ

التق���ارب الناتج ع���ن وحدة الِع���ْرق واللغة، بل 
يتجاوز ذلك إلى تقارب الطباع والفكر. 

وأّدت العناصر المس���وفية))) َدْوراً بارزاّ في 
هذا الصدد، حيث اختّصت بأدالء الطرق الذين 
كشفوا مجاهل المسالك الصحراوية للمتدفقين 

من الشمال نحو السودان.
2 – اقت�ش�دّي�ً:

هن���اك مؤش���راٌت عدي���دةٌ تدّل عل���ى: أّن 
الرواب���ط االقتصادي���ة بين الس���ودان الغربّي 
واألوسط))) والكيانات اإلسالمية بشمال إفريقيا 
عريقٌة ج���ّداً، تكاد تطابق تاريخ الوصول العربّي 
إلى المنطقة، وأّدت ه���ذه العالقات إلى ميالد 
شبكٍة كثيفٍة من المسالك التجارية بين الشمال 

والجنوب عبر المجابة )الصحراء( الكبرى.
التجارية،  المس���تمر للطرق  التغيير  وبرغم 
وتباين أهميتها من فترٍة ألخرى، حس���ب عوامل 
مرتبطة بواقع الّضفتَيْن؛ تبعاً لقّوة الدول الحاكمة، 
وم���دى قدرتها على تأمين تلك المس���الك؛ فإّن 
المغرب األوس���ط، ومراكزه الحضرية، كانت له 
حّصٌة مقّدرة من الطرق المفضية إلى السودان، 
إّبان قي���ام إمبراطوري���ة مالي، ومن  خصوصاً 
بعدها صنغي؛ حيث تراجعت أهمية المس���الك 
الغربية المفضية إل���ى إمبراطرية غانة لصالح 
المس���الك الداخلية، ومنها المحور المؤدي إلى 
مدينة »والتة«، ومنها إلى مختلف مدن السودان. 
ويُفهم من كالم اب���ن بطوطة أنه، باإلضافة 
إلى هذا المسلك، كان هناك طريٌق يصل »توات« 

للحلف  الم�شكلة  القبائل  اإح���دى  »م�����ش��وف��ة«:  اإل���ى  )4) ن�شبة 
ال�شنهاجي الم�شتوطن لل�شحراء الكبرى.

الغربّي  ال�شودان  اإطالق  اإلى  ين�شرف  التعبير حديث،  ))) هذا 
الأو�شط  وال�شودان  والنيجر،  ال�شنغال  نهر  منطقَتي  على 
والنيجر  ليبيا وت�شاد  التي ت�شّم حالّيًا: جنوب  المنطقة  على 
وغرب ال�شودان و�شمال نيجيريا و�شمال الكاميرون واإفريقيا 

الو�شطى.

وم���ن ث���ّم ارتب���ط المغ���رب األوس���ط))) 
بالس���ودان))) بصالٍت وثيقة؛ مستفيداً من عّدة 
عوامل مس���اعدة، وكانت حواضر كلتا الضفتَيْن 
هي الحلقة األبرز في ذل���ك االرتباط؛ بوصفها 
الفض���اء الرئي���س لبوتقة التدفق���ات الفكرية 

واالجتماعية والدينية، وغيرها.
فما ه���ي إذاً أهّم المج���االت التي غطتها 
العالقات بين حواضر المغرب األوسط ونظيرتها 
الوسيط والحديث؟  العصَريْن  السودانية، خالل 

وما أبرز مالمح اإلشعاع الحضارّي بينهما؟
اأواًل: اأوجه العالقة التي نظمت حوا�ضر 

المغرب االأو�ضط بحوا�ضر ال�ضودان:
1 – اجتم�عّي�ً:

يمك���ن اعتب���ار العالق���ات االجتماعية أّم 
العالئق بين المغرب األوس���ط والسودان، فهي 
األق���دم في االمتداد والتداخ���ل، خصوصاً بين 
وذلك  الصحراوي،  وعمقها  الش���مالية  األجزاء 
بحكم أّن قس���ماً كبيراً من القبائ���ل األمازيغية 
اس���توطنت الفضاَءيْن معاً منذ أقدم العصور)))، 
وحتى بعض المجموعات العربية فيما بعد، ومع 
وصول اإلسالم إلى المنطقة تّم تذليل صعوبات 
اختراق الصحراء على قساوة ظروفها، وال شك 
أّن العامل االجتماعّي والديموغرافّي كان حاسماً 
في تسهيل التواصل بين ش���ماٍل بات إسالمّياً، 
وجنوٍب كان ما يزال على سمته الوثنية القديمة.
وال يتوق���ف َدْور الجان���ب االجتماع���ي في 

: معظم اأجزاء دولة الجزائر الحالية؛  )1) ُيق�شد به ب�شكٍل ن�شبيٍّ
با�شتثناء بع�ض اأطرافها ال�شرقية والجنوبية.

)2) ُيق�شد به: مجموع البالد الواقعة خلف ال�شحراء الإفريقية 
الكبرى وما بعدها اإلى م�شارف غابة ال�شفانا جنوبًا، والمحيط 

الأطل�شي غربًا، وبالد النوبة و “ال�شودان الم�شري” �شرقًا.

)3) اأ�شار الإدري�شّي اإلى عدة نماذج منها، انظر: نزهة الم�شتاق 
القاهرة،   – الدينية  الثقافة  مكتبة  الآف���اق،  اخ��ت��راق  ف��ي 

2002م، )1 / )2 و )2 و 110).
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ب� »تكدا«)))، كما ارتبطت تلمسان بالسودان عبر 
توات)))؛ عبر طريٍق يصل إلى أغدس)))، لكن هذا 
المسلك كان يتعّرض لبعض الصعوبات، أهّمها: 
إقرار األمن، لذل���ك انتعش زمن الدول الكبرى، 
وتأثر بوصول القبائل الهاللية، ثم استعاد بعض 

عافيته في ظّل حكم بني عبد الواد))).
ومن ثّم؛ يمكن اعتبار المس���لك الصحراوي 
األوس���ط، ال���ذي يمّر عب���ر »ورقل���ة«)))، أهّم 
المس���الك الصحراوية التي كان يسيطر عليها 

المغرب األوسط، وعبرها ينفتح على السودان.
وتبوأت مدينة »تيهرت« غداة تأسيسها مكانة 
قاع����دة المغرب األوس����ط)))، وأّهلها موقعها ألن 
تس����تقبل البضائع »ب����ّراً وبحّراً، وغرباً وش����رقاً، 
وشماالً وجنوباً«)))، وأن تصبح »ملتقى تجارّياً مهّماً 

)1) رحلة ابن بطوطة، دار �شادر – بيروت، 1992م، �ض 99).

)2) �شقدان، ب�شام: تلم�شان في العهد الزياني )33) - 2)9ه� / 
)123 - )))1م)، ر�شالة ماج�شتير - كلية الدرا�شات العليا 
/ جامعة النجاح الوطنية - نابل�ض – فل�شطين، 2002م، �ض 

.19(

لإفريقيا  والقت�شادي  ال�شيا�شي  التاريخ  الهادي:  )3) الدالي، 
اإلى  ع�صر  الخام�س  القرن  نهاية  من  ال�صحراء،  وراء  فيما 
 – اللبنانية  الم�شرية  ال���دار  ع�شر،  الثامن  ال��ق��رن  ب��داي��ة 

القاهرة، ط1 - 1999م، �ض )31.

الأو�شط  المغرب  حكمت  التي  الزيانية  الأ�شرة  على  )4) ُتطلق 
عا�صمة  تلم�صان  من  متخذة  4))1م،  و  )123م  بين  تقريبًا 

لها.

))) ف�شاًل عن الم�شلك الغربي الذي كان يتجه نحو �شجلما�شة، 
انظر:  والجريد.  غدام�ض  اإل��ى  يتجه  ك��ان  ال��ذي  وال�شرقي 
اإفريقية في عهد  الهادي، روجي: الدولة ال�شنهاجية: تاريخ 
حمادي  ترجمة  12م،  القرن  اإل��ى   10 القرن  من  زي��ري  بني 
– ط1 1992م،  بيروت  الإ�شالمي -  الغرب  ال�شاحلي - دار 

.(291 / 2(

وراء  فيما  لإف��ري��ق��ي��ا  والق��ت�����ش��ادي  ال�شيا�شي  ))) ال��ت��اري��خ 
ال�شحراء، م �ض، �ض 300.

والحديث،  القديم  ف��ي  الجزائر  ت��اري��خ  م��ب��ارك:  ))) الميلي، 
الموؤ�ش�شة الوطنية للكتاب - دار الغرب الإ�شالمي – بيروت، 

.((( / 2(

بين المغرب األوس����ط، وبالد السودان، والمغرب 
األقصى، واألندلس، وإفريقية«)))، واستفادت من 
توّثق عالقة الرستمّيين التجارية ببالد السودان)))؛ 
»ابتداًء من زغاوة ش����رقاً حتى ساحل غانة غرباً، 
لكن هذه العالقات توطدت بش����كٍل أساس����يٍّ مع 
شعوب السودان األوسط، وخاّصة مع الكانم«)1))، 
كما ضمنت »تيهرت« وصول السلع السودانية إلى 

مدن إفريقية)))) )المغرب األدنى(.
واألم���ر نفس���ه ينطب���ق على »قلع���ة بني 
حماد« إّبان اتخاذه���ا عاصمة إلمارة بني حماد 
الصنهاجي���ة؛ إذ كانت تقع عل���ى طريٍق للتجارة 
الصحراوي���ة يمّر عبر ورقل���ة))))؛ بينما ارتقت 
مدينة »بجاية« ف���ي العصر الموحدي إلى صفة 
»مدينة الغرب األوس���ط«))))، يف���د إليها »تجار 
المغ���رب األقص���ى، وتجار الصح���راء، وتجار 

المشرق«)))).
أما مدينة »تلمسان«، فقد عوضت »تيهرت«، 
وصارت »قاعدة المغرب األوس���ط«))))، و»قفل 
ب���الد المغ���رب، وهي عل���ى رصي���ف للداخل 
والخارج منها، ال بد منها، واالجتياز بها، على كّل 

ديوان  الأو�شط في ظل �شنهاجة،  المغرب  ))) الطمار، محمد: 
المطبوعات الجامعية – الجزائر، ))19م، �ض 0)1.

الإ�شالمي:  بالمغرب  الر�شتمية  الدولة  محمد:  )9) الحريري، 
)0)1ه�  واالأندل�س  بالمغرب  الخارجية  وعالقتها  ح�صارتها 
– الكويت، ط3 - ))19م، �ض 233؛  - )29ه���)، دار القلم 
اإ�صماعيل، محمود: الخوارج في بالد المغرب حتى منت�صف 
القرن الرابع الهجري، دار الثقافة - الدار البي�صاء، ط2 – 

))19م، �ض )))2 - ))2).

)10) الخوارج في بالد المغرب، م �س، �س )0)2 - 1)2).

)11) المرجع ال�شابق نف�شه، �ض )))2 – ))2).

وح�صارتها،  تاريخها  الحمادية:  الدولة  ر�صيد:  بورويبة،   (12(
ديوان المطبوعات الجامعية - الجزائر، 2010م، �ض 0)1.

)13)   نزهة الم�شتاق، م �ض، )1 /0)2).

)14) المرجع ال�شابق نف�شه.

))1) المغرب في ذكر بالد اإفريقية والمغرب، م �ض، �ض )).
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حالة...«)))، ومّثلت حلقة وصٍل تجاريٍة مهّمٍة بين 
مختلف أصقاع المغرب والمشرق من جهة، وبين 
السودان واألندلس، ثّم الش���مال األوروبي عبر 

مينائيها: )أرشقول، وهنين()))، من جهٍة ثانية.
لتج���ار اآلفاق«)))،  وصارت بذلك »مقصداً 
وكان معظ���م تجارها يتعاملون مع الس���ودان)))، 
ومنه���ا »تخرج القوافل إلى سجلماس���ة وورقلة، 
وهم���ا بابا الس���ودان«)))، وقد بلغ���ت حظوتها 
من التجارة الصحراوية إلى أن صّرح الس���لطان 
الزياني: أبو حمو موسى األول: »لوال الشناعة لم 
أنزل في بالدي تاج���راً من غير تجار الصحراء 
الذين يذهبون بخبيث السلع، ويأتون بالتبر الذي 

كّل أمر الدنيا له تبع«))).
ومن دالئل ازده���ار التجارة الصحراوية مع 
تلمس���ان ظهور »ش���ركة آل المقري« التجارية، 
التي أّسسها خمسة إخوة، هم: )أبو بكر ومحمد 
الرحمن بسجلماس���ة، وعبد  بتلمس���ان، وعبد 
الواحد وعلي بوالتة(، كانوا يتبادلون المراسالت 
والتقارير حول األموال والس���لع واألس���عار)))، 
»فكان التلمس���اني يبعث إلى الصح���راوّي بما 
يرسم له من السلع، ذاك يرسل له بالجلد والعاج 
والجوز والتبر، والسجلماس���ّي بينهما كلس���ان 
المي���زان يعّرفهما بقدر الرجحان والخس���ران، 
ويكاتبهم���ا بأحوال التجار والبلدان، فاتس���عت 

)1) نزهة الم�شتاق، م �ض، )1 / 0)2).

)2) المغرب الأو�شط في ظل �شنهاجة، م �ض، �ض ))1.

)3) المغرب في ذكر بالد اإفريقية والمغرب، م �ض، �ض )).

)4) الوزان، الح�صن: و�صف اإفريقيا، دار الغرب االإ�صالمي، ط2 
- 3)19م، )2 / 21)؛ تلم�شان في العهد الزياني، م �ض، �ض 

.194

))) تاريخ الجزائر في القديم والحديث، م �ض، )2 / 3)4).

))) تلم�شان في العهد الزياني، م �ض، �ض 199.

))) المرجع ال�شابق نف�شه.

أموالهم، وعظم شأنهم«))). 
كما كانت »ورقلة« منف���ذاً مهّماً في التجارة 
الصحراوية منذ العصر الرس���تمي)))؛ إذ شّكلت 
المرك���ز األول لتجارته���م)1))، واكتس���ت طابع: 
»بوابة السودان«))))، بوصفها »المعبر الضرورّي 
الذي تمّر من���ه القوافل الحاملة للذهب والعبيد 
إلى التل القس���نطيني«))))، وبها كانت »القوافل 
المس���افرة شماالً تفّرغ س���لعها، وتلك المتجهة 

جنوباً تتجمع قبل الرحيل«)))). 
كما كان »س���كانها أغنياء ج���ّداً؛ ألنهم في 
اتصاٍل م���ع مملكة أكدز، منهم ع���دٌد كبيٌر من 
التجار األجانب الغرباء عن البلد، ال س���يما من 
قس���نطينة وتونس، يحملون إلى وركلة منتجات 
بالد البربر، ويستبدلونها بما يأتي به التجار من 

))) تاريخ الجزائر في القديم والحديث، م �ض، )2 / 3)4).

)9) الخوارج في بالد المغرب، م �س، �س 1)2.

وراء  فيما  لإف��ري��ق��ي��ا  والق��ت�����ش��ادي  ال�شيا�شي  )10) ال��ت��اري��خ 
ال�شحراء، م �ض، �ض 299.

)11) الدولة ال�شنهاجية، م �ض، )2 / 1)).

)12) المرجع ال�شابق نف�شه.

من�شورات  الغربية،  لإفريقيا  القت�شادي  التاريخ  )13) هوبكنز: 
المجل�ض الأعلى للثقافة، )199م، �ض ))1.

ل التالقح العلمّي أحد أبرز 
ّ
شك

ميادين التفاعل الحضاري 
بين المدن السودانية ومدن 
المغرب األوسط في الشمال 

اإلفريقي
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بالد السودان«)))، كما اكتسب أهلها خبرة واسعة 
في المسالك الصحراوية، وكان منهم أدالء لتلك 
الطرق)))، وكان لهم َدْوٌر رياديٌّ في قيادة القوافل 

التجارية مع غانة.

وش���ّكلت مدن »الزاب«: مراكز تجارية على 
»خ���ط التجارة الداخل���ة والخارج���ة من بالد 
الس���ودان؛ الش���يء الذي ربط تجارها مع تجار 
الس���ودان برباط وثيق«)))، ومنها: بسكرة والبرج 
وطولقة والدوسن)))، ثّم نفطة التي كان سكانها 
من »كب���ار األغنياء لوجوده���م... على الطريق 

المؤدية إلى بالد السودان«))). 
أما »بادس«: فكانت آخر مدن الزاب شرقاً، 
وبالق���رب منها كانت »تفترق الط���رق إلى بالد 
الس���ودان، وإلى القيروان، وإل���ى بالد الجريد 
وطرابلس وغيرها... فيها تجتمع الرفاق، ومنها 

تخرج إلى جميع البالد«))). 
كم���ا كان هن���اك »المس���يلة« ف���ي العصر 

)1) و�شف اإفريقيا، م �ض، )2 / )13).

)2) الدولة الر�شتمية بالمغرب الإ�شالمي، م �ض، �ض 211.

وراء  فيما  لإف��ري��ق��ي��ا  والق��ت�����ش��ادي  ال�شيا�شي  )3) ال��ت��اري��خ 
ال�شحراء، م �ض، �ض 300.

)4) و�شف اإفريقيا، م �ض، )2 / )13 – 141).

))) المرجع ال�شابق نف�شه، �ض 139.

الثقافية  ال�شوؤون  دار  الأم�شار،  عجائب  في  ))) ال�شتب�شار 
العامة - بغداد، �ض ))1.

الحم���ادي، وهي تقع على طريق القوافل الواردة 
والصادرة، من وإلى المش���رق والمغرب األقصى 
والصح���راء)))، وارتبطت بتجارة الس���ودان عبر 

الطريق القادم من ورقلة))).
وبدوره���ا كان���ت »ت���وات«: »ركاب التجار 
المترددي���ن م���ن المغ���رب إلى بل���د مالي من 
الس���ودان«)))، وصارت »ملتقى ط���رق... لعدٍد 
كبيٍر من القوافل التجارية القادمة من الش���مال 
اإلفريقي، والمنطلقة نحو السودان الغربي«)1))، 
وص���ارت خالل فت���رة حكم الصنغ���ي في أهّم 
طريق للتج���ارة الصحراوية المنطلق من تنبكت 
نح���و تغازة، فت���وات، ثم سجلماس���ة والمغرب 
األوس���ط))))، كما كانت تنبكت تغ���ّص بالتجار 

التواتيين)))).
وكانت مدينة »الجزائر« من بين المستودعات 
الكبرى التي توّجه جزءاً من البضائع السودانية 
نحو أوروبا))))، وكان تجار الجزائر وبجاية يلتقون 

تجار السودان ببالد مزاب)))).
ه���ذه العالق���ات االقتصادي���ة انبنت على 
عنص���ر التكامل بين طرَف���ي المبادالت؛ بحكم 
التباي���ن في المؤهالت الطبيعي���ة واالقتصادية 
للطرَفيْن، وتمّيزت بنية المبادالت بهيمنة المواد 
المصّنعة تصديراً من مدن المغرب األوس���ط. 

))) المغرب الأو�شط في ظل �شنهاجة، م �ض، )219 – 220).

))) الدولة ال�شنهاجية، م �ض، )2 / 291).

وراء  فيما  لإف��ري��ق��ي��ا  والق��ت�����ش��ادي  ال�شيا�شي  )9) ال��ت��اري��خ 
ال�شحراء، م �ض، �ض 301.

)10) المرجع ال�شابق نف�شه.

)11) اإفريقيا من القرن الثاني ع�شر اإلى ال�شاد�ض ع�شر، م �ض، 
�ض 214.

)12) المرجع ال�شابق نف�شه، �ض )21.

)13) التاريخ القت�شادي لإفريقيا الغربية، م �ض، �ض 9)1.

)14) و�شف اإفريقيا، م �ض، )2 / )13).
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وكان »القم���اش التلمس���اني«- مثاًل- يصل إلى 
وأغنياؤها)))،  ويلبس���ه س���الطينها  الس���ودان 
كما كانت تلمس���ان تصّدر صناع���ة الخردوات 
واألدوات  المحاري���ث،  وس���كك  )المناج���ل، 
المنزلي���ة؛ من س���كاكين وق���دور وغيرها()))، 
واألس���لحة، والمصنوعات الزجاجية، والعطور، 
والقرنفل، والبخ���ور، والتمور، وبعض المنتجات 
الزراعية)))، وكان يصلها من الس���ودان: الرقيق، 
والذهب، والملح، والنحاس، وريش النعام، وبعض 

البهارات)))، والجلد، والعاج، والجوز...))). 
ومن دون ش���ك؛ كانت تمور ب���الد الزاب))) 
وورقلة))) تجد طريقها إلى الس���ودان، كما كانت 
بع���ض األحجار الكريمة بصح���راء ورقلة تصل 
إلى السودان، ويتنافس أهله في اقتنائها بأبهظ 

األثمان))). 
وعموم���اً: فقد تنوعت وتوط���دت الروابط 
التجاري���ة التي جمعت مدن المغرب األوس���ط 

بالمدن السودانية على مّر العصور.

3 – دينّي�ً:
تع���ّد الدواف���ع الدينية محّركاً رئيس���اً في 
مختلف التطورات الحاصلة في عالقة المغرب 

األوسط بالسودان الغربي.
وق���د بدأ الدين اإلس���المّي في االنتش���ار 

)1) تلم�شان في العهد الزياني، م �ض، �ض ))1.

)2) المرجع ال�شابق نف�شه، �ض ))1.

)3) المرجع ال�شابق نف�شه، �ض 199.

)4) المرجع ال�شابق نف�شه.

))) المرجع ال�شابق نف�شه.

ال�شيا�شي  ال��ت��اري��خ  20)؛   /  1( ���ض،  م  الم�شتاق،  ))) ن��زه��ة 
والقت�شادي لإفريقيا فيما وراء ال�شحراء، م �ض، �ض )3.

))) الدولة الحمادية: تاريخها وح�صارتها، م �س، �س 0)1.

))) ال�شتب�شار، م �ض، �ض )224 – )22).

بالمدن الس���ودانية بشكٍل خاص)))، وكان للتجار 
الرس���تمّيين َدْوٌر ب���ارٌز ف���ي هذا الص���دد)1))، 
خصوصاً باألجزاء الوس���طى: ب���الد الكانم))))، 
وربما يكون بعض ملوكها قد اعتنق اإلسالم على 

أيديهم)))). 
هذا التأثير الدينّي ساهمت فيه كّل الطوائف 
الت���ي كانت على صلٍة دائمٍة بس���كان المنطقة، 
م���ن علماء وتج���ار ودعاة، بحواض���ر المغرب 
األوسط، ونس���تحضر هنا بالخصوص التجربة 
الب���ارزة للمغيلّي الذي قام بَدْوٍر كبيٍر في نش���ر 
اإلسالم في صفوف أهل السودان، خصوصاً في 

حاضرتَي: »كانو« و »كاتسنا«)))).

4 – �شي��شّي�ً:
برغم أّن المعطيات المصدرية ال تسعفنا في 
تقّصي التأثير السياس���ّي بشكٍل مفّصل، وبرغم 
أّن الدالئل على العالقات السياسية بين المغرب 
األوس���ط والس���ودان نادرة؛ فإنها مع ذلك غير 

منعدمة. 
ولعّل أقدم إش���ارة في هذا الباب ترجع إلى 
العصر الرستمي؛ إذ »أرسل أفلح بن عبد الوهاب 
)208 - 258ه���� / 823 - 872م( ثال���ث األئمة 
الرس���تمّيين: سفارًة تحمل هدية إلى أحد ملوك 
الس���ودان، وكان الذي تقّدم هذه الس���فارة إلى 
الملك السوداني: محمد بن عرفة؛ أحد الوجوه 

)9) ال�شكري، اأحمد: الإ�شالم والمجتمع ال�شوداني - اإمبراطورية 
مالي: 1230 - 1430م، المجمع الثقافي - اأبو ظبي، 1999م، 

�ض )))2 – 9)2).

)10) الدولة الر�شتمية بالمغرب الإ�شالمي، م �ض، �ض 212.

)11) الخوارج في بالد المغرب، م �س، �س 299.

)12) المرجع ال�شابق نف�شه، �ض 300.

الإمبراطوريات  تاريخ  والإ�شالم:  الوثنية  مادهو:  )13) بانيكار، 
الأعلى  المجل�ض  من�شورات  اإفريقية،  غ��رب  ف��ي  الزنجية 

للثقافة، ط2 - )199م، )2 / )49).
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البارزة في البالط الرستمي«))).
وقد تلّقى بنو زي���ري بَدْورهم بعض الهدايا 
من بالد الس���ودان، منها واحدة حوالي )382ه� 

/ 992م(، وأخرى سنة )423ه� / 1032م())). 
وارتبطت إم���ارة كانم الس���ودانية بعالقاٍت 
وثيق���ٍة بالحفصيي���ن))) الذين كانوا يبس���طون 
نفوذهم على ش���طٍر مهمٍّ من المغرب األوس���ط 

آنذاك، وتبادل الطرفان السفارات والهدايا))). 
وقد ربطت صداقٌة وثيقٌة بين منسى موسى 
س���لطان مالي، وهالل القطالن���ي حاجب عبد 

الرحمان أبو تاشفين الزياني))).
وذكر اب���ن خل���دون أّن إم���ارة صنهاجية 
بطرف الصحراء اتخذت من »تكرت« مقّراً لها، 
كان بينه���ا و »بين أمير ال���زاب وواركال مهاداة 

ومراسلة«))).
وعلى مس���توى آخر؛ نستش���ف تلك األدوار 
السياس���ية من المهّمة التي اضطلع بها المغيلّي 
)ت912ه�( في أوس���اط اإلمارات الس���ودانية، 
والت���ي وصلت إلى حّد تعبئ���ة الجيوش للجهاد، 
وتوس���يع الفتوحات؛ حيث تمك���ن من الحصول 
على منصب مستش���اٍر في بالط أسكيا محمد، 

أحد ملوك إمبراطورية صنغي))). 

)1) الإ�شالم والمجتمع ال�شوداني، م �ض، �ض 9)2.

)2) المرجع ال�شابق نف�شه، �ض 0)2. 

)3) المرجع ال�شابق نف�شه، �ض 3)2.

)4) المرجع ال�شابق نف�شه. 

))) تلم�شان في العهد الزياني، م �ض، �ض 200.

العرب  اأخ��ب��ار  ف��ي  والخبر  المبتداأ  “ديوان  خ��ل��دون:  ))) اب���ن 
الفكر  دار  الأكبر”،  ال�شاأن  والبربر ومن عا�شرهم من ذوي 

- بيروت، 2000م، )) / 9)2 – 0)2).

))) برايما باري، عثمان: جذور الح�شارة الإ�شالمية في الغرب 
– ال��ق��اه��رة، ط1  وال��ت��وزي��ع  للن�شر  الأم��ي��ن  دار  الإف��ري��ق��ي، 
لإفريقيا  والقت�شادي  ال�شيا�شي  التاريخ  22؛  �ض  -2000م، 

فيما وراء ال�شحراء، م �ض، �ض 113.

الح�ضاري  التالقح  مظاهر  ث��ان��ي��ًا: 
وحوا�ضر  االأو�ضط  المغرب  حوا�ضر  بين 

ال�ضودان:
1 - على الم�شت�ى العلمي:

ش���ّكل التالقح العلمّي أحد أب���رز ميادين التفاعل 
الحضاري بين المدن السودانية ومدن المغرب األوسط.
ونسجل هنا حضور علماء هذه المراكز العلمية، 
وكان لبعضهم أثٌر بّيٌن في الحياة العلمية بالسودان. 
لقد كان���ت الحواضر الس���ودانية، مثل تنبكت، 
ترتب���ط ثقافّي���اً بمختلف حواضر العل���م والثقافة 
في الش���مال اإلفريقي، ومن ضمنها بعض حواضر 
المغرب األوس���ط كتلمس���ان)))، وإذا كانت تلمسان 
لم ت���زل »داراً للعلماء والمحّدثين وحملة الرأي على 
مذهب مالك بن أن���س...«)))؛ فإّن ابن بطوطة ذكر 
بأّن أحد أبناء ابن شيخ اللبن التاجر التلمساني »من 
الطلبة؛ يعلّم القرآن بمالي«)1))؛ مما يُبرز بشكٍل جليٍّ 
أحد أوجه اإلشعاع العلمّي لتلمسان بأرض السودان. 
ويبق���ى المغيلّي م���ن بين علم���اء المغرب 
األوسط األش���ّد تأثيراً في المنطقة، أخذ عنه 
بتكدة كلٌّ م���ن: العاقب بن عبد الله))))، ومحمد 
بن أحمد التازختي))))، واعتُمدت بعض كتبه لدى 

فقهاء السودان، مثل أرجوزته في المنطق)))).

اإفريقيا وجنوب  تاريخ �شرق  ))) الفيتوري، عطية: درا�شات في 
قار  من�شورات جامعة  الإ�شالم)،  انت�شار  ال�شحراء )مرحلة 

يون�ض - بنغازي – ط1 – )199م، �ض 291.

)9) المغرب في ذكر بالد اإفريقية والمغرب، م �ض، �ض )).

)10) رحلة ابن بطوطة، م �ض، �ض 90).

لي�ض  من  لمعرفة  المحتاج  كفاية  بابا:  اأحمد  )11) التنبكتي، 
الإ�شالمية  وال�شوؤون  الأوق��اف  وزارة  من�شورات  الديباج،  في 
 /  1( 2000م،  المحمدية،   – ف�شالة  مطبعة   - بالمغرب 

.(3((

)12) المرجع ال�شابق نف�شه، �ض 223؛ الوثنية والإ�شالم: تاريخ 
الإمبراطورية الزنجية في غرب اإفريقية، م �ض )2 / 14)).

)13) كفاية المحتاج لمعرفة من لي�ض في الديباج، م �ض، )1 / 
.(234 / 2( ،(13(
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كم���ا كان بتنبكت عدٌد م���ن علماء المغرب 
األوس���ط، مثل أبي القاس���م التواتي الذي توّلى 
اإلمام���ة بمس���جد تومبوكتو)))، وأش���رف على 
محضر يقرأ فيه األطف���ال)))، كما كان »معيار« 
الونشريس���ّي معتمداً فيما يُقرأ ويُدّرس بتنبكت 
والسودان)))، إلى جانب بعض مؤلفات المقري))). 
وقد بلغ من نضج علماء أهل الس���ودان أّن 
علماء تلمسان كانوا »يش���اورونهم في المسائل 

العلمية والقضائية«))). 
ال شك إذاً في أّن مظاهر التأثير والتأّثر العلمي، 
األخذ والعطاء، متعّددة بين علماء الحواضر السودانية 
ونظيرتها بالمغرب األوسط، يتعذر استقصاؤها، وقد 
اكتفينا بما جادت به بعض المصادر في هذا الشأن.

)1) درا�شات في تاريخ �شرق اإفريقيا وجنوب ال�شحراء، م �ض، 
�ض 292.

 - بنوة  بم�شاركة  هودا�ض  طبع  ال�شودان،  تاريخ  )2) ال�شعدي: 
 - باري�ض   - ال�شرقية  الأل�شنة  لتدري�ض  الباريزية  المدر�شة 

مطبعة بردين – انجى، )9)1م، �ض )).

 /  2( �ض  م  الديباج،  في  لي�ض  من  لمعرفة  المحتاج  )3) كفاية 
.(240

وراء  فيما  لإف��ري��ق��ي��ا  والق��ت�����ش��ادي  ال�شيا�شي  )4) ال��ت��اري��خ 
ال�شحراء، م �ض، �ض 0).

))) درا�شات في تاريخ �شرق اإفريقيا وجنوب ال�شحراء، م �ض، 
�ض 293.

2 - على الم�شت�ى المذهبي:
كّل التط���ورات الديني���ة والمذهبي���ة في 
ش���مال إفريقي���ا كان���ت تج���د صداه���ا في 
الس���ودان، فمثاًل س���يطرت الدولة الرستمية 
ذات المذهب الخارج���ّي اإلباضّي إّبان قيامها 
عل���ى معظم المناف���ذ المؤدية إلى الس���ودان، 
كورقلة وغدامس)))، ففي عصر اإلدريس���ي )ت 
559ه�( كان أهل ورقلة م���ا يزالون يحتفظون 
بمذهبهم اإلباض���ي)))، وكانوا على صلٍة دائمٍة 
بأرض السودان »لبيع تمور سجلماسة والزاب، 
و )يُخرج���ون منه���ا التبر، ويضربونه باس���م 

بلدهم(«))). 
وإذا أضفن���ا لها أهل »تاهرت«، وغيرهم من 
أهل »جبل نفوسة«، نفهم ِلَم وجد ابن بطوطة )ت 
779ه�(، سكان مدينة زاغري، التي تلي والتة في 
اتجاه مالي عاصمة سلطنة مالي، منقسمين إلى 
طائفتَيْن من البيضان: األولى تُدعى: »صغنغو«، 
وه���م خوارج إباضية، والثاني���ة تُدعى: »توري«، 

وهم سّنة مالكية))).
ويبق���ى أبرز تأثي���ٍر هو: انتق���ال المذهب 
المالكي، بعد رس���وخه بالمغرب اإلسالمي، إلى 
ربوع الس���ودان بفضل الفقه���اء المغاربة، ومن 
ضمنهم مالكية المغرب األوس���ط، وأش���هرهم 

المغيلي.

3 - على الم�شت�ى الروحي:
بعد انتش���ار الطرق الصوفية ب���كّل أرجاء 
المغرب اإلس���المي؛ بدأت الصوفية تتس���رب 
إلى أصقاع الس���ودان؛ حي���ث وصلت »الطريقة 

))) المرجع ال�شابق نف�شه، �ض 210.

))) نزهة الم�شتاق، م �ض، )1 / )29).

))) الدولة ال�شنهاجية، م �ض، )2 / 291).

)9) رحلة ابن بطوطة، م �ض، �ض 0)).
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القادرية« هناك عبر »توات« منذ القرن 15م)))، 
أو مطلع القرن 16م))).

ويع���د محمد بن عبد الكري���م المغيلّي أول 
َمن أدخلها إلى بعض أج���زاء الصحراء الكبرى 
والسودان األوسط وشمال نيجيريا))) )الهاوسا(.
بينما س���اهم س���يدي أحمد البكاء الكنتي، 
خالل القرن 15م، في نش���ر مبادئها في الجزء 
الغربّي من الصحراء الكبرى)))، ثم اتسع انتشار 
القادرية على يد الش���يخ سيدي المختار الكبير 
الكنت���ي »الذي ع���اش في القرن الثامن عش���ر 
وأوائل القرن التاسع عشر، ما بين والتة وتمبوكتو 
وتوات«)))، ثم الش���يخ التأرازي الذي أدخلها إلى 
ما يُعرف حالّياً باس���م: غامبي���ا وليبيريا وغانا 

وغينيا بيساو)))، وبعده عثمان دان فوديو))). 
ومن أبرز م���دارس التصّوف التي نش���أت 
بالمغرب األوسط، وكان لها حضوٌر كبيٌر وانتشاٌر 

)1) الم�شلمون في غرب اإفريقيا، م �ض، �ض 43؛ ذهني، اإلهام: 
ال�شتعمار  �شد  اإفريقيا  في غرب  الإ�شالمية  الممالك  جهاد 
الفرن�شي )0))1م – 1914م)، دار المريخ للن�شر - الريا�ض 
– ))19م، �ض 31؛ القادري، عبد القادر: الزاوية القادرية 
 - الحق  دع��وة  مجلة  �شمن  والجتماعي،  الديني  ودوره���ا 
 - المغرب   - الإ�شالمية  وال�شوؤون  الأوق��اف  وزارة  اإ�شدارات 

العدد 202 - 9)19م، �ض )4.

)2) تاريخ غرب اإفريقيا، م �ض، �ض ))2.

)3) الم�شلمون في غرب اإفريقيا، م �ض، �ض 44.

)4) المرجع ال�شابق نف�شه.

))) الزاوية القادرية ودورها الديني والجتماعي، م �ض، �ض 1).

))) الم�شلمون في غرب اإفريقيا، م �ض، �ض 44.

4))1م   / )9)11ه���  بفودي،  ويلقب  محمد،  بن  عثمان  ))) هو 
نيجيريا  دولة  �شمال  تقع  بقرية  ُولد  )1)1م).  1232ه���/   -
الحالية، ن�شاأ في اأ�شرة علمية، وت�شّبع بمبادئ الت�شوف على 
طريقة ال�شيخ عبد القادر الجيالني. ا�شتغل بالتدري�ض، ودفعه 
الوثنية  بمظاهر  يعج  كان  ال��ذي  الهو�شا،  مجتمعه  انحراف 
وال�شرك، وابتعاد الم�شلمين عن تعاليم دينهم ال�شحيحة اإلى 
تزعم حركة اإ�شالحية ابتداًء من �شنة 94)1م، انبثقت عنها 

اإمبراطورية اإ�شالمية كبرى.

واسٌع بغرب إفريقيا ووسطها: الطريقة التيجانية 
التي أصبح لها حضوٌر كبيٌر خالل القرن 19م)))، 
وُعرفت بميولها العسكرية)))، وكان لها دوٌر مهمٌّ 
في مواجهة التغلغل االستعماري األوروبي، وأبرز 
نموذج لذلك: »المجاه���د التيجاني الحاج عمر 

الفوتي التكروري الذي توفي عام 1864م«)1)).
ومن ثّم ارتبط انتشار اإلسالم واعتناقه في غرب 
إفريقيا في القرون المتأخرة بالطريقتَيْن »القادرية« 
و »التيجانية«، وأضحى »كّل مس���لٍم يّتبع واحدة من 
الطريقتَيْن«))))، ومن غير العادي أن »يكون مس���لماً 

غير منتسٍب إلحدى الطرق الصوفية الكبرى«)))).
كم���ا كان للزاوية السنوس���ية، هي األخرى، 
نصيٌب واضٌح في االنتش���ار، ونش���ر اإلس���الم 
بالسودان، منذ أن أّسسها الشيخ سيدي محمد 
بن علي السنوسي سنة 1837م))))، والذي ينحدر 

من مدينة مستغانم بالجزائر)))).

4 - على الم�شت�ى الثق�في:
لقد صار للحضارة اإلسالمية تأثيٌر واضٌح في 
المجتمعات السودانية، دّلت عليه عدة مؤشرات، 

))) تاريخ غرب اإفريقيا، م �ض، �ض ))2؛ الم�شلمون في غرب اإفريقيا، 
م �ض، �ض 43؛ جهاد الممالك الإ�شالمية في غرب اإفريقيا، م �ض، 

�ض 31؛ درا�شة عن اإفريقيا جنوب ال�شحراء، م �ض، �ض 231.

الم�شلمون في غرب  �ض، �ض ))2؛  م  اإفريقيا،  )9) تاريخ غرب 
اإفريقيا، م �ض، �ض )4.

)10) الم�شلمون في غرب اإفريقيا، م �ض، �ض 42.

)11) المرجع ال�شابق نف�شه، �ض 43؛ جهاد الممالك الإ�شالمية 
في غرب اإفريقيا، م �ض، �ض 31.

)12) زبادية، عبد القادر: درا�شة عن اإفريقيا جنوب ال�شحراء 
المطبوعات  دي��وان  والم�شلمين،  العرب  وموؤلفات  ماآثر  في 

الجامعية – الجزائر، �ض )22.

اإفريقيا، م �ض، �ض 33؛  الإ�شالمية في غرب  الممالك  )13) جهاد 
انظر اأي�شًا: الم�شلمون في غرب اإفريقيا، م �ض، �ض ))4 – )4). 

جنوب  اإفريقيا  ع��ن  درا���ش��ة  ف��ي:  حياته  م��ن  نتفًا  )14) ان��ظ��ر 
اإفريقيا، م  ال�شحراء، م �ض، �ض )23؛ الم�شلمون في غرب 

�ض، �ض 323.
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م����ن بينها مث����اًل: التحول إلى ارت����داء المالبس 
بعدما كانت منهم طوائف عراة، وآخرون يسترون 
عوراته����م بالجلود المدبوغ����ة)))، وقد كان للتجار 
الرستميين أثٌر في أهالي كوكو من أرض السودان، 

في »سلوكهم، وملبسهم، وطرق معيشتهم«))). 
كما ب����دت على أهل الس����ودان بعض مظاهر 
التأّثر على مس����توى األعياد والمناسبات الدينية، 
وقد نقل لنا ابن بطوطة أجواء إحياء منسى سليمان 
ليلة السابع والعش����رين من رمضان، وتوزيع الزكاة 
أثناءه����ا)))، وإحيائه لش����عيرة ص����الة عيد الفطر 
واألضحى)))، بم����ا يفيد انتقال معظم هذه العوائد 
من الشمال اإلفريقي، وتطعيمها باللمسة المحلية.

كما تزامن انتشار اللغة العربية بالسودان مع 
وصول الدين اإلسالمي))) إلى المنطقة، وصارت 
اللغة األساس���ية ف���ي التدريس وت���داول العلوم 
المختلفة، كما كانت لغة الخطابة والقضاء، واللغة 
الرسمية للدول القائمة في الكتابة والمراسالت، 
واعتُمد الخّط المغربي في الكتابة، وانتش���رت 

األسماء العربية في صفوف أهل السودان. 
وكان����ت تنبك����ت »المرك����ز الحي����وي للثقاف����ة 
اإلس����المية«)))، وضّم����ت »المبان����ي المش����يدة من 
الطوب«))) التي عوضت »خيام مدينة غانة وأكواخها 
من الحش����ائش«)))، وتفيد بعض الروايات باستقدام 
السلطان منسى موس����ى لمهندس من غدامس، هو: 

)1) نزهة الم�شتاق، )1 / 22 و )2 و 30 و 111).

)2) الدولة الر�شتمية بالمغرب الإ�شالمي، م �ض، �ض 212.

)3) رحلة ابن بطوطة، م �ض، �ض 3)).

)4) المرجع ال�شابق نف�شه، �ض ))).

))) الدولة الر�شتمية بالمغرب الإ�شالمي، م �ض، �ض 213.

))) جذور الح�شارة الإ�شالمية في الغرب الإفريقي، م �ض، �ض 12.

))) ويدنر، دونالد: تاريخ اإفريقيا جنوب ال�شحراء، ترجمة را�شد 
البراوي، دار الجيل للطباعة - الفجالة، 2)19م، �ض )4.

))) المرجع ال�شابق نف�شه.

عبد الله الكومي الموحدي)))، الذي يتبّين من اس����مه 
أنه ربما ينح����در من المغرب األوس����ط. كما أدخل 
التجار والحرفيون المس����لمون استعمال الحجارة في 
البناء)1))، ونقلوا تقنية البناء المستخدمة في بناء سور 
مدينة مالي المعتِمد على تقنية التراب المدكوك)))) 
)الطابية())))، ومن ث����ّم دخول نمط العمارة المغربية 

األندلسية، وغيرها من المؤثرات الحضارية.
كّل ذل���ك صاح���ب توافد التج���ار والعلماء 
وغيرهم إلى الس���ودان من مجموع دول ش���مال 
إفريقيا، مما يدل قطعاً على أّن للمغرب األوسط، 
إلى جانب باقي أجزاء المغرب اإلسالمي، َدْوراً 
في ذلك االنصهار الحضارّي واالمتزاج الثقافي.

خاتمة:
حاولن���ا من خالل هذه الورقة أن نرصد في 
عجالة: أهّم مالمح الوصال الحضارّي التاريخّي 
بي���ن حواض���ر المغ���رب األوس���ط ونظيرتها 
بالس���ودان، وتبّي���ن لنا مدى قوة تل���ك الصلة، 
التاريخّي الطويل؛ مما يس���تدعي  وامتداده���ا 
استثمار هذا الرصيد التاريخّي إلحياء ما اندرس 
من روابط بين مختلف أصقاع العالم اإلسالمي 
عموماً، وبالغرب اإلسالمي خصوصاً، فضاًل عن 
تجديد وتعزيز عالقة البلدان المغاربية بأقطار 
إفريقيا جنوب الصحراء، ف���ي عالٍم يتجه نحو 

التكتل في مجموعات إقليمية �

وراء  فيما  لإف��ري��ق��ي��ا  والق��ت�����ش��ادي  ال�شيا�شي  )9) ال��ت��اري��خ 
ال�شحراء، م �ض، �ض 2).

في غرب  الزنجية  الإمبراطورية  تاريخ  والإ�شالم:  )10) الوثنية 
اإفريقية، م �ض، )2 / ))4).

)11) اإفريقيا من القرن الثاني ع�شر اإلى ال�شاد�ض ع�شر، م �ض، 
�ض 149.

ابن  “مقدمة  خ��ل��دون:  اب��ن  التقنية:  ه��ذه  ح��ول  )12) ان���ظ���ر 
خلدون”، دار الفكر - بيروت، 2001م، �ض )11) – 12)).
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تأثير الفراشة.. 
وإعادة اختراق 
إسرائيل لدول 

حوض النيل

ال�شيا�شة الخارجية الإ�شرائيلية- �شاأنها في ذلك �شاأن الدول الأخرى في النظام ترتكز 

الدول�ي- عل�ى اعتب�ارات الم�ش�الح والقناع�ات الأيديولوجي�ة، بي�د اأّن الدولة 

الِعْبري�ة له�ا طبيعتها وخ�شائ�ش�ها المميزة؛ بو�ش�فها كيان�ًا دولّيًا م�ش�طنعًا، يق�وم على ركائز 

توراتية وتو�ّشعية، ترمي في نهاية المطاف اإلى تاأ�شي�ش ما ُيطلقون عليه: »اإ�شرائيل الكبرى«. 

اأ. د. حمدي عبدالرحمن
اأ�شتاذ العلوم ال�شيا�شية بجامعتي القاهرة وزايد
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تعّد األولى على مستوى رئيس الوزراء منذ زيارة 
إسحاق رابين للدار البيضاء عام 1994م.

وثّمة دافٌع شخصيٌّ لهذه الزيارة، حيث إنها 
تأتي في الذكرى األربعين لمقتل شقيق نتنياهو 
األكب���ر أثن���اء عملية إنقاذ الرهائ���ن في مطار 

عنتيبي بأوغندا في 4 يوليو عام 1976م.
ومع ذلك؛ ف���إّن دالالت ه���ذه الزيارة تبدو 
مختلف���ة تمام���اً، فالطلب اإلفريق���ي المتزايد 
على المس���اعدات األمنية اإلسرائيلية لمواجهة 
خطر الجماعات المتشددة، وبحث إسرائيل عن 
حلفاء ج���دد، وتجاوز تأثي���رات الربيع العربي، 
دفع بنتنياهو إلى التركيز مجّدداً على تحس���ين 
العالقات مع ال���دول اإلفريقية، وخصوصاً في 

منطقة حوض النيل.

ويمكـــن تحديد الأهـــداف الأ�ش��شية للزي�رة 
فيم� ي�أتي:

- أهداف اقتصادية وتجارية: 
تسعى إس���رائيل لمواصلة تعميق العالقات 
التجارية مع الدول اإلفريقية الصاعدة اقتصادّياً، 
حيث توجد نحو ستة اقتصادات إفريقية من بين 
عش���ر اقتصادات هي األس���رع نمّواً في العالم، 
وتط���رح إفريقيا العديد من ف���رص العمل في 
المج���االت التي تمتل���ك فيها إس���رائيل خبرة 

وإنها لمفارقٌة تثير التعجب؛ أّن الدولة التي 
ادعت أنه���ا قامت لحّل المس���ألة اليهودية في 
العالم، وتخلي���ص اليهود من مخاطر االضطهاد 
العنصري، واإلحس���اس بع���دم األمن، باتت هي 
نفس���ها تُعاني من اإلحس���اس المزمن بانعدام 

األمن))). 
لقد أضح���ت القضية المحورية التي تهيمن 
على الحياة السياسية في الدولة الِعبْرية، سواء 
داخلّي���اً أو ف���ي التعامل الخارج���ي، تتمثل في 

الحاجة إلى األمن))). 
وعليه؛ فإّن إس���رائيل تسعى لتحقيق هدَفيْن 
متالزَميْن؛ أولهما: الهيمنة والس���يطرة في إطار 
محيطها الشرق األوسطي، وثانيهما: شّد أطراف 
نُُظم الجوار اإلقليمية الكب���رى؛ بما يمّكنها من 

تحقيق االختراق والسيطرة المنشودة.
االإ�ضرائيلي  ال����وزراء  رئي�س  زي���ارة 

لمنطقة حو�س النيل:
يمكن َفْهم زيارة رئيس الوزراء اإلس���رائيلي 
بنيامي���ن نتنياهو ألرب���ع دول في منطقة حوض 
الني���ل، في يولي���و 2016م، في هذا الس���ياق؛ 
بحسبانها تتويجاً لس���نوات طويلة من االختراق 

اإلسرائيلي إلفريقيا. 
إس���رائيل  توّجهات  الزي���ارة  تعكس ه���ذه 
الخارجي���ة الجديدة بعد الربي���ع العربي، والتي 
جعل���ت إفريقيا على رأس أولوياته، وعلى الرغم 
من رحالت الّسفاري السياس���ية التي يقوم بها 
المس���ؤولون اإلس���رائيليون إلفريقيا، مثل وزير 
الخارجي���ة أفيغدور ليبرمان، ف���إّن هذه الزيارة 

 Michael Brecher, The Foreign Policy System (1(
 of Israel: Setting, Images, Process, New

.Haven: Yale University Press, 1972, 216

 Alan Dowty, Israel Foreign Policy and the (2(
 Jewish Question, Middle East Review of
 International Affairs, vol.3, No.1, March

.12-1999. Pp.1

ما يزيد من خطورة االختراق 
اإلسرائيلّي إلفريقيا أنه يرتبط 
بمحاوالٍت استعماريٍة جديدٍة 

إلعادة صوغ حدود العالَمْين العربّي 
واإلفريقي، من خالل عمليات فكٍّ 

وتركيٍب جيواستراتيجية
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واس���عة، مثل: الزراعة، واالتص���االت، والطاقة 
البديلة، والبنية التحتية.

- أهداف سياسية ودبلوماسية:
إسرائيل تسعى كذلك للحصول على المزيد 
من الدعم الدبلوماسّي من الدول اإلفريقية في 
مختلف هيئات األمم المتحدة، حيث أنها تواجه 
انتقادات الذعة بس���بب احتاللها للضفة الغربية 
وحصارها لقطاع غزة، كما تحاول كذلك استعادة 
مقعدها بصفة مراقب ف���ي االتحاد اإلفريقي، 

والذي فقدته منذ عام 2002م.
تحالٍف  إقام���ة  إل���ى  إس���رائيل  وتس���عى 
اس���تراتيجيٍّ مع إفريقيا من خالل تقليص عدد 
دول الممانعة اإلفريقية ضّد إس���رائيل، وهو ما 
تحقق بقرار غينيا استئناف عالقتها الدبلوماسية 
مع إسرائيل وزيارة مدير الخارجية اإلسرائيلية 
لتش���اد، وقد تقرر عق���د القّمة اإلس���رائيلية 
اإلفريقية األولى في لوم���ي عاصمة توغو عام 

2017م.
- أهداف تتعلق بتح���والت الصراع العربي 

اإلسرائيلي:
فق���د أدى ه���ذا الص���راع إل���ى اإلضرار 
بالعالقات اإلسرائيلية اإلفريقية في الستينيات 
والس���بعينيات من القرن الماض���ي، ومنذ بداية 
الثمانيني���ات ع���ادت الحي���اة مّرة أخ���رى بين 
اإلس���رائيليين واألفارقة، وبالفعل باتت تل أبيب 
مقصداً للزعماء وكبار الش���خصيات اإلفريقية، 
حيث زارها هذا العام )2016م(: الرئيس الكيني 
أوهورو كينياتا، ورئيس توغو فوري جناسينجبي، 
ووزي���ر خارجي���ة غانا، ووفد من رج���ال الدين 
الرئيس  المس���لمين األفارقة. ولعّل تصريحات 
الكيني في أعقاب اجتماعه بنتنياهو في نيروبي 
تلّخ���ص التحوالت الجيوسياس���ية ف���ي مثلث 
العالقات بين كلٍّ من العرب واألفارقة وإسرائيل، 
يق���ول كينياتا: »إّن عالقات إس���رائيل بجيرانها 

العرب اليوم أفضل من أّي وقت مضى... فلماذا 
نّدع���ى نحن ف���ي القارة اإلفريقي���ة أننا نعرف 

أفضل من دول المنطقة«.
- أهداف أمنية واستراتيجية: 

ال شك أّن الخبرة االستخباراتية والعسكرية 
اإلس���رائيلية تع���ّد ذات قيم���ة مق���ّدرة للدول 
اإلفريقي���ة، وال س���يما تلك الت���ي تواجه خطر 
اإلرهاب والجماع���ات الراديكالية العنيفة، مثل 
المجاهدين،  والش���باب  القاعدة وبوك���و حرام 
وتحاول الدبلوماسية اإلسرائيلية الترويج للنموذج 
اإلسرائيلي في مكافحة اإلرهاب، وخصوصاً في 

دول حوض النيل وشرق إفريقيا. 
وق���د اتضح ذلك في القّم���ة اإلقليمية التي 
ُعق���دت في أوغن���دا، وجمعت رئي���س الوزراء 
اإلسرائيلي بقادة سبع دول إفريقية، هي: إثيوبيا، 
وروان���دا، وأوغندا، وكينيا، وجنوب الس���ودان، 

وزامبيا، باإلضافة إلى وزير خارجية تنزانيا.
ويعك���س بي���ان القّم���ة أهمي���ة التع���اون 
اإلسرائيلي على المس���توى اإلقليمي في مجال 
تبادل المعلومات االس���تخباراتية، والتدريب من 

أجل محاربة اإلرهاب.
- إشعال الخالف بين دول المنبع والمصّب 

لحوض النيل:
ربما يكون ذلك من بين األهداف غير المعلنة 
للزيارة؛ إذ ال يخفى أّن إلسرائيل أحالماً قديمة 
في الحص���ول على حّصة من مي���اه النيل لري 
صحراء النقب، وهو ما عّبر عنه عملّياً المهندس 
اإلسرائيلي »اليشع كيلي« عام 1974م، حيث قام 
بتصميم ترعة لسحب مياه النيل من أسفل قناة 

السويس وتوصيلها إلى إسرائيل. 
وياُلَحظ أّن السياسة اإلسرائيلية قد ركزت، 
من���ذ أواخر الثمانينيات من القرن الماضي، في 
ترش���يد توجهاتها اإلفريقية بالتركيز في مناطق 
نف���وذ محّددة، ولعّل أبرز تل���ك المناطق: القرن 
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اإلفريقّي، وحوض الني���ل، حيث تحرص الدولة 
الِعبْري���ة على تكثيف وجودها في كّل دول المنبع 
اإلفريقية، مثل: إثيوبيا، وإريتريا، وكينيا، والكونغو 
الديمقراطية، وتحتفظ إسرائيل بثالث سفارات 

مهّمة في كلٍّ من: إثيوبيا وإريتريا وكينيا.
كم���ا ياُلَحظ كذل���ك أّن إس���رائيل تحاول 
مواجهة الخطر اإلس���المي المتصاعد في هذه 
المنطقة، وخصوصاً في ظّل حالة ضعف الدولة 
أو انهيارها، كما هو الحال في الصومال، وتنظر 
إس���رائيل إلى هذه المخ���اوف األمنية بوصفها 

تهديداً مباشراً ألمنها القومي.
على أّن الهدف األكثر أهمية الذي تس���عى 
إليه الدبلوماس���ية اإلسرائيلية يتمّثل في تطويق 
منظومة األم���ن القومّي المص���رّي؛ من خالل 
تأليب دول منابع النيل على مصر والسودان؛ من 
خالل رفع المطال���ب الخاّصة بإعادة النظر في 
توزيع حصص مياه النيل، وقد ظهر ذلك واضحاً 
من���ذ زيارة أفيغ���دور ليبرمان وزي���ر الخارجية 
اإلس���رائيلي إلفريقي���ا في س���بتمبر 2009م، 
حيث اصطح���ب معه وفداً كبي���راً يضّم خبراء 
ف���ي: الزراعة، والرّي، والتج���ارة، وممثلين عن 
المؤسستَيْن الصناعية والعسكرية في إسرائيل، 
وقد ش���ملت زيارة ليبرم���ان: كيني���ا وأوغندا 

وإثيوبيا. 
وياُلَح���ظ أّن وفوداً م���ن دول حوض النيل 
األخرى، مثل: الكونغو وكينشاسا وبوروندي، قد 
زارت إسرائيل بهدف مناقشة مشروعات التعاون 

المائّي مع إسرائيل.
اإ�ضرائيل  وع��ودة  الفرا�ضة..  تاأثير 

لحو�س النيل:
 the »م���ن المعل���وم أّن »تأثي���ر الفراش���ة
Butterfly Effect يع���ّد تعبي���راً مجازّياً عن 
إمكاني���ة أن تُحدث تغييراٌت طفيفٌة في مكاٍن ما 

آثاراً كبيرة في أماكن أخرى.

وق���د اس���تخدم مجموع���ة م���ن الخبراء 
اإلس���رائيليين هذا المفهوم للتعبير عن ضرورة 
إحداث تغييرات جذرية في العقيدة األمنية لدولة 
إس���رائيل في أعقاب ث���ورات الربيع العربي من 
جهٍة، ونتيجة التطورات التكنولوجية المتسارعة 

في منطقة الشرق األوسط من جهٍة أخرى.
ويرى أليكس مينت���ز Alex Mintz، الذي 
ترأّس االجتماع الرابع عش���ر لمؤسسة إدموند 
بنجامين دو روتش���يلد بهرتس���يليا ف���ي يونيو 
2014م، ضرورة تغيير مبدأ »ديفيد بن جوريون« 
الذي حّدد العقيدة األمنية إلسرائيل منذ قيامها 
حتى اليوم، ويُطلق على هذا المبدأ اسم: »القانون 
الشفوي« الذي يستند على ثالثة مبادئ، هي))):

1 – الردع.
2 - اإلنذار المبكر.

3 - التفوق العسكري.
فقد آمن الفكر االس���تراتيجي اإلسرائيلي- 
العالق���ات  طبيع���ة  ب���أّن  البداي���ة-  من���ذ 
الجيواستراتيجية بين العرب وإسرائيل لن تمّكن 
أّي���اً من الطرَفيْن من تحقيق نصٍر حاس���ٍم على 
الطرف اآلخر، وعليه؛ يتعين على إس���رائيل أن 
تس���عى لتحقيق الش���رعية اإلقليمية من خالل 

االعتراف التدريجّي بوجودها في المنطقة. 
وف���ي ع���ام 2006م خضعت ه���ذه العقيدة 
األمنية لعملية مراجع���ة، حيث أضيف إلى هذا 

القانون الشفوّي مبدأ رابع، هو: الدفاع.
على أّن مؤتمر هرتس���يليا- السابق اإلشارة 
إليه- ق���د اقترح إضافة أربع���ة مكونات أخرى 
جديدة؛ بهدف تطويع العقيدة األمنية اإلسرائيلية، 
وجعله���ا قادرة على مواجهة التحديات اإلقليمية 
والدولية الجديدة، وتتمثل هذه المكونات األربعة 

http://www.haaretz.com/news/diplomacy-  (1(
defense/.premium-1.597519
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في:
1 - الوقاية.

2 - االستباق.
3 - التحال���ف مع الواليات المتحدة والقوى 

اإلقليمية.
4 - التكّيف.

وال يخفى أّن إسرائيل تتبّنى بالفعل أساليب 
الوقاية والضربات االستباقية، وذلك باستخدام 
كّل أنواع األس���لحة المملوكة لديها، ويمكن في 
هذا السياق اإلشارة إلى ضرب المفاعل النووّي 
العراقّي ع���ام 1981م، والغ���ارات الجوية على 
سوريا، ومهاجمة قوافل في شرق السودان بزعم 

أنها كانت تحمل أسلحة تتجه إلى قطاع غزة.
وإذا كانت العالقة االستراتيجية بين إسرائيل 
والواليات المتحدة تمّث���ل أمراً مفروغاً منه في 
أدبيات الفكر االس���تراتيجّي ل���كلٍّ من البلَديْن؛ 
فإّن إسرائيل تتجه لبناء قاعدة تحالفات إقليمية 
جديدة، سواء بشكٍل رسميٍّ أو غير رسمّي، عبر 

مستويات ثالثة:
- المس���توى األول: يش���مل دول الخلي���ج 

العربية؛ من خالل دعم مبادرة السالم العربية.
- المس���توى الثاني: يش���مل منطقة شرق 
إفريقيا، وال س���يما دعم العالقات مع دوٍل مثل: 

كينيا وإثيوبيا وجنوب السودان وأوغندا.
- المس���توى الثال���ث: يش���مل دول حوض 

المتوسط، وال سيما اليونان وقبرص.
أم���ا المك���ّون الراب���ع للعقي���دة األمني���ة 
اإلس���رائيلية الجديدة؛ فهو الذي يرتبط بمفهوم 
»تأثير الفراشة«، وهو ما يعني تكّيف إسرائيل مع 
التحوالت الكبرى التي شهدتها المنطقة العربية 
في أعقاب االحتجاجات الس���لمية التي شهدتها 

كلٌّ من تونس ومصر في أواخر عام 2010م.
وال يخفى أّن االختراق اإلس���رائيلي الناعم 
لدول حوض النيل، في أعقاب الربيع العربي، قد 

تّم التعبير عنه في عدة أشكال، لعّل من أبرزها:
1 - الترويج للخيار اإلسرائيلي في مواجهة 
الحركات المس���لحة في كلٍّ من ش���رق إفريقيا 
وغربها- كما ذكرنا-: فإس���رائيل ترى نفس���ها 
صاحبة خب���رة طويلة في تبّني اس���تراتيجياٍت 
أمنيٍة وعسكريٍة لمكافحة اإلرهاب، وعليه: نجد 
التغلغل اإلسرائيلي واضحاً في دول حوض النيل، 
وال س���يما كينيا وجنوب السودان وإثيوبيا، ومن 
المعروف أّن إس���رائيل تق���ّدم التدريب والدعم 

لكينيا في مواجهة حركة الشباب الصومالية.
2 - تدشين أول لوبي إسرائيلي في الكنيست 
لتعزيز العالقات بين إسرائيل والدول اإلفريقية: 
وذلك برئاس���ة العضو شمعون سليمان، وفي 19 
ماي���و 2014م حضر وزير الخارجي���ة أفيغدور 
ليبرم���ان أول اجتم���اع لهذا اللوب���ي، وأكد أّن 
إسرائيل بوصفها قوة اقتصادية، وتتمتع بعضوية 
منظمة التعاون والتنمية، تستطيع أن تجني فوائد 

سياسية واقتصادية كبرى من إفريقيا.
3 - اس���تخدام إس���رائيل لقوتها الناعمة: 
لتقدي���م العون لل���دول اإلفريقي���ة في مجاالت 
الزراع���ة والمياه والط���ّب ومكافحة اإلرهاب.. 
وغير ذلك، بيد أّن إس���رائيل في سعيها لتحقيق 
ه���ذا الهدف تقوم بعقد ش���راكات م���ع الدول 
المانحة الكب���رى، مثل: الواليات المتحدة وكندا 
وإيطالي���ا، وذلك من أجل القيام بالمش���روعات 

االستثمارية المختلفة.
ويمكن اإلشارة في هذا السياق إلى المبادرة 
اإلسرائيلية األلمانية التي تّم إبرامها بين البلَديْن 
ف���ي فبراير 2014م، من أج���ل تحقيق البرنامج 
اإلنمائ���ي في كلٍّ من بوركينافاس���و والكاميرون 

وبوروندي.

اإ�شرائيل واإريتري�:
يتميز الوجود اإلس���رائيلي في إريتريا بأنه 
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محدود، ولكن���ه مؤثر وذو مغزى كبير، ففي عام 
2012م كش���فت وكالة س���تراتفور األمريكية أّن 
إسرائيل تمتلك وحدات بحرية في أرخبيل دهلك 
وميناء مص���وع، فضاًل عن وجود مركز للتنصت 

في جبال أمبا سويرا.
وتس���تهدف هذه القواعد َجْم���ع المعلومات 
االس���تخباراتية عن أية أنشطة غير معتادة في 
مياه البحر األحمر، وخصوصاً من ِقبل إيران))).

إّن الهاج���س األمن���ّي ه���و الداف���ع األكبر 
إلريتري���ا، وال���ذي يجعلها ترتم���ي في أحضان 
إس���رائيل، فإثيوبيا أضحت دولًة حبيس���ًة بعد 
استقالل إريتريا، وهي ما فتئت تحاول الوصول 
إلى مياه البحر األحمر من خالل إعادة السيطرة 
على ميناء عصب، وال يخفى أّن هذه الفكرة تمّثل 
أحد األهداف الكبرى التي تس���عى إلى تحقيقها 
النخبة الحاكمة ف���ي أديس أبابا، كما إنها تمّثل 
إحدى أبرز قضايا الفكر االستراتيجي اإلثيوبي.
ثّمة سبٌب آخر يفّسر هذا التقارب اإلريتري 
اإلس���رائيلي، وهو رغبة حكومة أس���مرا في أن 
تؤدي عالقتها بإسرائيل إلى التأثير في الواليات 
المتحدة؛ بما يغّير من سلوكها التصويتي المتعلّق 
بإريتري���ا في المحافل الدولي���ة، ومع ذلك؛ فإّن 
إس���رائيل تبدو غير راغبٍة في توس���يع عالقتها 
بإريتري���ا؛ نظراً ألنها تحتف���ظ بعالقات متمّيزة 
مع إثيوبيا، كما إّن لديها اهتماماً أوسع بمنطقة 
ش���رق إفريقيا؛ إذ تسعى إس���رائيل إلى تطويق 
الحكومة اإلس���المية في الس���ودان، وذلك من 
خالل تعزيز عالقتها ب���ُدول الجوار، مثل: كينيا 

وجنوب السودان.
ويبدو أّن محاولة إريتريا كس���ر طوق العزلة 
الدولية عليها؛ هو الذي دفعها للتعاون مع إيران 

)1)   انظر ن�ّض التقرير في:
Stratfor, Eritrea: Another Venue for the 
Iranian-Israeli Rivalry, December 21, 2012

التي تس���عى إلى الس���يطرة على باب المندب 
والطريق المائ���ي المؤدي إلى قناة الس���ويس، 
وعليه؛ فقد أضحت إريتريا ساحًة لتنافس القوى 
الشرق أوس���طية المتنافسة )إسرائيل، وإيران(، 

وبما يهّدد المصالح العربية في المنطقة.

اإ�شرائيل و�شّد النه�شة:
م���ن المثير لالنتباه حّق���اً أّن معظم ما ُكتب 
أو قيل عن آثار س���ّد النهضة على األمن القومي 
المصرّي ال يخلو من المبالغة أو التهوين، فاألرقام 
والتقدي���رات المعلنة هي مج���رد اجتهادات قد 
تعكس رؤية سياس���ية معينة، أو عدم الَفْهم في 
كثيٍر من األحايين، والالف���ت لالنتباه أّن القرار 
اإلثيوبّي الخاّص ببناء سّد النهضة ليس مفاجئاً 
بحّد ذاته، حيث إّن إثيوبي���ا قامت بالفعل ببناء 
عدٍد م���ن الس���دود ومحطات تولي���د الطاقة 
الكهرومائية على ضفاف بعض الروافد واألنهار 
في أراضيها،  ولعّل م���ن أبرز األمثلة على ذلك 
ثالثية س���دود »جيبي« على نهر »أوما«، بيد أّن 
هذه الس���دود ال يمكن مقارنتها بس���ّد النهضة 
الذي من المتوقع أن يولِّد س���تة آالف ميجاوات 
من الكهرباء، ويعّد هذا الس���ّد اإلثيوبي في حال 

تهدف إسرائيل من خالل 
تحالفاتها الجديدة في حوض 

النيل إلى استكمال خطة 
الحصار اإلفريقي، عبر آليات 

عدة، منها شراء النصيب 
األوفر من الصكوك في سّد 
النهضة، وفرض مزيٍد من 

الضغط على مصر
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اكتماله واحداً من أكبر عشرة سدود في العالم، 
وهو ما يرفع من قدر إثيوبيا اإلقليمي، ويجعلها 

في مصاّف القوى اإلفريقية الصاعدة. 
ولعّل ذلك يفّسر لنا س���ّر التالحم الشعبي، 
والتصميم السياس���ّي على المض���ي ُقدماً في 
تنفيذ حزمة الس���دود اإلثيوبي���ة، وقد ظهرت 
هذه الروح الوطنية في شراء الصكوك الخاّصة 
بتمويل الس���ّد من ِقبل المواطنين داخل إثيوبيا 
وخارجه���ا، وهو األمر الذي جعل عملية التمويل 
ممتدة مع بناء السّد نفسه، وهي لحظات تتجلّى 
فيها المش���اعر الوطنية اإلثيوبي���ة، وتعيد إلى 
الذاكرة أجواء مصر الناصرية أثناء بناء الس���ّد 

العالي.
وطبقاً لرؤية رئيس الوزراء اإلثيوبي الراحل 
مل���س زيناوي؛ فإّن س���ّد األلفية س���وف يحّقق 
مصالح كلٍّ من الس���ودان ومصر؛ من خالل منع 
الفيضان���ات وتوفي���ر األراضي لل���ري، وهو ما 
يعني- من وجهة نظره- ضرورة مشاركتهما في 
تكاليف بناء هذا الس���ّد، بنسٍب تتراوح بين %20 
و 30% لكلٍّ منهما، »ومع ذلك، ونظراً لعدم وجود 
عدالة في النظام المائّي لدول حوض النيل، فإّن 
إثيوبيا سوف تتحمل وحدها تكاليف بناء السّد«، 

وذلك على حّد قول زيناوي.
ولعّل الموقف األصعب الذي س���وف تواجهه 
مصر- ب���ال جدال- يتمّثل في عملية ملء خزان 
الس���ّد، وهو أمٌر يتوقف عل���ى معدالت هطول 
األمط���ار، وهي مع���دالت متفاوتة ف���ي الغالب 
األع���م، فإذا كانت معدالت األمطار غزيرة؛ فقد 
تستغرق عملية ملء السّد سنتَيْن على األكثر، أما 
في حالة حدوث جفاف وقلّة تس���اقط األمطار؛ 
فسوف تس���تغرق عملية ملء السّد مدة أطول، 
ليس هذا فحسب؛ فكمية المياه في خزان السّد 
سوف يكون لها تأثيٌر بالٌغ في تدّفق مياه النيل.

النتيجة التي نخلص إليها ببس���اطة شديدة 

هي: أّن تدفق المياه في نهر النيل س���وف يتأثر 
بمع���دالت متفاوتة؛ ما يؤدي إلى نقصان نصيب 

مصر من مياه النيل.
ويبدو أّن إثيوبيا على وعٍي بحجم المشكالت 
التي قد تحدث عندما يتّم ملء الس���ّد، ولتجّنب 
ذل���ك ينبغي أن تت���م عملية ملء خزان الس���ّد 
بطريقٍة مس���ؤولٍة ودون َمنٍْع أو حجٍز للمياه عن 
دولتَي المصّب؛ ألّن ذل���ك يُعّد أمراً غير مقبوٍل 
وفق���اً لقواعد التعامل الدول���ي، كما إنه يفتقد 
صف���ة األخالقي���ة، ولعّل المقطوع ب���ه هنا هو 

استحالة التنبؤ بأبعاد عملية ملء الخزان.
ليس هذا فقط؛ فهناك آثاٌر س���لبيٌة أخرى 
للس���ّد فيما يتعلق بالبيئة، مثل: ارتفاع درجات 
الملوح���ة، والتلوث، وت���آكل التربة في المنطقة 

المحيطة. 
ولعّل ذلك كلّ���ه يدفع إلى ض���رورة الحوار 

والتفاوض بين جميع األطراف.
على أّن مكمن الخطورة في بناء سّد النهضة 
اإلثيوبّي يتمّثل في كون���ه ليس جزءاً من مبادرة 
حوض الني���ل أو اتفاقية التع���اون اإلطاري، أو 
أّي اتف���اٍق ثنائيٍّ بين إثيوبي���ا ومصر، إنه مجرُد 
، يأتي ضمن استراتيجيٍة وطنيٍة  مش���روٍع إثيوبيٍّ
لبناء السدود واستخدام الموارد المائية، كما أّن 
تصديق البرلمان اإلثيوبّي على »اتفاقية عنتيبي« 
باإلجماع يعني إص���راراً إثيوبّي���اً واضحاً على 
استبعاد مصر من الترتيبات اإلقليمية الجديدة 
الت���ي تقوده���ا إثيوبيا في ح���وض النيل، ومن 
المعلوم أّن عدم التنس���يق بين دول حوض النيل، 
وال س���يما إثيوبيا ومصر، فيما يتعلق باستخدام 
المياه، سوف يُلحق ضرراً بالغاً بدولتَي المصّب.
ولعّل الدور اإلسرائيلّي في دعم سّد النهضة 
اإلثيوبي يرتبط بس���عي تّل أبيب الدائم للوصول 
إلى منابع النيل، ويمكن أن نشير هنا إلى مشروع 
»اليشع كالي« عام 1974م، والذي كان يهدف إلى 
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نقل مياه النيل إلى صح���راء النقب عبر أنابيب 
تمّر تحت قناة السويس. 

وتشير بعض التقارير الدولية إلى محاوالت 
إس���رائيل المراجع���ة والتصديق عل���ى اتفاقية 
المج���اري المائية الدولية، وه���ي اتفاٌق إطاريٌّ 
عالميٌّ من ش���أنه أن يمنح البلدان في المنطقة 
الحّق في تقاس���م الموارد المائية، وإعادة توزيع 

الحصص وفقاً لذلك.
وتأمل إسرائيل أن يتّم االعتراف بها بوصفها 
دولة ش���رق أوس���طية، وهو األمر الذي يعطيها 
الحّق في تقاس���م مياه النيل، وتعمل إس���رائيل 
بالفع���ل على قدٍم وس���اٍق في قطاع���ات المياه 
والزراعة الخاّص���ة بكثيٍر من دول حوض النيل، 
مثل: كينيا وإثيوبيا، وهناك خبراء إس���رائيليون 
يقيمون ف���ي هذه البلدن، فض���اًل عن احتفاظ 

إسرائيل بقواعد عسكرية في إريتريا.
ومن المعلوم أّن إس���رائيل قد وّقعت اتفاقاً 
مع إثيوبي���ا، يتعلق بتوزيع الكهرباء التي س���يتم 
إنتاجها من سّد النهضة، وقد بدأت بإنشاء خطٍّ 
لنقل الكهرب���اء إلى كينيا، وخطٍّ آخر إلى جنوب 
السودان، وال شك أّن عقود توزيع الكهرباء تُظهر 
أّن إسرائيل جزءٌ أساسيٌّ من عمليات وسياسات 

التشغيل بسّد النهضة.
وتهدف إس���رائيل م���ن خ���الل تحالفاتها 
الجدي���دة في حوض النيل إلى اس���تكمال خطة 
الحصار اإلفريقّي الذي يضّم جنوب الس���ودان 
وكينيا وإريتريا وإثيوبي���ا، عبر آليات عدة، منها 
ش���راء النصيب األوفر من الصكوك في س���ّد 
النهضة، وف���رض مزيٍد من الضغط على مصر، 
وإيجاد آلية للتع���اون مع الصين والدول الكبرى 
التي تملك الكثير من الش���ركات والمصالح، كّل 
ذلك يدفع إلى محاص���رة مصر وابتزازها، وهو 
ما تجلّى في عرض إسرائيل التوسط بين مصر 

وإثيوبيا لحّل أزمة سّد النهضة))). 

اإ�شرائيل وجن�ب ال�ش�دان:
لقد كانت إس���رائيل من أوائ���ل الدول التي 
أعلن���ت اعترافها بدولة جنوب الس���ودان؛ فور 
انفصاله���ا ع���ن الدول���ة األّم في أوائ���ل يوليو 
2011م، وقد أعرب رئيس الوزراء اإلس���رائيلّي 
بنيامي���ن نتنياهو في ذلك الوقت عن اس���تعداد 
بالده لتقديم العون لجنوب السودان في مجاالت 
الزراعة واالتصاالت والبنية األساسية، على أّن 
االتصاالت بين حركة التمرد في جنوب السودان 
وإسرائيل مسألة قديمة العهد، وترجع إلى أوائل 

الستينيات من القرن الماضي. 
وهنا يُطرح التس���اؤل ح���ول مغزى ودالالت 
هذه الهجمة الدبلوماس���ية اإلسرائيلية الجديدة 
على جنوب الس���ودان؟ وما الذي تريده إسرائيل 
من حكومة جوبا؟ وما انعكاس���ات ذلك كلّه على 

مصر بعد انهيار نظام مبارك؟
في أثناء زيارته إلس���رائيل أواخر ديس���مبر 
2011م؛ أعرب رئيس جنوب الس���ودان سلفاكير 
عن إعجاب���ه ودعم���ه لدولة إس���رائيل، حيث 
قال: »أنا س���عيد للغاية لوجودي في إس���رائيل، 
والس���ير على تراب أرض الميعاد، وال ش���ك أّن 
شعب جنوب السودان بأس���ره يشعر معي بهذه 
السعادة«، وأضاف كير: »بدونكم )أي إسرائيل(؛ 
لم���ا قامت لنا قائمة، لقد ناضلتم معنا من أجل 
استقالل جنوب السودان، ونحن حريصون على 
التعلّ���م من تجاربكم وخبراتكم الواس���عة«، وفي 
المقابل؛ أشار الرئيس اإلسرائيلي شيمون بيريز 
أّن إسرائيل لديها مصالح دائمة من أجل تطوير 

)1) ذكرت وكالة الأنباء الإثيوبية: اأّن وزير الزراعة الإ�شرائيلي 
م�شر  لم�شاعدة  اإ�شرائيل  ا�شتعداد  عن  اأعرب  �شامير  يائير 
النه�شة  �شّد  بناء  ب�شاأن  ات��ف��اٍق  اإل��ى  التو�شل  ف��ى  واإثيوبيا 

الإثيوبي. انظر: الأهرام العربي، 24 اأبريل 2014م.  
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ودعم بلدان ش���رق إفريقيا: »نح���ن نعلم أنكم 
ناضلتم بكّل ش���جاعة وحكم���ة، وواجهتم جميع 
الصعاب من أجل إقامة بلدكم، وبالنسبة لنا: فإّن 
والدة جنوب السودان هي عالمٌة فارقٌة في تاريخ 
الشرق األوس���ط لتعزيز قيم الحرية والمساواة، 
والسعي نحو الس���الم والخير، وإقامة عالقات 

حسن جوار«))).
ومن المثير لالنتباه: أّن زيارة كير إلسرائيل 
اس���تمرت فقط مدة 24 س���اعة، حي���ث التقى 
خالله���ا رئيس الوزراء بنيامي���ن نتنياهو، ووزير 
الخارجية أفيغدور ليبرمان، ووزير الدفاع إيهود 
 ،Yad Vashem ب���اراك، كما زار ياد فاش���يم

وهو متحف تاريخ المحرقة اليهودية. 
تحديات لألمن المصري والعربي:

لعّل ما يدعو إلى التأمل والتدّبر هو: توقيت 
الحملة الدبلوماس���ية التي تقوم بها إس���رائيل 
لتوثيق عرى الصداقة بينها وبين حكومة جنوب 
الس���ودان، فتاريخ العالقة معروٌف منذ بدايات 
حركات التمرد، وثّمة حالة من العشق تدفع دوماً 
بالنخب���ة المهيمنة في جنوب الس���ودان للتطلع 
صوب الدولة اإلس���رائيلية، والعجيب في األمر: 
أّن النخب���ة الحالية التي تحكم في جوبا ال تزال 
تنأى بنفسها عن أي روابط قد تجمعها بالعروبة 

هويًة وثقافة!
يقول س���لفاكير رئيس جنوب الس���ودان في 
أثناء اس���تقباله ألحد الوفود اإلس���رائيلية في 
جوبا: »إّني أنظر فأجد س���فارة إلس���رائيل في 
األردن، وس���فارة أخرى في مصر، ومع ذلك فإّن 

جنوب السودان ليست دولة عربية«. 
وتستفيد إسرائيل من هذا التوّجه السوداني 

 Israel and Africa, Jerusalem Post Editorial, (1(
:At .23:48 2011/22/12

http://www.jpost.com/Opinion/Editorials/
Article.aspx?id=250634

الجنوبي لبناء تحالٍف جديٍد في ش���رق إفريقيا، 
يض���ّم إل���ى جانب جن���وب الس���ودان: أوغندا 
وكينيا وإثيوبيا، وال ش���ك بأّن قيام هذا المحور 
االس���تراتيجّي يمّثل خصماً اس���تراتيجّياً لدور 

مصر اإلقليمي في إفريقيا.
وأحسب أّن اختراق إسرائيل لألمن المصرّي 
والعربّي عبر بوابة جنوب الس���ودان؛ يمّثل- من 
النواحي النفسية واالستراتيجية- أمراً ال يمكن 
إن���كاره أو تجاهل���ه في التفكير االس���تراتيجّي 

المصرّي والعربي.
وثّمة مجموعة من المؤش���رات والتحركات 
الت���ي تقوم بها إس���رائيل، من ش���أنها الضغط 
عل���ى اإلرادة المصرية والعربية في حالة جنوب 

السودان، ومن ذلك ما يأتي: 
- قي���ام إس���رائيل بتوظي���ف أدوات قوتها 
الناعمة لكس���ب عقول ش���عب جنوب السودان 
وقلوبه: وهو ما يمّهد لتأسيس قاعدة نفوذ دائمة 
إلس���رائيل في جنوب السودان، إذ من المتعارف 
عليه أّن إسرائيل لديها خبرة واسعة في استخدام 
قدراتها الفنية والتكنولوجية لتوفير المساعدات 
التنموية الالزمة لل���دول اإلفريقية، وقد حّققت 

نجاحاً مالحظاً في هذا المجال. 
- يمكن اس���تخدام ملف مياه النيل وتوظيفه 
سياس���ّياً من ِقبل إس���رائيل: حي���ث إّن جنوب 
السودان تتمتع بوفرٍة مائية، ويمكن لها من خالل 
إقامة المشروعات المشتركة، مثل قناة جونجلي، 
أن تُس���هم في حّل األزمة المائية في مصر. وال 
ش���ك في أّن مصر لديها ش���كوك متزايدة في 
التحركات اإلسرائيلية لدى دول حوض النيل، إذ 
ما فتئت الدبلوماس���ية اإلسرائيلية تحّرض دول 
منابع النيل على المطالبة بإلغاء النظام القانوني 
لنهر الني���ل، والذي ُوضع في زمن االس���تعمار 

األوروبي.
- تعمل إسرائيل بالتنسيق دوماً مع الواليات 
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المتح���دة والدول الغربية: وهنا يمكن اإلش���ارة 
إلى المش���اريع الغربية إلع���ادة صياغة منطقة 
جنوب الس���ودان وش���رق إفريقيا م���ن الناحية 
الجيواستراتيحية؛ بهدف تصفية النفوذ العربّي 
واإلس���المي فيها، أليس تفتيت كلٍّ من السودان 
والصوم���ال بمثابة تحدٍّ خطي���ر لألمن القومّي 
العربي، وإضاف���ة مهّمة لمكانة ق���وى إقليمية 
غير عربية مث���ل إثيوبيا وكيني���ا وأوغندا؟! إّن 
بعض التقارير تشير إلى سيطرة اإلسرائيليين- 
ولو بشكٍل غير مباش���ر- على بعض القطاعات 
االقتصادي���ة الناش���ئة ف���ي جنوب الس���ودان، 
مثل قط���اع الفندقة والس���ياحة، باإلضافة إلى 
تقديم مس���اعداٍت مهّمة في مج���االت الزراعة 
واالتصاالت وأعمال البنية األساس���ية، أال يعني 
ذلك كلّه تقويض���اً للدور المصري في المنطقة، 
ومحاول���ًة الحت���واء مصر في مرحل���ة ما بعد 

مبارك؟!
على �ضبيل الختام: 

لعّل ما يزيد من خطورة االختراق اإلسرائيلّي 
إلفريقيا أنه يرتبط بمحاوالٍت استعماريٍة جديدٍة 
إلعادة َصْوغ حدود العالَميْن العربّي واإلفريقي، 
من خالل عمليات فكٍّ وتركيٍب جيواستراتيجية، 
األمر ال���ذي يؤدي إل���ى خلق كيان���اٍت جديدٍة 
مصطنع���ة، تنال م���ن مقومات وأُس���س النُُّظم 

اإلقليمية السائدة.
وال يخفى أّن اإلع���الم الغربّي ما فتئ يرّوج 
دام بين العرب واألفارقة في مناطق  لمقولة الصِّ
التماّس الكب���رى، ابتداًء من الق���رن اإلفريقّي 
الكبير، وحتى الساحل الموريتانّي على المحيط 
األطلس���ي، أَلَم يتّم تصوير الص���راع الدائر في 
دارفور بأن���ه محاوالٌت للهيمنة م���ن ِقبل أقلية 
عربية على أغلبية إفريقية؛ تعاني ظلم التهميش 

واالستبعاد؟!
إّن م���دة االنقطاع التاريخية بين الش���عَبيْن 

العرب���ّي واإلفريقّي، والتي امت���دت منذ مجيء 
االس���تعمار الغربي، تمثل تحدّي���اً خطيراً أمام 
دعم جهود التضام���ن العرب���ّي اإلفريقّي، كما 
إّن تحدي���ات العولمة الراهن���ة، وما تفرضه من 
مخاطر على كلٍّ من الشعَبيْن العربّي واإلفريقّي، 
تقض���ي بأهمية عودة التالح���م والتضامن بين 
الجانَبيْ���ن، وهو ما ينبغي أن ينعكس على أجندة 
جميع تنظيمات العمل الجماعّي المشترك لدى 
الفريَقيْن، وال س���يما االتحاد اإلفريقّي وجامعة 
الدول العربية، وال بد من أن يدعم ذلك الموقف 
السياسّي: الشروع في تأسيس حواٍر استراتيجيٍّ 
جديٍد بين العرب واألفارق���ة، تُطرح من خالله 
القضايا المش���تركة كافة؛ به���دف الوصول إلى 

رؤيٍة واحدٍة لمواجهة تلك القضايا �
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واقع االنتخابات في إفريقيا عام 2016م.. 
وتأثيراتها في التغيير السياسي

د. ال�شيد علي اأبو فرحة
دكتوراه الفل�ش�فة في العلوم ال�شيا�ش�ية من جامعة القاهرة، مدر�ش العلوم ال�شيا�ش�ية بكلية ال�شيا�شة 

والقت�شاد / جامعة بني �شويف

ُظم ال�شيا�ش�ية المعا�ش�رة على و�ش�يلٍة وحيدٍة ا�شتقرت  المجتمع�ات والنُّ

للتغيير ال�ّش�لمي، وتداول ال�ش�لطة بين فرقاء اأّي نظاٍم �شيا�ش�ي، 

وه�ي اأداة »النتخابات«، وذلك بعد عقوٍد من اختبار اأدوات وو�ش�ائل عّدة للتغيير؛ بين 

عنيفة و�ش�لمّية؛ تفاوتت تكلفتها المجتمعية وال�شيا�ش�ية والقت�ش�ادية، واأخفقت في 

تحقيق ال�شتقرار ال�شيا�شّي المن�شود، كاأدوات النقاب الع�شكرّي العنيف، والنقاب 

الع�شكرّي الأبي�ش، وانقاب الّنخبة، والتفاو�ش ال�شيا�شي، والمحا�ش�شة ال�شيا�شية.
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الوسطى، النيجر، بنين، تشاد، الرأس األخضر، 
أوغن���دا، جزر القمر، س���اوتومي وبرنس���يب، 
وجامبيا، وغينيا االستوائية، الجابون، جمهورية 
الكونغو  وجمهوري���ة  الديمقراطي���ة،  الكونغ���و 

الشعبية، جيبوتي، غانا، الصومال، زامبيا())).
وسيتم اإلشارة إلى واقع تلك االنتخابات كما 

يأتي: 
و�ضيلة  »االن��ت��خ��اب��ات«  ا���ض��ت��م��رار  اأواًل:   
�ضبيل  غير  ف��ي  ال�ضيا�ضية  ��ُظ��م  ال��نُّ ال�ضتدامة 
الديمقراطية في الن�ضف االأول من عام 2016م:

ش���هدت تس���ع دول في الق���ارة اإلفريقية 
انتخابات عاّمة رئاس���ية، أو برلمانية؛ نتج عنها 
تس���مية رئيس الحكومة، وذلك حتى قرابة نهاية 
أبري���ل 2016م، وهي دول: )إفريقيا الوس���طى، 
والنيجر، وبني���ن، أوغندا، جزر القمر، تش���اد، 

الكونغو الشعبية، جيبوتي، الرأس األخضر(.
وقد ش���هدت تلك الدول اختب���اراً حقيقّياً 
لمعضلة عج���ز الديمقراطية ع���ن التغيير في 
إفريقيا، كما سيرد بالعرض والتحليل فيما يأتي:

اإفريقي� ال��شطى )فبراير 2016م(: 
ش���هدت تلك الدول���ة، التي الق���ت ويالت 
عنٍف مرّكٍب- بين سياس���يٍّ وطائفيٍّ وديني- في 
الس���نوات الثالث األخيرة، إجراء الدور الثاني 
لالقتراع الرئاس���ّي في 14 فبراي���ر 2016م)))، 
وقد انتهت تلك االنتخابات بفوز »فوستان اركانج 
توادي���را« )آخ���ر رئيس وزراء للرئيس الس���ابق 

معهد  اإفريقيا«،  في  االنتخابات   :201(« بعنوان:  )1) تقرير 
الرابط  عبر  لندن،  المتحدة،  المملكة  الإفريقية،  البحوث 
http://www.africaresearchinstitute.org/ الآتي: 
)2016/04/blog-sticky/2016-elections-africa/ )22

في  الحا�شم  ال��ث��ان��ي  ال���دور  اإج����راء  الو�شطي:  )2) »اإفريقيا 
�شبكة  )201م،  فبراير   14 بتاريخ  من�صور  خبر  االنتخابات«، 
http://arabic.euronews. :يورونيوز عربية عبر الرابط
com/2016/02/14/polls-close-in-central-african-

 republic-presidential-run-off-vote/

بيد أّن تل���ك األداة )االنتخاب���ات(، الثمينة 
سياسّياً للش���عوب المعاصرة، ال تحظى بالقيمة 
نفس���ها في الخبرات اإلفريقية المتفاوتة، والتي 
تس���تعين بها منذ عق���وٍد دون الولوج لجوهرها 
في حاالٍت ع���دة، كما تدمجها ب���أدواٍت أخرى 
تقليدية عديدة؛ ق���د تُفرغها في بعض األحيان 

من مضمونها الديمقراطي.
وتنه���ض أهمية ه���ذه الدراس���ة، في هذا 
التوقيت من عام 2016م، في ضوء ما ش���هدته 
وتش���هده الق���ارة اإلفريقية من اختباٍر واس���ع 
النطاق ألداة »االنتخابات« بوصفها وسيلًة للتغيير 
السياسي، أو االستدامة السياسية، في إفريقيا 
على حّد السواء، حيث بلغت حاالت االنتخابات 

ستة عشر استحقاقاً رئاسّياً في عام 2016م.
ويستهدف هذا التحليل رصد االنتخابات الرئاسية 
التي شهدتها القارة اإلفريقية جنوب الصحراء مؤخراً؛ 
في محاول���ٍة الختب���ار األداة الديمقراطية المعروفة 
ب� »االنتخابات«؛ بوصفها وس���يلًة للتغيير السياس���ّي 
الديمقراطي، أو وس���يلة لالس���تدامة السياسية غير 

الديمقراطية في كثيٍر من األحيان.
لذا؛ فإّن مح���ور التحليل في ه���ذا المقام 
ه���و: اختبار صّح���ة تل���ك المقول���ة المعنية 
باعتبار »االنتخابات« وس���يلة للتغيير السياسّي 
الديمقراط���ّي ف���ي إفريقي���ا، أو أنها وس���يلة 
الستدامة النٌُّظم غير الديمقراطية في إفريقيا، 
وذلك في الدول التي ش���هدت انتخاباٍت رئاسيًة 
من���ذ مطلع عام 2016م، ومحاول���ة اختبار تلك 
المقولة في الدول التي ستش���هد في هذا العام 
انتخاباٍت رئاس���ية، وذلك لتحديد المسافة بين 
الديمقراطية والتغيير السياسّي في تلك البلدان. 
أما ع���ن قائمة ال���دول التي ش���هدت- أو 
ستش���هد- انتخاب���ات عاّمة رئاس���ية، أو عاّمة 
برلماني���ة؛ ينتج عنها تس���مية رئي���س الوزراء 
وحكومت���ه في ع���ام 2016م، فه���ي: )إفريقيا 
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فرانس���وا بوزيزي الذي أُطي���ح به عام 2013م( 
على منافس���ه »أنيسي جورج دولوجيليه« )رئيس 
الوزراء الس���ابق في الفترة )1999م - 2001م( 
إّبان حكم الرئيس »آنجي فيليكس باتاسي«( في 
جولة اإلعادة، حيث حصل على ما يربو عن %62 
من األصوات، في حين أعلن المرش���ح الرئاسّي 
الخاس���ر »دولوجيلي���ه« قبول���ه بالنتائج، وعدم 

التقّدم بأية طعون))).

النيجر )فبراير 2016م(:
انتُخ���ب الرئيس المنتهي���ة واليته »محمدو 
إيس���وفو« )البال���غ من العمر 64 عام���اً( لواليٍة 
ثانية، مّدتها خمس س���نوات، بعد فوزه في جولة 
اإلعادة بنسبه 92.5% من األصوات، في مقابل 
أربعة عش���ر مرشحاً رئاسّياً)))، أبرزهم المرّشح 
الرئاس���ّي المع���ارض، والمعتقل من���ذ نوفمبر 
2015م على خلفية اتهام���ه بالتورط في قضية 
»اتجار باألطف���ال«: »هاما أم���ادو« )البالغ من 
العم���ر 66 عاماً( الذي حص���ل على 7.5% من 
األصوات، حيث ُعقدت جولة اإلعادة في النصف 
الثان���ي من م���ارس 2016م، في حي���ن ُعقدت 
الجولة األولى في 21 فبراير 2016م، وذلك في 
مناٍخ سادته االتهامات بالتضييق، وعدم النزاهة، 
والمقاطعة)))، بنسب مشاركٍة بلغت حوالي %60 

)1) عادل دلل: »فو�شتان اركانج تواديرا رئي�ض جديد لجمهورية 
اإفريقيا الو�شطي«، من�شور بتاريخ 20 فبراير )201م، �شبكة 
http://arabic.eu- الآت��ي: الرابط  عبر  عربية،   يورونيوز 
ronews.com/2016/02/20/touadera-hopes-to-
 heal-rifts-after-winning-car-presidential-poll/

الرئا�صة،  انتخابات  تجري  »النيجر  ما�صاالكي:  )2) عبداهلل 
اأنباء رويترز، 21 فبراير  واي�شوفو ي�شعي لولية ثانية«، وكالة 
http://ara.reuters.com/ ال���راب���ط:  ع��ب��ر  )201م، 

 article/worldNews/idARAKCN0VU08I

اأنباء  وكالة  االنتخابات،  من  محرومون  النيجر  ناخبي  )3) ربع 
الآت��ي:  الرابط  عبر  )201م،  يناير   23 عربية،  نيوز  �شكاي 
http://www.skynewsarabia.com/web/arti-

 cle/810094/

ف���ي الدور الثان���ي؛ مقابل ما يق���رب من %67 
ف���ي الدور األول؛ وفقاً لإلحصائيات الرس���مية 
بالنيجر، في حين توقعت مصادر ببدء محادثاٍت 
للمصالحة بين الرئيس الفائز مؤخراً والمعارضة 

السياسية في البالد))).
اأوغندا )فبراير 2016م(:

أُجريت االنتخابات الرئاس���ية األوغندية في 
18 و 19 فبراي���ر 2016م، في مناٍخ من التحّفظ 
والتوتر، في ضوء ترّش���ح الرئي���س األوغندّي 
المنتهية واليته »يووري موس���يفيني« )البالغ من 
العمر 71 عاماً( لوالية خامس���ة، مّدتها خمس 
س���نوات، وهو الرئيس ال���ذي يحكم البالد منذ 
ع���ام 1986م عبر توّليه منصب رئاس���ة الدولة؛ 
باإلضافة لمنصَبي وزي���ر الدفاع ورئيس حزب 

حركة المقاومة الوطنية))).
وقد حصل أقرب المرّش���حين المنافس���ين 
للرئيس الحالي على 35.4% من األصوات؛ وفقاً 
للنتائج الرسمية، وهو مرّشح حزب منتدى التغيير 
الديمقراطّي المعارض »كيزا بيس���يجي«، والذي 
يعّد معارضاً ومناِفساً تاريخّياً لموسيفيني، حيث 
خس���ر االنتخابات الرئاس���ية من الدورة األولى 
في آخر ثالثة انتخابات، وهي انتخابات أعوام: 
)2001م، 2006م، 2011م( على التوالي، كما أنه 
ش���غل منصب »وزير« م���ّرات عديدة؛ باإلضافة 
لكون���ه الطبيب الخاّص بالرئيس »موس���يفيني« 

إّبان حروب المقاومة))).

ترف�س  والمعار�صة  للنيجر،  رئي�صًا  اإي�صوفو  انتخاب  )4) اإعادة 
النتائج، �شبكة الجزيرة الإخبارية، بتاريخ 23 مار�ض )201م، 
http://www.aljazeera.net/news/ :عبر الرابط الآتي

 international/2016/3/23/

وكالة  الرئا�صية«،  االنتخابات  يفوز في  ))) »اأوغندا: مو�صيفيني 
اأنباء اأر تي التركية، 21 فبراير )201م، عبر الرابط:

 https://arabic.rt.com/news/812057

التذمر  وقع  علي  تنطلق  اأوغندا  في  الرئا�صية  ))) »االنتخابات 
 19 ال�شعودية،  الأو���ش��ط  ال�شرق  ج��ري��دة  والح��ت��ج��اج��ات«، 
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جزر القمر )فبراير 2016م(:
ش���هدت جزر القم���ر انعقاد أول���ى دورات 
انتخاباتها الرئاسية في 21 فبراير 2016م، وهي 
االنتخابات التي تنافس فيها 25 مرّشحاً، وجرت 
على دورتَيْن، ومن الجدير بالذكر أّن مرّشحي تلك 
االنتخابات ينحدرون م���ن جزيرة القمر الكبرى 
)إحدى الج���زر الثالثة المكّون���ة للدولة(، حيث 
ينّص الدستور أّن رئاسة الدولة دورية بين الجزر 
الثالث، لذا فإّنه لن يصّوت في الدورة األولى كّل 
ناخبي االتحاد، وإنما الناخبون من جزيرة القمر 
الكبرى فقط، والبالغ عددهم 159 ألفاً، في حين 
يحّق لناخبي الجزر الثالثة التصويت في الدورة 
الثانية من االنتخابات، وهي الدورة التي ُعقدت 

في العاشر من أبريل 2016م))).
وقد أسفرت تلك االنتخابات في دورتها الثانية 
عن فوز العقيد »عثمان غزالي«، وقد سبق أن حكم 

البالد في الفترة: )1999م إلى 2006م())).
بنيـن )م�ر�س 2016م(:

ُعق����دت ف����ي 6 م����ارس 2016م االنتخابات 
الرئاس����ية في بنين؛ في أعق����اب إعالن الرئيس 
»توماس بوني ياي« رحيله عن السلطة، بعد توّليه 
فترتَيْن رئاسيتَيْن منذ عام 2006م، حيث ال يجوز 
له إعادة الترّش����ح بموجب الدستور البنيني، وإن 
اتجهت نيته لتعديل الدستور للترّشح لواليٍة ثالثة؛ 
لوال المعارضة القوية التي تلمّسها في هذا الشأن.
وتعّد تلك االنتخابات س���ادس عملية اقتراٍع 

فبراير )201م، عدد رقم )9)13، ومتاح عبر الرابط الآتي 
للجريدة:

 http://aawsat.com/home/article/572161/

)1) »بدء االنتخابات الرئا�صية في جزر القمر«، جريدة الحياة 
اللندنية بتاريخ 21 فبراير )201م، عبر الرابط الآتي:

 http://www.alhayat.com/Articles/14083680/

)2) »انتخاب عثمان غزالي رئي�صًا لجزر القمر«، �صبكة الجزيرة 
الإخبارية، بتاريخ )1 اأبريل )201م، عبر الرابط الآتي:

 http://www.aljazeera.net/countries/comoros

رئاس���يٍّ في بنين منذ بدء مسارها الديمقراطّي 
الراه���ن في عام 1991م، وق���د تنافس في تلك 
االنتخاب���ات 33 مرّش���حاً، كان أبرزهم »ليونيل 
زينس���و« رئيس الوزراء ُقبي���ل االنتخابات، وهو 
اقتص���اديٌّ ومصرفّي س���ابق، كما يحظى بدعم 

الرئيس »توماس«))).
الرئاسّي  المرّش���ح  بفوز  االنتخابات  انتهت 
ورجل األعمال »باتريس تالون« )البالغ من العمر 
57 عاماً( في ال���دور الثاني لالنتخابات، والذي 
ُعقد في 20 مارس 2016م، وقد أقّر المرش���ح 
الخاسر بنتائجها، حتى قبل إعالنها رسمّياً، ويعّد 
الرئيس »تالون« المستثمر الرئيس في بنين عبر 
زراعة القطن، وإدارة ميناء مدينة »كوتونو«، كما 
يُذكر أنه الممول الرئي���س للحمالت االنتخابية 
للرئي���س المنتهية واليته، إال أن���ه أضحى أبرز 

منافسيه السياسيين فيما بعد))).

الجزيرة  �صبكة  بنين،  ف��ي  ت��ب��داأ  الرئا�صية  )3) االنتخابات 
الآت��ي:  ال��راب��ط  عبر  )201م،  مار�ض   ( بتاريخ  الإخ��ب��اري��ة، 
http://www.aljazeera.net/news/internation-

 al/2016/3/6/

)4) ال�صيد عبد العليم: »بنين: انتخابات نزيهة واأمن وا�صتقرار 
الوطن  بجريدة  من�صور  مقال  لها«،  مثيل  ال  وف�صاد  وتخلف 
http:// :العمانية، بتاريخ ) اأبريل )201م، عبر الرابط الآتي

 alwatan.com/details/106443

الديمقراطية بآليتها الوحيدة 
المتمثلة في »االنتخابات« 
ال تزال عاجزة عن التغيير 
الحقيقي في إفريقيا، بالرغم 

من وجود حاالت مقّدرة 
للتغيير عبر الديمقراطية
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الكونغو الشعبية )برازافيل( )مارس 2016م(:
بعد التصديق على دستوٍر جديٍد للبالد، في 
استفتاء ُدعي له في نوفمبر 2015م، أُلغي بموجبه 
حاجز العمر، وعدد الواليات الرئاس���ية للترّشح 
لالنتخابات الرئاس���ة، وفي من���اخ من التحّفظ 
والتضييق عبر قطع السلطات الرسمية لخطوط 
القصيرة  النصية  والرس���ائل  واإلنترنت  الهاتف 
لدواٍع وصفتها ب���� »األمنية«، ُدعي نحو 2 مليون 
ناخب الختيار رئيس لدولة الكونغو برازافيل في 
20 مارس 2016م، وهي االنتخابات التي فاز بها 
الرئيس المنتهية واليته »دينيس ساس���و نغيسو« 
)البال���غ من العم���ر 72 عاماً(، وأعلن خمس���ة 
مرّشحين رئاسيين من المعارضة: أّن االنتخابات 
تّمت في مناٍخ يُفقدها وصف ال� »نزيهة، وشفافة، 

وتتمتع بالمصداقية«- على حّد قولهم -))).
وقد حكم الرئيس المنتهي���ة واليته )الفائز 
بتل���ك االنتخابات( البالد لما يربو عن 32 عاماً، 
في الفت���رات من )1979م( إل���ى )1992م(، ثم 
خس���ر االنتخابات في ذلك الع���ام، ليعود عام 
1997م بعد الحرب األهلية، ثّم فاز في انتخاباٍت 
محّل تحفظاٍت وجدٍل في عام 2002م، وما تزال 

مستمرة بفوزه األخير))).
الراأ�س الأخ�شر )م�ر�س 2016م(:

ش���هدت جمهوري���ة ال���رأس األخضر في 
العش���رين من مارس 2016م انعقاد االنتخابات 
التش���ريعية، برقابٍة من بعثة االتحاد اإلفريقي، 
وق���د ُدعي لها ما يقرب م���ن 350 ألف مواطن، 

�شبكة  ج��دي��دة«،  لولية  برازافيل  للكونغو  رئي�شًا  )1) »نغي�شو 
الجزيرة الإخبارية، 24 مار�ض )201م، عبر الرابط:

h t t p : / / w w w . a l j a z e e r a . n e t / n e w s /
 24/3/international/2016

جديدة«،  رئا�شية  بفترة  نغي�شو  �شا�شو  الكونغو  رئي�ض  )2) »فوز 
جريدة ال�شرق الأو�شط ال�شعودية، بتاريخ 24 مار�ض )201م، 
http:// للجريدة:  الآت��ي  الرابط  عبر   ،13(31 رقم  العدد 

 /aawsat.com/home/article/599721

النتخاب نواٍب جدٍد للجمعية الوطنية )البرلمان(، 
لمدة خمس سنوات مقبلة، وهي االنتخابات التي 

تتشّكل على إثرها حكومة األغلبية البرلمانية. 
وتنافست في تلك االنتخابات ستة أحزاب، هي: 
1 - الح���زب اإلفريقي الس���تقالل الرأس 
األخض���ر، وه���و الح���زب الحاكم إّب���ان تلك 
االنتخابات من���ذ عام 2001م، كم���ا أنه عضو 

»االشتراكية الدولية«.
2 - حزب الحركة من أجل الديمقراطية.

3 - حزب االتحاد المس���تقل والديمقراطي 
للرأس األخضر.

4 - الحزب االشتراكي الديمقراطي.
5 - حزب العمل والتضامن.

6 - حزب الشعب.
وتس���فر تلك االنتخابات ع���ن انتخاب 72 
عضواً بالجمعية الوطنية من 13 دائرة انتخابية، 
ويت���راوح عدد األعضاء المنتخبين عن كّل دائرة 
بي���ن عضَوين إلى ثمانية عش���ر عض���واً، وتتّم 
االنتخابات بأسلوب التمثيل النسبّي عبر القائمة 

المغلقة))).
وقد أس���فرت االنتخابات ع���ن فوز حزب 
»الحرك���ة م���ن أج���ل الديمقراطية« برئاس���ة 
»يوليسيس كوريا إي سيلفا«، وهو حزٌب ذو توجه 
»ليبرالي«، ويع���ّد حزب المعارضة الرئيس ُقبيل 
تلك االنتخابات، حيث فاز بما يربو عن 50% من 
األصوات؛ ليعود للس���لطة مرة أخرى، حيث فاز 
بأول انتخابات تعددية عام 1991م، ثم انتخابات 
1995م، لينتقل لصفوف المعارضة عام 2001م، 
ثم يعود مرة أخ���رى لألغلبية البرلمانية ومقعد 

النتخابات  االإف��ري��ق��ي  ل��الت��ح��اد  الر�صمي  ال��م��وق��ع  )3) تغطية 
جمهورية الراأ�ض الأخ�شر، عبر الرابط:

http : / /au . int /ar /2016-par l iamentary-
 elections-cape-verde
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رئيس الوزراء هذا العام))).

ت�ش�د )اأبريل 2016م(:
ج���رت االنتخاب���ات الرئاس���ية في تش���اد 
في العاش���ر من أبريل 2016م، في مناٍخ ش���هد 
اتهامات من المعارضة بانحياز لجنة االنتخابات 
إلى الحزب الحاكم من ناحية، ووجود رقابة بعثة 

من االتحاد اإلفريقّي من ناحية أخرى))).
فاز في تلك االنتخابات الرئيس المنتهية واليته 
»إدريس ديبي« بفترة واليٍة خامس����ة، والذي يحكم 
البالد منذ 26 عاماً، وذلك بعد حصوله على %61 
من األصوات، من ضمن 13 مرّشحاً منافساً، ليفوز 
بها من الجولة األولى، في حين جاء أقرب منافسيه 
»صالح كبزابو« في المركز الثاني، حيث حصل على 
13%، وقد بلغت نسبة المشاركة ما يقرب من %76، 

وذلك وفقاً لإلحصائيات الرسمّية بالبالد))).

جيب�تي )اأبريل 2016م(:
أُجريت يوم الجمعة الموافق 8 أبريل 2016م 
الجولة األولى من االنتخابات الرئاسية بجيبوتي، 
برقابة من: الجامعة العربية، واالتحاد اإلفريقّي، 
والتع���اون اإلس���المّي، وهي االنتخاب���ات التي 
خاضها الرئيس المنتهية واليته »إسماعيل عمر 
جيله« )البالغ م���ن العمر 69 عاماً(، الذي يتقلد 
هذا المنصب منذ 17 عام���اً، ويعّد ثاني رئيس 

اإلى  يعود  الأخ�شر  الراأ�ض  في  الرئي�شي  المعار�شة  )1) »حزب 
ال�شلطة«، يومية اإيالف الإلكترونية، العدد 420)، بتاريخ 24 
http://elaph.com/Web/ الرابط:   مار�ض )201م، عبر 

 html.1078859/3/News/2016

الرئا�صية«،  االنتخابات  لمراقبة  ت�صاد  اإلى  اإفريقية  )2) »بعثة 
عبر  )201م،  اأب��ري��ل   ( بتاريخ  الإخ��ب��اري��ة،  الجزيرة  �شبكة 
http://www.aljazeera.net/news/inter-  الرابط: 

 national/2016/4/6

�شبكة  ت�����ش��اد«،  ف��ي  خام�شة  رئا�شية  بفترة  ي��ف��وز  )3) »دي���ب���ي 
اأبريل )201م، عبر الرابط:   الجزيرة الإخبارية، بتاريخ 22 
http://www.aljazeera.net/news/internation-

 al/2016/4/22/

لجيبوتي منذ استقاللها عن فرنسا عام 1977م، 
وذلك بعد خالفته لعّمه الرئيس األول لها »حسن 

جولد أبتيدون« عام 1999م))).
وقد نافسه في تلك االنتخابات: »عمر علمي 
خيره«، بصحبة المرّش���ح »محمد داود شحم«، 
ممثلَيْن الئتالف المعارضة الجيبوتي، تحت اسم: 
»االتحاد من أجل اإلنقاذ الوطني«، والذي يتكون 
من س���بعة أحزاب معارضة، قاطعت ثالثٌة منها 
تلك االنتخابات، حي���ث أخفقت أحزاب االتحاد 
في االتفاق على تسمية مرّشٍح واحٍد لالنتخابات 
الرئاس���ية، أما المرش���حون المس���تقلون بتلك 
االنتخابات فُهم: »حسن إدريس أحمد«، »محمد 
موسى علي«، »جامع عبد الرحمن جامع«، وتبلغ 
الكتل���ة الناخب���ة 187 ألف ناخ���ب تقريباً؛ من 

إجمالّي 875 ألف مواطن بدولة جيبوتي))).
وقد فاز الرئيس المنتهية واليته »إس���ماعيل 
عمر جيله« بتل���ك االنتخابات؛ لتكون رابع والية 
رئاس���ية له، حي���ث حصل على نس���بة أصوات 

تجاوزت 80% من أصوات الناخبين))).

غيني� ال�شت�ائية )اأبريل 2016م(:
 ش���هدت جمهورية غينيا االس���توائية، في 
الرابع والعشرين من أبريل 2016م، انعقاد الدور 
األول لالنتخاب���ات العاّمة الرئاس���ية النتخاب 
رئيس الب���الد، تّمت االنتخاب���ات بمراقبة بعثة 

)4) »بدء الت�صويت في االنتخابات الرئا�صية بجيبوتي«، جريدة 
العدد  )201م،  اأبريل   ( بتاريخ  ال�شعودية،  الأو�شط  ال�شرق 
http://aawsat. :رقم )4)13، عبر الرابط الآتي للجريدة

 com/home/article/611461

وكالة  جيبوتي«،  في  الرئا�صة  انتخابات  في  �صعيف  ))) »اإقبال 
في  )201م،  اأب��ري��ل   ( ب��ت��اري��خ  ع��رب��ي��ة،  ن��ي��وز  �شكاي  اأن��ب��اء 
http://www.skynewsarabia.com/web/ الرابط:  

 article/831139

جيبوتي«،  في  الرئا�صية  باالنتخابات  يفوز  غيلة  ))) »اإ�صماعيل 
في  )201م،  اأب��ري��ل   9 بتاريخ  ال�شعودية،  الريا�ض  جريدة 
 http://www.alriyadh.com/1145276  :الرابط الآتي
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لالتح���اد اإلفريقّي مكّونة م���ن أربعين عضواْ، 
ويترأس���ها رئيس جمهورية بنين السابق »يوني 
يايي«)))، وم���ن المنتظر أن يف���وز بها الرئيس 
المنتهي���ة واليته »تيودورو أوبيان���ج« )البالغ من 
العمر 73 عاماً(، والمس���تمر في الحكم منذ 36 
عاماً؛ في أعقاب انقالٍب عسكريٍّ عام 1979م، 
ليكون أقدم َمن توّلى منصب »الرئيس« في القارة 

اإلفريقية، ومستمر حتى تاريخه))).
ثانيًا: »االنتخابات« كو�ضيلة لال�ضتدامة 
ال�ضيا�ضية في الربع الثالث من عام 2016م:

شهد ويشهد النصف الثاني من عام 2016م 
انتخابات عاّمة رئاسية في سبع دول، مرتبة وفقاً 
للتواري���خ التي ُعقدت فيها االنتخاب، أو المزمع 
انعق���اد االنتخاب���ات بها- س���يأتي ذكرها في: 

ثالثاً-، وذلك كما يأتي:
�ش�وت�مي وبرن�شيب )ي�لي� 2016م(: 

كان م����ن المزمع أن تُعق����د االنتخابات   
العاّم����ة بدولة »جمهورية س����اوتومي وبرنس����يب 
الديمقراطي����ة« في يوليو من ع����ام 2016م، وقد 
ُعقدت بالفع����ل في 17 يولي����و، وأُعلنت نتيجتها 
الرسمية في الس����ابع من أغسطس عام 2016م، 
وقد كان التغيير عب����ر االنتخابات العاّمة الراهنة 
متوّقعاً في »ساوتومي وبرنسيب«؛ العتبارات السّن 
خاّصة، حيث إّن الرئيس الحالي »مانويل بينتو دا 

بعثة  ن�شر  على  توافق  الإفريقي  التحاد  مفو�شية  )1) »رئي�شة 
ال��رئ��ا���ص��ي��ة في  االن��ت��خ��اب��ات  اإل���ى  ال��م��دى  م��راق��ب��ة ق�صيرة 
اإدارة  جمهورية غينيا ال�شتوائية«، بيان �شحفي من�شور علي 
بتاريخ  الإف��ري��ق��ي،  الت��ح��اد  مفو�شية  والت�����ش��ال،  الإع���الم 
http://www.au.int/ الرابط:  عبر  )201م،  اأبريل   14
ar/auc-chairperson-approves-deployment-
short-term-election-observation-mission-

 equatorial-guinea

القتراع  �شناديق  اإل��ى  يتوجهون  ال�شتوائية  غينيا  )2) »ناخبو 
لتمديد ولية الرئي�ض، جريدة ال�شرق الأو�شط ال�شعودية، 24 
اأبريل )201، العدد رقم 2))13، عبر الرابط الآتي للجريدة:  

 /http://aawsat.com/home/article/624191

كوستا« ُولد عام 1937م، وهو أول رئيس لها عند 
االستقالل عام 1975م، ثّم خسر االنتخابات في: 
)1996م، 2001م(، وباإلضافة العتبارات الس����ّن؛ 
فإّن المسار الديمقراطي بها مرّشح للتماسك))).

أما البيانات اإلحصائية لتلك االنتخابات؛ فكان 
إجمالي عدد الكتلة الناخب����ة في تلك االنتخابات 
51.173 أل����ف صوت، من إجمال����ّي عدد أصوات 
مس����جلة تبلغ 111.222 ألف ص����وت، واألصوات 
الصحيحة منها بلغت 43.606 ألف صوت، والباطلة 
7.567 ألف صوت، وقد ترّش����ح لتلك االنتخابات 
مرّش����َحان اثنان، أحدهما: الرئيس المنتهية واليته 
»مانويل بينتو دا كوس����تا«، واآلخر هو: »إفاريستو 
اس����بيريتو س����انتو كارفالو«، وهو مرّشح الحركة 
الديمقراطية المس����تقلة، وقد انس����حب الرئيس 
المنتهي����ة واليته من االنتخابات بعد جولتها األولى 
في ضوء ادعاءاته بتزويره����ا، مما جعل »كارفالو« 
المرّش����ح الوحيد في الجولة الثانية، والتي انتهت 
بفوزه بها بعدد 42.058 ألف صوت؛ بما نس����بته 
82.19%، لتبدأ مرحلة جديدة من التداول الّسلمي 
للس����لطة في هذه الدولة الصغيرة التي ال يتجاوز 

عدد سكانها 200 ألف نسمة))).

الج�ب�ن )اأغ�شط�س 2016م(:
أم���ا الجابون؛ فق���د كان يُتوقع عدم حدوث 
تغييٍر سياسيٍّ عبر هذه االنتخابات، وذلك وفقاً 
آلراء المراقبي���ن قبل انطالقها، وذلك في ضوء 
توّلي »علي« ابن الرئيس الس���ابق »عمر بونغو« 
للس���لطة خلفاً لوالده في ع���ام 2009م، والذي 
توّلى السلطة منذ عام 1967م، وحتى وفاته في 

https://www.cia.gov/library/ )3) ان������ظ������ر: 
 publications/the-world-factbook/geos/tp.html

 Election guide: Democracy assistance & (4(
 Elections News/ Sao Tome and Principe , via
link; http://www.electionguide.org/elections/

 /id/2973
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2009م))).
وق���د ُعقدت االنتخابات عل���ى دورٍة واحدٍة 
وليست دورتَيْن، في السبت الموافق 27 أغسطس 
2016م، بي���ن عدٍد من المرش���حين، وُدعي لها 
حوالي 628 ألف ناخٍب، تحت إش���راف مراقبين 

من االتحاد األوروبي واالتحاد اإلفريقّي.
فاز في هذه االنتخابات الرئيس المنتهية واليته 
»علي عم���ر بونغو أوديمبا« )57 عاماً( في س���ياٍق 
غريٍب، حيث أعلن منافسه الرئيس المعارض »جان 
بينغ« )73 عاماً( – وهو الرئيس الس���ابق لمفوضية 
االتحاد اإلفريقّي، ووزير لعدد من الحقائب الوزارية 
في عهد بونغو األب - فوزه هو اآلخر في االنتخابات، 
وهو ما قاد إلى مصادماٍت على إثر اتهاماٍت متبادلٍة 
بالتزوير، فقد ش���هدت أنحاء من البالد، وبخاّصة 
مدينة »بور جنتي« بجنوب غربي البالد، وهي مدينة 
غنية بالبترول، احتجاجات واش���تباكات بين قوات 
األمن ورافضين لما وصف���وه بتزويرها، وقد انتهت 
أحداث الش���غب والمصادم���ات بعدما خلّفت ثالثة 
قتلى؛ وفقاً للبيانات الرسمية الصادرة عن السلطات 
الحكومية، وذلك بعد فترٍة وجيزٍة من االنتخابات))).

زامبي� )اأغ�شط�س 2016م(:
أما زامبي���ا؛ ثاني أكبر منت���ج للنحاس في 
إفريقيا، والتي تعاني من تراجٍع اقتصاديٍّ جراء 
انخفاض أس���عار الس���لع، فقد انتُخب »إدغار 
لونغو«، وهو وزير الدفاع الس���ابق، في 24 يناير 
2015م، ف���ي انتخابات خاّصة الس���تكمال مدة 
حكم الرئيس »مايكل س���اتا« الذي توّلى الحكم 

 Gambian presidential election set for (1(
December 2016, news24, via link; http://www.
news24.com/Africa/News/gambian-presiden-
 tial-election-set-for-december-2016-20151208

مع  ي�صتبكون  الجابون  في  االنتخابات  نتائج  )2) »محتجون على 
)201م،  �شبتمبر   1 بالعربية،  رويترز  اأنباء  وكالة  ال�شرطة«، 
http://ara.reuters.com/article/ ال��راب��ط:  عبر 

 worldNews/idARAKCN11747A

في 2011م عبر االنتخابات، وتُوفي في 2014م، 
وعليه كان م���ن المزمع أّن تُعقد انتخابات عاّمة 
رئاس���ية في أغس���طس 2016م النتخاب رئيٍس 
جديٍد للبالد، لذا ف���إّن زامبيا كانت على موعد 

مع استكمال مسارها الديمقراطي))).
وقد ُعقدت االنتخابات في موعدها، وانتُخب 
فيها »إدغار لونجو« بصعوبٍة بالغة، بهامٍش ضئيٍل 
نسبّياً )50.35% للمرّشح الفائز مقابل %37.63 
لمنافسه(، لفترة رئاس���ٍة جديدٍة بعد فوزه على 
منافسه الرئيس���ي »هاكيندي هيشيليما« مرّشح 
حزب المعارضة الرئيس���ي في زامبيا »الحزب 
المتحد للتنمية الوطني���ة«، في االنتخابات التي 
وصفها األخير بأن���ه تّم التالعب بنتائجها، وقد 
رفض حزب المرّشح المعارض النتائج، وأكد أنه 
سيطعن عليها أمام المحكمة الدستورية؛ متهماً 

مسؤولي االنتخبات بتوزيرها))).
الربع  ف��ي  التغيير  توقعات  ثالثًا: 

االأخير من عام 2016م:
أما الدول المزمع انعقاد االنتخابات بها في 

الربع األخير من عام 2016م؛ فهي:
- الصومال )أكتوبر 2016م(.

- الكونغو الديمقراطية )7 نوفمبر 2016م(.
- جامبيا )1 ديسمبر 2016م(.

- غانا )ديسمبر 2016م(.
ويبدو أّن الوضع في الصومال ال يزال يكتنفه 
الغموض بش���أن عق���د االنتخاب���ات العاّمة في 
موعدها الختيار رئي���ٍس جديٍد للبالد؛ في ضوء 

انتخابات  ف��ي  مناف�صه  على  �صئيل  ب��ف��ارق  يفوز  )3) »لونجو 
اأنباء رويترز، 24 يناير )201م،  الرئا�شة في زامبيا«، وكالة 
http://ara.reuters.com/article/world-  الرابط:

 News/idARAKBN0KX0SJ20150124

)4) »فوز لونجو رئي�س زامبيا بفترة جديدة في انتخابات متنازع 
اأغ�شط�ض   1( بالعربية،  رويترز  اأنباء  وكالة  �شحتها«،  على 
http://ara.reuters.com/article/ الرابط:  )201م، 

 worldNews/idARAKCN10Q14L
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ما يُنسب من تصريحاٍت لمؤسساٍت رسميٍة بعدم 
إمكانية تنظيم االنتخاب���ات في موعدها)))، على 
الرغم من تداول بعض وسائل اإلعالم نفي الرئيس 
الصومالّي لذلك، وتأكي���ده انعقادها، وفي ضوء 
التضارب الحاصل؛ فإنه يب���دو أّن الديمقراطية 
ال تزال غير قريبة عن الواقع الصومالّي الراهن.

في حين يبدو أّن »كابيال االبن«: لديه متسٌع 
من الوق���ت للحكم لفترٍة جدي���دٍة في جمهورية 
الكونغ���و الديمقراطية، والذي يتولى الس���لطة 
منذ عام 2001م، وذلك ف���ي مناٍخ من معارضة 

سياسيين وأحزاب الستمراره.
أما جامبيا؛ فإنها على موعٍد مع إعادة انتخاب 
الرئيس »يحي����ي جامع« الذي يحك����م البالد في 
أعقاب انقالب يوليو 1994م، وأعيد انتخابه ثالث 
مرات، وعليه؛ فإنه مرّش����ح لالستمرار، خصوصاً 
في ضوء صغر س����ّنه، حيث يبلغ م����ن العمر 50 

عاّماً، وذلك حال استمرار ظروف حكمه.
وأخيراً: فإّن غانا، التي توصف بأنها نموذٌج 
للديمقراطية في إفريقيا، ستكون على موعٍد مع 
االنتخاب���ات العاّمة الختيار رئيٍس جديٍد للبالد؛ 
خلفاً للرئيس »جون دراماني ماهما« الذي يتوّلى 

السلطة منذ عام 2012م))).
راب���ع���ًا: »االن��ت��خ��اب��ات« ك�����اأداة في 
ال�ضيا�ضية  اال�ضتدامة  لتحقيق  اإفريقيا 

للّنخبة الحاكمة:
م���ن العرض الس���ابق لمس���ار االنتخابات 

)1)  »ال�صومال يعلن ا�صتحالة تنظيم انتخابات )201م«، �شبكة 
http:// :الجزيرة الإخبارية، 29 يوليو )201م، عبر الرابط

 www.aljazeera.net/news/arabic/2015/7/29/

رئي�شها  ت��ودع  اإفريقيا  في  الديمقراطي  النموذج  »غانا:    (2(
الأو���ش��ط  ال�����ش��رق  ج��ري��دة  لل�شلطة«،  �شل�شًا  ن��ق��اًل  وت�شهد 
الرابط  عبر   ،12294 العدد  2012م،  يوليو   2( ال�شعودية، 
http://archive.aawsat.com/ ل��ل��ج��ري��دة:  الآت����ي 
details.asp?section=4&article=688086&issue

 no=12294#.Vx4hDPkrIdU

العاّمة ف���ي الدول اإلفريقية ونتائجها- بعاليه-، 
والسيناريوهات المتوقعة لتلك التي لم تُعقد بعد، 

يمكن الوقوف على اآلتي:
اس���تمر الرئيس المنتهي���ة واليته في   -
سّت دول- من أصل عشر دول- في الحكم؛ عبر 
إعالن فوزه في االنتخابات الرئاسية التي جرت 
في عام 2016م، وهي: )النيجر، تشاد، أوغندا، 
الكونغو الش���عبية، جيبوتي، وغينيا االستوائية(، 

أي ما نسبته %60.
»رئيس  تغّير ش���خص »الرئي���س« –   -
ال���وزراء« )في حالة النظ���ام البرلماني بالرأس 
األخض���ر(- في أرب���ع حاالت، ه���ي: )إفريقيا 
الوس���طى، بنين، جزر القمر، الرأس األخضر(؛ 

من أصل عشر دول؛ بنسبة %40.
يالحظ أّن كّل الرؤساء المستمرين في   -
الحكم عبر االنتخابات- المش���ار إليها بعاليه-، 
، أو ُهم  إنما توّلوا في أعقاب انقالٍب عس���كريٍّ

من بقايا حركات استقالٍل وطني.
يالح���ظ أنه في الدول التي ش���هدت   -
تغيير في شخصية »الرئيس« عبر »االنتخابات«، 
وهي الدول األربع س���الفة الذكر، فإّن المرّشح 
الفائ���ز ف���ي االنتخاب���ات بإفريقيا الوس���طى 
محس���وب على الرئيس الذي تّمت إزاحته قبل 
اتس���اع دائرة العنف، كما أّن المرّشح الفائز في 
االنتخاب���ات– أو الحزب الفائز في حالة الرأس 
األخضر- بج���زر القمر والرأس األخضر: توّلوا 

الحكم في فترات سابقة.
أّن الديمقراطي���ة وآليته���ا االنتخابية   -
تحرز تقّدم���اً واضحاً في: )ال���رأس األخضر، 
وبني���ن، وجزر القمر(، وه���ي دول تحّقق مواقع 
جيدة مقارنًة بالدول السّت التي لم تشهد تغييراً 
في رأس الس���لطة عبر االنتخابات، باس���تثناء 
إفريقيا الوسطى التي ش���غلت موقعاً متقّدماً– 
أي أكثر س���وءاً-؛ وفقاً لتقرير »الدول الفاشلة« 
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الصادر لعام 2015م، كما هو موضح في الجدول 
اآلتي))):

جدول:
 الدول التي شهدت انتخابات عاّمة في 
النصف األول من عام 2016م، وموقعها وفقاً 

لتقرير الدول الهّشة

الدولةم
الترتيب وفقًا 

للتقرير

)9الراأ�ض الأخ�شر 1

3)بنين2

9)جزر القمر3

4)غينيا ال�شتوائية 4

40جيبوتي )

33الكونغو ال�شعبية )برازافيل))

23اأوغندا )

19النيجر )

)ت�شاد9

3اإفريقيا الو�شطى10

المصدر: الجدول من تصميم الباحث؛ 
استناداً لتقرير الدول الهّشة لعام 2015م.

- استناداً للجدول السابق؛ يتضح أّن الدول 
التي ش���هدت تغّي���راً في رأس الس���لطة تحرز 
تقّدم���اً– باعتباره���ا األبعد عن الفش���ل؛ وفقاً 
للمؤّشر السالف- في كونها أكثر الدول اإلفريقية 
تماسكاً واستقراراً ونمّواً، باستثناء حالة إفريقيا 
الوسطى، وعليه؛ فإّن الديمقراطية تؤتي ثمارها 
في نطاق ال���دول األطراف بالقارة، بيد أّن قلب 
القارة ال يزال عصّياً على التغيير الديمقراطي.

- أّن ال���دول التي ُعقدت االنتخابات بها في 

)1) تقرير »الدول اله�ّشة« لعام )201م، متاح على الرابط الآتي 
 http://fsi.fundforpeace.org  :للتقرير

الربع الثالث من عام 2016م؛ لم تختلف نتائجها 
عن التوقعات التي ذهب لها المراقبون ُقبيل هذه 

االنتخابات.
- لربم���ا تعّد زامبيا الحال���ة الوحيدة التي 
اختلف حولها المراقبون بشأن استمرار الرئيس 
المنتهية واليت���ه من عدمه؛ في ض���وء اعتقاد 

تماسك المسار الديمقراطّي بها.
- أّن ال���دول الت���ي م���ن المزم���ع انعقاد 
االنتخاب���ات بها في الرب���ع األخير من 2016م؛ 
ل���ن تختلف بصورٍة ما ع���ن مثيلتها التي ُعقدت 
في النصف األول منه، حيث يمكن تقسيمها إلى 

فئتين:
أولهما: فئة الدول التي ستش���هد انتخابات 
مع استمرار ش���خص »الرئيس«، فمن المرّشح 
اس���تمرار– في حال ثبات الظروف؛ خصوصاً: 
عدم استخدام القوة العسكرية للتغيير أو اندالع 
عمليات عنف- رؤس���اء دول كلٍّ م���ن: )الكونغو 
الديمقراطية، وجامبيا(، وذلك حال انعقاد تلك 

االنتخابات.
والفئة الثانية: هي فئة الدول التي ستش���هد 

تغييراً عبر االنتخابات، وهي: غانا.
- أما فيما يخّص الصومال؛ فيبدو أّن سؤالها 
سيدور حول: ما إذا كانت ستعقد االنتخابات من 
عدمه؟ وليس عّما إذا كانت االنتخابات س���تُنتج 

تغييراً.
خاتمة: 

في النهاية؛ يب���دو أّن الديمقراطية بآليتها 
الوحيدة المتمثلة في »االنتخابات« ال تزال عاجزة 
ع���ن التغيير في إفريقيا، وأن���ه على الرغم من 
وجود حاالت مقّدرة للتغيير عبر الديمقراطية- 
كالتي س���بق ذكرها-؛ فإنها ال تزال تعّد استثناًء 

في واقٍع إفريقيٍّ معّقد ومضطرب �
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العالقات اليابانية اإلفريقية

د. رتيبة  برد
اأ�شتاذة العلوم ال�شيا�شية بجامعة تيزي وزو - الجزائر

الياب�ان على دع�م ديناميكي�ة تطّورها الم�ش�تمر، اإنتاج�ًا وتعامًا، وفق تعمل 

ا�ش�تراتيجيٍة قائم�ٍة عل�ى الت�ش�نيع والتج�ارة، ق�ش�د التكّي�ف م�ع 

الظ�روف، والتخفي�ف م�ن ح�ّدة الأزم�ات، وقد تزاي�د لديه�ا- لحقًا- طم�وٌح قويٌّ 

للتناف�ش على البوؤر ال�شتراتيجية، كمنابع الطاقة والثروة، كما هو الحال بالن�شبة 

لهتمامها بالقارة الإفريقية، ومناف�شة القوى التقليدية الأوروبية والأمريكية فيها. 
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كيب تاون بجنوب إفريقيا. 
اليابانية للدول  بلغت قيم���ة المس���اعدات 
اإلفريقي���ة في خالل 1970م: م���ا يعادل 8.43 
ماليي���ن دوالر، لتزداد س���نة 1980م بما قيمته 
371.35  ملي���ون دوالر، كما اتجهت اليابان إلى 
إنش���اء مش���اريع في إفريقي���ا، إال أّن ما يمكن 
تسجيله هو أّن الش���ركات اليابانية كانت حذرة 
في االس���تثمار في الدول  اإلفريقية؛ فيما عدا 

الدول التي تتوفر على الموارد األولية))).
وانطالقاً من سنة 1977م؛ أصبحت اليابان، 
بوصفها دولة رئيسة مانحة، تؤّدي دوراً مهّماً في 
تقديم المساعدات الرس���مية للدول اإلفريقية؛ 
من خ���الل برنامٍج لمضاعفة المس���اعدات من 
أجل دعم التنمي���ة في القارة اإلفريقية)))، ولقد 
بلغ إجمالّي مساهمتها في الفترة ما بين )1994م 

- 2000م(  ما يعادل 600  مليون دوالر))).
اليابانية  ال��م��درك��ات  تطور  ث��ان��ي��ًا: 

تجاه اإفريقيا: 
انعكاساً للمس���تجدات والمتغّيرات الدولية؛ 
تحّول التنافس من شكله التقليدي األيديولوجّي 
إلى تنافٍس اقتصاديٍّ وسياس���ي؛ بالرغم من أّن 
نحو  المتس���ابقة  والجديدة  التقليدية  األطراف 
ثروات إفريقيا ما تزال قادرة على التنافس عبر 

المواجهات الحربية))).

2002م،   – 2001م  الإف��ري��ق��ي،  ال�شتراتيجي  )1) التقرير 
بجامعة  الإفريقية  وال��درا���ش��ات  البحوث  معهد  )القاهرة: 

القاهرة، 2002) �ض 343.

 Julien Kita, «L›Aide pub1ique au (2(
 développement Japonaise et l›Afrique: Vers
 un partenariat fructueux»», )Centre Asieifri

.,septembre 2008), p. 16

)3) التقرير ال�شتراتيجي الإفريقي، 2001م – 2002م، مرجع 
�شبق ذكره، �ض 343.

في:  الإفريقية«،  القارة  في  الدولي  »التناف�ض  توفيق:  )4) راوية 
magazine.com www.albyan

تكم���ن أهمية دراس���ة العالق���ات اليابانية 
اإلفريقي���ة في َفْهم االس���تراتيجية اليابانية في 
إفريقيا، وتأكي���د أّن توجهاته���ا مغايرة للتوّجه 
الغربي، من خالل الوقوف على مظاهر التنافس 
األزل���ي في إفريقيا، والف���رص المتاحة لليابان 
فيها، والتركيز على مس���ار »تيكاد« المجّس���د 

إلطار التعاون ألجل التنمية في إفريقيا.
وللبح���ث في ذلك كله؛ ننطلق من إش���كالية 
جوهرية، أال وهي: ما أساس التوجهات اليابانية 
وطبيعته���ا تجاه ق���ارة إفريقيا؟  وس���يتم تناول 
الموضوع وفق مقاربة االعتماد المتبادل؛ بصفته 
إطاراً نظرياً يفّسر العالقات اليابانية اإلفريقية 
لتركيزها على البع���د االقتصادّي في العالقات 

الدولية. 
كما تنطلق الدراسة من طرح فرٍض أساسي؛ 
مف���اده: أّن االهتمام اليابان���ّي يرتبط بمنظومة 
األهداف والمصالح التي تسعى اليابان لتحقيقها 
في إفريقيا؛ أكثر من مزاعم تحقيق التنمية في 

القارة اإلفريقية. 
للعالقات  التاريخية  الخلفية  اأواًل: 

اليابانية – االإفريقية: 
تع���ود العالق���ات الياباني���ة اإلفريقية إلى 
عش���رينية القرن الماضي، ف���ي حدود 1928م، 
ففي هذا العام بدأت العالقات الدبلوماسية بين 
اليابان ومص���ر، لكن عالقاتها بالقارة اإلفريقية 
عموماً لم تفّعل إال في حدود نهاية السبعينيات، 
إذ كانت مقتصرة على إقامة عالقاٍت دبلوماسيٍة 
مع الدول اإلفريقية المس���تقلة حديثاً؛ مع بداية 

المّد التحّرري في أواخر الخمسينيات.
وتُعّد بداية سنوات السبعينيات منعرجاً أكثر 
حيوية، حي���ث قامت فيها اليابان بدعم وجودها 
الدبلوماس���ّي والقنصلّي في عدة دول إفريقية، 
إل���ى أن تُوّج���ت بافتتاح أول قنصلي���ة لها عام 
1981م في أبعد نقطة م���ن القارة، وهي مدينة 
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ولقد أّث���رت المتغيرات الدولي���ة، المتمثلة 
أساساً في نهاية الصراع األيديولوجي، والتوّجه 
الدولّي إلى المنافس���ة االقتصادي���ة مع بداية 
س���نوات التسعينيات، في توجهات اليابان، حيث 
أخ���ذت زمام المبادرة السياس���ية واالقتصادية 
تجاه إفريقيا، التي كانت منذ فترٍة ضمن مناطق 
هامشية بالنسبة الهتمامات السياسة الخارجية 

اليابانية. 
وتوّفرت جمل���ة من الظروف لصالح التغلغل 
اآلس���يوي، وبخاصة اليابان، ف���ي إفريقيا، من 

أهمها: 
- مس���ألة »المش���روطية«))): التي فرضتها 
دول الغرب المانحة )الدول األوروبية والواليات 
المتحدة األمريكية( على المس���اعدات والمعونة 
المقدم���ة للدول اإلفريقي���ة، إضافة إلى تراجع 
هذه المس���اعدات، وبرغم اتجاه عدٍد من الدول 
اإلفريقية إلى إرس���اء إصالح���اٍت في االتجاه 
الديمقراطي؛ فإنها لم تحصل على القدر الكافي 

من المساعدات الموعودة.
وفي الجيل الثاني للمشروطية بالفترة نفسها؛ 
تحّول التهديد بإيقاف المعونات، أو إيقافها فعاًل، 
إلى وسيلة لفرض نوٍع من العزلة والحصار على 
النُّظم التي ال تتبع النهج الديمقراطي )الغربي(، 
وهو م���ا أصبح يُعرف باس���م: »المش���روطية 

)1) الجيل الأول للم�شروطية ركز في اآليات الإ�شالح القت�شادي؛ 
مدفوعًا بما عانته دول العالم الثالث من اأزمات اقت�شادية في 
ذلك الوقت، وكان م�شمون هذا الجيل الأول من الم�شروطية 
هو: تبني برامج التكيف الهيكلي؛ ك�صرٍط لتلقي الم�صاعدات 
عك�شت  البرامج  تلك  ولأّن  الدولية،  المالية  الموؤ�ش�شات  من 
العالم  دول  على  القت�شادية  الليبرالية  لفر�ض  ات��ج��اه��ًا 
الثالث؛ فاإنها لم تخل من ُبعٍد �صيا�صي؛ الأنها هدفت اإلى فر�س 
النمط الغربّي للتنمية على تلك الدول النامية، وعلى راأ�شها 
على  اعتمادًا  النامية  الدول  اأكثر  بو�شفها  الإفريقية؛  الدول 

الم�صاعدات الخارجية.

السياسية«)))، ومن ثّم شهدت بداية التسعينيات 
انخفاضاً مالحظاً في حجم المساعدات الغربية 

الموّجهة للقارة اإلفريقية.
- مسألة »التدّخل«: استغلت اليابان- كذلك- 
الحساسيات اإلفريقية/الغربية المتعلقة بمسألة 
»التدّخل«، الت���ي جعلت إفريقي���ا تفتح أبوابها 
وتقّدم تسهيالتها لالس���تثمارات اآلسيوية أكثر 
فأكثر، ألّن الشريك اآلسيوي يمّيزه تبّني اإلدراك 
االقتص���ادي لمصلحة الطرَفي���ن في عالقات 
التع���اون؛ بعك���س اإلدراك السياس���ّي الغربّي 
الذي يعتمد أس���لوب »التدّخل« في شؤون الدول 
اإلفريقية حتى السيادية منها، األمر الذي يُشعر 
هذه األخيرة أنها أمام حالة استعماٍر جديد؛ في 

ظّل النظام العالمّي الجديد. 
الكثير من المحللي���ن يذهب إلى القول بأّن 
الدول اإلفريقية عليها أّن تعتمد على نفسها في 
إنجاح نماذج التحّول الديمقراطي؛ ألّن المعونات 
الغربي���ة- في كّل األحوال- ال تكفي إال ُعش���ر 
احتياجاتها، وما هي إال ُحّجة للتحكم في مصير 

القارة ومستقبلها. 
- تراجع المساعدات الدولية المقّدمة للقارة 
اإلفريقية: بعد انتهاء الح���رب الباردة؛ توجهت 
الدول األوروبية والوالي���ات المتحدة األمريكية 
إلى دعم البناء االقتصادّي لدول أوروبا الشرقية، 

مّما أدى إلى تراجع المساعدات إلفريقيا.
باإلضاف���ة إل���ى تفاق���م أزم���ة الالجئين 
والمش���ردين؛ نتيجة تزاي���د الصراعات اإلثنية 

والعرقية داخل القارة اإلفريقية.
وف���ي  ظ���ّل ه���ذه الظ���روف تمح���ورت 
االستراتيجية اليابانية في إفريقيا حول ما يأتي:

 Olav stokke, «Aid and political conditonality: (2(
 core issues and state of art», in: Olav
 stokke,)ed.), Aid and political conditonality,

.)London : frank cass, 1995), p. 12
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- معالجة ضعف األداء االقتصادي للشريك 
اإلفريقي: ترتك���ز االس���تراتيجية اليابانية في 
إفريقي���ا عموماً عل���ى معالجة ضع���ف األداء 
اإلفريقي، ومساعدته على  للشريك  االقتصادي 
تحقيق التنمية؛ فمؤش���رات التنمية تش���ير إلى 
عجز التنمية في هذه الدول، على سبيل المثال 
ف���ي 2006م كانت النيجر أقّل ال���دول نمّواً من 
حيث الدخل الفردي بأق���ّل من دوالر واحٍد في 
اليوم؛ بمعدل 136 دوالر في الس���نة)))، و %80 
من س���كان تشاد يعيش���ون تحت مستوى دوالٍر 
واحٍد في اليوم، وفي مالي 60%، وفي موريتانيا 
32%))). يُض���اف إلى ذلك ارتفاع نس���بة الفقر، 
فهي في تش���اد أكثر م���ن 80%، والنيجر %63، 

ومالي 64%، وفي السودان وموريتانيا %40. 
- العمل على إيجاد حل���وٍل ألزمات القارة: 
تح���اول اليابان العم���ل مع ش���ركائها األفارقة 
على إيجاد حل���وٍل ألزمات المجاعة الناتجة عن 
التصّحر والجفاف، وكذلك معالجة ضعف النمّو 
االقتصادّي عن طريق: الدعم، والمس���اعدات، 

ومشاريع االستثمار))).
- تبّني مفهوم »األمن اإلنساني«: تعّد اليابان 
س���ّباقة لتبّني مفهوم »األمن اإلنساني« أساساً 
لسياس���اتها الداخلي���ة أو الخارجي���ة، ما يعني 
اعتماد مفهوم التح���ّرر من الخوف والحاجة)))، 
ويس���مح مفهوم »األمن اإلنس���اني« لها بتسهيل 

ثاني  تعّد  النيجر  فاإن  المتحدة:  الأمم  اإح�شائيات  )1) بح�شب 
اأفقر دولة في العالم.

الإفريقي  ال�شاحل  في  الأمنية  »المع�شالت  برقوق:  )2) اأمحند 
الجي�ض  مجلة  الجزائري«،  الوطني  الأم��ن  على  وتداعياتها 

)الجزائر: العدد 34)، جانفي )200م)، �ض 1).

)3) برنامج الأمم المتحدة الإنمائي، تقرير التنمية الب�شرية – 
)200م/)200م، �ض ))2.

)4) خ���دي���ج���ة ع���رف���ة م��ح��م��د: »م���ف���ه���وم الأم������ن الإن�����ش��ان��ي 
http://www. في:  للمفاهيم«،  المتناق�صة  واال�صتخدامات 

arabrenewal.org/16/01/08.

تغلغلها، وبَْس���ط نفوذها، بحّج���ة تحقيق األمن 
العالمي، ومعالجة األخطار التي تعانيها إفريقيا، 

وعدم السماح لها باالمتداد خارج حدودها.
التنمية  الأج����ل  ال��ت��ع��اون  ث��ال��ث��ًا: 

 :((()TICAD االإفريقية )تيكاد
تطّورت سياسة اليابان تماشياً مع أوضاع ما 
بعد الحرب الباردة، وانحصر دورها في البداية 
عل���ى تقديم المس���اعدات، إال أنه���ا مع أواخر 
الثمانينيات أعلنت سياس���ًة جديدة، تقوم على 
محاور ثالثة: )المس���اعدات، والتبادل الثقافي، 

وحفظ السالم(.
مؤتمر طوكيو الدول���ي األول لتنمية إفريقيا 

- 1993م:
عمل���ت اليابان في بداية تس���عينيات القرن 
الماضي على دعم التنمية في القارة اإلفريقية، 
وإث���ارة انتب���اه المجتمع الدولي نح���و إفريقيا 

رئي�شيين،  م�شلحة  اأ�شحاب  خم�شة  »تيكاد«  عملية  ))) تت�شمن 
اليابان،  حكومة  وه��م:  الم�شاركين،  بالمنظمين  وُي��دع��ون 
مفو�صية االتحاد االإفريقي، مكتب الم�صت�صار الخا�س ل�صوؤون 
المتحدة  الأم���م  برنامج  المتحدة،  ل��الأم��م  التابع  اإفريقيا 

للتنمية، البنك الدولي.

تعّد اليابان الدولة األولى 
المانحة للمساعدات في 

القارة اإلفريقية منذ بداية 
التسعينيات، وبرغم ذلك 
عّد المصلحة االقتصادية 

ُ
ت

هي المحدّد األساسّي 
لالستراتيجية اليابانية
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بعد تهميش���ها لفترة، ومن ذل���ك دعوتها لعقد 
»مؤتم���ر طوكيو الدول���ّي األول لتنمية إفريقيا« 
)تي���كاد TICAD())) عام 1993م)))؛ ليجّس���د 
بداية مرحلٍة جديدٍة في تاريخ العالقات اليابانية 
اإلفريقية،  وقد ش���ارك في���ه 48  دولة إفريقية، 
و 12 دول���ة مانحة، و 8 منظم���ات دولية، تبّنى 
المؤتمر »إعالن طوكيو للتنمية في إفريقيا«، وهو 
بمثابة إطاٍر عامٍّ للتنمية؛ أكّد أهمية دعم إفريقيا 
لذاتها من ناحية، والحاجة إلى دعمها من ناحية 

أخرى.
مؤتم���ر طوكيو الدولي الثاني لتنمية إفريقيا 

- 1998م:
ُعق���د »مؤتمر طوكي���و الثان���ي للتنمية في 
إفريقي���ا« في أكتوب���ر 1998م، بمش���اركة 80 
 دولة، و 40  مؤسس���ة دولية، وبعض المنظمات 
غي���ر الحكومية، تبّن���ى المؤتم���ر »خّطة عمل 
طوكيو للتنمي���ة اإلفريقية في الق���رن الحادي 
والعش���رين«، بوصفها إطاراً استراتيجّياً، يهدف 
إل���ى تحقيق هدَفيْن أساس���يَّين: حفظ معدالت 
الفقر، وإدماج إفريقيا ف���ي االقتصاد العالمي. 
كما تشير الخّطة إلى ضرورة االعتناء بمجاالت 
التنمية االجتماعية المرتبطة بالتعليم، والصحة، 
ومكافحة األمراض، وكذا التنمية االقتصادية))).

مع بداية األلفية الثالثة؛ عرفت المؤسسات 
الدولية ديناميكية جدي���دة لصالح دعم التنمية 

)1) هذا الموؤتمر عرف النور بعد نهاية الحرب الباردة اإثر انهيار 
المع�شكر ال�شيوعي، وبداأ اجتماعاته في طوكيو عام 1993م، 
بحيث ينعقد دورّيًا كّل خم�ض �شنوات في العا�شمة اليابانية؛ 

على اأ�شا�ض اأّن اليابان هي اأحد الم�شرفين الأ�شا�شيين عليه.

الأعوام:  في  تيكاد  موؤتمرات  ا�شت�شافة  في  اليابان  )2) �شاركت 
تيكاد   -  2003(  ،(2 تيكاد   -  199((  ،(1 تيكاد   -  1992(
3) ، ))200 - تيكاد 4)، )2013 - تيكاد ))، )تيكاد )) في 

نيروبي، كينيا، خالل الفترة من )2-)2 اأغ�شط�ض )201م.

)3) التقرير ال�شتراتيجي الإفريقي، 2001م – 2002م، مرجع 
�شبق ذكره، �ض 344.

ف���ي إفريقيا،  والتزمت الياب���ان- بوصفها قوًة 
اقتصادية- بالمس���اهمة في تحقيق التنمية في 
القارة اإلفريقية بكّل أبعادها، وتطوير المستوى 
المعيش���ّي لشعوبها، ومن ذلك إعالن اليابان في 
2002م إلغاء ديونها المستحقة الدول اإلفريقية 

الفقيرة))).
مؤتمر طوكيو الدولي الثالث لتنمية إفريقيا 

- 2003م:
خ���الل االنعق���اد الثالث للمؤتم���ر الدولي 
للتنمية في إفريقيا ف���ي 2003م؛ أعلنت اليابان 
عن توجهاتها الجديدة لمساعدة الدول اإلفريقية 
من أجل تحقيق التنمية، وذلك بترس���يخ األمن 
والسالم، وهذه التوجهات الجديدة تُرجمت فعلّياً 
بإعالن الوزي���ر األول الياباني بتخصيص مليار 
دوالر إلعانة الدول اإلفريقية خالل 5  س���نوات، 
وذلك في قطاعات: الماء، والصّحة، والتربية))).
مؤتم���ر طوكيو الدولي الرابع لتنمية إفريقيا 

- 2008م:
دخلت العالق���ات اليابانية اإلفريقية مرحلًة 
جديدًة بانعقاد الدورة الرابعة لتيكاد في 2008م، 
حي���ث تّم اإلعالن فيها ع���ن مجموعة إجراءات 
كفيلة بتقوية الروابط بين الطرَفين، أهّمها زيادة 
المساعدات اليابانية الممنوحة للدول اإلفريقية، 
كما تّم وضع 4  مليارات دوالر على شكل قروٍض 

من أجل تطوير البنيات التحتية.
قّدم���ت خّطة عم���ل يوكوهام���ا- بوضوح- 

 Kita, Julien Kita, «L’Aide pub1ique au (4(
 développement Japonaise et l’Afrique: Vers
 un partenariat fructueux», Centre Asieifri

)septembre 2008), p. 19

 Japans’s Action to Promote Investment to» (((
 Africa: Highlights of the Tokyo International
 Conference on Investment to Africa,»
 Ministry of Foreign Affairs )Japan) )26
February2003),<http://www.mofa.go.jp/

.<region/Africa/conf0302/pamph1et.pdf
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أعماالً يجب اتخاذها خالل فترة خمس سنوات: 
وهي: تعزيز النمّو االقتصادي، وتحقيق األهداف 
التنموي���ة األلفي���ة، وتوطيد الس���الم والحكم 
الرش���يد، وحّل قضايا التغّير المناخي والقضايا 
البيئية، وتوسيع قاعدة المشاركة من أجل القارة 

اإلفريقية.
مؤتم���ر طوكي���و الدولي الخام���س لتنمية 

إفريقيا - 2008م:
ارتب���ط »مؤتم���ر طوكيو الدول���ي الخامس 
للتنمي���ة اإلفريقي���ة«))) بتحقيق مح���اور ثالثة 
رئيس���ة: أوالً: تأكيد الياب���ان، بوصفها عضواً 
مس���ؤوالً في المجمتع الدول���ّي، أنها تعمل على 
حّل مش���كالت إفريقيا؛ لكس���ب ثقة المجتمع 
الدولي. ثانياً: أهمي���ة أن تقّوي اليابان عالقتها 
االقتصادية بإفريقيا؛ بوصفها سوقاً واعدة، مع 
مع���دالت نموٍّ مرتفعة، كما تحت���وي على موارد 
طبيعية بوفرة، وتش���هد تعداداً سكانّياً متزايداً. 
ثالثاً: التعاون مع الدول اإلفريقية أساس���يٌّ لحّل 
قضاي���ا عالمية أخرى؛ من بينه���ا: إعادة هيكلة 

مجلس األمن الدولّي، والتغّير المناخي))).
يتضح مما سبق: أّن اليابان ترّكز في عالقتها 
الجان���ب االقتصادي،  بالدول اإلفريقي���ة على 

وتستخدم في ذلك عدة أدوات؛ أهمها:
- المساعدات الرس���مية: بلغت قيمتها في 

2001م ما قيمته 8547  مليون ين.
- االس���تثمارات المباش���رة: بل���غ إجمالي 

للتنمية  الخام�س  الدولي  طوكيو  موؤتمر  في  االأول��ى  )1) للمرة 
هيئة  بو�صفها  االإفريقي  االتحاد  مفو�صية  تقف  االإفريقية؛ 
الحكومة  مع  جنب  اإل��ى  جنبًا  الإفريقي،  لالتحاد  تنفيذية 
اليابانية والأمم المتحدة وبرنامج التنمية في الأمم المتحدة 

والبنك الدولي.

)2) اإندو ميت�شوغي: “ا�شتك�شاف ال�شيا�شة اليابانية تجاه اإفريقيا 
من خالل موؤتمر طوكيو الدولي الخام�س للتنمية االإفريقية”، 
http://www.nippon.com/ar/currents/ ف���ي:  

/d00083

االس���تثمارات اليابانية حت���ى 2001م  ما قيمته 
5  ملي���ارات دوالر، غير أّن هذه االس���تثمارات 
تراجعت س���نة 2002م،  بما قيمته 1.23 مليار 

دوالر))).
وم���ن أه���ّم القطاعات التي تس���تثمر فيها 

الشركات اليابانية: 
أ - قطاع النقل: كالطرق والجس���ور والنقل 
البح���ري، وق���د وصل ع���دد المش���اريع التي 
اس���تثمرت فيه���ا اليابان في ه���ذا القطاع إلى 
حوالي 745  مش���روعاً )1951م – 2001م(، مما 

جعله يشّكل ثلث االستثمارات اليابانية. 
ب - قط���اع المناجم: أنج���زت اليابان 135 

 مشروعاً في هذا القطاع.
ج - قط���اع الخدمات االجتماعية: ويقع في 

المرتبة الثالثة بعدد 119 مشروعاً. 
وم���ن أهّم ال���دول التي تقيم معه���ا اليابان 
عالق���ات تجاري���ة: زيمبابوي، وكيني���ا، وغانا، 
وزامبيا، وتصّدر هذه الدول المواد الخام األولية، 
مثل: القطن والمعادن واألخش���اب، وتس���تورد 

 Anne Androuais, «Japon et Afrique: La (3(
 Genèse des relations econorniques», Afrique
.Contemporaine,) No. 212 ,hiver 2004), p, 121

الشريك اآلسيوي يمّيزه تبّني 
اإلدراك االقتصادي  لمصلحة 
ين في عالقات التعاون؛ 

َ
الطرف

بعكس اإلدراك السياسّي 
الغربّي الذي يعتمد أسلوب 
ل« في شؤون الدول 

ّ
»التدخ

اإلفريقية
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م���ن الياب���ان: اآلالت والمع���دات الصناعي���ة؛ 
كالسيارات))).

اليابانية  التناف�ضية  م�ضارات  رابعًا: 
في اإفريقيا: 

أضحت القارة اإلفريقي���ة بيئة ذات جاذبية 
لالستثمار األجنبي، مما يفّسر الموجة الجديدة 
من التدافع على موارده���ا الطبيعية؛ ففي هذا 
المجال تُظهر بيانات االس���تثمار العالمي ازدياد 
حّدة التنافس العالمي بين الش���ركات العالمية 
)األوروبي���ة، األمريكية، الصيني���ة، اليابانية...( 

القتسام الكعكة اإلفريقية.
وق���د توصل���ت هيئ���ة التج���ارة الخارجية 
الياباني���ة، من خالل عملية مس���ح أجرتها على 
األسواق اإلفريقية، إلى توّفر دافعيٍة كبيرٍة لدى 
الش���ركات اليابانية العاملة في إفريقيا لتوسيع 
األعمال، اس���تهدف المسح 24 دولة، من بينها: 
جنوب إفريقيا ومصر والمغرب وكينيا ونيجيريا 
وك���وت دفوار، وامت���دت فترة المس���ح من 28 

سبتمبر إلى 10 نوفمبر 2015م.
ش���اركت في المس���ح 228 ش���ركة، بنسبة 
64.4% من إجمالى 354 ش���ركة، تتوقع نس���بة 
55.6% من هذه األخيرة توس���يع األعمال خالل 
عاٍم أو اثنين، وتتوقع نسبة 52.3% من الشركات 
تحقيق فائض، وتوّقعت نسبة 41% حدوث تحّسٍن 

في األداء خالل 2016م.)))
وفيما يتعلق ببيئة االستثمار؛ فقد رأت نسبة 
66.5% من المش���اركين أّن بيئات االس���تثمار 
المحلية، من خالل حجم األس���واق وإمكانياتها، 
تن���درج ضمن المزايا، خصوصاً في تنزانيا التي 

.Ibid. p. 119 (1(

)2) اأيمن عزام وهاجر عمران: »انعقاد موؤتمر تيكاد ال�شاد�ض«، 
http://www.almalnews.com/ ف��ي:   المال،  جريدة 

Pages/StoryDetails.aspx?ID=277685

حصلت على نس���بة تأييد بلغت 90%، ونيجيريا 
بنس���بة 86.7%، كما تصّدرت إمكانيات السوق 
قائم���ة أقوى عوامل ب���دء العمليات في إفريقيا 
لدى الشركات اليابانية بنسبة 90.5%، والحجم 
بنس���بة 73.8%، وأش���ارت نس���بة 61.5% من 
الشركات إلى أّن أعمالها مربحة بعد الدخول في 
السوق اإلفريقية، وطلبت 46.4% من الشركات 
توفير دعٍم مالّي، يش���مل تمويل االس���تثمارات 
والتأمي���ن التج���اري وتوفير االئتم���ان، وطلبت 
42.9% منها إنشاء اتفاقيات ثنائية، ومعاهدات 

ضريبية، واتفاقيات لحماية االستثمارات))).
بعض نم���اذج التعاون الناجحة بين الطرَفين 

الياباني والدول اإلفريقية: 
اأ - التع�ون الي�ب�ني الجزائري: 

العالقات الثنائية بين الجزائر واليابان جيدة 
وممتازة، تعود إلى ما قبل اس���تقالل الجزائر)))، 
وتمتنت أكثر خالل س���بعينيات القرن الماضي، 
إذ س���اهم اليابانيون في إنشاء اقتصاد الجزائر 
وتطويره، على غرار إنشاء مركب تكرير البترول، 

بمدينة أرزيو، أحد دعائم االقتصاد الجزائري.
وبالنس���بة ألهّم فرص التعاون بين البلدين؛ 
نذك���ر منه���ا: التعاون ف���ي مج���ال الطاقات 
المتجددة، على غرار برنامج »اس اس بي«، وهو 
مشروٌع مستقبليٌّ يتعلق بإنتاج الطاقة الكهربائية 
من الطاقة الشمسية التي تزخر بها الجزائر)))، 
وشراكة مجمع سوناتراك النفطي مع »جي جي 
س���ي« اليابانية بقيمة 360 ملي���ون دوالر، لرفع 

)3) المرجع ال�شابق نف�شه.

طوكيو  في  الوطني  التحرير  جبهة  لتمثيل  مكتب  افتتاح  )4) تّم 
�شنة ))19م، وهذا يدّل على متانة العالقات.

جامعة  فيه  وت�شاهم  �شنوات،   ( مدار  على  الم�شروع  ))) يمتّد 
ر للم�شروع، وكّل الأمور  وهران، وقد تّم تكوين الطاقم الم�شيِّ
المتجّددة  الطاقات  تطوير  لأن  ي��رام،  ما  اأح�شن  على  ت�شير 

م�شاألة حيوية للبالد.
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طاقة اإلنتاج )روفامبينغ(. 
كما تس���اهم اليابان في تمكين الجزائر في 
تنويع اقتصاده���ا، وإنهاء التبعي���ة للنفط، كما 
أّن مصّنعي الس���يارات اليابانيين مهتمون جّداً 
بالس���وق الجزائرية، ألنها أحد أهّم األس���واق 
اإلفريقي���ة، وكذل���ك األم���ر بالنس���بة لميدان 
التجهيزات الكهرومنزلية)))، كما نسّجل مشاركة 
اليابان في إنجاز مشروع »الطريق السيار شرق-
غرب« باعتباره مش���روع الق���رن)))، كما أّن هذا 
المشروع يُعّد رمزاً للتعاون الجزائرّي الياباني))).

ب - التع�ون الي�ب�ني الت�ن�شي: 
أعربت اليابان عن اهتمامها بتطّور األوضاع 
السياس���ية واالقتصادية في تون���س، وبخاصة 
نج���اح المس���ار الديمقراطي، لم���ا لتونس من 
اإلمكانيات والظ���روف المالئمة لتكون نموذجاً 
ناجحاً في المنطقة العربية واإلفريقية، وخالل 
زيارة رئي���س الوكالة الياباني���ة للتعاون الدولي  
Akihiko TANAKA ف���ي 2014م؛ أعل���ن 
عن اس���تعداد اليابان لدعم عدٍد من المشاريع 
التنموية في تونس، ويُذكر أنه تّم توقيع اتفاقيتَي 
تمويل بين تونس واليابان إلنجاز مشروع محطة 

اليابانية  المنتجات  اأّن  ت�شمن  اليابان  اأّن  الإيجابيات  )1) من 
في  الم�شوقة  نف�شها  ه��ي  ال�شريكة  ال���دول  ف��ي  الُم�شوقة 
اإّن  اإذ  اأوروبا والقارة الأمريكية؛  البلدان الأخرى، مثلها مثل 
الحفاظ  هي:  ثابتة،  قاعدة  وفق  تعمل  اليابانية  الموؤ�ش�شات 
الموؤ�ش�شة  ا�شتقرار  اأّن  كما  الياباني،  المنتج  �شمعة  على 
اليابانية  التكنولوجيا  نقٌل  في  ي�شاعد  ما  بلٍد  في  اليابانية 
اليابانية على تكوين  �شات  اإلى هذا البلد، كما ت�شاهم الموؤ�شَّ

الإطارات المحلِّية التي تعمل �شمن هذه الم�شاريع.

»كوجال«،  �صركة  بين  ح�صلت  التي  الخالفات  من  )2) بالرغم 
التي اأوكل لها اإنجاز ال�شطر ال�شرقي لم�شروع الطريق ال�شيار، 
ح�صور  في  يوؤثر  اأن  يمكنه  ال  الخالف  ف��اإّن  الحكومة،  وبين 

ال�شركات اليابانية في الجزائر.

في  اليابان  �شفير  فوجيوارا،  ما�شايا  مع  »ح��وار  )3) ال�شروق، 
http://www.elkhadra.com/ في:  ال�شروق،  الجزائر، 

/fr

توليد الكهرباء برادس؛ بمبلغ يناهز 560 مليون 
دينار، ومشروع »حماية حوض وادي مجردة من 
الفيضان���ات« بمبلغ 160 مليون دينار، باإلضافة 

إلى مشاريع أخرى بصدد اإلعداد.)))
ج - التع�ون الي�ب�ني المغربي:

تتميز إج���راءات التع���اون االقتصادّي بين 
المغرب واليابان بالمساهمة في تمويل العمليات 
االس���تراتيجية م���ن أج���ل النم���ّو االجتماعّي 
واالقتصادّي للمملكة، هكذا رافق اليابان المغرب 
في إنج���از العديد من المش���اريع ذات الصبغة 
الفالحية، منها: مش���روع »ري دائرة عبدة دكالة 
- الش���طر الثاني« )يتعلق األمر بتهيئة 19.000 
هكتار؛ بقيمة إجمالية تق���ارب ملياري درهم(. 
وتمويل المش���اريع الصغيرة المحلية، في إطار 
برنامج المس���اعدة المقدمة لفائدة المش���اريع 
المحلي���ة الصغي���رة )هبات ياباني���ة بقيمة 10 
ماليين درهم، تّم منحها لمنظمات غير حكومية: 
إعادة تأهي���ل الخطارات بإقليم تافياللت، الماء 
الصالح للشرب، تهيئة الساقيات الستعمالها في 
الري التقليدي، الطرق القروية، تحسين شروط 

عيش النساء...())).
كم���ا تهتّم الياب���ان بفتح ش���ركة »فوروكوا 
إليكتري���ك«، المتخّصصة في صن���ع الكابالت 
واأللياف البصرية، مصنع���اً لها بمدينة طنجة، 
باس���تثماٍر ماليٍّ قدره 8 ماليي���ن دوالر)))، كما 

 Ministère de l’Investissement et de (4(
 la Coopération InternationaleTunisie
https://www.facebook.com/MinistryOfIn
vestmentAndInternationalCooperation/

posts/904247272923036

http:// في:  »المغرب«،  البحري،  وال�شيد  الفالحة  ))) وزارة 
www.agriculture.gov.ma/ar/partenairesaude-

#veloppement

العالم  في  »كابالت«  �شركة  اأكبر  ثالث  الها�شمي:  ))) مح�شن 
http://www.  :ت�شتعد لال�شتثمار بطنجة، طنجة 24، في

tanja24.com/news13908.html
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تس���ّجل العالقات بين الطرَفي���ن العديد من 
المبادرات، وتبادل الزيارات، في إطار التعاون 

التقني.
د - التع�ون الي�ب�ني الم�شري: 

تع���رف االس���تثمارات اليابانية في مصر 
ارتفاع���اً، خصوصاً منذ الفت���رة 2008م إلى 
2014م، حتى وصل عدد الش���ركات اليابانية 
القائم���ة في مصر إلى 61 ش���ركة، بإجمالي 
مس���اهمات ف���ي رأس الم���ال المصدر 203 
ماليين دوالر، إذ طرأ تحس���ن على المؤشرات 
العاّمة لالقتصاد المصرّي عقب تبّني الحكومة 
خطة إصالحات موّسعة لتحسين بيئة األعمال، 
وكذا ط���رح العديد من المش���روعات الكبرى 
لالس���تثمار المحلّي والدول���ي، في مقدمتها: 
مشروع تنمية محور قناة السويس)))، ومشروع 

المثلث الذهبي))).
كم���ا أّن الياب���ان تعمل في توفي���ر وزيادة 
واس���تخراج  الكهربية بمصر،  الطاق���ة  إنتاج 
الغ���از الطبيع���ّي قبالة الس���واحل المصرية، 
وف���ي مجاالت تنقية المياه والصرف الصحي، 
وهناك ش���ركات مثل ميتسوبيش���ي هيتاتشي 
تولي اهتماماً كبيراً للعمل في توصيل المياه)))، 
كما تهتم شركة ميتسوبيش���ي بمشروع إنشاء 
محطة لتوليد الطاقة من الفحم، تقّدر تكلفته 
االستثمارية بنحو 2.5 مليار دوالر، باإلضافة 
لمشروع الخط الرابع لمترو األنفاق الممول من 

اليابانية  الدبلوما�شية  البعثة  رئي�ض  نائب  موكاي  كين  )1) اأكد 
�شوف  اليابان  اأّن  )201م،  مايو   09 الثنين  يوم  بالقاهرة، 

ت�شتثمر في محور تنمية قناة ال�شوي�ض.

)2) ح�����ش��ن ف��ه��م��ي: »م�����ش��ر ت�����ش��ت��ع��ر���ض ف��ر���ض ال���ش��ت��ث��م��ار 
ال��م��ي��دان،  ال���ي���اب���ان«،  ت�شت�شيفه  اإف���ري���ق���ي  م��ن��ت��دى  ف���ي 
http://www.almydan.com/ar/ ف�������ي: 

content/19864%D9%85%D8%B5%D8%B1

http://www.youm7.com/ ف���ي:  ال�����ش��اب��ع،  )3) ال���ي���وم 
/story/2016

ِقبل »الجايكا«، فضاًل عن اهتمامها بمش���روٍع 
لطاقة الرياح فى خليج الس���ويس، ومش���روع 
للتنقيب عن الغاز في المياه العميقة، ومحطة 
كهرباء بنظام ال���دورة المركبة في الصعيد)))، 
ومش���اريع أخرى، ومنها منح طارئة لمواجهة 
الكوارث الطبيعية، بلغ���ت حوالى 570 مليون 
دوالر، اس���تغلتها مصر لمواجه���ة آثار زلزال 

أكتوبر 1992م.
ه���� - العالق���ات الياباني���ة ودول جنوب 

الصحراء الكبرى: 
تحرص اليابان على تخصيص المس���اعدة 
للمنطقة الشاسعة الواقعة بين إفريقيا الشمالية 
وإفريقيا جنوب الصح���راء الكبرى)))، وتضّم 
العديد من ال���دول، بينها: مالي، وموريتانيا)))، 

والنيجر، وتشاد، والسودان، وليبيا. 
وأعلنت اليابان تقدي���م 750 مليون يورو، 
على مدى خمس س���نوات، للمس���اعدة على 
استقرار الوضع في منطقة الساحل اإلفريقية؛ 
على أم���ل طمأن���ة الش���ركات اليابانية التي 
تغريها األسواق اإلفريقية؛ لكنها تشعر بالقلق 
تجاه ظاهرة الالأمن والالاس���تقرار. ستسمح 
المس���اعدات بتعزيز الحماية االجتماعية، مع 
التركي���ز في التغذية والتعليم والصّحة، وأيضاً 
دعم النس���اء والشباب، ما من شأنه استرجاع 
األمل بتنميٍة اقتصاديٍة في المنطقة، وسيسهم 

كذلك في استقرارها. 

م�شراوي،  اليابانية«،  الم�شرية  »العالقات  لطفي:  )4) اأحمد 
http://www.masrawy.com/News/News_ ف��ي: 

Egypt/details/2016/3/1/7

طوكيو  موؤتمر  عقد  اأثناء  الياباني  ال��وزراء  رئي�ض  اأك��ده  ))) ما 
الدولي الخام�س من اأجل تنمية اإفريقيا )تيكاد(.

كدية  مرتفع  في  المنجمي  باال�صتخراج  فيها  اليابان  ))) تهتم 
لنقل  تمهيدًا  ت�صتخدم  التي  وال�صحن  التفريغ  وو�صائل  الجل، 
في  نواذيبو،  بمدينة  المعدني  الميناء  اإل��ى  الخام  الحديد 

طريقه نحو الت�صدير اإلى الخارج.
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وفض���اًل عن هذا الش���ّق من المس���اعدة 
المخّصص���ة للتنمية؛ س���تقّدم اليابان دعماً 
لبل���دان المنطقة مخّصصاً لمس���اعدتها على 
مكافح���ة اإلرهاب وحفظ األم���ن؛ من خالل 
تدريب 2000 ش���خص على عمليات مكافحة 

اإلرهاب وحفظ األمن))).
والم�ضالح  االأه��داف  تطّور  خام�ضًا: 

اليابانية في اإفريقيا:
تع���ّد الياب���ان الدول���ة األول���ى المانحة 
للمس���اعدات ف���ي الق���ارة اإلفريقي���ة منذ 
بداي���ة التس���عينيات، وبالرغم م���ن ذلك تُعّد 

القد�ض  اإفريقيا،  في  ا�شتثماراتها  تعزيز  في  ترغب  )1) اليابان 
العربي، في:

http://www.alquds.co.uk/?p=50512

المصلحة االقتصادية هي المحدّد األساس���ّي 
فإفريقيا  إفريقيا،  في  اليابانية  لالستراتيجية 
بمثاب���ة خزاٍن للطاق���ة والم���وارد الطبيعية، 
والياب���ان من أكبر الدول الصناعية في العالم، 
انطالقاً من تحليل الئحة ال���واردات اليابانية 
المتمثلة في الم���وارد الطاقوية، ولهذا تحتاج 
إلى قدٍر كبيٍر من الم���وارد الطبيعية ال تتوفر 
في أراضيها، مثل: البت���رول، الغاز الطبيعي، 
والم���واد المعدنية؛ كالحديد والفوس���فات... 

إلخ.
لذلك نسّجل: أّن تزايد االهتمام والتنافس 
الدولّي على القارة اإلفريقي���ة مرّده إلى كون 
الق���ارة منبعاً ومص���دراً رئيس���اً- باإلضافة 
للطاق���ة- لكّل الثروات، حي���ث تنتج 80 % من 
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بالتي����ن العال����م، وأكثر من 40 % م����ن ألماس 
العالم، و 20 % من الذه����ب والكوبالت)))، كما 

تزخر بكميات معتبرة من الموارد الطبيعية.
المتزايد  الياباني  االهتمام  يرجع  وعموماً؛ 
بإفريقيا، والتناف����س الحاّد بين القوى الدولية 

عليها، العتبارات عّدة، من أبرزها:
أ - الموقع الجيوبوليتكي: فإفريقيا تمتلك 
معاب����ر تجارية وموان����ي بحري����ة مهّمة على 
المحيَطي����ن الهندي واألطلس����ي؛ بما يجعلها 

منطقة جّد مهّمة بكّل األبعاد.
ب - منابع الطاقة: زدادت في اآلونة األخيرة 
االكتشافات النفطية في القارة، وهو أمٌر يمّثل 
فرصة كبيرة لليابان في إطار اس���تراتيجيتها 
في جلب االحتياج���ات النفطية وتوفيرها؛ إذ 
تحتل الق���ارة موقعاً مهّماً ف���ي خريطة إنتاج 
النف���ط العالمي، حيث بلغ إنتاجها- بحس���ب 
اللجن���ة اإلفريقية للطاق���ة-: 11% من اإلنتاج 
العالمّي ع���ام 2005م، كما أّن احتياطّي القارة 
م���ن النفط الخام- بحس���ب تقديرات مؤتمر 
األمم المتحدة للتجارة والتنمية-: يبلغ 10% من 
االحتياطي العالمي، ويتمركز بش���كٍل أساسيٍّ 
في منطقتَي غرب إفريقيا ومنطقة البحيرات 
العظمى وش���مال إفريقيا)))، كما تتوفر القارة 
على حوالي 8 % من احتياطيات الغاز الطبيعّي 

العالمي. 
ج - اعتبار إفريقيا سوقاً استهالكية واسعة: 

فهي تضّم حوالي 700 مليون نسمة. 

الدوافع  في  اإفريقيا:  الدولي  »التناف�ض  باكير:  ح�شين  )1) علي 
الجزيرة  مركز  الم�شتقبلية،«،  وال�شيناريوهات  والأه���داف 
http://www.  :للدرا�شات )2 اآب/اأغ�شط�ض 2009م)، في
aljazeera.net/NR/sxeres/2117487C497F94AC

.80C323BE72BB.hym

للتناف�ض  بوؤرة جديدة  الإفريقي:  »النفط  علي:  )2) خالد حنفي 
الدولي«، ال�شيا�شة الدولية، القاهرة: موؤ�ش�شة الأهرام، العدد 

4)1، اأبريل )200م، �ض )).

د - إضعاف طموح المنافس الصيني إقليمّياً 
ودولّي����اً: بالرغم من أّن المدخ����ل االقتصادّي 
ق����د يخّفف من ح����ّدة المنافس����ة والمزاحمة 
الدبلوماس����ية والسياس����ية بين البلَدين، والتي 
قد تتغلب على األحق����اد التاريخية، فال يجب 
أن نغفل كون الطرَفين يتس����ابقان كذلك على 
مس����توى عالميٍّ ألجل الظفر بمقعٍد دائٍم في 

مجلس األمن.
�ضاد�ضًا: اآليات تفعيل الدور الياباني 

في اإفريقيا: 
في ظّل التس����ابق والتج����اذب الدولّي على 
القارة اإلفريقية؛ ي����رى المفكر اإلفريقّي علي 
مزروع����ي أّن العولمة مرتبطة بتزايد حّدة نهب 
الثروات اإلفريقية واس����تغاللها، لذلك يتوجب 
على دول القارة اتخاذ مجموعة من اإلجراءات 
لمواجهة المّد االس����تغاللي، ومقاومة تهميش 
القارة اإلفريقي����ة، ولخروج إفريقيا من التبعية 
لألطراف الخارجية، ومس����اعداتها وتأثيراتها، 

من أهّم هذه اإلجراءات ما يأتي: 
1 - االس����تفادة مما تقدمه هذه الدول من 

برامج إنمائية، وعدم تضييع الفرص.
2 - تفعيل دور الش����عوب، وإش����راكها في 
عملية صنع القرار، وعدم اقتصار السياس����ات 
عل����ى الّنخب الحاكمة، الت����ي تعمل غالباً على 
تحقي����ق أهدافه����ا، وتدين بوالئه����ا ألطراٍف 

خارجية.
3 - تفعيل النشاط اإلقليمّي داخل القارة، 
من خالل تشجيع العالقات البينية بين مختلف 

التكتالت اإلقليمية.
4 - تنويع ش����بكة العالقات الخارجية، ما 
يجعل ب����اب الخيارات مفتوحاً، ويكون إلفريقيا 

اختيار البديل األفضل.
5 - االعتم����اد على عق����د مؤتمراٍت وقمٍم 
بين األطراف المتنازعة عل����ى القارة، ودفعها 
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إلى اتب����اع »االس����تراتيجيات التعاونية«؛ بدالً 
من »االس����تراتيجيات التنافس����ية« التي تضّر 

بالجميع.
6 - وضع آلي����ات فّعالة لضبط التس����لّح 
في المنطقة، وكذا الميليش����يات، خصوصاً أّن 
بعض األطراف التقليدية، كفرنس����ا، تجعل من 
النزاعات دافعاً قوّي����اً لتدخلها في القارة، كما 
إّن بعض النزاعات الخاملة يتّم تنش����يطها من 
أجل الحصول على األرباح الطائلة الناتجة عن 

صفقات بيع األسلحة، الخفيفة منها خاّصة.
7 - العم����ل عل����ى وضع نماذج ومش����اريع 
تنموية على كّل األصعدة، تكون نابعة من البيئة 
الداخلية إلفريقيا، وليس����ت مستوردة، كما هو 

الحال بالنسبة لمبادرة النيباد.
8 - االس����تفادة م����ن الم����وارد المتوفرة، 
وعدم السماح لآلخرين باستنزافها، وذلك من 
خالل ضبط حجم الموارد الموجودة، ومراقبة 

الشركات األجنبية في عملها.
األجنبية  واالس����تراتيجيات  السياسات  إّن 
ف����ي إفريقيا ما هي إال مج����رد آلية من آليات 
عمل السياس����ة الخارجية في تحقيق أهدافها 
ومصالحه����ا، وال ش����ك أّن االعتم����اد عل����ى 
المس����اعدات والقروض الخارجي����ة، باعتباره 
مبدأً ثابتاً، كم����ا كان في فترة الحرب الباردة، 
يخلق قيداً م����ن التبعية ق����د ال يمكن التخلّي 
عنه)))، هن����ا تكمن أهمية تغيي����ر هذا المبدأ 
إلى آخر أكثر واقعية، وهو مبدأ التجارة وليس 

المساعدات.

الإفريقية  ال��دول  فيها  تلقت  عامًا،   (0 من  اأكثر  مدى  )1) على 
من  العديد  يثار  يزال  ما  الخارجية،  والقرو�س  الم�صاعدات 
الت�شاوؤلت: ماذا حققت تلك الم�شاعدات؟ ولماذا لم توؤد اإلى 
التنمية  توفير �صروط تحقيق  اأو  المعي�صة،  تح�صين م�صتويات 

الم�شتدامة؟.

خاتمة: 
السؤال الذي يتبادر لألذهان: ما مدى قدرة 
الدول اإلفريقية المضيفة على تحقيق االنتفاع 
األكب����ر من عالق����ات التعاون م����ع اليابان في 
تحقيق معدالت تنمية ملموسة، واالستفادة من 
نقل التكنولوجيا، وخلق فرص عمل، ومن ثّم رفع 
المستوى المعيشي لألفارقة؟ هل النفع األكبر 
سيعود للشركات األجنبية بتعظيم أرباحها؛ من 

خالل استنزافها لموارد القارة االقتصادية؟!
عل����ى دول إفريقي����ا أّن تتعام����ل بحزٍم مع 
قضايا االس����تغالل لثرواتها المادية، فاألولوية 
هي تحقيق االكتفاء الذاتي لكّل دولة، ثّم تحقيق 

االكتفاء الذاتي اإلقليمي أو الجواري.
ونسّجل هنا: أّن التعاون والتضامن الدولّي 
صار أح����د أه����ّم االس����تراتيجيات لمواجهة 
األخطار الجديدة الت����ي تتطلب هذا النوع من 
التكافل لتفادي أضرارها، المهم أن يس����تهدف 
هذا التعاون الحّد من االستغالل الضار بثروات 

القارة �
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التحليل الجغرافّي للحركة
السياحية إلى إفريقيا

د. مو�شى فتحي مو�شى عتلم
اأ�ش�تاذ الجغرافي�ا القت�ش�ادية الم�ش�اعد، ق�ش�م الجغرافي�ا – كلية 

الآداب / جامعة المنوفية – م�شر

ال�ش�ياحية من 2 بليون دولر ع�ام 1950م؛ اإلى 

 1245 اإل�ى  1980م؛  ع�ام  دولر  بلي�ون   104

بليون دولر عام 2014م))).

 The World Tourism Organization )UNWTO),  (1(

حركة ال�شياحة العالمّية نمّوًا �شهدت 

متزاي�دًا، حت�ى بلغ�ت 1133 

مليون �ش�ائح ع�ام 2015م؛ بالمقارنة بنحو 25 

ملي�ون �ش�ائح ع�ام 1950م، كم�ا زادت العوائد 
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العالمية من ناحيٍة أخرى.
وتكتسب دراسة السياحة في إفريقيا أهمية 
في ظّل دورها في المساهمة في الناتج المحلّي 
اإلجمالّي للكثير من الدول، وتوفير فرص العمل 
المباشرة وغير المباشرة، حيث زاد دخل القطاع 
السياحّي في القارة من 7.2 مليارات دوالر عام 
1980م، إلى 26.5 مليار دوالر عام 2000م، إلى 
50.3 مليار دوالر عام 2010م، ومن المتوقع أن 

يبلغ 85 مليار دوالر عام 2020م))).
كما تساهم الس���ياحة اإلفريقية في تشغيل 
نس���بٍة كبيرٍة من الس���كان، فقد ُقّدرت العمالة 
المباشرة فى الس���ياحة والسفر بالقارة بحوالي 
7.7 ماليين نس���مة عام 2010م)))، كما أسهمت 
العمالة المباش���رة في السياحة بنحو 3.1% من 
جمل���ة العمالة بالقارة اإلفريقي���ة، و 3.3% من 
جملة العمالة بالعالم، وترتفع مساهمة السياحة 
ف���ي العمالة إلى 22.1% م���ن جملة العمالة في 
سيشل، و 12.7% في موريشيوس، و 12.6% في 

 The World Tourism Organization )UNWTO), (4(
.2015, Tourism Highlights, p. 16

 World Bank, The State of Tourism in Africa, (((
  .Vol. 2, September 2011, p. 8

التي  التنافس���ّية  ويؤك���د الوضع الس���ابق 
تش���هدها السياحة بين الدول من أجل الحصول 
على حّصٍة أكبر من الس���ائحين، حيث مّثل عدد 
الس���ائحين نحو 3.5% من عدد س���كان العالم 
عام 2000م، ومن المتوقع أمام النمّو الس���ياحّي 
العالمّي أن تصل النسبة إلى 7% عام 2020م، وما 
زال أمام السياحة الكثير لكي تحّقق المزيد في 
ظ���ّل عالٍم تتباعد مكوناته، وتتصاعد صراعاته، 

ويكثر فقرائه. 
وتّتس���م الحركة الس���ياحية في العالم بعدم 
المس���اواة، حيث حظيت أوروبا بالنصيب األكبر 
من الس���ائحين عام 2014م؛ بنسبة 50%، ووّزع 
النصف الباقي على مناطق العالم األخرى، كما 
حظيت أوروبا بنحو 40.9% من الدخل السياحّي 
العالمي، األمر الذي يعكس التفاوت الكبير بين 
مناط���ق العالم في الحركة الس���ياحية والدخل 

السياحي))).
وياُلَح���ظ أّن نصي���ب ق���ارة إفريقي���ا من 
السائحين في العالم ينخفض كثيراً عن نصيبها 
من السكان والمساحة، فنس���بة مساحة القارة 
22%))) من مس���احة العالم، و 16% من س���كانه 
عام 2015م)))، لك���ن نصيبها لم يتجاوز 5% من 
السائحين عام 2015م، األمر الذي يجعل التنمية 
السياحية في القارة ضرورة حتمية، لما تتضّمنه 
القارة من مقوماٍت طبيعيٍة وبش���ريٍة من ناحية، 
وحتى ترتفع نسبة مساهمة القارة في السياحة 

.2015, Tourism Highlights, p. 16

التعليم  كتاب  ال�شياحة،  جغرافية  عتلم:  فتحي  )1) مو�شى 
المفتوح، مطابع جامعة المنوفية، )201م، �ض 2).

 Africa Institute of South Africa, Africa at a (2(
.p.15 ,2009-glance, Facts and Figures, 2008

h t t p : / / w w w . p r b . o r g / P u b l i c a t i o n s /  (3 (
2015-world-population- /Datasheets/2015

data-sheet.aspx

الكثير من موارد القارة 
السياحية لم ُيستغل بعد، 
خصوصًا مع زيادة معدالت 
النمو التى تشهدها الحركة 

السياحية إلى القارة
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الرأس األخضر))).
وتشهد مس���اهمة السياحة في توفير فرص 
العم���ل بالقارة نمّواً واضح���اً، ففي عام 2000م 
أس���همت بنحو 11.6 مليون فرصة عمل، زادت 
إل���ى 20.5 ملي���ون ع���ام 2014م، تمّث���ل نحو 
8.1% م���ن جملة األيدي العامل���ة بالقارة، ومن 
المتوق���ع أن تصل فرص العم���ل إلى 26 مليون 
عام 2015م، كما أسهم القطاع السياحّي خالل 
الفت���رة )2000م – 2014م( بتوفير 3.5 ماليين 

فرصة عمل مباشرة))).
يس���تهدف هذا البحث بيان تط���ّور الحركة 
الس���ياحية ف���ي العالم ونصي���ب إفريقيا منها، 
والتوزي���ع الجغراف���ّي للحركة الس���ياحية من 
أجل الوصول إلى األقاليم الرئيس���ة الس���تقبال 
الس���ائحين في القارة، كما يعرض البحث دول 
الجذب الس���ياحّي، ووس���ائل نقل الس���ائحين، 

وأغراض السياحة، في القارة.
العالم،  في  ال�ضياحية  الحركة  تطّور 

ون�ضيب اإفريقيا منها:
تؤّكد دراسة الحركة السياحية استمرار حّدة 
المنافس���ة بين دول العالم الجتذاب السائحين 
من ناحية، وتزايد عدد الدول النامية الس���اعية 
لتطوير قطاعها الس���ياحي؛ من أجل الحصول 
على نصيٍب من الس���ياحة الدولي���ة من ناحيٍة 

أخرى))).
وتوضح متابعة الحركة السياحية في العالم 
تزايد النمّو السياحّي في العالم، وتنّوع مجاالت 
القط���اع الس���ياحي، بحيث أصب���ح واحداً من 

. UNWTO, Tourism Barometer 2011, p. 4  (1(

 UNWTO, Tourism in Africa, A Tool for   (2(
.Development, 2015, p. 13

)3) محيا زيتون: ال�شياحة وم�شتقبل م�شر بين اإمكانات التنمية 
ومخاطر الهدر، منتدى العالم الثالث، دار ال�صروق، 2002م، 

�ض 11.

القطاعات األكبر واألس���رع في النم���ّو عالمّياً؛ 
مقارنًة بالقطاعات االقتصادية األخرى، فبمرور 
الوقت تُكتشف مقاصد س���ياحية، فبينما كانت 
أكبر 15 دولة من الدول التي يقصدها السائحون 
في العالم تستوعب نحو 98% من عدد السائحين 
على مستوى العالم عام 1950م؛ نجد أّن النسبة 
انخفضت إلى 75% فقط عام 1970م، وواصلت 
انخفاضها إلى 57% فقط من إجمالّي السائحين 
ع���ام 2007م، وذلك في ظّل اكتش���اف مقاصد 
س���ياحية جديدة، أغلبها في العالم النامّي الذي 

تُعّد قارة إفريقيا جزءاً منه))).
ويؤكد الوضع السابق التنافسية التي تشهدها 
السياحة بين الدول من أجل الحصول على حّصٍة 
أكبر من السائحين، ومن ثّم الحصول على نصيٍب 
أكبر من العوائد،  كما يشير تقرير آفاق السياحة 
العالمي���ة عام 2020م إل���ى: أّن األقاليم الثالثة 
األكثر استقباالً للس���ائحين في العالم ستكون: 
أوروبا في المرتبة األولى )ستستقبل 717 مليون 
س���ائح(، وآسيا والباس���يفيكي )ستستقبل 397 
مليون س���ائح(، تليها األمريكتان )بحوالي 282 
مليون س���ائح(، ويأتي بعد ذلك إفريقيا والشرق 
األوس���ط وجنوب آس���يا، وهذا يجعل السياحة 
قاعدة انطالٍق للتنمية االقتصادية واالجتماعية 
في ش���تى ربوع العالم، وبخاص���ة االقتصاديات 

النامية.
وتش���هد إفريقيا نمّواً متزاي���داً في أعداد 
السائحين القادمين إليها– برغم صغره–، الذين 
زاد عددهم من 0.5 مليون سائح )بنسبة %0.2 
من السائحين في العالم( عام 1950م، إلى %2.6 
عام 1980م، إلى 27.9 مليون س���ائح )بنس���بة 
4.1%( ع���ام 2000م، إلى 55.7 مليون س���ائح 

القت�شادية، مطابع جامعة  الجغرافيا  عتلم:  فتحي  )4) مو�شى 
المنوفية، )201م، �ض 294.
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)بنس���بة 4.9% من الس���ائحين في العالم( عام 
2015م، ومن المتوّق���ع أن يبلغ العدد 85 مليون 
سائح )بنسبة 6.3% من إجمالي السائحين( عام 

2020م))).
الشكل )1(: تطور أعداد السائحين في 

إفريقيا بالمليون سائح

المصدر: من حساب الباحث؛ اعتماداً على 
بيانات منظمة السياحة العالمية.

وتعكس معدالت النمّو التي س���جلتها أعداد 
الس���ائحين في إفريقي���ا تفّوقه���ا الكبير على 
المتوس���ط العالمّي  خالل الفت���رة )1950م – 
2015م(، ففي حين سّجل المعدل السنوّي لنمّو 
أعداد الس���ائحين في إفريقي���ا 170%؛ نجد أّن 
المعدل العالمّي لم يتجاوز 67.3% خالل الفترة 
نفسها، كما تبّين معدالت نمّو الحركة السياحية 
خ���الل الفت���رة )2005م – 2014م( أّن المعدل 
السنوّي لنمّو السياحة اإلفريقية بلغ 5.4% مقابل 
3.8% للمعدل العالمّي، و 2.8% لقارة أوروبا، و 
3.5% لألمريكتَين)))، وهذا يحمل داللًة واضحًة 
على النمّو الذي تش���هده الس���ياحة اإلفريقية؛ 
برغم ضآلة نصيبها بالمقارن���ة بمناطق العالم 

األخرى.

)1) اعتمادًا على بيانات منظمة ال�شياحة العالمية.

القت�شادية، مطابع جامعة  الجغرافيا  عتلم:  فتحي  )2) مو�شى 
المنوفية، )201م، �ض )29.

وبرغ���م التنّوع ف���ي المعروض الس���ياحّي 
اإلفريقّي، ما بين مناطق الس���ياحة البيئية في 
إفريقيا الجنوبية والشرقية، والسياحة الشاطئية 
عبر س���واحل إفريقيا على البحريَن المتوس���ط 
واألحمر والمحيطَي���ن األطلنطّي والهندي، فإّن 
هناك بعض الدول اإلفريقية ما زالت تعاني من 
ضعف الحركة الس���ياحية إليها، وقد يكون هذا 
نتيجة تضخيم وسائل اإلعالم لألوضاع السائدة 
في بعض ال���دول اإلفريقية؛ م���ن حيث انعدام 
األمن والفقر والتصّح���ر والصراعات المتنوعة 
الت���ي تعيش فيها هذه ال���دول، خصوصاً بعض 
دول إفريقيا جنوب الصحراء، أو ضعف التغطية 
اإلعالمية للتعريف بمكونات الجذب الس���ياحّي 
في القارة، أو عوامل أخرى، مثل ضعف إمكانية 

الوصول ونقص الخدمات.
2000م  ع���ام  اليونس���كو  قّدم���ت  ل���ذا؛ 
استراتيجيًة من أجل تنمية السياحة المستدامة 
في الصحراء الكبرى، استهدفت تنمية السياحة 
الصحراوية، وتعظي���م دورها في حماية التراث 
الثقافّي والطبيعي، وتس���ويق المنتج الس���ياحّي 
الصحراوي، لما لذلك من انعكاساٍت اقتصاديٍة 

واجتماعية))).
ويتضح من دراس���ة تطّور الحركة السياحية 
إلى إفريقي���ا: أّن القارة ص���ارت من المقاصد 
الس���ياحية التي تتجه إليها نسبة من السائحين 
ف���ي العالم، لكن بالمزيد م���ن الدعم اإلعالمّي 
والتكنولوج���ّي يمكن زيادة نصي���ب القارة؛ ألّن 
الكثير من مواردها الس���ياحية لم يُس���تغل بعد، 
خصوصاً مع زيادة معدالت النمو التى تشهدها 

الحركة السياحية إلى القارة.

لل�شياحة  تنمية  اأجل  من  ا�شتراتيجية  الح�شني:  الدين  )3) عز 
العالمي  العقد  اليون�شكو،  الكبرى،  ال�شحراء  في  الدائمة 

للتنمية الثقافية، 2000م، �ض ).
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التوزي���ع الجغراف���ي للحرك���ة الس���ياحية 
العالمية، ونصيب إفريقيا منها:

تش���ير اتجاهات الحركة السياحية العالمية 
إلى: المناطق التي ترس���ل السائحين، والمناطق 
التي تس���تقبلهم، أي: )المنشأ، والمقصد(، التي 
تتضمن عوامل أو دوافع اختيار السائحين لمكاٍن 
ما من األماكن من أجل الذهاب إليه، وقد تكون 
عوام���ل اجتماعية أو اقتصادية أو سياس���ية أو 

دينية، أو عوامل أخرى.
وبرغم تمّيز السياحة الدولية باتساع رقعتها 
الجغرافية باستمرار، وتنّوع الوجهات السياحية، 
مع اكتش���اف العديد من المقاصد، فإّن أوروبا 
واألمريكتَين ما تزاالن تمثالن مجالَين الستقطاب 
العديد من الس���ياح في العالم، ويوضح الجدول 
)1( التوزي���ع الجغرافّي للس���ائحين في أقاليم 

العالم بين )2000م -2015م(.
الج���دول )1(: التوزي���ع الجغرافي ألعداد 
الس���ائحين بالملي���ون في العال���م )2000م – 

2015م(
عام
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201049.(1(0.120(.44((.9(4.(949.0
201(((.(1(1.02(3.3((1.((1.01133.0

 World Tourism Organization (UNWTO(،
.Tourism Highlights، several Edition

ويعكس النمّو في حركة السائحين اتجاهات 
توّجهه���م الجغراف���ي، والمناط���ق األكثر جذباً 
للس���ائحين، وأثر ذلك في الس���وق الس���ياحّي 
العالمي، وفي العوائد الت���ي تحققها المقاصد 

السياحية الكبرى.
ويثير دراس���ة مع���ّدل النمّو ف���ي الحركة 
الس���ياحية العالمية تساؤالت مهّمة: هل وصلت 

أعداد السائحين في العالم إلى الحدود القصوى 
له���ا؟ ما مدى انعكاس ذلك عل���ى قدرة القطاع 
الس���ياحّي في العالم على استيعاب المزيد من 
الس���ائحين؟ أم أّن معدالت النم���ّو المنخفضة 
لها عوامل أخرى مرتبطة بتباطؤ نمّو االقتصاد 
العالمي؟ ما تداعيات ذلك على صناعة السياحة 

في العالم؟
وبرغم تزايد الوزن النسبّي للحركة السياحية 
القادم���ة إلى إفريقيا؛ فإنها تأت���ي في المرتبة 
األخيرة أو قبل األخيرة في معظم السنوات، ففي 
الوقت الذي مّثلت فيه منطقة آسيا والباسيفيكي 
نحو 1% من أعداد الس���ائحين ف���ي العالم عام 
1950م، نجد أّن نسبة تلك المنطقة ارتفعت إلى 
23% عام 2015م )الش���كل 2(، ومن المتوقع أن 
يبلغ 29.6% عام 2030م، وهذا يؤّكد أّن الحركة 
الس���ياحية التي تتجه إلى الق���ارة اإلفريقية ال 
تتناس���ب مع المقومات الجغرافي���ة والتاريخية 

والثقافية في القارة.
الشكل )2(: تطور التوزيع الجغرافّي ألعداد 

السائحين بالمليون في أقاليم العالم

ويتضح من الش���كل )2(: أّن هناك زيادة في 
نصيب القارة اإلفريقية من الحركة الس���ياحية 
العالمي���ة، وبرغم ذلك تقع مع منطقة الش���رق 
األوس���ط في ذيل قائم���ة الحركة الس���ياحية 
العالمية التي اس���تقبلت أوروبا النصيب األكبر 

منها.
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والمهّم في هذا األمر: أّن قارة إفريقيا، التي 
تمّثل بؤرة تركيزنا في هذا البحث، صارت سوقاً 
سياحية رائجة، والدليل على ذلك ما تحّققه من 
معدالت مرتفعة للنمّو عند مقارنتها بالمعدالت 
التي س���جلتها األقاليم األخرى من العالم، وربما 
يعود هذا النمّو إلى تنّوع األس���واق الس���ياحية 
فيها، في ظّل تنوع البيئ���ات والموارد الطبيعية 
فيها، ومن ثّم تنوع المعروض السياحّي وانعكاسه 

على جذب المزيد من السائحين.
وال شك بأّن النمّو السياحّي في أقاليم العالم 
المختلفة له مقوماته التي تتباين من إقليٍم آلخر، 
لكن المحصلة هي زيادة أعداد الس����ائحين لتصل 
إلى الصورة الحالي����ة، والمتوقع زيادتها عّما هي 
عليه، حيث شهد الشرق األوس����ط أكثر األقاليم 
نمّواً في عدد السائحين القادمين إليه، يليه آسيا 
والباس����يفيكي، مقابل معدالت نموٍّ منخفضٍة في 
األمريكتَين، وه����ذا يوّضح حدوث زيادٍة كبيرٍة في 
األسواق المستقبلة للس����ياح في األقاليم النامية، 
فبينما استقطبت األسواق السياحية التقليدية في 
أوروبا واألمريكتَين نسبة 96% من مجموع السياح 
في العالم عام 1950م؛ تراجعت تلك النسبة بحلول 
عام 2006م لتبلغ 70.5% لصالح األقاليم النامية 
في آسيا والباسيفيكي والشرق األوسط وإفريقيا.
ومن المتوّقع للعالم النامي، الذي تمّثل قارة 
إفريقي���ا عموده الفقرّي، أّن يس���تقطب المزيد 
من الس���ائحين على حس���اب العال���م المتقّدم، 
ففي الوقت الذي بلغت فيه نس���بة العالم النامّي 
30% من الحركة السياحية العالمية؛ نجدها قد 
ارتفعت إلى 38.1% عام 2000م، ومن المتوقع أن 
تصل نسبتها إلى 52.7% عام 2020م، و %57.2 
عام 2030م )الش���كل 3(، مم���ا يؤكد أّن هناك 
تنافس���ّية واضحة بين العال���م المتقّدم والعالم 
النامّي في اس���تقطاب الس���ائحين من ناحية، 
وتنافس���ّية أكبر بين مناطق العالم النامّي ودوله 

على اس���تقطاب الس���ائحين من ناحيٍة أخرى، 
األمر ال���ذي يحّتم على إفريقيا ضرورة الدخول 
بشّدة في هذه المنافسة؛ حتى تنال نصيبها من 
العائد االقتصادّي والتنموّي من حركة السياحة 
العالمية التي تُترجم على شكل عوائد اقتصادية 

متعددة.
الش���كل )3(: تطّور نصي���ب العالم النامي 

والمتقّدم من الحركة السياحية العالمية

ويش���هد التوزي���ع الجغراف���ّي ألع���داد 
السائحين في مناطق القارة تبايناً جغرافّياً - 

)الشكل 4(:
- فق���د أتت ش���مال إفريقيا ف���ي المرتبة 
األول���ى: حي���ث بلغ متوس���طها خ���الل الفترة 
أنه���ا  أي   ،%42.1 نح���و  2010م(   – )1990م 
تس���تأثر بمفرده���ا بأكثر من ُخمس���ي أعداد 
الس���ائحين، ويقف وراء زيادة نصيبها قربها من 
القارة األوروبي���ة التي تُعّد أحد مصادر اإلمداد 
بالسائحين، وس���هولة الوصول إليها، باإلضافة 
إلى بعدها عن الصراعات في بعض دول إفريقيا 

جنوب الصحراء.
- وأتت منطقة جن���وب إفريقيا في المرتبة 
الثاني���ة: بحوال���ي الرب���ع )24.7%( من عدد 

السائحين خالل الفترة نفسها.
- ثّم شرق إفريقيا: بنسبة %21.6.

- وش���اركت منطقة غرب إفريقيا ووسطها: 
على اس���تحياء في استقبال السائحين القادمين 

للقارة.
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الشكل )4(: التوزيع النس���بّي لمناطق قارة 
إفريقيا من الحركة السياحية إلى القارة

التغييرات الحديثة لهذا التوزيع الجغرافي:
لم تس���تمر صدارة منطقة ش���مال إفريقيا 
للمش���هد، من حيث اس���تقبالها للع���دد األكبر 
من الس���ائحين في القارة، حيث توضح بيانات 
عام 2015م أنها لم تس���تقبل سوى 18.5% من 
السائحين؛ مقابل 81.5% لمنطقة إفريقيا جنوب 
الصحراء، ف���ي ظّل العديد م���ن االضطرابات 
السياس���ية التي ش���هدتها بعض دول الش���مال 
اإلفريقي، مثل مصر وليبيا وتونس، مما انعكس 
على تناقص أعداد الس���ائحين في هذه الدول 

التي تمّثل مكّوناً مهّماً من الشمال اإلفريقي.
وعلى س���بيل المثال: اس���تقبلت مصر حوالي 
14 مليون س���ائح عام 2010م، حيث كانت السياحة 
تمّثل المصدر الثاني للدخل، حيث أس���همت بنحو 
12.5 بليون دوالر، لكن بيانات عام 2015م س���ّجلت 
انخف���اض العدد إلى نحو 9.5 ماليين س���ائح، كما 
انخفض أعداد السائحين في تونس من 6.9 ماليين 
سائح عام 2010م؛ إلى 6 ماليين سائح عام 2010م.
العالقة بين المتغيرات في الحركة السياحية:

تتباين مناطق العالم من حيث الوزن النسبّي 
للسكان والمس���احة والحركة السياحية والدخل 
الس���ياحّي بها، مما يب���رز أّن العالقة بين هذه 
المتغيرات ليس���ت متوازنة، حيث سّجلت عالقة 
ارتباط طردية قوية بين الدخل السياحّي والحركة 

السياحية في مناطق العالم، بلغت درجتها 0.95، 
لكن س���ّجلت عالق���ة طردية أقّل بي���ن الحركة 
السياحية والمس���احة، بلغت درجتها 0.29، كما 
سّجلت عالقة ارتباٍط طرديٍة ضعيفة بين الدخل 

السياحّي وعدد السكان، بلغت درجتها 0.41 .
وهن���اك بُع���ٌد مهمٌّ ف���ي دراس���ة الحركة 
الس���ياحية، هو العالقة بين أعداد السكان في 
الق���ارة وبين أعداد الس���ائحين القادمين إليها، 
حيث ينخفض أعداد الس���ائحين إلى الس���كان 
في القارة اإلفريقي���ة انخفاضاً كبيراً بالمقارنة 
بالمتوس���ط العالمي، كما يوضح ذلك )الش���كل 
5( الذي يتبّين منه تفاوت العالقة بين الس���كان 
والسائحين بالقارة بالمقارنة بالعالم، وما لذلك 

من انعكاساٍت اجتماعيٍة واقتصادية.
الشكل )5(: تطّور نصيب السكان من 

السائحين في إفريقيا والعالم

وقد ت���ؤدي التغيرات المناخي���ة َدْورها في 
التأثير على الحركة السياحية إلى القارة، حيث 
يرى البع���ض أّن ارتفاع درج���ة الحرارة بمعّدل 
يتراوح بين )درجة، وأربع درجات( سوف يسّبب 
تراجعاً ش���ديداً في مؤّش���ر راحة السياحة في 
بعض ال���دول العربية اإلفريقي���ة، وبذلك يمكن 
أن تتحول المناطق المصنفة سياحّياً في الوقت 
الحال���ي بين )جيدة، وممت���ازة(؛ إلى تصنيفات 
تتراوح بين )هامش���ية، وغير مواتية( بحلول عام 
2080م، كما س���يؤثر تآكل الش���واطئ، وارتفاع 
مس���تويات البحار، عل���ى المراكز الس���ياحية 
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الشاطئية، وبالدرجة األولى في: )مصر، وتونس، 
والمغرب(، وهذا بال ش���ك يستوجب البحث عن 
خياراٍت ألنماٍط سياحيٍة بديلة، تكون أقّل عرضة 

للتغّير المناخي، مثل السياحة الثقافية))).
دول الجذب السياحّي في قارة إفريقيا:

ال تتس���م الحركة الس���ياحية ف���ي إفريقيا 
بالمساواة؛ ألّن هناك بعض الدول تجذب أعداداً 
كبيرة من الس���ائحين؛ مقابل دوٍل أخرى نصيبها 
محدوٌد للغاية، وتوّضح البيانات أّن الدول العشر 
األولى في الحركة الس���ياحية بالقارة أس���همت 
بنحو 82.1% من أعداد الس���ائحين بالقارة عام 
1990م، مما يؤكد حّدة التركز الجغرافّي للحركة 
الس���ياحية المتجهة إلى القارة في عدٍد محدوٍد 
من الدول، كما يبدو التفاوت واضحاً بين الدول 
العش���ر األولى نفس���ها، حيث أس���همت الدول 
الث���الث األولى )المغرب، تون���س، مصر( بنحو 
55% من جملة الس���ائحين )الش���كل 6(؛ أي أّن 
الشمال اإلفريقي أكثر استقطاباً للسائحين من 
مناطق القارة األخرى، أما منطقة وسط إفريقيا؛ 
فلم تش���ارك في رسم خريطة الحركة السياحية 

بالقارة إال بنسٍب محدودٍة للغاية.
الشكل )6(: الدول اإلفريقية العشرة األولى 

في الجذب السياحي عام1990م

)1) م�شطفى كمال طلبة: العالم العربي ومواجهة تحديات تغّير 
يناير 2010م،  العدد 9)1،  الدولية،  ال�شيا�شة  المناخ، مجلة 

�ض )4.

ويمك���ن تقس���يم دول القارة بحس���ب حجم 
الحركة السياحية المتجهة إليها عام 1990م إلى:
- دول يتفّوق عدد السائحين القادمين إليها 
على مليون سائح: هي: الجزائر والمغرب وتونس 

ومصر وجنوب إفريقيا.
- دول يتراوح عدد الس���ائحين بها بين 0.5 
مليون – مليون س���ائح: وه���ي: كينيا وزيمبابوي 

وبتسوانا.
- باقي الدول؛ انخفض عدد السائحين فيها 
عن نص���ف المليون: مع العلم ب���أّن هناك بعض 
الدول ال تتجه إليها إال أعداٌد محدودةٌ للغاية، مثل 

جزر القمر التي اتجه إليها 8 آالف سائح فقط.
وياُلَحظ من دراس���ة الحركة السياحية إلى 
إفريقي���ا عام 2000م، الج���دول )2(، أّن جنوب 
إفريقيا تبوأت المرتبة األولى، تلتها دول ش���مال 
إفريقيا في احتالل صدارة دول القارة من حيث 
الحركة السياحية، ويتبّين وجود فجوٍة كبيرٍة بين 
الدول األولى في أعداد السائحين، كما يتبّين أّن 
بعض دول ش���رق إفريقيا وجنوبها جاءت ضمن 

األكثر استقباالً للسائحين بالقارة.
الجدول )2(: التوزيع النسبّي للحركة 

السياحية في إفريقيا عام 2000م

الدولة
عدد 

ال�شائحين 
بالمليون

الرتبة
الن�شبة من اأعداد 
ال�شائحين بالقارة

).412)4.2المغرب
0.)0031.)تون�ض
3.)1021.)م�شر

).2))).0الجزائر

0.)0011.)جنوب اإفريقيا
).2)9).0كينيا

).))1.90زيمبابوي
3.3)1.10بت�شوانا
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92.0)).0موري�شيو�ض
1102.4).0نيجيريا

).9)-9).)2جملة الع�شرة الأول

20.4-1).)جملة باقي القارة

100.0-33.40الإجمالي

الم�شدر: ُجمعت البيانات وح�شبت بوا�شطة الباحث؛ من ن�شرات منظمة 
ال�شياحة العالمية؛ مع اإ�شافة م�شر التي تدرجها المنظمة �شمن ال�شرق 

الأو�شط

وبرغم وجود ثوابت في الدول العشر األولى 
في الحركة الس���ياحية، التي يأتي معظمها من 
نصيب دول شمال إفريقيا، فإّن ترتيب تلك الدول 
يتب���دل وفقاً للظروف االقتصادية والسياس���ية 
السائدة، فقد تراجعت مصر إلى المرتبة الثالثة 
بعد المغرب وجنوب إفريقي���ا عام 2014م بعد 
أن كانت تش���غل المرتبة األولى في القارة، ونحو 
22% من أعداد الس���ائحين بالقارة عام 2010م، 
في ظّل بعض التغيرات السياسية واالضطرابات 
األمنية التي شهدتها مصر في أعقاب 25 يناير، 
فمنذ ذلك التاريخ والسياحة المصرية لم تسترد 
عافيتها، حيث انخفضت نس���بة مساهمتها في 
الس���ياحة اإلفريقية ع���ام 2014م إلى %14.4 
)الش���كل 7(، األمر الذي يتطلب تضافر الجهود 
من أجل تنمية الس���ياحة المصرية التي كان لها 

َدْورها في دعم االقتصاد المصري.
الشكل )7(: التوزيع النسبّي للدول العشر 
في الحركة السياحية في إفريقيا عام 2014م

المصدر: من حساب الباحث؛ اعتماداً 

على نشرة إحصاءات منظمة السياحة العالمية 
2015م.

وبرغم النمّو السياحّي الذي شهدته السياحة 
في القارة؛ فإّن الدول العشر األولى في الحركة 
السياحية في العالم عام 2014م، وهي: )فرنسا، 
الوالي���ات المتحدة، إس���بانيا، الصين، إيطاليا، 
تركي���ا، ألماني���ا، المملكة المتح���دة، االتحاد 
الروس���ي، المكس���يك(، ليس من بينه���ا دولٌة 

إفريقيٌة واحدة.
ويرتب���ط بحركة الس���ائحين إل���ى إفريقيا 
جنس���ياتهم، فقد تبّين أّن ال���دول األكثر زيارة 
للقارة هي: الواليات المتحدة األمريكية بنس���بة 
21%، تليها المملكة المتحدة 19%، وفرنسا %17، 

ويلي ذلك باقي الدول.
كما أس���همت الصين في الحركة السياحية 
إلى القارة بنصيب كبير، فعلى سبيل المثال في 
عام 2014م َوَفد منها 172 ألف سائح إلى مصر، 
و 145 ألف س���ائح إلى جن���وب إفريقيا، و 128 
ألف س���ائح إلى إثيوبيا، و 83 ألف س���ائح إلى 

الجزائر، و 44 ألف سائح إلى كينيا))).
وسائل انتقال السائحين إلى إفريقيا:

برغم أّن وسائل نقل السائحين متعّددة؛ فقد 
اس���تحواذ النقل الجوّي عل���ى النصيب األكبر، 
حيث يساهم بنس���بة 54%، والنقل البرّي %39، 
والس���كك الحديدية 2%، والنقل المائّي 5%، من 

الحركة السياحية العالمية عام 2014م))).
وقد س���ارت القارة اإلفريقية على المنوال 
نفس���ه؛ حيث تفّوق بها النقل الجوّي على أنماط 
النقل األخرى، ففي عام 2010م استخدم 24.5 
مليون س���ائح قادمين للق���ارة اإلفريقية النقل 

 Africa Travel Association, Africa Tourism (1(
.Monitor, September 2013, p. 20

. UNWTO, Tourism Highlights, 2015, p. 4 (2(
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الج���وي، يمثلون 48.7% من جملة الس���ائحين، 
ويمثلون نحو 5% ممن اس���تخدموا النقل الجوّي 
في العالم؛ مقابل 45.1% للس���ائحين في أوروبا 

استخدموا النقل الجوي.
 وقد حظي ش���مال إفريقيا بالنصيب األكبر 
من الس���ائحين إلى إفريقيا الذين اس���تخدموا 
النقل الجوّي بنسبة 45.8% من إجمالّي القارة، 
في ظّل الق���رب الجغرافّي وتواف���ر المطارات 
والخدم���ات الجوية، باإلضافة إل���ى َدْور النقل 

الجوي في تقليص المسافة الزمنية والمكانية.
 ويتوّقع أن يستخدم 52% من السائحين في 
العالم النقل الجوّي؛ مقابل 48% لوس���ائل النقل 
األخرى عام 2030م، كما يتوقع أن تزداد مساهمة 
إفريقيا إلى 6.4% من جملة المستخدمين للنقل 
الجوّي في العال���م؛ مقابل 36.8% لقارة أوروبا، 
كما سيظّل ش���مال إفريقيا أوفر حّظاً من حيث 
نصيبه من السائحين المنقولين بالجّو في القارة 

بنسبة 42.6% من إجمالي القارة.
لذا؛ فإّن بعد إفريقيا عن األسواق السياحية 
أدى إل���ى ضرورة البحث عن وس���ائل نقٍل جويٍّ 
أكث���ر جودة، وأكثر قدرة على المنافس���ة، فعدم 
انتش���ار النقل الج���وّي بكثافة، وتدّن���ي كفاءة 
ا من معّوقات التنمية  ش���بكة الطرق البرية، يُعدَّ
السياحية بالقارة، فبينما تضّم القارة نحو %16 
من عدد س���كان العالم؛ فإنها ال تخدم إال بنحو 

4% من الخدمات الجوية العالمية))).
وإذا كان البيان السابق يعطي أفضلية للنقل 
الجوّي في نقل الس���ائحين، في ظ���ّل العالقة 
الطردية بين السياحة والنقل الجوي التي أكدتها 
العديد من الدراسات)))، فمن ناحيٍة أخرى نجد 

 World Bank, Tourism in Africa, Harnessing (1(
 tourism for growth and improved livelihoods,

.2013, p. 72

النقل  جغرافية  واآخ����رون:  ع�شفور  عبداللطيف  )2) محمود 

النقل الجوّي س���ريع التأثر باألحداث اإلرهابية، 
والتغي���رات المناخية الحادة، مث���ل األعاصير 

الشديدة وغيرها.
وال يتأث���ر الطلب عل���ى النقل الس���ياحّي 
بظ���روف مناط���ق الطلب فقط، ب���ل بإمكانات 
مناطق العرض )المقصد الس���ياحي( وقدراتها، 
خصوصاً البنيتَين التحتي���ة والفوقية، فالعالقة 
بينهم���ا طردي���ة، فالطلب الس���ياحّي يزيد إذا 
زادت جودة خدمات البنية التحتية والفوقية في 

المقصد السياحي))).
والخالصة: أّن الوزن النس���بّي للنقل الجوّي 
في تزايٍد في ظّل تفضيل السائحين له، ودخول 
الش���ركات الخاّصة بجانب الش���ركات الوطنية 
كمنافٍس في نقل الس���ائحين، مما انعكس على 
انخفاض التكلفة الت���ي تعود في النهاية لصالح 
الس���ائح، أما النقل الب���رّي بنوَعيْه؛ فيش���هد 

انخفاضاً في الوزن النسبّي له.
اأغرا�س ال�شي�حة في اإفريقي�:

إّن انتقال الس���ائح من منطقة )المنشأ( إلى 
منطقة )المقصد( له غرٌض وهدٌف محدد، وقد 
تعّددت أغراض السائحين في العالم عام 2014م 

كما يأتي:
* 53% منهم: كان غرضهم الراحة والترويح 

وقضاء العطالت.
* 27% غرضهم السياحة الصحية والدينية.

* 14% غرضهم سياحة األعمال.
* 6% من السائحين غرضهم غير مصّنف))).

الأنجلو  م�شر،  جغرافية  في  درا���ش��ات  �شل�شلة  م�شر،  في 
الم�شرية، ))19، �ض 2).

للنقل  جغرافي  تحليل  الن�شر:  اأب��و  اأح��م��د  �شيد  مجدي    (3(
ع3)،  العربية،  الجغرافية  المجلة  بم�شر،  الدولي  ال�شياحي 

2014م، �ض 240.

 UNWTO, Tourism Highlights, 2015 Edition,  (4(
.p. 4
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ويتباين الوزن النس����بّي ألغراض السياحة 
في إفريقيا، وإن كان الترويح وقضاء العطالت 
ه����ي األكثر بروزاً برغم ظه����ور أنماٍط جديدٍة 
من الس����ياحة؛ كان لها َدْورها في جذب فئاٍت 
عديدٍة من الس����ائحين، مثل السياحة الصحية 
والسياحة الدينية، لكنها أقّل جذباً من السياحة 
الترفيهي����ة، ويوّضح )الش����كل 8( تطور الوزن 
النسبّي للسائحين حسب أغراض السياحة في 

إفريقيا.
الشكل )8(: التوزيع النسبّي ألغراض 

السياحة في إفريقيا 

يتّضح من الش���كل )8(: أّن الترفيه وقضاء 
العطالت ه���و النم���ط األكثر انتش���اراً بين 
أغراض الس���ياحة في القارة- كما هو الحال 
ف���ي العالم-، حيث تمّثل الس���ياحة الترفيهية 
أحد أهم مظاهر الدخل السياحّي في القارة، 
حيث زادت مس���اهمتها من 50.8 بليون دوالر 
ع���ام 2000م، إل���ى 95.9 بلي���ون دوالر عام 
2014م، وتش���ير التوقعات لع���ام 2025م أنها 
س���تصل إلى 160.9 بليون دوالر، أما سياحة 
رجال األعمال؛ فقد زاد عائدها من 20 بليون 
دوالر عام 2000م، إلى نح���و 46 بليون دوالر 

عام 2014م))). 
ويبقى التساؤل المطروح: أين باقي أنماط 

 UNWTO, Tourism in Africa, A Tool for (1(
.Development, 2015, p. 21

الس���ياحة في إفريقيا الت���ي تتضمن العديد 
من البيئات الطبيعي���ة والثقافية والحضارية؟ 
ال ش���ك في أّن الكش���ف عن ه���ذه األنماط 
وخروجها للنور يج���ب أن يحظى بأولوية؛ من 
أجل أن ترتفع نس���بة مس���اهمة إفريقيا من 

السياحة العالمية.
وال ش���ك بأّن نمّو القطاع السياحّي بالقارة 
اإلفريقية س���يكون له انعكاساته، سواء من حيث 
تنويع مص���ادر الدخل في القارة وعدم االعتماد 
عل���ى مصدٍر واحٍد من مص���ادر الدخل، أو من 
حيث تقليل االعتماد على المعونات والمساعدات 
الخارجي���ة، وَدْوره���ا في توفير ف���رص العمل، 
خصوصاً لدى الفئات الشابة التي تعاني البطالة، 
هذا باإلضافة لَدْورها في الكشف عن مكنونات 
البيئة الطبيعية والموروثات الثقافية بهذه الدول.
رؤية مس���تقبلية للحركة الس���ياحية بالقارة 

اإلفريقية:
يتوّق����ع أن يتزاي����د نصي����ب الق����ارة من 
الس����ائحين ع����ام 2030م ليصل إل����ى 7% من 
أعداد الس����ائحين بالعالم؛ بحوالي 134 مليون 
س����ائح))) )الش����كل 9(، كما يتوّقع أن يس����تمر 
التنافس بين مناطق القارة على السائحين، وإن 
كانت منطقة الشمال اإلفريقّي ستحظى بنحو 
2.5% من عدد السائحين بالعالم عام 2030م 
)مقابل 2% لنصيبها عام 2010م(، تليها منطقة 
ش����رق إفريقيا بنحو 2.1% )مقابل 1.3% عام 
2010م(، ثم منطقة الجنوب اإلفريقي بنس����بة 
1.6% )مقاب����ل 1.3% ع����ام 2010م(، وتأت����ي 
منطقة غرب إفريقيا ووس����طها ف����ي المرتبة 
األخي����رة بنس����بة 1.2% )مقاب����ل 0.7% عام 

2010م(.

 UNWTO, Tourism Towards 2030 , Global (2(
.Overview, 2015 .p. 34
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الشكل )9(: نصيب إفريقيا المتوّقع من 
الحركة السياحية في العالم عام 2030م

ويتوّق���ع أن يكون معدل نمّو الس���ائحين في 
العالم خ���الل الفت���رة )2010م - 2030م( نحو 
3.3؛ بدالً م���ن 3.7 % خالل الفترة )1995م - 
2010م(، حيث سيتزايد عدد السائحين بمقدار 
43 مليون سائح س���نوّياً في العالم خالل الفترة 
)2010م - 2030م(، وس���يكون اتجاه النمّو نحو 
مناطق العال���م النامّي بصورٍة أكب���ر من العالم 
المتقّدم، حيث س���ّجل معدل النمّو الس���ياحّي 
المتوّقع للعالم النامي 3.8%؛ مقابل 1.8% فقط 

للعالم المتقّدم خالل الفترة نفسها.
ويشير تقرير السياحة العالمية لعام 2030م إلى: 
أّن أكثر أنماط السياحة نمّواً هي السياحة الترفيهية، 
حيث تنمو بمعدل 3.3% سنوّياً على مستوى العالم)))، 
وسيكون للسياحة الترفيهية 47% من جملة السائحين 
بالق����ارة؛ مقابل 37% للس����ياحة الدينية والصحية، و 

16% لسياحة األعمال عام 2030م.
كما يتوّقع أن تبلغ نس���بة مس���اهمة النقل 
الجوّي في نقل الس���ائحين بالقارة 36%؛ مقابل 
64% ألنماط النقل األخرى عام 2030م، والقارة 
بذلك تحت���اج إلى دعم منظوم���ة النقل الجوّي 
بها، حيث تصل نسبة السائحين المنقولين جّواً 

بالعالم 52% عام 2030م.

 UNWTO, Tourism Towards 2030 , Global (1(
.Overview, 2015 .p. 36

كما يش���ير تقرير الس���ياحة في العالم عام 
2030م أّن نصيب الس���كان من الس���ائحين في 
القارة س���يتزايد من 5 س���ائحين / 100 نسمة 
عام 2010م، إلى 9 س���ائحين / 100 نسمة عام 
2030م، وس���يتباين ه���ذا المع���ّدل بين مناطق 

إفريقيا المختلفة.
أي أّن مستقبل السياحة اإلفريقية يعكس المزيد 
من نمّو الحركة السياحية المتجهة إلى القارة، وما 

لذلك من انعكاساٍت اجتماعيٍة واقتصادية.
ويمكن تحقيق المزيد من النمّو السياحّي في 

القارة من خالل بعض اآلليات، منها:
- ضرورة وض���ع جميع مناطق إفريقيا على 

خريطة المقاصد السياحية العالمية.
- تنمية الَدْور اإلعالمّي في القارة؛ من أجل 
التعريف بمكنونات إفريقيا ومعطياتها السياحية.
- نش���ر خدمات البنية األساس���ية الالزمة 

للنشاط السياحّي في مناطق القارة المختلفة.
- المشاركة في المعارض السياحية الكبرى 
ف���ي العالم، التي تتنافس فيه���ا الدول من أجل 

تقديم عروض سياحية تنافسية.
- إنشاء كياٍن تابٍع لالتحاد اإلفريقي، أو كياٍن 
مستقل، بهدف دعم السياحة اإلفريقية وتنميتها.
- استخدام تكنولوجيا االتصاالت، التي قّربت 
مناطق العالم، في دعم منظومة السياحة اإلفريقية.

- التركيز في بعض أنماط الس���ياحة التي 
تحّق���ق فيها الق���ارة مزايا تنافس���ية بالمقارنة 
بأقاليم العالم، مثل امتداد س���واحل القارة على 
مس���طحات مائية متعددة بنح���و 33 ألف كم، 
باإلضاف���ة إلى وجود جزر تقترب من س���واحل 
القارة يصل طول سواحلها إلى 6 آالف كم))) �

 Africa Institute of South Africa, Africa at a  (2(
.p. 15 ,2009-glance, Facts and Figures, 2008
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اأ. اأ�شماء دهكال
باحث�ة دكتوراه في القت�ش�اد الجتماعي والتنمية القت�ش�ادية، 

جامعة م�شطفى ا�شطمبولي، مع�شكر / الجزائر 

�ش�ريعة؛ مقارنًة ب�شنوات )1990م – 2005م(، 

فاإنه ل ي�ش�ير بال�ش�رعة الكافي�ة لتحقيق هذا 

اله�دف المرج�و ف�ي اآف�اق 2025م)))، فمعظم 

http://www.afdb.org/fr/topics-and-sectors/ (1(
topics/millennium-development-goals-mdgs/
goal-1-eradicate-extreme-poverty-and-

2016/06/hunger/, consulté le 25

والق�ش�اء يت�شّدر  الغذائ�ّي،  »الأم�ن 

عل�ى نق��ش التغذي�ة« جملة 

الأه�داف الإنمائي�ة الم�ش�تدامة الت�ي تنا�ش�ل 

اإفريقي�ا من اأجل تحقيقها بحل�ول عام 2025م، 

لك�ن بالبرغم من انخفا�ش معّدل الفقر، منذ عام 

2005م اإل�ى يومنا هذا (ع�ام 2016م(، بطريقة 

األمن الغذائي وتحديات التنمية في إفريقيا.. 
قراءة في الواقع والرهانات
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آخر، وإضافًة إلى ذل���ك: غالباً ما يعجز الذين 
يعانون من انخفاض مس���تويات الطاقة، أو سوء 
الحالة الصحية، عن اإلنتاج، وعليه: َمن ال يجد 
عماًل يكفيه تقّل قدرته على شراء الغذاء، وكثيراً 
ما يُشار إلى هذه العالقة بوصفها همزة الوصل 

بين »الغذاء والتغذية« و »سبل العيش«.
وغالباً ما يتّم ربط مصطلح »األمن الغذائي« 
ب� »االكتفاء الذاتي«، لكن مفهوم »االكتفاء الذاتي« 
يختل���ف تماماً ع���ن مفهوم »األم���ن الغذائي«، 
فاالكتف���اء الذات���ي هو: أن يعتمد بل���ٌد ما على 
إمكانياته المحلية للحصول على احتياجاته من 
السلع االس���تهالكية، بهدف التقليل من مستوى 
التبعي���ة االقتصادية للدول األخ���رى، وبالتالي 
تحقيق درجٍة أعلى من االستقاللية في قراراته 

ومواقفه الدولية))).
اأبع�د الأمن الغذائي:

حس���ب التقرير الصادر ع���ن مؤتمر القّمة 
العالمّي لألمن الغذائي لع���ام 2009م: »يتحقق 
األمن الغذائ���ي عندما تتواف���ر لجميع الناس، 
في كّل األوقات، الف���رص المادية واالجتماعية 
واالقتصادية للحصول على أغذية كافيٍة وسليمٍة 
ومغّذية، تلّبي احتياجاته���م التغذوية وأذواقهم، 

وتكفل لهم حياًة موفورة الصحة والنشاط«.
اس���تناداً إلى هذا التعريف؛ فإّن أبعاد األمن 

الغذائي تتمثل في:
- تواف���ر األغذي���ة، والق���درة االقتصادية 

والمادية للحصول على األغذية.
- استخدام األغذية، واستقرارها مع الوقت 

)في وجه التعرض لألخطار والصدمات(.
من ه����ذا المنطلق؛ يوجد عامالن أساس����ّيان 
يساهمان بصورٍة مباشرٍة في تحقيق األمن الغذائي، 

وهما: الوصول المادي، والوصول االقتصادي.

http://www.masress.com/alwakei/10109  (2(

العاملي�ن ي�ش�غلون وظائ�ف ذات دخ�ٍل منخف�ٍش 

وغي�ر م�ش�تقرة؛ م�ا اأدى اإل�ى تدّني م�ش�تويات 

المعي�ش�ة، وزي�ادة الفروق�ات الجتماعي�ة، وقد 

اأثبت عدد من الدرا�ش�ات القت�ش�ادية اأّن الهدف 

الرئي�ش للنمّو ه�و زيادة المداخيل والتقليل من 

ن�ش�بة الفقر، غير اأّن ازدياد النمّو القت�شادي قد 

ل يط�ال الجميع، وقد ل ي�وؤدي اإلى توفير مزيٍد 

من فر�ش العمل للجميع؛ ما لم تو�ش�ع �شيا�شات 

ة. موّجهة للفقراء خا�شّ

وعليه؛ �ش�نحاول الإجابة عن الإ�ش�كالية الآتية: 

م�ا واقع »الأم�ن الغذائي« ف�ي اإفريقي�ا؛ في ظّل 

تحقيق برامج التنمية واأهداف الألفية؟
اأواًل: قيا�س االأبعاد المختلفة لالأمن 

الغذائي:
مفه�م »الأمن الغذائي«:

يصف مفه���وَم »األمن الغذائ���ي« عدٌد من 
الظواه���ر المتصلة، فهو ال يعن���ي توافر الغذاء 
فق���ط، ب���ل أيض���اً: إمكانية الحص���ول عليه، 

واستخدامه بشكٍل آمن.
كما أّن مقلوبه، أي »انعدام األمن الغذائي«، 
أوسع من مجّرد الجوع )أو نقص التغذية(؛ وذلك 
الشتماله على »سوء التغذية« أيضاً، وهي: عدم 
وجود ما يكفي من المغذيات الدقيقة )أو وجود 
كميات مفرط���ة، أو غير متوازن���ة( في الوجبة 

الغذائية))).
وتتص���ل حلقة »األم���ن الغذائ���ي« بحلقتَي 
»الفقر« و »الّصحة« وفق حسابات البنك الدولي، 
فإّن قدرة االس���تثمارات الزراعية على الحّد من 
الفقر ِضعف قدرة االس���تثمارات في أي قطاع 

/http://www.fao.org/hunger/glossary/ar  (1(
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د الوصول المادي من خ���الل: توافر  يُح���دَّ
البنى األساسية ونوعيتها؛ بما في ذلك المواني، 
والطرق���ات، وس���كك الحدي���د، واالتصاالت، 
ومرافق تخزين األغذية، وغيرها من المنش���آت 

التي تسّهل عمل األسواق.
د من خالل:  أّما الوصول االقتصادي؛ فيحدَّ
الدخل المتاح، وأس���عار األغذية، وتوفير الدعم 

االجتماعي والحصول عليه.
ومصايد  والغاب���ات،  الزراعة،  ولمداخي���ل 
األسماك، وتربية األحياء المائية، دوٌر رئيٌس في 

تحديد نتائج األمن الغذائي.
ويمكن للتحس���ينات الحاصلة على مستوى 
الوص���ول االقتص���ادّي أن تنعكس في ش���كل 
انخف���اٍض في مع���دالت الفقر، فقد س���ّجلت 
مع���دالت الفقر ونق���ص التغذي���ة انخفاضات 
على مدى السنوات العش���رين المنصرمة؛ لكن 
بنسٍب مختلفة، وحسب تقرير المنظمة العالمية 
لألغذية والزراعة لس���نة 2014م؛ فقد تراجعت 
معدالت نقص التغذية في الفترة ما بين 1990م 
و2010 م م���ن )24% إل���ى 15%( ف���ي األقاليم 
النامية، مثل دول إفريقيا، في حين أّن معدالت 
الفقر تراجعت من )47% إلى 24%( عام 2008م؛ 

حسب المصدر نفسه.
الشكل )1(: تراجع معدالت الفقر، معدالت 

نقص التغذية، بكّل األقاليم النامية))):

)1) الم�شدر: منظمة الأغذية والزراعة.

ويمكن تحديد الوص���ول االقتصادي إلى 
األغذية من خالل: أس���عار األغذية، وقدرة 
السكان الش���رائية، فالمؤشر المحلّي ألسعار 
األغذي���ة، ال���ذي يُعّرف بأنه: نس���بة معادل 
القدرة الش���رائية الغذائية إلى معادل القدرة 
الشرائية بش���كٍل عام، يسّجل تكلفة األغذية 
مقارنًة بإجمالي االس���تهالك، وعرفت هذه 
النسبة اتجاهاً تصاعدّياً منذ عام 2001م)))، 
لكنها استقّرت س���نة 2013م على مستوياٍت 
تتس���ق مع االتجاهات عل���ى المدى األطول 

لمعظم األقاليم.

الشكل )2(: تطور مؤشر سعر الغذاء 
المحلّي))):

للتوقع«  القابلة  »االتجاهات غير  وأّدت 
في أس���واق األغذية العالمي���ة إلى وضع 
المناقشات  مسألة »الهشاشة« في مقّدمة 
المتعلق���ة بانعدام األمن الغذائي، في حين 
واجه منتجو األغذي���ة »المخاطر العالية«، 
وارتفاعها  األس���عار«  »تقلبات  أث���ر  وكان 
الحاد محدوداً أكثر مم���ا كان متوّقعاً في 

البداية))).

وال�شندوق  المتحدة  ل��الأم��م  وال��زراع��ة  الأغ��ذي��ة  )2) منظمة 
حالة  العالمي،  الأغذية  وبرنامج  الزراعية  للتنمية  الدولي 
الغذائي  الأم��ن  2013م،  العالم  في  الغذائي  الأم��ن  انعدام 

باأبعاده المتعددة - روما، �ض ).

)3) الم�شدر: منظمة الأغذية والزراعة.

)4) الم�شدر نف�شه، �ض )2.
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الشكل )3(: تطور أبعاد األمن الغذائي في 
إفريقيا))):

ويك���ون األم���ن الغذائي للبلد ف���ي أفضل 
أوضاعه إذا توافرت نسٌب متساويٌة ألربعة أبعاد، 
وهي: )التوفر، االس���تقرار، االنتفاع، الحصول(؛ 

حسبما يبينه الشكل )3(.
وقد حققت دول إفريقيا الش���مالية س���نة 
2013م توازناً نس���بّياً في مجموع هذه األبعاد؛ 
حرصاً منها على تحقيق األمن الغذائي، أما دول 
إفريقيا جن���وب الصحراء فتحاول تحقيق هدف 
االستقرار أوالً؛ نظراً لما تعانيه من حروٍب أهليٍة 

وتحوالٍت عسكرية.
ص���ورًة عام���ًة لمجموع���ة المؤش���رات، 
وتنظيمها حسب األبعاد األربعة الخاّصة باألمن 

الغذائي))):
موؤ�شرات الأمن الغذائي البعد

- متو�شط كفاية اإمدادات الطاقة الغذائية - متو�شط 
قيمة اإنتاج الأغذية - ن�شيب اإمدادات الطاقة الغذائية 
الم�شتمدة من الحبوب والجذور والدرنات - متو�شط 
الإمدادات من البروتينات - متو�شط الإمدادات من 

البروتينات الحيوانية الم�شدر.

التوفر

- الن�صبة المئوية من الطرقات المعّبدة من اإجمالي 
الطرقات - كثافة الطرقات - كثافة ال�شكك الحديدية.

الح�شول
)الو�شول 
المادي)

- الموؤ�شر المحلّي لأ�شعار الأغذية.
الح�شول

)الو�شول 
القت�شادي)

)1) الم�شدر: منظمة الأغذية والزراعة.

)2) الم�شدر: منظمة الأغذية والزراعة.
www.fao.org/publications/sofi/en

- الو�شول اإلى م�شادر المياه المح�ّشنة - الو�شول اإلى 
مرافق الإ�شحاح المح�ّشنة1.

النتفاع

- ن�شبة العتماد على الواردات من الحبوب - الن�شبة 
المئوية من االأرا�صي ال�صالحة للزراعة المجّهزة 

للرّي - قيمة الواردات الغذائية مقارنة بال�شادرات 
الإجمالية من الب�شائع.

ال�شتقرار
)تجنب 
التعّر�ض 
للخطر(

- ال�شتقرار ال�شيا�شّي وغياب العنف/الإرهاب - تقّلب 
الأ�شعار المحلية لالأغذية - تغّير اإنتاج الأغذية للفرد 

الواحد - تغّير الإمدادات الغذائية للفرد الواحد.

ال�شتقرار
)تجنب 

ال�شدمات)

- انت�شار نق�ض التغذية - ن�شيب الأغذية مما ينفقه 
الفقراء - عمق العجز الغذائي - معدل انت�شار عدم 

كفاية الأغذية.
الو�شول

- الن�صبة المئوية من االأطفال دون �صّن الخام�صة الذين 
يعانون الهزال. 

- الن�صبة المئوية من االأطفال دون �صّن الخام�صة الذين 
يعانون التقّزم.

- الن�صبة المئوية من االأطفال دون الخام�صة الذين 
يعانون نق�ض الوزن.

- الن�صبة المئوية من البالغين الذين يعانون نق�س 
الوزن.

- معدل انت�شار فقر الدم لدى الن�شاء الحوامل.
- معدل انت�شار فقر الدم لدى الأطفال دون �شّن 

الخام�صة.
- معدل انت�شار النق�ض في فيتامين اأ.

- معدل انت�شار النق�ض في اليود.

النتفاع
)م�شتويات 
اال�صتخدام(

ث���ان���ي���ًا: واق�����ع االأم������ن ال��غ��ذائ��ي 
ف���ي اإف��ري��ق��ي��ا.. ق�����راءة ف���ي االأرق�����ام 

واالإح�ضائيات:
يعاني نحو 795 مليون نس���مة))) من س���وء 
التغذية ف���ي العالم، ف���ي الفت���رة )2011م – 
2013م(، بعدما تراجع بنحو 167 مليون نس���مة 
خالل العق���د األخير )منذ 2000م(، أي أقّل من 
العدد المس���ّجل في الفترة )2010م – 2012م(، 

)3) منظمة الأغذية والزراعة لالأمم المتحدة وال�شندوق الدولي 
حالة   ،201(  - العالمي  الأغذية  وبرنامج  الزراعية  للتنمية 
الغايات  تحقيق   ،201(  - العالم  في  الغذائي  الأمن  انعدام 
الدولية الخا�صة بالجوع لعام )201 : تقييم التقّدم المتفاوت 

- روما، منظمة الأغذية والزراعة لالأمم المتحدة، �ض 2.
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والذي بلغ 868 مليون شخص))).
وعليه؛ تشير آخر تقديرات منظمة األغذية 
والزراعة إلى أّنه من المحتمل أن يكون ش���خٌص 
واحٌد من أصل ثمانية أش���خاص في العالم قد 
عانى الج���وع المزمن؛ بفعل عدم الحصول على 

الغذاء الكافي للتمتع بحياٍة نشطٍة وصحية.
ويعيش أكبُر عدٍد من الجياع))) في األقاليم 
النامي���ة، حيث يُقّدر انتش���ار نقص التغذية في 
إفريقي���ا ب���� )21.2%( في الفت���رة )2011م – 

2013م(.
إّن النمو السكاني الكبير الذي شهدته القارة 
اإلفريقية منذ س���نة )))2009، والذي يمّثل %15 
من عدد س���كان العالم، أعاق النمّو االقتصادي، 
فأصبح أكثر بطئاً وأقّل شموالً، إلى جانب عدم 
االستقرار السياسّي في بعض األقاليم النامية، 
مثل إفريقيا الوسطى؛ مما أدى إلى كبح مسيرة 

التقّدم والتنمية بشكٍل كبير.
وفي السياق نفسه؛ يش���ير تقرير المنظمة 
العالمية لألغذية والزراعة الصادر سنة 2015م 
إل���ى: أّن الكوارث الطبيعية، وتلك التي من صنع 
اإلنس���ان، أو عدم االستقرار السياسي، قد أدت 
إل���ى أزماٍت ممتدة، تتالزم م���ع زيادة المخاطر 
وانعدام األمن الغذائي لدى ش���رائح واسعة من 

السكان.

وال�شندوق  المتحدة  ل��الأم��م  وال��زراع��ة  الأغ��ذي��ة  )1) منظمة 
حالة  العالمي،  الأغذية  وبرنامج  الزراعية  للتنمية  الدولي 
الغذائي  الأم��ن   ،  2013- العالم  في  الغذائي  الأم��ن  انعدام 

باأبعاده المتعددة - روما، �ض 12.

)2) الم�شدر ال�شابق نف�شه.

 2012  –  2009( �شنوات:  الإفريقية  ال��ق��ارة  �شكان  )3) ع���دد 
 99(.221.(0(( ال��ت��وال��ي:  ع��ل��ى   (201(  -  2014  –
 -  1.124.(((.(91  -  1.0((.(1(.((3-

4)21.2).4)1.1) )مليار �شاكن).
http://www.statistiques-mondiales.com/
afrique.htm

وبالرغ���م من أّن عدد ناقص���ي التغذية في 
العالم ما فتئ يتراجع في الفترة ما بين )1990م 
إل���ى 2013م( ليصل إلى 12%، فال تزال إفريقيا 
القارة التي يُس���ّجل فيها أعلى معّدٍل النتش���ار 
نقص التغذية؛ بواقع ش���خٍص من أصل خمسة 
أش���خاص، ونس���بة 21.2%؛ مقابل 13.5% في 
القارة اآلس���يوية، و 7% في أمريكا الالتينية، و 
5% في األقاليم المتقدمة؛ حس���ب تقرير »حالة 
انعدام األمن الغذائي في العالم« الصادر س���نة 
  .FAO 2013م عن منظمة األغذية والزراعة

نقص التغذية في إفريقيا: 1990م – 1992م 
حتى 2011م – 2013م

عدد )ماليي���ن(، ومدى انتش���ار )%( نقص 
التغذية))):

 - 2011
2013

 - 200(
2010

 - 200(
200(

 – 2000
2002

 - 1990
1992

الفترة
المنطقة

226.4
%21.2

226.0
22.(%

217،6
23،4%

3 ،214
2(،9%

177،6
2(،3%

اإفريقيا 
مدى 

انت�شار 
نق�ض 
التغذية

3.(
(%

4.4
(%

4.(
(%

4.9
(%

4.(
(%

اإفريقيا 
ال�شمالية

مدى 
انت�شار 
نق�ض 
التغذية

222.(
24.(%

221.(
2(.(%

212.(
2(.(%

209.(
30.(%

1(3.1
32.(%

اإفريقيا 
جنوب 

ال�شحراء 
الكبرى
مدى 

انت�شار 
نق�ض 
التغذية

وتتباي���ن مس���تويات نق���ص التغذية داخل 

)4) الم�شدر: منظمة الأغذية والزراعة.
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إفريقيا نفسها، فتسّجل منطقة جنوب الصحراء 
الكب���رى أعلى مس���توى نقص التغذية بنس���بة 
24.8%؛ مع التقدير بأّن واحداً من أربعة أفارقة 
في هذا اإلقليم))) يعانون الجوع باس���تمرار؛ في 
حين يتمّيز ش���مال إفريقيا بمع���دل أقّل كثيراً 

)5%(؛ حسب التقرير نفسه.
في السياق نفسه؛ وفي قّمة االتحاد اإلفريقي 
التي انعقدت في يوليو / تموز عام2014 م، في 
ماالبو )غينيا االس���توائية(، التزم رؤساء الدول 
اإلفريقية بالقضاء على الجوع في القارة بحلول 
عام2025 م)))، ويعدُّ التزام إفريقيا ببرنامج عمل 
القضاء عل���ى الجوع، بتعزيز الجه���ود الجارية 
في إط���ار )البرنامج الش���امل للتنمية الزراعية 
في إفريقي���ا( الذي ترعاه )الش���راكة الجديدة 
من أج���ل تنمية إفريقي���ا(، وحس���اب األمانة 
التضامن���ي إلفريقيا من أج���ل األمن الغذائي- 
الذي أنش���ئ عام2013 م-: مظهراً من مظاهر 
رغبة الحكومات اإلفريقية في إنش���اء األدوات 

المناسبة للقضاء على الجوع))).
واس���تجابت الحكومات في مختلف األقاليم 
أيضاً للن���داء الذي وّجهه األمي���ن العام لألمم 
المتحدة بان كيمون، في دعوته لمواجهة تحدي 

الغذائي  الأم��ن  تحقيق  اأج��ل  من  ن�شال  ال�شمراء..  )1) القارة 
وتج�شيد التنمية الم�شتدامة، �شوهد يوم 24/)0/)201م.

http://wwww.aps.dz/ar/monde/571 7  

)2) التحاد الإفريقي 2014 - اإعالن مالبو في التعجيل بالنمو 
وتح�شين  الم�شترك،  الزده��ار  لتحقيق  والتحول  ال��زراع��ي، 
ال��دورة  الإفريقي،  لالتحاد  العامة  الجمعية  العي�ض،  �شبل 

العادية الثالثة والع�شرون، يونيو/حزيران2014 م.
http://summits.au.int/en/sites/default/files/
20-%20%Assembly%20AU%20Dec%20517

XXIII)%20_E.pdf)20%545

وال�شندوق  المتحدة  ل��الأم��م  وال��زراع��ة  الأغ��ذي��ة  )3) منظمة 
الدولي للتنمية الزراعية وبرنامج الأغذية العالمي – 2014، 
حالة انعدام الأمن الغذائي في العالم -2014 ، تعزيز البيئة 

التمكينية لتحقيق الأمن الغذائي والتغذية - روما، �ض 22.

القض���اء على الجوع، وبناء مس���تقبٍل يتمتع فيه 
الجميع بحقهم األساسي في الغذاء، وتكون فيه 
ُسبل العيش والنُّظم الغذائية قادرة على الصمود، 

وتحّمل الضغوط الناجمة عن تغّير المناخ))).
جملة من العراقيل والمشكالت االقتصادية 

التي تعيق وتيرة التنمية في القارة اإلفريقية: 
إّن تقرير »حالة انع���دام األمن الغذائي في 
العالم لسنة 2013م« يرّجح أن تعجز بلدان كثيرة، 
وال س���يما اإلفريقية منها، ع���ن تحقيق هدف 
االكتف���اء الذاتي وتقليل نس���بة الفقر، فالبلدان 
التي ش���هدت نزاعات مس���لحة ف���ي العقَديْن 
الماضَييْن )ما بعد 1996م( مرش���حة ألن تشهد 
تراجع���اً مالحظاً في الحّد م���ن الجوع، كما أّن 
البلدان غير الساحلية تواجه باستمرار إشكالية 
النفاذ إلى األسواق العالمية، في حين أّن البلدان 
التي تعاني من ضعٍف في البنى التحتية ستواجه 

مزيداً من القيود.
- الصراعات المس���لحة: تشّكل الصراعات 
المسلحة عائقاً حقيقّياً للتنمية واألمن الغذائي، 
حيث ش���هدت الق���ارة اإلفريقي���ة 16 صراعاً 
داخلّياً، من 35 صراعاً))) على مس���توى العالم، 
في منتصف التسعينيات، وفي عام 1993م وحده 
نزح نحو 5.2 ماليين الج���ئ، وصار هناك 13 
مليون مش���ّرد في القارة؛ ما أدى إلى قلّة اإلنتاج 

الزراعّي بشكٍل خطير.
- الجف���اف: بالرغم م���ن أّن إفريقيا فيها 
كثيٌر من مص���ادر المياه؛ فإنه���ا ثاني قارة من 
الت الجفاف بعد أستراليا)))، فحسب  حيث معدَّ
المجل���س العالم���ي للتنمية المس���تدامة: أدَّى 

)4) الم�شدر ال�شابق نف�شه.

))) القارة ال�شمراء...، م�شدر �شابق.

 http://www.alukah.net  (((
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الجفاف في كينيا)))، من 1991م - 2001م، إلى 
رت بنحو 2.5 مليار دوالر.  خسائر اقتصادية ُقدِّ
- التغيرات المناخية: تزيد التغيرات المناخية 
من معاناة األفارقة، حيث انخفض مستوى هطول 
األمطار جنوب الصحراء اإلفريقية أكثر من أّي 
منطقة أخرى خالل العقد الماضي )منذ س���نة 
2000م(، وتضاع���ف بذلك عدد المتضررين من 
الجفاف والحرارة الشديدة وحرائق الغابات، كما 
تزايد عدد الفيضان���ات والعواصف والهجرات 
الجماعية ثالث مرات تقريباً؛ حس���ب التقرير 

اإلفريقي للتنمية البشرية))).
ويؤكد الباحثون في معهد بوتس���ام لبحوث 
آثار المن���اخ والتحليالت المناخي���ة: أّن األمن 
الغذائ���ي في منطقة إفريقي���ا جنوب الصحراء 
س���يكون هو التحدي األكبر؛ ف���ي ظّل مخاطر 
الجفاف والفيضان���ات والتحوالت في معدالت 

وأماكن هطول األمطار))).
- أزمة الدي���ون: زادت الدي���ون الخارجية 
لل���دول اإلفريقية من حوالي 110 مليارات دوالر 
أمريكي في عام 1980م - إلى 350 مليار دوالر 
في ع���ام 1998م؛ بم���ا يمّثل 65% م���ن الناتج 
المحلي اإلجمالي للق���ارة، وتزداد خطورة أزمة 

)1) ت�شير الأرقام اإلى تقلُّ�ض واحدة من اأكبر بحيرات اإفريقيا، 
��ة  ال��زراع��يَّ ال��م��م��ار���ش��ات  ���ش��وء  ب�شبب  ت�����ش��اد؛  بحيرة  وه��ي 
كم2،  األ��ف   2( ال�شتينيات  في  م�شاحتها  وكانت  والرعوية، 
حر،  والت�شّ الجفاف  ب�شبب  مياهها؛  من   %90 اليوم  لَتفِقد 
الزراعية  والممار�شات  للمياه،  ة  الحكوميَّ الإدارة  وغياب 
بين  التوتر  زي��ادة  اإل��ى  البحيرة  تقلُّ�س  اأدى  وق��د  ال�صيئة، 
الإفريقية  الدول  في  الأ�شماك  و�شائدي  والمزارعين  الرعاة 
http://www.alukah.net/  .عليها ُتِطل  التي  الأربعة 

ixzz4HXAsygyA#/58286/culture/0

http://www.un.org/ar/esa/hdr/pdf/hrd13/  (2(
complete.pdf

http://www.albankaldawli.org/ar/news/  (3(
what-climate-change-/19/06/feature/2013
 means-africa-asia-coastal-poor, consulté le

2016/08/16

الديون مع انهيار أسعار السلع األساسية، والتي 
تعتمد عليها أغلب الدول اإلفريقية))).

من أجل تحقيق األهداف اإلنمائية المتعلقة 
بالتغذية – خطى ضعيفة:

وإصراراً على العمل م���ن أجل بلوغ التنمية 
المطلوبة؛ يعك���ف القادة األفارق���ة على بلورة 
؛ من خالل إعداد أجندة عام  تصّوٍر استراتيجيٍّ
2063م للتنمية، والت���ي تهدف إلى بناء االكتفاء 
الذات���ي وتحقيق األمن الغذائ���ي؛ بالتركيز في 

التحويل الزراعي.
وعليه؛ يتعي���ن على القارة اإلفريقية، متمثلة 
في االتحاد اإلفريق���ي، مواجهة تحديات كبيرة، 
أهمها: تهيئة بيئة مس���تقرة، وتس���يير أحس���ن 
ل���إلدارات )تجس���يد مفهوم الحكم الراش���د(، 
ومشاركة أكبر من القطاع الخاص، وإيالء اهتماٍم 
أكبٍر لمش���اركة المرأة، واالستثمار في البحوث 
والتكنولوجيا لتعزيز إنتاجية المزارعين، يُضاف 
إلى ذلك: مواجهة كلٍّ من االنكماش االقتصادي 
الحالي، وتقلبات أس���عار األغذية، اللَذين أعاَقا 

بشكٍل مباشٍر وتيرة التنمية.
وفي هذا االتجاه نالحظ بعض الخطوات:

- أطل���ق االتح���اد اإلفريق���ي »البرنام���ج 
الش���امل للتنمية الزراعية ف���ي إفريقيا« التابع 
للش���راكة الجديدة من أجل التنمية في إفريقيا 
)النيباد(، من أجل اس���تدامة الجهود التنموية، 
كإطاٍر لتحقيق النم���ّو الزراعّي والتنمية الريفية 
واألم���ن الغذائي ف���ي اإلقلي���م اإلفريقي، وقد 
حظي البرنامج بالمصادقة على مستوى الوزراء 
األفارقة المجتمعين في دورٍة خاّصٍة من مؤتمر 

المنظمة اإلقليمي إلفريقيا بروما سنة 2002م.
- كم���ا تؤكد مفوض���ة االتح���اد اإلفريقي 

)4) الم�شدر ال�شابق نف�شه.
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RODA- لالقتصاد الريفي والزراعة))) السيدة
BISTOMOSIMI ف���ي مناس���بات عدة: أّن 
القض���اء على الفق���ر والجوع يبق���ى أكبر تحدٍّ 
شامٍل يواجهه العالم اليوم، ويعّد مطلباً ضرورّياً 
لتحقي���ق التنمية المس���تدامة؛ إذ أّن الحّد من 
الفقر يُعّد مهّمة معق���دة، تتطلب تضافر جهوٍد 
عدٍة في بلدان الق���ارة، وفي مختلف المجاالت، 
االجتماعي، مروراً  والنش���اط  باالقتصاد،  بدءاً 

بالمجال السياسي، والبيئي.
- ونظ���راً إل���ى ارتف���اع مع���دالت النم���و 
الس���كاني، حيث يقّدر عدد س���كان إفريقيا ب�    
274 721 154 1)))، خصوص���اً في العديد من 
البلدان المتأثرة بس���وء التغذي���ة، ركز التقرير 
اإلفريقي للتنمية البشرية )2012م( في الكيفية 
الت���ي يمكن به���ا المضي ُقدماً ف���ي بناء األمن 
الغذائ���ي في الق���ارة، من خالل وض���ع برامج 
التنمية الوطنية لزي���ادة اإلنتاجية الزراعية بين 
المزارعين الصغار، وتحسين التغذية لدى المرأة 
واألطف���ال، وبناء نُظٍم معيش���يٍة مرنة، وتمكين 

المرأة والفقراء في المناطق الريفية.
- من جانبه؛ يقترح البرنامج اإلنمائي لألمم 
المتحدة، في أول تقاريره عن التنمية البش���رية 
في إفريقيا، مركزاً في: »األمن الغذائي كوسيلة 
لتحسين جودة الحياة للجميع«: اتخاذ إجراءاٍت 
فّعال���ة، تتمث���ل في: زي���ادة اإلنت���اج الزراعي، 
واالس���تثمار في مجال البحوث والبنى التحتية، 

والمساهمات، والثورة الخضراء في إفريقيا))).

)1) الم�شدر ال�شابق نف�شه.

http://www.statistiques-mondiales.com/  (2(
afrique.htm

)3) مجلة )التمويل والتنمية): مجلة ف�شلية ت�شدر عن �شندوق 
النقد الدولي، يونيو )201 م - عدد 3) - رقم 2، �ض 9.

http://www.imf.org/external/arabic/pubs/ft/
pdf/fd0616.pdf/06/fandd/2016

ثالث���اً: النمّو االقتص���ادي والتنمية بوصفه 
رهاناً لتحقيق األمن الغذائي في القارة السمراء:
ف���ي بادئ األم���ر؛ ينبغي أن نش���ير إلى أّن 
إفريقيا عاش���ت على مدى عقَدين )منذ س���نة 
2000م تقريب���اً( في تقّدٍم مالح���ٍظ للتنمية؛ إذ 
ارتفعت مس���تويات الدخل، وانخفضت معدالت 
الفقر، وتراجعت مع���دالت وفيات األطفال في 
إفريقيا جن���وب الصحراء، وتحّس���نت خدمات 
الصحة والتعليم، وكلها مكاسب ساهمت- بشكٍل 
مباش���ٍر وغير مباش���ر- في تقليل حّدة الفقر 

والالأمن الغذائي.
وحين تس���ارعت وتيرة النمو؛ بدأ مس���توى 
الفقر ينخفض، وانخفضت نسبة السكان الذين 
يعيش���ون في فقٍر مدقع )أق���ّل من1,90  دوالر 
يومّياً بأسعار سنة 2011م الثابتة( من 61% سنة 
1993م إلى 43% سنة 2012م، أي أنها تراجعت 
بنقطٍة مئويٍة واحدة س���نوّياً منذ س���نة 2000م، 
وتراجع الفقر بمعدل أعل���ى في بعض البلدان، 
كالس���نغال، ولم يتراجع في بل���دان أخرى، مثل 

جمهورية الكونغو الديمقراطية))).
الشكل )4(: تطور مؤشرات التنمية البشرية 

في إفريقيا))):

أم���ا خدم���ات الصح���ة، فمن���ذ منتصف 
التسعينيات انخفضت نسبة وفيات األطفال قبل 
بلوغهم سّن الخامسة بما يزيد على النصف، أي 
من 17% إلى 8% سنة 2014م؛ حسب إحصائيات 

)4) الم�شدر ال�شابق نف�شه.

))) مجلة )التمويل والتنمية)، م�شدر �شابق.
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البنك الدولي.
هذا التحّسن في مؤشرات التنمية البشرية 
راجع بالدرجة األولى إلى: التغيرات االقتصادية 

الهيكلية في العقد األخير، ونذكر منها: 
واالجتماعية:  االقتصادية  السياس���ات   -
حيث أصبحت اإلدارة االقتصادية أكثر عصرنة 
وفعالية، م���ع زيادة مرونة أس���عار الصرف، 
وتراجع التضخ���م، وانخفاض معدالت العجز 
في الموازنات، وارتفاع مستويات االحتياطيات 
بالنق���د األجنبي، وتقلّ���ص دور الدولة لتتيح 
المجال أمام نُُظ���ٍم اقتصاديٍة كثيرٍة  القتصاد 
الس���وق؛ إذ تخلصت كثيٌر من الحكومات من 
التش���وهات التي كانت تع���وق النمو؛ ما أدى 
إل���ى  انفتاح التج���ارة، وزي���ادة االختيارات 
البيروقراطية،  وتراجعت  للمزارعين،  المتاحة 
وانخفض���ت تكلف���ة مزاولة األعم���ال، وكلها 
أسباب مّكنت عدداً كبيراً من الدول اإلفريقية 
م���ن تجّنب ع���دة صدم���ات اقتصادية  في 
الس���نوات األخيرة، بما فيها أزمة الغذاء سنة 
2007م، واألزمة المالي���ة العالمية 2008م – 

2009م))).
- الَحْوكمة: تُعّد الحوكمة من أهم مؤشرات 
التنمية، فقد تحّسنت الحوكمة بصورٍة مالحظٍة 
ف���ي كثيٍر من البل���دان؛ وفقاً لمس���تودع الفكر 
؛ إذ قف���زت   Freedom Houseاألمريك���ي
ع���دٌد من األنظمة الديمقراطي���ة المنتخبة في 
إفريقي���ا من أربعة أنظمة ف���ي 1990م إلى 23 
نظاماً الي���وم، وهذا راجع إلى ترس���يخ مبادئ 
الديمقراطي���ة، لك���ن ال يزال الطري���ق طوياًل 
أمام األنظمة الديمقراطية الجديدة لتصل إلى 

)1) مجلة )التمويل والتنمية)، يونيو)201  - العدد 3)، الرقم 
http://www.imf.org/external/arabic/  .( �ض   ،2

 pdf/fd0616.pdf/06/pubs/ft/fandd/2016

مرحلة االكتمال أو األمثلية.
بينما تظهر الف���روق في جودة الحوكمة من 
خالل مؤش���رات الحوكمة العالمية التي يضعها 
البن���ك الدول���ي كّل س���نة، ففي س���نة 2014م 
كان متوس���ط ترتي���ب الحوكمة ف���ي األنظمة 
الديمقراطي���ة- البالغ عدده���ا 23 نظاماً في 
إفريقيا جنوب الصحراء- هو 242 على مستوى 

العالم))).
الشكل )5(: الديمقراطية في العالم 

وتحّسن الحوكمة في إفريقيا))):

- النم���ّو االقتص���ادي: العام���ل األب���رز 
النخفاض���ه تدريجّي���اً في الس���نوات القليلة 
الماضية هو التباطؤ الحاّد للتجارة بين الصين 
وإفريقيا، وانكماش كبير في اقتصاديات بعض 
ال���دول التي تعّد من الش���ركاء الرئيس���يين 
التجاريي���ن للصين، مثل: أنغ���وال وجمهورية 
الكونغ���و وغينيا االس���توائية وجنوب إفريقيا 
وزامبي���ا، وتركي���ز الصي���ن ف���ي اقتصادها 
المحل���ي)))، ويُذكر أّن التج���ارة الثنائية بين 

)2) الم�شدر ال�شابق نف�شه، �ض 9.

Electoral Democracies- الفكر   م�شتودع  )3) الم�شدر: 
 ،Freedom in the World, House Freedom

 ،2 الرقم   ،(3 العدد   - ي��ون��ي��و)201   والتنمية)،  )التمويل 
م�شدر �شابق، �ض 29.

وال�شندوق  المتحدة  ل��الأم��م  وال��زراع��ة  الأغ��ذي��ة  )4) منظمة 
الدولي للتنمية الزراعية وبرنامج الأغذية العالمي - )201، 
حالة انعدام الأمن الغذائي في العالم –  )201...، م�شدر 
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الصي���ن وإفريقيا كانت قد نم���ت من 10.6 
مليارات دوالر في عام 2000م، إلى 160 مليار 

دوالر في عام 2011م))).
الشكل )6(: تطور نمو اجمالي الناتج 

المحلي )%())):

�شابق، �ض 9.

http://alkhaleejonline.net/ اإفريقيا.  تغزو  )1) ال�شين 
 /articles/1432365433392009500

�شابق،  م�شدر  والتنمية)،  )التمويل  مجلة  )2) الم�شدر: 
يونيو)201  - عدد 3)، رقم 2، �ض 29. 

ومع تباطؤ النمو؛ هبطت أسعار السلع األولية 
كثيراً؛ مع العلم ب���أّن إفريقيا تعتمد على تجارة 
المع���ادن بالدرجة األولى، فانخفضت أس���عار 
الذرة والنح���اس والقطن بما يزي���د على %20 
منذ عام 2013م، وهبطت أسعار الحديد الخام 
والنفط بأكثر م���ن 50%، وكان لهذا التراجع في 
األسعار تأثيٌر واسع النطاق على توظيف العمالة، 
وأسعار الصرف، واالحتياطيات بالنقد األجنبي. 
وكان لهذه العوامل آثاٌر سلبية، خصوصاً على 
البلدان المنتجة للنفط، كأنغوال ونيجيريا، وغيرها 
من البلدان التي تصّدر الحديد الخام، مثل ليبيريا 
وسيراليون وجنوب إفريقيا، والنحاس، كجمهورية 
الكونغ���و وجنوب إفريقيا وزامبيا، واأللماس، مثل 

بوتسوانا وناميبيا وجنوب إفريقيا))).

)3) ورقة مفاهيمية حول: يوم الأمن الغذائي والتغذية في الدول 
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تفاوؤل  نظرة  اإفريقيا..  ا�ضتجابة 
تتجّلى في االأفق:

في بادئ األمر؛ تجدر اإلش���ارة إلى الجهود 
الت���ي بذلتها، وال تزال تبذله���ا، حكومات الدول 
اإلفريقية من أجل الح���ّد من حّدة الفقر وتوفير 

الغذاء للجميع. 
 ورّداً على الوضع غير المقبول للجوع وسوء 
اإلفريقية  الحكوم���ات  رؤس���اء  اعتمد  التغذية؛ 
إعالن مابوت���و عام 2003م، من خ���الل برنامج 
التنمية الزراعية الش���املة إلفريقيا، وفي أبريل 
2004م ُعقد مؤتمٌر إفريقيٌّ جامع في كمباال تحت 
شعار: »ضمان األمن الغذائي والتغذية في إفريقيا 
بحلول عام  2020م«، وفي ديسمبر 2006م جاءت 
قرارات قمة أبوجا لألمن الغذائي تحت ش���عار: 
»يجب على إفريقيا إطعام نفس���ها، وال ينبغي أن 
يذهب أّي طفل إلى الفراش جائعاً«، وفي أكتوبر 
2010م تّم إطالق الي���وم العالمي لألمن الغذائي 
والتغذي���ة في إفريقيا في ماالوي يوم 30 أكتوبر، 
كما التزم وزراء ومسؤولو الصحة األفارقة بالعمل 
باالقتراحات الت���ي خلص إليها المؤتمر)))، وهذه 
كلها تظاهرات تدّل على أّن إفريقيا قد استجابت 

من أجل تحقيق اكتفاٍء ذاتيٍّ كافٍل للجميع.
العم�د الفقري للتنمية:

إّن االس���تثمار في البيئة الزراعية هو العمود 
الفقري للتنمية، حيث يس���اهم ف���ي نمّو الدخل 
أكثر من أّي قطاٍع آخر، وخصوصاً للفقراء الذين 
يعيش���ون في المناطق الريفية، إذ تبّين عدٌد من 
الدراس���ات أّن التجارة الزراعية تقلّل من الفقر 
والج���وع عموماً، ع���ن طريق زي���ادة اإلمدادات 
الغذائية وطرق الوصول إليها؛ مما يزيد من نسبة 

اأجل  الإفريقية من  البينية  التجارة  الإفريقية، ال�شتثمار في 
اأمن الغذاء والتغذية، النيباد، 30 اأكتوبر 2011م، �ض 9.

)1) الم�شدر ال�شابق نف�شه.

الصادرات ب���� 1%؛ مما يؤثر إيجاب���اً على النمّو 
االقتصادي.

وتظهر نتائج الدراس���ة الت���ي أجرتها النيباد 
ع���ام 2000م: أّن المتوق���ع أن يزيد الطلب على 
الس���لع اإلفريقية خالل السنوات العشر المقبلة؛ 
من خالل زيادة الطلب عل���ى الغذاء في إفريقيا 
من 50 مليار دوالر إلى 150 مليار دوالر، وبحلول 
2030م يمك���ن للمزارعين الحص���ول على دخٍل 
يُتوق���ع أن يصل إلى 4 مليارات دوالر من إجمالي 
الصادرات، هذه الدراسة اعتمدت على مجهودات 
وسياس���ات البنك الدولي في القارة الس���مراء، 
إضافة إلى المس���اعدات التي ُق���ّدرت ب� 11.6 
مليار دوالر لتمويل 103 مشروعات سنة 2016م، 
وشملت المس���اندة 1.2 مليار دوالر من قروض 
البنك الدولي لإلنشاء والتعمير، و 10.4 مليارات 

دوالر من ارتباطات المؤسسة الدولية للتنمية.
كانت القطاعات التي حصلت على أكبر تمويل 
هي: اإلدارة العامة والقانون والعدالة )3 مليارات 
دوالر(، والصح����ة والخدمات االجتماعية األخرى 
)2.8 مليار دوالر(، والنقل )1.2 مليار دوالر())).

هذه الزيادة في الطلب على السلع اإلفريقية 
راجعة إلى تعزيز اإلنتاجي���ة واإلنتاج للمزارعين 
األفارقة؛ إذ يس���اعد البن���ك أصحاب الحيازات 
الصغي���رة من خالل برامج تمّول االس���تثمار في 
���نة، وتنفيذ حلوٍل زراعيٍة  مجال التقنيات المحسَّ
تراعي تغيُّر المناخ، وجعل الزراعة أكثر استدامة 

من الناحية البيئية.
وتش���تمل المش���روعات التي تّمت الموافقة 
عليها في هذه السنة المالية على مساندة مشتركة 
بين البنك ومؤسس���ة التموي���ل الدولية لتطوير 
سالس���ل للقيمة- تنافسية، وموّجهة تجارّياً- في 

http://www.  ,2016/08/consulté le 16 (2(
albankaldawli.org/ar/about/annual-report/

 ,regions/afr
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الكاميرون، كما تس���اند زي���ادة وتكثيف إنتاجية 
قطاَعي الزراعة والثروة الحيوانية في رواندا))).
الشكل )7(: إقراض البنك الدولي لإلنشاء 
والتعمير والمؤسسة الدولية للتنمية لمؤسسات 

إفريقيا حسب القطاعات- للسنة المالية 
2015م))):

تق���ّدر الحصة المخّصص���ة للنهوض بقطاع 
الزراع���ة والصي���د 8%؛ من إجمال���ي الميزانية 

المقدرة ب� 11.6 مليار دوالر.
كما أُنشئت شبكات ووضعت سياسات لتعزيز 
التعليم، ومعالجة فيروس نقص المناعة البشرية 
)VIH(، واألمراض األخرى، من أجل الس���المة 

االجتماعية. 
وعلى الرغم من هذه التغيرات الهيكلية للسياسة 
االجتماعي���ة؛ فإّن المع���دالت اإلجمالية للفقر في 
القارة ال تزال حوالي 48%، صحيٌح أّن معظم البلدان 
اإلفريقي���ة أح���رزت تقّدماً على ه���دٍف واحٍد من 
األهداف اإلنمائية لأللفية)))، أال وهو: القضاء على 
الفق���ر المدقع والجوع، لكن هناك الكثير من العمل 

)1) نف�شه.  الم�شدر ال�شابق 

http://www.albankaldawli.org/ar/ )2) الم�شدر: 
about/annual-report/regions/afr#3

)3) تتلخ�س اأهداف االألفية في: الق�صاء على الفقر المدقع والجوع، 
تحقيق تعميم التعليم البتدائي، تعزيز الم�شاواة بين الجن�شين، 
وتمكين المراأة، تقليل وفيات الأطفال، تح�شين ال�شحة النف�شية، 
ال�شتدامة  كفالة  الأخرى،  مكافحة الإيدز والمالريا والأمرا�ض 

البيئية، اإقامة �صراكة عالمية من اأجل التنمية.

يجب القيام به لضمان مستوى أفضل لحياة الشعوب 
اإلفريقية، وباإلضافة إلى ذلك؛ فإّن تحقيق التنمية 
المس���تدامة يكون ممكن���اً إذا كان للدول اإلفريقية 
ق���درة على توّقع ح���االت الصدم���ات والتحديات 
المقبلة، مثل تغي���ر المناخ، واألزمات الصحية، مثل 
تفش���ي اإليبوال في غرب إفريقي���ا مؤخراً، واندالع 

حاالت النزاع، وعدم االستقرار. 
تج���در اإلش���ارة إل���ى أّن عدداً م���ن الدول 
اإلفريقية أحرزت تقدماً نسبّياً في تحقيق األمن 
الغذائ���ي، والح���ّد من الفقر، مث���ل غامبيا التي 
انخفضت مس���تويات الفقر فيها بنسبة 32% بين 
عاَم���ي 1990م و 2010م، حيث تركزت جهودها 

في الزراعة وتحسين سبل الحياة الريفية))).
الخاتمة: 

قطعت إفريقيا أش���واطاً كبي���رًة لتحقيق أهداف 
األلفية، لكن الطريق ال يزال طوياًل لعدة أسباب، منها: 
- صعوبة تأسيس شركات تجارية؛ إذ يستغرق 

ذلك وقتاً طوياًل.
- االفتقار إلى القدرات الزراعية التي تضبط 

المعروض من السلع الزراعية.
- االفتقار إلى نُُظم معلومات السوق.

- السياسات والحواجز الجمركية التي أثقلت 
كاهل المزارعين وصغار التجار.

لم تنج���ح إفريقيا في الماضي في حّل هذه 
المش���كالت، لكنها تخطو خطوات إيجابية من 
أجل إطعام نفس���ها، والحّل الجوهري يكمن في 
الثروة الزراعية التي تزخر بها القارة الس���مراء، 
فال س���بيل أمام القارة اإلفريقي���ة إال النهوض 
بالزراع���ة؛ تحقيق���اً لألمن الغذائ���ي، والتنمية 

المستدامة �

 Rapport des progrés sur les OMD en Afrique, (4(
 Évaluation des progrès accomplis en Afrique
 dans la réalisation des OMD, septembre

5-74-61-99944-2015, ISBN : 978
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الالجئون في إفريقيا وتحديات المهجر

الع�ش�و األ ُتخ�شع اأّي �ش�خ�ٍش لإجراءات، كالمنع من 

عب�ور الحدود اأو الإبع�اد اأو الطرد، وه�ي اإجراءات قد 

ت�ش�طر الاجئ للعودة، اأو البقاء في بلٍد تتعر�ش فيه 

حياته اأو �شامته اأو حريته للخطر.

وقد وّقعت على ه���ذه االتفاقية وصادقت عليها 
)45( دول���ة، في حين أنَّ أربع دوٍل وافقت ولم تصادق 
عليه���ا، وخمس دوٍل أخرى لم توافق ولم تصادق على 

ت  )منظم�ة ن�شّ الإفريق�ّي  التح�اد  اتفاقي�ة 

)1969م(،  لع�ام  الإفريقي�ة(  الوح�دة 

�ة بم�شكات الاجئين،  التي تحكم المظاهر الخا�شّ

ف�ي »مادتها الثانية«، على اأّن الدول الأع�ش�اء الموّقعة 

عل�ى التفاقي�ة تتعهد بمن�ح حّق اللتج�اء لاجئين، 

ويعّد ذلك عمًا �ش�لمّيًا اإن�شانّيًا، ول يمكن اأن يعتبر من 

جان�ب اأية دول�ٍة عمًا غير وّدي، ويج�ب على الدولة 

د. محمد الب�شير اأحمد مو�شى
باحث في الدرا�شات الإفريقية والقانونية، ت�شاد
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غي���ر مقيدة ل���دى المفوضية، وعج���زت المفوضية 
الس���امية واالتحاد اإلفريقّي عن تقديم أرقاٍم حقيقيٍة 
ألع���داد الالجئين، وبذلك أخفقتَ���ا بصورٍة كبيرٍة في 
تقدي���م المعونة والدعم األساس���ّي لهؤالء الالجئين؛ 

مقارنًة بأوضاع الالجئين في القارات األخرى.
أماكن تمركز الالجئين بالقارة اإلفريقية )جنوب 

الصحراء(، وتوزيعاتهم في ضوء أرقام )األوتشا())):

»الالجئين«  حول  االإفريقية  االتفاقية 
وه�ضا�ضة الو�ضع في الدول االإفريقية:

من���ذ توقيع الغالبية العظمى من الدول اإلفريقية 
على هذه االتفاقية وملحقاتها؛ ظهرت بعض الثغرات 
الت���ي أّدت إلى ضعف التزام بع���ض الدول اإلفريقية 
به���ا، أو التقي���د بتنفيذ بنودها، كما ف���ي حالة دولة 
جنوب إفريقيا، وتعاملها القاس���ي مع الالجئين إليها 
من الدول اإلفريقية المختلفة، وبخاصة دول الجوار، 
حيث لجأ عدٌد من الزيمبابويين، خالل الفترة )2000م 

المتحدة،  باالأمم  لالجئين  ال�صامية  المفو�صية  )2) الم�صدر: 
النداء العالمي لعام )201م.

االتفاقية بعد.
وتش���ّكل هذه االتفاقية أرضي���ة خصبة تتعامل 
بها ع���دٌد من الدول اإلفريقية م���ع قضية الالجئين، 
حيث تعّد القارة اإلفريقي���ة، وبخاّصة منطقة جنوب 
الصحراء، من أكثر المناطق التي تش���هد تزايداً في 
أعداد الالجئين، بما نسبته 26% من إجمالّي الالجئين 
في العالم)))، وهي نس���بٌة كبي���رة، مع أنها غير ثابتة، 
فم���ا تزال األس���باب المؤدية إلى اللج���وء قائمًة في 
دول المنطق���ة، في دولة جنوب الس���ودان، وإفريقيا 
البحريات  ومنطقة  الديمقراطية،  والكونغو  الوسطى، 
عموم���اً، وبرغم أنه كانت هنال���ك توّقعات بانخفاض 
أعداد الالجئين في عام 2015م إلى )14.09( مليوناً؛ 
بدالً م���ن )15.01( مليوناً في ع���ام )2014م(، فإّن 
زيادة وتيرة الحرب في كلٍّ من: دولة جنوب السودان، 
وش���رَقي الكنغو الديمقراطية، واضطراب الوضع في 
دولة بوروندي، واستمرار األزمة في إفريقيا الوسطى، 
لم تس���اعد على تحّق���ق هذه التوقع���ات، بل تأزمت 
أوضاع الالجئين بع���د أن تقلّصت جهود مكتب األمم 
المتحدة لتنسيق الش���ؤون اإلنسانية )OCHA( في 
بعض المناطق، أو تراجعت بصورٍة كبيرة، وقد أعلنت 
ع���ن عدم قدرتها عل���ى دعم الالجئين م���ن إفريقيا 
الوسطى في مخيمات جنوب تشاد بسبب قلّة الموارد.
وم���ع أّن أرق���ام الالجئين غير المس���جلين في 
المفوضية الس���امية تصل إلى أكثر من مليونَي الجٍئ 
ف���ي عموم القارة؛ فما يزال كثي���ٌر من الجئي منظمة 
»بوكو حرام« في غرب تشاد والكاميرون والنيجر غير 
مقيدين في س���جالت المفوضية، وكذا الحال لدولة 
جنوب الس���ودان والكونغو، باإلضاف���ة إلى األزمات 
اإلفريقية القديمة في كلٍّ م���ن الصومال والصحراء 
الغربي���ة ومالي والنيج���ر، والجئي غرب الس���ودان 
)دارف���ور( الموجودين في ش���رق إفريقيا الوس���طى 
وتشاد، فما تزال نسبة غير قليلة من هذه المجموعات 

.http://www.unhcr.org/africa.html  (1(
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– 2010م( بسبب األوضاع المعيشية في بالدهم، إلى 
جن���وب إفريقيا، فتّم اعتقال عدٌد منهم والزّج بهم في 
السجون ثّم ترحيلهم إلى بلدهم، ولم يستفد سوى قلّة 
قليلة من هؤالء من االتفاقي���ة اإلفريقية حول حقوق 
الالجئين، واالتفاقية الدولية لالجئين لعام )1951م(، 

بحجة أّن مفهوم »الالجئ« ال ينطبق على هؤالء))).
تلجأ بعض  الدول����ة اإلفريقي����ة؛  ولهشاش����ة 
الحكوم����ات إلى اتخاذ تدابير ق����د تتعارض مع ما 
التزمت به م����ن التزامات إقليمي����ة أو دولية فيما 
يتعل����ق بحقوق الالجئين، وحال����ة الجئي زيمبابوي 
واحدةٌ من تلك الحاالت الكثيرة في القارة اإلفريقية 
الت����ي يتّم فيه����ا اختراق نصوص ه����ذه االتفاقية، 
ومنها ما قامت به دول����ة أنغوال مع الجئي الكونغو 
الديمقراطية، حي����ث تّم احتجازهم وترحيلهم على 
غرار جن����وب إفريقي����ا، وهو ما يتناف����ى مع روح 

االتفاقية اإلفريقية))).
وهذه الح���االت نجدها تتكرر ف���ي دول جنوب 
القارة تحديداً؛ بعك���س المناطق األخرى في القارة 
التي اس���تقبلت أعداداً ال يُستهان بها من الالجئين، 
س���واء في ش���رقها، مثل كينيا وتنزانيا والس���ودان 
وأوغندا وغيرها، أو في الوس���ط والغرب والشمال، 
بل تعّدت مرحلة اس���تقبال الالجئين واس���تضافتهم 
إل���ى مرحلة إدماج الالجئين ف���ي المجتمع المحلّي 
طواعية، كما في حاالت الس���ودان لدول الجوار)))، 
بالنس���بة  وتنزانيا  للصوماليي���ن،  بالنس���بة  وكينيا 

)1) األيك�صاندر بيت�س: ه�صا�صة الدول وو�صع الالجئين والهجرة 
بحثًا عن البقاء، ن�شرة الهجرة الق�شرية، عدد )43)- يوليو 

2013م، �ض 4.

)2) األيك�شاندر بيت�ض، مرجع �شابق، �ض ).

)3) هجرة وا�شتيطان اأعداد كبيرة من القبائل من غرب اإفريقيا 
ال�شودانية  الهوية  وت�شكيل  العوامل،  من  لعدد  ال�شودان  في 
اإبراهيم: الغّرابة،  الموحدة اليوم، د. عبد اهلل عبد الماجد 
الجماعات التي هاجرت من غرب اإفريقيا وا�شتوطنت �شودان 
وادي النيل ودورهم في تكوين الهوّية ال�شودانية، دار الحاوي 

للطباعة والن�صر، ط1، )141ه� / )199م، �ض 39.

للبورونديي���ن والكونغوليي���ن، وأوغن���دا بالنس���بة 
السودان، وغيرها  والروانديين وجنوبي  للبورونديين 

من دول الجوار.
ب���ل خطت أوغندا مراحل بعيدة في قضية العمل 
والتوظيف لالجئي دول الجوار، دون تمييٍز أو تهميش، 
فبدالً من إجبار الالجئين على المكث في المخيمات؛ 
اختارت أوغن���دا مبدأ الش���مولية واإلدماج بدالً من 
اإلقص���اء والتهمي���ش، فأتاحت لهم حق���وق العمل 

والدراسة وحرية التنقل والحركة.
وتس���تضيف أوغندا- وفقاً لبعض اإلحصائيات- 
أكث���ر من )500( أل���ف الجئ، مائة أل���ف )100( أو 
يزيدون في ع���ام )2015م(، ومعظمه���م من الكونغو 
الديمقراطية وبوروندي وجنوب السودان)))، وقد بنت 
أوغندا سياسة اإلدماج بدالً من التهميش على محاور 
أساس���ية ثالثة، وبتمويٍل ودعٍم م���ن منظمات األمم 
المتحدة، باإلضافة إلى المنظمات الكنس���ية، وبإرادٍة 

حكوميٍة خالصة، وتتمّثل هذه المحاور في:
1 - المس���اواة والحوار، والدعم المتبادل، وهذا 

يدفع تلقائّياً إلى الدولة المجتمعية.
2 - دعم وس���ائل الكسب لتحقيق االستدامة في 
الموارد، وذلك مراعاًة للنواحي الثقافية واالقتصادية 

لكّل مجتمٍع من مجتمعات اللجوء الثالثة.
3 - إدراج الالجئين ضمن الخدمات التي تقّدمها 
حكوم���ات األقاليم أو المحافظ���ات، وخصوصاً فيما 

يتعلق بالصحة والتعليم))).

لالجئين،  الرزق  ك�صب  و�صبل  االإبداع  اإي:  كاالبريا  )4) اأي�صتون 
ملحق ن�صرة الهجرة الق�صرية حول االإبداع والالجئين، العدد 

)20) – 2014م. �ض 20.
 www.fmreview.org/innovation/eastoncalabria,  
 )Innovation and refugee livelihoods: a

.)historical perspective

مقاربة  زيمور:  وليا  �شوفينير  وتيموثي  كليمنت�ض،  ت  ))) كيلي 
ن�صرة  للالجئين،  الذاتي  االعتماد  مع  التعامل  في  اأوغ��ن��دا 
التهجير  ال�شت�شرافي:  التفكير   -((2( ع  الق�شرية،  الهجرة 

والنتقال والحلول، مايو )201م، �ض 9.
www.fmreview.org/ar/solitions
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من وسائل المنظمات 
التنصيرية: البرامج الثقافية 
الليلية، ومراكز التدريب 

المهنّي والفنّي، كما في مخيم 
»داداب« لالجئين الصوماليين 

في كينيا

دول  في  الالجئين  توطين  اإعادة  �ضيا�ضة 
الجوار:

ترتفع نسبة الدولة المخفقة )الفاشلة( في القارة 
اإلفريقية ج���ّراء األزمات المتصاع���دة في عدٍد من 
المناطق، وتحديداً في الشرق والوسط والغرب، حيث 
توجد في القارة اإلفريقي���ة اليوم )16( دولة مخفقة 
)فاش���لة( من إجمال���ي )20( دولة ف���ي العالم، وهي 
نس���بة مقلقة جّداً من عدٍد من النواحي، وخصوصاً 
في الجزئية التي تعنينا في هذه المقالة، وهي قضية 
»اللجوء«، فمعظم هذه الدول الفاش���لة لديها الجئون 
في دول الج���وار، ومع أّن معايير »الدولة الفاش���لة« 
معايير غربية، كما أنها معايير نس���بّية، فإنها تصدق 
في حاالت بعض الدول، كما في دولة جنوب السودان 
الوليدة، حيث ُولدت فاش���لة، وما تزال تعاني اإلخفاق 
والفشل، وكذلك تعّد دولة إفريقيا الوسطى اليوم من 

الدول المخفقة )الفاشلة(.
ولعّل الضع���ف الناتج لدى هذه الدول، باإلضافة 
إلى المنظمات اإلقليمية، كاالتحاد اإلفريقي وغيرها، 
بخصوص تحسين أوضاع الالجئين، شّجع على إيجاد 
سياسٍة جديدٍة لدى بعض المنظمات الدولية، وبخاصة 
»المفوضية الس���امية لالجئين«، وهي إعادة تش���كيل 
الخريط���ة الديموغرافية لدول الق���ارة، وذلك بإعادة 
توطين بعض كيانات الالجئين في الدول المستضيفة 
على حساب تهيئة األوضاع للعودة الطوعية إلى الديار، 
واس���تمرار أمد بعض المخيمات لعشرات السنوات، 
كما في مخيمات الجئي: )جنوب الس���ودان، والكونغو 
الديمقراطية، والصحراء الغربية، والصومال(، وكأنها 
سياس���ة لكس���ر اتفاقية )برلين 1818م(، فأصبحت 
قضية حمل الالجئ لجنس���ية الدولة الجارة، والتنقل 
بين هذه ال���دول بكّل حرية، أمراً مش���اعاً في بعض 
دول القارة، وهي بال ش���ك السياس���ة المطلوبة من 
دول الق���ارة؛ بحكم أّن األصل عدم وجود حواجز بين 
دول القارة، وحري���ة التنقل والتملك بين المجموعات 
المختلفة، وبخاّصة ذات اإلثنية الواحدة التي تجزأت 

من ِقبل المس���تعمر إلى دول، كما في حاالت قبائل: 
الطوارق والبايا والمساي، وغيرها من القبائل الكبيرة 
ذات االنتش���ار العريض في ع���دٍد من دول القارة، إال 
أنها من الجانب اآلخر تس���ّبب إش���كاليات في بعض 

الدول والمناطق والتجمعات العقدية.
فهذه اإليجابية التي تكمن في العودة إلى األصل، 
وهي حرية التنقل للف���رد، والعيش اآلمن حيث أراد، 
تمَّ توظيفها من ِقبل مجلس الكنائس العالمي، وبدعم 
منظمات األمم المتح���دة بطريقٍة مغايرة، فالالجئون 
على س���بيل المثال من دولة الكونغ���و الديمقراطية، 
وبعض العاملين في منظمات األمم المتحدة من دولة 
توغو، تّم توطينهم بطريقة ذكية في دولة النيجر، مما 
ساهم في تقليص نسبة المسلمين في هذه الدولة من 

100% إلى 98%- حسب بعض اإلحصاءات-.
وهي سياس���ة تطّبق أيضاً في ش���رق السودان، 
لك���ن بطريقة مغايرة، وهي قضي���ة توطين الالجئين 
اإلريتريين بش���رق الس���ودان وإغالق ب���اب العودة، 

ودمجهم مع المجتمع السوداني في الشرق.
وتتجلّى هذه السياسة أيضاً في إفريقيا الوسطى، 
حيث حدثت في عام )1994م( مجزرة للمس���لمين في 
غ���رب البالد؛ مم���ا اضطروهم إلى الهج���رة لدولة 
تش���اد، تحديداً في منطقة »قوري«، واستوطن هؤالء 
الالجئون في هذه المنطقة حتى األحداث األخيرة في 
)2013م(، فجاءت دفع���ات جديدة إلى هذه المنطقة 
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لكي تطبق السياس���ة نفس���ها التي حدثت في شرق 
الس���ودان؛ بتفريغ ه���ذه الدول���ة- المصنفة تصنيفاً 
واضح���اً لديهم بوصفها مناطق نفوٍذ للكنيس���ة- من 
المس���لمين، وهذا ما جعل دولة تشاد من ضمن أكبر 
عشر دول تس���تضيف الالجئين في العالم؛ بناًء على 

تقرير منظمة العفو الدولية، كما في الشكل اآلتي:

وتحديات  اإفريقيا  في  اللجوء  ظاهرة 
تغيير المعتقدات والقيم واالأخالق:

إذا كانت ظاه���رة اللجوء تصّن���ف عالمّياً بأنها 
ظاه���رة عالمية، وأزمة ت���ؤرق المجتمعات المختلفة، 
دون وجود عالٍج فّعاٍل لها في الوقت القريب، فإّن لهذه 
الظاهرة- كغيرها من الظواهر- جانباً إيجابّياً وآخر 
س���لبّياً، خصوصاً إذا ما نظرنا إلى قضية المعتقدات 
والقيم وغيرها من الثوابت للمجتمعات التي لجأ إليها 
األفراد، ولذا أصبحت هاجس���اً لدى عدٍد من الدول 
اإلفريقية التي تخش���ى من تدف���ق الالجئين بصورٍة 
كبيرة، كما في دولة جن���وب إفريقيا، حينما أصدرت 

قرارات تعسفية بحّق الالجئين))).
وكذلك؛ دول أخرى تش���ّدد على الالجئين بصورٍة 
تخال���ف ما وافقت وصادقت عليه من مواثيق إقليمية 
ودولي���ة تعطي الحماية لالجئ أّي���اً كان ِعرقه ودينه، 

www.amnesty.org/ar/countries/africa/south-  (1(
africa/report-south-africa

كما في حالة الكاميرون مع الجئي إفريقيا الوسطى، 
والجئي نيجيريا بسبب أزمة »بوكو حرام«.

ويتوج���ب علينا، لدراس���ة ح���االت اللجوء، وما 
يصاحبها من متغيرات فكرية وقيمية، من األخذ بعين 
االعتبار تأثيرات العولمة في حركة الهجرة العالمية، 
وتحديات مفاهيم العولمة على الالجئين عبر البرامج 
والمشروعات التي تطرحها منظمات األمم المتحدة، 
وغيره���ا من المنظمات التي تُش���رف على مخيمات 
الالجئي���ن في إفريقيا، كمنظمة اإلغاثة المس���يحية 
التي تُشرف على عدٍد من المخيمات في إقليم وسط 

إفريقيا وغربها.
فالعولمة إذا كانت في بعض تعاريفها االجتماعية 
تعني التكّي���ف مع البيئة، وأّن البق���اء لألصلح، فهي 
بالتالي تش���حذ همم األفراد والجماعات بدفعهم إلى 
التمّيز واإلتقان، والتعامل مع الواقع وعدم االستسالم 
أو اإليم���ان بالغيبيات، به���دف االلتقاء والتقارب بين 
المجتمعات المختلفة، وزيادة التفاعل بين الحضارات 
في س���بيل إحداث تطورات وتحوالت تقود العالم إلى 
»كونية« جدي���دة)))، ونظرة حديثة ف���ي فقه التعامل 
بين األفراد والجماعات، فإّن اس���تمرار الحروب في 
إفريقي���ا، وما يصحبها من حركة ن���زوٍح ولجوء، كلها 
تدف���ع دفعاً إلى تحقيق جزٍء من مفاهيم العولمة التي 
تفرضها بعض المجتمعات الغربية على العالم الثالث، 
وتتجلّ���ى في بع���ض »قيمها« من إش���اعة أنماٍط من 
السلوك االجتماعّي الغربّي في المجتمعات الضعيفة؛ 
بصرف النظر عن مدى قب���ول تلك المجتمعات غير 

الغربية أو رفضها لهذه األنماط))).
ولذا؛ أصبحت المجتمعات المس���تقبلة لالجئين 

)2) نايف عبير: العولمة والعرب، مجلة الم�شتقبل العربي، مركز 
�ض  )199م،   -(221( ع  بيروت-  العربية،  الوحدة  درا�شات 

.29

على  للعولمة  الجتماعية  الآثار  الر�شا:  عبد  طار�ض  )3) اأ�شعد 
�ض   ،(43( ع  الدولية،  الدرا�شات  مجلة  الثالث،  العالم  دول 

.100
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المنظمات التنصيرية المحلية 
 على 

ُ
شِرف

ُ
والدولية التي ت

ت 
ّ
مخيمات الالجئين، استغل
الدين، واستطاعت أن 
تحقق مفاهيم العولمة، 

خصوصًا فيما يتعلق بالجنس 
واالختالط وسوء األخالق

تخش���ى من تأثيرات العولمة، وتأثيرات التناقض في 
الثقافة والقيم الدينية وغيرها اآلتية مع المجموعات 
الواف���دة، تخش���ى أن تفقد هويته���ا أو خصوصيتها 
الثقافية بتأثيرات الوافد، وتأثيرات البيئة التي تنشأ 
عب���ر وجود الوافد في بيئٍة مغلقٍة تُفرض عليها بعض 
المفاهيم الحديث���ة الغربية التي قد تختلف عن التي 
نشأ عليها، بس���بب قوة تأثير المؤسس���ات الثقافية 
والفكرية التي تُش���رف على هذه المخيمات، أو تسهم 
في تقديم المعونة الغذائية وغيرها من االحتياجات؛ 
مقابل التنازل عن القيم والمعتقدات بصورٍة ال يشعر 

بها المحتاج.
فإذا كان���ت »مب���ادئ« العولم���ة و »قيمها« هي 
المهيمنة حتى على عمل المنظمات اإلنس���انية؛ فإنه 
بال شك سيكون تهميش المبادئ والقيم واألخالقيات 
في مجتمعات الالجئين س���مة أساس���ية لبعض هذه 

المؤسسات، وبخاصة العاملة في مجتمعات اللجوء.
وهذه الظاه���رة تعّد أكثر قلقاً ل���دول األقليات، 
حيث تتأثر األقلية بتدف���ق الغالبية التي تنتمي إليها 
والتي تخالفها في المعتقد، مما يجعلها تفرض قيوداً 
تعّقد ف���ي المحصلة النهائية حص���ول الالجئ على 
بع���ض االمتيازات؛ حتى لو كان من ضمن اإلثنية، كما 
حصل لالجئي  إفريقيا الوسطى في دولة الكاميرون، 
حيث فرضت الحكوم���ة الكاميرونية عليهم عدداً من 
القيود؛ م���ع أّن غالبية اإلثنية الت���ي لجأت إليها من 
اإلثنية نفسها التي تشكل الغالبية العظمى من سكان 
الكامي���رون، وه���ي إثنية »الفالتا«، وذل���ك خوفاً من 
التغييرات التي قد تحدثها هذه الموجة من الالجئين 
بخصوص نقل بعض القيم، وبخاصة قيم اإلس���الم، 

والتأثير المباشر على الحياة في دولة الكاميرون.
ولكن بالمقابل؛ استقبلت بعض الدول، كجمهورية 
الس���ودان، أعداداً متزايدة من الالجئين من كّل دول 
الجوار، خصوصاً من إثيوبيا التي لجأ كثيٌر من الذين 
يعتنقون الديانة النصرانية فيها إلى السودان، ومعهم 
م���ا يحملون من معتقدات دينية وقيٍم تتعارض مع قيم 

المجتمعات المسلمة في شرق السودان.
ولذلك؛ كان���ت عناية مجل���س الكنائس العالمّي 
والكنيسة األرثوذكسية ومنظمات األمم المتحدة بهؤالء 
الالجئين عناية تفوق إخوانهم من الدول األخرى الذين 
لجؤوا أيضاً إلى السودان، وظهر تأثير اإلثيوبيين على 
الح���دود واضحاً؛ من خالل نقل بعض القيم الخاّصة 
بهم وتمس���كهم بنصرانيتهم، ولم يس���لم إال قلة قليلة 
منهم، فظلت هذه المجموعة تؤثر في المجتمع الذي 
حول���ه، وكان األولى أن تتأثر ه���ي بالمجتمع، ولكن 
الخصوصي���ة التي أحيطت بها من ِقبل بعض الدوائر 
الكنس���ية ساهمت مس���اهمة كبيرة في الحافظ على 
كينونتهم، وس���اهم في ذلك أيض���اَ عوامل أخرى من 
بينها: هجرة أعداد أخرى للعمل بصورٍة ش���رعيٍة في 
الس���ودان، فتعزز بذلك َدْور الكنيس���ة اإلثيوبية في 
الخرطوم، وأصبحت المجموعات اإلثيوبية أكثر تأثيراً 
م���ن المجموعات الالجئة األخرى التي اندمج بعضها 
تلقائياً مع المجتمع الس���وداني، خصوصاً بعد مرور 

أكثر من عقٍد على وجودهم بالسودان. 
»مفاهيم  لتطبيق���ات  المثلى  القن���اة  »التنصير« 

العولمة« في مخيمات الالجئين:
تُشِرُف عدٌد ال بأس به من المنظمات التنصيرية، 
المحلية والدولية، على مخيمات الالجئين في العالم؛ 
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بناًء عل���ى مذكرات التفاهم مع المفوضية الس���امية 
لالجئي���ن، ومن هذه المنظم���ات التنصيرية العالمية 
»الهيئ���ة الكاثوليكية لإلنم���اء فيم���ا وراء البحار«، 
ومقرها المملكة المتحدة، ترتبط بالش���راكة مع عدٍد 
من مجالس الكنائس اإلفريقي���ة وغيرها، باإلضافة 
إلى المنظمات الدولي���ة التي تعمل تحت مظلة األمم 
المتحدة، وعلى رأسها »المفوضية السامية لالجئين«، 
حيث تصل عدٌد الش���ركات م���ع المنظمات والهيئات 
الكنس���ية في العالم حوالي )500( شريك، باإلضافة 
إلى ارتباطها بش���بكة »الكاريتاس« الدولية التي تضّم 
)165( هيئ���ة كاثوليكي���ة)))، وبالرغ���م مما تعرضت 
لها الكنيس���ة من أزماٍت في أحداث رواندا، بس���بب 
مشاركتها المباش���رة في األحداث، فإنها استطاعت 
عبر ش���راكاتها مع المنظمات التابعة لألمم المتحدة 
أن تتجاوز ه���ذه التحديات، وتوجد لنفس���ها مقعداً 
وسط الالجئين الروانديين والبورونديين إّبان مجازر 

)1994م( وما بعدها.
وبرغم أّن المنظمات الدولية التي تتبّنى مفاهيم 
العولمة، وخصوصاً فيما يتعلق ب�»قيم ومبادئ« العولمة 
حول الجنس واالختالط وسوء األخالق، تسعى لتحقيق 
أهدافه���ا في مخيم���ات الالجئين، ف���إّن المنظمات 
النصرانية، وعلى رأسها هذه الهيئة، وغيرها كاإلغاثة 
الكاثوليكية، )في عدٍد من مخيمات القارة اإلفريقية، 
ومن بينها مخيمات الجئي إفريقيا الوس���طى في دول 

والفعالية  الحافزية  ك��اول��ي:  وك��ات  كروك�شانك،  )1) روب����رت 
القرية،  ال��ه��ج��رة  لن�صرة  الكاثوليكية،  ال��خ��ب��رة  الدينية، 
موؤ�ش�شة  اأو  و�شبكة   .1( �ض  2014م،  دي�شمبر   (4(( رق��م: 
»كاريتا�ض«: تعّد من اأكبر الموؤ�ش�شات الكن�شية التي تن�شط في 
اأكثر من )200)  عدد من الدول الإ�شالمية، حيث تعمل في 
»من  الفقراء:  لنفو�ض  محبب  �شعار  تحت  العالم،  في  دول��ة 
اأجل بناء عالم اأف�شل«، وقد تاأ�ش�شت عام ))9)1م) باألمانيا، 
ثّم تو�ّشعت في معظم دول العالم، وتن�شق في عملها مع كافة 
الدول  من  ع��دٍد  في  ق��وّي  تاأثير  ولها  الكن�شية،  المرجعيات 
اإفريقية،  دول��ة   (4(( من  اأكثر  في  تعمل  حيث  الإفريقية، 
www. موقعها:  زيارة  يرجى  اأن�شطتها  من  مزيد  لمعرفة 

caritas.org

الجوار، ومخيمات الالجئين الدارفوريين في ش���رق 
تش���اد، وغيرها من المخيمات المنتشرة في منطقة 
جن���وب الصحراء(، تحّقق ما لم تس���تطع المنظمات 
الدولية نفس���ها تحقيقه، حيث اس���تغلّت- كعادتها- 
الدين لتحقيق بعض أهداف منظمات األمم المتحدة 
المتعلقة بمفاهيم العولمة، وإن اختلفت معها في بعض 
الجزئي���ات حول تنفيذ توصيات وق���رارات منظمات 
األمم المتحدة المعنية بنش���ر الرذيلة وقمع الفضيلة 

في مجتمعات العالم الثالث.
وكما تمّث���ل الصراعات ومش���كالت اللجوء في 
القارة اإلفريقية أزمة إنسانية كبيرة؛ فهي تشّكل أيضاً 
مورداً اقتصادّياً، ووس���يلة ناجحة لالرتزاق، وانتهاك 
حقوق اإلنس���ان اإلفريقي؛ مما ي���ؤدي إلى صراعات 
خفية بين رجال الكنيس���ة وبين المنظمات التي ترفع 
راية »اإلنس���انية« في عملها، وه���ي صراعات تؤدي 
أحياناً إلى تضحية طرٍف باآلخر، ما يكشف المستور، 
كما في حالة منظمة »آرش دي زوي« الفرنس���ية التي 
اختطف���ت عدداً من أطفال دارف���ور، فبعد أن عملت 
المنظمة لس���نوات دون أن تنكشف مثل هذه الجرائم 
ضّد اإلنس���انية؛ اختلفت هذه المنظمة مع منظمات 
أخرى، فانكشفت القصة للرأي العام، أو أّن السماسرة 
كشفوا المستور للرأي العام، وبرغم ذلك؛ فإّن القصة 
انتهت لصالح هذه الجمعية اإلرهابية، وتّم اإلفراج عن 

جميع منسوبيها الذين تّم اعتقالهم!
ه���ذه الحادثة - وغيره���ا - تمّث���ل واحدة من 
أوج���ه الصراع بين المنظم���ات العاملة في مخيمات 
الالجئي���ن، ومن ذلك أنَّ المنظم���ات الدولية القائمة 
على الجانب العقدّي التنصيرّي العاملة في دولة غانا؛ 
كانت في طليعة المنظمات التي اس���تقبلت الالجئين 
الليبيريين إّب���ان أزمتها في التس���عينيات من القرن 
الماضي، وبخاصة الكنائس اإلنجيلية والخمسينية)))، 

)2) الكني�صة الخم�صينية: واحدة من الحركات الن�صرانية التي 
تنت�شب اإلى البروت�شتانت، وقد ظهرت اإلى الوجود في القرنين 
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وحينما انخفضت المعونة الرس���مية انخفاضاً كبيراً؛ 
تسّبب ذلك في صراٍع خفيٍّ في الهيمنة على المخيم، 
خصوصاً مع وصول الموج���ات األولى من الليبيريين 
إلى غانا في عام )1990م(، بين المنظمات الكنس���ية 
المحلية والدولية، فاستطاع  المجلس المسيحّي لغانا 
أن يقوم بَدْوٍر أساس���يٍّ في تقدي���م المعونة لالجئين 
في المراحل األولى م���ن األزمة)))، وخّصصت مجمع 
»بودب���رام« في المنطقة الوس���طى في غانا مخيمات 
لالجئين، ومثلت المنظمات المسيحية َدْوراً كبيراً في 
تحسين ظروف المخيم، وذلك بعد أن طلبت الحكومة 
الغينية المساعدة من مفّوض األمم المتحدة السامّي 
لالجئي���ن، وليقضي بش���كٍل كامٍل عل���ى الصراعات 
الخفي���ة، وليكون المجلس القنط���رة التي من خاللها 
يت���ّم تنفيذ مفاهيم العولمة عل���ى مخيمات الالجئين 

الليبيريين.
ويجمع عدٌد من المعنيين بأمر العمل اإلنس���انّي 
في ال���دول الغربي���ة عل���ى أّن كثيراً من الش���ركاء 
التنفيذيين م���ن المنظمات غي���ر الحكومية، العاملة 
مع مفوضي���ة األمم المتحدة الس���امية لالجئين في 
مخيمات الالجئين في إفريقيا، هي »منظمات قائمة 
على العقيدة المس���يحية«، بعضه���ا منظمات دولية 

كبيرة، بينما بعضها اآلخر منظمات محلية.
وفي مخّيٍم لالجئين في ش���رق إفريقيا تدار كثيٌر 
من عملي���ات التثقيف، في مجال الصحة الجنس���ية 
واإلنجابي���ة والتوعي���ة، بتوجيٍه من جان���ب منظمٍة 
مسيحيٍة محليٍة بوصفها ش���ريكاً تنفيذّياً للمفوضية 

السامية لألمم المتحدة.

التا�شع ع�شر  والع�شرين في الوليات المتحدة الأمريكية، وما 
اأّن  تعتقد  اأنها  الن�شرانية  الحركات  من  غيرها  عن  يميزها 
حقيقية  رهبنة  مرحلة  يعي�شوا  لأن  بحاجة   الن�شارى  جميع 
امتحان  ع��ب��ر  وذل���ك  حقيقيين،  ن�����ش��ارى  ي�شبحوا  ح��ت��ى 
st-takla.org/books/helmy- القد�ض.   الروح  معمودية 

.elkommos/protestant/pentecostal-church

)1) يتكون المجل�ض الم�شيحي من خم�ض ع�شرة كن�شية م�شيحية 
موجودة في غانا، مثل: الكني�صة الم�صيخية.

ب���ل تعدى هذا ال���َدْور من ِقب���ل منظمات األمم 
المتحدة إل���ى المنظمات العلماني���ة في المجتمعات 
الغربية، وذلك في اس���تغالل المنظم���ات التنصيرية 
لتحقيق أهدافها التي تتناق���ض مع قيم المجتمعات 
اإلفريقية، س���واء المس���لمة منها أو غيرها، كما في 
مخيم »داداب« في كينيا، حيث سعت إحدى المنظمات 
العلمانية الدولية، بالتنس���يق مع المنظمات الكنسية 
التي تنشط في هذا المخيم، إلى تنفيذ حملة للصحة 
الجنس���ية واإلنجابية للمراهقين والشباب، وتشترك 
المنظمتان في تدريب الالجئين العاملين في المجال 
المجتمعي لتثقي���ف إخوانهم في مجتمعات الالجئين 
في أمور الصحة الجنس���ية واإلنجابي���ة التي تواجه 
المراهقي���ن من الالجئين، وكان جّل أهداف المنظمة 
العلمانية من هذه البرامج هو: ضمان الوقاية الصحية 
للمراهقين؛ من خالل تش���جيع استخدام وسائل منع 
الحمل للوقاية من األمراض المنقولة جنسّياً، والحمل 
غير المرغوب فيه، ونش���ر معتقداته���ا ضّد الفطرة 
اإلنسانية الس���وية حول التعامل مع حاالت ما يُسّمى 
»المثلية الجنسية«، والعمل كذلك في نشر مفاهيم ال 
تمانع أو تجّرم تجارة الجنس، وممارس���ة المراهقين 

للجنس))).
ونخل���ص من ذلك إلى: أّن وس���ائل وطرق تغيير 
المعتقدات والقيم في مجتمعات الالجئين بالمخيمات، 
وبخاصة المس���لمة، هي الطرق نفسها، وإن اختلفت 
الوس���ائل واآلليات، ومما عرضنا سابقاً يتضح أّن من 
الوسائل الحديثة لتغيير المعتقدات: خدمات الصحة 
والعالج، وهي وس���يلة قديمة حديث���ة، ولكن أُضيف 
لها آلية جديدة، وهي برام���ج المحاضرات الصحية 
التوعوية التي تنفذها األمم المتحدة، ولكن عن طريق 

العقيدة  ���ش��دام  اإي���ك���ي:  وج��ون��ا���ض  ف��ي��رت�����ض،  )2) اإل��ي��زاب��ي��ث 
و�صيطرتها، تقديم المعونة للالجئين في غانا وكينيا، ن�صرة 
الهجرة الق�شرية، ع ))4)، دي�شمبر 2014م، �ض )40 - 41).
http://www.fmreview.org/ar/faith/wirtz-ecke.  

html
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المنظم���ات التنصيرية، وهذه الوس���يلة المهّمة لدى 
المنظم���ات الغربية تترك تأثيراً واضحاً في عدٍد من 
المخيمات، وبخاصة مخيمات الالجئين المس���لمين، 
حيث تقوم بزعزعة العقي���دة والثوابت عبر مقارناٍت 
واهيٍة تخدع البس���طاء من المسلمين، مما أّثر كثيراً 

في الجانب العقدي لديهم.
ومن الوس���ائل األخرى، وخصوص���اً في توجيه 
الش���باب، البرامج الثقافية الليلي���ة التي تقّدم تحت 
عنوان: )االندم���اج االجتماع���ي، وتخفيف صدمات 
الحرب واألزمات النفس���ية لالجئي���ن(، عبر برامج 
معّدة مس���بقاً من ِقبل المنظم���ات التنصيرية، وتجد 
قبوالً كبيراً لدى الش���باب، وه���ي البرامج التي يرّكز 
عليها حالّياً في مخيمات الالجئين في دارفور والجئي 
إفريقي���ا الوس���طى، وغيرهما م���ن المخيمات ذات 
الكثافة المسلمة، وس���ط الفراغ الذي يعانيه الشباب 

في المخيمات.
والجدير بالذكر؛ أّن من البرامج النوعية التي تقوم 
بها بعض المنظمات التنصيرية، وتعّد في الوقت نفسه 
وسيلة من وس���ائل التنصير، مراكز التدريب المهنّي 
والفنّي التي تُكسب الشباب مهارات عملية تساعدهم 
على كسب الرزق، وفي الوقت نفسه تضمن ارتباطهم 
ل هذه المراكز في بعض الدول  بهذه المنظمات، وتموَّ
ع���ن طريق منظم���ات األمم المتح���دة، فللمفوضية 
السامية لالجئين )13( مركزاً لتكنولوجيا المعلومات 
للتدريب في مجال الحاسب اآللّي وتقنية المعلومات، 
وذل���ك في مخيم »داداب« لالجئي���ن الصوماليين في 
كينيا)))، وهذا المخيم م���ن أكبر المخيمات لالجئين 
الصوماليين في ش���رق إفريقيا، حيث يوجد فيه أكثر 
م���ن )600( ألف الجئ)))، وتوج���د مراكز مماثلة في 
مخيمات الالجئين ف���ي أوغندا وتنزانيا لالجئي دول 

h t t p : / / w w w . u n h c r . o r g / a r / n e w s /  (1 (
54d6ef9b6.html/2/latest/2015

http://www.care.org/emergencies/dadaab- (2(
refugee-camp-kenya

الجوار.
هذه المراكز ذات ج���دوى اجتماعيٍة واقتصاديٍة 
كبيرٍة لو تبّنتها منظماٌت إس���المية، أو جهات تمويل 
كبي���رة كالبن���ك اإلس���المي، ومخيم���ات الالجئين 
المسلمين في كثيٍر من الدول اإلفريقية بحاجٍة ماّسٍة 
لمثل هذه المبادرات التي تقضي على الفقر والفاقة، 
وتش���غل الش���باب ببرامج تعود عليهم وعلى أسرهم 
بالنفع؛ بدالً من الف���راغ الذي يعانونه اآلن في بعض 
المخيمات، وتستغله المنظمات التنصيرية، وقد أدى 
ضعف المنظمات المحلية اإلسالمية، وضعف برامجها 
المقدم���ة لالجئين، إلى تقوية العوامل المدّمرة للقيم 

واألخالق والشباب في بعض مخيمات اللجوء.
الحلول والمعالجات:

أصبحت حركة الالجئين في إفريقيا، مع ضعف 
البني���ة التحتية لدول القارة، وأيض���اً ضعف اآلليات 
الخاصة للتصدي لمثل هذه األزمات، تؤثر بشكٍل كبيٍر 
على بعض المجتمعات المس���لمة، وعلى الالجئين في 
المخيمات، خصوصاً في جانب تغيير العقيدة والقيم 
وإفس���اد األخالق، كما تؤدي الظ���روف الصعبة في 
بعض المخيمات إلى خروج بعض الالجئين منها؛ مما 

يؤدي إلى ظهور عدٍد من الحاالت السلبية، ومنها:
- الكس���ب غير المش���روع: عن طريق العمل مع 
العصابات التي ترّوج للمخدرات، أو عن طريق الوقوع 

في الفواحش.
- يعم���ل بعضه���م رس���اًل للمنظم���ات الغربية: 
فيقومون بنشر بعض القيم والممارسات العلمانية في 
مخيمات الالجئين؛ عبر برامج معدة مس���بقاً لسكان 
المخي���م المعين، كما في حالة مخيمات الالجئين في 
شرق تشاد، والخاص باإلخوة من دارفور، حيث عمل 
عدٌد من الش���باب الالجئين مع هذه المنظمات، في 
تقديم برامج تساعد على نش���ر الرذيلة وغيرها من 
األشياء التي تدّمر القيم واألخالق. وكذا الحال فيما 
تقوم به بعض العصابات م���ن بيع األطفال وتهريبهم 
إلى أوروبا، كما في حالة المنظمة الفرنسية مع أطفال 
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دارفور، وهي السياسة نفس���ها التي تحدث اآلن في 
مخيم الالجئين »قوري« لالجئي إفريقيا الوسطى في 
العاصمة انجمينا بتش���اد، حيث تعاون بعض الشباب 
مع هذه العصابات؛ مما س���اهم في تفش���ي الظاهرة 

نفسها في هذا المخيم.
- استخدام الشباب الالجئين مرتزقة: وذلك في 
الحروب التي تدار في عدٍد من الدول اإلفريقية، كما 
حدث لالجئي الكونغو الديمقراطية الذين استخدمتهم 
»جي���ش الرب« مرتزقة في حرب إفريقيا الوس���طى، 
وبعض الالجئين الذين يعملون حالّياً مرتزقة مع بعض 

الميليشيات في ليبيا.
ولتكوي���ن رؤية للخروج من هذه الوضعية الصعبة 

لالجئين في إفريقيا؛ فإنني أقترح ما يأتي:
1 - التنس���يق بين المنظمات اإلسالمية: الدولية 
والمحلي���ة، العاملة في المناطق ذات الكثافة لالجئين 
والنازحين، وذلك في تقديم برامج ومشروعات تسهم 
في تقليل اآلثار السلبية الضارة بالمجتمعات اإلفريقية 

عموما،ً وبخاصة المسلمة.
2 - تفعيل بع���ض البرامج والمش���روعات التي 
تطرحها منظمات األمم المتحدة: من خالل منظمات 
محلية قوية، تنشط في مخيمات الالجئين، وتوظفيها 
بما يحّقق القيم اإلس���المية الس���امية في مخيمات 
اللج���وء، وخصوصاً أّن غالبي���ة الالجئين في القارة 
اإلفريقية من المسلمين، ويشكلون النسبة المتضررة 

األعلى في القارة من األزمات المتالحقة.
3 - تفعي���ل قضي���ة »الع���ودة الطوعي���ة« عبر 
مؤسسات المجتمع المدني: واعتبار »العودة الطوعية« 
خّط���اً أحمر، حتى تظّل المعادل���ة متوازنة في الدول 
ذات األقليات المس���لمة، كإفريقيا الوسطى وبورندي 
والكونغ���و الديمقراطية وغيرها، ومن المهّم أن تطرح 
هذه المبادرات عبر الصناديق االستثمارية، أو برامج 

ومشروعات البنك اإلسالمي للتنمية.
وتع���ّد قضي���ة »الع���ودة الطوعية« م���ن الحلول 
الجذرية لبعض اإلفرازات الناتجة بسبب أزمة اللجوء 

في الق���ارة اإلفريقية، وهي قضية جوهرية تنادي بها 
عدٌد من المنظمات والمؤسس���ات الدولية، ومن بينها 
االتحاد اإلفريقي، حيث جاء في قرار اجتماع المجلس 
التنفي���ذّي لالتحاد ما نص���ه: »6 - يؤكد )المجلس( 
مجّدداً أهمية العودة الطوعية باعتبارها أفضل الحلول 
الدائمة لمش���كلة الالجئين، ويح���ّث الدول األعضاء 
على تهيئة الظروف المالئمة لعودة الالجئين، وإعادة 

دمجهم على نحٍو دائٍم في مجتمعاتهم«))).
ولك���ي تؤتي »العودة الطوعي���ة« ثمارها يجب أن 
تكون مبنية عل���ى رؤية واضحة؛ م���ن حيث معالجة 
األسباب األساس���ية التي هاجر من أجلها الالجئون 
م���ن البلد األصل، وخصوصاً فيما يتعلق باألمان على 
النفس والمال والِعرض، ووجود مقّومات- ولو بسيطة 
- يعتم���د عليها الالجئ إلعادة بن���اء حياته المدّمرة 
اقتصادّي���اً وتعليمّياً وس���كنّياً، وإال فإّن مجرد دعاوى 
العودة التي تطلقها منظم���ات األمم المتحدة لبعض 
الالجئين ال تحقق أّي نوٍع من االس���تقرار أو الّس���لم 
االجتماع���ي، بل تدف���ع مثل هذه الع���ودة أحياناً إلى 
حاالٍت أكثر خطورة، وذلك بانضمام الشباب لحركات 
ثورية، أو اللجوء إلى أوروبا، وهو ما يدّمر المجتمعات 
اإلفريقية بشكٍل كبير، وخصوصاً حينما يُهدر عنصٌر 
أساس���يٌّ من مكونات المجتمع، وهو الش���باب، حيث 
إّن وفيات الش���باب اإلفريقّي، ومن كّل الجنس���يات، 
في عرض البحر األبيض المتوس���ط مهولة؛ مقارنة 
بحاجة المجتمعات اإلفريقية ألمثال هؤالء الش���باب 

في النهوض بمجتمعاتهم �

)1) الوثيقة: ( V ) 108 Ex/ cl/ bec.127/، اجتماع المجل�ض 
 2( الخام�صة،  العادية  الدورة  االإفريقي،  لالتحاد  التنفيذي  

يونيو - 3 يوليو 2001م، اأدي�ض اأبابا، اإثيوبيا، �ض 1.
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أهم األحداث
 

ُيقيل م�شت�ش�ره »م�م�دي دي�ني«  ■ وات�را 
لـ »تدّخله« في النتخ�ب�ت الغ�ب�نية:

أنه���ى الرئيس اإليفواري الحس���ن واتارا 
دياني«، بسبب  »مامادي  خدمات مستش���اره 
»التدخل« في العملية االنتخابية في الغابون، 
وجاء في بياٍن عن الرئاسة: »رئاسة الجمهورية 
تدين هذا التدخل، وتؤكد للسلطات والشعب 
الكامل لسيادة  الغابوني تمّس���كها باالحترام 

الجمهورية الغابونية«.
وكالة األنباء اإلفريقية )آبا( – 
2016/8/31م

■ نيجيريـــ� تعلـــن مقتـــل عـــدٍد مـــن قـــ�دة 
ب�ك� حرام واإ�ش�بة »اأب� بكر ال�شك�ى«:

قال الناطق باسم الجيش النيجيري ساني 
عثم���ان: أبو بكر الش���كوى »أُصي���ب بجروٍح 
خطي���رة« في الغارة التي نُّفذت على غابٍة في 
سامبيزا، وأضاف: أّن ثالثة من قادة الجماعة، 
هم: أبو بكر موبي وماالم نوهو وماالم هامان، 

ُقتلوا، وأُصيب آخرون بجروح.
وأعل���ن الجي���ش النيجيري عّدة م���رات مقتل 
»الشكوى«، لكنه ظهر في تسجيالت بعد ذلك، ويأتي 
هذا اإلعالن بينما يزور وزي���ر الخارجية األمريكي 

كيري المنطقة لبحث مكافحة جماعة بوكو حرام.
وكالة رويترز – 2016/8/23م

■ المع�ر�شة في الك�نغ� تدع� لإ�شراٍب 
النتخ�بـــ�ت  ت�أجيـــل  علـــى  احتج�جـــ�ً  عـــ�مٍّ 

الرئ��شية:
المعارضة في  ائت���الف أح���زاب  دع���ا 

■ الأمـــم المتحـــدة: مالييـــن يحت�جـــ�ن 
اإلـــى م�ش�عـــدات ع�جلـــة فـــي ح��ـــس بحيـــرة 

ت�ش�د:
قال توبي النزر منّس���ق الشؤون اإلنسانية 
اإلقليمّي باألمم المتح���دة: إّن تمرد جماعة 
بوكو ح���رام منذ 2009م أدى لتش���ريد 2.1 
ملي���ون ش���خص، وقت���ل اآلالف، ف���ي أزمٍة 
تفاقمت نتيجة »انفجاٍر س���كانّي« في حوض 
بحيرة تش���اد، فضاًل عن موجاٍت المهاجرين 

إلى أوروبا.
وأوضح النزر أّن األمم المتحدة ومنظمات 
غير حكومية تحتاج إل���ى 559 مليون دوالر، 
من س���بتمبر حتى ديس���مبر، لتخفيف حّدة 
األزمة في الدول المطلة على بحيرة تش���اد، 
حيث يعاني أكثر من ستة ماليين شخٍص من 
»انعدام األمن الغذائي بشكٍل حاد«، فضاّل عن 

معاناة 568 ألف طفٍل من سوء تغذيٍة حاّد.
وكالة رويترز - 2016/9/17م

الغ�ب�ن علي ب�نج� بفترة  ■ ف�ز رئي�س 
رئ��شية جديدة: 

أعلنتها  الت���ي  النهائية  النتائ���ج  أظهرت 
اللجنة االنتخابي���ة: فوز رئيس الجابون »علي 
بونجو« بفترٍة رئاس���يٍة جديدة؛ بحصوله على 
49.80%، وحصل »جان بينج« المنافس على 
48.23%، ون���ّدد أعضاء لجن���ة االنتخابات 
المنتمي���ن للمعارضة باالقت���راع، وقال أحد 

المفوضين عن حزب بينج: إنه »سرق«. 
وكالة رويترز - 2016/9/1م
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واتهم وزي���ر الدولة للش���ؤون الخارجية 
»تاي اسقي سيالس���ي« عناصر سياسية )لم 
يس���ّمها(، وق���وى خارجية )ل���م يذكرها(، ب� 
»السعي الستخدام المظاهرات لتغيير النظام، 

وزعزعة االستقرار«.
كان محتّجون ق���د اعترضوا في »أروميا« 
العاصم���ة، معتبرين  على خط���ط توس���يع 
أّنها »تس���تهدف تهجي���ر مزارعين من قومية 
األوروموا«، بينما تظاهر محتّجون في »أمهرا« 
للمطالب���ة بض���م »ولقايت« إل���ى القوميات 
المعترف بها رس���مّياً ف���ي اإلقليم، وتظاهر 

البعض في أديس أبابا تضامناً معهم.
وكالة األناضول - 2016/8/21م

زامبيـــ�  رئي�ـــس  ل�نغـــ�«  »اإدغـــ�ر  فـــ�ز   ■
بفتـــرة رئ��شية جديـــدة، والمع�ر�شـــة ترف�س 

النتيجة:
قال���ت اللجن���ة االنتخابية ف���ي زامبيا: 
إّن رئيس البالد »إدغ���ار لونغو« زعيم حزب 
الجبهة الوطنية تغلّب بنس���بة 50.35%، على 
منافسه الرئيس���ي »هاكايندى هيشيليما« من 
الح���زب المتحد للتنمية الوطنية الذي حصل 
على 47.67% من األص���وات، في انتخابات 

الرئاسة التي شهدت منافسة حامية.
ورفض ح���زب المعارضة الرئيس���ي في 
زامبيا النتيجة، وزع���م أّن اللجنة االنتخابية 
تواط���أت لتزوي���ر األصوات ضّد مرش���حه 

»هيشيليما«.
وكالة رويترز - 2016/8/16م

إلضراٍب  الديمقراطي���ة  الكونغو  جمهوري���ة 
؛ بعد أن أعلن���ت مفوضية االنتخابات أّن  عامٍّ
انتخابات الرئاس���ة، التي كان مقرراً عقدها 
ف���ي نوفمبر المقب���ل، لن تُعق���د حتى العام 
المقبل، وعّبرت المعارضة عن بالغ قلقها من 
أّن كابيال يري���د تأجيل االنتخابات للبقاء في 

السلطة لما بعد فترة واليته.
ورفض تحال���ف المعارضة في جمهورية 
الكونغ���و الديمقراطي���ة- في وقٍت س���ابق- 
مس���اعي االتحاد اإلفريقّي األخي���رة لحواٍر 
، واتهم وس���يط االتحاد اإلفريقي »آدم  وطنيٍّ
كودجو« بالعمل على ضمان ترّش���ح الرئيس 

جوزيف كابيال لفترٍة ثالثة.
وتواجه الكونغو الديمقراطية أعمال عنف 
في الشرق، ولم تش���هد مطلقاً انتقاالً سلمّياً 

للسلطة.
وكالة أنباء الشرق األوسط  – 
2016/8/22م 

ا�شتقبـــ�ل  رف�شهـــ�  تجـــّدد  اإثي�بيـــ�   ■
لجنـــة اأمميـــة للتحقيق فـــي ف�ـــسّ مظ�هرات 

اأغ�شط�س:
جّددت الحكومة اإلثيوبية رفضها استقبال 
لجن���ة أممي���ة للتحقيق في فّض الش���رطة 
لمظاه���رات مطلع أغس���طس 2016م، التي 
وقعت بالعاصمة أديس أبابا وإقليمي »أروميا« 
و »أمه���را«، وتحدث���ت مص���ادر للمعارضة 
اإلثيوبية عن »س���قوط 80 قتياًل على األقّل« 

خالل التصدي لالحتجاجات.
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بيان االتحاد اإلفريقي-، ويع���ود أغلبها إلى مبالغ 
محّولة من العاملين بالخارج. 

وأك���د البي���ان: أّن هذه التحوي���الت أصبحت 
مصدراً مهّماً للعمالت الصعبة بالنسبة ألكثر الدول 
اإلفريقية، وثبت أنها أكثر اس���تقراراً واس���تمراريًة 
من أش���كاٍل أخرى من المداخيل، مثل االس���تثمار 

المباشر األجنبي، والمساعدات الخارجية.
وجاء في البي���ان: أّن الدول األساس���ية التي 
تأتي منها هذه التحويالت هي: الواليات المتحدة، 

السعودية، فرنسا، المملكة المتحدة، إيطاليا.
للتحويالت- خالل  األولى  العش���ر  والوجهات 
السنة الماضية-: نيجيريا، مصر، تونس، الجزائر، 
غانا، السنغال، كينيا، أوغندا، مالي، جنوب إفريقيا، 
بمبالغ بين 22.66 مليار دوالر و 0.87 مليار دوالر. 
وكالة األنباء اإلفريقية )آبا( – 2016/8/27م 

■ الإعـــالن عـــن دعـــٍم بقيمـــة 25 ملي�ر فرنك 
اإفريقي في 2017م لل�شب�ب الإفريقي:

أعلنت رئيسة اتحاد الشباب اإلفريقي فرانسين 
مويومبا: أنه سيتم إطالق دعٍم بقيمة 50 مليون دوالر 
في 2017م للشباب اإلفريقي، لتمكينهم من مواجهة 
اآلفات الحالية، مث���ل: الفقر، والتطرف، والهجرة، 
وأكدت: أنه مع ذلك؛ فإّن االتحاد يعّول على اإلرادة 
السياسية للزعماء األفارقة؛ إلنشاء هذا الصندوق، 
الذي تُقام اإلجراءات الالزم���ة لوضعه على أرض 

الواقع مع لجنة االتحاد اإلفريقي.
اتح���اد الش���باب اإلفريق���ي )UPJ(: هيئ���ة 
تنس���يقية للمنظمات الش���بابية، على المستويات 
الوطنية واإلقليمي���ة والقارية بإفريقيا، مدعوم من 
الوكالة االستش���ارية للجنة الشباب التابعة لالتحاد 

اإلفريقي.
وكالة األنباء اإلفريقية )آبا( – 2016/7/18م

مـــن البنك الإ�شالمي  ■ 557.4 مليـــ�ن دولر 
لم�ش�ريع تنم�ية في 5 دول اإفريقية:

يق���ّدم البنك اإلس���المي للتنمي���ة مبلغاً قدره 
557.4 ملي���ون دوالر لدع���م مش���اريع تنمية في 
خمس دول إفريقية؛ حسبما صرح ممثلو البنك في 

واغادوغو.
وت���ّم توزيع المبلغ على النح���و اآلتي: 378.6 
مليون دوالر للسنغال )لمشروع قطار داكار، وبرنامج 
الحّد من الفق���ر(، و 89 مليون دوالر لكوت ديفوار 
)لدعم جهود توفير المياه والصرف الصحي لمدينة 
آبيدج���ان(، و 59.8 مليون دوالر للكاميرون )لدعم 
مشروَعيْن مرتبَطيْن بمش���روع التنمية الريفية في 
بلدة ش���اري، وقطاع نقل الدم(، و 30 مليون دوالر 
للنيجر )لبناء سّد كاندادجي(، و 17.8 مليون دوالر 
لموريتانيا )لتنمية المركز الوطني ألمراض القلب(.
وكالة األنباء اإلفريقية )آبا( – 2016/9/8م

اإنتـــ�ج الف��شفـــ�ت بن�شبة  ■ ال�شنغـــ�ل: ارتفـــ�ع 
77% في الن�شف الأول من 2016م:

ش���هد اس���تخراج الفوس���فات ارتفاعاً بنسبة 
77% في النصف األول من 2016م، بالنسبة للفترة 
نفس���ها من 2015م، حسبما أفادت إدارة التوقعات 

.)DPEE( والدراسات االقتصادية
وكالة األنباء اإلفريقية )آبا( – 2016/9/1م 

اإفريقي� تج�وزت  اإلـــى  الم�لية  ■ التح�يـــالت 
60 ملي�ر دولر اأمريكي �شنة 2015م:

حصلت ال���دول اإلفريقية على تحويالت مالية 
بلغت 66 مليار دوالر أمريكي س���نة 2015م- حسب 

إفريقيا باألرقام
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يْن يُدار بشكٍل بارٍع الستعادة االس���تعمار إلفريقيا.. إنه استرداٌد يُحيل كّل  ■ »إّن الدَّ
واح���ٍد مّنا إلى عبٍد اقتصادي.. إّن سياس���ات الفائدة والمس���اعدات قد انتهت بنا إلى 
تشويشنا، وإخضاعنا، وسلبنا الشعور بالمس���ؤولية تجاه شؤوننا االقتصادية والسياسية 
والثقافية، لقد اخترنا أن نخاطر بأن نمضي في مساراٍت جديدٍة لتحقيق رفاهيٍة أفضل«.
الرئيس البوركيني توماس سنكارا، خالل كلمٍة له عام 1987م، أثناء اجتماع القادة 
األفارقة تحت رعاية منظمة الوحدة اإلفريقية.
■ »من الغريب؛ على الرغم من ش���راكة اليابان من���ذ وقٍت طويٍل مع القارة اإلفريقية 
وعملها الجيد؛ فإّن االس���تثمارات اليابانية بعيدة كّل البعد عن نوع الوجود الضخم الذي 

ينبغي لها اآلن أن تحّققه، وذلك مقارنًة مع ما حّققه أقاربها الجدد في القارة«.
رئيس الوزراء اإلثيوبي »هايله مريم ديساليغنه« في كلمٍة له حول قّمة مؤتمر طوكيو 
الدولي السادس حول التنمية في إفريقيا )تيكاد(، التي ُعقدت في العاصمة الكينية 
نيروبي.
■ »األمن عامٌل أساس���يٌّ ورئيسّي، ينبغي النظر فيه إذا أريد تحويل القارة اإلفريقية 
م���ن وضعها االقتصادّي الحالي، من النزاعات المس���تمرة في عدة مناطق في إفريقيا.. 
لقد تعهدنا خالل الذكرى الخمس���ين بأننا لن ندع الح���روب والنزاعات العنيفة ألجيال 
المس���تقبل األفارقة، وإلس���كات المدافع بحلول العام 2020م؛ ينبغي علينا جميعاً القيام 

بالمزيد من أجل الوفاء بهذا التعهد«.
رئيسة مفوضية االتحاد اإلفريقي د. نكوسازانا دالميني زوما، في كلمٍة خالل 
افتتاح الدورة العادية 29 للمجلس التنفيذي، المنعقدة ضمن قّمة االتحاد اإلفريقي، في 
كيغالي/رواندا.

قالو عن إفريقيا
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تفّ�قت دول الم�شتعمرات الإنجليزية على نظيراته� الفرن�شية في اإفريقي�؟ ■ لم�ذا 
على الرغم من أنها تس���اؤالت مثيرةٌ للمش���اعر؛ فإّن الوقائع ولغة األرقام أبلُغ من تكهنات المحللين، حيث إّن 
مؤش���ر التنمية البشرية )IDH( يش���ير إلى أّن الجابون هي الدولة الفرنكوفونية الوحيدة التي تندرج بين أفضل 
عشر دوٍل إفريقيٍة في التنمية البشرية، حيث تحتل المرتبة السابعة بمعدل 0.68%، بعد بوتسوانا 0.70%، وسيشل 
0.77%، وموريش���يوس 0.78%، ودول ش���مال إفريقيا. وفي المقابل؛ تظّل تتزاحم ال���دول الفرنكوفونية على ذيل 
ْكب، حيث تتبوأ النيجر وإفريقيا الوسطى وتشاد مؤخرة القائمة؛ بمعدالت تتفاوت ما بين 0.35% وبين 0.39%؛  الرَّ
مختتمة بذلك قائمة مؤشر التنمية البشرية عالمّياً؛ حسب تصنيف PNUD )برنامج األمم المتحدة اإلنمائي( لعام 
، حيث يمّثل الناتج المحلّي اإلجمالّي )PIB( للمس���تعمرات اإلنجليزية– بدون  2015م. والتباين بين القطَبيْن جليٌّ

جنوب إفريقيا- 48% من مجموع إنتاج جنوب الصحراء الكبرى؛ مقابل أقّل من 20% لنظيراتها الفرنكوفونية.
فما التفسير الموضوعي لهذا التفوق؟

يش���ار إلى أّن مرّد األمر يرجع إلى حيوية النش���اط االقتصادّي في البلدان الناطقة بلغة شكس���بير؛ أكثر من 
نظيرتها الفرنس���ية، وحتى رواندا، التي أصبحت نموذجاً في النمّو االقتصادي، تبّنت اإلنجليزية لغًة رسميًة للبالد. 
وبينما يخّطط الش���بان في بماكو ودكار للمغامرات إلى المهجر؛ نج���د نظرائهم في نيروبي وكامباال يتّجهون نحو 
إنش���اء األعمال التجارية المحلية. وقد ورد في تقرير ممارسة أنشطة األعمال )Doing Business( الذي نُشر 
في أكتوبر: أّن مناخ األعمال في المس���تعمرات اإلنجليزية في إفريقيا جنوب الصحراء الكبرى أفضل بكثيٍر؛ لكون 
أفضل أربع دول إفريقية في تبّني إصالحاٍت بمناخ األعمال من تلك المس���تعمرات )موريشيوس، رواندا، بوتسوانا، 
وجنوب إفريقيا(، وتتقدم حتى على دول المغرب العربي، على غرار تونس والمغرب اللتَيْن تحتالن المرتبة الخامسة 
والسادسة. وياُلحظ أّن إجراءات إنشاء مؤسسة تجارية، واسترداد الديون، أقلُّ تعقيداً في المستعمرات اإلنجليزية؛ 

منها في نظيراتها الفرنسية في إفريقيا جنوب الصحراء الكبرى.
  النزاعات في كبريات الدول الفرنكوفونية في إفريقيا:

وقد أكد بعض المحللين: أّن النزاعات تعرقل تنمية الدول اإلفريقية الفرنكوفونية، حيث تأّثر معدل النمّو سلباً 
في الكونغو الديمقراطية، ولم يتحس���ن الوضع إال بعد عودة االستقرار؛ مما أدى إلى تسجيل أعلى معدل نموٍّ على 

مستوى القارة؛ إذ وصل إلى ما بين 7.2% إلى %9.2.
لكن التنبؤات توحي باحتمال تًعثُّر التدارك المذكور؛ نتيجة ما قد تس���ّببها مخاطر االنتخابات القادمة، والتي 
قد تُغرق البالد في نزاٍع جديٍد، إضافة إلى هبوط أسعار المواد الخام الكونغولية، والتي تعّد من مصادر إنتاجها. 

عملة الفرنك سيفا )Franc CFA( تشّكل حجر عثرة:
تتعرض عملة فرنك ِسيفا، الحبل السّري االستعماري المرتبط باليورو، النتقادات خبراء االقتصاد؛ العتبارها 
تحول دون إمكانية الدول الفرنكوفونية من وضع سياس���اٍت اقتصاديٍة تناسب اقتصادها؛ لكون العملة محكومة من 
البنك المركزي األوروبي )BCE(، والذي يس���تحوذ على احتياطات )UEMOA( و )CEMAC(. وصعوبة زيادة 
الصادرات، من خالل اللعب على المرونة في س���عر الصرف الثابت )655Franc Cfa  مقابل 1 يورو(، وذلك منذ 
2011م، تع���ّد من العراقيل، وقد اتفق المحللون على ضرورة وح���دة العملة بوصفها عنصراً مهّماً؛ غير أنه يتطلب 

الحفاظ على نفس المنطقة النقدية، واتساع الرقعة إلى البلدان األخرى، وفي ظّل استقاللية البنك المركزي.
جديٌر بالذكر: أّن ثمة عوامل أخرى تطفو على الساحة، وتتعلق بتدّني مستويات البنى التحتية في المستعمرات 
الفرنس���ية؛ مقارنة بنظيراتها اإلنجليزية التي نالت حّظاً كبيراً في حجم المس���احات عند التقس���يم االستعماري، 

وتتميز بالكثافة الديموغرافية. 
                                                                        تقرير: أبر نيوز 

                                                                        ترجمة واختصار: قراءات إفريقية 

آراء ورؤى
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■ وزير الدولة للتخطيط في بنين: بالدن� م��شية في طريق اأهداف التنمية 
الم�شتدامة:

قال وزير الدولة للتخطيط والتنمية »عبدوالي بيو تش���اني«: إّن حكومة بنين ستعمل وفق 
االحتياجات المرتبطة ببلوغ »أهداف التنمية المس���تدامة )ODD(«، وأضاف: »كّل ما س���نعمله 
سيضع في االعتبار أهداف التنمية المستدامة واتفاقيات باريس، خطة حكومتنا العملية، وخطة العمل 

االستراتيجية، ستتمان بالتعاون القوي مع ODD )أهداف التنمية المستدامة(«.
وكالة األنباء اإلفريقية )آبا( – 2016/9/3م

■ الك�ميرون: تراجع طفيٍف في النمّ� القت�ش�دي:
بل���غ معدل النمّو االقتصادي ف���ي الكاميرون 5.8% في 2015م؛ مقابل 5.9% في الفترة نفس���ها من العام 
الماضي، وس���ّجل البلد معدل نموٍّ سنويٍّ بلغ 5.7% في الفترة )2013م – 2015م(، حسب تقرير للمعهد الوطني 

.)INS( لإلحصاء
وحس���ب المعهد الوطني لإلحصاء؛ فقد أثبت االقتصاد الوطني مرونًة معتبرة؛ ألّن عليه في الوقت نفس���ه 
تس���يير االقتصاد الخارجّي المرتبط بظرفيٍة دوليٍة صعبة، يطبعها انخفاض في أسعار البترول، ومواجهة غياب 
أمٍن عابٍر للحدود في المنطقة الش���رقية؛ بس���بب الحالة السوسيو - بوليتيك في جمهورية وسط إفريقيا، وفي 

أقصى الشمال أيضاً، حيث تنتشر جماعة بوكو حرام.
وسيكون تطّور النمّو متأثراً بالعوامل اإليجابية، مثل إنتاج البترول، بناء الجسر الثاني على »ووري« )الشريط 
الساحلي(، التعديالت الضريبية المقررة في مشروع قانون الميزانية لعام 2016م، والتنفيذ التدريجّي التفاقيات 

.)APE( الشراكة االقتصادية مع االتحاد األوروبي
وكالة األنباء اإلفريقية )آبا( – 2016/9/1م

�شرك�ت ي�ب�نية واإفريقية في خت�م م�ؤتمر تيك�د بنيروبي: بين  اتف�ق�ً   73 ■
وّقعت شركات يابانية وإفريقية 73 اتفاقاً تجارّياً، لتعزيز الشراكة اإلفريقية - اليابانية، بهدف تسريع العمل 

على تصنيع المواد األولية في القارة السمراء بدالً من االكتفاء بتصديرها.
وجرى توقيع االتفاقات في خت���ام أعمال »مؤتمر طوكيو الدولي لتنمية إفريقيا« )تيكاد(، بالعاصمة الكينية 
نيروبي، الذي يُعقد للمرة األولى على أرض إفريقية، وليس في اليابان كما جرت العادة منذ تأسيسه عام 1993م.
وبلغت قيمة مذكرات التعاون الموقعة 30 مليار دوالر، على أن توّزع الحزم المالية ألكثر من ثالث سنوات من 
هذا العام، ش���ملت 10 مليارات دوالر لمشروعات البنية التحتية، يتّم تنفيذها من خالل البنك اإلفريقي للتنمية، 

فيما يتّم ضّخ 20 مليار دوالر أخرى من ِقبل مستثمرين من القطاع الخاص.
وشملت االتفاقيات 22 شركة ومؤسسة يابانية؛ مقابل عدٍد مناظٍر لشركات من الدول اإلفريقية.

تجدر اإلش���ارة إلى أن طوكيو س���بق أن تعهدت في مؤتمر طوكيو الماضي- في 2013م- ب� 30 مليار دوالر 
إلفريقيا خالل خمس سنوات.

وكالة األناضول – 2016/8/28م
للبن�ك المركزية الإفريقية يدع� ل�اردات اأقّل و�ش�درات اأكثر: ال�شن�ي  ■ المنتدى 

أنهى المنتدى الس���نوّي للبنوك المركزية اإلفريقية، ال���ذي أقيم في العاصمة النيجيرية أبوجا، بحضور 45 
محافظ مؤسس���ٍة ماليٍة بالقارة، أعماله بقراٍر مش���ترك، يدعو إلى خفض الواردات وزيادة الصادرات، في إطاٍر 

لتنّوع االقتصادات اإلفريقية.
وأضاف المش���اركون، حسب البيان الختامي للمنتدى، أّن إجراءات السياس���ات النقدية غير التقليدية قد 
تكون لها انعكاس���ات س���لبية على الدول اإلفريقية؛ بس���بب الترابط بين االقتصادات، مش���يرين إلى أّن الدول 
اإلفريقية تواجه تحديات، خاصّة فيما يتعلق بانخفاض قيمة سعر الصرف، وهبوط تدفقات رأس المال، محملين 

المسؤولية للسياسات النقدية غير التقليدية القادمة من الدول المتقدمة.
وقد انعقد منتدى البنوك المركزية اإلفريقية هذا العام )في دورته 39( تحت عنوان: »السياسة النقدية غير 

التقليدية: تأثيرها على السياسة النقدية واالستقرار المالي في إفريقيا«.
وكالة األنباء اإلفريقية )آبا( – 2016/8/21م

إفريقيا
والتنمية
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■ محكمـــة كينيـــة تق�شـــي ب�أحقيـــة الط�لبـــ�ت فـــي ارتـــداء الحج�ب فـــي المدار�س 
الت�بعة للكن�ئ�س:

قضت محكمة كيني���ة بأحقية الطالبات في ارتداء الحج���اب في المدارس التابعة 
للكنائ���س، وترجع القضية إل���ى قرار أصدرته إدارة التعليم بمقاطعة »ايزولو«، يس���مح 
للفتيات بارتداء الحجاب والسراويل الطويلة في المدراس التابعة لها، لكن إدارة مدرسة 
القديس بولس لجأت للقضاء لتحاجج بالقول إّن ارتداء الطالبات المسلمات زّياً مختلفاً 
خلق نوعاً من الُفرقة بين الطالبات، كما استشهدت المدرسة التابعة للكنيسة الميثودية 

اإلنجيلية باإلقرار الذي يوّقعه أولياء األمور؛ بالتزام أبنائهم بقواعد المدرسة.
إال أن قضاة محكمة االس���تئناف قالوا: إّن من واجبات المسؤولين عن التعليم دعم 
قيم الكرامة والتنّوع وعدم التمييز، وقالوا في الحيثيات: »إّن الحقوق الدستورية للطلبة 
ال تسقط داخل أس���وار المدارس«، يُذكر أّن المدارس العاّمة في كينيا تسمح للطالبات 

بارتداء الحجاب.
موقع البي بي سي - 2016/9/15م
■ الرابطـــة الخيريـــة ال�شالمية تعلن ت�أييده� لإغالق الم�ؤ�ش�ش�ت ال�شيعية بجزر 

القمر:
أعلن���ت الرابطة الخيرية اإلس���المية في جزر القمر تأييده���ا المطلق لإلجراءات 
السيادية التي اتخذتها الحكومة القمرية إلغالق المؤسسات الشيعية، وهي: مستوصف 

الهالل األحمر اإليراني، ومركز التبيان، وإمداد الخميني.
وقالت الرابطة في بيان: إّن المؤسس���ات الشيعية اس���تغلت حاّجة الشعب القمري 
اإلنس���انية، للدواء والغ���ذاء والتأهيل والتدريب، إلغوائه وانتزاع���ه من قناعته الدينية 

واألخالقية الراسخة.
وأهابت بالس���لطات القمرية المبادرة التخاذ إجراءات للتخفيف من آثار إغالق تلك 

المراكز، وإيجاد البدائل المناسبة التي تستجيب للحاجات اإلنسانية الملحة.
خاص قراءات إفريقية

فرق وأديان
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■ طرق الق�افل التج�رية ك�نت مع�بر الإ�شالم اإلى ق�رة اإفريقي�:
كانت بداية انتش���ار اإلس���الم في إفريقيا جنوب الصح���راء من خالل بعض التجار 
الذين كانوا ينتقلون بين األس���واق من منطقة ألخرى، يحمل���ون معهم تجارتهم، يبيعون 
ويشترون، وقد أثروا في أهالي تلك المناطق بُحسن سلوكهم مع الناس، وُحسن مظهرهم، 
ومحافظتهم على الُخلق اإلسالمّي الرفيع؛ مما دفع كثيراً من األهالي العتناق اإلسالم.

وكانت الطرق التي س���لكها ه���ؤالء التجار طرق القوافل التجاري���ة، التي تربط بين 
ش���مالي القارة وبالد السودان الغربي واألوسط )غرب إفريقيا(، ويالحظ أّن معظم هذه 
الطرق تجارية، لم تُستخدم كمعابر للجيوش إال في القليل النادر، مما يؤّكد سمة الطابع 
الّسلمّي النتشار اإلسالم في إفريقيا، ومما يؤكد ذلك أيضاً أّن أهل القارة أنفسهم، سواء 
البربر أو الزنج والس���ودان، هم الذين قاموا بنش���ر اإلسالم؛ بعد أن وصلت الدعوة إلى 

بلدانهم.
واتخ���ذت دعوة األفارقة أش���كاالً متعددة، وعل���ى أيدي أن���اٍس مختلفي الصفات 
واالتجاه���ات، منهم الدعاة الذين وهبوا حياتهم لهذا العمل العظيم، ومنهم التجار الذين 
جمعوا بين الدعوة والتجارة، ومنهم الحّجاج الذين تأثروا بمظاهر األخّوة اإلسالمية في 
موسم الحج، وأثَّروا في إخوانهم وأهاليهم بعد أن عادوا من الحّج بشحنٍة إيمانيٍة عميقة، 
ومنهم المهاجرون الذين أتوا في هجرات عديدة، ش���ملت العرب وغيرهم، وحملوا معهم 

اإلسالم والثقافة اإلسالمية.
المصدر: الموسوعة الموجزة في التاريخ اإلسالمي، أبو سعيد المصري.

ذاكرة التاريخ
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بنك 
المعلومات

الكينيين، وقد أقّر الدس����تور إقامة نظاٍم رئاس����يٍّ للحكم، 
مت كينيا بموجب الدس����تور الجديد إلى 47 إقليماً،  وُقسِّ
يتمتع كلٌّ منها بحكٍم شبه ذاتي، كما ألغى الدستور الجديد 
منصب رئيس الوزراء، فاز أوه����ورو كينياتا، نجل الرئيس 
المؤس����س جومو كينياتا، في االنتخابات الرئاس����ية في 4 
مارس 2013م، وتوّلى المنصب بش����كٍل رسميٍّ يوم 9 أبريل 

2013م.
مات الجغرافية: اأواًل: ال�ضِّ

1. الموقع الجغرافي: تقع كينيا على الساحل الشرقّي 
لقارة إفريقيا، وتطّل على المحيط الهندي، بين الصومال 
وتنزاني����ا، وتمتد من س����احل المحيط إل����ى عمق القارة 

اإلفريقية، ويمر خط االستواء عبر أراضيها.
2. المساحة: 580.367 كم2.

3. المناخ: اس����توائّي في المناطق المحاذية للساحل؛ 
وجاّف في المناطق الداخلية.

وفي عام 1978م؛ تُوف����ي الرئيس جومو كينياتا، أول 
زعيم لكينيا، ورمز كفاحها الوطني ضّد االس����تعمار، الذي 
قاد البالد منذ االستقالل حتى وفاته، وخلفه نائبه دانيال 

أراب موي.
اضطر الرئيس السابق دانيال أراب موي، الذي حكم 
البالد منذ 1978م، إلى التخلّي عن الس����لطة في ديسمبر 
2002م، بعد أن سقط في انتخاباٍت رئاسيٍة سلمّيٍة نزيهة، 
وفاز ف����ي تلك االنتخابات مواي كيباكي؛ مرش����ح ائتالف 

.NARC رينبو الوطني المعارض
وف����ي ديس����مبر 2007م؛ أُعي����د انتخ����اب كيباكي، 
ف����ي انتخاب����اٍت اتهمه فيها منافس����ه، مرش����ح »الحركة 
الديمقراطية البرتقالية« رايال أودينجا، بالتزوير؛ فاندلعت 

مواجهات بين الطرَفيْن. 
وفي أغس����طس 2010م؛ جرى اس����تفتاءٌ وطنيٌّ على 
الدس����تور الجديد، وافق علي����ه األغلبية الس����احقة من 

جمهورية كينيا

ع�ام 1895م اأ�ش�بحت كيني�ا م�ش�تعمرة بريطاني�ة، في 

وفي الأربعينيات من القرن الع�شرين تحرك الكينيون 

�ش�ّد الحك�م البريطاني مطالبين بال�ش�تقال، حتى ح�ش�لوا 

عليه عام 1963م. 
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4. التضاريس: 
أ- منطقة مدارية ساحلية: هي شريط ضيق بساحل 
المحيط الهندي، يضّم شواطئ جميلة، وبحيرات ساحلية 
مالحة، ومستنقعات، وقلياًل من الغابات المطيرة الصغيرة.
ب- سهول: تمتد من المناطق الساحلية نحو الداخل، 
وتغطي نحو ثالثة أرباع المس����احة، تنمو فيها الشجيرات 

والنباتات الكثيفة، وتمثل أكثر المناطق جفافاً في كينيا.
ج- مناط����ق مرتفعة: في جن����وب غربَي كينيا، تغطي 
أق����ّل من ربع مس����احة البالد، تتكون م����ن جباٍل وهضاٍب 
وتالل، وفي طرفها الشرقي يقع جبل كينيا أعلى نقطة في 
البالد، وتغطي الحش����ائش والغابات معظم هذه المنطقة، 
ويقس����م منطقة األراضي المرتفعة وادي األخدود العظيم 
إلى قس����َميْن، ويحتوي هذا الوادي العميق على أكثر أنواع 

األراضي خصباً في القارة.
د- أنه����ار وبحي����رات: النهران الرئيس����ان في كينيا 
 Lake وبحي����رة تيركانا ،Tana و تانا Athi هما: آث����ي
Turkana تقع في أقصى الش����مال، وبحي����رة فيكتوريا 
 Victoria تُعرف ف����ي كينيا باس����م فيكتوريا نيان����زان(
Nyanza( تق����ع في الطرف الغربّي من كينيا؛ ولكن الجزء 
األكب����ر منها يق����ع داخل حدود أوغن����دا وتنزانيا، وتغطي 
البحي����رة نحو 69.484 كم2، ويق����ع نحو 3780 كم2 منها 

داخل كينيا.
5. المصادر الطبيعية: م����ن أهّمها: الحجر الجيري، 
الصودا الكاوي����ة، الملح، األحجار الكريمة، الفلوس����بار، 
الزنك، الجبس، العقيق األحمر، الحيوانات البرية، الطاقة 

الكهرمائية.
ثانيًا: التركيب ال�ضكاني:

1.عدد الس����ّكان: 45.925.301 نس����مة؛ بتقديرات 
يوليه 2015م.

ّكاني: 1.93%؛ بتقديرات 2015م.  ل النمّو السُّ 2. معدَّ
3. التقسيمات العرقية: 

الكيكويو Kikuyu نحو 22% من الس����كان؛ واللوهيا 
 Kalenjin 13%؛ والكالينجي Luo 14%؛ واللوو Luhya
12%؛ والكامب����ا Kamba 11%؛ والكيس����ي Kissii 6%؛ 

والميرو Meru 6%؛ والجماع����ات الِعرقية األخرى 15%؛ 
بينما ال تزيد نسبة غير اإلفريقيين )آسيويين، وأوروبيين، 

وعرب( على 1% من إجمالي السكان.
4. الديانة: 

يش����ّكل المس����لمون أكثر من 35% من السكان- حسب 
المصادر اإلس����المية-، في حين تّدع����ي المصادر الغربية 
أّن نس����بة النصارى 83% من إجمالي السكان )البروتستانت 
47.7%، والروم الكاثوليك 23.4%، وطوائف مسيحية أخرى 
11.9%(، وبتقديراتهم يشّكل المسلمون 11.1%، والديانات 
التقليدي����ة 1.7%، والديانات األخ����رى 1.6%، وَمن ال ديانة 
لهم 2.4%، وغير مصنفين 0.2%؛ طبقاً لتقديرات 2015م. 
5. اللغة: اإلنجليزية: اللغة الرس����مية، والس����واحلية: 

اللغة الوطنية، ولكّل جماعٍة ِعرقيٍة لغتها الخاّصة.
ثالثًا: النظام ال�ّضيا�ضي:

1. اس����م الدولة: االسم الرس����مّي الكامل: جمهورية 
كينيا، المختَصر: كينيا، االس����م الس����ابق: شرق إفريقيا 

البريطانية.
2. نظام الُحكم: جمهوري.

.Nairobi 3. العاصمة: نيروبي
4. التقسيمات اإلدارية: 47 إقليماً.

5. االستقالل: نالت استقاللها عن المملكة المتحدة 
في 12 ديسمبر 1963م.

6. الدستور: أُقّر الدستور األخير في استفتاٍء شعبيٍّ 
في 4 أغس����طس 2010م، وبدأ العمل به في 27 أغسطس 

2010م.
7. النظام القانوني: 

نظاٌم قانونيٌّ مختلط، مستمٌد من القانون اإلنجليزي 
العام، والش����ريعة اإلس����المية، والقانون العرفي. وتُراجع 
القوانين لدى المحكمة العليا الجديدة التي أُنشئت بموجب 
الدس����تور الجديد. وتقبل كينيا السلطة اإللزامية لمحكمة 
الع����دل الدولي����ة، بتحّفظ����ات، وتقبل بس����لطة المحكمة 

الجنائية الدولية.
8. الس����ّن القانونّي لالنتخاب: الثامنة عش����رة؛ من 

الذكور واإلناث.
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9. الهيئة التنفيذية: 
أ- رئيس الدول����ة: رئيس الجمهورية: أوهورو كينياتا، 

منذ 9 أبريل 2013م.
ب- الحكومة: مجلس للوزراء؛ يعّينه رئيس الجمهورية.

ج- االنتخاب����ات: يُنتخب رئيس الجمهورية في اقتراٍع 
شعبيٍّ مباش����ر، لفترٍة رئاس����يٍة مدتها خمس سنوات )له 
الحّق ف����ي مدة ثانية(، ويعّين رئيس الجمهورية نائبه، وقد 
جرت االنتخابات األخيرة في مارس 2013م، ومن المقرر 

إجراؤها في 2018م. 
10. الهيئة التش����ريعّية: مجلس الشيوخ: 67 عضواً؛ 
لمدة خمس سنوات، الجمعية الوطنية: 349 عضواً؛ لمدة 

خمس سنوات.
11. الهيئة القضائّية: 

أ- المحاك����م العلي����ا )الرئيس����ية(: تتمثل الس����لطة 
القضائية في كينيا ف����ي المحكمة العليا، التي تتكون من: 

رئيس المحكمة، ونائبه، وخمسة قضاة.
ب- المحاك����م الفرعية )الدني����ا أو الجزئية(: تتمثل 
في محكمة عالية، ومحكمة اس����تئناف، ومحاكم عسكرية، 

ومحاكم صلح، ومحاكم دينية.
12. وصف العلَ����م: يتكون من ثالثة أش����رطة أفقية 
متساوية، باأللوان: األسود، في األعلى، ثم األحمر بحافات 
بيضاء، فاألخضر. يتوسط العلم درٌع كبير، كاسياً رمَحيْن 

متقاطَعيْن.
رابعًا: بيانات اقت�ضادية:

1. مصادر إجمالي الناتج المحلي؛ بتقديرات 2015م:
قط����اع الزراعة: 29.9%، قط����اع الصناعة: %19.5، 

قطاع الخدمات: %50.6. 
2. ق����وة العم����ل: 18.21 مليون عام����ل؛ بتقديرات 

2015م. 
3. معدل البطالة: 40%؛ بتقديرات 2013م.

4. الس����كان تحت خط الفق����ر: 43.4%؛ بتقديرات 
2013م.

5. االس����تثمار: 20.4% من إجمال����ي الناتج المحلي؛ 
بتقديرات 2012م.

يْن الع����ام: 52.5% من إجمالي الناتج المحلي؛  6. الدَّ
بتقديرات 2012م.

7. معدل التضخم: 9.4%؛ بتقديرات 2012م.
8. الزراع����ة / المنتجات: من أهّمها: البُن، الش����اي، 
ال����ذرة، القمح، قصب الس����كر، الخض����راوات، منتجات 

األلبان، لحوم األبقار، لحم الخنزير، الدواجن.
9. الصناع���ات: م���ن أهمها: الس���لع االس���تهالكية 
الصغيرة )البالس���تيك، األثاث، البطاريات، المنس���وجات، 
الصابون، السجائر(، والمنتجات الزراعية، وزراعة الحدائق 
)البس���اتين(، وتصفي���ة النف���ط، واأللومني���وم، والفوالذ، 
والرصاص، واألسمنت، والسياحة، وإصالح السفن التجارية.

10. الصاِدرات؛ بتقديرات 2012م:
أ-  القيم����ة اإلجمالية للص����ادرات: 6.228 باليين 

دوالر.
ب- أه����م الص����ادرات: الش����اي، الب����ن، المنتجات 

البستانية، المنتجات النفطية، األسماك، األسمنت.
ج- أهم الدول الُمْس����توِردة: أوغندا 10.3%، تنزانيا 
10%، هولن����دا 7.7%، المملك����ة المتحدة 7.2%، الواليات 
الكونغ����و  جمهوري����ة   ،%4.8 مص����ر   ،%6.3 المتح����دة 

الديمقراطية %4.4.
11. الواِردات؛ بتقديرات 2012م: 

أ- القيمة اإلجمالّية للواِردات: 15.1 بليون دوالر.
ب- أه����م الواردات: اآلالت، معدات النقل، المنتجات 
النفطية، الحديد والفوالذ، السيارات، اللدائن والبالستيك.

رة: الهن����د 20.9%، الصين  ج- أه����م ال����دول الُمْصدِّ
15.4%، اإلمارات 9.8%، السعودية %6.9.
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خام�ضًا: الم�ضلمون في كينيا:
حسب التقديرات اإلسالمية؛ فإّن المسلمين في كينيا 
يش����ّكلون حوالي 35% من جملة الس����كان، وينتشرون في 
القطاع الس����احلّي في مدن: باتا والمو ومالندي وممباسا، 
وفي داخل كينيا، ونيروبي وما حولها، وفي القطاع الكيني 
المج����اور لحدود الصوم����ال وأوجادين، ومن المس����لمين 
بكينيا: جالية هندية باكس����تانية، وجالية فارس����ية، هذا 

فضاًل عن الجالية العربية بكينيا. 
وينتشر اإلس���الم بين الجماعات التي تش���ّكل غالبية 
س���كان كينيا، مث���ل: البانتو، وبين النيلي���ن الحاميين، وبين 
العناصر الصومالية في شمال شرَقي كينيا، كما دخلت قبيلة 

جلور اإلسالم حديثاً في منطقة أتورو قرب مدينة كسومو.
دخ�ل الإ�شالم: 

وصل اإلس����الم كينيا في عهد عبد الملك بن مروان؛ 
إذ وفد إلى جزيرة سنجا الكينية آالف من المسلمين الذين 
عّمروا المدينة، وبنوا فيها مس����جداً ومراكز إس����المية، 
لدرجة أّن بعثة بريطانية قد اكتش����فت حفريات تعود إلى 
عصر الخليفة األموي، ثم جاءت الموجة الثانية عبر قوافل 
التجار أوالً، ثم تلتهم موج����ة الفاّرين من الصراع الدامي 
الذي اش����تعل بين األمويين والعباسيين، فضاًل عن البدو 

الرّحل الذين جاؤوا من سلطنة عمان وزنجبار.
وانتشرت الدعوة اإلسالمية من الساحل إلى الداخل 
م����ع تحركات المس����لمين في التجارة، وف����ي بداية القرن 
16 تعرض����ت اإلمارات العربية إلى حرب مدّمرة، ش����نها 
البرتغاليون بعد اكتش����افهم طري����ق رأس الرجاء الصالح، 
وتعاونت معهم الحبش����ة في هذه الحرب ضّد المسلمين، 
فدّمر البرتغاليون مدينة زيلع، وأغاروا على بربرة، واستمر 
الصراع فأحرقوا ممباس����ا خمس م����رات، ودّمروا مدينة 
المو، وباتا، وقتلوا الش����يوخ والنساء واألطفال، ولقد شّن 
البرتغالي����ون حرباً دامت قرنَيْن، ثم تعقبتهم القوة العمانية 
في الساحل اإلفريقي حتي قضت على نفودهم في شرَقي 
إفريقيا، وقامت دولٌة إسالميٌة سيطرت على هذا الساحل، 

وهاجرت إليها عناصر عربية عديدة.
وانتق����ل اإلس����الم إلى الداخ����ل فتوّغل ف����ي كينيا، 

وازدهرت التجارة بين الس����احل والداخل، وأخذ اإلسالم 
ينتش����ر في داخل ش����رَقي إفريقيا مع التج����ارة، وظهرت 
مراكز تجارية مثل: كيتوتو، وس����اباي وممباس����ا في داخل 
كينيا، ومثل: طابورة واجيجي في تنجانيقا، واتخذ العرب 

والسواحليون منها مراكز استقرار في الداخل.
ووصل اإلس����الم إل����ى كينيا عن طري����ق محوٍر آخر، 
كانت القبائل الصومالية دعامته، حيث انتقل اإلسالم عن 
طريقهم إلى شمالَي كينيا، فانتشر بين القبائل التي تعيش 
هناك، وكان امت����داد نفوذ دولة آل بوس����عيد من زنجبار 
إلى داخل ش����رَقي إفريقيا من أسباب انتشار اإلسالم في 

المنطقة.

التحدي�ت:
يواجه المس����لمون في كينيا حزمة من المش����كالت، 
أهمها: تضاؤل وزنهم السياسي، وعدم قدرتهم على القيام 
بالدور الذي يتناسب مع أوضاعهم وحجمهم، وفي الماضي 
عانى المسلمون على مدى  سنوات من االضطهاد والتمييز 
التي كّرسها جميع حّكام كينيا، كان آخرهم الرئيس دانيال 
أراب موي، لدرجة أّن شرق كينيا وشمالها على اتساعهما 
ال توجد فيهما جامعة إس����المية؛ بعك����س مناطق الغرب 

والجنوب.
كم����ا تعّمدت الحكوم����ات المتتالي����ة تهميش مناطق 
المس����لمين، وعدم تمويل الخط����ط التنموية بها، كي تّظل 
أس����يرة الفقر والجهل والمرض، وتصبح لقمة سائغة في 
فم الكنائس واإلرس����اليات التنصيري����ة التي تمارس دوراً 

متعاظماً في البالد.
الم�ضادر:

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

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

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

2- موسوعة مقاتل من الصحراء.
3- شبكة الشاهد الصومالية: مسلمو كينيا.. بين 

آمال وآالم.



106

حوارات و
  تقارير

 �لعدد ) 30 (  �سو�ل   -  ذو �لحجة  1437هـ /  �أكتوبر  –  دي�سمبر  2016م

ر اإلفريقي المسلم البارز
ّ
تراث المفك

ين علميَتين
َ
)علي مزروعي( في ندوت

د. اأحمد علي �شالم
اأ�ش�تاذ م�ش�ارك – جامع�ة زايد – دول�ة الإمارات 

العربية المتحدة

اإلفريقية والدراسات اإلسالمية.
قّدم »الكلمة الرئيس���ة« الدكتور إبراهيم رسول- سفير 
جمهوري���ة جنوب إفريقيا ف���ي الواليات المتحدة س���ابقاً، 
واألس���تاذ الزائر حالّياً في مركز الولي���د بن طالل للتفاهم 
اإلس���المي المس���يحي في جامعة جورج ت���اون بالعاصمة 

األمريكية واشنطن-. 
وتحّدث ف���ي الندوة أيضاً الدكتور س���يف الدين آدم- 
المدي���ر المش���ارك لمعهد الدراس���ات الثقافي���ة العالمية 
بجامعة والي���ة نيويورك في مدينة بنجهامت���ون-، والدكتور 
نفيد ش���يخ- أس���تاذ العالقات الدولية في جامعة كيلي في 
المملك���ة المتحدة-، والدكتور رش���يد مراني- المدرس في 
قسم الدراسات الدينية في جامعة كيبك في كندا-، والباحثة 
كاتلين بولت���ون- من جامعة مدينة نيوي���ورك-، وكاتب هذه 

السطور )الدكتور أحمد علي سالم(.
أكد الس���فير إبراهيم رس���ول في كلمت���ه: أّن أهّم ما 
يمّي���ز أعمال علي مزروعي هو الجم���ع الفريد بين االلتزام 
بمقتضيات التوحيد، وغزارة المعرف���ة، والوقوف مع الحّق 
ض���ّد الظلم، فعقليته التوحيدية قادته إلى اس���تخدام العلم 
للبح���ث عن مص���ادر الظلم ف���ي عالمنا، وط���رح الحلول 
النظرية والعلمية لتحقيق العدال���ة، لذلك كان مزروعي من 
أوائ���ل المفّكرين األفارقة الذين جمعوا بين نقد اس���تعمار 
الغرب ورأس���ماليته في إفريقيا من جهة، ومحاوالت تطبيق 
االش���تراكية في دولها بعد االستقالل من جهٍة أخرى، ودعا 
إل���ى ليبرالية إفريقية تلت���زم بالحرية والمس���اواة وحقوق 
اإلنس���ان والديمقراطية وحكم القانون وفصل الس���لطات؛ 

وف�اة الدكت�ور عل�ي مزروع�ي، ف�ي منذ 

اأكتوب�ر 2014م، ُعق�دت الكثي�ر من 

اللقاءات العلمية لاحتفال بتراثه الفكري، وهو 

تراٌث يتجاوز ع�ش�رات الكت�ب ومئات المقالت، 

ال�ش�هيرة  التلفزيوني�ة  �شل�ش�لته  ع�ن  ف�ش�ًا 

)الأفارق�ة: مي�راث ثاث�ي(، وق�د اأنتجته�ا هيئة 

الإذاعة البريطانية عام 1986م، واأبرز مزروعي 

فيها اأثر الإ�ش�ام ف�ي حياة ال�ش�عوب الإفريقية 

وثقافاتها؛ في وقٍت كانت الكتابات ال�شائدة عن 

اإفريقيا في الغرب ُتهمل هذا الأثر. 

وقد ش���اركُت في اثنَيْن من هذه اللق���اءات؛ أحدهما: 
في المعهد العالمّي للفكر اإلس���المي في الواليات المتحدة 
في أكتوب���ر الماض���ي، واآلخ���ر: نّظمته- ف���ي العاصمة 
 Twaweza الكيني���ة نيروبي في يوليو الماضي- مؤسس���ة
Communications؛ باالش���تراك مع معهد الدراس���ات 
الثقافية العالمية بجامعة والية نيويورك في مدينة بنجهامتون 
الذي ظّل مزروعي يرأسه منذ إنشائه عام 1991م حتى ُقبيل 

وفاته.
اأواًل: ندوة المعهد العالمي للفكر االإ�ضالمي:

ش���ارك في »ندوة المعهد العالمي للفكر اإلس���المي« 
أساتذةٌ جامعيون متخّصصون في العالقات الدولية والشؤون 
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في وق���ٍت كان معظم المفكرين األفارق���ة يميلون بقوٍة إلى 
االشتراكية التي ثبت فيما بعد إخفاقها في معاقلها الكبرى.

أما الدكتور س���يف الدين آدم؛ فذك���ر تنبؤات مزروعي 
الت���ي تحّققت- برغم أنه كان ينتقد »التنبؤ العلمي«، ويرى أّن 
الفرق ضئيٌل بينه وبين الكهانة-، ومن ذلك تنبؤه عام 1972م 
باستقالل روديس���يا الجنوبية باس���م زيمبابوي، وقد تحّقق 
ذل���ك عام 1980م، وتنبؤه عام 1973م بتحّول الصين إلى قوٍة 
كبرى، وقد تحّقق بعد زمٍن طويل، وتنبؤه عام 1989م بامتالك 
باكس���تان للقنبلة النووية، وقد تحّقق عام 1998م، وتنبؤه في 
مايو 2001م بأّن الواليات المتحدة ستتلقى صدمًة لعدم توازن 

سياستها الخارجية، وقد حدث ذلك بعد أربعة أشهر.
وتحدّث الدكتور نفيد شيخ عن رؤية مزروعي لإلرهاب 
الت���ي ال تنفصل ع���ن رؤيته للمؤثرات الثقافي���ة والتاريخية 
والبنيوي���ة التي صاغ���ت المجتمعات المس���لمة منذ مقدم 
االس���تعمار، وبذلك خالف مراكز البح���وث التي تجعل من 

اإلرهاب صناعة مسّيسة ومربحة لها. 
أما الدكتور رش���يد مراني؛ ف���رأى مزروعي واحداً من 
المفكرين المس���لمين القالئ���ل في الغرب الذي���ن اهتموا 
بالتحديات التي يواجهها المسلمون في عالقاتهم بالثقافات 
والتقالي���د األخرى، خصوصاً في قضايا المرأة والمس���اواة 
بين الجنَس���ين، وقد نجح في خلق فضاء للتقارب بين القيم 
اإلسالمية والقيم الغربية، حيث يتعايش هذان العالَمان، بل 

يتوافقان مع استمرار تمايزهما.
وفي كلمته���ا عن تحول كتاب���ة اللغة الس���واحلية من 
الح���روف العربية إلى الحروف الالتيني���ة، على يد البعثات 
التنصيرية واالستعمار البريطاني في شرق إفريقيا، أشارت 
كاتلين بولتون إلى: أّن الشيخ األمين مزروعي )والد الدكتور 
عل���ي مزروعي، وكبير قضاة كينيا( كان من أكبر المعارضين 
لهذا التحول ف���ي ثالثينيات القرن الماض���ي، وهو ما أدى 
إلى فجوٍة جيليٍة؛ بات من المس���تحيل ردمها، فبينما أصبح 
األوروبيون أقدر على قراءة اللغة السواحلية؛ أمسى التواصل 

بين جيل اآلباء وجيل األبناء أكثر عسراً.
وأوضح كاتب هذه الس���طور )د. أحمد علي س���الم(: 
أّن بداي���ة اهتمام مزروعي بدراس���ة اإلس���الم كانت جزءاً 
من اهتمامه بدراس���ة إفريقيا ما بعد االستعمار، ثّم أصبح 
اهتماماً مس���تقاًل بذاته، فبرغم دراس���ته للعلوم السياسية 

»التقليدية« في جامعات الغرب التي تُعلي من القيم المادية؛ 
فإنه س���رعان ما أدرك أّن الثقافة هي المفتاح األنسب لَفْهم 
السياس���ة، ومن ثّم بدأ يُبرز أثر اإلسالم القوّي في السياسة 

اإلفريقية، وقدرته على تحسين أحوال القارة. 
وفتحت له دراسة اإلس���الم أفقاً رحباً بعيداً عن ضيق 
المنظور المنغلق على إفريقيا وعنصريته، ووس���عت مفهومه 
عن الوحدة اإلفريقية ليش���مل- ليس فقط شمال إفريقيا؛ 
بل أيض���اً- الجزيرة العربية؛ بوصفه���ا االمتداد الجغرافّي 

والتاريخّي لقارة إفريقيا.
وأكس���بته دراس���اته عن الثقافة جمه���وراً جديداً من 
المسلمين خارج إفريقيا، وخصوصاً في الغرب حيث استقر 
مزروعي، واجته���د في تصحيح كثيٍر م���ن الصور النمطية 
الخاطئة عن اإلس���الم، وإظهار أثره ف���ي الحضارة الغربية، 
وُقرب���ه من بعض القيم الس���ائدة في المجتمع���ات الغربية 

الحديثة. 
وقد خّصص���ت المجلة األمريكية للعل���وم االجتماعية 
اإلسالمية- التي يُصِدرها المعهد العالمي للفكر اإلسالمي 
باللغ���ة اإلنجليزية- عدداً خاّصاً في يولي���و الماضي؛ ضّم 
معظم ه���ذه األوراق، وغيرها، من الدراس���ات عن التراث 

الفكري للدكتور مزروعي.
ثانيًا: ندوة نيروبي:

ضّمت ن���دوة نيروبي عدداً أكبر م���ن األكاديمّيين ذوي 
التخّصصات األوسع، ولكن يجمعهم زمالة الدكتور مزروعي، 
أو التتلم���ذ علي���ه، واالهتم���ام البالغ بدراس���ة أطروحاته 

وتطويرها.
الجل�شة الأولى:

تحّدث في الجلس���ة األولى ضيف الندوة الدكتور ويلي 
موتنج���ا- كبير القض���اة ورئيس المحكم���ة العليا في كينيا 
س���ابقاً-، وقّدم »الكلمة الرئيس���ة« الدكتور هوراس كامبل- 
أستاذ العلوم السياسية والدراسات األمريكية اإلفريقية في 

جامعة سيراكيوس بالواليات المتحدة-. 
وكما ركزت »الكلمة االفتتاحية« في الندوة السابقة في 
دفاع مزروعي عن العدل في وجه الظلم؛ فقد ربطت »الكلمة 
االفتتاحي���ة« في هذه الن���دوة )ندوة نيروب���ي( بين التعليم 
والعدال���ة عند مزروع���ي، فقد تحّرر مزروع���ي من الرؤية 
االس���تعمارية لنُُظم التعليم الغربية التي درس فيها، وانحاز 
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لكفاح الش���عوب؛ حتى أصبح أحد الش���خصيات البارزة في 
لجنة التعويض عن االس���تعمار التي أنشأتها منظمة الوحدة 
اإلفريقي���ة، وأدرك أهمية اللغات اإلفريقية في عملية إعادة 
بن���اء نُُظم التعليم في القارة، وط���رح منظوٍر جديد، وتقديم 
معرفٍة جديدة، وهذه ش���روط ضرورية لتنفيذ إعالن ديربان 
2001م ال���ذي أطلق برنامجاً ش���اماًل لمحارب���ة العنصرية 

عالمّياً، وإعداد الجيل القادم لتحديات القرن الحالي.
الجل�شة الث�نية:

تحّدث في الجلس���ة الثانية الدكت���ور محمود ممداني- 
مدي���ر معه���د البح���وث االجتماعية في جامع���ة مكريري 
بأوغندا، وأس���تاذ العلوم السياسية في جامعة كولومبيا في 
الواليات المتحدة-، والدكتور ماكاو موتوا- العميد الس���ابق 
لكلية الحق���وق بجامعة والية نيويورك ف���ي مدينة بافالو-، 
والدكتورة ليندا مهاندو- األس���تاذة الزائرة في معهد بحوث 

العلوم االجتماعية في جامعة ديوك بالواليات المتحدة-.
تن���اول الدكتور محمود ممداني تح���ّوالً مهّماً في حياة 
مزروع���ي الفكرية، فبينما كان في جامع���ة مكريري يطمح 
ألن يُصب���ح مفّكراً عالمّياً يتج���اوز كّل خصوصياته العرقية 
والدينية والجنس���ية، ويقلّل من شأن النقد- الذي شّكك في 
فائدة أعماله إلفريقيا-؛ فإنه استجاب في الواليات المتحدة 
لهذا النقد، فأصبح يجتهد في ربط فكره بقضايا أمته؛ بعد 

أن اكتشف أنه في نظر اآلخرين مجّرد إفريقيٍّ مسلم. 
وناقش الدكتور ماكاو موتوا أربع ثمار ألعمال مزروعي: 
أولها: وضع إفريقيا على خريطة الفكر العالمية، وإثبات خطأ 
الزعم بعقمها الفكري، وأنها مجّرد مستهلٍك ألفكار اآلخرين، 
وثانيها: الجمع بين الدفاع عن دولة ما بعد االس���تعمار في 
إفريقيا؛ في مواجهة ض���راوة اإلمبريالية، وانتقادها لغياب 
اإلبداع والديمقراطية عن نخبها السياس���ية، وثالثها: إبراز 
إمكانية أن يتبّنى أحد أبناء الجنوب الفكر الليبرالي ويطّوره 
في الوقت نفس���ه، ورابعها: رفض الدارونية التاريخية التي 
تنّص على التسلسل الهرمي للثقافات. وهكذا.. حيث قضى 
مزروعي حيات���ه مناضاًل من أجل االعتراف باإلس���هامات 

الفكرية لثقافات شعوب الجنوب.
الجل�شة الث�لثة:

تحّدث في الجلس���ة الثالثة الدكت���ور أداكيي أديباجو- 

المدي���ر التنفيذي لمركز حّل الصراعات في كيبتاون بجنوب 
إفريقيا-، والدكتور كريس وانجاال- أستاذ األدب في جامعة 
نيروبي-، واألديب أوس���تن بوكينيا- أستاذ اللغة واألدب في 
جامعة ماكريري-. تس���اءل الدكتور أداكي���ي أديباجو عّمن 
قتل الس���الم اإلفريقي الذي دعا إليه مزروعي في واحٍد من 
أوائل كتبه، موّجهاً االتهام إلى خمس���ة عوامل تحديداً، هي 
سوء الحكم الذي أعاق التنمية االجتماعية واالقتصادية في 
إفريقيا، وإخفاق الدول في االلتزام بمس���ؤوليتها عن حماية 
مواطنيها، والفساد المستشري في الكيان السياسي للقارة، 
والتطرف العنيف الممتد من الساحل إلى الصومال، والقوى 
الخارجية التي تش���مل األعضاء الدائمين في مجلس األمن، 

والبنك الدولي، وصندوق النقد الدولي. 
أما الدكت���ور كريس وانجاال؛ فركز في اهتمام مزروعي 
بالمفّكري���ن األدباء أمثاله في إفريقي���ا، حيث رأى مزروعي 
الكات���ب المبدع مفّكراً، وعّبر هو نفس���ه بطريقٍة أدبيٍة عن 

ُكربته في زمن االنقالبات العسكرية في الستينيات.
وأب���ان األديب أوس���تن بوكينيا كيف س���عى مزروعي 
لالس���تفادة من كّل قنوات النش���ر العلمية واألدبية المتاحة 
في ش���رق إفريقيا حين كان أس���تاذاً في جامعة ماكريري، 
فأصبح اس���ماً بارزاً عالمّياً قبل انتقاله إلى الغرب في أوائل 
الس���بعينيات، أما اآلن؛ فقنوات النش���ر المحلية ال تحظى 
باالهتمام المطلوب مادّياً ومهنّي���اً، ويفّضل الباحثون عليها 

منافذ النشر الدولية المحّكمة. 
الجل�شة الرابعة:

ُخّصصت الجلس���ة الرابعة في الندوة الستماع »الكلمة 
الرئيس���ة الثاني���ة« التي ألقاه���ا الدكتور أنيان���ج نيونجو- 
البرلماني الكيني، وأس���تاذ العلوم السياسية واإلدارة العامة 
في جامعة نيروبي-، وقد ش���رح فيها تح���ّول مزروعي إلى 
الليبرالي���ة، وابتع���اده عّما وصفه بع���ض منتقديه ب�»الرؤية 
اليميني���ة« في تحليل السياس���ة اإلفريقية، وذلك حين عمل 
أس���تاذاً في جامعة ماكريري، وظهر هذا التحّول مع اتساع 
أفق مزروعي الفكري؛ ليشمل: الدراسات العالمية، والشؤون 

اإلسالمية، والعالقات الدولية، ودور اللغة في السياسة.
الجل�شة الخ�م�شة:

تحّدث في الجلسة الخامس���ة الدكتور داريل توماس- 
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أستاذ الدراسات األمريكية اإلفريقية والدراسات اإلفريقية 
في جامع���ة والية بنس���لفانيا-، وخبير المكتب���ات عبدول 
بيماث- جامع منش���ورات مزروعي ومصنفه���ا-، والدكتور 
مونيني مشاريا- أستاذ التاريخ والعالقات الدولية في المقر 
اإلفريق���ي لجامعة الوالي���ات المتحدة الدولي���ة بنيروبي-، 
والدكتور كينيث س���يماال- أستاذ اللغة السواحلية في جامعة 

ماسندي للعلوم والتكنولوجيا-.
تناول الدكتور داري���ل توماس ما يربط إفريقيا بأبنائها 
في الشتات؛ من فقٍر وعدم مس���اواة؛ نتَجا عن الممارسات 
العنصرية للرأسمالية والليبرالية الجديدة، مشّدداً على دور 
الروابط المتنامية بين إفريقيا وآسيا ومجموعة العشرين في 

مرحلة تحوالت العولمة. 
أما الدكت���ور مونيني مش���اريا؛ فركز ف���ي مناظرات 
مزروعي وحروبه اللفظية في: الجامعات، ومراكز األبحاث، 
ووس���ائل اإلعالم، والمنتديات العامة، وقد ساعده على ذلك 

تمّكنه من اللغة اإلنجليزية ودراسته العلوم السياسية.
ورأى الدكتور كينيث س���يماال أّن تالقح األفكار هو أحد 
أهّم جوانب ميراث مزروعي الفكري، فكان س���ّر نجاحه في 
البحث والنش���ر هو تجاوزه للحدود الفاصلة بين أفرع العلوم 

االجتماعية المختلفة.
الجل�شة ال�ش�د�شة:

تحّدث في الجلسة السادسة الدكتور صامويل ماكيندا- 
أس���تاذ العالقات الدولية والدراس���ات األمني���ة في جامعة 
ميردوخ بأس���تراليا-، والدكتور س���يف الدين آدم- المدير 
المش���ارك لمعهد الدراسات الثقافية العالمية بجامعة والية 

نيويورك في مدينة بنجهامتون-، وكاتب هذه السطور.
طرح الدكتور صامويل ماكيندا فكرة »االنتقائية« كأساٍس 
إلنجازات مزروعي الفكري���ة، وقد عّرف مزروعي االنتقائية 
بأنها: »التوليف بين قيم تقاليد مختلفة واالس���تفادة منها«، 
فه���ي الفكرة التي بنى عليها أطروحت���ه عن ميراث إفريقيا 
الثالث���ي؛ أي: )التقالي���د اإلفريقية، والثقافة اإلس���المية، 
والفكر السياس���ي الغربي(، ومن قبلها أطروحته عن األفكار 
المؤثرة في إفريقيا في القرن العشرين، وهي: )الرأسمالية-
الليبرالي���ة، والقومي���ة ذات الطابع العرقي، واالش���تراكية 
الماركس���ية، والتقليدية البدائية(، لكن المفارقة هي غياب 

بناٍء نظريٍّ مبدٍع لهذه الفكرة في أعمال مزروعي. 

أما كاتب هذه الس���طور )د. أحمد علي سالم(؛ فشرح 
رؤية مزروعي ألسباب توتر عالقة المسلمين بالغرب الذي ال 
تخطئه العين، فقد نتج هذا التوتر عن استعمار الغرب لبالد 
المس���لمين قديماً بالجيوش، وحديثاً بالمؤسسات الدولية، 
كاألمم المتحدة التي اعتبرها مزروعي أداًة إلضفاء الشرعية 
عل���ى »إمبراطورية الغرب الجماعي���ة« بعد الحرب العالمية 
الثانية، كما يعود هذا التوتر إل���ى ضغوط العولمة الثقافية 
التي يس���عى الغرب من خاللها إل���ى تنميط العالم والهيمنة 
عليه، وشعور المسلمين المتزايد بضرورة تبّني قيٍم غربيٍة ال 

تتفق بالضرورة مع قيمهم.
وبرغم تقدير مزروع���ي لمقاومة المس���لمين للهيمنة 
الغربية ثقافّياً وسياس���ّياً؛ فإنه دَعا كّل فريٍق إلى االستفادة 

من إيجابيات الفريق اآلخر.
الجل�شة ال�ش�بعة:

تحّدث في الجلسة الس���ابعة الدكتور تيموثي شو- من 
جامعة ماساتشوستس بالواليات المتحدة-، والدكتورة ندري 
لومومبا- أستاذة التربية المقارنة والشتات اإلفريقي بجامعة 

كورنيل في الواليات المتحدة-.
رأى الدكتور تيموثي ش���و: مزروع���ي عابراً للقوميات، 
ومتعدد الهوّيات، س���واء في أصله أو حياته، ومن هنا سبق 
غيره في االهتمام بقضايا الثقافة والش���تات واللغة والدين، 

فاكتشف غنى إفريقيا والتنوع فيها. 
أم���ا الدكتورة ندري لومومب���ا؛ فطرحت رؤية مزروعي 
للتعلي���م بوصفه المح���ّدد النهائي لهوّية الف���رد والجماعة، 
وصانع طموحات الناس وثقتهم في قدراتهم، ومن ثّم ال غنى 
عنه لنهضة إفريقيا، كما أنه أساس قدرة األفارقة على القيام 
بدوٍر فّعاٍل ومتواصٍل للمساهمة في تعزيز التقّدم االجتماعي 
والتنمية اإلنسانية، ليس فقط في قارتهم؛ بل والعالم أجمع. 

ختام الندوة:
اختُتم���ت الندوة بكلمة للدكتور بول زيليزا- نائب رئيس 
المقر اإلفريقي لجامعة الواليات المتحدة الدولية بنيروبي-، 
لّخص فيها أعم���ال الندوة، وحلقة نقاش حول: س���بل بناء 
مؤسس���ات تهتم بإس���هامات مزروعي في حقل الدراسات 
الثقافية المقارنة، مثل: »مركز علي مزروعي« الذي أنش���أته 

جامعة جوهانسبرج بجنوب إفريقيا مؤخراً �
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جاء على لسان الرئيس عمر البشير))).   
من المؤكد أّن جنوب السودان هي جزءٌ من مشكلٍة 
أكبر متعلّقة بالعالم اإلسالمّي ومخططات تمزيقه، بعد 
انهيار الخالفة اإلسالمية، وهيمنة االستعمار، وهشاشة 
الدولة الحديثة المس���توردة، وبمظلّ���ة األمان اإلقليمية 
الت���ي لم تعد موج���ودة، ومن ثّم بدأ اس���تقطاع أجزاء 
من أطراف العالم اإلس���المّي تزامناً مع ضعف الدولة 
المركزية في تل���ك المنطقة، وه���ي الدولة المصرية، 
والتي تناست عمقها االستراتيجّي بمناطق منابع النيل؛ 
ف���ي خضم كثرة الملفات الش���ائكة التي تزاحمت أمام 
صانع القرار في القاهرة، والذي ظّل مش���غوالً بعملية 
انتقال الس���لطة منذ عام 2000م في الس���نوات العشر 
األخيرة من حكم مبارك، وحتى وقتنا الراهن، مما أدى 
إلى انتقال ملفات األمن القومّي المتعلقة بمنابع النيل، 

وبالعمق اإلفريقّي لمصر، إلى كواليس المشهد. 
والس���ودان إحدى الدول التي اس���تهدفها مخطط 
التمزيق، الذي بدأ تنفيذه منذ أن كان السودان خاضعاً 
للحك���م الثنائ���ّي )اإلنجلي���زي – المص���ري( بموجب 
اتفاقي���ات، منه���ا: اتفاقية اللورد كروم���ر 1898م بين 
االس���تعمار اإلنجليزي ومصر، ومبادئ كتش���نر لحكم 
الس���ودان وإدارته، والذي تعّد فترته من أس���وأ فترات 
الحكم في تاريخ الس���ودان، فقد تّم من خالل سياسته 
تهيئة الجن���وب لالنفص���ال قبل أن يُعطى الس���ودان  
اس���تقالله عام 1956م؛ حيث بدأت الحرب األهلية في 
ظّل وجوده، وقبل خروجه بعام، باندالع التمرد المشهور 
في عام 1955م، في حامية توريت في جنوب السودان، 
وقد ظلت الحرب مستمرة تغذوها المؤامرات الخارجية  

http://makkahnewspaper.com/article/32868/  (1(
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أزمة جنوب السودان وتداعياتها اإلقليمية

تحرير المجلة

جنوب ال�ش�ودان منذ انف�شاله عن يعاني 

الوطن الأّم، واعتباره دولًة م�شتقلًة 

بعد منت�شف ليلة التا�شع من يوليو عام 2011م، 

م�شكات اقت�ش�ادية، و�شيا�شية، واأمنية، وتدنّيًا 

؛  ف�ي الخدمات، وحروب�ًا اأهلية ذات طاب�ٍع قبليٍّ

ت�ش�ّرد ب�ش�ببها الآلف م�ن اأبناء الجن�وب، بينما 

ذهب�ت اأرواح الكثيرين، وقد اأدى ذلك اإلى عجز 

الدولة عن �شبط الأمن وتحقيق ال�شتقرار الذي 

ي�ش�اعد في بناء موؤ�ش�شات الباد وتطويرها، في 

ظ�ّل حال�ٍة م�ن التداف�ع بي�ن مختل�ف الأطراف 

المدعومين اإقليمّيًا ودولّيًا.

وق���د أدى ذلك إل���ى زيادة معان���اة المواطنين في 
جنوب الس���ودان، وتفاقم أزمة السّكان المدنيين الذين 
كان���وا يأملون بعد االنفصال في حي���اٍة أفضل من تلك 
التي عاش���وها في ظّل الس���ودان الموّحد، فيما تشير 
تقارير غربية إلى أّن الكثير من الجنوبيين يقولون اليوم 
إنهم لو كانوا يعلمون أّن هذا س���يكون مصير الدولة لما 
انفصلوا عن الش���مال، وصّرحت بذلك بعض القيادات 
الجنوبية، فقد جاء على لسان المتحدث الرسمّي باسم 
المجلس االنتقال���ّي للثوار في جنوب الس���ودان اللواء 
محمد شول األحمر: »إّن جنوب السودان استعجل تقرير 
المصير واالنفصال«، ب���ل إنهم عرضوا الوحدة مجدّداً 
مع السودان، وعّبروا عن أس���فهم على االنفصال؛ كما 
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الغربية والتنصيرية واإلسرائيلية، ومشاركة بعض القوى 
اإلقليمية، حتى تّم تنفي���ذ المرحلة األولى من مخطط 
تفتيت الس���ودان بإعالن انفص���ال الجنوب في 5 يوليو 
2011م، لم يهنأ جنوب السودان بما كان يحلم به أبناؤه 
من االستقرار في بلٍد آمن؛ حيث ظلت تتفاقم مشكالته 
الداخلي���ة؛ حتى دخل في حروب أهلي���ة – قبلية منذ 
عام 2005م؛ الخت���الل التوازنات الداخلية والخارجية، 

وتقاطع المصالح والمطامع.
جذور االأزمة واأ�ضبابها:

يذه���ب الكثيرون، بمن فيهم بع���ض أبناء الجنوب 
وقيادات���ه، إل���ى أّن التركيب���ة االجتماعي���ة واألوضاع 
السياس���ية واالقتصادية لم تكن تساعد على قيام دولٍة 
يمك���ن أن تتمتع باألمن واالس���تقرار عن���د االنفصال؛ 
لذلك أخفقت األش���كال اإلدارية التي خلقها النظام في 
إيصال الخدمات للمواطنين في المدن والريف؛ ما خلق 
دولة هش���ة؛ تعتمد فقط على الجيش في إدارة شؤونها 
بدون خلق مؤسسات دولة فّعالة، ودون إجراء تعديالٍت 
تس���تهدف تغيير طبيعة الجيش الشعبّي وتركيبته، التي 
يغلب عليها الطابع الَقَبلي، إلى جيٍش والؤه للوطن وليس 

للقبيلة.
وتعّثر اقتصاد جنوب السودان الذي كان يعتمد على 
الزراعة مصدراً رئيس���اً للغذاء، وقد ساهمت الحروب 
الكثيرة ف���ي تدمير هذا القطاع ليح���ّل محلّه البترول 
بوصفه المصدر الرئي���س الذي تعتمد عليه الدولة في 
تسيير شؤونها، وتوفير احتياجات المواطنين األساسية، 
بعد تدهور الزراعة بس���بب الحروب المستمرة، كما أّن 
استمرار إنتاج البترول وضّخه تعّرض هو اآلخر لفترات 
توّقف بس���بب انعدام األمن والصراع عليه. ونش���طت 
حرك���ة المتاجرة والمضاربة في األم���وال؛ ما أدى إلى 
ظهور نم���ٍط من االقتصاد الرأس���مالّي الطفيلّي الذي 

أسهم في اتساع دائرة الفقر في الجنوب.
وبالنس���بة للجانب االجتماعّي؛ فإّن معظم س���كان 
جن���وب الس���ودان قروي���ون، يتوّزعون عل���ى أكثر من 
64 قبيلة، تتع���دد لغاتها، وتختل���ف أعرافها وعاداتها 

وتقاليدها، ويس���ود في كلٍّ منها نظ���اٌم إداريٌّ وقانونيٌّ 
يحكم أنشطتها وينّظم عالقات أفرادها، ويكّرس الوالء 
الَقَبلي، الذي س���اعدت األّمية ف���ي تعميقه. ويمارس 
بعض هذه القبائل الزراع���ة، بينما يعتمد بعضها على 
الرعي والصيد، وقد أّدى التنافس على األراضي، وعلى 
مصادر المياه، واالعتداءات المتكررة على الزرع، ونهب 
المواشي واألبقار، إلى النزاعات المتكّررة بين القبائل. 
وبع���د انفص���ال الجن���وب؛ تحولت بع���ض هذه 
المعطيات إلى أس���باٍب مباشرٍة ألزمة جنوب السودان؛ 
حيث طغ���ت روح الَقَبلية وانتماءاتها على الوالء للوطن، 
وأصبحت هي المح���رك للمكّونات والقوى البش���رية 
أكثر من األحزاب السياس���ية في الجنوب، والتي تزيد 
عل���ى 30 حزباً، منها 18 أو أكث���ر معارضاً، و 11 حزباً 
موالياً للحكومة، ومؤسس���ات الدولة الهشة، والمؤسسة 
العسكرية وغيرها، والتي أصبحت كلها محاًل للتنافس 
الَقبَلي الذي يُعتقد أّن أطراًفا خارجية استغلته من أجل 
تحقيق أهدافها، وكذلك النزاع على الس���لطة والجيش 
الذي تهيمن علي���ه قبيلة الدينكا، والث���روة ومواردها، 
وبخاّصة حق���ول البترول في والي���ات الوحدة وأعالي 

النيل وغيرها. 
ويدخل ضمن األس���باب المباشرة: هيمنة الحركة 
الش���عبية على مقاليد األمور في الجنوب بشكٍل كامل، 
من خالل نظ���اٍم سياس���يٍّ ال مرك���زي، زاد فيه عدد 
الوالي���ات من 10 إلى 28 والي���ة، وما صاحب ذلك من 
ضعف الخبرة وحداثة التجرب���ة في ظّل واقع الجنوب 
ومواريث���ه المعق���دة، وضعف البنى التحتي���ة؛ ما أدى 
إلى عدم فعالية األش���كال اإلدارية التي خلقها النظام، 
وعجزها عن إيصال الخدم���ات للمواطنين في المدن 
والريف، فقامت دولة هشة؛ تعتمد فقط على جيٍش تكاد 
تكون الهيمنة في���ه لقبيلة الدينكا، دون إجراء تعديالت 
تستهدف تغيير طبيعته إلى جيٍش وطنيٍّ حديٍث تحكمه 

عالقات انضباط المؤسسات العسكرية الحيادية.
ومن مس���ّببات األزم���ة المباش���رة: تخويل رئيس 
الجمهورية صالحيات واسعة، وغموض شخصيته- كما 
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وصفه كثيٌر من المحللين-، وطريقة حكمه، وأس���لوب 
إدارته. 

يس���ود عدم الرضا عن حكومة س���لفا كير على 
نطاٍق واس���ٍع بين المواطني���ن، إلخفاقها في توفير 
فرص العمل، والرعاية الصحية الكافية، والمدارس 
والمساكن والطرق، واالس���تثمار في البنية التحتية 
والقطاع���ات الرئيس���ة، مثل الزراع���ة، إضافة إلى 
الفجوة الغذائية؛ إذ »تقول األمم المتحدة وشركاؤها 
إّن 2.3 مليون شخص سيحتاجون لمساعدات غذائية 
هذا العام... موّضحًة أّن 4.6 ماليين ش���خص، من 
جملة عدد السكان البالغ عددهم 12 مليوناً، يعانون 

من انعدام األمن الغذائي... «))).
هذا ف���ي الوقت الذي بلغ في���ه اإلنفاق الحكومّي 
عل���ى الزراعة، بين عاَمي 2012م و 2013م، نحو %5.2 
فقط من الميزانية الوطني���ة، مقارنة بإنفاق 25% على 
الخدمات العس���كرية واألمنية، وتنف���ق الحكومة نحو 
نص���ف الميزانية على نفس���ها، معظمها على الرواتب، 
وعلى س���يارات باهظة الثمن للوزراء، واعترف الرئيس 
سلفا كير بأّن مليارات من الجنيهات السودانية تعرضت 
لالختالس)))، وقد احتّج بعض المس���ؤولين األمريكيين 
في واش���نطن، وبخاصة الذين كان���وا باألمس القريب 
داعمي���ن لالنفصال، ومنهم المدير الس���ابق للش���ؤون 
اإلفريقية في مجلس األمن القومي األمريكي جون بردر 
غاست، والمسؤول الس���ابق في وزارة الخارجية روجر 
وينتر، فنددوا بانتش���ار الفساد بعد حصولهم على أدلة 

واضحة.
وقال���و إّن حكومة الجن���وب ل���م تقّدم الخدمات 
الالزم���ة في مجال البن���ى التحتية، وجاء في رس���الة 
وّقعها َم���ن يُطلقون عل���ى أنفس���هم »أصدقاء جنوب 
السودان« أّن: كثيرين في جنوب السودان يعانون، ويبدو 

http://makkahnewspaper.com/article/32868/   (1(
Makkah

)2) الم�شدر ال�شابق.

أّن أعض���اء الحكومة يفكرون في أنفس���هم فقط، وقد 
ذك���روا أنه ارتكبت انتهاكات خطيرة لحقوق اإلنس���ان، 
مشيرين إلى أّن مستقبل هذه الدولة الناشئة غير واضح 

المعالم))).
االأزمة وتداعياتها:

تجّددت االشتباكات بين قوات »رياك مشار« وقوات 
الحكومة بعدم���ا ُعقد اتفاق مصالحة بين س���لفا كير 
ونائبه »رياك مش���ار«، وذلك في ي���وم 9 يوليو 2016م 
أثناء االحتفال بعيد استقالل جنوب السودان الموافق 9 
يوليو، بعد خمسة أعوام من احتفال سلفا كير و »مشار« 
بإنزال العلم السودانّي ورفع علم جنوب السودان، وذلك 
غداة مقتل ضابَطيْن من قوات »مشار« في نقطة تفتيش 

خارج جوبا على أيدي قواٍت لحكومة سلفا كير. 
في بداية األزمة؛ حاول الرئيس س���لفا كير ونائبه 
»مش���ار« حّل األزمة، وبينما كان س���لفا كير و »مشار« 
في مؤتمٍر صحافيٍّ مشترٍك في القصر الجمهوري؛ تّم 
قصف القصر ليلة التاسع من يوليو، وقتها فقد الرجالن 
أّي تأثي���ٍر في الجنود عل���ى األرض التي كانوا يتقاتلون 
عليها بضراوة، حيث يسيطر كّل فصيٍل على أراض يضع 
يده عليها، ومن ثّم رفضوا كّل دعوات التهدئة، ما تسّبب 
في نزوح 40 ألف مواطن جنوب سودانّي خارج العاصمة 

جوبا))).
وترى بعض األط���راف أّن أوغندا لها مصلحة في 
عدم توقف القتال؛ حتى ال يفرض س���لفا كير سيطرته 
على دولة الجنوب، أو حتى ينتصر »رياك مشار«، وتظّل 
العداوة مشتعلة بين »الدينكا« التي أتى منها سلفا كير، 
وه���ي الِعْرقي���ة األكبر في البالد، وبي���ن »النوير« التي 
ينحدر منها »مشار«، والتي تأتي في المرتبة الثانية من 
حيث العدد في جنوب الس���ودان، بالرغم من أّن هناك 

)3) الم�شدر ال�شابق.

يوم  في  جوبا  تدمير  ال�شودان..  جنوب  في  الأهلية  الحرب   (4(
)201م،  يوليو  الجديد،20   العربي  علي،  وائل  ال�شتقالل، 

على: 
https://www.alaraby.co.uk
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اتهامات متبادلة بالفس���اد بين الرجلَيْن، وكذلك الفشل 
في الس���يطرة على البالد، وعدم إرساء حكٍم عادٍل دون 

محاباٍة ألي قبيلة من االثنتَيْن))). 
ومن المؤكد أّن تلك الخلفية التاريخية واإلثنية هي 
التي أّدت إلى تفّجر األحداث عشية االحتفال بالذكرى 
الخامس���ة النفصال جنوب السودان، وأّن األمر يتخّطى 
مجرد ش���جاٍر على نقاط تفتيش بي���ن الجنود أدى إلى 
مقتل جنَدّيين، فالغضب الذي تال ذلك يشير إلى تجّذر 
العداوة والبغضاء بي���ن الفصيلَيْن، وأّن األمر ربما كان 
مخططاً له م���ن أطراف َقَبلية تمت���د عالقاتها لخارج 
الس���ودان، وكذلك دول إقليمية ربما ال تريد أن يستقر 

الوضع في البالد.
كما تش���ير حكومة س���لفا كير إلى احتمالية وجود 
محاولٍة انقالبيٍة بعد انتهاء اجتماعات مجلس التحرير 
الوطني، حيث ق���ام مجهولون بإطالق ن���اٍر في الهواء 
بالق���رب من مركز نياكرون الثقاف���ي، ثم هربوا، وربما 
كانت تلك إشارة لبدء الهجوم على ثكنة جيادا العسكرية 
على يد جنوٍد من الح���رس الجمهوري، ولكنهم موالون 
ل� »مش���ار« نائب الرئيس، وتذكر مصادر سلفا كير أنهم 
حاولوا في البداية الوصول إلى مس���تودعات األسلحة 
والذخيرة، ولكنهم أخفقوا، ولذلك هاجموا مجموعة من 
الحرس الجمهورّي موالي���ن للرئيس من أجل الوصول 
إلى المستودع، وُقتل ضابٌط فاندلع القتال بعدها، وتاله 
هج���وٌم على بيلبام، وفي الصباح الباكر تّم الهجوم على 
مراكز أخرى للجيش، واخترقوا مس���تودعاته، وسرقوا 
أسلحة وأزياء عسكرية، وترى الحكومة أّن ذلك تخطيٌط 

مسبٌق وليس انتفاضة عفوية))).

  South Sudan: What is the fighting about?, (1(
BBC, 10 May 2014, on: http://www.bbc.com/

news/world-africa-25427965

 South Sudan›s chaotic slide back into conf- (2(
 lict: an insider›s view, The Guardian, 17
August 2016, on: https://www.theguardian.
com/global-development/2016/aug/17/south-
sudan-an-insider-view-untold-story-indepen-

dence-civil-war-hilde-f-johnson-un

تداعيات اال�ضتباكات:
بعد ذلك؛ ألغت حكومة جنوب السودان االحتفاالت 
بالذكرى الخامس���ة لالس���تقالل، في حدٍث داٍل على 
تدّني معنويات الش���عب الغ���ارق في الدم���اء ورائحة 
البارود، واندالع القتال بي���ن الفصائل المتناحرة الذي 
خلّف أع���داداً كبيرة من المدنيين بي���ن جريٍح وقتيل، 
وقد كان ه���ذا هو مصير الجنوب منذ عدة س���نوات، 
وسقط عشرات اآلالف في العنف المتبادل بين مختلف 
األطراف الحكومية وغير الحكومية، وتّم تهجير مليونَيْن 
من الس���كان، فيما لم تبخل عليهم الفياضانات بمزيٍد 
م���ن اآلالم؛ في خض���م حالٍة مزمنٍة م���ن نقص الغذاء 
وفقٍر مدقٍع وعنٍف وأمية؛ في ظّل غياٍب تامٍّ لمؤسسات 
الدولة، أو أي مشروعات بنى تحتية، مما يجعل الوضع 
مرّشحاً دائماً لمزيٍد من التدهور في ظّل فساٍد وابتزاٍز 

للسكان من مختلف األطراف. 
كما لم يس���لم األطف���ال من عملي���ات االختطاف 
لتجنيدهم في الميليش���يات المتناح���رة، كما تعّرضت 
النس���اء لحاالت اغتصاٍب جماعي���ٍة على أيدي الجيش 
والميليشيات على حدٍّ س���واء، فيما تتوافر تقارير عن 
تعذيب المعتقلين وضربهم داخل المقار التابعة لحكومة 
جنوب الس���ودان، وتعّرضت صناع���ة النفط التي هي 
عص���ب اقتصاد البالد، وكانت تمّثل في الس���ابق %98 
من عائدات الحكومة، إلى عملياٍت واسعٍة من التخريب 

واإلهمال.
فق���د أخفقت األطراف المتناحرة في أن تصل إلى 
حلٍّ لتقاس���م الس���لطة؛ حتى بعدما قام الرئيس سلفا 
كير وقائد المتمردين »رياك مش���ار« باإلعالن عن إنهاء 
الحرب األهلية التي دامت لعاَميْن، واس���تئناف ترتيبات 
تقاسم الس���لطة، فعندما عاد »مش���ار« إلى العاصمة 
جوبا في أبريل الماضي لتقلّ���د وظيفته نائباً للرئيس؛ 
مرًة ثانيًة انهار الّس���الم الهّش بعد ذلك بشهرين؛ بعد 
تبادٍل إلطالق النار بين الميليش���يات على إحدى نقاط 

التفتيش. 
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وطبقاً لبعض المص���ادر)))؛ فإّن الظروف اآلن في 
جنوب السودان تعّد أسوأ مما كانت عليه قبل االستقالل 
عن النظام الس���ودانّي في الخرطوم عام 2011م، وهذه 
مأساة للش���عب هناك، كما أنها خيبة أمٍل كبيرة للدول 
الغربية واإلفريقية التي ساعدت على إخراج االنفصال 

إلى الحياة ووالدة الدولة الجديدة.
حظر ال�ضالح وَدْور المجتمع الدولي:

م���ن المؤكد أّن هناك َدْوراً عل���ى المجتمع الدولّي 
يجب القيام به من أجل إنهاء مأساة الشعب هناك، في 
حين أّن قوات حفظ الس���الم وحدها، سواء من األمم 
المتحدة أو من االتحاد اإلفريق���ي، لن تحّل المعضلة، 
حي���ث إّن األمر يتعدى مجّرد صنع الس���الم أو حفظه 
إلى فساٍد ممنهٍج ومتجّذر، تساهم فيه الحكومة الحالية 
بصورٍة كبيرٍة- حس���ب مراقبين-، وكذلك تظّل مسألة 
بناء مؤسس���ات فاعل���ة للدولة هي التح���دي األكبر، 
باإلضافة إلى المعضلة الكبرى بعدم تس���ييس الجيش، 
ووقوفه على الحياد في ذلك الصراع واالحتراب األهلي.
فالكثي���ر م���ن المراقبين يتس���اءلون: إذا ما كانت 
الحكوم���ة الحالية، والتي أخفقت بص���ورٍة مذريٍة حتى 
اآلن، يمكن أن يوثق بها في إجراء تلك اإلصالحات؟ فقد 
وصف »برينس���تون ليمان« المبعوث األمريكي الخاّص 
الس���ابق للسودان، و »كيت نوف« المدير السابق للوكالة 
األمريكية للتنمية الدولية في جنوب الس���ودان، وصَفا 
كال الطرَفيْن )سلفا كير و مشار( ب� »ملوثَيْن بالشبهات« 
بصورٍة كبيرة، ومن ثّم اقترَحا إنش���اء صالحية لكلٍّ من 
األمم المتحدة واالتحاد اإلفريق���ي إلدارة البالد لفترة 

انتقالية.
 وفي الوقت نفسه؛ يقول البعض بأّن الوضع السّيئ 
لجنوب الس���ودان يج���ب أن يعطي للوالي���ات المتحدة 

 Los Angeles Tiems› Editorial , «The tragedy  (1(
 of South Sudan, only five years after its
birth», on: http://www.latimes.com/opinion/
editorials/la-ed-south-sudan-20160728-snap-

story.html

درساً؛ ففي افتتاحية جريدة بوسطن جلوب األمريكية- 
مؤّخ���راً)))- خلص كاتب المق���ال إلى أّن االنفصال عن 
الس���ودان كان خطًأ من البداية، ونتج عنه نتائج كارثية 
بذلك التدخل في الش���أن الس���وداني على يد ثلّة من 
األمريكيين؛ الذين ربما كانت لديهم نياٌت جيدة ولكنهم 
كانوا جاهلين تماماً باألوضاع في البالد، وقد الم المقال 
ذلك التحالف بين اإلرس���اليات التبش���يرية النصرانية 
وناشطي حقوق اإلنس���ان، مثل جورج كلوني، باإلضافة 
إلى صّناع السياسات األمريكيين الذين دفعتهم »مشاعر 
غير منطقية لمثاليٍة أخالقية«؛ بدالً من »اعتراٍف واضٍح 
بمصال���ح األمن الوطني« لتلك الدولة، كما قال المقال: 
إّن األمريكيي���ن أخفقوا في رؤي���ة الحمق في جهودهم 

الفاشلة لتغيير العالم وإنهاء المعاناة))).
كما قال���ت الصحف األمريكي���ة إّن الجهل وخداع 
ال���ذات من المؤكد أنهما أوقَع���ا الواليات المتحدة في 
مش���كالت على م���ّر الس���نوات الماضي���ة، فالواليات 
المتح���دة كثيراً ما تعّث���رت بال هدى ف���ي صراعاٍت 
خارجيٍة دون أهداٍف واضحٍة، أو خطٍط متماس���كٍة، أو 
حتى استراتيجية للخروج، ومن المؤكد أّن ذلك ما حدث 
في جنوب السودان)))، فخطوة انفصال جنوب السودان 
كانت نتيج���ة لجهود عّدة دول إلنه���اء الحرب األهلية 

 World must work together to stop violence (2(
 in S. Sudan, DECEMBER 28, 2013, on:
https: / /www.bostonglobe.com/opinion/
south-sudan-political-/28/12/editorials/2013
rivalry-threatens-world-newest-country/

use3BrRlb8VK8XnqycKmAM/story.html

 South Sudan is destroying its free press, (3(
 one journalist at a time, Opoka p’Arop Otto,
the Guardian, 7 July 2016, on: https://www.
theguardian.com/world/2016/jul/07/south-
sudan-is-wiping-out-its-free-press-one-

journalist-at-a-time

 Los Angeles Tiems› Editorial , «The tragedy (4(
 of South Sudan, only five years after its
birth», on: http://www.latimes.com/opinion/
editorials/la-ed-south-sudan-20160728-snap-

story.html
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األطول في تاريخ إفريقيا، فش���مال الس���ودان وجنوبه 
ُحش���َرا في تلك الدولة الواح���دة، على يد البريطانيين 
عام 1956م، بالرغم م���ن االختالفات الكبيرة، الِعْرقية 
واللغوي���ة والَقَبلية والثقافية، وكانت النتيجة نصف قرٍن 
من العنف، سقط فيه مليونَا شخٍص، في هجمات عابرة 
للحدود من العرب في الشمال على السود األفارقة في 
الجنوب، وعندما تّم توقيع اتفاقية س���الٍم ش���املٍة في 
النهاية، بمساعدة االتحاد اإلفريقّي والواليات المتحدة، 
فإنها اش���تملت على فقرٍة تسمح للجنوبيين باالستفتاء 
على إعالن اس���تقاللهم عن الش���مال، وهذا االستفتاء 
كان هدفاً سياس���ّياً، ليس فقط للواليات المتحدة ولكن 
للجنوبيين أنفسهم، وسارت الواليات المتحدة في ذلك 
الطري���ق، وفي النهاية صّوت 99% تقريباً من الجنوبيين 

لصالح االنفصال.
والوالي���ات المتح���دة ل���م تكن عمي���اء تماماً عن 
مشكالت البالد ومس���تقبلها، ففي التمهيد لالستفتاء 
على االنفصال أوضح المسؤولون األمريكيون بجالٍء أّن 
العوائق التي تواجه جنوب الس���ودان عوائق كبيرة، وأّن 
النج���اح ليس مضموناً في النهاية، وكانت التوقعات بأن 
يكون جنوب السودان في النهاية سعيداً، ويشعر بالرخاء 
والديمقراطية، هي توقعات بعيدة، ولكن وقع االنفصال، 
وتعلّق الجنوبيون بأهداف ال���دول الكبرى والمنظمات 
الدولي���ة واإلغاثية، ولكن ثبت أّن كّل ذلك ليس له قيمة 
في بيئٍة تفتقر إلى أبس���ط قواعد الدولة ومؤسساتها، 
وإلى الحّد األدنى من الموارد واالتفاق المجتمعّي على 
إنشاء دولتهم التي ترتفع فوق المصالح الَقَبلية الضيقة.
وقد نشرت مجلة فورين بوليسي األمريكية تقريراً 
مثي���راً عن حياة المدنيين في ظّل القصف العش���وائّي 
واالس���تهداف المتبادل بين الميليشيات، فكتب جاستن 
لينش مقاالً)))؛ يناشد فيه المجتمع الدولّي بفرض حظر 
الس���الح على جنوب الس���ودان بوصفه الخطوة األولى 

http://foreignpolicy. الآت�������ي:   ال���راب���ط  )1) ع���ل���ى 
last-call-to-cash-in-on-a- /05/08/com/2016
/vicious-civil-war-south-sudan-arms-embargo

إلحالل الس���الم، وحكى قصة الفت���ى »التجور ثيانج« 
ال���ذي كان يجلس في س���ريره في معس���كٍر للنازحين، 
تحمي���ه قوات حفظ الس���الم التابعة لألم���م المتحدة 
في جوبا عاصمة جنوب الس���ودان في يوليو الماضي، 
عندما اصطدمت قذيفة آر بي جي في منزله العشوائي 
وأس���قطته فاقداً للوعي، بعد ذلك بلحظات وجد نفسه 
في نهٍر م���ن الدماء يتدفق من رأس���ه ورجلَيْه وإحدى 
ذراَعيْه، وأوضح »ثيانج« بعد ذلك قائاًل: »الصاروخ لديه 
أجزاء، وينتج في النهاية ما تبّقى من قذيفة اآلر بي جي، 
وبمجرد أن تس���قط أو تنفجر؛ فإنها تتحول إلى العديد 

من القطع، والتي تُحدث جروحاً ونزيفاً حاّداً«.
وتل���ك القذيفة التي يبلغ طولها متَريْن تقريباً؛ ربما 
أتت من س���الح آر بي جي 69 المخّصص الس���تهداف 
الدبابات؛ طبقاً لخبيٍر في األسلحة، والذي راجع الصور 
التي خلّفها انفجار الصاروخ، ومن األرجح أنها من إنتاج 
ش���ركة »نورينكو«، وهي شركة تصنيع السالح المملوكة 
للحكوم���ة الصينية، والتي وّردتها إل���ى حكومة جنوب 
السودان كجزٍء من صفقة عام 2014م بقيمة 38 مليون 
دوالر نظير 40 ألف س���الح مثل ذل���ك، باإلضافة إلى 
مليونَ���ي قذيفة من الذخيرة، و 2394 قاذفة قنابل؛ كما 
يقول الخبير العس���كرّي الذي استعانت به مجلة فورين 

بوليسي.
ومنذ اندالع الحرب األهلية في جنوب السودان في 
ديسمبر 2013م؛ اشترت حكومة جنوب السودان بمئات 
ماليين الدوالرات أسلحة ومعدات عسكرية من السوق 
العالمي���ة، بما في ذلك مروحي���ات هجومية، ومركبات 
أف���راد مدّرعة، وصواريخ موجهة حرارّياً، اس���تُخدمت 
جميعه���ا لقتل عدٍد غير معروف م���ن المدنيين، حيث 
تش���ير تقديرات القتلى من المدنيين، في فترة العاَميْن 
ونصف العام الماضية، إل���ى ما بين 50 إلى 300 ألف 

قتيل. 
كّل تلك األس���لحة حصلت عليها الحكومة بصورٍة 
قانوني���ة؛ ألّن مجلس األمن التابع لألمم المتحدة رفض 
أن يفرض حظراً على الس���الح بالرغ���م من الدعوات 
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المتكررة م���ن الدول األوروبي���ة لتطبيقه )كما حصلت 
قوات المتمردين كذلك على أسلحٍة أثناء مسار الحرب، 

ولكن بكمياٍت أقّل، وباألساس من السودان(.
ويرى كاتب المق���ال أّن الوالي���ات المتحدة كانت 
أكبر عائ���ٍق أمام ف���رض حظر التس���ليح على جنوب 
السودان، حيث إّن الواليات المتحدة استخدمت موقعها 
ف���ي مجلس األمن التابع لألم���م المتحدة لحجب قراٍر 
بفرض حظر سالٍح على حكومة جنوب السودان، وقّدم 
المسؤولون األمريكيون عدة تبريرات لهذا الموقف؛ بما 
في ذلك أّن حظر السالح س���وف يحّفز الحكومة على 
تصعي���د الحرب، وأّن ذلك الحظر لن يؤتي ثماره إال إذا 

وافق جيران جنوب السودان على تفعيله.
وكانت أش���رس المعارضين لفرض حظر السالح 
على جنوب السودان هي: سوزان رايس مستشارة األمن 
القوم���ّي األمريكي، والتي يعود توّرطها في سياس���ات 

جنوب السودان إلى إدارة الرئيس السابق بيل كلينتون.
ولك���ن بَدا أّن الوالي���ات المتح���دة اقتنعت أخيراً 
بجدوى حظر السالح؛ حيث التقى مسؤولون أمريكيون 
م���ع نظرائهم ال���روس والصينيين ف���ي األمم المتحدة 
لمناقشة مشروع قراٍر يتضمن حظر السالح، باإلضافة 
إلى تفويٍض بإرس���ال ق���واٍت إقليمي���ٍة جديدة لحفظ 
الس���الم، والذي ُع���رض على مجلس األم���ن في 12 

أغسطس الماضي. 
وج���اءت تلك المفاوضات في وق���ٍت حرٍج لجنوب 
الس���ودان؛ مع تهديد المتمردين بالسير إلى العاصمة 
إذا لم يتّم إرس���ال قوات تدّخ���ٍل إقليميٍة لتأمين جوبا، 
وتنفيذ اتفاقية الس���الم المتداعية، ولكن الحكومة في 
الوقت نفسه صّرحت أنها لن تقبل بوجود قوٍة إقليمية، 
وهّدد متحدٌث عس���كريٌّ بأنه سيقاتل القوات األجنيبة 
التي ستدخل بالده دون إذن، ومن المتوقع أن يؤدي ذلك 

إلى مزيٍد من الدماء في األفق القريب.
ويقول الخبراء إّن حظر السالح لن يستطيع وحده 
أن يوق���ف تدفق األس���لحة الخفيف���ة أو الذخيرة إلى 
جنوب الس���ودان بصورٍة كامل���ة، فالذخيرة والرصاص 

من الس���هل إخفاؤها، ومن الصعب تعّقبها، مما يجعل 
األمر سهاًل على المهّربين أن يخترقوا الحظر، وبالمثل؛ 
فإّن األسلحة الخفيفة، مثل الكالشينكوف، شائعة بكثرٍة 

حتى في المناطق النائية والقرى.
ولكن يق���ول الخبراء إّن الحظر س���يؤتي أُكله في 
منع ش���راء األسلحة والمعدات العس���كرية الثقيلة؛ بما 
ف���ي ذلك المركبات والطائرات، والتي كانت تُس���تخدم 
بتأثيراٍت مدّم���رة ضّد الجن���ود والمدنيين- على حدٍّ 
س���واء- على مدى فترة العاَميْن ونصف العام الماضية، 
فالمروحي���ات الهجومية التي حصل���ت عليها حكومة 
جنوب الس���ودان في عاَم���ي 2014م و 2015م أعطت 
الحكومة اليد العس���كرية العليا، ومّكنتها من اس���تعادة 
العديد من مكاس���ب المتمردين في األجزاء الش���مالية 
من البالد، فقد اش���ترت الحكوم���ة أربع مروحيات من 
طراز مي 24 أثناء تلك الفت���رة، على األقّل ثالث منها 
كانوا من شركٍة أوكرانية؛ كجزٍء من صفقٍة بقيمة 42.8 

مليون دوالر.
ولك���ّن الجن���ود المتمردي���ن لم يكون���وا وحدهم 
المس���تهدفين، ففي يولي���و 2015م أطلق���ت طائرات 
الحكوم���ة من طراز م���ي 24 صواريخها؛ فيما وصفته 
األم���م المتحدة بأن���ه هجوٌم على مستش���فى للصليب 
األحم���ر في مدينة كودوك في والي���ة النيل العليا، مما 
أس���فر عن مقتل ش���خَصيْن وجرح 11 ش���خصاً، كما 
اس���تخدمت المروحيات الهجومية مرًة ثانيًة في يوليو 
الماضي لقصف مجمع يس���تخدمه »مش���ار« في جوبا 
أثناء أسبوٍع من القتال، خلّف 500 قتيل على األقل؛ بما 

فيهم عشرات المدنيون.
كما اش���تملت قائمة األسلحة الثقيلة التي اشترتها 
الحكوم���ة أيضاً في أثناء الحرب: حامالت جند مدّرعة 
من طراز كوجار وتايفون، والتي وفرتها ش���ركة كندية، 
وم���ا يعتقد الخبراء أنه 10 دبابات روس���ية برمائية ال 
تزال الش���ركة الموفرة لهم مجهولة، كّل تلك المركبات 
يبدو أنها اس���تُخدمت في اس���تهداف المدنيين، وأثناء 
عمليات حرق األرض في والية يونيتي الصيف الماضي، 
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على س���بيل المثال استخدمت الحكومة دبابات برمائية 
اش���ترتها ع���ام 2014م لمالحقة »مقاتلي���ن ومدنيين 
داخل مس���تنقعات منطقة سود«؛ كما أفاد تقريٌر لألمم 
المتحدة، وبالمثل فإّن تقري���ر لمنظمة هيومان رايتس 
ووت���ش عام 2015م أورد العش���رات من الحوادث التي 
استخدمت فيها الحكومة دبابات لسحق المدنيين أثناء 

الهجوم نفسه.
لذلك؛ فإّن حظر الس���الح لن يمنع فقط الحكومة 
من ش���راء دبابات وطائرات ومركبات برمائية هجومية 
إضافية، ولكن ذلك س���يعني أّن األفراد األجانب، مثل 
المواطني���ن األوكرانيين الذين يقومون بصيانة طائرات 
الهليكوبتر الحكومية من طراز مي 24، سيتوجب عليهم 
مغ���ادرة البالد؛ طبقاً ل� »لوكاس ف���ان دي فاندرفوت« 
العضو الس���ابق بلجنة خبراء األم���م المتحدة بجنوب 
السودان، ونتيجًة لذلك فإّن بعض المعدات ربما تصبح 

في النهاية غير ذات جدوى.
كما أّن حظر الس���الح س���يقّدم أيضاً رادعاً رمزّياً 
للدول التي تهّرب األس���لحة إل���ى األطراف المتحاربة، 
فالصي���ن تعهدت بوقف نقل األس���لحة إل���ى الحكومة 
بعدما نشرت أنباء عن ش���حنة شركة نورينكو الصينية 
عام 2014م، مما أسفر عن اعتراضاٍت واسعٍة من جانب 
الجماعات الحقوقية، ولكن الدول األخرى تقّدمت لملء 

ذلك الفراغ.
وفي أغسطس الماضي؛ اتخذ مجلس األمن الدولّي 
موقف���اً نوعّياً، وأصدر قراراً تح���ت رقم 2304 يقضي 
بإرس���ال أربعة آالف عنصر، م���ن كلٍّ من كينيا وإثيوبيا 
وراون���دا، ضمن قوات أممية جدي���دة، تختّص مهمتها 
بحماية بعض األماكن الحيوية في العاصمة جوبا، أماًل 
في وقف االش���تباكات التي تجّددت بين قوات الرئيس 
س���لفا كير وغريمه نائبه األول )الُمقال( »رياك مشار«، 
ال���ذي فّر من جوبا بع���د معارك حدثت ف���ي 7 يوليو 
الماضي، مؤك���داً أنه لن يدخلها مرة أخرى قبل وصول 

قوات دولية تؤّمن حياته وحياة معاونيه))).
التداعيات اإلقليمية:

كما سبق اإلشارة إليه؛ فإّن أوغندا من إحدى الدول 
التي تُتهم بأنها تس���تفيد من استمرار األزمة، كما أنها 
أصبحت موّرداً مهّماً لألسلحة لجنوب السودان، ويُعتقد 
أنها اش���ترت أس���لحة نيابة عن الحكومة من إسرائيل، 
وع���دة دول أخ���رى، فحكومة جنوب الس���ودان رغبت 
أيضاً في ش���راء أربع مروحي���ات إضافية بقيمة 35.7 
مليون دوالر من شركة مقرها كمباال، تُدعى: »بوساسي 
لوجيستيكس« )ولم يُعرف إذا ما كانت الصفقة قد تّمت 

أو ال!(.
وعلى جانب المتمردين؛ فإّن السودان كانت الموفر 
الرئيس لألس���لحة، وفي بعض األوقات كانت تلقي من 
الجّو األس���لحة والذخيرة في عمق األراضي في جنوب 
الس���ودان، وف���ي 2014م حللت مؤسس���ة مختّصة في 
شؤون الصراع والتس���ليح مئات من الذخائر الصغيرة 
والمتوس���طة التي أُس���قطت عل���ى المتمردين، ولكن 
الحكومة استولت عليها في وقٍت الحق، ووجدت كذلك 
أّن جزءاً كبيراً من الذخيرة ُصنع في الس���ودان بعد بدء 
الحرب األهلية؛ مما يعني أّن ذلك كان س���يكون ممنوعاً 

إذا ما كان الحظر قد ُطّبق مع بداية الحرب.
إّن نجاح حظر الس���الح من المتوقع أنه س���يلقى 
دعماً من الدول اإلفريقية، أما روس���يا والصين، اللتان 
اعترضتَ���ا على إجراءاٍت مماثلٍة في الماضي، فمن غير 
المتوقع أن تحجَبا حظر الس���الح إذا ما قّدمت الدول 
اإلفريقية موقف���اً موّحداً لصال���ح الحظر في مجلس 
األمن، كما أّن مصر يمكن أن يصبح صوتها حاسماً، ألّن 
السنغال وأنجوال، وهما الدولتان اإلفريقيتان في مجلس 
األمن، س���يصوتان لصالح االقتراح؛ طبقاً لدبلوماسيين 

أجانب رفضوا اإلعالن عن أسمائهم.

)1)  مجل�ض الأمن يعتمد قرارًا ب�شاأن اإن�شاء قوة حماية اإقليمية 
اأغ�شط�ض  المتحدة، 12  الأمم  اأنباء  ال�شودان، مركز  بجنوب 
http://www.un.org/arabic/news/ على:   )201م، 

story.asp?newsID=26806#.V77WUJiLT4Y
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وقد ع���ارض وزير اإلعالم في جنوب الس���ودان 
»مايكل ماكوي لويس« فك���رة الحظر، قائاًل إنها تهّدد 
اس���تقاللية البالد، وس���تُضعف الحكوم���ة أكثر أمام 
المتمردين، ولكن حظر الس���الح وح���ده لن يُنقذ هذا 
البلد المش���رذم إل���ى قبائل؛ ألّن جوه���ر الصراع هو 
الس���يطرة على المصادر والموارد، باإلضافة إلى أنه 
ص���راٌع ِعْرقيٌّ أيضاً؛ فقبائ���ل »الدينكا« و »نوير« هي 
األب���رز بين اإلثني���ات الكثيرة في جنوب الس���ودان، 
واالنقس���امات التاريخية بين الفصيلَيْن أرست قواعد 
الح���رب األهلي���ة التي بدأت ف���ي 2013م في جنوب 
الس���ودان، كما أّن س���لفا كير الذي ينتمي إلى قبيلة 
»الدينكا«، ونائب الرئيس السابق الذي تحّول إلى زعيم 
المتمردين ينتمي إلى قبيلة »النوير«، فكالهما ينتميان 

إلى القبيلتَيْن الكبيرتَيْن في جنوب السودان.
كم���ا برز الصراع الِعْرقي عل���ى واجهة األحداث 
والتصفيات المتبادلة بين الجانَبيْن، وكذلك اإلعدامات 
خارج نط���اق القانون من الطرَفيْن)))، كما أّن عمليات 
التهجير القس���رية للمخالفين في الِعْرق تنذر بتوّسع 
دائ���رة العنف؛ لتضاهي تلك التي كانت في الفترة من 

2013م حتى 2015م.
واآلن تحاول حكومة جنوب السودان أن تقلل أعداد 
القوات األممية والقوات التابعة لالتحاد اإلفريقّي التي 
يمكن أن تتدخل لوقف الصراع، وكذلك أنواع أسلحتها 
والدول المشاركة في تلك القوات)))، ولكن بالوضع في 
االعتبار تاريخ حكومة جنوب الس���ودان في االنتهاكات 
الحقوقية؛ فلن يكون من الحكمة السماح لها بأن تقرر 
ش���روط البعثات األممية، وفي المقاب���ل؛ يمكن دعم 

 Can the AU help South Sudan where the UN  (1(
is failing?, ISS, 22 August 2016, on: https://
www.issafrica.org/iss-today/can-the-au-help-

south-sudan-where-the-un-is-failing

 South Sudan softens stance on UN   (2(
 peacekeeping force, 14 AUGUST 2016, on:
/08 /http://www.aljazeera.com/news/2016
south-sudan-softens-stance-peacekeeping-

force-160814085940136.html

قوات االتحاد اإلفريقي والق���رارات التي اتخذت في 
قمته���ا في كيجالي في يوليو الماضي، حيث س���يكون 
لقوات االتحاد اإلفريقي »صالحيات أوس���ع للمشاركة 
في العملي���ات القتالية؛ مقارنة بقوات األمم المتحدة، 

وستستطيع الوصول إلى مناطق القتال«))).
وتش���ير مصادر حكومة جنوب السودان إلى أيادي 
السودان في تسليح المتمردين؛ حيث اتهم القائد السابق 
لجيش جنوب الس���ودان الجن���رال »جيمس هوث ماي« 
السودان بأنها تسلّح المتمردين، وقال إنه »ليس سّراً« أّن 
حكومة الخرطوم تساند زعيم المتمردين »رياك مشار«؛ 
في محاولٍة لزعزعة اس���تقرار جنوب الس���ودان الذي 
انفصل عن السودان عام 2011م بعد حرٍب بين الشمال 
والجن���وب اس���تمرت عقوداً، في حين نفت الس���لطات 

السودانية أن تكون لها أي صلة بالمتمردين))).
ولك���ن عل���ى الجانب اآلخ���ر من ه���ذا الصراع 
الدموي؛ ف���إّن وجود دولٍة قويٍة في جنوب الس���ودان 
ربما يمّثل تهديداً لمصالح كلٍّ من السودان ومصر على 
السواء، وذلك في حالة استغالل تلك الدولة ألراضيها 
ومحاولة اس���تزراعها، حيث س���يقلّل ذلك من حّصة 
المياه الواصلة إلى الدولتَيْن، وربما يشّجعها على بناء 
مزيٍد من الس���دود على األنهار، وكذلك حصولها على 
اس���تثمارات أجنبية ودعٍم دول���يٍّ يمّكنها من مواجهة 
الس���ودان الذي يُعّد غريماً تقليدّي���اً لها، ومن ثّم فإّن 

تلك الحرب األهلية تصّب في مصلحة دول الشمال.
ومع تواجد الق���وات األوغندية في الجنوب لدعم 
الرئيس س���لفا كي���ر، وكذلك الدعم ال���ذي يأتي من 

 African Union Approves Plan To Put (3(
 Peacekeeping Force In South Sudan, July 19,
2016, on: http://www.npr.org/sections/thetwo-
african-union-/486592426/19/07/way/2016
approves-plan-to-put-peacekeeping-force-in-

south-sudan

»الخرطوم  واليته:  المنتهية  ال�صودان  جنوب  جي�س  )4) قائد 
على:  2014م،  مايو   ( العربية،  رويترز  المتمردين«،  ت�شلح 
http://ara.reuters.com/article/topNews/

idARAKBN0DL10B20140505
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حكومة الس���ودان في الش���مال، فإّن الوضع مرّش���ح 
للتصاعد، إال إذا أثمرت الضغوط الدولية واستطاعت 
وقف التدخالت اإلقليمية، فقد صّرح »س���ام كوتيسا« 
وزير الخارجية األوغندي: أّن أوغندا »س���وف تبقى ما 
دامت حكومة جنوب الس���ودان بحاجة لنا«، فيما قال 
»أوجستينو تينج ماياي« مدير »معهد سود لألبحاث«: 
إّن تدّخ���ل القوات المس���لحة األوغندي���ة في جنوب 
السودان يرتبط بش���كٍل وثيٍق بمصالحها المرتبطة ب� 
»جيش الرّب«)))، وبالتالي فإّن أوغندا تحمي مصلحتها، 
ويقّدر عدد القوات األوغندية الموجودة في جمهورية 
جنوب السودان بما بين 2000 و 5000 جندي؛ بما في 

ذلك الدعم الجوّي والدبابات.
كما أّن أوغندا هي أيضاً أكبر دولٍة مساهمٍة بقواٍت 
في البعثة الت���ي يقودها االتحاد اإلفريقي ضّد »جيش 
الرّب«، حي���ث يتمركز نحو ما بي���ن 1000 إلى 1500 
جندي في المناطق المتأثرة بأنشطة »جيش الرّب« في 
كلٍّ من جمهوريتَي إفريقيا الوسطى وجنوب السودان. 

كما أّن التدّخل العس���كرّي األوغندي، الذي وافق 
عليه برلمانها، قد أضفى عل���ى الصراع بُعداً إقليمّياً 
خطي���راً، كما أن���ه يجازف بتقويض جهود الوس���اطة 
الت���ي تبذلها الهيئة الحكومية الدولية المعنية بالتنمية 

)إيغاد(، التي تُعّد أوغندا أحد أعضائها))).
وقد حّذر منّس���ق الشؤون اإلنس���انية في األمم 
المتحدة »س���تيفن أوبراين« من »أزمة إنس���انية هائلة 
ومعقدة« تواجه جنوب الس���ودان، حي���ث فّر 70 ألف 
ش���خص على األقّل إلى أوغن���دا المجاورة منذ تجدد 
العنف، وقال أوبراين: »لألس���ف، ف���ي العام الماضي 
تدهور الوضع اإلنس���انّي بش���كٍل كبير، بما في ذلك 

)1) هي الجماعة المتمردة ذات الأ�شل الأوغندي، والتي تن�شط 
اإفريقيا  وجمهورية  الديمقراطية  الكونغو  جمهورية  في  الآن 

الو�شطى.

)2) اأزمة جنوب ال�شودان: تداعيات عابرة للحدود، �شبكة الأنباء 
https:// على:  2014م،  فبراير   13 )اإي��ري��ن)،  الإن�شانية 

www.irinnews.org/ar/report

المناطق التي كانت مستقرة نسبّياً، والتشريد والجوع 
ينتشران اآلن على نطاٍق واسٍع في جميع أنحاء البالد«.

ووفق األرقام األممية؛ فقد نزح 1.6 مليون شخص 
داخل البالد، في حين يواجه حوالي 4.8 ماليين نسمة 
خطر المجاعة، وأش���ار المس���ؤول الدولّي إلى أّن ما 
ال يق���ّل عن 70 ألف ش���خص فّروا إل���ى أوغندا منذ 
يوليو/تموز، بزيادة عن تقديرات أممية- في األس���بوع 
الماضي- تحدثت عن فرار 60 ألفاً، وقال أوبراين: إّن 

»تدفق الالجئين يبدو أنه في تزايد«))).
وفي النهاية:

يمّثل هذا الصراع تجس���يداً لحالٍة مس���تمرٍة من 
العجز العربّي عن الحف���اظ على األراضي التي تمّثل 
عمقاً اس���تراتيجّياً وحيوّياً لإلقليم ككل، ويحوي ُطرقاً 

لمنابع النيل الشريان الحيوّي للدولة المصرية.
كم���ا أخفقت الدول اإلقليمية ف���ي إدارة الصراع 
أو التدخل فيه بأي وس���يلٍة دبلوماس���يٍة أو سياسية، 
وال يوجد للجانب العرب���ّي أي ظهور يُذكر، بينما اليد 
العليا في هذا الصراع تظّل للواليات المتحدة واالتحاد 

اإلفريقّي، وبقية األطراف المتداخلة في األزمة.
ف���ي حين تس���تمر إثيوبيا هي األخ���رى في بناء 
س���دودها على النيل واقتطاع حّص���ٍة أكبر من المياه؛ 
في ظّل عجز كلٍّ من مصر والسودان عن أي فعل، بما 
يعّزز من حالة التراجع التي تشهدها الدول العربية في 
الش���مال اإلفريقي، والغياب التاّم عن الصراعات التي 
كانت مس���ارحها ضمن الدولة المصرية حتى منتصف 

القرن الماضي �

لأوغندا،  األفًا   (0 وف��رار  ال�شودان،  بجنوب  مجاعة  )3) خطر 
الجزيرة.نت، 11 اأغ�شط�ض )201م
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بطريقٍة غي���ر منضبطة بين األمراء المحليين، الذين جمعوا 
دعمهم من قاعدٍة ِعرقية أو فروعها))).

وفي النصف األخير من القرن الماضي؛ شهدت البالد 
حكم ثالث���ة أنظمة، يختلف بعضها ع���ن البعض اآلخر في 
األيديولوجي���ا، والتكوي���ن الداخل���ّي والعرقّي والسياس���ّي 

واالجتماعي، باإلضافة إلى اختالف سياستها الخارجية. 
وإذا كان���ت إثيوبي���ا الَملَكي���ة واالش���تراكية تمّي���زت 
بالمركزي���ة)))؛ فإنها منذ عام 1991م تتمي���ز بالوعود التي 
من ش���أنها تمهي���د الطريق إلى مرحلٍة جدي���دة، وفتح باٍب 
أمام المس���اواة الِعرقية والدينية، والالمركزية، حيث يكون 
الش���عب بجميع أعراقه مشاركاً في عملية صنع القرار، وقد 
كان���ت اآلمال األّولية وترقبات الش���عب نح���و تلك المرحلة 
كبيرة، خصوصاً أّن البالد أصيبت باإلرهاق بس���بب الحرب 
اإلريترية، وصراع الجماعات، مثل جبهة تحرير شعب تيغري، 

وجبهة تحرير شعب أورومو، وغيرها.
قراءة ت�ريخية في الأو�ش�ع والتط�رات:

يبلغ عدد سكان إثيوبيا حالّياً حوالي 79 مليون، ويعيش 
أكثر من 84% منهم في المناطق الريفية، مع تقدير مس���احة 

أراضيها بنحو 1.1 مليون كم2. 
بعد أكثر من عقَديْن م���ن حرٍب أهليٍة دامية، نتج عنها 
إس���قاط النظام العس���كري، لم تنجح المح���اوالت األولى 
لتقاسم السلطة بين جميع الفصائل الِعرقية المختلفة، ومنذ 
عام 1991م- إلى اليوم- تُمارس الس���لطة من ِقبل نُخٍب من 
مجموعة »األقليات الِعرقية«؛ من ش���عب تيغري )بنسبة %10 

 Shiferaw Bekele، The State in the Zamana  (2(
.p. 25  ،)1853-Masafent )1786

 Marxist Modern: An Ethnographic History (3(
 of the Ethiopian Revolution، By Donald Lewis

.Donham، P. 138

قراءة في األوضاع اإلثيوبية.. التطورات 
عات المستقبلية

ّ
األخيرة، والتوق

تحرير المجلة

النظ�ر في »الأقلي�ات« و »الأغلبي�ات« الِعرقية؛ فاإّن عند 
غالبي�ة الح�الت تعطي �ش�ورة باأّن الثاني�ة دائمًا ما 
تحكم الأولى، واأنها )اأي: الأقليات الِعرقية( �ش�حية التمييز 
والهيمن�ة ال�شيا�ش�ية الت�ي تمار�ش�ها الأغلبي�ات الِعرقي�ة، 
خ�شو�شًا في الع�شر الحديث الذي تتبنى المجتمعات فيه 
»الديمقراطي�ة«، والت�ي بدورها– في كثيٍر م�ن الأحيان- 

تعطي ال�شيادة واليد العليا وممار�شة ال�شلطة لاأغلبيات. 
ويؤدي الخوف م���ن القمع إلى أن تس���عى األقلية إلى 
السلطة بأي طريقة لتحقيق مبتغاها ومواجهة األغلبية، حتى 
إن كانت األقلية في وصولها إلى السلطة ستواجه صعوبًة في 
كسب الشعبية والتعبئة الجماهيرية، وربما الدولية؛ فإّن ذلك 

ال يعني عدم وجود حكم األقلية الِعرقية في وقتنا الحالي.
يعّرف إيري���ك كاوفم���ان Erik Kaufman و أوديد 
هاكالي Oded Haklai »األقليات السياس���ية« المهيمنة 
 ، بأنها: »تلك المجموعات المتميزة، الحاكمة بش���كٍل جماعيٍّ
الق���ادرة على الحكم على األغلبي���ات برغم تفّوق األغلبيات 
الع���ددي ديموغرافّياً«)))، وفي معظ���م الحاالت؛ كانت هذه 

األقليات المهيمنة نتاج عملية االستعمار وما بعده.
الحالة االإثيوبية:

تتش���ّكل إثيوبيا من مجتمٍع متعّدد األعراق، حيث كانت 
السياس���ات الِعرقية والحش���د القبلّي هي الطريق الموّصل 
إلى الس���لطة، وأهّم األدوات للحف���اظ عليها، فخالل عصر 
األمراء )1769م – 1855م( مثاًل؛ كانت إثيوبيا تتوزع سياسّياً 

 Kaufmann، Eric P. and Haklai، O، Dominant (1(
 ethnicity: from minority to majority، Nations

.and Nationalism، Vol. 14، No. 4، 2008، p.3
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فقط من عدد السكان())).
ومنذ وصول ائتالف األحزاب المعروف باسم: »الجبهة 
الش���عبية الثورية الديمقراطية«، والذي تمّثل »جبهة تحرير 
ش���عب تيغري« حقيقته���ا وجوهرها، إلى الس���لطة؛ وجدت 
البالد نفسها في سياساٍت ِعرقيٍة يصدرها وينفذها الحزب 

الحاكم. 
وفقاً لدس���تور البالد؛ ف���إّن إثيوبيا دول���ة »جمهورية 
ديمقراطية اتحادية«، تتكون من تسع واليات إقليمية، مقّسمة 
حس���ب الِعرق واللغة، وهي: )تيغري، عفر، أمهرة، أوروميا، 
أوغادين - تُعرف أيضاً باس���م: »الصومالي«، بني ش���نقول 
- قماز، قومي���ات األمم الجنوبي���ة )SNNPR(، غامبيال، 
هراري، إضافة إلى واليتَين: أديس أبابا و ديرة داوا()))، وبناًء 
على هذا التقسيم نجح الحزب الحاكم أيضاً في جعل أساس 

تشكيل حزبه السياسّي ِعرقّياً.
هذا، وبالنظر إلى الس���يناريو الجيوسياس���ّي لما بعد 
الحرب الباردة، وسقوط نظام العقيد »منغستو هايلي مريم« 
العسكري، كان من الضروري لقوات »الجبهة الشعبية الثورية 
الديمقراطية«، المنتصرة بقيادة »جبهة تحرير شعب تيغري«، 
أن تكس���ب دعم الوالي���ات المتحدة األمريكي���ة وحلفائها 
األوروبيين وإس���رائيل لتعزيز موقفها، وقد أعطت الواليات 
المتح���دة دعمها للجبهة؛ بالرغم من أنها كانت، هي وغيرها 
من التحالف الغربّي الديمقراط���ّي الحر، تنظر إلى الجبهة 
خالل الحرب الباردة بوصفها منظمة إرهابية، ولكنهم جميعاً 

أيدوها لكونها تصعد إلى السلطة.
تابعت »جبهة تحرير شعب تيغري«، والمنظمات التابعة 
لها، الس���ير وحدها في تنظيم الفت���رة االنتقالية وحكومتها 
في عام 1991م، وإيجاد دس���توٍر جديد، وإصدار سياس���اٍت 

وقوانين ِعرقيٍة مثيرٍة للجدل. 
وم���ن ذلك مثاًل: ما جاء في مادة من الدس���تور، تمنح 
حّق االنفصال ألكثر من ثمانين مجموعة ِعرقية موجودة في 

 The Politics of Ethnicity in Ethiopia: Actors، (1(
 Power and Mobilisation، By Lovise Aalen P.

.52

 ،201(-2(-( الت�شفح:  تاريخ  الإثيوبية،  الحكومة  )2) موقع 
http://www.ethiopia.gov.et/ ال��راب��ط:  

regional-states

البالد)))، وتوحي للوهلة األولى بأّن الحزب الحاكم مس���تعدٌّ 
إلعط���اء كّل األطراف والقبائل حريته���ا وحقوقها، ومن ثّم 
يكسب الدعم والش���رعية من المجموعات الِعرقية العديدة 
المتبقية، إال أّن نتيجة تلك المادة جاءت عكسية؛ إذ ساهمت 
في إس���راع ظهور موجٍة جديدٍة من الصراع���ات الِعرقية، 
فضاًل عن أّن تلك المادة أدخلت األعراق واللغات والس���كان 

واألديان المحلية بأكملها في حالٍة من االرتباك.
كان���ت إعادة هيكل���ة الدول���ة اإلثيوبي���ة تتوقف على 
إمالءات الحكومة االنتقالية بقيادة »الجبهة الشعبية الثورية 
الديمقراطي���ة« التي تقودها »جبهة تحرير ش���عب تيغري«، 
وبالرغ���م من ذلك فقد تجاهل بع���ض الداعمين، كالواليات 
المتح���دة وأوروبا، طبيعة هذه الحكوم���ة وتفاصيلها، حيث 
كانوا يفضل���ون وصف تلك الحكومة الجديدة وسياس���اتها 
بأنه���ا: »عملية التحول الديمقراط���ي بقيادة جيٍل جديٍد من 

القادة«! 
لق���د ح���ّذر العديد م���ن المراقبين م���ن مخاطر تلك 
الس���لطة، وانتقدوا المسار الذي تس���لكه، وأشاروا إلى أّن 
»الجبهة الش���عبية الثورية الديمقراطية«، خالل هذه الفترة 

االنتقالية، تستغّل قيادتها لتعزيز قوتها.
س���يطر الحزب على المش���هد السياس���ّي بحكم قوته 
العسكرية، وكما يقول تيرينس ليون: »إّن اختيار الناخبين كان 
في األس���اس: إّما بين الجبهة الشعبية الثورية الديمقراطية 

وحلفائها، أو ال يكون هناك تصويت«))).
في أغس���طس عام 1995م؛ أُعلن عن انتخاب حكومة 
جدي���دة، باألش���خاص أنفس���هم، والمجموع���ات والتجّمع 
السياسّي نفسه الذي كان يحكم منذ فترة »ما بعد منغستو«، 
وبالعمليات السياس���ية نفس���ها، بما في ذلك تشكيل الدولة 
اإلريترية الس���يادية في ع���ام 1991م، وأّدى ذلك أيضاً إلى 
مواجه���اٍت خطيرٍة بين نظام الحكم الجديد في أديس أبابا، 

ويمكن   ،1 الرقم   - المادة 39  اإثيوبيا عام )199م،  )3) د�شتور 
http:// الآت����ي:   ال��راب��ط  عبر  الد�شتور  على  الط���الع 
www.africa.upenn.edu/Hornet/

Ethiopian_Constitution.html
 Closing the Transition: The May 1995 (4(
 Elections in Ethiopia، by Terrence Lyons، The
 Journal of Modern African Studies، Vol. 34،

.142-No. 1 )Mar.، 1996)، pp. 121
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وبين عدٍد م���ن جماعات المعارضة م���ن مختلف األطياف 
السياسية والتيارات العقائدية.

صحيٌح أّن الجهد المش���ترك لشعوب إثيوبيا والحركات 
التحرري���ة المختلفة، باإلضافة إلى الَدْور العس���كرّي الذي 
قامت به »جبهة تحرير شعب تيغري«، أنهى سبعة عشر عاماً 
من السلطة العسكرية، ورّحب معظم اإلثيوبيين بالتغيير على 
أمل أّن الحكومة التي س���تأتي لن تكون خطيرة ورهيبة مثل 

سابقتها. 
وفي الحقيقة؛ كان كّل ذلك إنجازاً إيجابّياً، إال أّن هناك 
َمن يحمل ش���يئاً من التحفظات ضّد الحكومة المتمثلة في 
»جبه���ة تحرير ش���عب تيغري«، وذلك بس���بب موقفها تجاه 
وحدة إثيوبي���ا وأيديولوجيتها، والتي كانت »يس���ارية« جّداً، 
ولكنها الي���وم اعتنقت »الديمقراطي���ة الليبرالية الغربية« و 
»السوق الحرة«؛ مما جعل الدول الغربية تأخذ زمام المبادرة 
باالعتراف الفوري بالحكومة وحّكامها الجُدد؛ على أس���اس 
أّن إثيوبي���ا بحكومتها الجديدة س���تكون موالية للغرب، على 
عكس الحكام العسكريين الذين كانت تصفهم الدول الغربية 
ب�»المستبدين«؛ ألنهم كانوا موالين »لالتحاد السوفييتي«))).

القوى الغربية ودولة اإثيوبيا:
يرى Aregawi Berhe أّن س���بب قلق القوى الغربية 
بقيادة الوالي���ات المتحدة واض���ح؛ إذ أرادوا وضع حدٍّ لما 
يطلقون عليه: »األصولية اإلس���المية«، والتي كانوا ينظرون 
إليها بأنها تشّكل تحدّياً خطيراّ على قيمهم الثقافية، وتهديداً 

لمصلحتهم المادية في الشرق األوسط والقرن اإلفريقي.
وألّن الس���ودان، حيث »الحكومة االس���المية«، تكتسب 
مكانًة وتحتل موقعاّ استراتيجّياً في منطقة القرن اإلفريقي، 
ف���كان ال بد من التحرك ك���ي ال تؤّثر في المنطقة، فوجدت 
الوالي���ات المتحدة في »جبهة تحرير ش���عب تيغري« حركًة 
منظمًة بشكٍل أفضل، وقوًة عسكريًة في إثيوبيا قابلة لإلدارة، 

ويمكن أن تنجز المهام االستراتيجية التي تريدها. 
وعلى الرغم من خطاب الجبهة اليس���اري؛ دخل رئيس 
الجبه���ة- الراحل – »ملس زيناوي« ال���ذي أصبح فيما بعد 
رئيس وزراء إثيوبيا- في اتفاٍق مع الواليات المتحدة بسرعة، 
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لتكون حليفة في تس���خير المعارض���ة المحتملة، من القوى 
السياس���ية اإلثيوبية األخرى والشعب بأسره، وألّن الواليات 
المتحدة مس���تعدة لذلك؛ قامت بتس���هيل االس���تيالء على 

السلطة وتوطيدها ل�»جبهة تحرير شعب تيغري«))).
منحت الوالي���ات المتحدة وحلفاؤها النظ���اَم الجديَد 
االعتراف السياسي، وكذلك المساعدات المالية، وبدأ خبراء 
الواليات المتحدة، من العس���كريين والفنيين والمستشارين، 
يتدفقون إل���ى إدارة »زيناوي« في غضون أش���هٍر قليلٍة من 
توّليه منصب���ه، كالوزير األول / رئيس ال���وزراء، وفي وقٍت 
الحٍق من العام 1993م، في مقابلٍة مع »إثيوبيان كومنتيتور«، 
صّرح »مارك باث«، سفير الواليات المتحدة في إثيوبيا، بأّن: 
»السياس���ة العاّمة للواليات المتحدة تجاه إثيوبيا هي تعزيز 
عملي���ة التحّول الديمقراطي في ه���ذا البلد، وفتح اقتصاد 
السوق الحر. لقد فعلنا الكثير في العام الماضي )1992م(، 
لق���د وّقعت اتفاقيات ألكثر م���ن 105 مليون دوالر لمواجهة 
األزمة الغذائية الطارئة والمساعدة اإلنسانية، باإلضافة إلى 

أكثر من 170 مليون دوالر لمساعدات التنمية«))).
عل���ى مدى الس���نوات الماضية؛ ش���هدت إثيوبيا عدة 
تطورات، وخصوص���اً تحت نظام الراح���ل »زيناوي«، وهذه 
التط���ورات يفّض���ل بع���ض الباحثي���ن أن يطلق���وا عليها: 
 Authoritarian (((»التط���ّورات / التنمية االس���تبدادية«

 .Developmentalism
م���ن الممكن مالحظ���ة أهّم إنجازات مل���س زيناوي- 
الراحل- منذ توّليه الس���لطة في عام 1991م، خصوصاً في 
قدرته على جذب الش���ركات األجنبية إلى إثيوبيا من خالل 
سياسة الضرائب المنخفضة، والحرية شبه التاّمة، فقد بلغ 
مع���ّدل نمّو البالد حوالي 11% أثن���اء حكمه، بفضل القطاع 
الخاص )سواء القطاع الغربي، والقطاع الشرقي(، وتضاعف 

 The EPRDF and the Crisis of the Ethiopian (2(
.State، Aregawi Berhe، Leiden University، page 5

. p. 31- 32 1993 مايو  ،Ethiopian Commentator : 1  (3(

 Pambazuka: Can “authoritarian developmentalism” (4(
 be tested at the ballot box?، by Eyob Balcha
Gebremariam.   http://www.pambazuka.org/
9Cauthoritarian- %80 %governance/can-%E2
9D-be-tested-ballot-box%80%developmentalism%E2
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االقتصاد لس���نوات، قبل وفاته وبعده���ا، حيث قام بتطوير 
البالد في أس���رع وقٍت ممكن باس���تخدام النموذج الصيني، 
ودعا المس���تثمرين األجان���ب لتطوير الزراع���ة والصناعة 

التحويلية في البالد.
لكن من وجهة نظ���ر مراقبين إثيوبيين، وغير إثيوبيين، 
أّن تل���ك التطورات ظاهرية فق���ط، حيث كانت البالد مبنية 
على قاع���دٍة اجتماعيٍة ضيقٍة للغاية، وأّن حكومة »زيناوي«- 
الس���ابقة- واجهت داخلّياً معارضة من الش���عب اإلثيوبي، 
من أولئك الذين يرفضون إعط���اءه التفويض لحكم البالد، 
وواجه���ت حكومت���ه خارجّياً ضغطاً م���ن الواليات المتحدة 
لخوض حرٍب بالوكالة عنها ضّد »اإلسالميين« في السودان، 
فكان خياره على- ما يبدو- ه���و قمع المعارضة في بالده، 

واإلذعان لسياسة داعميه في أوروبا وأمريكا. 
ويؤّك���د آخرون- أيضاً- أن���ه ال يوجد فرٌق حقيقيٌّ بين 
نظام »منغس���تو« العس���كرّي وبين النظ���ام الحالي؛ بالرغم 
م���ن تقارير التطورات اإليجابية؛ ألّن س���قوط نوٍع من أنواع 
»الدكتاتوريات« ال يعني بالضرورة أّن االنتقال س���يكون إلى 
نظاٍم ديمقراطيٍّ وس���لمي، ووفقاً آلرائهم؛ كان الفرق الوحيد 
بينهما أّن »منغستو« كان موالياً لالتحاد السوفييتي، وأصبح 
النظام الحالي موالياً للغرب، وكلٌّ منهما يفعل الش���يء نفسه 

لشعوب بالده))) ))).
وعلى حّد قول رئيس الوزراء الراحل »زيناوي« نفس���ه 
في عام 2012م: »كان االنتقاد الموجه إلينا في الماضي أننا 
ماركس���يون مجانين، اآلن نحن متهمون ببيع مالعق األسرة 

لألجانب.. إنه التوازن«))).

 The Economist: The man who tried to make  (1(
-2(-( الت�شفح:  تاريخ    ،dictatorship acceptable

http://www.economist.com/ ال���راب���ط:    ،201(
node/21560904

 Nazret.com: Ethiopia - Mengistu Haile (2(
تاريخ الت�شفح: )-)2-   ،Mariam Vs Meles Zenawi

http://nazret.com/blog/index. ال��راب��ط:    ،201(
php/ethiopia_unity_or_death_menge_forget_

uni?blog=15

 How Meles Zenawi rules Ethiopia – By (3(
-2(-( ال��ت�����ش��ف��ح:  ت���اري���خ    ،Richard Dowden

http://africanarguments. ال����راب����ط:   ،201(
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إثيوبيا في واقعنا اليوم:
وف���ي واقعن���ا اليوم؛ تش���هد دولة إثيوبي���ا موجًة غير 
مسبوقة من المقاومات، بعضها تطور منذ أكثر من السنوات 
10 الماضي���ة، وبعضها في قيد التكوي���ن، فهناك »الحزب 
الثوري الش���عبي اإلثيوبي« )EPRP( ف���ي الغرب، و »جبهة 
تحرير شعب أورومو« في الجنوب، و »الجبهة الوطنية لتحرير 
أوغادي���ن« )ONLF( في الجنوب الش���رقي، و »جبهة عفر 
الديمقراطية الثورية« )ARDF( في الش���رق، والتي كّثفت 

قتالها ضّد الجبهة الشعبية الثورية الديمقراطية. 
وغيرها الكثير من المنظمات السياس���ية؛ بما في ذلك 
»المؤتمر الوطني لش���عب أوروم���و« )ONC(، و »التحالف 
الديمقراط���ي لش���عوب جن���وب إثيوبي���ا« )SEPDU(، و 
»منظمة جميع ش���عوب أمه���رة«، و »الح���زب الديمقراطي 
اإلثيوب���ي« )EDP( الموجود داخل البالد، و »تحالف تيغري 
للديمقراطية الوطني���ة« )TAND(، و »المجموعة اإلثيوبية 
للديمقراطي���ة االجتماعي���ة« )EGSD(، و »حزب مدهين 
الديمقراطي اإلثيوبي« )MEDHIN(، وغيره من األحزاب 
الكثيرة خ���ارج إثيوبيا، وكلها تضغط بش���ّدة على الحكومة 

إلحداث تغييٍر حقيقيٍّ في إثيوبيا. 
وكان���ت كّل ه���ذه المنظم���ات تدع���و علناً للس���الم 
والمصالحة، ولكن الح���زب الحاكم يتجاهل جميع النداءات 
الش���عبية إلحداث التغيير الّسلمي، وهذا التجاهل قد يدفع 

البالد إلى حالٍة من الفوضى واالضطرابات))).
اال�ضطرابات والمظاهرات االأخيرة:

ف���ي انتخاب���ات ع���ام 2005م؛ ف���ازت المعارضة في 
العاصمة أديس أبابا، فقاموا بإعالن الفوز على المس���توى 
الوطني، فألقت الحكومة القبض على قادتها، وألصقت بهم 
تهم���ة الخيانة، فهرب منهم َمن هرب إلى المنفى، وُس���جن 

منهم آخرون.
والي���وم، بنس���بة 99.6% من األص���وات، صنع حزب 
»الجبهة الثورية الديمقراطية الشعبية اإلثيوبية« في إثيوبيا 

دولة ذات حزٍب واحٍد ظاهري.

richard-dowden
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وفيما بين عاَمي 2005م – 2006م؛ حدثت اضطرابات 
في أوغادين، وأجزاء من أورومي���ا، وأمهرة، وغامبيال، وفي 
المناطق الحضرية، وذلك بعد أكثر من س���نٍة ونصف السنة 

من أزمة ما بعد االنتخابات وقمع االحتجاجات المحلية))).
1 - ا�شطراب�ت اأمهرة:

اندلع���ت في أغس���طس من ه���ذا الع���ام )2016م(، 
احتجاجات مناهض���ة للحكومة في أمه���رة، وخرج اآلالف 
إلى شوارع غوندار وبحر دار، لالحتجاج على إدارة المناطق 
المتن���ازع عليها، حي���ث يطالب أعضاء مجتم���ع »ويلكايت 
تيغي���دي« )Welkait Tegede( أن تك���ون أراضيهم تحت 

إدارة منطقة أمهرة، بدالً من تيغري))).
كانت ه���ذه األراضي جزءاً من أمه���رة قبل أن تصدر 
»الجبهة اإلثيوبية الش���عبية الثوري���ة الديمقراطية« نظاماً 
اتحادّياً، وإعادة هيكل���ة المنطقة، بما في ذلك المناطق في 

منطقة تيغري.
اش���تبك المتظاهرون- الذين كانوا يعتبرون أنفس���هم 
أمه���رة؛ وهي ثاني أكب���ر مجموعات إثيوبي���ا الِعرقية- مع 
الش���رطة، خ���الل المظاهرات الت���ي ُوصف���ت بأنها أكبر 
االضطرابات المناهضة للحكومة في تاريخ إثيوبيا الحديث، 
وقوبلوا بإطالق الش���رطة الغاز المسيل للدموع وأعيرة نارية 
في اله���واء لتفريقهم، وكان المتظاهرون يرددون ش���عارات 
مثل: »احترموا األمهريين.. وأوقفوا هيمنة الحزب الحاكم«، 
»كّفوا عن قتل األمهريين«، و »أعيدوا لنا حدودنا التاريخية«، 
وشعارات مناهضة للحكومة)))، واتهمتهم السلطات بمهاجمة 
الممتلكات العاّمة، كما أّن تقرير المنظمات- كالعفو الدولية- 

 ،Wikipedia: 2005 Ethiopian police massacres  (1(
https:// ال���راب���ط:    ،201(-2(-( الت�شفح:  ت��اري��خ 
en.wikipedia.org/wiki/2005_Ethiopian_po-

lice_massacres

 The boundary crisis behind Ethiopia›s (2(
http://  :تاريخ الت�شفح )-)2-)201، الرابط ،protest

www.africanews.com/2016/08/02/the-pow-
erful-vs-the-populous-the-boundary-crisis-

behind-ethiopia-s-protest/

»�شد  حكومة  بانهيار  تهدد  اختالفات  الإثيوبية..  )3) العرقيات 
النه�شة« - موقع البديل - 3 اأغ�شط�ض / )201م.

تّدعي وجود قتلى وجرحى من المتظاهرين))).
2 - احتج�ج�ت اأوروم�:

زعم نشطاء شعب أورومو، وأعضاء المعارضة، ومنظمة 
العفو الدولية)))، أّن حوالي 67 ش���خصاً عل���ى األقّل ُقتلوا 
ف���ي أوروميا- أكب���ر واليات إثيوبيا-، خ���الل االحتجاجات 
المناهض���ة للحكومة، في عطلة نهاية األس���بوع )6-7 في 
شهر أغس���طس(، وكانت هذه المظاهرات نتيجة لموجٍة من 

االضطرابات التي هزت أوروميا في األشهر األخيرة.
واندلعت احتجاجات دامية في نوفمبر عام 2015م ضّد 
مش���روع خطة الحكومة- تراجعت عنه���ا فيما بعد-، والتي 
تهدف إلى توس���يع حدود العاصمة أديس أبابا؛ ألّن ش���عب 
األورومو يخش���ى أن تؤدي الخطة إلى مص���ادرة األراضي 
المملوكة من ِقبل المزارعين، وقد اتهمت الحكومة اإلثيوبية 
بفعلها مراراً؛ ما قد يصيب المزارعين بالفقر نتيجة لذلك.

وم���ا زالت المظاه���رات متواصلة إلى الي���وم؛ وإن كان 
أعداد المشاركين فيها قليلة)))، وكان من مطالبهم: منح شعب 
أورومو الحكم الذاتي، وتحرير السجناء السياسيين، وإنهاء ما 
يعتبرونه »النظام العسكرّي« في المنطقة، باإلضافة إلى وقف 
االعتداءات من جانب قوات األمن على المتظاهرين السلميين 
وغير المسلحين، الذين كان معظمهم من الطلبة والمزارعين.
ويتهم النشطاءُ والمنظماُت الحقوقيُة السلطاِت اإلثيوبية 
بقتل نحو 400 شخٍص منذ بدء االحتجاجات، إال أّن الحكومة 

 Amnesty: Ethiopia: Dozens killed as police   (4(
 ،use excessive force against peaceful protesters

https://www. الرابط:    ،201(-2(-( الت�شفح:  تاريخ 
ethiopia-/08/amnesty.org/en/latest/news/2016
dozens-killed-as-police-use-excessive-force-

against-peaceful-protesters

 Aljazeera: Dozens killed in Ethiopia (((
-2(-( ال��ت�����ش��ف��ح:  ت���اري���خ    ،protest crackdown

http://www.aljazeera.com/ ال���راب���ط:   ،201(
30-killed-ethiopia-protests-/08/news/2016

opposition-160808105428331.html

 Ethiopia: Deadly Clashes Resume as more   (((
الت�شفح:  ت��اري��خ   ،Amhara Towns Join Protest

http://www.geeskaafrika. الرابط:   ،201(-2(-(
com/23745/ethiopia-deadly-clashes-resume-

amhara-towns-join-protest/
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دائم���اً ما تنفي مزاعم العنف؛ بدعوى أّن االحتجاجات كانت 
مخترقًة من ِقبل أناٍس كان هدفهم زعزعة استقرار البالد.

ال�ضلة بين المظاهرَتْين:
إّن كلت���ا المجموعتَيْ���ن من االحتجاجات هما وس���يلة 
النتقاد حكومة البالد، كما أنه ال يوجد أّي اتصال رسميٍّ بين 
مظاهرات أمهرة وأورومي���ا، ولكن ظهرت- مؤّخراً- الفتات 
ف���ي احتجاج غون���دار بمنطقة أمهرة؛ تعّب���ر عن التضامن 
مع ش���عب منطقة أوروميا، وفي المقابل؛ هناك ش���عارات 
من المتظاهري���ن في تجّمع أوروميا الكب���رى، والتي تُظهر 

تضامنهم مع احتجاجات أمهرة.
رّد الحكومة:

هن���اك تقارير ذهبت إلى أّن الحكومة حجبت الش���بكة 
العنكبوتية العالمية )اإلنترنت( في البالد خالل المظاهرات 
التي وقعت في ش���هر أغسطس، ولم يتم تأكيد تلك المزاعم 
من ِقبل أي جهة حكومية إثيوبية، وقد ذكرت اإلذاعة التابعة 
للدولة )FBC( أّن السلطات تلوم األعداء األجانب، وتتهمهم 
بأنه���م وراء االضطرابات األخيرة، وعليه؛ فإّن االحتجاجات 

األخيرة– وفق الحكومة- غير قانونية))).
وعل���ى حّد قول رئي���س الوزراء الحال���ي »هايله مريم 
ديس���اليغنه«؛ فإّن »الحكومة تدرك أّن األفكار، والش���عارات 
المنعكس���ة في تلك المظاهرات، ال تمّثل ش���عب أورومو أو 

غوندار«))).
ت�ّقع�ت م�شتقبلية:

برغم االضطرابات، وتواصل المظاهرات، ما زال موقف 
الحكوم���ة المركزية قوّياً، خصوصاً إذا ما أدركنا أنها حليفة 

الغرب، وما زالت السيطرة الكاملة بيد قوات أمن البالد.
وليس هن���اك أّي عضٍو م���ن أعض���اء المعارضة في 
البرلمان، مم���ا يجعلنا نفهم أّن الحكوم���ة ال تواجه خطراً 
سياس���ّياً حقيقّياً، حتى إن كانت رّدة فعلها مؤخراً– كحجب 

 FANABC: Gov’t will discharge its (1(
 responsibility to deter illegal activities:

http:// :تاريخ الت�شفح: )-)2-)201، الرابط  ،Premier
www.fanabc.com/english/index.php/news/
99t-will-continue-%80%item/6563-gov%E2
99s-%80%working-to-address-public%E2

questions-through-dialogue،-says-premier

)2) الم�شدر ال�شابق.

اإلنترنت- تشير إلى أنها قلقة. وللتعامل مع الصراع، والحّد 
من االش���تباكات الِعرقية في إثيوبي���ا، يجب أن يكون هناك 
بعض التعديالت الدس���تورية، وإع���ادة ترتيب حدود واليات 
البالد الحالية، إلنت���اج وحدة متوازنة قابل���ة للتطبيق، ألّن 
األراضي والبيئة والهوية الوطنية هي من أساس���يات البناء، 

وليس الِعرق أو اللغة التي تبني الحكومة عليها سياساتها. 
ولكن يشكك البعض في إمكانية حدوث ذلك، وفي حال 
حدوثه؛ فقد ال يجدي نفعاً، ألنه تّم تشكيل هوية جديدة بين 
األجي���ال الجديدة، وخصوصاً من مواليد عام 1991م، حيث 
انتشروا محلّياً وداخلّياً، واعتادوا الهويات الحالية، وممارسة 
الحياة اليومية في ظّل الهيكل الحالي للدولة، المس���تمد من 
السياس���ة واإلدارة الوطنية؛ على النحو المحّدد في دستور 

البالد وقوانينها.
ومهما يكن األمر؛ فإّن هناك عوامل رئيس���ة س���اهمت 
بش���كٍل مباشٍر في مش���كالت البالد، والتي قد يكون لوضع 

حلوٍل لها آثار إيجابية، وانطالقات إصالحية. 
ويمكن حصر تلك العوامل فيما يأتي:

1 – القيادة: التي تصفها جّل التقارير باالس���تبدادية، 
حيث ال توجد مساءلة قانونية، وتفتقر إلى الشفافية، فضاًل 

عن غرقها في الفساد.
2 – الّنخبة: الذين جّزؤوا البالد، ويحكمون على أساس 

االنقسامات الِعرقية واالنتماءات الدينية.
3 - المجتمع الضعي���ف: الذي يجد الصعوبة في الدفاع 
عن المصالح المشتركة، أو التأثير في الحكومة، وقد يكون هذا 
بسبب قمع الدولة، وارتباك الّنخبة، والتراث الثقافي السلطوّي 

الذي يساهم في تجريد المجتمع من اكتساب التمكين.
4 – الوالي���ات: الت���ي تضع مصلحتها ف���وق المصالح 
الجماعي���ة للدولة؛ دون تقديٍر لح���ال الواليات أو المناطق 

الضعيفة وتمكينها.
5 - المؤسسات والجهات المانحة غير الحكومية: التي 
تبحث عن التحالف م���ع الّنخب المحلية، فكانت عائقاً أمام 
نمّو المجتمع المدني الذي يسعى إلى تمكين نفسه))) �

 The EPRDF and the Crisis of the Ethiopian (3(
 State، Aregawi Berhe، Leiden University، page

3. م�شدر �شابق.
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خالصات
إفريقية

 �لعدد ) 30 (  �سو�ل   -  ذو �لحجة  1437هـ /  �أكتوبر  –  دي�سمبر  2016م

أهّم رسائل الدراسات العليا اإلفريقية 
بجامعة إفريقيا العالمية

الفارسية ثقافّياً، والتوجهات اإلسالمية الشيعية على 
وجه الخصوص.

التوصيات: أوصت الدراس����ة بضرورة إنش����اء إذاعة 
سواحلية عربية، تقّدم دروس اللغة والدين، وتستخدم اللغة 
الس����واحلية ذات المفردات العربية، باإلضافة إلى إنشاء 
الصحف والقنوات التلفازية، وتش����جيع االستثمار الثقافي 

في تنزانيا؛ بإنشاء مدارس وكليات جامعية ودعمها.
2- ح���ركات التح���رر اإلفريقي���ة ف���ي الجنوب 
اإلفريقي البريطاني البرتغال���ي )1900م - 1975م( 
)دكتوراه(، إعداد: عبدالحميد محمد أحمد، إشراف: 

أ.د. حسن مكي محمد أحمد، 2004م:
عدد الصفحات: 350 ص.

 المضمون: تناولت الدراسة االستعمار األوروبي 
في إفريقيا وخصائصه، والدول المستعِمرة: بريطانيا 
والبرتغال، ونش���أة حركات التحّرر اإلفريقية، وظهور 

قيادات التحرير اإلفريقية.
أهمية الدراس���ة: أنها تمّثل الم���وروث النضالّي 
ال���ذي قادته ح���ركات التحرير في إفريقي���ا، وأنها 
بحٌث غير مس���بوق، خصوصاً باللغة العربية، عن دول 

الجنوب اإلفريقي.
أهداف الدراسة: الكشف عن الحركات التحررية 
في الجنوب اإلفريقي، في ظّل االستعماَرين البريطاني 
والبرتغال���ي، والنض���ال ضّد االس���تعمار، حتى بروز 
القومية اإلفريقية، وظه���ور القادة والزعماء لحركات 

التحّرر اإلفريقية.

اأواًل: ر�ضائل الدكتوراه:
1- أثر النُّظم السياس���ية عل���ى الثقافة العربية 
اإلسالمية في تنزانيا )دكتوراه(، إعداد: إدريس حسن 
المهدي بدر، إشراف: أ.د. عبدالرحمن أحمد عثمان، 

2004م:
عدد الصفحات: 395 ص.

المضم���ون: تناولت الدراس���ة المؤثرات العربية 
واإلس���المية والتاريخية ف���ي الثقافة الس���واحلية، 
والنظ���ام السياس���ي التنزاني، ونُظ���م الحكم فيها، 

وعالقته بالسياسات الثقافية )1985م - 2003م(.
أهمية الدراس���ة: تنبع أهمية الدراس���ة من أنها 
ترمي إلى إبراز أثر النُّظم السياس���ية في االتجاهات 
العربية واإلسالمية في الثقافة السواحلية في تنزانيا.

أهداف الدراس���ة: هدفت الدراس���ة إلى معرفة 
العالق���ة بين النظام السياس���ّي والثقافة في تنزانيا، 
وإلى أي مدى أثرت النُّظم السياس���ية المتعاقبة في 

إبعاد الثقافة السواحلية العربية اإلسالمية. 
مشكلة الدراسة: صيغت مشكلتها من نفي بعض 
المستش���رقين وجود تأثير للثقافة العربية اإلسالمية 
في الثقافة الس���واحلية، وتس���اءلت عن جوانب تأثير 

الثقافة العربية اإلسالمية في الثقافة السواحلية؟
التاريخي  المنه���ج:  الدراس���ة  اتبعت  المنه���ج: 

والوصفي والتحليلي.
ملخ���ص النتائج: توصلت الدراس���ة إلى ارتباط 
نظ���ام الحكم في عهد مملكة كلوة التنزانية بالمنطقة 

اأ.د. عبد المجيد عبد الرحيم
كلية التربية - جامعة اإفريقيا العالمية
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مش���كلة الدراسة: افترضت الدراسة أّن: ضغوط 
االنتفاض���ة المس���لّحة ق���ادت إلى إح���داث ضغٍط 
اقتصاديٍّ وسياس���يٍّ على االستعمار تمهيداً لخروجه 

من القارة.
المنهج: اس���تخدمت الدراس���ة المنه���ج العلمي 
المعاص���ر، والمنه���ج التاريخي، والمنه���ج الوصفي، 

ومنهج دراسة الحالة.
ملخص النتائ���ج: توصلت إلى مبادئ سياس���ية 
في الس���احة العالمية، منها: أّن االستعمار األوروبي 
ترك وراءه: قضايا الحدود، وخالفات َقَبلية، ونعرات 

اجتماعية.
التوصي���ات: قّدمت الدراس���ة ع���ّدة توصيات؛ 
أهمه���ا: إبراز جانب نضال القادة المس���لمين الزنوج 
في إفريقيا؛ تفنيداً آلراء الباحثين األوروبيين القائلة 

بسطحية تاريخ إفريقيا، وأنها لم تكن مهد حضارة.
3- الموح���دون وَدْوره���م ف���ي نش���ر الثقافة 
اإلس���المية في إفريقيا جنوب الصحراء، )دكتوراه(، 
إعداد: الهادي النويصري أحمد، إشراف: أ.د. حسن 

مكي محمد أحمد، 2005م:
عدد الصفحات: 363 ص.

المضمون: تناولت الدراس���ة المغرب العربي قبل 
الموحدين، وبداية ظهور الدولة الموحدية، وأس���س 
ومظاهر الثقافة اإلسالمية، وازدهار األدب، والتقّدم 

الحضاري، في عصر الموحدين.
أهمية الدراس���ة: تنبع أهمية الدراس���ة من بيان 
قدرة اإلسالم على خلق حضارة متميزة، ونشر ثقافته 

في إفريقيا.
أهداف الدراس���ة: الكش���ف عن إس���هام قادة 
الموحدي���ن وعلمائهم في خدمة اإلس���الم، وذلك من 
خالل أوجه التطّور الحض���ارّي العلمّي في حركتهم، 
وإبراز الثقافة اإلس���المية كأس���اس لوحدة ش���عوب 

المغرب العربي.
مش���كلة الدراس���ة: تمثلت ف���ي اندث���ار تاريخ 
الموحدي���ن في المغرب العربي، ومن ثّم كان ال بد من 

إظهار إسهامهم في قيادة الحركة الثقافية اإلسالمية 
في المنطقة.

وافترض���ت الدراس���ة توحيد األّم���ة عن طريق 
اإلسالم؛ دون النظر إلى االنتماء للحزب والقبيلة، وأّن 
قيام دولة الموحدين باس���م اإلسالم جعل منها مركز 

نور وهداية. 
المنهج: اتبعت الدراسة المنهج التاريخي، والمنهج 

الوصفي التحليلي.
ملخ���ص النتائج: توصلت إل���ى أّن منطقة المغرب 
العربّي تعرضت للكثير من المتغيرات التاريخية، س���واء 
عبر الهجرات الطوعية، أو الغزو الروماني، أو الفتوحات 

اإلسالمية، وازدهار العلوم الشرعية عند الموحدين.
التوصيات: أوصت الدراس���ة بض���رورة البحث 

والتنقيب في التاريخ اإلسالمي.
4- َدْور إريتري���ا في اس���تقرار منطق���ة القرن 
اإلفريق���ي والبحر األحم���ر في الفت���رة )1991م - 
2002م(، )دكتوراه(، إع���داد: األمين عبدالرازق آدم، 

إشراف: أ.د. حسن مكي محمد أحمد، 2005م:
عدد الصفحات: 390 ص.

القرن  منطق���ة  الدراس���ة  تناولت  المضم���ون: 
وأهميته���ا  الجغراف���ّي،  وموقعه���ا  اإلفريق���ي، 
االس���تراتيجية، والتكوي���ن والتركيب���ة الجغرافي���ة 
والتاريخية والس���كانية ل���ه، والصراعات الدولية بين 
دول المنطقة، والبحر األحمر وموقعه االستراتيجّي، 
وخصائص���ه الجيوبلوتيكية، واألهمية االقتصادية له، 
واس���تراتيجيات الدول الكبرى والصراع اإلقليمي في 
المنطقة، والعالقات األمريكية اإلريترية واإلسرائيلية، 
والوجود اإلس���رائيلي في منطقة الق���رن اإلفريقي، 
والص���راع اإلريت���ري اإلثيوبي، والدع���م الذي قّدمه 
الس���ودان للثورة اإلريترية، والعالقات الش���عبية بين 

السودان وإريتريا، والنزاع اإلريتري اليمني.
أهداف الدراس���ة: رصد الَدْور اإلس���رائيلّي في 
منطق���ة القرن اإلفريقّي والبح���ر األحمر، وعالقتها 

بإريتريا، وأثر ذلك في دول المنطقة.
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مشكلة الدراسة: أّن النظام اإلريتري أصبح يشّكل 
هاجس���اً لدول المنطقة، وعاماًل أساس���ّياً في عدم 
االس���تقرار إلثيوبيا والسودان ومنطقة البحر األحمر 

وجيبوتي والصومال.
وافترضت الدراسة أّن الدعم اإلسرائيلي إلريتريا 
مارس َدْوراً كبيراً في تقويتها اقتصادّياً وعسكرّياً؛ من 

أجل محاصرة النظام اإلسالمي في السودان. 
المنهج: اتبعت الدراسة المنهج التاريخي، والمنهج 
الوصفي، واعتمدت على الكت���ب والمصادر الورقية، 

والمقابالت الشخصية؛ كأهم أدوات لجمع البيانات.
ملخ���ص النتائ���ج: توصلّ���ت الدراس���ة إلى أّن 
منطقة الق���رن اإلفريقي والبحر األحمر محّط أنظار 
األطم���اع الخارجية، األمر الذي يؤّدي إلى المزيد من 

الصراعات في المنطقة.
التوصيات: أوصت الدراس���ة باستثمار عالقات 
الجوار والتداخل القبلّي بين دول المنطقة؛ لالستفادة 
م���ن طاقات الش���عوب؛ لتحقي���ق التق���ّدم والتكامل 

االقتصادّي والتنمية المستدامة.
ثانيًا: ر�ضائل الماج�ضتير:

1- اإلدارة التربوية للمدارس الثانوية الصومالية 
)الواقع، الطموح(، )ماجستير(، إعداد: أحمد عبدالله 
الش���يخ محمد، إش���راف: أ.د. نصر س���لمان نصر، 

2004م:
اإلدارة  الدراس���ة مفه���وم  تناولت  المضم���ون: 
التربوية والتعليمية والمدرسية، ومستوياتها ووظائفها، 
والمراحل الت���ي مّرت به���ا اإلدارة التربوية للمرحلة 
الثانوي���ة في الصومال، وأس���باب تدهورها في فترة 

الحرب األهلية.
أهداف الدراسة: تقصي مشكالت التعليم الثانوّي 

في الصومال، ومحاولة إيجاد حلوٍل مناسبة لها.
مش���كلة الدراس���ة: صاغت الدراس���ة أسئلتها 
عن أس���باب تدهور اإلدارة التربوي���ة، وتأثير ضعف 
اإلمكانات المادية في س���ير عم���ل اإلدارة التربوية 

للمرحلة.

وافترض���ت أّن مديري المرحلة ال يخضعون عند 
اختيارهم لمعايير تربوية.

الوصفي،  المنهج  الدراس���ة  استخدمت  المنهج: 
بينما اعتمدت على االس���تبانة والمالحظات؛ كأدوات 

لجمع البيانات.
ملخص النتائج: توصلت الدراسة إلى أّن الحرب 
األهلية، وغياب الحكومة المركزية القادرة على توفير 
األمن، وضعف اإلمكانات المادية، كانت لها آثار سالبة 
ف���ي اإلدارة التربوية للم���دارس الثانوية الصومالية، 
وحال���ت دون تحقي���ق األهداف التربوية المنش���ودة 
بفاعلي���ة واقتدار، كما أّن هناك اعتبارات غير تربوية 
في اختي���ار المديرين، باإلضافة إل���ى غياب الوعي 
العاّم اإليجابّي تجاه العملي���ة التربوية لدى المجتمع 

الصومالي.
التوصيات: أوصت الدراس���ة بأن يس���عى جميع 
الصوماليي���ن من أجل تكوين حكوم���ة مركزية قوية، 
تعيد األمن للبالد، والعم���ل على تطوير العالقة التي 
ترب���ط اإلدارة التربوية بالجهات المعنية بأمر التربية 
والتعلي���م، وتفعيل َدْور مجالس أولي���اء أمور الطلبة، 
والعمل على توعية الجماهير بأهمية التربية والتعليم 

في حّل المشكالت الصومالية.
2- وسائل التبش���ير المسيحي في شرق إفريقيا 
في الفترة )1850م – 1950م(، )ماجس���تير(، إعداد: 
عبدالع���ال عبدالماج���د عبدالرازق، إش���راف: أ.د. 

عبدالرحمن أحمد عثمان، 2004م:
عدد الصفحات: 116 ص.

المضم���ون: تناولت الدراس���ة التعريف بمنطقة 
ش���رق إفريقيا؛ من حيث الجغرافيا والسكان وانتشار 

النصرانية؛ بالتعرض لتاريخ المنطقة.
أهداف الدراس���ة: تتبع الوس���ائل التي انتهجها 
المنّصر، وإبراز الَدْور التبش���يرّي المسيحّي في نشر 
المسيحية في المجتمع المسلم، ومعرفة َدْور الكنائس 
ومجلس���ها العالمّي في نشر المسيحية في المنطقة، 
وَدْور التعليم في ترس���يخ مبادئ النصرانية في النشء 
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النخراطهم في المس���يحية، مع تتبع الَدْور اإلعالمّي 
ومدى فاعليته ف���ي المجتمع اإلفريق���ي؛ من خالل 
دراسة الهجرات العربية والدخول المبكر لألوروبيين، 
وبداية العمل التنصيرّي في القرن الس���ادس عش���ر، 

ووسائل التنصير المباشر.
المنه���ج: اتبع���ت الدراس���ة المنه���ج التاريخي 

والوصفي التحليلي.
ملخص النتائج: توصلت الدراسة إلى أّن المبشرين 
اس���تغلوا الظروف الصحي���ة واالجتماعية، وغيرها، 
لتأسيس مراكز تبشيرية تحت عناوين متعددة، وإنشاء 

مدارس ومعاهد تعلّم الدراسات المسيحية.
التوصي���ات: أوص���ت الدراس���ة بمعالج���ة أمر 
المسلمين في المنطقة، وتتبع وسائل تنصير المسلمين 

لتفاديها مستقباًل.
3- عالقات الَقَبلّية بإش���كالية تداول السلطة في 
إفريقيا.. حالتا دراسة: السودان ونيجيريا )1960م - 
1971م(، )ماجس���تير(، إعداد: عثمان محمد الفكي، 

إشراف: أ.د. حسن مكي محمد أحمد، 2004م:
المضم���ون: تناولت الدراس���ة عالق���ة الَقَبلّية 
بالس���لطة، واألعراق والقبائل اإلفريقية والجماعات 
الِعرقي���ة، مث���ل: البوش���من واألق���زام والهوتنتوت 
والمجموع���ات الحامية والنيليين وش���عوب ش���مال 
الصح���راء، والعالقات بينهم، وقرار تقس���يم إفريقيا 
بمؤتمر برلين، والخس���ائر واألرواح بين شعوب القارة 
اإلفريقية، وحالة نيجيري���ا، والعالقات بين اإلثنيات 
فيها، وحالة الس���ودان، والَدْور الجغرافّي والتاريخّي 

في بناء األّمة السودانية. 
أهمي���ة الدراس���ة: تنب���ع أهمية الدراس���ة من 
أّن ترس���يم الحدود في إفريقيا غالب���اً ما يؤدي إلى 

صراعات عرقية وثقافية بين الشمال والجنوب.
أهداف الدراسة: الكشف عن الهياكل األساسية 
لل���والء في إفريقيا جنوب الصح���راء، ووضع القبيلة 

واإلثنية في الدولة اإلفريقية المعاصرة.
مش���كلة الدراس���ة: تكمن مش���كلة الدراسة في 

التناقض في آليات امتالك وتداول السلطة السياسية 
في إفريقيا، فهناك غم���وض يكتنف الحدود؛ بين ما 
هو قبلي، وما هو مهني، وصيغت مشكلة الدراسة في 
ش���كل التساؤل: ما َدْور القبيلة في تداول السلطة في 

إفريقيا؟
المنهج: استخدمت الدراس���ة المنهج الشمولي، 
واس���تعانت بالمقابل���ة والوثائق؛ كأه���م أدوات جمع 

البيانات.
ملخص النتائج: خلصت الدراسة إلى أّن الهياكل 
األساس���ية للوالء ف���ي إفريقيا جن���وب الصحراء ما 
زالت للقبيلة، ثم اإلقليم والجماعة الثقافية، وليس���ت 
للدولة، وأّن القبلي���ة أصبحت من أكبر معوقات عمل 
الدولة حالّياً، كما صارت اإلثنية تس���تخدم األغراض 

السياسية ورقة لتحقيق المطالب.
التوصيات: أوصت الدراسة بالتوزيع العادل للثورة 
والسلطة؛ كحلٍّ أساسيٍّ إلشكالية الصراعات الداخلية 

واإلقليمية. 
4- األبعاد السياس���ية واالقتصادية واالجتماعية 
لالجئي���ن اإلريتيريي���ن في الس���ودان: دراس���ة في 
ماضي المش���كلة وحاضرها تطبيقا على والية كسال 
)ماجستير(، إعداد: أحمد بن صالح أحمد، إشراف: 

أ.د. حسن مكي محمد أحمد، 2004م:
عدد الصفحات: 270 ص.

المضمون: تناولت الدراس���ة التكوين الجغرافّي 
والبش���رّي إلريتريا، وخلفيات اللجوء، واآلثار الثقافية 
واالجتماعية واالقتصادية والسياسية، وجهود المجتمع 
الدولّي ومنظماته في دعم الالجئين، والحلول الثالثة، 

ووضع الالجئين اإلثيوبيين.
أهمي���ة الدراس���ة: تنبع م���ن أهمي���ة موضوع 
اللجوء الذي أصبح ظاه���رة عالمية، تثير العديد من 
المشكالت السياس���ية واالقتصادية، بجانب ما تمّثله 
من مش���كلٍة إنس���انيٍة تؤّثر في الالجئين، وفي البلد 

الذي يأتون منه، وفي البلد الذي يلجؤون إليه.
أهداف الدراس���ة: دراس���ة تجربة السودان في 
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التعامل م���ع قضي���ة الالجئين اإلريتريي���ن، وتقييم 
سياس���ته تجاه هذه المش���كلة، والتعرف على طبيعة 
وحجم التأثير السلبّي واإليجابّي لالجئين على موارد 
السودان وإنسانه؛ في نواحيه االقتصادية واالجتماعية 

والثقافية. 
مشكلة الدراسة: صيغت المشكلة في مجموعة من 
التساؤالت؛ أهمها: ما حجم تأثير الالجئين اإلريتريين 
في السودان؟ وعلى وجه الخصوص الواليات الثالثة؛ 

من النواحي السياسية واالقتصادية واالجتماعية؟ 
المنهج: اس���تخدمت الدراس���ة المنهج الوصفي 

والتحليلي واإلحصائي.
ملخص النتائج: توصلت الدراسة إلى عدة نتائج؛ 
أهمها: أّن تأثير الالجئين السلبّي في البيئة كان أكبر 
من تأثيرهم ف���ي الموارد والخدم���ات األخرى، وأّن 
الس���ودان الداعم األكبر لالجئي���ن من خالل األرض 
والموارد المتصلة بها؛ التي اس���تغلت وال تزال تُستغل 

من ِقبل الالجئين.
التوصيات: أوصت الدراس���ة بتوس���يع االهتمام 
بالتعلي���م العالّي بوصفه وس���يلة مهّمة لتغيير أوضاع 
الالجئي���ن وأحوالهم المعيش���ية، وتوعي���ة المواطن 
الس���ودانّي بطبيعة وجود الالجئي���ن المؤقت، وإحياء 
مش���روع دعم المناط���ق المتأثرة بوج���ود الالجئين، 
وح���ّث الحكومة اإلريترية على ض���رورة خلق ظروٍف 
مواتيٍة وجاذبة لعودة الالجئين؛ عبر تحسين الظروف 

السياسية واالقتصادية في إريتريا.
5- األثر اليهودي على العالق���ات االقتصادية العربية 
اإلفريقي���ة )المغ���رب – إثيوبيا - جن���وب إفريقيا( الفترة 
)1948م – 1973م(، )ماجستير(، إعداد: ست الجيل سليمان 

زين الدين، إشراف: أ.د. يوسف حسن سعيد، 2004م:
عدد الصفحات: 122 ص.

المضمون: تناولت الدراس���ة اليهود في إفريقيا، 
والعالقات  اإلفريقي،  اإلس���رائيلّي  السياسّي  والَدْور 
االقتصادية اإلسرائيلية اإلفريقية، والدول التي تقيم 
عالقات معها، ومستقبل العالقات االقتصادية العربية 

واإلفريقية واإلس���رائيلية اإلفريقية في ظّل العولمة 
والنظام العالمّي الجديد.

أهمية الدراس���ة: نبعت أهمية الدراسة من خلّو 
المكتبة من بحٍث يتناول العالقات االقتصادية العربية 
اإلفريقية، وأثر اليهود ف���ي ضعف التعاون بينهم في 
إفريقيا، وبإش���ارة خاّصة إلثيوبيا وجن���وب إفريقيا 

والمغرب.
أهداف الدراس���ة: دراس���ة واقع األّم���ة العربية 
اإلفريقي���ة م���ن التوّح���د إل���ى الش���تات والفرقة 

واالنقسامات.
مشكلة الدراس���ة: صيغت مشكلتها في مجموعة 
من التساؤالت؛ أهمها: لماذا تغلغل الكيان  اإلسرائيلّي 
ف���ي إفريقيا؟ ولماذا التركيز على بعض الدول خاّصة 
بعد االس���تقالل؟ وما أسباب االس���تقرار السياسّي 

واالقتصادّي للبلدان العربية واإلفريقية؟ 
وافترضت الدراسة تباين وجهات النظر للحكام؛ 
بين مؤي���ٍد ومعارض للتع���اون العربّي اإلس���رائيلّي 

واإلفريقّي العربي.
المنهج: استخدمت الدراسة المنهج الوصفي، كما 

استخدمت البيانات أداة للمعالجة.
ملخص النتائج: أّن اليهود يعملون وفق استراتيجيٍة 
واضحٍة، تعمل في ظّل حماية دولة عظمى )أمريكا(، 
وأّن دولة إس���رائيل تعّد أداة ردٍع في منطقة الش���رق 
األوس���ط، وهذه هي اس���تراتيجية الواليات المتحدة 
األمريكية في المنطقة؛ لتطويع إمكانات وموارد الدول 
النامية واألقّل نمّواً لخدمة مصالح الدول الكبرى، وأّن 
إسرائيل تغلغلت اقتصادّياً في بعض الدول اإلفريقية؛ 
بغ���رض االس���تثمارات باألس���واق اإلفريقية حتى لو 

تعارض ذلك مع مصالح العرب.
التوصيات: أوصت الدراس���ة بوضع استراتيجية 
؛ لقيادة الش���عوب نحو  توجي���ه تحت لواٍء إس���الميٍّ
المقاطعة اإلس���رائيلية الشاملة، وكّل مصالح الغرب، 
وإنشاء منطقة حّرة للتبادل التجارّي والسوق المشتركة 

)عربية – إفريقية(.
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6- تاريخ المس���يحية في الكامي���رون في الفترة 
)1860م – 1960م(، )ماجس���تير(، إعداد: إس���حاق 
الحاج حسن، إشراف: أ.د. عمر أحمد سعيد، 2004م:

 المضمون: تناولت الدراسة وضع دولة الكاميرون 
واإليمان واألديان فيها، والمس���يحية أيام االستعمار، 
وَدْور التعليم واإلعالم العربّي في خدمة المس���يحية، 

وَدْور الخدمات العاّمة في خدمة المسيحية. 
أهمية الدراس���ة: تنبع أهمية الدراس���ة من محاولة 
النظر في طبيع���ة ارتباط التنصير باالس���تعمار، حيث 
اس���تطاع االس���تعمار أن يفت���ح الباب عل���ى مصراَعيْه  
للمنّصرين من كّل الجمعيات والهيئات الغربية العاملة في 
هذا الحقل، مع توفير كّل أنواع الحماية لرجال الكنائس.

أهداف الدراس���ة: هدفت الدراس���ة إلى معرفة 
الوس���ائل والطرق والعوامل التي اس���تعملتها البالد 
المس���يحية للدخول إلى وس���ط إفريقي���ا، وبخاصة 
الكاميرون، عبر التاري���خ والتعرف على طبيعة العمل 
التنصي���ري، وارتباطه بالسياس���ة للتمكين لما صار 

يُعرف باالستثمار الجديد.
 مشكلة الدراسة: صيغت مشكلة الدراسة في أّن 
االستعمار الذي حارب المسيحية في بالده عمل على 
تشجيعها في إفريقيا؛ األمر الذي يقتضي دراسة هذه 

الظاهرة في واحدة من دول القارة.
وتساءلت الدراسة: لماذا استمر التنصير بأنشطٍة 
متزاي���دٍة في فترة حكم أبناء البل���د، أو ما يعّبر عنه 

باالستقالل؟
المنهج: المنهج التاريخي والتحليلي.

ملخص النتائ���ج: أّن هناك حملة نصرانية رفيعة 
المس���توى، تستهدف النشء المس���لم اإلفريقي بغية 
تنصيره، واس���تعملت فيها شتى الوس���ائل ومختلف 
األس���اليب التي يقوم على إعدادها خبراء مختّصون 
في مجال التنصير، استغل المنّصرون الفقر والجهل 

والمرض للتأثير في الفئات الضعيفة.
التوصيات: أوصت الدراسة بضرورة التنسيق بين 
المسلمين في كّل مكان، وخصوصاً في مناطق وسط 

إفريقيا لمضاعفة َدْورهم، حتى يستطيعوا أن يقوموا 
بالدعوة إلى الله، وتحصين المسلمين بالوعي والسعي 
في رفع مس���تواهم االجتماع���ّي والثقافي، والحفاظ 

عليهم من خطر الصليبية المعاصرة.
7- االستراتيجية األمنية للمجاري المائية الدولية 
)حوض النيل(.. دراس���ة تشمل: الس���ودان – إثيوبيا- 
مصر، )ماجستير(، إعداد: إيمان محمد الحاج إبراهيم، 

إشراف: أ.د. عبد الرحمن أحمد عثمان، 2005م: 
االقتصادية  الدراس����ة األهمي����ة  تناولت  المضمون: 
والسياس����ية واالس����تراتيجية واألمنية للمي����اه، واألبعاد 
القانونية في اتفاقيات المياه الدولية, ومياه النيل وأهميتها، 
وتاريخها االقتصادّي والسياسّي واألمنّي والقانوني، وَدْور 

مياه النيل، والعالقات بين دول حوض النيل.
أهداف الدراس���ة: هدفت الدراس���ة إلى إبراز 
الجوان���ب السياس���ية والجغرافي���ة واالقتصادي���ة 
والقانوني���ة والصراعات على المي���اه في العالم، من 
بينه���ا الصراع ح���ول نهر الني���ل ودول حوض النيل، 
والمبادئ الدولية التي تحكم هذه الدول في استخدام 

المجاري الدولية.
المنهج: المنهج الوصفي والتحليلي.

ملخص النتائج: أّن النيل يشّكل أهمية استراتيجية 
وأمنية بالنس���بة لدول الحوض، وبخاصة مصر التي 
يتعلق أمنها االستراتيجّي بتأمين المياه، مع االهتمام 
بباقي دول الحوض، وإقامة عالقات تعاون معها، كما 
ش���هدت معظم دول الحوض توّتراً بعضها مع بعضها 

اآلخر بسبب المياه.
التوصي���ات: أوص���ت الدراس���ة بإقام���ة مركٍز 
متخّصٍص في مجال الدراسات المائية في السودان، 
يش���تمل على دراس���ات متخّصصة في مجال المياه 
الس���طحية والبحرية والجوفية، وأن تعمل جميع دول 
الحوض على االس���تفادة من المي���اه لخير الجميع، 
والتعاون في اس���تغالل المياه بإقامة المش���اريع التي 
يعود ربحه���ا على الجميع، وإبرام االتفاقيات للحفاظ 

على الحقوق، واستفادة كّل دولة من حّقها �
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Civilizational Cross Fertilization between 
the Middle Maghreb Cities and Western 
Sudan in Medieval and Modern Times

Abdul-Basit Al-Musta’een, Ph.D.
Fatima El-Fihrya Center for Research and Studies, Fez, 
Morocco

Relationship between Middle Maghreb and Western Sudanese cities 
during the middle ages and modern era was strong and multifaceted. First, 
their demographic interactions go back to very ancient times, and have 
been strengthened in the Islamic era. Second, their economic relations were 
particularly enhanced by the Maghreb’s increasing demand for gold and 
slaves from Western Sudan, and the latter’s import of textile, manufactured 
tools and Mediterranean agricultural products from the North. This trade led 
to the emergence of a number of Western Sudanese cities, such as Oudaghost, 
Tighadda, Tighazi, Wellata, Twate, Jenny and Tombokto, as well as a number 
of Middle Maghreb cities, including Tihert, Tlemcen, Warghla, Twate, Zab, 
Bejaia, and Constantine. Third, on religious influences, many Western Sudanese 
communities converted to Islam, thanks to the Muslim merchants who 
travelled to that region constantly. As a result, major empires were established 
on and strengthened by the new religion that coexisted peacefully with older 
beliefs. Fourth, their political relations go back to the Rustomi era and thrived 
during the times of the Ziride, Hafside and Zianite states through exchanging 
gifts and envoys. Most importantly, Maghili, a descendant of Middle Maghreb, 
occupied a prominent position in the court of Mohamed Askia, a Sultan of the 
Songhai Empire, where he had a great impact on many Western Sudanese 
Emirates and contributed to their political developments.

The civilizational influences appeared first in science and culture, and 
second in religious orientations. On one hand, some Middle Maghreb cities such 
as Tlemcen, Twat and Biskra supplied the Western Sudanese cities with savants, 
imams and teachers who were then impacted by Western Sudanese scholars, 
such as Ahmed Baba Tombokti. This scientific interaction resulted in adopting 
Arabic as the language of science, education, culture and governance in Western 
Sudan. On the other hand, the Kharijites’ doctrine spread in Western Sudan 
before the Maliki jurisprudence became the official doctrine in North Africa. 
Other religious influences include the spiritual impact of Sufis, particularly the 
Qadiriya and Tijania, which spread widely among the people of that region �
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Maliki Jurisprudence in 
Guinea Conakry (13th and 
14th centuries A.H.)

Muhammad Tafsir BALDE
Ph.D. student in African studies, Dar El Hadith El Hassania, Al Qarawin 
University

This study of jurisprudence and jurists in Guinea defines 
the jurisprudential movement in this place of the Islamic west 
and shows its jurists’ vital efforts in serving the Maliki school 
witch they follow in scholarship and particle life. There was 
no famous and widely spread school of jurisprudence in 
Guinea like the Maliki school, which determines the calendar 
of religious activities and is followed by the general secretariat 
of religious affairs. the Maliki school was the first in Guinea 
where all people there now follow it and all juristic writings are 
based on it. Guinea’s great jurists energized the jurisprudential 
movement in the region and worked on spreading Islam there 
for centuries. They also enriched the Islamic library and, as a 
result, left a great famous heritage. This research is arranged 
into three parts and a conclusion: the first addresses the 
jurisprudential movement in the region, the second discusses 
the titles that distinguished Guinean jurists, and the third is a 
biography of some famous jurists of this school �
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Map of African Elections 
in 2016: The Limits of 
Prospects for Change

Elsayed Ali Abofarha 
Assistant Professor of Political Science, Faculty of Politics and Economics, 
Beni-Suef University, Egypt

In the 2016, the African continent witnessed general 
elections of heads of the executive branch of government in 
more than 15 countries. However, this electoral momentum 
does not reveal a real change in most of these countries. This 
study analyzes the electoral scenes in certain African countries 
to determine the future of elections and democracy and the 
prospects for Africa’s political development. In particular, it 
reviews the electoral procedures in Benin, Congo Republic, 
Chad, Djibouti, Uganda, Gambia, Gabon, and Sao Tome 
and Principe, and discusses their reasons and post-election 
consequences. The results shed doubts on the future of 
democracy in Africa. The democracy question here concerns 
the procedures rather than the usual question of absent 
content and substance of democracy in Africa �



مة متخ�ش�شة في �ش�ؤون القارة الإفريقية 135ثقافية ف�شلية محكَّ

The Butterfly Effect and 
Israeli Penetration of the 
Nile Basin countries

Hamdy Abdel Rahman Hassan, Ph.D.
Professor of Political Science, Zayed University (UAE) and Cairo University 
(Egypt)

Israel’s foreign policy is based on its interests and ideological convictions. 
However, by its proclaimed Jewish nature and peculiarities as an artificial 
international entity, it has been built on theological basis and for expansionist 
aims that eventually lead to the formation of “Greater Israel”. It is a paradox 
that the state which claims that its raison d’être is to emancipate Jews from 
racial persecution and the sense of insecurity has itself become suffering 
from a chronic sense of insecurity. Its need for security is a central issue that 
dominates political thinking, both internally and externally. Therefore, it seeks 
to achieve two main objectives: first, domination and control in the Middle 
East; and second, formation of an alliance system with the Arab world’s 
periphery that Israel want to use against the Arab world’s core.

The visit of Israeli Prime Minister Benjamin Netanyahu in July 2016 to 
four countries in the Nile Basin region should be understood in light of this 
historical context. It was the culmination of many years of Israeli penetration 
of Africa. The trip reflects Israel’s new foreign policy orientations in the post 
Arab Spring period, in which Africa became a top priority. Despite the political 
safari of high level Israeli officials to Africa, such as Foreign Minister Avigdor 
Lieberman, Netanyahu is the first Israeli prime minister to travel to Africa while 
still in office, since Yitzhak Rabin visited Casablanca in 1994. 

There is a personal motive for this visit, which took place on July 4, the 
fortieth anniversary of the Israeli operation to rescue hostages in Uganda 
in 1976, in which Netanyahu’s older brother was killed. This tour will bring 
Africa closer to Israel. Africans highly demand Israeli security aid to counter 
threats of Islamic extremism, and Israel seeks more African allies, particularly 
in the United Nations and other international bodies, where it is regularly 
condemned for occupying the West Bank and blockading the Gaza Strip. This 
article focuses on the impact of the Arab Spring on Israeli strategic thought 
and the new diplomatic offensive in Africa, especially the Nile basin region �
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Geographical Analysis of 
Tourist Movement to Africa

Mousa Fathy Mousa Atlam
Assistant Professor of Economic Geography, Faculty of Arts, Menofia 
University, Egypt

This research presents a geographical analysis of the 
movement of tourists in Africa, which is witnessing an exponential 
growth in the number of tourists which increased from 0.5 million 
tourists (or 0.2 % of all tourists in the world) in 1950 to 55.7 million 
tourists (or 4.9% of all tourists in the world) in 2015. The number 
is expected to reach 85 million tourists (or 6.3% of all tourists in 
the world) in 2020. Tourism in Africa contributes significantly to 
the GDP and provides job opportunities. Income from the tourism 
sector increased from $7.2 billion in 1980 to $50.3 billion in 2010, 
and is expected to reach $85 billion in 2020.

The geographical distribution of tourists in Africa’s regions 
varies. North Africa comes first, averaging about 42.1% between 
1990 and 2010, and South Africa comes second with about 24.7% 
of tourists during the same period, followed by East Africa with 
about 21.6% of tourists. Only a small number of tourists visit 
West Africa and Central Africa. There is no change in the first ten 
countries, which are located mostly in North Africa, but their 
ranks changed because of economic and political conditions. For 
example, Egypt, ranked first in 2010, with about 22% of tourists, 
dropped in 2014 to the third place after Morocco and South Africa.

Air transportation is the first tourist transportation, and its 
role is expected to increase in the future. Leisure tourism is most 
attractive to tourists in the continent and accounts for nearly 
50% of all tourists. Tourism in the continent is expected to grow 
significantly, and this study presents recommendations to further 
increase the tourist movement in the continent �
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Japan-Africa Relations

Ratiba Berd
Lecturer, Department of Political Sciences, Mouloud Mammeri University, 
Tizi-Ouzou, Algiera

This article discusses the current state and importance of Japan-Africa 
relations by shedding light on Japan’s interests, purposes, strategy and 
opportunities to penetrate Africa; competition with others over Africa; and 
the role of Tokyo International Conference for Africa’s Development (TICAD) in 
development cooperation in Africa. The research problem is centered on Japan’s 
attitudes toward Africa, and analyzed through the mutual-reliance approach – a 
theoretical framework based on a liberal perspective of the institutional role. 
The article also focuses on the role of African mechanisms in the continent’s 
advancement, which can reduce wealth looting and exploitation through taking 
advantage of development programs, seizing opportunities, encouraging 
inter-regional blocs, diversifying foreign relation networks, working on local 
development programs such as the NEPAD initiative, utilizing resources and 
avoiding foreign draining of them through adjusting the existing size of used 
resources and controlling foreign companies.

Japan is determined to emerge as a global power and use its economic 
weight to strengthen its political image in the world. Its role was first based on 
providing aids, but shifted to a new policy of aids, cultural exchange and peace. 
It supported African development by calling the international community to 
TICAD in 1993. Its African interest is based on its growing international standing 
and natural resources, and its position as a principally regional power in Asia. 
In addition, Japan considers Africa a main key to its international diplomacy, 
and its African policy an indication to its willingness to assume international 
responsibility, especially as it has been recently aspiring to become a permanent 
member of the Security Council.

Will Africa be able to take advantage of Japanese cooperation and 
investments? Or will its economic resources be drained by Japanese companies? 
African countries must act firmly on the issue of resources exploitation and wealth. 
They should prioritize self-sufficiency for each country and regionally through 
commercial exchange networks with neighboring countries. International 
cooperation and solidarity have become most important strategies to face the 
new threats requiring interdependence. This matter should be approached 
pragmatically, where parties should profit according to their contributions �
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African Refugees between 
Settlement and Diaspora 
Challenges

Mohammad Al-Basheer Ahmed Mousa, Ph.D.
Researcher in African and Legal Studies, Chad

The OAU Convention Governing the Specific Aspects of Refugees 
Problems in Africa (the OAU Refugee Convention 1969) forms a fertile 
ground for different African countries to address the refugees issue, 
particularly the sub-Saharan region which has an increasing number of 
refugees, representing 26% of all refugees in the world. There was an 
expectation that the number of refugees in 2014 (15.01 million) would 
decrease to 14.09 million in 2015, but this expectation was not met. The 
refugees’ situation even worsened after the OCHA efforts stopped in 
some areas or dropped significantly, and its announcement of inability 
to support the Central African Republic’s refugees in camps in southern 
Chad due to lack of resources.

Since the majority of African countries signed this Convention and 
annexes and protocols, there appeared certain gaps in the Convention, 
leading to weak commitment of some African countries or weak adherence 
to implementing its provisions. However, there have also been positive 
aspects in some countries that received a large number of refugees, 
especially in terms of integrating refugees in local communities voluntarily.

We need to study cases of refugees and the intellectual and normative 
variables, taking into account the effects of globalization migrations and 
globalization challenges on refugees in the programs and projects of 
the United Nations agencies and other organizations which oversee the 
refugees’ camps in Africa, with the aim of realizing eventually a refugees’ 
society that is active and productive rather than being a burden on host 
communities. Such policies will undoubtedly contribute to the voluntary 
return of large numbers of refugees, especially those who lived in refugee 
camps for many years �
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Food Security and 
Development Challenges 
in Africa: Facts and Bets

Asmaa Dehkal
Researcher, University of Mustapha Stambouli, Mascara, Algeria

Food security is a complex question and tomorrow’s big 
strategic issue. It is referred to in the Universal Declaration 
of Human Rights, adopted by the United Nations. However, 
millions of people in many parts of the world, especially sub-
Sahara Africa, are undernourished. Due to this serious problem, 
food security is not only an agricultural economic question, 
but also linked to national and regional security and political 
strategies. Food has become an indirect strategic weapon in 
the hands of the producing and exporting countries aiming 
at achieving political goals. This research attempts to clarify 
the ambiguity of the economic literature on the concept of 
food security, and highlight the intrinsic relationship between 
food security and economic growth. In order to answer to the 
research problem, the article shows that the main objective 
of growth is to increase income and reduce poverty levels. It 
demonstrates that most African countries made impressive 
economic strides toward growth. However, in spite of 
outstanding developments of the agriculture conditions, the 
aids that the continent receive from international organs, 
and that Africa has become the world’s first continent in 
importing food, the African countries have not yet succeeded 
in providing adequate food for themselves �
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He is widely credited for introducing 
Islam to Uganda when he persuaded 
King Sauna of Uganda to convert to 
Islam in 1843.

•  Hamid bin Mohammed al-
Marjabi (1837- 1905 CE), nicknamed 
Tipo Tep, who was an Omani trader 
and the conqueror of Congo. He was 
considered one of the explorers and 
helped Western explorers in their 
work in Africa.

•  Ali Hassan Mwinyi (b. 1925), 
who was the former president of 
the Republic of Tanzania. He was a 
politician and lawyer and served as 
Tanzania’s president between 1985 
and 1995. His presidency was the 
golden era for Muslims after the 
church controlled the country, as 
he was able to restore the Muslims› 
rights and standing.

•  Professor Ali Mazrui (19332014- 
CE), who was a political scientist and a 
professor at several universities, most 
recently was the State University 
of New York at Binghamton, where 
he founded the Institute of Global 
Cultural Studies, and directed it until 
shortly before he died. He was born 
at the city of Mombasa, Kenya, for a 
family of an Arab Omani descent, and 
was best known for his writings on 
politics and culture, mainly in Africa, 
and especially his writings about 
Islam and Muslim issues.

T h e r e  a r e  m a n y  n a m e s 
and symbols – an endless list in 
science, Jihad and governance. We 
mentioned here only examples for 

demonstration, in order to highlight 
the continent’s history and symbols 
which have long been marginalized 
over the centuries.

The sons of the continent should 
remove the dust of marginalization 
from the history of their continent, 
their symbols and civilization, as there 
will be no future for them unless they 
highlight those symbols and their 
scientific and intellectual output, 
verify its authenticity, and then 
disseminate it. History is the memory 
of any nation; no nation can survive 
without a memory. And studying 
history and learning its lessons are 
features of powerful nations. The 
stark example is the efforts made 
by the nations that have no history 
to invent one for themselves, even 
a fabricated one, so that they may 
acquire a good standing among 
nations, as the case of both America 
and Israel.

It is indeed surprising that 
a nation like Africa that owns a 
tremendous history turns its back to 
it, makes no use of it, and considers 
it as an extinct past.

This is a call for all African 
peoples, individuals and groups to 
read their history consciously in order 
to learn its lessons and methods of 
understanding and moving forward 
that can benefit them in their march 
towards Africa’s renaissance and 
exploring its future, so that it may 
restore its glory, status and pride 
among nations � 

Editorial
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•  Sheikh Omar bin Mohammed 
bin Mohammed Bakr al-Folani, known 
as “Flatah” (1345 – 1419 AH), who was 
a scholar in Islamic jurisprudence and 
Hadith. He was a narrator of Hadith, 
an interpreter of the Koran, a writer, a 
preacher and an educator. Born near 
Mecca, he lived in al-Madinah, and 
directed Dar al-Hadith in 1377 AH. He 
also served as the Secretary General 
of the Islamic University in 1395 AH.

•  Sultan Muhammad Babato 
Zberma, who was born in Adonged 
village in the Republic of Niger. He 
is considered a scholar who helped 
spread Islam and Arab culture in the 
north of what is now the Republic of 
Ghana in the nineteenth century.

•  Sheikh Mahmoud bin Omar 
Bah (1906 – 1978 CE), the founder of 
al-Nezamiyah schools in West Africa, 
especially al-Falah schools. Born 
in Goole in southern Mauritania, 
he opened about 77 Arab schools 
in West Africa up to Cameroon in 
Central Africa, and 89 mosques as 
well.

•  Alhaji Ahmed Belu Sardona 
(1909 – 1966 CE), who was the 
prime minister of Nigeria›s northern 
province. He was a great statesman 
and preacher in Nigeria and a true 
struggling, good Muslim. He stood 
alone among millions of Muslims 
in the face of Christian preachers 
to defend his religion of pride and 
dignity, and uphold the law of Islam.

•  Sheikh Abubakar Mahmoud 
Gumi (1341- 1413 AH), who was the 

Grand Mufti of Nigeria and an adviser 
and the right-hand of Haji Ahmad 
Belu Sardona. They worked together 
to establish Nasr al-Islam group.

•  Sultan Ahmed bin Ibrahim al-
Fazzan (the Ghazi) (15071543- CE), 
who was the greatest Muslim sultan 
in Somalia. He invaded Abyssinia 
after having united the tribes of 
Somalia and a number of Oromo 
tribes under his leadership, and was 
about to dominate Abyssinia but the 
Portuguese and other Europeans 
intervened. He was killed in a battle 
against Portugal and Abyssinia after 
he managed to kill Cristovao, the 
commander and son of Vasco da 
Gama, and King Lebna Dibengel the 
Amharic.

•  Imam Sultan Yusuf bin Saif al-
Ya’rubi (died in 1680), who was the 
leaders of Omanis in the Ya’rurbi state 
when it managed to liberate Muscat 
from the Portuguese control. He 
chased the Portuguese in the Indian 
Ocean and liberated the Arabian Gulf 
from their evil. He also defeated the 
Portuguese and ended their presence 
in East Africa.

•  Sultan Said bin Sultan Al Busaidi 
(17971856- CE), who was the greatest 
Sultans of Oman. He made Zanzibar 
the capital of his state, and had the 
greatest impact on the deployment 
of Arab and Islamic civilization in 
East Africa.

•  Ahmad ibn Ibrahim al-Amiri, 
who was a Muslim trader and a most 
important pioneer in calling to Islam. 
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Editorial

that guides them in their current 
conditions of weakness, ignorance 
and exploitation at the hands of 
Western and other imperialist powers 
that consider the continent and its 
people as their property.

Among those marginalized 
symbols are the following:

•  Sheikh Abdullah bin Fodio (1766 
– 1829 CE), who was the brother of 
Othman bin Fodio. Contemporaries 
surnamed him as the “Exceptional” 
of his time and the “Polymath” of 
Sudan (West Africa). He had thorough 
studies and countless writings in 
different disciplines and is best 
known for his interpretation of the 
Koran.

•  Sheikh Mohammed Bello bin 
Othman bin Fodio (1780 – 1837 CE), 
who was the son of Sheikh Othman, 
was one of his most important 
ministers. He took control of the 
eastern part of the state until people 
pledged allegiance to him to succeed 
his father in 1817. He was a scholar 
and had several books, most notably 
his Dispersing the Affordable in the 
History of Altkror.

•  El Hadj Omar Bin Saeed Tal 
al-Footy (1796 - 1864 CE), who was 
a most important disciple of Sheikh 
Othman, and assumed leadership in 
his state. He led the war against the 
pagans in the Fouta Tor and Sico, 
and stopped the advance of French 
colonialism in the region.

•   Sheik h Ahmed Four tou 
Albernoa, who was a contemporary 

of Sultan Idris Aloma, the Sultan of 
Alberno Empire between 1570 and 
1603. Sheikh Ahmed was the Sultan’s 
Secretary and his imam in prayer.

•  Sheikh Ahmed Baba al-Timbukti 
(1556 – 1627 CE), who was a most 
famous scholar of Timbuktu. He was 
an encyclopedic historian, a scholar 
of Sharia, and an iconic scholar in 
Arabic language and literature. His 
biographic writers said he compiled 
more than forty books, and taught in 
the State of Songai and abroad.

•  Sheikh Abdul Rahman bin 
Abdullah al-Sa›di (1596 – 1656 CE), 
who wrote, The history of Sudan, a 
book chronicles to the Islamic State 
of Songai, and is a most famous 
historian of Africa.

•  Sheikh Ahmad Hamad Bo al-
Masne (1776 – 1844 CE), who was a 
struggling scholar, and the founder of 
the Islamic state in Massena in 1818, 
located within the current boundaries 
of modern Mali. His capital was called 
Hamdallah.

•  Sheikh Abdul-Qadir Kun (1728 
– 1810 CE), who founded the Imami 
state in the basin of Senegal.

•  Sheikh Abdul-Rahman al-Afriqi 
al-Zubramawi, who was born in 
Vava village, located on an island in 
the Niger River in the State of Mali. 
He graduated from the School of 
Dar al-Hadith and was appointed a 
professor there and in the Prophet›s 
Mosque. Among his works is The 
Rahmanian Lights in Response to 
the Tidjanis.
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Africa and the 
marginalization of Islamic 
Leaders and Figures

No history has been distorted 
and fabricated like the history 
of Africa. There were numerous 
kingdoms, empires and sultanates 
before and after Islam which had 
power, glory and a large share of 
civilization, and nursed Islamic 
leaders who had influences and 
impacts in all areas and on all levels. 
But then we find suppression and 
disinformation of this illustrious 
history, not only upon states, but also 
upon the iconic leaders that led to 
Africa’s Renaissance. Unfortunately, 
the continent’s sons and daughters 
themselves are ignorant about their 
history and symbols, as they do not 
give them the due attention.

A s  w e  t a l k  a b o u t  t h e 
marginalization of African symbols, 
the anniversary of the death of one 
of Africa’s most important icons is 
imminent. In 2017, we will witness 
the second centennial anniversary 
of the death of one of Africa’s most 

important symbols, namely, the 
struggling scholar Othman bin Fodio 
(11691233- AH / 17541817- CE), a 
man who represented a unique case 
in knowledge and jihad. He was a 
statesman par excellence – may Allah 
be merciful with him. He managed 
to combine knowledge and struggle 
to establish a strong Islamic state 
in the nineteenth century, namely, 
the Kingdom of Islamic Sokoto. He 
fought against religious, behavioral 
and political corruptions in Hausa 
countries in West Africa, and was 
able to subdue West Africa under the 
dominion of his kingdom, which is 
referred to by some historians as an 
Islamic caliphate.

In addition to Sheikh Othman, 
the Afr ican continent nursed 
a lot of symbols, scholars and 
leaders  who had unique and 
unimagined contributions. Despite 
of marginalization, their works 
continue to be a beacon for Africans 
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