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كلمة
اأطلقها رئي�س الوزراء الإثيوبي بزراعة 200 مليون   التحرير المبادرة التي 
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مجتمعاتهم، فيبدعون الأفكار، ويبتكرون الأطر والآليات التي ت�شاهم 
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االفتتاحية

المساعدات اإلنسانية.. 
الوجه الجديد لالستعمار

من خ���ال �شركاتها �لعابرة للق���ار�ت، و�تفاقياتها �لمجحف���ة، و�أالعيبها 
�لمالية. 

 Christian Aid �إي���د  كري�شت�ش���ن  لمنظم���ة  تقري���ٍر  ف���ي 
�لبريطاني���ة غير �لحكومية؛ ذكر �أّن �القت�شاد �لبريطاني في عام 2005م 
ك�ش���ب 11 مليار جنيه �إ�شترلين���ي )15.9 مليار يورو( في �إفريقيا. و�رتفع 
حج���م �الأم���و�ل �لتي تدفق���ت م���ن بريطانيا عل���ى �إفريقيا �إل���ى قر�بة 17 
ملي���ار جنيه �إ�شترليني، عب���ارة عن م�شاعد�ت �أو هب���ات وتحويات مالية 
م���ن �أفارقة يقيمون في بريطاني���ا �أو ��شتثمار�ت مبا�شرة في �إفريقيا. لكّن 
حركة �الأمو�ل ت�شير في �التج���اه �لمعاك�س، �أي من �إفريقيا �إلى بريطانيا، 
فق���د بلغت خال �لفت���رة نف�شها �أكثر من 27 مليار جني���ه �إ�شترليني، عبر 
ت�شدي���د دي���ون و�أرباح �شرك���ات بريطاني���ة ف���ي �إفريقيا، و�ش���ادر�ت �شلع 

بريطانية �إلى �لمنطقة، ونقل ر�شاميل من �لقارة.
�إذ� ك���ان �لغ���رب ج���اّدً� في م�شاعدت���ه الإفريقي���ا؛ فاإّن ل���م يعو�شها 
ع���ن �شرقاته �ل�شابقة، ف���ا �أقّل من �أن يرفع يده ع���ن ثرو�تها وتدّخله في 

��شتثمارها و�إد�رة مو�ردها.
و�إذ� كان���ت �إفريقيا تحت���اج �إلى �لم�شاعد�ت- كم���ا يقال- من �أجل 
�لنهو�س و�للحاق بركب �الأمم، و�أنه البّد منها، فهذ� يثير �أ�سئلة عدة: 
- هل �أ�شلوب �لم�شاعد�ت )�لرعوية( هو �الأن�شب للنهو�س و�لتنمية؟
- ه���ل توجه���ت �لم�شاع���د�ت نح���و �لمج���االت �ل�شحيح���ة للتنمية 

و�لنه�شة؟ وهل كان لها تاأثيٌر في �لو�قع؟
- وَمن �لم�شتفيد فعًا من �لم�شاعد�ت؟ 
�أ�شئلٌة تتبعها �أ�شئلة، تبحث عن �أجوبة...

�إّن �أ�شل���وب )�لرعوي���ة( �أثبت �إخفاقه على م�شت���وى �الأفر�د و�الأ�شر، 
و�أثبت���ت ع���دٌد من �لدر��ش���ات �لعلمي���ة ف�شله عل���ى م�شتوى �ل���دول �أي�شًا، 
فدر��ش���ة ولي���ام �إي�شترل���ي William Easterly وعنو�نه���ا )ه���ل 
 Can Foreign �لنم���و؟(  �ش���ر�ء  �لخارجي���ة  للم�شاع���د�ت  يمك���ن 
Aid Buy Growth?، و�لت���ي تدر����س معامل �الرتباط بين �لنمو 
�القت�ش���ادي و�لم�شاعد�ت في فترٍة طولها 30 �شنة في �إفريقيا، تك�شف �أّن 
عاقة �الرتباط عاقٌة عك�شية، فكلما ز�دت �لم�شاعد�ت كان معدل �لتغّير 

في معدالت �لنمو �أقّل.
وف���ي در��ش���ٍة �أخ���رى ل���� �آرفين���د �شوبر�ماني���ان ور�غ���ور�م ر�ج���ان 

�إذ� ُذكرت �لم�شاعد�ت �الإن�شانية؛ ُذكرت �إفريقيا؛ و�لعك�س كذلك..
ه���ذه �ل�ش���ورة �الإعامي���ة و�لذهني���ة �لت���ي ربط���ت بي���ن �إفريقي���ا 
و�لم�شاع���د�ت �الإن�شاني���ة، و�لتي له���ا ن�شيٌب كبير من �لو�ق���ع، تقودنا �إلى 
و�شع ق�شية �لم�شاعد�ت �الإن�شانية و�إفريقيا تحت �الأ�شو�ء، و�أن ندعو �أهل 
�لعل���م و�الخت�شا����س و�لفكر لفتح هذ� �لملف �لكبي���ر، ذي �لتاأثير �لعميق 
على و�ق���ع �لقارة وم�شتقبل �أجيالها، لدر��شت���ه وت�شريحه، من �أجل �شبط 

م�شار �لم�شاعد�ت، وُح�شن ��شتثمارها، وتقليل �أ�شر�رها.
وبالرغم من �شخامة �لق�شية، وعمق وتنوع تاأثيرها، فاإننا ن�شّجل– 
باأ�ش���ف- �أنه���ا ل���م تحظ بم���ا ت�شتحقه من عناي���ٍة و�هتمام م���ن �لقياد�ت 
و�لموؤ�ش�شات �ل�شيا�شية، و�لدو�ئر و�لمر�كز �لعلمية، و�لموؤ�ش�شات �لمدنية، 

وو�شائل �الإعام. 
�إّن )ق�شية �لم�شاعد�ت �الإن�شانية( ال تقّل تاأثيرً� وخطرً� عن )ق�شية 
�الإره���اب(؛ �لمتفردة على م�شرح �الهتمام، و�لم�شتاأثرة بكّل �الأ�شو�ء، مع 

�أّن بينهما �شلًة مو�شوعية.
�إّن مد�خ���ل در��ش���ة ه���ذه �لق�شي���ة، وزو�يا �لنظ���ر �إليه���ا وتحليلها 
ومعالجته���ا، متعددة؛ من جهة �لتخ�ش�شات �لعلمية، ومن جهة �لموؤثرين 
فيه���ا و�لمتاأثرين بها، وهذ� يوؤكد �أّن م�شاألة فح�شه���ا وتد�ر�شها م�شوؤولية 

وو�جب �أُّمة ولي�شت م�شوؤولية �أ�شخا�س �أو جهة محدودة.
ومنب���ر )ق���ر�ء�ت �إفريقي���ة(– �لمهت���ّم باإفريقي���ا و�لمتح���دث �إلى 
نخبها- يرّحب بكّل م�شاركٍة علمي���ة تناق�س وتدر�س �لم�شاعد�ت �لموجهة 

الإفريقيا.
ون�شتفت���ح معكم �لنقا�س في ه���ذه �لق�شية بطرح ع���دٍد من �الأ�شئلة 
و�لماحظ���ات؛ �لت���ي قد تفي���د في تحري���ك �الأنظ���ار نحوه���ا، و��شتدر�ر 

�الأفكار، و�أول �شوؤ�ل يتبادر:
- هل اإفريقيا بحاجٍة اإلى م�ساعدات؟:

و�لج���و�ب ب���كّل �طمئن���ان: )ال(، فالمكون���ات �لب�شري���ة و�لطبيعية، 
و�لث���رو�ت �لمتنوع���ة، و�لموقع �لمتميز، كلها تقول ب���كّل و�شوح �إّن �إفريقيا 
ق���ادرٌة عل���ى �ال�شتغناء ع���ن �الآخرين )يكف���ي �أنها تحتوي عل���ى 40% من 
�لم���و�رد �لطبيعية في �لعال���م(، بل يمكن �أن تق���ّدم لاآخرين �لم�شاعدة، 
وه���ي بالفعل كذلك؛ فمن���ذ �لقرن �لتا�شع ع�شر و�لق���وى �لغربية ت�شتنزف 
ثرو�ته���ا، وتبني بها نه�شته���ا �ل�شناعية، وال تز�ل كذل���ك بعد �ال�شتقال 
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 Arvind Subramanian and Raghuram Rajan
 Aid )عنو�نه���ا )�لمعونة و�لنمو: ما �لذي تظهره �الأدلة عبر �لباد حّقًا؟
 and Growth: What Does the Cross-Country
�إل���ى  م���ن 1960م  �لفت���رة  تغط���ي   ،Evidence Really Show
2000م، تبّي���ن �أّن معدالت �لنمو ف���ي �لدول �لتي لم تتلق �لم�شاعد�ت كانت 

�أعلى في معدالت نمّوها من �لدول �لتي تلقت �لم�شاعد�ت.
و�أ�شلوب �لم�شاعد�ت و�لرعاي���ة ُيعتبر حالة عاجية لمن لديه عجٌز 
حقيق���ي في قدر�ت���ه �أو مو�رده، وهذ� م���ا لي�س متحققًا ف���ي �إفريقيا؛ فهي 
قوي���ٌة وقادرة بمكوناتها �لب�شرية ومو�ردها �القت�شادية، و�لحكمة �لقديمة 

تقول: »ال تعطني �شمكًة كّل يوم؛ بل عّلمني كيف �أ�شطاد«.
وهذ� يق�دنا �إلى �ل�س�ؤ�ل �لآخر: 

ال�سحيحة  ال��م��ج��االت  ف��ي  �سرفت  الم�ساعدات  ه��ل   -
للتنمية، ومن َثّم كان لها اإ�سهاٌم في تحقيقها؟

�إّن �لنظ���ر ف���ي �الأرق���ام �لمق���درة لحج���م �لم�شاعد�ت �لت���ي تلقتها 
�إفريقي���ا، و�لت���ي ي�شل بها �لبع����س �إلى ترلي���ون دوالر، ي���وؤدي الإدر�ك �أّن 
ه���ذه �لمبالغ كفيلٌة بتحقيق نقلة نوعي���ة وتنمية حقيقية، �إذ� ��شُتثمرت في 
بناء �الإن�شان و�إعد�ده علمّي���ًا ونف�شّيًا، وتاأهيله مهارّيًا، وفي توفير �لرعاية 
�ل�شحية له، وتاأهيل �لبيئ���ة، و�إن�شاء �لبنية �لتحتية، وغيرها من م�شار�ت 

�لتنمية �لحقيقية.
ولك���ن- ويا لاأ�ش���ف- هذه �لمج���االت �لرئي�شة هي �الأق���ّل حّظًا في 
ح�ش���ة �لم�شاع���د�ت؛ �إذ �تجهت �لم�شاع���د�ت بح�شب �أجن���دة �لمانحين 
و�أولوّياته���م- �بتد�ًء، ثم رغبات وم�شال���ح �لمتنفذين �لم�شتقبلين لها في 
�إفريقي���ا، وياأخذك �لعجب حينم���ا تقر�أ �أّن نحوً� م���ن )70( مليار )ولي�س 
رفت خال �لفترة �لما�شية على بر�مج )تحديد �لن�شل  ملي���ون( دوالر، �شُ
و�لجن�س �الآمن(، و�لن�شيب �الأكبر كان لم�شاريع توزيع �لو�قي �لجن�شي!!!! 
وك���اأّن م�شكات �إفريقي���ا �ل�شحية و�لبيئية �ل�شرورية ت���ّم �إ�شاحها؛ ولم 

تبق �إال هذه �لم�شائل �لكمالية و�أمثالها. 
رف على بناء  وف���ي �لمقابل؛ فاإّن �لجزء �الأكبر من �لم�شاع���د�ت �شُ
�لجيو����س و�لقوة �لت���ي ُت�شتخدم في ح���روٍب عبثية، وكاهما ف���ي �لنهاية 

يوؤديان لقتل �الإن�شان!!
�إّن �لتحلي���ل �لمو�شوع���ي لخريط���ة توزيع �لم�شاع���د�ت و��شتثمارها 
يك�ش���ف عن �لهدف �لرئي�س منها، و�هتمام���ات �لمانحين لها، و�لم�شتفيد 

�لحقيقي منها.
 �إنه���ا- ب���ا �ش���ك- تق���ول: لي�شت ه���ذه �أولوي���ات �إفريقي���ا �الإن�شان 
و�لتنمي���ة، و�إنم���ا �أولويات �لمحت���ل �لقديم، �لذي يري���د ��شتمر�ر �حتاله 
وو�شايت���ه، لي����س من خ���ال �لجيو����س و�لقو�عد، و�إنم���ا باإع���ادة �شياغة 

�لمجتم���ع وف���ق ِقَيم���ه و�هتمامات���ه، �إنه���ا ��شتر�تيجيٌة جدي���دة )�حتال 
�الإن�شان بدل �حتال �الأر�س(.

و�أم���ا �لم�شتفيد �الآخر؛ فُهم َمن ُيطلق عليهم )مدمنو �لم�شاعد�ت( 
من �أبناء �إفريقي���ا، �لذين ي�شتغلون منا�شبهم و�شاحياتهم القتطاع جزء 
منه���ا لح�شاباتهم �لتي ت�شخمت ب�شببها، ومعهم �لذين تخلق �لم�شاعد�ت 
ن  له���م ولموؤ�ش�شاته���م فر����س عمل وب���اب رزق، ف�ش���ارو� �لناق���ل و�لُممكِّ

ة على م�شلحة �أُّمتهم. للم�شتعِمر �لجديد، وقّدمو� م�شالحهم �لخا�شّ
- اإذًا.. ما الذي تحتاج اإليه اإفريقيا؟:

تحتاج �إفريقيا �إلى تعوي����س- كما ح�شل عليه غيرها- عن �لتدمير 
و�ال�شتن���ز�ف و�لنه���ب �ل���ذي ح�ش���ل له���ا، و�إن تع���ّذر �لتعوي����س �لنقدي 
�لمبا�ش���ر؛ فليك���ن بطريق���ٍة غي���ر مبا�شرة، مث���ل: �لقرو�س ب���دون فو�ئد، 

�لخدمات �لتنموية، ونحوها.
تحت���اج �إفريقي���ا �إل���ى �إكم���ال م�ش���روع �ال�شتق���ال، نع���م؛ خرج���ت 
جيو����س �لمحتلي���ن، و�شار للدول د�شتوٌر وعَلم، ولك���ن َمن �لذي يتحكم في 
�قت�شاده���ا وثرو�ته���ا؟ ُخذ مث���ًا: مجموع���ة )فرنك �شيف���ا(، �لتي ت�شّم 
14 دول���ًة �إفريقية، من خال هذه �لمجموعة تتحك���م فرن�شا في �ل�شيا�شة 
�لنقدي���ة لتلك �لدول، �شمن �ش���روط �لمجموعة �أن تودع كلُّ دولة 50% من 

�حتياطيها �لنقدي في بنك فرن�شا �لمركزي!!
تحت���اج �إفريقيا �إلى �لق�شاء عل���ى �لف�شاد- بكّل �أنو�عه- �أو تحجيمه 
ق���در �لم�شتطاع، �إذ �لج�شم �لعليل ال يمكن �أن يقَوى على �لبناء �أو مو�جهة 
�الأع���د�ء، �إّن معالجة �لف�شاد �لمالي- ودول و�شركات �لغرب �أبرز روؤو�شه- 
كفي���ٌل باال�شتغناء عن �لم�شاعد�ت �لت���ي ُتقّدم، وهذ� ما قاله تقريٌر �شادر 
ع���ن مرك���ز �لنز�هة �لمالي���ة �لعالم���ي، �أّن تقدير حجم �الأم���و�ل �لمهربة 
م���ن �إفريقيا على م���دى 38 عامًا ي�شل �إلى 1،8 ترلي���ون دوالر، وهو حجٌم 
يف���وق �لم�شاعد�ت �لازمة للتنمية، ويفوق حجم ديونها- �أي�شًا-. وقّدرت 
منظمة �لتعاون و�لتنمية �أّن تدفقات �الأمو�ل �لمهربة خارج �إفريقيا تعادل 
ثاث���ة �أ�شع���اف �لم�شاع���د�ت �لتنموي���ة �لر�شمية �لتي تح�ش���ل عليها، بل 
ق���ّدرت �شبكة �لعد�لة �ل�شريبي���ة �أنها تعادل ع�ش���رة �أ�شعاف �لم�شاعد�ت 

في عام 2015م.
تحت���اج �إفريقي���ا �إل���ى تعلي���م �أبنائها تاريخه���م وثقافته���م وِقَيمهم، 

وتوعيتهم بو�قعهم و�إمكاناتهم ومقدر�تهم.
تحت���اج �إلى �لعمل، وجهد �أبنائها �ل�شادقين في حّبها، و�لمخل�شين 

لم�شلحتها، و�أن تتطهر من �لنفعّيين �الأنانّيين.
�إّن �الإر�دة �ل�شادق���ة، و�لعزيمة �لجازمة، هم���ا كلمة �ل�شر، ومفتاح 
�لن�شر، ف���ي �لتخّل�س من �لم�شتعِمر �لجديد و�أدو�ت���ه �لجديدة، وتحقيق 

�ال�شتقال �لحقيقي و�لتنمية �لم�شتد�مة �
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المنظومات العلمية في حلقات العلم 
اإلفريقية  )حالة السودان الغربي(

د. علي يعقوب
اأ�ستاذ بالجامعة الإ�سالمية بالنيجر

م�ن المربين تالميذهم بالعتن�اء بحفظ منظومة 
في كّل فّن من فنون المعرفة.

 وم���ن هن���ا تاأتي �أهمي���ة �لمنظوم���ات �لعلمية في 
�لتكوي���ن �لعلمي للن�سء، وقد كان علم���اء �إفريقيا من 
�لذي���ن �شاهمو� في َنْظ���م �لمنظومات �لعلمية لطاب 
ٍة في عه���د دولة عثمان ب���ن فودي في  �لعل���م، وبخا�شّ
�لق���رن �لتا�ش���ع ع�شر �لمي���ادي، �لدول���ة �لتي �شاهم 
علماوؤه���ا بن�شيٍب و�فر في َنْظ���م �لمنظومات �لعلمية 
لتاميذه���م، وعلى ر�أ�شهم �ل�شي���خ عبد �هلل بن فودي 

التعليم�ي، اعتنى  بالنظ�م  العلم�اء 
اإلى تقدي�م المواد  فتوجه�وا 
المنظوم�ات  قال�ب  ف�ي  لطلبته�م  التعليمي�ة 
ال�س�عرية، لكون�ه اأي�س�ر م�ن النثر ف�ي الثبات 
بالذه�ن، واأق�رب اإل�ى الحف�ظ، وه�ي م�ن اأه�ّم 
تذكره�ا،  وتي�س�ير  العل�وم  تقيي�د  و�س�ائل 
وت�س�ويقها اإلى التالميذ، ولذلك يو�س�ي كثيٌر 



مة متخ�ش�شة في �ش�ؤون القارة الإفريقية 7ثقافية ف�شلية محكَّ

�ل���ذي َنَظ���َم ع���دة منظوم���ات ف���ي �لعل���وم �ل�شرعية 
و�للغوي���ة، و�أ�شب���ح بع�شها م���ن �لمق���رر�ت في بع�س 
�لحلق���ات �لعلمية بال�ش���ود�ن �لغربي، م���ع منظومات 
علم���اء �لمغ���رب �الإ�شام���ي �لت���ي كان���ت منت�شرة في 
�لحلق���ات �لعلمية قبل منظوم���ات �ل�شيخ عبد �هلل بن 

فودي.
ونري���د من خال ه���ذه �لورق���ة �لبحثي���ة ت�شليط 
�ل�ش���وء عل���ى �لمنظوم���ات �لعلمي���ة �لت���ي تدر�س في 
�لحلق���ات �لعلمية في �ل�ش���ود�ن �لغربي، وجعلناها في 

مقدمة وتمهيد ومبحَثْين.
المنظومات  ن�ساأة  ح��ول  ن��ب��ذة  تمهيد: 

العلمية: 
�إّن �لمنظوم���ات �لتعليمية )�ل�شع���ر �لتعليمي( 
م���ن �الأغر��س �ل�شعري���ة �لتي ظهرت ف���ي �لع�شر 
�لعبا�شي �الأول نتيجًة لرقي �لحياة �لعقلية و�لعلمية، 
وُيعتب���ر �أبان بن عب���د �لحميد هو �ل���ذي عمل على 
�إ�شاعة ه���ذ� �لفّن �ل�شعري �لجديد، حيث َنَظَم فيه 
تاريخ���ًا وفقه���ًا وق�ش�ش���ًا، �أما �لتاري���خ فنظم فيه 
�شيرَت���ي �أزد�شير و�أنو�شرو�ن، و�أما �لفقه فَنَظَم فيه 
�الأحك���ام �لمتعلقة بباَبي �ل�ش���وم و�لزكاة، و��شتهل 

نظمه بقوله:
ق�������س���ي���دة �ل�������س���ي���ام و�ل�����زك�����اة

و�ة َن����ْق����ل �أب��������ان م����ن َف�����م �ل��������رُّ
ه��ذ� ك��ت��اب �ل�����س���م وه��� جامع

ل���ك���ّل م���ا ق���ام���ت ب���ه �ل�����س��ر�ئ��ع
وف���ي �لق�ش����س َنَظ���َم كت���اب َكِليَل���ة وِدْمَنة البن 

�لمقفع)1(، و��شتهل نظمه بقوله:
وم���ح���ن���ة �أدٍب  ك�����ت�����اب  ه��������ذ� 

وِدْمنة  كليلة  ُيدعى  �لذي  وه� 
�����د ُر������سْ وف�����ي�����ه  دللٌت  ف����ي����ه 

وه������� ك����ت����اٌب و����س���ع���ت���ه �ل��ه��ن��د 
ع���ال���م ك�������ّل  �آد�ب  ف����������س����ف������ 

ح���ك���اي���ًة ع���ن �أل�����س��ن��ة �ل��ب��ه��ائ��م

�لمعارف،  د�ر  �الأول،  �لعبا�شي  �لع�شر  �شيف،  �شوقي    )1(
�لقاهرة ، �س191.

ف���ال���ح���ك���م���اُء ي���ع���رف����ن ف�����س��ل��ه
و�ل�������س���خ���ف���اُء ي�����س��ت��ه���ن ه��زل��ه

وظّل���ت �لمنظوم���ات �لعلمية تنمو بع���د ذلك عند 
بع����س �ل�شع���ر�ء، مثل: عل���ي ب���ن �لجهم �ل���ذي َنَظَم 
�لتاري���خ من ب���دء �لخلق �إلى ع�ش���ر �لخليفة �لعبا�شي 
�لم�شتعي���ن ب���اهلل )ت:252ه�( في �أكث���ر من ثاثمائة 
بيت، وكذلك َنَظَم �بن �لمعتز �شيرة �لخليفة �لعبا�شي 
�لمعت�شد في نحو �أربعمائة بيت، وكذلك ُنظمت بع�س 
�لمنظوم���ات �للغوي���ة بق�ش���د �لتعلي���م و�لت�شهيل على 
�لن����سء، مثل: )مق�ش���ورة �بن دريد( �لت���ي حاول �أن 
يح�ش���ر فيها �لكلم���ات �لمق�شورة، وق���د بنى قافيتها 
عل���ى �لح���رف �لمق�ش���ور، وجعلها ف���ي نح���و مائَتْين 
وخم�شي���ن بيت���ًا، وُيق���ال �إن���ه �شّمنه���ا ثل���ث �لكلم���ات 

�لمق�شورة في �للغة)2(.
و��شتم���ر �لعلم���اء ينظمون منظوماٍت ف���ي �لعلوم 
�ل�شرعية و�للغوية؛ لي�شهل على طاب �لعلم ��شتيعابها 
و��شتظهاره���ا، فَنَظ���َم �لحري���ري ف���ي مج���ال �لنحو 
منظومت���ه )ُملح���ة �الإع���ر�ب(، ث���م َنَظَم �ب���ن مالك 
)�الألفي���ة( في �لنحو و�ل�شرف، وغير ذلك، كان هذ� 
في �لم�شرق �الإ�شامي، وكذلك كان �لحال في �لمغرب 
�الإ�شامي، حيث َنَظَم بع�س علمائها منظوماٍت عدة، 

ًة في �لفقه �لمالكي و�لعقيدة و�للغة �لعربية. وخا�شّ
والمنظومات  المقررات  االأول:  المبحث 

العلمية الم�سهورة في ال�سودان الغربي: 
�لمغ���رب  علم���اء  منظوم���ات  بع����س  �نتقل���ت 
�لغرب���ي )غ���رب  �ل�ش���ود�ن  ب���اد  �إل���ى  �الإ�شام���ي 
�إفريقي���ا( ب�شبب تبادل �لزيار�ت بين علماء �لمغرب 
�الإ�شام���ي و�ل�شود�ن �لغربي، فنجد مثًا منظومات 
فقهي���ة لموؤلفين من �لمغ���رب �الإ�شامي منت�شرة في 
حلق���اٍت تعليمية في �لمنطقة، مث���ل: منظومة يحيى 
ب���ن �شع���دون )ت:567ه����( �لم�شه���ورة ب�)منظوم���ة 
�لقرطبي( في �لفقه �لمالك���ي، ومنظومة )�لمر�شد 
�لمعين على �ل�شروري من علوم �لدين(، �لم�شهورة 

�لمعارف،  د�ر  �لثاني،  �لعبا�شي  �لع�شر  �شيف  �شوقي    )2(
�لقاهرة، �س252 بت�شرف.
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ب�منظوم���ة )�ب���ن عا�ش���ر( عب���د �لو�حد ب���ن عا�شر 
)ت:1040ه����( ومنظوم���ة )�بن ر�ش���د( لل�شيخ عبد 
قعي من علم���اء �لقرن �لتا�شع �لهجري،  �لرحمن �لرُّ
ومنظومة )تحف���ة �لحكام( البن عا�ش���م �لغرناطي 

)ت: 829 ه�(.
وق���د لّخ����س لن���ا �ل�شي���خ �أحم���د باب���ا �لتنبكتي 
مق���رر�ت �ل�ش���ود�ن �لغرب���ي �ل�شائدة ف���ي �لحلقات 
�لعلمية، بما فيها �لمنظومات، في عهد �إمبر�طورية 
�شنغ���ي، فقال ف���ي ترجمة �شيخه محم���د بن محمود 
بغيوغو: »الزمُت���ه �أكثر من ع�شر �شنين، فقر�أُت عليه 
بلفظي )مخت�ش���ر خليل( وفرَع���ي )�بن �لحاجب( 
ق���ر�ءة بح���ث وتحقي���ق وتحري���ر، ختمتهم���ا علي���ه، 
�أم���ا )خلي���ل( فم���ر�رً� عدي���دة نحو ع�شر م���ّر�ت... 
وختم���ُت علي���ه )�لموط���اأ( ق���ر�ءة تفه���م، وح�شرته 
كثيرً� ف���ي )�لمنتق���ى( و)�لمدونة( ب�ش���رح �لمحلي 
ث���اث مّر�ت، و)�ألفي���ة �لعر�قي( ف���ي علم �لحديث 
م���ع �شرحها، وح�شرتهما عليه م���ّرًة �أخرى، وختمُت 
عليه )تلخي�س �لمفتاح( مرَتْي���ن بمخت�شر �ل�شعد، 
)�لجزري���ة(،  �ش���رح  م���ع  �ل�شنو�ش���ي(  و)�شغ���رى 
وح�ش���رُت علي���ه )�لكب���رى( و�شرحه���ا، وَنْظم )�بن 
مقرع���ة( و)�لها�شمية( ف���ي �لتنجيم م���ع �شرحها، 
و)مقدم���ة �لتاج���وري( فيه، و)رج���ز �لمغيلي(  في 
�لمنطق، و)�لخزرجية( في �لعرو�س ب�شرح �ل�شريف 
و�لدماميني، وكثيرً� من )تحفة �لحكام البن عا�شم 
في �الأحكام( مع �شرح ول���ده عليه، و�شمعت بقر�ءته 
كثيرً� من )�لبخاري(، و)م�شل���م( كّله، ودرو�شًا من 
)مدخ���ل �بن �لحاج( وبقر�ءة غي���ري عليه، ودرو�شًا 
م���ن )�لر�شال���ة( و)�الألفي���ة( وغيرهم���ا، و�شمع���ُت 
بلفظه )جام���ع معي���ار �لون�شري�شي( كام���ًا...«)1(، 
وناحظ �أّن �لمق���رر�ت �لتي ذكرها �أحمد بابا- بما 
فيه���ا �لمنظومات- هي لط���اب �لمرحلة �لمتقدمة 

في �لحلقات �لعلمية.
و�لمق���رر�ت ف���ي �لحلق���ات �لعلمية ف���ي تمبكتو، 

)1(  نيل �البتهاج بتطريز �لديباج، طبعة د�ر �ل�شعادة ، �لقاهرة، 
�س342.

ف���ي عه���د �إمبر�طورية �شنغ���اي، هي نف�شه���ا �لمقررة 
ف���ي �لحلقات �لعلمي���ة في دولة �شكتو، فل���و نظرنا �إلى 
مق���رر�ت در��شة �أحمد بابا �لتمبكت���ي، في تمبكتو في 
�لقرن �ل�شاد�س ع�ش���ر �لميادي؛ ف�شنجد �أنها تقريبًا 
�لمق���رر�ت نف�شه���ا �لتي در�شها عب���د �هلل بن فودي)2( 
في �لحلقات �لعلمي���ة في �لقرن �لتا�شع ع�شر في باد 
�لهو�ش���ا، لك���ن �أُ�شيف���ت �إليه���ا مق���رر�ت ومنظومات 
ًة في �شمال نيجيريا و�لنيجر،  �أخرى بعد ذلك، وخا�شّ
من َنْظم �ل�شيخ عبد �هلل بن فوديو)3(، مثل: )�لح�شن 
�لر�شي���ن( ف���ي �ل�ش���رف، و)مفت���اح �لتف�شي���ر(  في 
عل���وم �لقر�آن، و)م�شباح �لر�وي( في علوم �لحديث، 

وغيرها.
ف���ي  �لم�سه����رة  �لفقهي���ة  �لمنظ�م���ات 

�ل�س�د�ن �لغربي قبل خالفة �سكت� وبعدها:)4(
وم���ن �لمنظوم���ات �لعلمي���ة �لفقهي���ة �لم�شه���ورة 
�لمنت�شرة ف���ي �لحلقات �لعلمية ف���ي �ل�شود�ن �لغربي 

قديمًا وحديثًا:
1- منظ�م���ة �لقرطب���ي في �لعب���اد�ت على 
مذه���ب �لإمام مال���ك، �أو )�أرج�زة �ل�لد�ن في 
�لفر����ض و�لم�سن�ن(: لل�شيخ �لفقيه �أبي بكر يحيى 
بن �شع���دون �لقرطب���ي )ت:567ه�(، �لت���ي يبلغ عدد 

�أبياتها )117( بيتًا، �بتد�أها بقوله:
�ل���د�ر �ل��ق��رط��ب��ّي  ي��ق���ل يحيى 

 �ل���م���رت���ِج���ي م���ث����ب���َة �ل���غ���ف���ار
ب���ا����س���م �لإل��������ه �أب����������د�أُ �ل���م���ق���ال

فمنه نرج� �لع�ن و�لأف�سال)5(

�أخ��ذت عنه  �لن�شوخ من  �إي��د�ع  فوديو،  بن  �نظر: عبد �هلل    )2(
من �ل�شيوخ، طبعة مكتبة نوال، ز�ريا نيجيريا، 1958م، �س1.

)3(  يحيى �أمين، مالم بوبي، �إجازة عالية بجامعة �شكت، 1983، 
�س54.

منظومات  نظمو�  علمائها  الأن  �شكتو؛  خافة  )4( خ�ش�شنا 
�أخرى، �أ�شبحت فيما بعد من �لمقرر�ت في �لحلقات �لعلمية 
بذكر  و�كتفينا  و�لنيجر،  نيجيريا  في  وخا�شة  �لمنقطة،  في 
ح�شب  ورتبناها  و�ل�شرف،  و�لنحو  �لفقهية،  �لمنظومات 

مر�حل تدري�شها في �لحلقات �لعلمية.
)5( منظومة �لقرطبي، طبعة م�شطفى �لبابي �لحلبي، �س1.
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 و�شّمنه���ا ناظمها �أحك���ام قو�ع���د �الإ�شام، وما 
تم����سّ �لحاج���ة �إل���ى معرفت���ه م���ن �لم�شائ���ل �لفقهية 
)قو�عد �الإ�شام، �لتوحيد، �ل�شاة، �لزكاة، �ل�شوم، 
�لح���ج(، وه���ذه �لمنظومة ه���ي �لتي يب���د�أ بها طاب 
�لحلق���ات �لعلمي���ة �لمبتدئي���ن في در��ش���ة منظومات 

�لفقه �لمالكي، ويحفظونها في �لغالب.
�ل�س���روري  عل���ى  �لمعي���ن  �لمر�س���د   -2
م���ن عل�م �لدي���ن، �أو )متن �ب���ن عا�سر(: ومن 
�لمنظوم���ات �لتي ذ�ع �شيتها و��شتهر �أمرها بالباد 
�لمغربي���ة و�ل�ش���ود�ن �لغرب���ي ف���ي �لق���رون �الأربعة 
�الأخي���رة: منظوم���ة �لعامة �لفقيه �أب���ي محمد عبد 
�لو�ح���د ب���ن �أحمد ب���ن علي ب���ن عا�ش���ر �الأن�شاري 
�لم�شّم���اة  )ت:1040ه����(،  �لفا�ش���ي  �الأندل�ش���ي 
)�لمر�ش���د �لمعين على �ل�شروري من علوم �لدين(، 
ْظ���م مهّم���ات �لم�شائ���ل �لعقدي���ة  ويتن���اول ه���ذ� �لنَّ
و�لفقهي���ة و�ل�شلوكي���ة، ف���ي )317( بيت���ًا، على بحر 

�لرجز، بد�أها بقوله:
ي��ق���ل ع��ب��د �ل����ح��د ب��ن عا�سر

م��ب��ت��دئ��اً ب��ا���س��م �لإل������ه �ل���ق���ادر
ع���ّل���م���ن���ا �ل���������ذي  �ل�����ح�����م�����ُد هلل 

م����ن �ل���ع���ل����م م����ا ب����ه ك���ّل���ف���ن���ا)1(
�ب���ن ر�س���د ف���ي مذه���ب  َنْظ���م مقدم���ة   -3
�لإم���ام مال���ك: ُيع���ّد )َنْظم مقدمة �ب���ن ر�شد( من 
�أج���ود و�أنف�س ما �أّلف���ه علماء �لمالكية ف���ي �الأندل�س، 
كتاب: )�لمقدم���ات �لممهد�ت( �لذي و�شعه �لعامة 
�ب���ن ُر�ش���د رحمه �هلل تعال���ى، تقدمة لكتاب���ه )�لبيان 
و�لتح�شي���ل(، وقد نال من عناية علم���اء �لمالكية ما 
يربو عن �لو�شف، ومن بين َمن �عتنى به �أبو زيد عبد 
قعي �ل�شنو�ش���ي �لفا�شي �لمالكي  �لرحم���ن بن علي �لرُّ
)ت:859ه�(، حي���ث َنَظَم ما يتعل���ق بق�شم �لعباد�ت، 
و�أدخ���ل مع���ه كت���اب �لذكاة لحاج���ة �لنا����س �إليها في 
معا�شه���م، و�شّماه: )َنْظم فر�ئ�س �ب���ن ر�شد(، وربما 

يزيد �أ�شياء من عند غيره.
وكّل  �الأعم���ار،  ي�شته���دف مختل���ف  َنْظ���ٌم  فه���و   

)1( �بن عا�شر، بعناية د. �شاح �لمجذوب، طبعة 2012م، �س4.

�الأ�شخا����س على تنّوع مر�تبه���م، وقد بلغت �أبيات هذ� 
�لنَّظم �ثنين وع�شرين و�شبعمائة بيتًا )722(، ��شتهل 

�لنَّظم بقوله:
ق����ال �ل��ف��ق��ي��ه ع���اب���د �ل��رح��م��ن

من بعد ب�سم �هلل ذي �لإح�سان
�لخالق �لعظيم  هلل(  )�لحمد 

�ل���ب���ارئ م��ن غ��ي��ر ���س��ك��ٍل �سابق
�لآلء ع����ل����ى  ج��������ّل  ن����ح����م����ده 

بحمد َمن في �لأر�ض و�ل�سماء
لأن�����ه �ل��م������س���ف ب��ال��م��ح��ام��د

وج�����ام�����د)2( ن����اط����ٍق  ل����ك����ّل  ربٌّ 
وق���د �حت���وى َنْظ���م مقدمة �ب���ن ر�شد ف���ي مذهب 
�الإم���ام مالك بعد خطبة �لناظ���م، و�لمقدمة �لعقدية: 
ما يتعلق بالو�شوء فر�ش���ًا و�شننًا وف�شائل، ثم �ل�شاة 
وم���ا يتعلق به���ا �أي�شًا، فر�ش���ًا و�شنن���ًا وم�شتحبات، ثم 
�لزك���اة و�أ�شنافه���ا �لتي تخ���رج منها، ث���م �ل�شوم وما 
يتعل���ق به، ثم �لحج و�أركانه و�شنن���ه ومو�قيته، ثم ختم 
َنْظم���ه بالذكاة وما يتعلق بها، مع �بتهاٍل �إلى �هلل تعالى 
ك���ي ينجيه و�لم�شلمين من �الآف���ات و�الأهو�ل في �لدنيا 

و�الآخرة.
 وق���د حظي )َنْظم مقدم���ة �بن ر�شد( في مذهب 
�الإم���ام مالك باالإقبال عليه، و�الهتمام به من �لعلماء 
ف���ي �ل�ش���ود�ن �لغربي وغيرها، حيث كان���و� ُيحّفظونه 
�لتامي���ذ في �لحلق���ات �لعلمية، وه���و منت�شٌر في جّل 

�لحلقات قديمًا وحديثًا)3(.
4- منظ�م���ة تحفة �لحكام في نكت �لعق�د 
لاإم���ام  ب�)�لعا�سمي���ة(:  �لمعروف���ة  و�لأح���كام، 
�لقا�شي �أبي بكر محمد بن محمد �بن عا�شم �لقي�شي 
�لغرناط���ي �الأندل�ش���ي �لمالك���ي )ت:829 ه�(، تدر�س 
في �لمر�حل �لمتقدمة في �لحلقات �لعلمية بال�شود�ن 

�لغربي، ��شتهلها بقوله:

د�ر  طبعة  ر�شد،  �ب��ن  مقدمة  نظم  �لرقعي،  )2( عبد�لرحمن 
�لفكر، بيروت 2006م، �س3.

)3(  من خال در��شتي في �لحلقات �لعلمية �لتقليدية، وتدري�شي 
فيها من عام 2000م �إلى �الآن )2019م(.
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�ل��ح��م��د هلل �ل����ذي ي��ق�����س��ي ول
وعال ���س��اأن��اً  ج��ّل  عليه،  ُيق�سى 

ث������ّم �ل���������س����الة ب���������دو�م �لأب������د
على �لر�س�ل �لم�سطفى محمد

و�آل������������ه و�ل�����ف�����ئ�����ة �ل����ُم����ّت����ِب����ع����ة
ف���ي ك����ّل م���ا ق���د ���س��ّن��ه و���س��رع��ه

وب���ع���ُد، ف��ال��ق�����س��ُد ب��ه��ذ� �ل��رج��ز
�لأحكام بلفظ م�جز)1( تقرير 

وُتع���ّد من �أجّل و�أبرز ما �أُلف في علم �لق�شاء وما 
يتعلق به من �أحك���ام؛ لكونها قد �جتمع فيها ما �فترق 
في غيرها، والأهميتها ��شتغل عليها �أهل �لعلم بال�شرح 
و�لبيان، و�إز�لة �للب�س و�الإبهام، فُو�شعت عليها �شروٌح 

عديدة من لدن �لمغاربة و�لم�شارقة.
 وله���ا �ش���رٌح م�شه���ور ف���ي �لحلق���ات �لعلمي���ة في 
غ���رب �إفريقيا، ي�شمى: )�إحك���ام �الأحكام �شرح تحفة 
�لحك���ام(، لل�شيخ محمد بن يو�شف �لكافي من �أعام 
�لمالكي���ة في ب���اد �ل�شام، �لتون�شي مول���دً� �لدم�شقي 
توطنًا، ُولد �شنة 1278ه� بتون�س، وتوفي �شنة 1380ه� 
بدم�شق، فهو �شرح لهذه �لمنظومة، حلل فيه �ألفاظها، 
���ح م���ا �نط���وت علي���ه  وبّي���ن معان���ي مفرد�ته���ا، وو�شّ
م���ن �أحك���اٍم تخ����سّ �لق�شاء، ُم���وردً� �أق���و�ل �لفقهاء 

ومذ�هبهم في ذلك.
منظومات النحو وال�سرف: 

�إّن منظوم���ات �لنح���و و�ل�ش���رف ومقرر�ت���ه في 
�لحلقات �لعلمية بال�ش���ود�ن �لغربي تختلف باختاف 
�لمناط���ق و�الأزمن���ة، ففي �لمناط���ق �لجنوبية )2(نجد 
قل���ة �الهتم���ام بدر��شة �لنحو، حي���ث ال يتجاوزون في 
در��شته���م )�شرح قط���ر �لندى( �أو )�ش���ذور �لذهب( 
الب���ن ه�شام، هذ� ف���ي �لنثر و�أما �لمنظوم���ات فغالبًا 
ال يتج���اوزون )ُملح���ة �الإعر�ب( و�شروحه���ا. بالعك�س 
ف���ي �ل�شم���ال )�شم���ال �لنيج���ر ومالي عن���د �لطو�رق 

)1( �أبوبكر محمد محد بن عا�شم �لغرناطي، تحفة �الأحكام مع 
�شرح محمد يو�شف �لكافي: �إحكام �الأحكام طبعة د�ر �لفكر 

عام 2000م بيروت، لبنان، �س7.
)2(  نق�شد: جنوب �شحر�ء �لنيجر ومالي و�شمال نيجيريا.

و�لع���رب(؛ فاإنه���م يهتم���ون بالنحو و�ل�ش���رف، حيث 
يدر�ش���ون )�ألفي���ة �ب���ن مال���ك( محمد جم���ال �لدين 
عب���د �هلل �لطائ���ي )ت:672ه�(، ويحفظه���ا �لطاب 
مع در��شة بع����س �شروحها، مثل: )�ش���رح �بن عقيل( 
)ت:769ه����(، وكذلك �شرح �لر�ش���ي على )�لكافية( 
الب���ن �لحاج���ب )ت:646ه����(، وقد يدر�ش���ون )مغني 
�للبي���ب( الب���ن ه�ش���ام، وجم���ع �لجو�م���ع لل�شيوط���ي 

)ت:911ه�()3(.
ونجد عك����س ذلك في �لحلق���ات �لعلمية �لقديمة 
ف���ي �لمنطق���ة، حي���ث يدر�ش���ون )�ألفية �ب���ن مالك( 

و)َجْمع �لجو�مع( و)َهْمع �لهو�مع( وغيرها.
وف���ي مج���ال عل���م �ل�ش���رف ال نك���اد نج���د كتابًا 
م�شتق���ًا ف���ي �ل�ش���رف، و�إنم���ا ُيدر�س م���ع �لنحو في 
يدر�ش���ون  و�لبع����س  ومنظومات���ه،  �لنح���و  مق���رر�ت 
كت���اب )�لح�ش���ن �لر�شي���ن( لل�شي���خ عب���د �هلل ب���ن 
فودي���و، و�لبع�س يدر�ش���ون )�شرح �ل�شافي���ة( للر�شي 

)ت:688ه�( وهذ� غالبًا ما يكون في �ل�شمال.
كتبها  التي  المنظومات  الثاني:  المبحث 
علماء اإفريقيا )منظومات ال�سيخ عبداهلل بن 

فودي نموذجًا(:
لق���د �أول���ت دول���ة �ل�شيخ عثم���ان بن فودي���و �للغة 
�هتم���ام،  كّل  �ل�شرعي���ة  و�لعل���وم  و�آد�به���ا  �لعربي���ة 
و�زده���رت فيها كّل �الزدهار، وقد ال نبالغ �إن قلنا �إنها 
ل���م تزدهر في �ل���دول �الإ�شامية �لت���ي �شبقتها مثلما 
�زدهرت فيها، ودليل ذلك �إنتاجاتها �لدينية و�للغوية 
و�الأدبي���ة، ومما تمّيزت به �هتمام موؤ�ش�شيها وخلفائها 
بعك����س  �لفطاح���ل  �لعلم���اء  م���ن  و�أغلبه���م  بالعل���م، 
�ل���دول �لتي قبلها، وفت���ح �لعلماء �أب���و�ب بيوتهم على 
م�شاريعه���ا للتدري�س، وعقدو� �لحلقات في �لم�شاجد 
الإلقاء �لدرو�س ف���ي �لعلوم �لديني���ة و�للغوية، وجعلت 
�لتعليم و�جب���ًا �شرعّيًا يقوم به �لجمي���ع، وكان �ل�شيخ 
عثم���ان قد �أمر �أن ُيفتح ف���ي كّل م�شجد وقرية مدر�شة 
لتعلي���م �لنا�س �أم���ور دينهم، ويقول ف���ي كتابه)�إحياء 

)3(  محمد �لق�شاط، �أزو�د �أو �شحر�ء تينيري، موؤ�ش�شة ذي قار، 
عام 2000م، ليبيا، �س101.
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�ل�شّنة و�إخماد �لبدعة(: »يجب �أن يكون في كّل م�شجد 
ومحّلة في �لبلد فقيٌه ُيعّلم �لنا�س دينهم، وكذ� في كّل 
قرية، ويجب على كّل فقيه فَرَغ من َفْر�س َعْينه، وتفّرغ 
لفر�س �لكفاية �أن يخرج �إلى ما يجاور بلده من �لنا�س 
لُيعّلمه���م دينه���م وفر�ئ�س �شرعه���م«)1(، وال �شك باأّن 
�للغة �لعربية قد تطورت تطورً� كبيرً� في تلك �لفترة، 
وكث���ر �لتاألي���ف به���ا، و�أ�شبحت لغ���ة �لثقاف���ة و�لعلم، 
و�أ�شبح �ل�شباب يتناف�شون في �إتقانها لتولي �لمنا�شب 
�لعليا في �لدولة، وكان ع�شرهم ع�شر نه�شة ثقافية 
�أدبي���ة و��شعة، وه���و بمثاب���ة �لع�شر �لذهب���ي للثقافة 
�الإ�شامي���ة و�للغ���ة �لعربي���ة و�أدبها ف���ي �لمنطقة بعد 

�شقوط �إمبر�طورية �شنغي.
�لدول���ة–  زعم���اء  �أّن  بالذك���ر؛  �لجدي���ر  وم���ن 
���ًة ف���ي عه���د موؤ�ش�شه���ا- وعلماءها ق���د �أّلفو�  وخا�شّ
كتب���ًا عدي���دة ف���ي �شّت���ى �لفن���ون �لعلمي���ة، ونظم���و� 
منظوم���ات علمي���ة في عل���وٍم كثي���رة، وم���ن �أكثرهم 
نظمًا للعلوم �ل�شي���خ عبد �هلل بن فوديو، وله َنْظٌم في 
�لنح���و بعنو�ن )�لبحر �لمحي���ط(، ويبلغ عدد �أبياته 
�أربعة �آالف و�أربعمائة بي���ت، ومنظومته في �ل�شرف 
)�لح�ش���ن �لر�شين(، ويبلغ ع���دد �أبياتها �ألف بيت، 
ول���ه منظوم���ة ف���ي �لعرو�س بعن���و�ن )فت���ح �للطيف 
�لو�ف���ي لعلمي �لعرو�س و�لقو�ف���ي(، وله- في مجال 
�لعلوم �ل�شرعية- منظومات في: علم �لحديث وعلوم 
�لق���ر�آن و�لفقه و�ل�شيا�ش���ة �ل�شرعية، وغير ذلك من 

�لمنظومات.
نبذة عن ال�سيخ عبداهلل بن فودي:

ن�سبه: 
ه���و عب���د �هلل ب���ن محم���د )ف���ودي( ب���ن عثمان 
ب���ن �شالح ب���ن هارون ب���ن محمد بن َج���بُّ بن محمد 
بن �أي���وب بن ما�ِشر�ن ب���ن بوب باب ب���ن مو�شى ُجُكلُّ 
)Jukullu)2 �لتورودي، ن�شبًة �إلى منطقة فوتا تورو 

)ف���ي �ل�شنغ���ال وموريتاني���ا حالّيًا( �لت���ي هاجر منها 

�لبدعة،  و�إخ��م��اد  �ل�شنة  �إحياء  فوديو،  بن  عثمان  �ل�شيخ    )1(
�لطبعة �لثانية بدون تاريخ ومكان �لطباعة، �س22.

)2(  عبد �هلل بن فوديو، �لم�شدر �ل�شابق، �س1.

جده���م مو�شى ُجُكلُّ �إلى باد هو�شا، وذلك في �أو�خر 
�لق���رن �لثامن �لهج���ري، وكلمة »فودي« �لت���ي ُتن�شب 

�إليها �أ�شرته تعني »�لفقيه« في �للغة �لفانية.
مولده: 

ُول���د �ل�شيخ عبد �هلل بن فودي في جمادى �الآخرة 
ع���ام 1180ه���� �لمو�ف���ق 1766م على �أكث���ر �لرو�يات 
و�أقربه���ا �إل���ى �ل�شح���ة، وذلك الأن���ه ذكر ه���و بنف�شه 
ف���ي كتاب���ه )تزيين �لورق���ات()3( �أّن بين���ه وبين �أخيه 
عثم���ان �ثني ع�شر عام���ًا، ولو نظرنا �إل���ى تاريخ مولد 
�ل�شي���خ عثمان �لذي كان في 1754م �لمو�فق 1168ه� 
نج���د بينهم���ا �ثني ع�ش���ر عام���ًا، وُولد ف���ي قرية تغل 

)degel(على �الأ�شهر.
�سيوخه: 

لم يترك �ل�شيخ عبد�هلل بن فودي للموؤرخين بعده 
����س لل�شيوخ  م�شق���ة �لبح���ث عن �شيوخ���ه، حيث خ�شّ
�لذين �أخذ عنهم �لعلم كتابًا �شّماه )�إيد�ع �لن�شوخ من 
�أخذت عنه من �ل�شيوخ(، ويحتوي على معظم �ل�شيوخ 

�لذين �أخذ عنهم �لعلم، وذكر منهم:
1- و�ل���ده �ل�شي���خ محم���د ف���ودي بن عثم���ان بن 

�شالح: در�س عليه �لقر�آن �لكريم.
2- �أخ���وه �ل�شيخ عثم���ان بن محمد ف���ودي: وقال 
�ل�شيخ عبد �هلل ف���ي در��شته على �أخيه: »ومن �ل�شيوخ 
�لذي���ن �أخذت �لعل���م عنهم �أمي���ر �لموؤمني���ن �شقيقي 

)3(  �س4، مطبعة �شينا ز�ريا نيجيريا )بدون تاريخ(.

أولت دولة الشيخ عثمان بن 
فوديو اللغة العربية وآدابها 
والعلوم الشرعية كل اهتمام، 
وازدهرت فيها كل االزدهار   
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عثمان بن محمد... وقد تركني �أبي في يده بعد قر�ءة 
�لق���ر�آن و�أن���ا �بن ث���اث ع�ش���رة �شنة«)1(، وق���ر�أ عليه 
علم �للغ���ة و�لنحو و�لفق���ه و�لتف�شير، وعل���م �لتوحيد 
و�لحدي���ث، و�لح�ش���اب، وك���ان مازم���ًا له ف���ي �لحّل 
و�لترحال، قال: »و�شحبت���ه ح�شرً� و�شفرً�، ما فارقته 
م���ذ �أنا يافع �إل���ى �أن ح�ش���ل لي �الآن قري���ب خم�شين 
�شن���ة«، »وم���ا �أّلف كتابًا م���ن �أول تو�ليفه �إل���ى �الآن �إاّل 

كنت �أوّل َمن نقله عنه غالبًا«)2(.
3- �ل�شي���خ جبري���ل ب���ن عم���ر �الأغد�ش���ي: قال 
�ل�شيخ عبد�هلل بن فودي فيه: »ومنهم �شيخنا و�شيخ 
�شيوخن���ا �الإم���ام �لعال���م �لح���اج جبريل ب���ن عمر، 
�شهرت���ه ف���ي �لعلم���اء �شرق���ًا وغربًا تغن���ي عن ذكر 
�شمائله، وقر�أُت عليه كت���ب �أ�شول �لفقه، كالقر�في 
و�لكوك���ب �ل�شاط���ع، وجم���ع �لجو�مع م���ع �شروحها، 
وق���ر�أت عليه بع�س تو�ليف���ه، والزمته و��شتفدُت منه 
كثي���رً�... و�أجازن���ا جمي���ع مروياته، و�أعطان���ا �ألفية 
بال�شن���د �لذي �ألفه �شيخه �لم�شري مرت�شى...«)3(، 
ثم ذك���ر علماء عدة ممن ق���ر�أ عليهم �لعل���م، وبّين 
�أنه���م م���ن م�شاهيره���م، وق���ال: »و�ل�شي���وخ �لذين 
�أخذُت �لعل���م عنهم ال �أح�شيه���م �الآن، ولكن هوؤالء 
م�شاهيره���م، وكم من عال���ٍم �أو طالب علم �أتانا من 
�ل�ش���رق فا�شتفدُت منه ما ال �أح�شيه، وكم من عالٍم 
�أو طال���ب علم �أتانا من �لغ���رب فا�شتفدت منه ما ال 

�أح�شيه«)4(.
ر�ف���ق �ل�شي���خ عب���د �هلل �أخ���اه �ل�شي���خ عثمان في 
معظ���م رحات���ه م�شاركًا �إّي���اه في �لدع���وة و�لتدري�س 
و�لجهاد، �إلى �أن �أ�شبح وزيره وكبير م�شت�شاريه، وبعد 
نجاح حركة �لجهاد ق���ّرر �ل�شيخ عبد�هلل �أن يحج �إلى 
بي���ت �هلل في مكة �لمكرم���ة، وذلك ف���ي عام1222ه� 
�لمو�ف���ق 1808م، لك���ن ل���م يوّفق في ذل���ك، حيث لم 

)1(  �لم�شدر �ل�شابق، �س2.

)2(  �لم�شدر �ل�شابق، �س3.
تاج  �شاحب  �لزبيدي  مرت�شى  ���س7،  �ل�شابق،  )3( �لم�شدر 

�لعرو�س من جو�هر �لقامو�س.
)4( �لم�شدر �ل�شابق، �س8.

يتج���اوز مدينة كن���و في رحلته، ومكث فيه���ا فترًة، ثم 
رجع �إلى �شكتو.

وفي ع���ام 1227ه� �لمو�ف���ق 1812م؛ قّرر �ل�شيخ 
عثم���ان تق�شي���م دولته �إل���ى ق�شَمْين: �لق�ش���م �ل�شرقي 
البنه �ل�شيخ محمد بل���و، و�لق�شم �لغربي الأخيه �ل�شيخ 
عبد �هلل بن فودي، وتفرغ للعبادة و�لتدري�س و�لتاأليف، 
وفي ع���ام 1233ه �لمو�فق 1817م توفي �ل�شيخ عثمان 
بن فودي، وتولى �ل�شي���خ محمد بلو مقاليد �لحكم في 

�شكتو.
و��شتقل �ل�شيخ عبد �هلل بالجزء �لذي كان يحكمه 
وعا�شمت���ه )غوندو(، وتف���ّرغ للتاأليف و�لعب���ادة، �إلى 
�أن و�فت���ه �لمنّية في عام 1245ه����/ 1829م وله نّيف 

و�شتون �شنة في مدينة غوندو)5(، رحمه �هلل تعالى.
م�ؤلفاته:

وق���د ترك �ل�شيخ عبد�هلل بن فودي �أكثر من مائة 
���ف، ما بين كت���اٍب ور�شالة، موزعة بي���ن كّل فروع  موؤلَّ
�لعلم و�لمعرفة في زمانه، »وال�شك �أنه كان �أكبر عالم 
وكاتب عرفته �إفريقيا �لغربية �أو يمكن �أن تعرفه، فا 
غر�ب���ة �أن يلقبه �لنا����س ب�»ب�عربي �ل�ش���ود�ن« لجهوده 
�لجب���ارة، وف�ش���ًا عن ذل���ك فه���و �شاعر مفل���ق«)6(، 
غي���ر �أّن كتب���ه ال تظهر فيه���ا �الأ�شال���ة و�البتكار بقدر 
م���ا تدّل على حر�شه من تقري���ب �لبعيد �إلى �الأذهان، 
وت�شهي���ل �ل�شعب لطاب �لعلم ف���ي �ل�شود�ن �لغربي، 
ظ���م و�ل�شياغة  و�إنم���ا تظهر �أ�شالت���ه و�إبد�عه في �لنَّ
�ل�شعرية، ول���ه �لمقدرة �لفائقة عل���ى َنْظم �لعلوم في 
نف����س عميق وطوي���ل، وله �أكثر م���ن ع�شرين منظومة، 

ٍة موؤلفات �الإمام �ل�شيوطي)7(. وبخا�شّ
ولمنظومات���ه تاأثي���ٌر ف���ي �لحلق���ات �لعلمي���ة ف���ي 

)5( �نظر: �ل�شيخ عبد�هلل بن �لقا�شي محمد، ر�شالة في �لتعريف 
بالم�شطفي �لتوردي، تحقيق د. عبد �لعلي �لودغيري، طبعة 
�لمغرب  �الإفريقية جامعة محمد �لخام�س،  �لدر��شات  معهد 

2003م، �س56.
�لثانية  �لطبعة  نيجيريا،  في  �لعربية  �لثقافة  �أبوبكر،  )6( علي 

2014م، د�ر �الأمة كنو نيجيريا، �س303.
مرت�شى،  �أحمد  د.  �لم�شون  �للوؤلوؤ  محقق  مقدمة  )7( �نظر: 

طبعة د�ر �الأمة كنو 2015م ، �س138، بت�شرف.
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ٍة منظوماته  نيجيريا و�لنيجر وما جاورهم���ا، وبخا�شّ
ف���ي عل���وم �لق���ر�آن و�لحدي���ث و�لفق���ه، ومنظومت���ه 
)�لح�شن �لر�شي���ن( في علم �ل�شرف، حيث �شارت 
م���ن �لمق���رر�ت �لجدي���دة ف���ي �لحلق���ات �لعلمية في 
�لمنطق���ة، وما ز�لت بع�شه���ا ُتدر�س في تلك �لحلقات 

حتى �الآن.
بع�ض موؤلفاته )المطبوعة(:

1- �شي���اء �لتاأويل ف���ي معاني �لتنزي���ل، تحقيق: 
�أحم���د محمد �أب���و �ل�شع���ود وعثمان �لطي���ب، �لطبعة 
�الأول���ى، مطبع���ة �ال�شتقامة، �لقاه���رة، 1961م، وهو 

كتاب في تف�شير �لقر�آن �لكريم.
2- �شياء �لحكام فيما لهم وعليهم من �الأحكام، 

طبعة ز�ريا- 1956م.
3- �شي���اء �الأُّمة ف���ي �أدلة �الأئمة، وه���و كتاب في 

�لفقه. 
4- �للوؤل���وؤ �لم�شون في �ش���دف �لقو�عد �لعيون، 
كت���اب في �لقو�عد �لفقهية، حقق���ه د. �أحمد مرت�شى 

وطبع بد�ر �الأمة كنو، نيجيريا.
5- �ش���ر�ج �لجامع للبخاري، وهو منظومة تتناول 
بيان كيفية جم���ع �لبخاري ل�شحيح���ه، وماأخوذة من 

مقدمة �لفتح البن حجر.
6- �لبح���ر �لمحيط، منظومة ف���ي �لنحو، حققه 
�لدكت���ور ثاني خام����س درما لنيل �لدكت���ور�ه في �للغة 
�لعربي���ة بجامعة بايرو، في مدين���ة كانو عام 1992م، 

نيجيريا.
7- فتح �للطيف �لو�في لعلمي �لعرو�س و�لقو�في، 
منظومة في علم �لعرو�س و�لقو�في، حققه محمد بلو 
غرو، في ق�شم �للغة �لعربية بجامعة عثمان بن فوديو، 

في ر�شالة جامعية، عام 2004/2003م.
8- �إي���د�ع �لن�شوخ م���ن �أخذت عنه م���ن �ل�شيوخ، 
)فهر����س �شيوخه( طبعة مكتبة ن���وال، ز�ريا نيجيريا- 

1958م 
9- تزيي���ن �لورقات بجمع ما لي من �الأبيات، وهو 
عب���ارة عن ديو�ن �ل�شيخ عب���د �هلل بن فودي، ويحتوي 
عل���ى ت�شع ع�شرة ق�شيدة، مطبعة �شينا ز�ريا نيجيريا 

)بدون تاريخ(.

10- �شي���اء �ل�شيا�شات و�لنو�زل مما هو في فروع 
�لدي���ن من �لم�شائل، تحقيق د. �أحمد كاني، �لقاهرة، 

1988م وهو كتاب في �ل�شيا�شة �ل�شرعية.
ب- منظوماته العلمية الم�سهورة:

لل�شيخ عبد �هلل بن فودي ع�شرون منظومة علمية، 
ومن �أ�شهرها في �لحلقات �لعلمية:

1- مفتاح �لتف�سير)1(: 
هو كت���اب منظوم في عل���وم �لقر�آن تزي���د �أبياته 
عل���ى �ألف بيت، نظ���م فيه مباحث عل���وم �لقر�آن �لتي 
�أوردها �ل�شيوطي ف���ي كتابه �الإتقان في علوم �لقر�آن، 
وف���ي كتاب �لنقاية، وقد �ختار �ل�شيخ عبد �هلل �أ�شلوب 
�لّنظ���م لغر����س �الخت�ش���ار وت�شهي���ل �لحفظ لطاب 
�لعل���م في منطقته، والأّن �الإتق���ان و��شع جّدً�، ال يمكن 
��شتيع���اب ما فيه ب�شهولة �إاّل عن طري���ق َنْظم م�شائله 
ومباحثه ف���ي منظومة مخت�شرة، ب���د�أه بالعقيدة، ثم 

علوم �لقر�آن، ثم �لقر�ء�ت، و�فتتحه بهذه �الأبيات:
�ل���ح���م���د هلل �ل������ذي ق����د �أن������زل

ع����ل����ى م���ح���م���دك���ت���اب���اً ����س���ام���ال
ك���ّل �ل��ف��ن���ن م��ن ع��ل���م �ل��دي��ن

م�����ب�����ّي�����ن�����ا �أدّل�������������������ة �ل����ي����ق����ي����ن

1424ه���/  عام  بكر،  �أبي  بن  �لحافظ  محمد  ون�شره  )1( طبعه 
في  م�شورة  مخطوطة  ن�شخة  وتوجد  �لكاميرون،  2003م 
مركز �إحياء �لتر�ث �الإفريقي بالجامعة �الإ�شامية بالنيجر، 

رقم:760.

يتحمل العلماء وطلبة العلم 
مسؤوليتهم في إنتاج وإبداع 

 
ٌّ

منتجات تقرب العلم الشرعي كل
بحسب بيئته، مع أهمية االعتزاز 
بهذا اإلرث العلمي، والعناية به 

تحقيقًا ونشرًا ودراسة
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����س���ّل���ى ع���ل���ي���ه م�����ع ���س��ح��اب��ت��ه
وت����اب����ع����ي����ه����م ع�����ل�����ى م���ح���ّب���ت���ه

��م��ّن��ا وب��ع��د ذ� ف��ه��اك ن��ظ��م��ا ���سُ
ب���ي���ان �أح����ك����ام �ل���ك���ت���اب ُم��ع��ل��ن��ا

ل��ج��ْم��ِع��ه م���ا ك����ان ف���ي �ل��ن��ق��اي��ة
�لغاية فه�  �لإت��ق��ان  م��ع  منها 

���س��م��ي��ت��ه �ل���م���ف���ت���اح ل��ل��ت��ف�����س��ي��ر
و�أ���������س��������األ �لإل����������ه ب��ال��ت��ي�����س��ي��ر

م���ب���ت���دء�ً ب��ع��ل��م �أ����س����ل �ل��دي��ن
لأن���������ه �أ������س�����ا������ض ك�������ّل دي���������ن)1(

ث���م �خت�شر �ل�شي���خ عبد �هلل بن ف���ودي منظومة 
)مفتاح �لتف�شير( بعد �شنتين من نظمها في منظومة 
�شّماها: )�شالة �لمفتاح(، وذلك لّما �شكى �إليه بع�س 
�لط���اب كث���رة �أبياتها و�شعوب���ة ��شتيعابه���ا، فاإجابًة 
لطلبهم �خت�شرها في �أربعمائة وخم�شة و�شبعين بيتًا 
)475(؛ م���ن �أبي���ات )مفت���اح �لتف�شي���ر( �لبالغة �ألفًا 
ومائة و�أربعة ت�شعين بيت���ًا )1194(، مع زياد�ت قيمة 
على منظوم���ة )مفت���اح �لتف�شير(، في بع����س �الأنو�ع 

و�لم�شائل)2(.
ومنظوم���ة )مفت���اح �لتف�شي���ر( م���ن �لمنظومات 
�لمق���ررة في علوم �لقر�آن في بع�س �لمجال�س �لعلمية 
�لتقليدي���ة ف���ي �لمنطق���ة حت���ى �الآن، وم�شته���رة �أكثر 

من)�شالة �لمفتاح(.
2- �لفر�ئد �لجليلة و�سائط �لف��ئد �لجميلة)3(: 
َنَظ���َم �ل�شي���خ عبد �هلل ف���ي هذ� �لكت���اب علوم 
�لقر�آن �لتي �أوردها �لح�شن �ل�شو�شاوي)4( في كتابه 
)�لفو�ئ���د �لجميلة على �الآي���ات �لجليلة(، وتحتوي 
�لمنظوم���ة عل���ى خم�شمائة بي���ت )500(، وق�شمها 

)1( مفتاح �لتف�شير، �س1.
)2( �نظر: �آدم بلو، منظومات عبد�هلل بن فودي في علوم �لقر�آن 

عر�شا ومقارنة، مركز تف�شير للدر��شات �لقر�آنية، �س41.
بجامعة  �أ�شتاذ  �لحميد  عبد  �لعلي  عبد  د.  بتحقيق  طبع    )3(

بايرو، كنو نيجيريا، 2002م.
�لقرن  �أو�خ��ر  في  توفي  �لرجر�جي،  علي  بن  �لح�شن  هو    )4(
�لتا�شع �لهجري، �نظر: �لفر�ئد �لجليلة تحقيق عبد �لعلي بن 

عبد �لحميد، �س51.

�إل���ى مقدم���ة و�شبع���ة �أب���و�ب وخاتم���ة: و�فتتحه���ا 
باالأبيات �الآتي���ة بعد �لحمدهلل و�ل�ش���اة و�ل�شام 

على ر�شوله:
وب����ع����ُد ف����ال����ق����ر�آن ب���ح���ٌر ز�خ����ر

و�ل����ع����ل����م����اء ف���ل���ك���ه �ل����م������خ����ر
ك�������ّل �ل����ف����ن�����ن م����ن����ه ي�����س��ت��م��د

وك�������������ل م����������ا خ�������ال�������ف�������ه ف�������رد
يح�ي نظما  �لآن  �أردت  وق���د 

�ل�����س������س��اوي)5( للعالم  جله  م��ا 
3- م�سباح �لر�وي في علم �لحديث: 

وه���ي منظوم���ٌة في �أن���و�ع عل���وم �لحديث،عقد 
فيه���ا �لناظ���م �أبو�ب���ًا ف���ي �لتعريف بعل���م �لحديث 
ومو�شوع���ه وغايت���ه، و�أنو�ع �لحدي���ث من �ل�شحيح 
و�لح�شن و�لمتو�تر، �إلى �آخ���ر �أنو�ع علوم �لحديث، 
وتحتوي على ت�شعة و�شتين بابا )69( في خم�شمائة 
وع�شري���ن بيت���ًا، و�لكتاب مطب���وٌع ومحق���ق، حققه 
�أواًل �ل�شي���خ محم���د �لغالي مو�شى ف���ي ر�شالته �لتي 
قدمه���ا لجامع���ة بايرو ف���ي كن���و تكمل���ًة لمتطلبات 
درج���ة �لماج�شتير ع���ام 1992م، ث���م حققها وعّلق 
عليه���ا �لدكت���ور محمد �لمن�ش���ور �إبر�هيم بجامعة 
عثمان د�ن فودي �شكت���و 1425ه�، و�شرحها: �ل�شيخ 
محمد بن بلو غلغل، و�شّماه دليل �الآوي �إلى م�شباح 

�لر�وي)6(.
4- �لح�سن �لر�سين في علم �لت�سريف)7(: 
منظوم���ة ف���ي �ل�ش���رف، تحتوي عل���ى �ألف بيت، 
وه���ي من �أ�شه���ر منظوم���ات �ل�شيخ و�أكثره���ا �نت�شارً� 
وتاأثي���رً�، وم���ا ز�ل منذ تاأليف���ه �إلى يومنا ه���ذ� مقّرر 
ف���ي كثيٍر م���ن مجال����س �لعلم ف���ي نيجيري���ا و�لنيجر 

)5( �س15.
)6( �نظر: مقدمة تحقيق د. محمد �لمن�شور �إبر�هيم، �لطبعة 
نيجيريا،  �شكتو،  و�لن�شر،  للطباعة  �لعلم  د�ر  2005م  �لثانية 

�س11، بت�شرف.
درج��ة  لنيل  1984م  ع���ام  ح�شين  ���ش��ال��ح  محمد  )7( حققه 

�لماج�شتير من جامعة بايرو، كنو، نيجيريا. 
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وغيرهم���ا)1(. وب�شر�حة؛ فاإن هذ� �لكت���اب يمكن �أن 
يكون كتاب���ًا منهجّي���ًا ُيدّر�س على م�شت���وى �لجامعات 
�لعالمية �لتي ُتعنى بالدر��شات �لعربية للمتخ�ش�شين 
وغيره���م، �إذ ال يقل �أبدً� عن المية �الأفعال و�ألفية �بن 
مال���ك)2(، ومما يوؤكد �أهمية ه���ذه �لمنظومة ما ذكره 
�لمحقق �أثناء جمعه لُن�شخ �لكتاب �لمخطوطة وتوثيق 
ن�شبت���ه �إلى �لموؤلف: �أن �لعديد من �لعلماء �لم�شتغلين 
بالدر��ش���ات �لنحوي���ة و�للغوي���ة يحتفظ���ون الأنف�شهم 
بن�شٍخ من هذ� �لكتاب؛ ثابت �لن�شبة عندهم لاأ�شتاذ 

عبد �هلل بن فودي:
فمنهم في �شكتو:

1- �ل�شيخ جنيد بن غطاطو.
2- �لعالم محمد بلوقلقل، و�بنه مجتبى. 

3- �لعالم �ل�شيخ نليمان.
4- �لكتبي �لحاج محمد دن �أقي. 

وفي كنو: 
1- �ل�شيخ �لعالم محمد نا�شر كبر�.

2- �ل�شيخ �لعالم ثاني كفنغا.
ومعظم ه���وؤالء يحفظون مت���ن �لح�شن عن ظهر 

قلب)3(.
قال �ل�سيخ عبد �هلل في �فتتاحيته للح�سن 

ما ياأتي:
ت����ع����ّرف����ا �ل����������ذي  �ل����ح����م����د هلل 

�إل���������ى ع������ب������اده ب����م����ا ت�������س���ّرف���ا
و�أن���ط���ق �ل��ل��غ��ات ف���ي �ل���ب�����دي

�ل���ب���ل���غ���اء �ل���ّل�������س���ن �ل�����ه�������دي
وَع�����������ّم ب������ال������رو�ئ������ح �لأي�����������ادي

مع �لغ��دي �لمجتدي و�لجادي)4(

�أيام طلب  �لوزير جنيد  من �شمن مقرر�ت در��شته  )1( وذكره 
�لثانية  �لطبعة  نيجيريا  في  �لعربية  �لثقافة  �نظر:  �لعلم، 

2014م د�ر �الأمة، كنو نيجيريا، �س191.
�الأول��ى  �لطبعة  ح�شين،  �شالح  محمد  �لمحقق،  )2( مقدمة 

2007م د�ر �الأمة، كنو نيجيريا، �س15.
)3( �لم�شدر �ل�شابق، �س )34 و35(.

)4( �س43.

وجعل �لكتاب في مقدمَتْين:
�لأول���ى: تتكون من ثماني���ة وثاثين )38( بيتًا، 
بّي���ن فيها �أهمي���ة �للغة �لعربي���ة في خدم���ة �ل�شريعة 
�الإ�شامي���ة، وتناول ح���ال �للغة �لعربية ف���ي �ل�شود�ن 
�لغرب���ي، وختمه���ا بنق���د �لم�ش���ادر �ل�شرفي���ة قبله، 
وبع���د ذلك �أ�شار �إلى �لدو�ف���ع �لتي دفعته لتاأليف هذه 

�لمنظومة.
�أما �لمقدمة �لثانية: فاأعطى فكرًة عاّمة حول 
مو�شوع���ات �لمنظوم���ة، ثم عالج فيه م���ادة �ل�شرف 

ب�شقيه �الأفعال و�الأ�شماء.
ثم تناول م�شائ���ل �ل�شرف في ثاثة وخم�شين ما 

بين باب وف�شل، وخاتمة)5(.
خاتمة: 

 ت��سلن���ا م���ن خ���الل ما �سب���ق �إل���ى �لنتائج 
�لآتية:

1- �أّن علم���اء �ل�ش���ود�ن �لغرب���ي �هتم���و� بن�شر 
�لعل���م �ل�شرعي و�للغ���ة �لعربية من خ���ال �لتدري�س 

و�لتاأليف.
2- �أنه���م ل���م يكون���و� فق���ط متلقين، ب���ل يعيدون 

�شناعة �لمعرفة بما ينا�شب مجتمعاتهم �لمحلية.
3- �أّن م���ن �لحكمة ��شتخ���د�م �لو�شائل �لتعليمية 

�لمنا�شبة لكّل زماٍن وبيئة.
4- �أّن علم���اء �ل�ش���ود�ن �لغرب���ي ق���د �أبدعو� في 

�إنتاجاتهم �لعلمية.
5- �أّن للمنظومات �لعلمية َدورً� في تعزيز �لثقافة 

�لعربية �الإ�شامية وحفظها في �إفريقيا.
تو�سيات: 

وعلى �س�ء هذه �لنتائج ن��سي بالآتي: 
1- رب���ط �لحا�ش���ر بالما�ش���ي ف���ي ن�ش���ر �لعل���م 
�ل�شرعي باللغة �لعربية، بما ينا�شب �لزمان و�لمكان. 
2- م�شوؤولية �لعلماء وطلبة �لعلم في �إنتاج و�إبد�ع 

منتجات تقّرب �لعلم �ل�شرعي، كلٍّ بح�شب بيئته.
3- �أهمية �العتز�ز به���ذ� �الإرث �لعلمي، و�لعناية 

به تحقيقًا ون�شرً� ودر��شة � 

)5(  �س36.
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د. كركب عبد الحق
جامعة تيارت- الجزائر

مؤتمر برلين وآثاره االستعمارية على 
القارة اإلفريقية خالل الربع األخير من القرن 19م
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ال�س�تعمارية تجددت  النزع�ة 
الأوروبية  ال�دول  لدى 
خ�الل الن�س�ف الثاني من القرن التا�س�ع ع�س�ر 
الق�رن  اأوائ�ل  م�ع  )19م(، وت�س�اعفت وتيرته�ا 
الع�س�رين )20م(، فا�س�تعمرت وب�س�طت نفوذها 
ف�ي م�دى اأقّل م�ن قرن، م�ا بين عاَم�ي )1850م 
و1914م(، ف�ي مناطق وا�س�عة فاقت م�س�احتها 
المناط�ق التي ا�س�تعمرتها قبل ذلك طوال ثالثة 
قرون م�س�ت، لي�س بذريعة الهجرة وال�ستيطان 
كم�ا كان الح�ال خ�الل الك�س�وف الجغرافية 
البحري�ة، واإنم�ا ه�و احت�الٌل بدافع ال�س�يطرة 
لال�س�تعمار  حتمي�ة  �س�ار  ال�ذي  وال�س�تعمار، 
ال�سناعي والتو�سع، وما �س�احبه من اآثاٍر �سلبية 
ف�ي النواحي ال�سيا�س�ية والقت�س�ادية، م�ّس�ت 
ال�س�عوب والبل�دان ال�س�عيفة في كلٍّ من اآ�س�يا 

واإفريقيا.
�إذن: تطرح هذه �لمقالة �ال�شتفهامات عن متى وكيف 
ك���ان �لن�ش���اط �الأوروب���ي �ال�شتعم���اري على �إفريقي���ا؟ وما 
�الأ�شب���اب �لتي �أدت �إلى عق���د موؤتمر برلين �لثاني؟ وكذلك 
ما نتائجه و�إنجاز�ته؟ وما �آثاره على �لمجتمعات �الإفريقية 

على �لم�شتوَيين �لقريب و�لبعيد؟
اإفريقيا  في  اال�ستعمارية  ال�سيا�سات  اأواًل: 

قبيل موؤتمر برلين الثاني:
كانت �شن���ة 1870م بد�ية نقطة �لتح���ول في �ل�شيا�شة 
�الأوروبي���ة، ففي هذ� �لع���ام دمرت برو�شي���ا فرن�شا، و�أنهت 
حكم �الإمبر�طور »نابوليون �لثال���ث«، مما �أدى بفرن�شا �إلى 
فقد�ن �الألز��س و�للورين ل�شالح �لقوة �لمنت�شرة، و�هتمت 
بتطوير �قت�شادها الإ�شاح ما خربته �لحرب، و�ل�شعي �إلى 
دفع �لتعوي�شات للمنت�شر، وبحل���ول �شنة 1879م ��شتقرت 
�أو�شاعه���ا �القت�شادي���ة و�أحو�له���ا �ل�شيا�شي���ة بع���د فت���رة 
�نق�شام���ات �أيديولوجي���ة، و�شارع���ت فرن�ش���ا �إل���ى ��شتعادة 

ن�شاطها في �إفريقي���ا)1(، و�زد�د معها �لتكالب �ال�شتعماري 
�الأوروب���ي في �إفريقيا للح�شول عل���ى �لم�شتعمر�ت، فكانت 
بريطاني���ا ت�شيطر على بع����س �لمر�كز �لمهم���ة، مثل ر�أ�س 
�لرجاء �ل�شالح )�لكاب( منذ 1800م، وغانا منذ 1884م، 
ومنذ ذلك �لوقت و�جهت بريطانيا مناف�شًة �شديدة من ِقَبل 
فرن�ش���ا، ثم من ِقَب���ل �إيطاليا و�ألمانيا، فك���ان لفرن�شا نفوٌذ 
يك���اد يك���ون متقاربًا ف���ي تون����س، فاحتلتها �شن���ة 1881م، 
و�أي���دت �ألماني���ا هذه �لخط���وة �ال�شتعمارية، وذل���ك لُتن�شي 

فرن�شا ما حدث لاألز��س و�للورين.
وفي عام 1882م �حتل���ت بريطانيا م�شر غير مكترثة 
باالحتج���اج �لفرن�شي)2(، وفي ع���ام 1884م �أعلن ب�شمارك 
�أّن منطقة )جنوب غرب �إفريقيا- ناميبيا( �أ�شبحت تحت 
�لحماية �الألمانية، وفي �ل�شهر نف�شه عر�س على جول فيري 
�ل���ذي �أ�شبح وزي���رً� للم�شتعمر�ت �لفرن�شية تع���اون �ألمانيا 
وفرن�شا �شّد بريطانيا، فو�فق جول فيري على ذلك، غير �أنه 
ك���ان حذرً� من هذه �لخطوة، و�أعلنت �لدولتان �عتر��شهما 
وع���دم �عتر�فهما بالمعاه���دة )�لبريطاني���ة- �لبرتغالية( 
ح���ول �لكونغو- كما �شياأتي في �لعر����س الحقًا-، وفي يونيه 
1884م �ت�شحت لبريطانيا روؤية عزلتها، فاعترفت بحماية 
�ألماني���ا لجنوب غ���رب �إفريقيا، وتخّلت ع���ن معاهدتها مع 

�لبرتغال.
لك���ّن هذه �لروؤي���ة �لبريطانية كانت ق���د تو�شحت بعد 
فو�ت �الأو�ن، الأّن �لخطو�ت �لتي �تخذها ب�شمارك للتقارب 
م���ع فرن�شا و�التفاق معها �ش���ّد �لم�شالح �لبريطانية كانت 
ق���د قطع���ت �شوطًا كبي���رً�. وم���ن �لخط���و�ت �لت���ي نفذتها 
�ألماني���ا �شّم توجوالند و�لكاميرون في يوليو 1884م، كونها 
متاخم���ًة لمناطق �لنفوذ �لبريطاني���ة هناك، ولقد كان وقع 
�ش���ّم �لكاميرون �أمرً� مزعج���ًا لبريطاني���ا؛ الأنها كانت في 

�الإفريقي  �لتاريخ  من  لمحات  �إب��ر�ه��ي��م(،  )�أح��م��د  )1( دي���اب 
�الأول��ى  �لطبعة  �لريا�س،  جامعة  �الآد�ب/  كلية  �لحديث، 
�لمملكة  �لريا�س-  للن�شر،  �لمريخ  د�ر  1401ه�����/1981م، 

�لعربية �ل�شعودية، �س123.
�لحديث  �إفريقيا  ت��اري��خ  ع��ل��ي(،  )فرغلي  ت�شن  )2( ه��ري��دي 
�لعلم  د�ر  �ال�شتقال،  -�ال�شتعمار-  �لك�شوف  و�لمعا�شر، 
�لعامرية-  �ل��ج��ال،  مطبعة  و�ل��ت��وزي��ع،  للن�شر  و�الإي���م���ان 

�الإ�شكندرية، �لطبعة �الأولى 2008م، �س137.
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مخططاتها �ال�شتعمارية لتكون مركزً� لرئا�شة م�شتعمر�تها 
هن���اك. وفي �أغ�شط����س 1884م تو�شع���ت �ألمانيا في جنوب 
�إفريقيا حت���ى �حتلت كّل نقطة في �ل�شاح���ل بين م�شتعمرة 
)�لكاب( و�أنجوال �لبرتغالي���ة)1(. وكانت �إيطاليا تتطلع �إلى 
�ل�شيطرة على بع�س �أج���ز�ء من �لقارة �الإفريقية، فوجدت 
�لمجال خ�شبًا في �لجانب �ل�شرقي، فقامت بو�شع قدٍم لها 
ف���ي منطقة خليج ع�ش���ب �شمال �أوبوك )جن���وب جمهورية 
جيبوتي(، كما تطلعت �إل���ى تون�س و�إلى طر�بل�س �لغرب)2(. 
وفي �أكتوب���ر 1884م و�شل �لتفاهم �لفرن�شي �الألماني قّمته 
حي���ن قّدمَتا �لدعوة لبريطانيا لح�شور موؤتمر برلين لبحث 
�لم�شائ���ل �لدولية �لمتعلقة بنهَري �لكونغو و�لنيجر، ولو�شع 

خطة ل�شيا�شة �ل�شّم و�لتو�شع في �ل�شاحل �الإفريقي)3(.
�إذن؛ ُقبي���ل �نعقاد موؤتم���ر برلين لعام 1884/ 1885م 
ور �لبالغ و�لفّعال في  ك���ان الإنجلت���ر� وفرن�شا و�لبرتغال �ل���دَّ
تلك �لفترة، وكان���ت �لبرتغال تّدعي �شيطرتها على مناطق 
�شا�شع���ة من �لقارة �أيام مجدها فت���رة �لك�شوف �لجغر�فية 
خال �لق���رن �ل�شاد�س ع�ش���ر، لكّن �حتاله���ا �لفعلي لهذه 
�لمناط���ق لم يكن فّع���ااًل وموؤّثرً�، وب���د�أت �إنجلتر� تعيد هذه 
�الأمجاد ف���ي �أذهان �لبرتغالّيين خ�شو�ش���ًا بعد �أن ظهرت 
ني���ات �لمل���ك »ليوبول���د �لثان���ي« مل���ك بلجيكا ف���ي حو�س 
�لكونغ���و، هذ� �الأمر جعل �لدول تنظ���ر بعين �ل�شك و�لريبة 
�إل���ى تلك �لمح���اوالت لل�شيطرة على خامات نه���ر �لكونغو، 
ب���ل كانت �شببًا ف���ي تاأجيج تفكير وت�شجي���ع بريطانيا لدولة 
�لبرتغال على �إحياء ه���ذه �الدعاء�ت �لقديمة في �لمنطقة 
م���ا بين خَطي عر�س 12 درجة و8 درج���ة جنوبًا، بل ر�حت 
ت�شعى لعقد معاهدة معها في يوم 26 فبر�ير 1884م، وعلى 
�لرغ���م من �أّن ه���ذه �لمعاهدة قد لقي���ت معار�شًة قوية من 
جانب �لبرلمان �لبريطاني ولم يعتمدها، فاإّن مجرد تفكير 
بريطانيا في �إعطاء هذه �لمنطقة �لحيوية من �إفريقيا كان 

)1( دياب )�أحمد �إبر�هيم(، مرجع �شابق، �س123.
�شعود(،  )خ��ال��د  ك��اظ��م  ح�شين(،  محمد  )ع���ادل  )2( عليان 
�لقرن  في  الإفريقيا  ل�شرق  �لفرن�شي  �لبريطاني  �ال�شتعمار 
تكريت،  جامعة  مجلة  �لع�شرين،  �لقرن  ومطلع  ع�شر  �لتا�شع 
�لعدد �لر�بع، �لمجلد 19 كلية �لتربية �أ�شمر�ء، ق�شم �لتاريخ، 

�س.�س )402-357(.
)3( دياب )�أحمد �إبر�هيم(، مرجع �شابق، �س123.

عام���ًا قوّيًا في دفع عجلة �لتكالب �ال�شتعماري على �لقارة 
�الإفريقي���ة، بل �أح���دث تقاربًا بين فرن�ش���ا و�ألمانيا للوقوف 

معًا �شّد هذه �لمعاهدة �لبريطانية �لبرتغالية.
حيال ذلك؛ ق���ام ب�شمارك بعر�س فك���رة موؤتمر دولي 
ُتطرح في���ه م�شاألة �لكونغو وغيرها من �لم�شائل على طاولة  
�لبح���ث، و��شترك���ت �ألمانيا وفرن�شا في توجي���ه �لدعوة في 
16 �أكتوب���ر 1884م لعقد �لموؤتمر، وف���ي �لوقت نف�شه تكون 
بريطانيا مجرد مدعّوة لمثل هذ� �لموؤتمر، ولي�شت �شاحبة 
�لدع���وة النعقاده، في �لوقت �لذي كانت ُتَعّد فيه من طليعة 

�لدول �ال�شتعمارية في �لعالم.
وكان���ت فرن�ش���ا ق���د ��شتقرت ف���ي �لن�ش���ف �الأول من 
�لق���رن �لتا�شع ع�شر في �لجز�ئر، ثم ب���د�أت تبحث لها عن 
مو�شع قدٍم على �ل�شاحل �لغربي من �لقارة، و�زد�د تطلعها 
نح���و �لنيجر و�لغابون، وقادها �ل�شع���ي نحو مناطق جديدة 
�إلى ب�ش���ط نفوذها على جزيرة مدغ�شق���ر، وكانت كّل هذه 
�لجهود �شبب���ًا في �أن ت�شلك بريطانيا �أ�شلوبًا م�شابهًا، حيث 
�شيط���رت على بع����س �لمناطق في جنوب �لق���ارة حتى نهر 
�أور�ن���ج وخلي���ج د�لجو في غ���رب �إفريقيا، ه���ذ� �إلى جانب 
�ل�شيطرة عل���ى بت�شو�ناالند، كما قامت بتدعيم نفوذها في 
مملكة �لمتابيلي بو�شط �لقارة، و�أخيرً� مّدت �ل�شيطرة على 

منطقة زنجبار في �ل�شرق)4(.
وخا�ش���ة �لق���ول: �أّن مع ه���ذه �لت�شرف���ات من جانب 
بع����س �لقوى �الأوروبية، وفي �لمناخ �لذي �شيطر فيه �ل�شك 
و�لخ���وف عليها تجاه �لق���وى �الأخرى، بد�أت �ل���روؤى تت�شح 
و�لخي���وط تتجم���ع نحو عقد موؤتم���ر دولي، تناق����س فيه كّل 
�التجاه���ات ومختلف �لزو�ي���ا �لتي يمكن عل���ى �أ�شا�شها �أن 
تب���د�أ مرحلة توزيع ه���ذه �لق���ارة بخدماته���ا وثرو�تها دون 
�أي �عتب���اٍر الأبنائها، فانتهزت �ل���دول �الأوروبية عملية عقد 
�لمعاه���دة بين بريطانيا و�لبرتغال ف���ي 26 فبر�ير 1884م 

لتكون �لذريعة نحو �لدعوة لعقد موؤتمر برلين)5(.

�لحديث  �إفريقيا  ت��اري��خ  ع��ل��ي(،  )فرغلي  ت�شن  )4( ه��ري��دي 
�لعلم  د�ر  �ال�شتقال،  �ال�شتعمار-   - �لك�شوف  و�لمعا�شر، 
�لعامرية-  �ل��ج��ال،  مطبعة  و�ل��ت��وزي��ع،  للن�شر  و�الإي���م���ان 

�الإ�شكندرية، �لطبعة �الأولى 2008م، �س.�س )116-115(.
)5(  نف�شه، �س117.
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اإفريقيا)1(  على  اال�ستعماري  التناف�ض  ثانيًا: 
وانعقاد موؤتمر برلين )1884-1885م(:

�إّن تاري���خ �إفريقيا �لحديث مت�ش���ٌل بعاقة �الأوروبّيين 
بالق���ارة، تلك �لعاقة �لت���ي بد�أت بمح���اوالت �لك�شف عن 
خباياه���ا، ثم �نته���ت �إلى �ال�شتعم���ار �لذي ��شت���دت حّدته 
حت���ى ك���ادت �ل���دول �الأوروبية ذ�ته���ا �أن ت�شط���دم بع�شها 
بالبع�س �الآخر في �شبي���ل �ال�شتحو�ذ على �أكبر ن�شيٍب من 
هذه �لغنيمة، �لتي ظهر �أنها ت�شتطيع �أن تقّدم لهم خدمات 
���ًة بعد �لثورة �ل�شناعية �لكبرى في �أوروبا، مع �زدياد  خا�شّ
�لحاج���ة للمو�د �لخ���ام ولاأ�شو�ق ولت�شري���ف �لفائ�س من 
�الإنتاج، و�أي�شًا بعد �كت�شاف �لعالم �لجديد وظهور �لحاجة 
لاأيدي �لعاملة �لقوية �لرخي�شة لتعميره لتحقيق �لرفاهية 
لاأوروبّيي���ن)2(. �إذن؛ فاال�شتعمار نتيج���ٌة وحتميٌة ل�شرورٍة 
�قت�شادي���ة، فالعامل �القت�شادي ياأت���ي في مقدمة �لدو�فع 

�لمبا�شرة للتو�شعية �الأوروبية)3(. 
ويطول �لحديث عن �أ�شاليب �ال�شتعمار ودو�فعه �لكثيرة 
و�لو�هية للتو�شع من���ذ �لقرن �لخام�س ع�شر، لكنها تتمحور 

)1( �إفريقيا: من قار�ت �لعالم �لقديم، �لتي يعتقد �لبع�س �أنها 
قد تكون �لوطن �الأول لاإن�شان، لكن مع ذلك فقد ظلت معرفة 
�شعيفًا  د�خلها،  في  بما  �الأقل  على  �أو  بها،  �لخارجي  �لعالم 
�لك�شوف  حركة  ن�شطت  حين  �لع�شر،  �لتا�شع  �لقرن  حتى 
�لقارة،  هذه  خبايا  عن  ينك�شف  �لنقاب  فاأخذ  �لجغر�فية، 
تعبير )�لقارة  �الإفريقية  �لقارة  �لبع�س على  �أطلق  ولذ� فقد 
عّما  �لعالم  يعرف  ال  �لتي  �لقارة  �أي  �ل�شود�ء،  �أو  �لمظلمة( 
بد�خلها �ل�شيء �لكثير، وقيل �إّن �لت�شمية ترتبط ب�شو�د ب�شرة 
ينظر  �الإفريقية؛  �لقارة  ك�شف  حول  �أكثر  لتفا�شيل  �شكانها. 
�إلى �لف�شل �الأول بعنو�ن: مولد �إفريقيا �لمعا�شرة ل�: ريا�س 
�إفريقيا- در��شة لمقومات  )محمد(، عبد �لر�شول )كوثر(، 
بيروت،  و�لن�شر،  للطباعة  �لعربية  �لنه�شة  د�ر  �ل��ق��ارة-، 

�لطبعة �لثانية 1973، �س 25.
)2( عطا �هلل �لجمل )�شوقي(، عبد �لرز�ق �إبر�هيم )عبد�هلل(، 
للن�شر  �لثقافة  د�ر  و�لمعا�شر"،  �لحديث  �إفريقيا  "تاريخ 

و�لتوزيع 1997م، �س5.
)3( قنان )جمال(، �لتو�شع �ال�شتعماري ظاهرة عدو�نية ت�شلطية 
بين  �ال�شتعمار  ح��ول:  �لدولي  �لملتقى  �أعمال  و��شتغالية، 
-02 �لهيلتون  فندق  �ل�شيا�شي،  و�لجدل  �لتاريخية  �لحقيقة 

�لجز�ئر  �لمجاهدين،  وز�رة  من�شور�ت  2006/07/03م، 
2007م، جمع وتن�شيق �لمحا�شر�ت من قبل: �لمركز �لوطني 
نوفمبر  �أول  وث��ورة  �لوطنية  �لحركة  في  و�لبحث  للدر��شات 

1954م، �س50.

حول هدف رئي�س، هو و�ش���ع �شيطرته على �أقطار �إفريقيا، 
وك���ان للبرتغالّيين ور�ئدهم هن���ري �لماح)4( َدوٌر فّعال في 
�إن�ش���اء قو�عد حربية ونقاط �رتكاز ف���ي �أجز�ء متفرقة من 
�ل�شو�حل �لغربي���ة و�ل�شرقية الإفريقيا، وكانت تلك �لقو�عد 

ع  �شَجّ برتغالي،  �أمير  )1394-1460م(:  �لماح  )4( هنري 
وقد  15م،  �لقرن  خال  �لغربية  �إفريقيا  �شاطئ  �كت�شافات 
�لجغر�فيا،  در����ش��ة  تقّدم  على  �الكت�شافات  ه��ذه  �شاعدت 
�الأوروبية في  �لدول  �الإبحار عبر  ر�ئدًة في  �لبرتغال  وجعلت 
�أن  دون  حملًة   50 من  �أكثر  هنري  �أر�شل  وق��د  �لوقت،  ه��ذ� 
�أّيًا منها. كان هنري، �بن �لملك جون �الأول  ي�شحب بنف�شه 
و�لملكة فيليبا، �شاّبًا جاّدً� مولعًا بالدر��شة، مع �هتماٍم خا�سٍّ 
منه  �الأك��ب��ر  و�شقيقاه  هنري،  و�أر�د  و�لفلك،  بالريا�شيات 
وبمو�فقٍة  �الإ�شادة.  ي�شتحقون  �أنهم  ُيثبتو�  �أن  وبدرو،  دو�رتي 
من و�لدهم نظمو� جي�ًشا، و��شتولو� على مدينة تجارية مهّمة 
حاكمًا  هنري  ب  ُن�شِّ كما  نباء،  �الأخوة  َم  وُر�ِشّ �لمغرب،  في 
�لمدينة  هذه  بين  �لتجارية  �لطرق  و�أث��ارت  �لمدينة،  لهذه 
وقد  �إفريقيا،  جغر�فية  في  هنري  �هتمام  �إفريقيا  ود�خ��ل 
�ل�شاطئ  ونفوذها عبر  �لبرتغال  يو�شع تجارة  �أن  �أر�د هنري 
كان  �ل��ذي  �لذهب  م�شدر  يجد  �أن  �أي�شًا  و�أّم��ل  �الإفريقي، 
لمئات  �لو�شطى  �إفريقيا  �شمااًل من  �لم�شلمون  �لتجار  يحمله 
�لريا�شيات  في  هنري  مهار�ت  �شاعدت  وقد  �ل�شنين.  من 
�لغربي  �ل�شمالي  �ل�شاطئ  عبر  حمات  تنظيم  على  و�لفلك 
�شفن  و�شلت  1460م،  عام  في  هنري،  وفاة  ومع  �الإفريقي، 
هنري  وجهز  خطط  وق��د  �شير�ليون،  �شاطئ  �إل��ى  �لبرتغال 
�لمال �لازم للك�شوف، و�شاعده معّدو �لخر�ئط، و�لفلكيون، 
و�لريا�شيون، �لذين ينتمون �إلى �لعديد من �لجن�شيات، وقد 
من:  ك��لٍّ  رح��ات  �لبرتغاليين  �لمكت�شفين  رح��ات  �شملت 
فا�شكو دي جاما، وبارتولوميو دياز، حول �لر�أ�س �لجنوبي من 
http://egypt- �نظر:  �ل�شالح(،  �لرجاء  )ر�أ�س  �إفريقيا 

blew.blogspot.com

مؤتمر برلين جاء تتويجًا 
لجهود ومحاوالت القوى 
األوروبية لتنظيم عمليات 

التكالب والسيطرة على القارة 
اإلفريقية
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عل���ى هيئة ق���اع حربية ح�شين���ة، يع�شكر فيه���ا فريٌق من 
جنود �ال�شتطاع، ولم يكن لدى �ال�شتعمار �لبرتغالي قدرٌة 
عل���ى �لنفاذ نحو �لمناطق �لد�خلية ف���ي بد�ية �الأمر، حيث 
لق���ي مقاومًة �شديدًة من ل���دن �الإفريقّيين، وعرقلت تقّدمه 
�لطبيع���ة �لقا�شية �لعنيفة، ولهذ� فق���د م�شت �أعو�ٌم طويلة 
قب���ل �أن يتو�فد �لرحال���ة و�لمكت�شفون)1( �لم���زودون بالعلم 
و�لمال و�لخب���رة نحو د�خل �لقارة، هوؤالء ُهم �لذين فتحو� 
�لثغ���ر�ت في جو�نب �لق���ارة، �لتي ت�شلل منه���ا �لمب�شرون، 
ومن ور�ئه���م �لتجار �لمغامرون، ث���م ع�شابات �لنهب، ثم 

جيو�س �الحتال.
وف���ي �أو�خ���ر �لق���رن �لتا�ش���ع ع�ش���ر، كان���ت �إفريقي���ا 
تم���وج بالمكت�شفي���ن و�لمغامري���ن و�لمن�شري���ن و�لتج���ار 
�النتهازّيي���ن، و�أخذ كلٌّ منهم يخط���ط �لحدود، وُيِعّد ويزّور 
�لمعاهد�ت، ويعقد معاهد�ت »�لحماية« مع زعماء �لقبائل 
�لب�شط���اء، �أو �لحكام �لذين ُغلبو� على �أمرهم �أمام »بنادق 
�لب���ارود«، و�أخذت �لدول �الأوروبية توؤ�زر مبعوثيها، وتنا�شر 
كلُّ دول���ة رجاله���ا، وتّدع���ي و�ش���ع �لي���د عل���ى �لم�شاح���ات 
�لمبهمة �لو��شعة، وكادت �لح���رب تن�شب من �أجل �لت�شابق 
على �لم�شتعم���ر�ت، فانعقد موؤتمر برلي���ن �ل�شهير في عام 
1884م، و�نف�س في عام 1885م، بعد �أن �تفق حكام �أوروبا 

على توزيع �لمغانم)2(.
وقبل �لخو�س ف���ي در��شة موؤتمر برلين لعام )1884-
1885م( ي�شتوج���ب �أن �أقّدم عر�شًا �شريعًا للو�شع �الأوروبي 
�لدولي ف���ي �لفترة �ل�شابق���ة النعقاده، بالرج���وع قليًا �إلى 
ع���ام 1871م، �لذي �شهد دخول �الألم���ان �إلى فرن�شا، وكان 
ذلك نذيرً� باإنهاء ع�ش���ٍر وبد�ية ع�شٍر جديد، بعد هزيمة 
فرن�شا وتخليها عن زعامتها الأوروبا، فقام ب�شمارك بتقريب 
معظم �لواليات �لناطقة باللغ���ة �الألمانية حول )برو�شيا(، 
م���ن �أج���ل �إن�شاء �تح���اد ُيمّك���ن الألماني���ا م���ن �لدخول في 

)1(  وفي هذ� �لمجال �لمبكر تلمع �أ�شماء كثيرة معروفة، منهم: 
وفار�شان  ول��وج��ارد  ولفنج�شتون  و�شبيك  و�شتانلي  غ��وردون 
لح�شاب  يعمل  منهم  كلٌّ  كان  وقد  وب��ر�ز�،  رودو���س  و�شي�شيل 
بلده �أو لمن يدفع �لثمن، مثلما فعل هنري �شتانلي �الأمريكي، 

حينما باع �لكونغو للملك ليوبولد �الأول �لبلجيكي.
�لم�شرية  �لهيئة  �إفريقيا،  نه�شة  )�إ�شحاق(،  �لعزيز  عبد    )2(

�لعامة للتاأليف و�لن�شر 1391ه/1971م، �س.�س )79-78(.

عال���م �ل�شناعة، و�أدى هذ� بالفع���ل �إلى ظهور دولة �أوروبية 
جديدة، ��شتطاعت �أن تناف����س فرن�شا ع�شكرّيًا، وبريطانيا 

�شناعّيًا.
اإفريقيا  على  اال�ستعماري  التناف�ض  ثالثًا: 

بالدخول االألماني: 
عندم���ا حقق���ت �ألماني���ا وحدته���ا �شن���ة 1871م بع���د 
�نت�شارها عل���ى فرن�شا، بد�أت حركٌة ثوري���ة حولت �ل�شعب 
�الألمان���ي �إلى �شعٍب عملي، وّجه قّوته �إلى ميادين �ل�شناعة 
ت�شط���ر  �أن  �الألماني���ة  �لحكوم���ة  و��شتطاع���ت  و�لتج���ارة، 
�شيا�ش���ًة �شناعية موحدة، على �إثرها �أعط���ت عنايًة كبيرة 
لتنمي���ة �لقوة �لبحري���ة، فت�شاعف���ت �شف���ن �الإمبر�طورية 
�الألماني���ة في �لفت���رة )1870-1890م( �إلى �شبعة �أمثالها، 
لترتف���ع �الأ�ش���و�ت عالي���ًة مطالب���ًة بم�شتعم���ر�ت لتناف����س 
م�شانع �أوروب���ا، و�لبحث عن مناطق غني���ة تمدها بالمو�د 
�لخام �لازمة لتطوير �شناعته���ا، فوجدت �ألمانيا �شالتها 

�لمن�شودة في �لقارة �الإفريقية)3(.
و�ندف���ع �لر�أ�شمالي���ون �الألم���ان �إلى �شو�ح���ل �إفريقيا، 
وطلبو� من حكومتهم �لمر��شيم �لتي تبيح لهم حّق �التجار 
ف���ي �لمناطق �لت���ي يجدونها مائم���ًة كمج���اٍل لن�شاطهم، 
فا�شتجابت �لحكومة �الألمانية لرغبتهم بعد �أن �أخذ �لكتاب 
�الألم���ان ي�شيرون �إلى �ش���رورة �إيجاد م�شتعم���ر�ٍت الألمانيا 

لترويج تجارتها)4(.
وفي عام 1878م؛ �أُن�شئت �لجمعية �الألمانية للدر��شات 
�الإفريقي���ة في مدين���ة برلين، و�أخ���ذ �لم�شتك�شفون �الألمان 
يعمل���ون ف���ي �لمنطق���ة بي���ن زنجب���ار وتنجانيف���ا، لتتر�شخ 
جهوده���م ف���ي ع���ام 1882م باإن�ش���اء �لجمعي���ة �الألماني���ة 
لا�شتعم���ار German Colonial Society في 

�إب��ر�ه��ي��م  �ل�����رز�ق  ع��ب��د  ���ش��وق��ي(،  �ل��ج��م��ل )  )3(  ع��ط��ا �هلل 
)عبد�هلل(، مرجع �شابق، �س.�س )163-161(.

)4(  حول مو�شوع �لطرف �لموؤيد ل�شرورة �لتو�شع �ال�شتعماري، 
عنه،  رغمًا  ��شتعمارّيًا  ي�شبح  �أن  �إل��ى  ب�شمارك  و��شطر�ر 
�لمو�د  لها  لتوفر  غنية  م�شتعمر�ت  على  �ألمانيا  وح�شول 
�لخام �لتي تتطلبها �ل�شناعات �لحديثة، وكذ� �إيجاد �أ�شو�ق 
�إفريقيا  تاريخ  )يحي(،  جال  �نظر:  منتوجاتها،  لت�شريف 
�الأزر�يطة-  �لحديث،  �لجامعي  �لمكتب  و�لمعا�شر،  �لحديث 

�الإ�شكندرية، �س.�س )386-384(.
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مدين���ة فر�نكفورت، مما �أدى �إل���ى م�شاعفة ن�شاط �الألمان 
�ال�شتعماري.

وكان هدف هذه �لجمعية �لدعوة �إلى �إقامة م�شتعمر�ت 
وتجميع �لجهود لهذ� �لغر�س، لتتمكن في عام 1884م  من 
�إ�شد�ر �شحيفة با�شمها، �ُشّميت »�ل�شحيفة �ال�شتعمارية«، 

و�لتي �شّمت �أكثر من ع�شرة �آالف ع�شو.
ك���ان ب�شمارك، �ل���ذي دعا �إل���ى �نعقاد موؤتم���ر برلين 
عام 1884م، يعار�س �إن�ش���اء م�شتعمر�ت �ألمانية فيما ور�ء 
�لبح���ار؛ حتى يظّل محتفظًا بمك���ان �ل�شد�رة د�خل �لقارة 
�الأوروبي���ة، وق���د �شع���ى �إلى تعطي���ل ذلك بع���دة �عتبار�ت، 
منه���ا: �لرغبة في تحقيق �الأمن للر�ي���خ �الألماني، و�البتعاد 
عن م�شكات �ال�شتعمار �لتي توؤدي �إلى �الحتكاك �لمبا�شر 
مع فرن�شا، ومنها عدم �قتناعه بالح�شول على م�شتعمر�ٍت 
لدولٍة نا�شئة مثل دولته، و�عتقاده �لجازم باأّن �الألمان لي�شو� 
في و�شٍع يجعلهم يدخلون مجال �لمناف�شة مع �لبريطانّيين، 
وعل���ى هذ� ظ���ّل ب�شمارك وقت���ًا طويًا من �لزم���ن يعار�س 
�ل�شيا�شة �ال�شتعمارية، غي���ر �أنه لم يلبث على ر�أيه �لثابت، 
ونظ���رً� للظروف �لد�خلية و�إلح���اح مو�طنيه عدل عن ر�أيه 
في ذلك)1(، حتى �إنه في غ�شون عاٍم و�حد كانت �ألمانيا قد 

كّونت لنف�شها �إمبر�طوريتها �الإفريقية)2(.
رابعًا: التح�سير لموؤتمر برلين:

ب���د�أت �ألماني���ا تخط���ط لعقد ه���ذ� �لموؤتم���ر �لدولي، 
)�لع���دو  فرن�ش���ا  م���ع  �لجلي���د  وتذي���ب  تتق���ارب  و�أخ���ذت 
�لتقلي���دي(، وذلك من �أجل حّل م�شكات �لتق�شيم وتنظيم 
عملي���ات �لتوزي���ع، ولم�ش���ت فرن�شا في فك���رة �الألمان لعقد 
�لموؤتم���ر حّاً منا�شبًا لها، فر�حت توؤيد �القتر�ح �لذي فّكر 

)1( ��شتطاع ب�شمارك خال عاقاته �لدولية �أن ي�شاهم باإقامة 
عام  وحتى  1870م  عام  من  د�م  �ل��ذي  �الأوروب��ي  �ال�شتقر�ر 
�ل�شيا�شة  �ألمانيا  تزعمت  �ل��ف��ت��رة  ه��ذه  و�شمن  1890م، 
عن  فرن�شا  �أنظار  �شرف  في  ب�شمارك  نجح  لقد  �الأوروب��ي��ة، 
�أغرقهم  �لذين  خلفائه  ولكن  �الأوروب��ي��ة،  �لقارة  في  �لتو�شع 
في  ��شتقالته  بعد  �ألمانيا  �شيا�شة  غيرو�  و�لنفوذ  �لقوة  بريق 
�لعاقات  �لقوزي )محمد علي(،  �نظر:  18 مار�س 1890م، 
�لدولية في �لتاريخ �لحديث و�لمعا�شر، د�ر �لنه�شة �لعربية، 

بيروت- لبنان، �لطبعة �الأولى 1422ه/2002م، �س103.
)2( عطا �هلل �لجمل )�شوقي(، عبد �لرز�ق �إبر�هيم )عبد�هلل(، 

مرجع �شابق، �س.�س )163-161(.

فيه ب�شمارك في يونيه 1884م، وباالت�شال بالدول �الأوروبية 
�شاحب���ة �لم�شالح �شار هناك �شب���ه �إجماع على �ال�شتر�ك 
في عقد هذ� �لموؤتم���ر �لدولي، حتى من بريطانيا، �لتي لم 
تعل���م به �إال ُقبيل �نعقاده، وه���ذ� بم�شاٍع من �ألمانيا وفرن�شا 
بعد �لمو�فقة على ح�شورها)3(، �لذي جاء لتن�شيق �لن�شاط 

�الأوروبي في �إفريقيا)4(. 
خام�سًا: الموؤتمر واأهم انجازاته:

ب���د�أت �شل�شلٌة من �الت�ش���االت �لمار�ثونية بين �ألمانيا 
وفرن�ش���ا)5(، وتكللت بمو�فقة فرن�شا على مقترحات �الألمان 
ب�شاأن بنود �لموؤتمر، وهذ� في 17 �أوت )�أغ�شط�س( 1984م، 

وت�شّمنت هذه �الأ�ش�س ما ياأتي:
نهر  ف���ي حو����س  و�لماح���ة  �لتج���ارة  حري���ة  	•

�لكنغو لجميع �لدول �الأوروبية دون �إق�شاء.
تطبيق مبادئ موؤتمر فيينا عام 1815م ب�شاأن  	•

حرية �لماحة في �الأنهار �لدولية.
�إيجابية حول  وتو�فق���ات  �أُ�ش�س جديدة  و�ش���ع  	•
�لمناط���ق �لتي يتّم �حتالها م�شتقبًا بين �لقوى �الأوروبية، 
�لت���ي لقي���ت ��شتجاب���ًة منها، وعلى ه���ذ� �الأ�شا����س تّم عقد 
�لموؤتم���ر �لدول���ي ف���ي مدين���ة برلي���ن ف���ي 15 نوفمبر عام 

1884م)6(.
عل���ى هذ� �لتو�فق؛ �نعقد �لموؤتمر في مدينة برلين في 
�لفترة �لممتدة من 15 نوفمبر 1884م �إلى غاية 26 فبر�ير 
1885م، وح�ش���ره مندوب���و �أربع ع�شرة دول���ة، هي: �ألمانيا، 
فرن�ش���ا، بريطانيا، بلجيك���ا، �لبرتغال، �إيطالي���ا، �إ�شبانيا، 

�س.�س  �ل�شابق،  �لمرجع  علي(،  )فرغلي  ت�شن  )3( هريدي 
.)121-117(

�لحديث  �إفريقيا  تاريخ  موجز  محمد(،  )في�شل  )4( مو�شى 
و�لمعا�شر، من�شور�ت �لجامعة �لمفتوحة، 1997م، �س133.

موؤتمر  ���ش��وب  و�لفرن�شية  �الأل��م��ان��ي��ة  �لدبلوما�شية  )5( ح���ول 
�لفرن�شية  �لنظر  وجهات  تبادل  بعد  برنامج  لتحديد  دول��ي 

�الألمانية،- �لم�شائل �الإفريقية، �نظر:  
)1815-1914م(،  �لدولية  �لعاقات  تاريخ  رنوقان)بيير(،   -
�لثانية  �لطبعة  بم�شر،  �لمعارف  د�ر  يحيى،  جال  ترجمة: 

1971م، �س.�س )576-574(.
�لمعا�شرة،  �لدولية  �لعاقات  �شعيد(،  )محمد  عامود  )6( �أبو 
2008م،  �الأول��ى  �لطبعة  �الإ�شكندرية،  �لجامعي،  �لفكر  د�ر 

�س18.
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�لنم�ش���ا، �لمجر، هولند�، رو�شيا، �ل�شويد، �لنرويج، تركيا، 
و�لواليات �لمتح���دة �الأمريكية- ع�ش���و ماحظ فقط-)1(، 

جاء �نعقاد هذ� �لموؤتمر على مد�ر ع�شر جل�شات كاملة. 
ب���د�أت �لجل�شة �الأولى ف���ي 15 نوفمب���ر، و�خُتير تاريخ 
�إنه���اء �لجل�ش���ة �الأخي���رة ف���ي 26 فبر�ي���ر 1885م، الإحياء 
�لذك���رى �ل�شنوي���ة �الأولى لتوقي���ع �لمعاه���دة )�لبرتغالية- 
�لبريطاني���ة(، ونجمت عنه ق���ر�ر�ٌت في �ش���كل ميثاق عام 
ووقعه  مادة،  وثاثين  ثماني  ت�شّمن   ،General Act
ممثل���و �ل���دول �لم�شترك���ة فيه؛ ماع���د� �لوالي���ات �لمتحدة 

�الأمريكية �لتي لم تكن جزءً� من �ل�شر�ع.
 وجاء ف���ي ن�ّس �لم���ادة �لثامنة و�لثاثي���ن من ميثاق 
�لموؤتمر: �أّن �لمو�د �لتي تعتمدها �لدول �لم�شتركة �شت�شبح 
�شاري���ة �لمفعول بعد �عتمادها م���ن ِقَبل �لدول كافة، ومن 

�أهمها:
�لتجارة في حو�س �لكونغو. حرية  تقرير  	•

�لكنغو  نه���َري  في  �لماحة  بحري���ة  �اللت���ز�م  	•
و�لنيجر.

�العت���ر�ف بدولة �لكونغو �لحرة، �لتي �شارت  	•
الحقًا من ممتلكات بلجيكا.

ومطاردتها  �لرقي���ق  تجارة  �إلغاء  عل���ى  �لعمل  	•
و�لق�شاء عليها.

�أي���ة دولة حمايته���ا على منطقة  ع���دم فر�س  	•
�شاحلي���ة ف���ي غ���رب �إفريقيا �إال بع���د �لتبلي���غ �لم�شبق 
للدول �الأخ���رى �لموقعة على �التفاق، و�إبد�ء مو�فقتها 

على ذلك.
�إع���ان �لحماية من طرف �لدولة �لم�شتعمرة  	•
عل���ى منطقٍة ما م���ن �لق���ارة �الإفريقية م�ش���روٌط وموقوٌف 

باالحتال �لفعلي لتلك �لمنطقة.
ه���ذ� �لموؤتمر جاء ولي���د فكرة �ألمانية م���ن �لم�شت�شار 
�لد�هي���ة )ب�شمارك(؛ لتعزيز نزعته �لتو�شعية �ال�شتعمارية 

على �أر��شي �لقارة �الإفريقية)2(.

)1( ح�شرته �لواليات �لمتحدة �الأمريكية كماحظ فقط؛ الأنها 
كانت في عزلة.

)2(  هريدي ت�شن )فرغلي علي(، مرجع �شابق، �س.�س )117-
.)121

ت�زيع مناطق �لنف�ذ في �إفريقيا جاء بال�سكل �لآتي: 
منطقة �لنف�ذ �لفرن�سي، وت�سمل: 	•

�شم���ال �إفريقي���ا: �لجز�ئ���ر- تون����س- �لمغرب   -
�الأق�شى- وفز�ن )�إقليم من ليبيا(.

غرب �إفريقي���ا: �ل�شنغ���ال- موريتانيا- مالي-   -
فولت���ا �لعليا- �لنيجر- غيني���ا- �شاحل �لع���اج- �لد�هومي 

)بنين حالّيًا(.
و�ش���ط �إفريقي���ا: �لكونغ���و- �لغاب���ون- ت�شاد-   -

�أوبانجي �شاري )دولة �إفريقيا �لو�شطى حالّيًا(.
�شرق �إفريقيا: �ل�شومال- ومدغ�شقر.  -

�لنف�ذ �لبريطاني، وت�سمل: منطقة  	•
جن���وب قارة �إفريقيا: �أقالي���م جنوب �إفريقيا-   -
نيا�شاند )ماوي حالّيًا(- رودي�شيا )ز�مبيا وزيمبابوي(.
غ���رب �إفريقيا: غامبي���ا- �شير�لي���ون- �شاحل   -
�لذهب )غانا حالّي���ًا(- نيجيريا- وجزء توجو و�لكاميرون 

)�الألمانيَتْين(.
-  �ش���رق �لق���ارة: كيني���ا- �أوغن���د�- �ل�شومال- 

تنجانيقا )تنز�نيا حالّيًا(.
-  �شم���ال �إفريقي���ا: م�ش���ر- برق���ة وطر�بل����س 

)�أقاليم من ليبيا(.
وت�سمل:  �لبلجيكي،  �لنف�ذ  منطقة  	•

- حو�س �لكونغو �لغني؛ باأكمله.
منطقة �لنف�ذ �لألماني، وت�سمل:   	•

�لتناف����س  مي���د�ن  ف���ي  متاأخ���رًة  �ألماني���ا  دخل���ت 
�ال�شتعم���اري؛ �إال �أنها تح�شلت على: توغو، و�لكاميرون في 
�لغ���رب، ومنطقة جنوب غ���رب �إفريقيا )ناميبي���ا حالّيًا(، 
تنجانيق���ا )تنز�نيا حالّيًا( في �شرق �لقارة، باالإ�شافة �إلى: 

رو�ند� وبورندي.
�إيطالي���ا: ه���ي �الأخ���رى دخل���ت متاأخ���رًة في  	•
مي���د�ن �لتناف����س �ال�شتعم���اري، لك���ن وبالرغ���م م���ن هذ� 
��شتطاع���ت �أن تح�ش���ل على: �أجز�ء م���ن �ل�شومال وليبيا، 

و�عتدت على �لحب�شة.
�إ�سباني���ا: بعد �أن فقدت معظ���م م�شتعمر�تها  	•
باأمريك���ا �تجه���ت �إل���ى �إفريقي���ا، و�شيط���رت عل���ى مناطق 
�شعيف���ة، وه���ي: �شبت���ة، ومليلة، و�إقلي���م �لري���ف، و�يفني، 
و�شحر�ء و�دي �لذهب، وغينيا �ال�شتو�ئية، وجزر �لكاناري 
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وفرناندوبو، ور�نوبون، وكلها في �شمال �إفريقيا وغربها.
�لبرتغال: هي �الأخرى بعد �أن �شعف مركزها  	•
�لدول���ي في �لقرن 19م لم يبق لها �شوى: موزنبيق في �شرق 
�لقارة، و�أنجوال- غينيا بي�شاو- وجزر �شاوتومي وبر�ن�شيب، 

و�لر�أ�س �الأخ�شر، ومادير� في غرب �إفريقيا)1(. 
ال�سيا�سة  على  برلين  موؤتمر  تاأثير  �ساد�سًا: 

اال�ستعمارية:
�نته���ى موؤتم���ر برلي���ن بتق�شي���م �إفريقي���ا بي���ن �لدول 
�الأوروبي���ة �لكب���رى، �لت���ي تقا�شم���ت فيه غنيم���ة �لخريطة 
�لجيو�شيا�شي���ة و�القت�شادي���ة، فف���ازت فرن�ش���ا بالن�شيب 
�الأكب���ر من ناحي���ة �ال�شتحو�ذ عل���ى �لم�شاح���ة، وبريطانيا 
فازت بالن�شيب �الأكبر من ناحية �الأقاليم �لغنية بالثرو�ت، 
وتلته���ا كلٌّ م���ن: بلجيكا و�ألماني���ا، وبدرجٍة �أق���ّل �لبرتغال، 
�أم���ا بالن�شبة ل���كلٍّ من: �إ�شباني���ا و�إيطاليا فق���د حازَتا على 
مجموعٍة م���ن �الأر��ش���ي �ل�شحر�وية �ل�شا�شع���ة في �شمال 

�لقارة و�شرقها.
و�ش���ادت تل���ك �الأو�ش���اع حتى قي���ام �لح���رب �لعالمية 

�الأولى)2(.
وكذل���ك كان���ت ق���ر�ر�ت �لموؤتم���ر ذ�ت م�شت���وى عاٍل 
ب�شاأن تج���ارة �لرقيق، �لتي لعبت فيها �ألماني���ا َدورً� كبيرً�، 
وكذلك تن���اول �لموؤتم���ر �لتجارة �لح���رة، و�أي�ش���ًا �لحاجة 
�لملح���ة لتثبيت �الحت���ال في �لم�شتعمر�ت قب���ل �لبدء في 
�شّم غيرها م���ن �لمناطق، الأّن مدة �نعق���اد �لموؤتمر، وهي 
�شت���ة �أ�شهر، قد �شه���دت �أ�شهر عمليات �ل�ش���ّم �ل�شريع في 
تاريخ تق�شيم �لقارة �ل�شمر�ء، وكان ذلك على �أيدي �ألمانيا 
نف�شه���ا، فبينما كان �لموؤتمر جاري �النعقاد �أعلن ب�شمارك 
�أّن حكومت���ه تب�ش���ط حمايته���ا على تلك �الأج���ز�ء من �شرق 
�إفريقي���ا، �لتي ح�ش���ل فيها »ك���ارل بيت���رز« وجماعته على 
معاه���د�ت م�شكوك فيها من زعم���اء مزعومين خال رحلة 
و�ح���دة لم ت�شتم���ر �إال �أ�شابيع قليل���ة، ومن َثّم ب���َد� و��شحًا 

للم�شاركين في �لموؤتمر �أنه البّد من تق�شيم �لقارة كلها.

�لحديث  �إف��ري��ق��ي��ا  ت��اري��خ  ف��ي  ع��ل��ي(،  �ل��ق��وزي )م��ح��م��د    )1(
لبنان،  بيروت-  �لعربية  �لنه�شة  د�ر  من�شور�ت  و�لمعا�شر، 

�لطبعة �الأولى 1426ه�/2006م، �س.�س )117-116(.
)2(  عبد �لعزيز )�إ�شحاق(، مرجع �شابق، �س97.

و��شتط���اع �لمل���ك �لبلجيكي »ليوبلد �لثان���ي« �أن يخرج 
م���ن �لموؤتمر بالن�شي���ب �الأوفر م���ن �أر����س �لكونغو، حيث 
وج���دت �لدول �الأخ���رى نف�شها م�شطرًة �إل���ى تقّبل قر�ر�ت 
�لموؤتم���ر �لخا�ّس بقيام دولة �لكونغو �لح���رة، وعلى ر�أ�شها 
�إد�رة هيئ���ة �لكونغو �الأعل���ى �لتي ير�أ�شه���ا »ليوبلد �لثاني«، 
فبريطاني���ا ��شتول���ت على مين���اء )الجو�س( ف���ي نيجيريا، 
وعل���ى )بيت�شو�ناالند()3(، ول���م توقف �أطماعه���ا عند هذ� 
�لح���ّد حتى �شّمت كّل �أر��شي نيجيري���ا �إلى �أماكها، وكان 
ة للبعث���ة �لك�شفية �إلى  رّد فرن�ش���ا �أنه���ا وجهت عناي���ة خا�شّ

�لكونغو.
وهك���ذ� ترك���زت �تفاقي���ة برلين �لت���ي وقعته���ا �لدول 
�الأوروبي���ة عل���ى حو�س نه���ر �لكونغو �ل�شا�ش���ع، ليتحول �إلى 
منطق���ٍة جدي���دة، �أطلق عليه���ا ��شم: دول���ة �لكونغو �لحرة، 
وبه���ذ� حك���م »ليوبول���د �لثاني« مل���ك بلجيكا دول���ًة تتر�مى 
�أطر�فه���ا �إلى مليون كم مربع، هذ� ما يوؤكده �لموؤرخون: �أّن 
»قر�ر�ت موؤتمر برلين جاءت بمثابة �شهادة ��شتثمار ُمنحت 
�إلى »ليوبولد �لثان���ي«، فحكم بادً�، تبلغ م�شاحتها 70 مّرًة 

قدر م�شاحة بلجيكا، ُحكمًا فردّيًا مبا�شرً�«.
عل���ى ه���ذ� �الأ�شا�س؛ مه���دت �التفاقي���ة لمن���ح �ألمانيا 
�لحري���ة بتو�شي���ع �لن�ش���اط �ال�شتعم���اري ف���ي �إفريقي���ا، ما 
جعله���ا منذ ع���ام 1884م ت�شيطر على مناط���ق و��شعة جّدً� 
ف���ي �إفريقيا، ت�شم���ل: جنوب غرب �إفريقي���ا، وتنجانيقا)4(، 
و�لكامي���رون، وتوجوالن���د)5(، وهليجوالن���د)6( ذ�ت �لموق���ع 

�ال�شتر�تيجي �لمهم بالن�شبة للدفاع �لبحري الألمانيا)7(.

)3(  حالّيًا دولة بوت�شو�نا في �لق�شم �لجنوبي من قارة �إفريقيا.
)4(  حالّيًا دولة تنز�نيا في �شرق �لقارة.

)5(  حالّيًا دولة توغو في غرب �لقارة.
�لتفا�شيل  �أكثر  �إفريقيا،  غرب  جنوب  ناميبيا  دولة  حالّيًا    )6(
�الأربعة  �لدول  و��شتعمار هذه  وتاريخ  و�شكان  حول: جغر�فية 

و�أخرى، �نظر: 
�لعالم  ت��اري��خ  �شكر )م��ح��م��ود(،  �إ���ش��م��اع��ي��ل(،  )�أح��م��د  ي��اغ��ي   -
�الإ�شامي �لحديث و�لمعا�شر،- قارة �إفريقيا- �لجزء �الأول، 
�ل�شعودية،  �لعربية  �لمملكة  �لريا�س-  للن�شر،  �لمريخ  د�ر 

1413ه�/1993م.
)7(  هريدي ت�شن )فرغلي علي(، مرجع �شابق، �س.�س )117-

.)121
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وناق����س �لموؤتمر خال جل�شاته �لرئي�شية م�شاألة حرية 
�لتجارة في نهر �لكونغو، وهي �لم�شاألة �لتي ��شتغرق بحثها 
�أ�شبوعي���ن، و�نتقل �لموؤتمر بعد ذلك �إلى بحث ق�شية حرية 
�لماح���ة في حو����س �لكونغو، و�لنيج���ر، و��شتغرقت �شهرً� 
كام���ًا، ث���م تاأجل���ت �لجل�ش���ات ب�شب���ب �أعياد ر�أ����س �ل�شنة 
�لميادي���ة، وعاد �لموؤتمر لي�شتاأن���ف �أعماله مّرًة �أخرى في 
�ل�شاب���ع من �شهر يناير، حيث بحث ق�شية �شروط �الحتال 
م�شتقب���ًا، وبعد �شدٍّ وجذٍب بين �لوف���ود تّمت �لمو�فقة في 
�لنهاي���ة على �شياغة مو�د �الحت���ال �لفعلي؛ على �أن تكون 

في ف�شٍل م�شتقل من �لمر�شوم �لنهائي.  
ويت�ش���ح جلّيًا �أّن ن�شبة 10% فق���ط من خارطة �إفريقيا 
قبل �نعقاد �لموؤتمر كانت محتلًة من طرف �لدول �الأوروبية، 
وبع���د �نعق���اده تو�شعت م�شاح���ة �الأر��شي �لت���ي ��شتحوذت 
عليها �لدول �الأوروبي���ة �ال�شتعمارية بنحو 80% من م�شاحة 
�لياب�ش���ة عل���ى �لك���رة �الأر�شي���ة، وه���و ما يزيد عل���ى ثاثة 
�أ�شعاف م���ا ح�شلت عليه طو�ل ثاثة ق���رون بعد �لك�شوف 
�لجغر�فية، وبالتالي �أ�شحت كامل �لقارة �الإفريقية تقريبًا 
و�قعًة تحت �ل�شيطرة �ال�شتعمارية، وهذ� �لتكالب نجم عنه 
تحرك �لق���وى �لوطنية �الإفريقية، ومحاول���ة توحيد كلمتها 
مع �لحرك���ات �الإ�شاحية �الإ�شامية، ف�شه���دت �لقارة في 
�لربع �الأخير من �لقرن �لتا�شع ع�شر حملًة م�شعورة متتالية 
على يد �لدول �لم�شتعمرة، في �شّن �لحروب و�ل�شغائن �شّد 
�لق���وى �الإ�شامية، ولم يتوقف �ل�ش���د�م حتى قيام �لحرب 

�لعالمية �الأولى. 
وهكذ� تّم في مدين���ة برلين، ومن دون ح�شور ممثلين 
عن �لدول �الإفريقية، و�شع �أُ�ش�س لتق�شيم �لقارة �الإفريقية، 
ذلك �لتق�شيم �لذي ل���م ي�شع في �العتبار توزيعات �لقبائل 
و�لع�شائ���ر، فح���ّول �إفريقي���ا �إلى وح���د�ت قزمي���ة �شغيرة، 

�شارت �الأ�شا�س للحدود �الإفريقية �لحالية)1(.
ونتيجًة لق���ر�ر�ت ذلك �لموؤتمر �شه���دت �لقارة تكالب 
�ل���دول �الأوروبي���ة عل���ى عقد �تفاقي���اٍت مع زعم���اء �لقبائل 
�الإفريقي���ة، ومم���ا ياح���ظ �أّن قر�ر�ت ه���ذ� �لموؤتمر كانت 
�شّري���ًة ولم تعط لاإفريقّيين �أّي �عتبار، كاأنما �إفريقيا قارة 

)1(  نف�شه.

خالية من �ل�شكان)2(!!
 وم���ن هنا نجد �أّن هذ� �لموؤتمر ق�ّشم �لقارة �الإفريقية 
ب�شكٍل ين�شجم مع مو�قف �لدول �الأوروبية، و�أعطى �لموؤتمر 
�عتر�ف���ًا دولّي���ًا لموقٍف كان موج���ودً� بالفع���ل، حيث بد�أت 
�لدول بعد �لموؤتمر �لتكال���ب �ل�شر�س على �لقارة �الإفريقية 
ب�ش���كٍل عنيٍف و�شري���ع، فاأخذت كلُّ �لقوى تق���ّدم �دعاء�تها 

على مختلف مناطق �لقارة)3(.
وح���رٌيّ �لتنويه ب���اأّن �لفترة ما بي���ن 1870م  و1890م 
كان���ت فت���رة تح���ّول ف���ي �ل�شيا�ش���ة �الأوروبي���ة، �إذ �أعط���ى 
موؤتمر برلي���ن �لثاني �إ�شارة �ل�ش���وء �الأخ�شر للتحرك نحو 
��شتعمار �إفريقيا، و�شقط عن �لدول �الأوروبية قناع �لحماية 
وَن�ْشر �لح�ش���ارة؛ �إلى مطامع �ال�شتح���و�ذ وتحديد مناطق 

�لنفوذ)4(.
وال�سيا�سة  برلين  م��وؤت��م��ر  ت��اأث��ي��ر  ���س��اب��ع��ًا: 
على  االإفريقية  المجتمعات  على  اال�ستعمارية 

الم�ستويين القريب والبعيد:
مما ياحظ جلّيًا �أّن قر�ر�ت موؤتمر برلين لم ت�شع في 
�لح�شبان حق���وق �الإفريقّيين؛ كونها كان���ت �شفقة �شم�شرة 
على ح�شاب �ل�شكان �الأفارقة، الأّن �لدول �الأوروبية تناف�شت 
في �قت�ش���ام �الأر��ش���ي وخير�تها، مع �لتجّن���ب �لودي فيما 
بينه���م على �لوقوع في �شد�ٍم �أو �حتكاٍك ع�شكري من �شاأنه 

�أن يوؤدي �إلى حروب �أوروبية)5(.
وكنتيجٍة لهذ� �لتق�شيم؛ فقد غّير موؤتمر برلين مامح 
�لق���ارة �الإفريقي���ة بعد �أن نّظ���م عمليات �ل�شيط���رة عليها، 
فالتو�ج���د �الإمبريال���ي بها كان له �الأث���ر �ل�شيئ عليها، وهو 
ما تمّثل في هيمنٍة خانقة و��شتغاٍل فاح�س ت�شّبب في �إفقار 
�الأهال���ي �الأفارق���ة، و�أحدث �نقاب���ًا في �شر�ئ���ح �لمجتمع 

)2( �لقوزي )محمد علي(، مرجع �شابق، �س116.
)3( ع���ط���ا �هلل �ل��ج��م��ل )���ش��وق��ي(، ع��ب��د �ل�����رز�ق، �إب��ر�ه��ي��م 
)عبد�هلل(، تاريخ �شمال وغرب �إفريقيا �لحديث و�لمعا�شر، 
جامعة  و�ل��ت��وزي��ع،  و�لن�شر  للطبع  �لجامعية  �لمعرفة  د�ر 

�الإ�شكندرية، جمهورية م�شر �لعربية، �س291.
�لحديث  �إفريقيا  تاريخ  موجز  محمد(،  )في�شل  )4( مو�شى 
�س.�س  1997م،  �لمفتوحة،  �لجامعة  من�شور�ت  و�لمعا�شر، 

.)130-129(
)5(  دياب )�أحمد �إبر�هيم(، مرجع �شابق، �س131.
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�الإفريق���ي؛ بم���ا �أقدم علي���ه من �ش���نٍّ لقو�ني���ن ��شتثنائية، 
وتطبي���ٍق ل�شيا�ش���ة �الأر����س �لمحروقة لمو�جه���ة كّل �أ�شكال 
�لمعار�شة بما فيها �النتفا�ش���ات �الإفريقية، و�تباع �شيا�شة 
»ف���رق ت�شد« ق�ش���د ��شتمالة �لقبائ���ل، وتحويلها �إل���ى �أد�ٍة 
تخدم م�شالحه، وتقف حائ���ًا دون تطور �لحركة �لوطنية 

وتوحيدها)1(.
م�سكلة الحدود:  .1

��شط���رت �ل���دول �الأوروبية لعق���د �لموؤتم���ر�ت لو�شع 
نظ���ام خا�س فيما بينها لتق�شيم �لق���ارة وتحديد حدودها، 
ولع���ّل موؤتم���ر برلين �لثان���ي 1885/1884م م���ن �أهّم هذه 
�لموؤتم���ر�ت، ول���م تنته �آث���اره، وك���ذ� �الأ�ش�س �لت���ي �تبعتها 
�ل���دول �ال�شتعمارية في تق�شيم �لق���ارة �إلى �ليوم، فلم ير�ع 
ف���ي ذلك �أّي تكامل �قت�ش���ادي �أو لغوي �أو ح�شاري، كما �أّن 
�لوطنيي���ن �الأفارقة لم يك���ن له���م �أّي َدور �أو �شوت م�شموع 
في �إن�ش���اء �لحدود، �أو تكوين �لوح���د�ت �ل�شيا�شية �لمكونة 

لدولهم)2(.
فال���دول �ال�شتعمارية، وهي تتقا�ش���م �لقارة �الإفريقية 
�لم�شتعَم���رة، ل���م ت���ر�ع عند ر�ش���م ح���دود �لم�شتعمر�ت ال 
�لعو�م���ل �لجغر�في���ة �لطبيعية وال �لب�شري���ة، و�إنما و�شعت 
ح���دود �لم�شتعم���ر�ت على خر�ئ���ط ف���ي وز�ر�ت �لخارجية 
للدول �ال�شتعمارية وفقًا لخطوط �لطول و�لعر�س �لوهمية، 
وقد �أدى ذلك �إلى تق�شيم �لقبيلة �لو�حدة وتفرعها في �أكثر 
من دول���ة)3(، ما �أدى لظهور م�ش���كات �لحدود �لتي مزقت 
�لقارة �الإفريقية، و�أدخلتها في دو�مة نز�عات ال ح�شر لها 

فيما بين �لدول �لمتجاورة في �لحدود)4(.
ولم ُتعط للدول �الإفريقية �أية فر�شة الإبد�ء ر�أيها- كما 
�أ�شلفن���ا ذك���ره، �أو حتى الإج���ر�ء در��ش���ة ديموغر�فية على 
�شكانه���ا، و�إنما لعبت �لمناف�ش���ة و�لت�شابق لا�شتحو�ذ على 

)1(  بكاي )من�شف(، "�أ�شو�ء على تاريخ �إفريقيا"، د�ر �ل�شبيل 
للن�شر و�لتوزيع، �لطبعة �الأولى 2009م، �س.�س )20-19(.

)2(  عطا �هلل �لجمل )�شوقي(، عبد �لرز�ق �إبر�هيم )عبد�هلل(، 
مرجع �شابق، �س.�س )182-181(.

د�ر  �لمعا�شرة"،  �ل�شيا�شية  "�الأنظمة  )يحيى(،  )3( �لجمل 
�لنه�شة �لعربية للطباعة و�لن�شر، بيروت 1974م، �س69.

)4( عطا �هلل �لجمل )�شوقي(، عبد �لرز�ق �إبر�هيم )عبد�هلل(، 
مرجع �شابق، �س.�س )182-181(.

مناطق �لنفوذ َدورً� مهمًا في تر�شيم حدودها، ويمكن �لقول 
ب���اأّن �لحدود ُر�شمت بالم�شطرة على طاولة �لمفاو�شات في 

برلين �شنة 1885م.
ال�سيا�سية  الخريطة  درا�سة  خالل  من   .2

االإفريقية تت�سح الحقائق االآتية: 
�لتي  �ل�شيا�شية  �لوحد�ت  �أّن ع���ددً� كبيرً� من  	•
�أُن�شئت ال ترق���ى العتبارها دولة؛ الأنها ال تملك كّل مقومات 

�لدولة.
�لدول  بين  للح���دود  �لع�شو�ئي  �لتخطي���ط  �أّن  	•

نَجم عن قيام وحد�ٍت �شيا�شية مجز�أة وم�شطنعة.
بين  �الن�شجام  �لح���دود  و�ش���ع  ُير�ع عند  ل���م  	•

م�شاحة �الأر�س وعدد �ل�شكان.
�لثاني���ة ظهر في  �لعالمية  �لح���رب  بع���د  �أن���ه  	•
�إفريقي���ا �ش���تٌّ و�أربع���ون وح���دة �شيا�شي���ة، منه���ا 13 وحدًة 
�شيا�شي���ة ال يوجد لها منف���ٌذ �إلى �لبحر، بينم���ا عدد �لدول 
�لد�خلية في �لعالم كله )على غر�ر �لقارة �إفريقيا( �إحدى 

ع�شرة دولة؛ بكلٍّ من �أوروبا و�آ�شيا و�أمريكا �لجنوبية.
وق���د ترتب���ت على ه���ذه �لح���دود �لم�شطنع���ة م�شاكل 
عدة بي���ن �لدول، كتحديد �لقبائ���ل لمناطق �لرعي، م�شكل 
��شتغال م�شادر مياه �ل�شرب، وكثيرً� ما تت�شادم �لع�شائر 
ح���ول تحدي���د �لمناط���ق وتعدي ح���دود �لدول���ة �لمجاورة، 
ًة ف���ي مو��شم �لقح���ط و�لجدب)5(، وم���ن هنا ن�شتنج  خا�شّ
�أّن �ل���دول �الأوروبي���ة، وه���ي تتقا�ش���م مناطق �لق���ارة فيما 

)5(  �لقوزي )محمد علي(، مرجع �شابق، �س99.

لعب االستعمار دورًا 
كبيرًا في التقليل من قيمة 

الحضارات والثقافات الوطنية 
في إفريقيا، وبخاصة الثقافة 
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بينه���ا دون مر�عاة �لظ���روف �لطبيعي���ة و�لب�شرية، وزعت 
�لح�ش����س ح�شب رغباته���ا وما يتنا�شب وقوته���ا، ولم تنته 
�آثار موؤتمر برلي���ن �ل�شيئة با�شتق���ال �لم�شتعمر�ت، فلعنة 
�لتق�شي���م �لع�شو�ئي م���ا ز�لت تاحق �ل���دول �الإفريقية في 
�شورة �لن���ز�ع على �لحدود، �أو �ل�شع���ف �القت�شادي �لذي 

يدفع تلك �لدول �إلى �لبحث عن �لتكامل �القت�شادي. 
على  اال�ستعمارية  ال�سيا�سة  تداعيات   .3

المجتمعات في الميدان االقت�سادي:
حتمية �لتو�شع �القت�شادي �الإمبريالي للدول �الأوروبية، 
و�لذي لم تطق �أ�شو�قه ��شتيعابه، جعل من �ل�شروري عليها 
�لبحث عن مناطق نفوذ جدي���دة في �لقارة �الإفريقية، من 
�أج���ل �لتب���ادل �لتج���اري، وبغر�س نه���ب خير�ته���ا، لتمويل 
م�شانعها وم�شاريعها، وهو ما تّم على مد�ر �لقرَنْين �لتا�شع 

ع�شر و�لع�شرين)1(.
كما �أّن تجارة �لرقيق لم يقت�شر تاأثيرها على �لجانب 
�لتج���اري فح�شب، ب���ل تعد�ه �إل���ى جو�نب متع���ددة �أخرى:  
كاالقت�شادي���ة و�الجتماعي���ة، فالنق�س �لحاّد ف���ي �لعمالة 
�الإفريقي���ة د�خلّي���ًا جع���ل �لق���ارة تتاأخر ع���ن نظير�تها في 
ًة في  ��شتثم���ار مو�رده���ا �القت�شادي���ة فترًة طويل���ة، وخا�شّ
مج���ال �لزر�عة، حيث �أدى ه���ذ� �لنق�س �إلى تخّلف �الإنتاج 
وزو�ل �لِحَرف، و�لمعروف عن مرتزقة تجارة �لرقيق �أنهم 
كانو� ينتقون �ليد �لقوية و�ل�شاّبة من �لجن�َشْين، على عك�س 
�ل�شي���وخ، مما �أّثر بالدرجة �الأولى في تطّور �الأجيال حينها، 

وبالتالي �أُهملت �الأر��شي �لزر�عية �لمحلية)2(.
م�سكلة التخلف االجتماعي:  .4

نظرً� لل�شيا�شات �لتي �تبعها �لم�شتعمرون في �إفريقيا، 
و�لت���ي ترمي �إلى �إبقائها متخلفًة ع���ن ركب �لدول �لغربية، 
فق���د �أ�شبحت تعان���ي من �لتخل���ف �الجتماع���ي و�لثقافي، 

ومن �أبرز مظاهره:

لل�شحافة  �ل��وط��ن  د�ر  �ل��ث��روة،  نقمة  )ح��م��زة(،  ح��دو���س    )1(
2017م،  يناير  �الأول��ى،  �لطبعة  �لمغرب،  و�لن�شر،  و�لطباعة 

�س64.
ندوة  وقائع  ودر��شات-  بحوث  �إفريقيا-  في  �لرق  م�شاألة    )2(
تون�س  و�لعلوم،  و�لثقافة  للتربية  �لعربية  �لمنظمة  �أقامتها 
للتربية  �لعربية  �لمنظمة  مطبعة  27-1985/07/29م، 

و�لثقافة و�لعلوم، 1989م، �س99.

�نت�ش���ار �لع���اد�ت و�لتقاليد �لدخيل���ة �لمنافية   -
للدي���ن �الإ�شامي، كالو�ش���م على �الأج�شام وم���ا ي�شّببه من 
�أمر�����س، و�إذك���اء نع���ر�ت �لتمييز �لعرقية، م���ع بّث �لوهم 
في �لتب���رك باالأ�شرح���ة و�لتخويف �لعقائ���دي بالخر�فات 

و�الأ�شاطير.
�لتباي���ن �ل�شارخ في تكوي���ن �لمجتمع؛ بظهور   -

�لطبقية بين �أفر�د �لمجتمع �لو�حد.
-  تف���كك �لرو�بط �الأ�شرية بي���ن �أفر�د �لعائات 

و�لقبائل؛ بتعميق فكرة �لحدود.
وق���د خّل���ف �ال�شتعم���ار حزم���ًة م���ن �لم�ش���اكل، منها 
�الأمر�����س �لمعدية نتيجة �الإباحية �لموؤدية �إلى �لوفاة، مثل 
�ل�شفل����س، وكذل���ك �لماريا نظرً� لنق�س �لت���د�وي، ب�شبب 
�نخفا����س �لم�شت���وى �ل�شح���ي، ومن �أب���رز �أ�سب���اب هذ� 

�لتخلف �ل�سحي: 
�نخفا�س م�شتوى �لمعي�شة و�شوء �لتغذية.  -

�لجه���ل بو�شائ���ل �لوقاي���ة و�لمب���ادئ �ل�شحية   -
�لعاّمة.

قلة و�شائل �لعاج �الأولية.  -
نق�س �لفرق �ل�شحية و�لطبية �لموؤهلة)3(.  -

ومن �الآثار �لتي تركها �ال�شتعمار �الأوروبي في �إفريقيا 
»�لتفرق���ة �لعن�شرية«، وه���ي من �لم�ش���كات �لعنيفة �لتي 
عانى منها �الأفارقة في جمهورية جنوب �إفريقيا، خ�شو�شًا 
بع���د �أن تخّل�شت رودي�شيا �لجنوبي���ة )زيمبابوي( من هذه 

�لم�شكلة بعد قيام �لحكومة �لوطنية فيها.
وتق���وم �ل�شيا�شة �لت���ي تتبعها حكومة جن���وب �إفريقيا 
عل���ى �أ�شا����س تق�شيم �ل�شك���ان ح�شب لون �لب�ش���رة، فهناك 
�لم�شتوطن���ون �لبي�س �لذي���ن يتمتعون بامتي���از�ت عديدة، 
وهناك �لملونون وهم ف���ي �لمنزلة �لثانية، ثم يليهم �ل�شود 
عل���ى �لرغم م���ن �أنهم يمّثل���ون �الأغلبية �لوطني���ة �أ�شحاب 
�لبل���د �الأ�شلّيين، فاإنهم محرومون م���ن �لحقوق �لتي تتمتع 

بها �لعنا�شر �الأخرى.
ة  �ش���ت �لحكومة لل�شود �أحي���اء �شكنية خا�شّ وقد خ�شّ
بهم، ُعرفت بالمعازل، وحّرمت عليهم مغادرتها، كما حّرمت 
�شة لهم،  عليهم ��شتعمال و�شائل �لمو��شات غير �لمخ�شّ

)3(  �لقوزي )محمد علي(، مرجع �شابق، �س99.
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�شة للبي�س �أو  كم���ا حّرمت عليهم دخول �لم�ش���ارح �لمخ�شّ
فنادقه���م، و�متد �لف�ش���ل بين �الأجنا�س �إل���ى عدة مر�فق، 
كالم�ش���ارف و�لمكاتب وغيرها، وكذل���ك �متد �لتمييز �إلى 
�لتعلي���م و�لم�شت�شفي���ات و�لمحاك���م... وق���د �ش���درت عدة 

قو�نين لتنظيم هذه �الأو�شاع �لغريبة.
وعل���ى �لرغ���م م���ن �لمقاوم���ة �لبطولي���ة لاأفارقة في 
�شبي���ل ح�شولهم عل���ى حقهم �لطبيعي ف���ي بادهم، وعلى 
�لرغ���م م���ن ��شتنك���ار �ل���دول �لمتح�ش���رة كله���ا و�لهيئات 
�لعالمي���ة لهذ� �لمظه���ر �لعن�شري �لبغي�س، �ل���ذي ال يقّل 
ب�شاعًة ع���ن �لرق، فهو ��شترقاق في �شورٍة جديدة، و�إهد�ر 
لحق���وق �أ�شحاب �لب���اد �الأ�شلّيي���ن و�آدميته���م، في �شبيل 
رفاهي���ة و�شي���ادة وتعال���ي �لم�شتعمري���ن �لدخ���اء)1(، ل���م 
ت�شتجب حكوم���ة �لتمييز �لعن�شري، ولم تنته هذه �لماأ�شاة 

�إال بعد فترة ع�شيبة.
ه���ذه بع�س �لم�شكات �لتي تو�جهها �لدول �الإفريقية، 
وهي م�شكات متر�شبة م���ن �ال�شتعمار، ولعل تكاتف �لدول 
�الإفريقي���ة وت�شامنه���ا، وفهمها لحقيقة ه���ذه �لم�شكات، 
ه���و �ل�شبي���ل �ل�شليم لح���ّل ه���ذه �لم�شكات، حت���ى ال تتيح 
�أية فر�ش���ة لل���دول �ال�شتعمارية �النتهازي���ة ال�شتغال هذه 
�لظ���روف �لتي تمّر به���ا �لدول �الإفريقي���ة لتحقق �أطماعها 

�ال�شتعمارية بطرٍق وو�شائل جديدة)2(.
وتح���ت ه���ذه �لممار�ش���ات و�لموؤث���ر�ت �لو�ف���دة على 
�لحياة �الإفريقي���ة، بمختلف �شورها، ن�ش���اأ مجتمٌع �إفريقي 
ال ه���و بالمحافظ على عاد�ته وتقالي���ده وُنظمه �الجتماعية 
و�ل�شيا�شي���ة، وال ه���و بال���ذي تح���ول �إل���ى مجتم���ٍع غربي �أو 
�شب���ه غربي، فق���وة هذه �الآث���ار �الأوروبية تتف���اوت درجاتها 
م���ن �لم���دن لاأرياف، وم���ن �لمتعلمين �إل���ى غيرهم، ومن 
�لذي���ن �عتنقو� �لم�شيحي���ة �إلى �لذين بقو� عل���ى وثنيتهم، 
وبع�س �الأو�شاط غزتها هذه �لموؤثر�ت �الأوروبية، و�نت�شرت 
ب�شرع���ٍة فيها، مم���ا جعل �لمفكرين م���ن �الأفارقة في حيرٍة 
م���ن �أمره���م، ولم ُيت���ح له���م �لوقت �لكاف���ي للتميي���ز بين 

-158( �س.�س  �شابق،  مرجع  �إبر�هيم(،  )�أحمد  دي��اب    )1(
.)159

�إب��ر�ه��ي��م  �ل�����رز�ق  �ل��ج��م��ل )���ش��وق��ي(، ع��ب��د  )2(   ع��ط��ا �هلل 
)عبد�هلل(، مرجع �شابق، �س.�س )415-414(.

عنا�شره���ا �ل�شالح���ة و�لطالحة، مما جعله���م ي�شيرون مع 
�لتي���ار �لج���ارف دون �لتمكن من �ل�شيط���رة عليه، وهذ� ما 

يف�ّشر لنا �لتناق�س �لذي بد�أ غد�ة �ال�شتقال)3(.
م�سكل التخلف الثقافي:  .5

�ل���دول �ال�شتعماري���ة  وعل���ى ه���ذ� �الأ�شا����س ر�شم���ت 
�الأوروبية �شيا�شتها في �إد�رة �شوؤون م�شتعمر�تها، فا�شتغلت 
�لم�شتعم���ر�ت �أ�ش���و�أ ��شتغ���ال، ��شتغل���ت �الأر����س وما في 
باطنه���ا من ثروة، وما فوقها م���ن �شكان، لتحقيق �لرفاهية 

لاأوروبّيين �لم�شتعمرين.
وف���ي خ�شم �ل�شيا�ش���ات �ال�شتعماري���ة �الأوروبية ده�س 
�لم�شتعم���رون عل���ى كّل ما هو �إفريقي من ع���اد�ٍت وتقاليد، 
وحاول���و� محو ما يربط �الإفريقي بما�شيه من ح�شارٍة ولغٍة 
وتقالي���د، وقد �ختلف���ت �ل�شيا�شات �ال�شتعماري���ة في قوتها 

�لتي مار�شت بها تعاملها مع �الأفارقة)4(.
ولق���د لعب �ال�شتعمار دورً� كبي���رً� في �لتقليل من قيمة 
ٍة  �لح�ش���ار�ت و�لثقاف���ات �لوطني���ة ف���ي �إفريقي���ا، وبخا�شّ
�لثقاف���ة �لعربي���ة �الإ�شامي���ة، بم���ا ��شتخدمه م���ن بر�مج 
و�شيا�شات ترمي �إلى ن�شر �لثقافة �لغربية و�للغات �الأجنبية، 
وقام���ت �لموؤ�ش�ش���ات �لتن�شيري���ة �لتي �شحب���ت �ال�شتعمار 
ور، وقد كان���ت تجد �لدع���م من �ل���دول �لغربية  به���ذ� �ل���دَّ
و�لكنائ�س �لعالمية، فاأقامت �لمد�ر�س �لتي كان هّمها �الأول 
تن�شير �الأجيال �لجديدة، فكانت لذلك مو�شع �لتحفظ من 
�لم�شلمي���ن �الأفارقة، فحجبو� �أبناءهم عنها، و�نقطعو� عن 
�لتعليم، وعملو� بالرعي �أو �لزر�عة، فلما ��شتقلت �لباد لم 
يكن هناك متعلمون لتولي �لوظائف �لحكومية وتولي �لحكم 
�إال �لجي���ل �لذي �أعّده �ال�شتعمار عل���ى �شورته، وهكذ� فَقَد 
بع�س �الأفارق���ة �شخ�شيتهم �لثقافي���ة، و�غتربو� عن منابع 
ح�شارتهم، مم���ا يف�ّشر لنا �أّن �ل���دول �ال�شتعمارية �تخذت 
�ش���اح �لثقافة كو�شيلة للت�شلط �ال�شتعماري، لتثبيت دعائم 

��شتعمارها �ل�شيا�شي)5(.
هك���ذ� غّي���ر موؤتمر برلي���ن �لمامح �لرئي�شي���ة للقارة 
�الإفريقية بعد �أن نّظم عمليات �ل�شيطرة عليها، وال ريب في 

)3(  دياب )�أحمد �إبر�هيم(، مرجع �شابق، �س158.
)4(  �لقوزي )محمد علي(، مرجع �شابق، �س.�س )182-181(.

)5(  مو�شى )في�شل محمد(، مرجع �شابق، �س161.
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�أّن �ل�شيا�شة �الأوروبية �لمنبثقة عن ذلك �لموؤتمر كان 
له���ا �أوخم �لعو�ق���ب، وكانت �أحد �الأ�شب���اب �لحقيقية 
في تخّل���ف �لمجتمع���ات �الإفريقية �جتماعّي���ًا، ومنها 
زيادة حجم م�شاكل �لاجئين و�لمهّجرين، مع تنامي 
ظاه���رة �لفقر و�الأمي���ة و�الأمر��س و�الأوبئ���ة �لفتاكة، 
وظهور �شيا�شة �لتمييز �لعن�شري، وخلق �أزمة �لُهوّية، 
وتر�شي���خ �ل�شيا�ش���ة �لعن�شرية، وظه���ور نخبة مو�لية 
لا�شتعم���ار، و�النحال �لخلقي، و�لترويج لفكرة رقي 
�لجن�س �الأوروب���ي �لم�شتعِمر على غيره من �الأجنا�س، 
وخ�شو�ش���ًا �ل�شع���وب �ل�ش���ود�ء، وغيره���ا �لكثير من 
�الأعم���ال �لق���ذرة و�لجر�ئ���م �لوح�شية �لت���ي �رتكبها 
�الأوروبي���ون من مختلف �لجن�شي���ات، وخير دليل على 
ذل���ك �لن�شاط �ال�شتعم���اري �لفرن�ش���ي �لب�شع و�الأكثر 
جرمًا وعنفًا في �لجز�ئر، وفي �شمال �إفريقيا وغربها 
وو�شطه���ا، وال نن�ش���ى �أطم���اع �ال�شتعم���ار �لبريطاني 
�إفريقي���ا وجنوبه���ا وغربه���ا  و�أعمال���ه �لخبيث���ة ف���ي 
و�شرقه���ا، وتعتبر ق�شة �ال�شتعم���ار �لبلجيكي للكونغو 
من �أبرز �الأمثلة على خ���د�ع �الأوروبّيين وتنكرهم لكّل 
�لقي���م �الإن�شانية، وكان هذ� من �لعو�م���ل �لتي �أثارت 

�الإفريقّيين �شّد �لدخاء و�الأجانب.
لق���د بقيت مامح هذه �الآث���ار �ل�شلبية �لمحددة، 
وبدرج���اٍت متفاوت���ة، حت���ى بع���د ��شت���رد�د �الأفارق���ة 
لباده���م باال�شتق���ال �لوطن���ي، وخ���روج �ال�شتعمار 
وتول���ي �لوطنّيي���ن �ل�شلط���ة، فقد و�جهته���م �لم�شاكل 
�لمتع���ددة �لتي هي باالأ�شا�س من مخلفات �ال�شتعمار، 
مث���ل م�شاكل �لح���دود �لم�شطنعة، وم�ش���اكل �لتخلف 

�القت�شادي و�الجتماعي و�لثقافي.
�إذن؛ تل���ك ه���ي �لظاه���رة �ال�شتعماري���ة، ظاهرة 
عدو�ني���ة ت�شلطي���ة و��شتغالي���ة، �لتي حف���زت �لدول 
�الأوروبي���ة على �ال�شتعم���ار، و�أدت �إل���ى �شقوط معظم 
قارة �إفريقيا تحت �شيطرتها لفترٍة طويلة من �لزمن، 
نتج عنها بوؤ�شها و�شقاوؤها وتخلفها عن ركب �لح�شارة 
و�لتق���ّدم، وكّل �لم�ش���اكل �لتي تتخبط فيه���ا �الآن بعد 
�أن تح���ررت، وذل���ك- ب���ا �ش���ك- يتنافى م���ع مبادئ 
�لحرية و�الإخاء و�لم�شاو�ة �لتي نادى بها رو�د �لع�شر 

�لحديث في �أوروبا نف�شها)1(.
الخاتمة: 

مم���ا �شب���ق �أ�شتخل�س جمل���ًة م���ن �ال�شتنتاجات، 
وجب علّي �لوقوف عندها، وتتمثل في:

�أوًل: مم���ا ز�د من ح���ّدة �لتناف����س �ال�شتعماري 
�شع���ي كّل دولة �إل���ى بناء �إمبر�طوري���ة �شا�شعة، و�أمام 
�لق���ارة  �لتناف����س �ال�شتعم���اري عل���ى  �زدي���اد ح���ّدة 
�الإفريقية �رتاأت �لدول �لمتناف�شة �شرورة عقد موؤتمر 
دول���ي تناق�س فيه كاف���ة �التجاهات ومختل���ف �لزو�يا 
�لت���ي يمكن عل���ى �أ�شا�شها �أن تبد�أ مرحل���ة توزيع هذه 
�لق���ارة وو�ش���ع »فر�م���ل« ل�شر�هي���ة بع����س �لمحتلين 
�الأو�ئل دون �عتباٍر ل�شعوبها، فانتهزت �لدول �الأوروبية 
عملي���ة عق���د �لمعاه���دة )�لبريطاني���ة- �لبرتغالية( 
ف���ي 1884/02/26م لتكون ذريعًة نح���و �لدعوة لعقد 

�لموؤتمر، ولتحديد »قو�عد �لعمل«.
ثانياً: �أّن موؤتمر برلين قد ق�ّشم �لقارة �الأوروبية 
ب�ش���كٍل ين�شج���م م���ع مو�قف �ل���دول �الأوروبي���ة، ومنح 
�لموؤتم���ر �عتر�ف���ًا دولّيًا لو�ش���ٍع كان موج���ودً� بالفعل 
»�شرعية �الأقوى، ولي�س �شرعية دولية«؛ الأنه لم ت�شارك 

فيه دول �لعالم �لثالث.
ثالث���اً: �أّن موؤتم���ر برلي���ن ج���اء تتويج���ًا لجه���ود 
ومح���اوالت �لقوى �الأوروبية لتنظي���م عمليات �لتكالب 
و�ل�شيطرة على �لقارة �الإفريقية، ويعتبر هذ� �لموؤتمر 
خاتم���ة �لمط���اف لذل���ك �ل�ش���ر�ع �لدول���ي على تلك 
�لقارة، كم���ا �أنه ثمرٌة من ثمار �لدبلوما�شية �الأوروبية 
في تكالبه���ا لل�شيطرة على �لق���ارة برّمتها، ففي �شنة 
1893م، �أي بع���د عقٍد و�حد م���ن موؤتمر برلين، كانت 
كّل �لق���ارة ق���د ت���ّم �قت�شامها بي���ن �لق���وى �الأوروبية، 
و�نخف�ش���ت ن�شب���ة �لم�شاحة �لم�شتقل���ة فيها من %95 

عدو�نية  ظ��اه��رة  �ال�شتعماري  �لتو�شع  )ج��م��ال(،  قنان    )1(
ت�شلطية و��شتغالية، �أعمال �لملتقى �لدولي حول: �ال�شتعمار 
�لهيلتون  فندق  �ل�شيا�شي،  و�لجدل  �لتاريخية  �لحقيقة  بين 
02-2006/07/03م، من�شور�ت وز�رة �لمجاهدين، �لجز�ئر 
2007م، جمع وتن�شيق �لمحا�شر�ت من قبل: �لمركز �لوطني 
نوفمبر  �أول  وث��ورة  �لوطنية  �لحركة  في  و�لبحث  للدر��شات 

1954م، �س55.
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في �شنة 1885م �إلى 8% في �شنة 1910م.
ر�بع���اً: لقد تمّك���ن �ال�شتعم���ار �الأوروبي من قهر 
�لكثير من مناطق �لعال���م، و�إخ�شاعها له مهما كانت 
درج���ة عزلتها ومناعتها، ومقاومته���ا، و�نغاقها على 
نف�شه���ا، فتاأثير موؤتمر برلي���ن و�ل�شيا�شة �ال�شتعمارية 
على �لمجتمعات �الإفريقي���ة نجم عنه عدة ممار�شات 
�نتهت بق�شة �ل�شر�ع �الأوروبي على �إفريقيا، كما نتج 
عنه عدٌد من �لمخلفات �لت���ي �نعك�شت عليه بال�شلب، 
و�لت���ي ظل���ت بع����س �آثاره���ا �ل�شيا�شي���ة و�القت�شادية 

و�الجتماعية و�لثقافية �إلى يومنا هذ�، ومنها:
�القت�ش���ادي  �لتط���ور  حرك���ة  توق���ف   -
للم�شتعمر�ت، �أو كادت �أن تتوقف، جر�ء نهب �لثرو�ت 
وجعله���ا م���وردً� للم���و�د �لخ���ام، و�شوق���ًا للمنتج���ات 
�الأوروبي���ة، ف�شع���ت هذه �ل���دول دون ه���و�دٍة �إلى نهب 
و��شتن���ز�ف مق���در�ت ومخ���زون �ل���دول �لم�شتعَمرة، 
م���ن طاق���ٍة وم���و�د �أولية وزر�عي���ة به���دف �إخ�شاعها 
و�إفقارها، بغي���ة ب�شط �لهيمنة على �أ�شو�قها �لد�خلية 
و�إغر�قها بمنتجاتها �ال�شتعمارية مع فر�س �ل�شر�ئب 
و�لر�ش���وم �لجائ���رة، وبالتالي تتّم عرقل���ة عجلة �لنمو 
�القت�شادي و�الجتماعي للدول �لم�شتعَمرة، وتحويلها 
���ة بالدول���ة �لم�شتعِمرة،  �إل���ى مج���االٍت حيوي���ة خا�شّ
�أي بتفكي���ك �لبني���ة �القت�شادي���ة �لمعا�شي���ة، و�إلحاق 
ورب���ط �ش���وق �لم�شتعَمرة ب�ش���وق �ل���دول �لم�شتعِمرة، 
حيث تحول���ت �لم�شتعم���ر�ت بكّل ما فيها م���ن ثرو�ٍت 
لخدم���ة م�شالح �لدول �الأوروبي���ة على �لمدى �لبعيد، 
و�مت�شا����س ث���رو�ت �لب���اد �لم�شتعَم���رة، وبالتال���ي 
وج���دت دول �لعال���م �لثال���ث ع�شية �نته���اء �ال�شتعمار 

نف�شها تحت مير�ٍث ��شتعماري ب�شورته �لتقليدية.
عندم���ا ق���ام �ال�شتعمار في بع����س �لباد   -
ب�ش���ّق �لط���رق وتمهيده���ا، و�إن�ش���اء بع����س �لم�شانع 
بعملي���ة  �أ�شا�ش���ًا  مرتبط���ًا  ذل���ك  ك���ان  و�لمو�ن���ئ، 
�ال�شتغال �القت�ش���ادي لتلك �لباد لم�شلحة �لدول 
�ال�شتعماري���ة، ول���م يك���ن مق�شودً� ب���ه خدمة �لباد 

�لمحتلة نف�شها.
�لج�ش���ع �ال�شتعم���اري با�شتغ���اٍل مبا�ش���ٍر   -
للمناط���ق �ل�شاحلي���ة؛ باعتباره���ا محط���ات وبو�ب���ات 

مفتوح���ة عل���ى �أوروب���ا لنق���ل �لخي���ر�ت �الإفريقي���ة، 
و�لتزود بالمعد�ت �لحربي���ة و�لجند، ودخول �لبعثات 
�لتب�شيري���ة، مما جع���ل تلك �لمناطق تك�ش���ب �لريادة 
و�لت�شاع���د في �لنفوذ، مع �إهمال �ال�شتعمار للمناطق 
�لد�خلية �لتي طبق عليها بح���ّدٍة �شيا�شاته �لتع�شفية، 

�لتي ز�دتها تهمي�شًا وفقرً�.
�لحدودي���ة  �لنز�ع���ات  وتغذي���ة  �شح���ن   -
�لمتاخمة لل���دول في �لق���ارة �الإفريقي���ة، بغر�س زرع 
�لجيو�شيا�شي���ة،  �لخارط���ة  مام���ح  لتغيي���ر  �لفتن���ة 
و�لتكالب عليها مع ب�شط مطامعها عليها، لا�شتحو�ذ 
عل���ى نقاط �لنفوذ فيها، و�إثارة �لح�شا�شية و�لعدو�نية 
فيما بينها، وما ز�لت ق�شي���ة �لحدود ب�شكلها �لر�هن 

�أحد مظاهر �لموروث �ال�شتعماري �لمتاأزم.
ُبعي���د  �لمت���اأزم  �ال�شتعم���اري  �لم���وروث   -
�ال�شتق���ال؛ �أوجب �النهي���ار و�لا��شتقر�ر في �لحياة 

�ل�شيا�شية )مرحلة فر�غ(.
�أّما ثقافّيًا؛ فق���د د��س �ال�شتعمار �الأوروبي   -
على �لكثير من �لتقاليد و�لمعتقد�ت �الإفريقية، وعمد 
�ال�شتعماري���ون �إلى �لق�ش���اء على �لت���ر�ث �لح�شاري 
�الإفريقي ومميز�ته، وطم����س معالم �شخ�شيته، وزرع 
مجتم���ع غري���ب ودخيل ف���ي عاد�ت���ه و�أ�شل���وب حياته 
و�أخاقه في �لمجتمع، بتطبيق ُنُظم �لتعليم �الأوروبية، 
بهدف �لدمج بالتذويب �لثقافي، و�لعمل على �لق�شاء 
على كّل ما يربط �لم�شتعَمرين بما�شيهم، حيث يتعّلم 
ف���ي مد�ر����س �ال�شتعمار �أن���ه ال تاريخ ل���ه، و�أّن جدوده 
وزعم���اءه �لقد�مى كانو� بر�برًة متوح�شين، ولقد قّدم 
�ال�شتعم���ار ل�شعوب �لم�شتعمر�ت َقْدرً� قليًا من �لعلم 
و�لثقاف���ة، وهو �لقدر �لذي ر�أى �أن���ه �شيجعل من هذه 
�ل�شع���وب �آالت ترتب���ط م�شالحها بعجل���ة �ال�شتعمار، 
وتّم �إ�شعاف �لثقافات �لمحلية، وجرى تغريب �لحياة 

�لثقافية و�لتعليم، بل و�الأ�شاليب �لمعي�شية �أي�شًا.  
���ٍة  وبخا�شّ �الأوروبي���ة،  �ل���دول  ب���د�أت  خام�س���اً: 
فرن�شا وبريطانيا، بع���د �لموؤتمر بالتكالب على �لقارة 
�الإفريقية ب�شكٍل �شريع، مما وّلد �الحتكاك بينها وبين 
�لق���وى �لوطني���ة و�الإ�شامي���ة �الإفريقي���ة �لمعار�ش���ة 

لا�شتعمار �
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تجليات القوة الناعمة اإليرانية
في غرب إفريقيا

اأ. جهاد عمر الخطيب
للدرا�س�ات  الأه�رام  بمرك�ز  م�س�اعد  باح�ث 
ال�سيا�س�ية وال�س�تراتيجية،  - باحث ماج�ستير 

في ال�سوؤون الإفريقية، جامعة القاهرة

محاولت�ه الفكرية باإ�س�دار كتاب�ه )القوة 
ال�سيا�س�ة  ف�ي  للنج�اح  و�س�يلة  الناعم�ة: 

الدولية()1(.

 Joseph S. Nye Jr, Soft Power: The Means )1(

المفك�ر ال�سيا�س�ي الأمريك�ي داأب 
بل�ورة  عل�ى  ن�اي«  »جوزي�ف 
مفه�وم »الق�وة الناعم�ة« من�ذ نهاي�ة العق�د 
الثام�ن م�ن الق�رن المن�س�رم، وق�د ُتّوج�ت 
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ويتمحور مفهوم �لق���وة �لناعمة، وفقًا الأطروحات 
ناي، حول �ل�شيا�شات �لت���ي تنتهجها �لدولة، و�الأدو�ت 
�لت���ي ت�شتخدمها في مج���ال �شيا�شتها �لخارجية، بغية 
�لتاأثير في �شلوك �لدول �الأخرى �لم�شتهدفة بما يت�شق 
وم�شالح �لدولة باتخاذ �الإقن���اع، ال �لجبر �أو �الإكر�ه، 
ج  �شبيًا لذلك. فجاذبي���ة �لمنظومة �لثقافية �لتي تروِّ
لها �لدولة على �ل�شاحة �لدولية ُت�شهم في بلورة �شورة 
ذهني���ة Stereotype �إيجابية عنه���ا، �الأمر �لذي 
د لتوطئة نفوذ �لدولة »�ل�شلب«  ���ر بيئًة مائمة تمهِّ يوفِّ
ْيه �لع�شكري و�القت�شادي في �لدول �لم�شتهدفة.  ب�شقَّ

وق���د د�أب���ت �إي���ر�ن، من���ذ �نفتاحه���ا عل���ى �لقارة 
�الإفريقي���ة، ف���ي منت�ش���ف �لعق���د �الأول م���ن �الألفي���ة 
�لجديدة، على توظيف �أدو�ت قّوتها �لناعمة و�ل�شلبة، 
في ��شتر�تيجيٍة متكاملة �الأركان، الأجل تدعيم نفوذها 

على �ل�شاحة �الإفريقية.
وف���ي هذ� �لمق���ال؛ ت�شلي���ٌط لل�شوء عل���ى مظاهر 
وتجّلي���ات �لق���وة �لناعم���ة �الإير�ني���ة ف���ي �إقليم غرب 
�إفريقي���ا، م���ن خ���ال مناق�ش���ة جمل���ة م���ن �لمحاور، 
���ه �الإير�ني تجاه �إفريقيا جنوب  ز�ت �لتوجُّ �أولها: محفِّ
�ل�شح���ر�ء ب�شفٍة عامة، وفي �لقلب منها: �إقليم غرب 
�إفريقي���ا، و�ل���ذي تتجلَّى في���ه تاأثير�ت �لق���وة �لناعمة 
. �أم���ا �لمحور �لثان���ي: فهو معني  �الإير�ني���ة �أّيم���ا تجلٍّ
بتناُول �أبرز نماذج �لق���وة �لناعمة �الإير�نية في �لدول 
�لقابع���ة بالغ���رب �الإفريق���ي. وُيْخَتت���م �لمق���ال بطرح 
تد�عي���ات �لقوة �لناعمة �الإير�ني���ة �لتي تلقي بظالها 

على �أمن �الإقليم و��شتقر�ره.  
�سوب  االإي��ران��ي  ه  التوجُّ محّفزات  اأواًل: 

اإقليم غرب اإفريقيا:
�إنَّ �لحدي���ث عن �لمار�ثون �ل���ذي تخو�شه �إير�ن، 
�إل���ى جانب قوى �إقليمي���ة �أخرى، ب�ش���ورٍة جلّية خال 
�ل�شن���و�ت �لقليل���ة �لما�شي���ة على �ل�شاح���ة �الإفريقية، 
خ�شو�شًا �إذ� �قت�شر �لحديث على دول �إفريقيا جنوب 
 ، Sub-Saharan Africa: SSA ل�شحر�ء�

 To Success In World Politics (New York:
.(Public Affairs, 2004

بغي���ة توطئة نفوذها �لثقاف���ي و�الأيديولوجي من خال 
ل في مجملها �لقوة �لناعمة �الإير�نية  �أدو�ت عدة، ُت�شكِّ
ف���ي �إفريقي���ا، الب���ّد �أن ُيْفه���م ف���ي �شي���اق �لمحدد�ت 
ه���ات �ل�شيا�ش���ة �لخارجي���ة �الإير�ني���ة  �لحاكم���ة لتوجُّ
تج���اه �لق���ارة، �أو بمعن���ى �آخ���ر �الأ�شب���اب �لت���ي تدفع 
�إي���ر�ن للُم�ش���ي قدمًا ف���ي تثبيت دعائ���م دبلوما�شّيتها 
�لن�شط���ة ف���ي �إفريقي���ا، �ش���و�ء �نتهج���ت �أدو�ت �لقوة 
 Hard أو �لقوة �ل�شلبة� Soft Power لناعم���ة�
Power، �أو �لجمع بينهما في ��شتر�تيجيٍة متكاملة، 
.Smart Power أو ما بات ُيْعرف بالقوة �لذكية�

ز�ت �أربع���ة رئي�شية، ياأتي في مقدمتها:  وهي محفِّ
�لرغب���ة �الإير�نية ف���ي �لفكاك م���ن �أَ�ْش���ر �لعزلة �لتي 
ُفِر�ش���ت عليه���ا من���ذ قي���ام �لجمهوري���ة �الإ�شامي���ة 
�الإير�ني���ة بنهاية �لعقد �ل�شابع م���ن �لقرن �لمن�شرم، 
وق���د نبع���ت تل���ك �لعزل���ة ب�ش���كٍل رئي����س م���ن �شل�شلة 
�لعقوب���ات �الأمريكي���ة �لمفرو�ش���ة عل���ى طه���ر�ن منذ 
ع���ام 1980م، و�لت���ي �أتت في بادئ �الأم���ر على �شاكلٍة 
َع���ت قي���وٌد ع���دة عل���ى �لمبادالت  �قت�شادي���ة؛ �إذ ُو�شِ
�لتجارية، و�ل�شادر�ت �لنفطية، و�ال�شتثمار�ت، ف�شًا 
ع���ن تجميد �الأ�شول وحظر �ل�شف���ر، وذلك على خلفية 
هتها و��شنطن لطه���ر�ن بدعم »�الإرهاب  �تهام���ات وجَّ

أماطت إيران اللثام عن 
أكبر مشروع لنشر التشيع 
في إفريقيا، في مايو عام 
2016م، في نحو 30 

 إفريقية، تحت عنوان 
ً
دولة

»الدعوة والترويج ونشر 
التشيع، والتعريف باإلمام 
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�لدول���ي«، �نته���اًء بقط���ع �لعاق���ات �لدبلوما�شية بين 
�لدولَتْي���ن، لت�شه���د �لعاق���ات �الأمريكي���ة– �الإير�نية 
م و�ن�شد�د �الأف���ق عبر �الإد�ر�ت  ق���درً� كبيرً� من �لت���اأزُّ
�لمتعاقبة على �لبيت �الأبي�س؛ بدءً� من كلينتون وحتى 

�للحظة �لر�هنة. 
ف �إلى ذلك �لعقوبات �لدولية �لمفرو�شة على  �أَ�شِ
�إير�ن من ِقبل مجل�س �الأمن في �الألفية �لجديدة، وهي 
عقوب���اٌت ��شتهدفت باالأ�شا�س من���ع طهر�ن من تطوير 
ن�شاطاتها �لمتعلقة بتخ�شيب �ليور�نيوم، وكبح جماح 

�أية محاوالت �إير�نية لتطوير برنامجها �لنووي)1(. 
وم���ن َث���ّم؛ كان���ت هن���اك �إر�دة �شيا�شي���ة �إير�نية 
الإيجاد بد�ئل لمو�جهة تلك �لعزلة �الإقليمية و�لدولية؛ 
ول���ذ� وجدت طه���ر�ن �شالتها ف���ي �لق���ارة �الإفريقية، 
ر بد�ية �النفتاح �الإير�ني على �لقارة  ولعل هذ� ما يف�شِّ
منذ �لجولة �لتي ��شطل���ع بها �لرئي�س �الإير�ني محمد 
خاتم���ي في يناير لعام 2005م، و�شمل���ت دواًل �إفريقية 
عدة، وهي: نيجيريا، و�ل�شنغ���ال، و�شير�ليون، ومالي، 
وبنين، وزيمبابوي، و�أوغند�، و�لافت هنا: �أنَّ خاتمي 
كان على ر�أ����س وفٍد �ش���ّم وزر�ء �لخارجية و�ل�شناعة 
و�لمناجم و�لتج���ارة و�لتعاون، ومنذ ذلك �لحين تقبع 

�إفريقيا في بوؤرة �الهتمام �الإير�ني.
وق���د نجح���ت �لتحرك���ات �الإير�ني���ة ف���ي توطي���د 
نفوذه���ا عل���ى �ل�شاح���ة �الإفريقي���ة، وال �أدّل على ذلك 
من �لتو�جد �الإير�ن���ي في م�شيق باب �لمندب و�لبحر 
�الأحم���ر، �ل���ذي تمّر عب���ره زه���اء �ل���� 13% من حجم 
ور �لذي تلعبه  �لتجارة �لعالمية، لت�شتغل �إير�ن هذ� �لدَّ
في �إفريقي���ا؛ �إلى جان���ب �أدو�رها �الأخ���رى بالمنطقة 

�لعربية؛ للظهور بمظهر �لقوة �الإقليمية. 
ز�ت ين�ش���رف �إلى ثر�ء �لقارة  وثان���ي تلك �لمحفِّ
�الإفريقي���ة بالم���و�رد �لطبيعي���ة، فعل���ى �شبي���ل �لمثال 
ال �لح�ش���ر، تمتل���ك �لق���ارة �الإفريقي���ة حو�ل���ي %21 
م���ن �إجمال���ي �حتياطيات �لذه���ب في �لعال���م، ودولة 

لتر�مب"،  كلينتون  من  �إي��ر�ن..  على  �الأميركية  )1( "�لعقوبات 
https://www. �الآت��ي:  �لر�بط  على  �لجزيرة،  مو�شوعة 

/aljazeera.net/encyclopedia/events

مث���ل جنوب �إفريقي���ا تمتلك حو�لي 56% م���ن �إجمالي 
�حتياطي���ات �لذه���ب �الإفريقي���ة، بينم���ا تمتل���ك دولة 
تنز�ني���ا قر�بة �ل� 10% من �إجمالي �حتياطيات �لذهب 
ف���ي �لق���ارة، كما �أنَّ جن���وب �إفريقيا تمتل���ك نحو %97 
م���ن �حتياطي عن�شر �لباتين في �لق���ارة �الإفريقية، 
وتزخ���ر دولة �أنجوال بثاثة م���و�رد طبيعية رئي�شية، �أال 
وه���ي: �لحديد و�لنف���ط �لخام و�لما����س، وُتْعتبر ثالث 

�أكبر دولة �إفريقية في �إنتاج �الأحجار �لكريمة)2(.
وف���ي معر�س �لحديث عن �لمو�رد �لطبيعية، �لتي 
يزخر به���ا �إقلي���م �إفريقيا جن���وب �ل�شح���ر�ء، تجُدر 
�الإ�شارة �إلى �ليور�نيوم �لخام، وهو �أهّم �لعنا�شر �لتي 
�حتاجتها �إير�ن، وال تز�ل، لتطوير قدرتها �لنووية، �إذ 
��شتطاعت �لدول �الإفريقية، وبالتحديد �إفريقيا جنوب 
ق زيادًة في �إنتاجها من �ليور�نيوم  �ل�شحر�ء، �أن تحقِّ
بنح���و 7% خال �لفترة �لممتدة م���ن عام 2000م �إلى 
ت دولة جن���وب �إفريقيا طهر�ن  2005م)3(، وق���د �أم���دَّ

باليور�نيوم �لخام خال فترة �ل�شبعينيات. 
ناهيك ع���ن كون �ل�ش���وق �الإفريقي���ة، �لتي يناهز 
حجمه���ا �لمليار ن�شم���ة، تمثِّل �شوقًا و�ع���دة لت�شريف 

�لمنتجات �ل�شناعية �الإير�نية. 
هات �ل�شيا�شية �لخارجية  ك �لثالث لتوجُّ �أما �لمحرِّ
���ل في ك�شب تاأييد �لدول  �الإير�ني���ة �إز�ء �إفريقيا؛ فيتمثَّ
�الإفريقي���ة في �لمحافل �لدولي���ة، �أو على �الأقل �شمان 
بق���اء �شلوكه���ا �لت�شويت���ي �إز�ء طهر�ن عل���ى �لحياد، 
فالق���ارة �الإفريقية ُتَع���ّد ثاني �أكبر �لكت���ل �لت�شويتية، 
بع���د �لكتل���ة �الآ�شيوي���ة، ف���ي �لجمعي���ة �لعام���ة لاأمم 

 A“12 African Countries with the Most )2(
 Diverse Natural Resources”, TheFat Cat
 Collection (THEFCC) (APRIL 8, 2015),

:Available at
https://thafcc.wordpress.com/2015/04/08/12-
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�لمتحدة، وكذ� �لمنظمات �لدولية �لمتخ�ش�شة.
وُيَع���ّد �لثقل �لديموجر�ف���ي للم�شلمين في �إفريقيا 
�لمح���رك �لر�بع لل�شيا�ش���ة �لخارجي���ة �الإير�نية تجاه 
ر ع���دد �لم�شلمين ف���ي �إفريقيا جنوب  �لق���ارة، �إذ ُيَقدَّ
�ل�شحر�ء بما يربو على 248 مليون ن�شمة وفقًا لبع�س 
�لتقدي���ر�ت)1(. وفيما يت�ش���ل بن�شب���ة �لم�شلمين، من 
�إجمال���ي �لتع���د�د �ل�شكاني ف���ي �إقليم غ���رب �إفريقيا، 
نج���د �أّن حو�لي 90% م���ن �إجمالي تع���د�د �ل�شكان في 
جامبيا من �لم�شلمين، ونحو 85% من �إجمالي �ل�شكان 
في غيني���ا، و50% في غينيا بي�شاو، وت�شاد �أي�شًا، ونحو 
60% ف���ي بوركينافا�ش���و، و45% ف���ي كوت ديف���و�ر، وما 
يناهز �ل����90% من �إجمالي �ل�شكان في مالي م�شلمون، 

ونحو 94% من �ل�شنغال م�شلمون)2(.
وبنظرٍة �أكثر تحديدً� على �إير�ن وعاقاتها باإقليم 
غرب �إفريقيا)3(، يتبيَّن بجاء ح�شور �الإقليم بقوة في 
بوؤرة �الهتمام �الإير�ني منذ �لجولة �الإفريقية لخاتمي 
في �إفريقي���ا، �لتي �أ�شرنا �إليها �آنف���ًا، فهي جولة غرب 
�إفريقي���ة بامتي���از، �إذ �أن���ه وبالنظ���ر �إلى �ل���دول �لتي 
ه���ا دول قابع���ة جغر�فّيًا  ���ه �إليه���ا خاتم���ي؛ نجد �أنَّ توجَّ
في �إقليم غرب �إفريقيا، وه���ي: )نيجيريا، و�ل�شنغال، 

T" The World's Muslim Population: Statis- )1(
tics and Key Facts", Learn Religious (Oc-

 :tober 24, 2018), Available at
https://www.learnreligions.com/worlds-mus-

lim-population-2004480

Africa Muslim Population in 2018, Mus-  )2(
:lim Population, Available at

/https://www.muslimpopulation.com/africa

)3(  ي�شير مفهوم »�إقليم غرب �إفريقيا«- وفقًا للمقال- �إلى عدد 
من �لدول �الإفريقية على �شبيل �لح�شر، وذلك ��شتنادً� �إلى 
�شعبة �الإح�شاء�ت باالأمم �لمتحدة، وي�شّم �الإقليم وفقًا لهذ� 
�لمفهوم: بنين، بوركينافا�شو، �لر�أ�س �الأخ�شر، جامبيا، كوت 
ديفو�ر، غينيا، غانا، غينيا بي�شاو، ليبيريا، مالي، موريتانيا، 

�لنيجر، �شير�ليون، توجو، �ل�شنغال، نيجيريا. �نظر:
“African Studies and African Country Resourc-

es: West African Countries”, University 
of Pittsburg (University Library System), 

Available at: https://pitt.libguides.com

و�شير�ليون، ومال���ي، وبنين( با�شتثناء دولَتي )�أوغند� 
وزيمبابوي(.

ه���ذ� باالإ�شافة �إلى ما يزخر ب���ه �لغرب �الإفريقي 
من �لمو�رد �لطبيعية، ويكفي �أن نذكر في هذ� �ل�شدد 
�أنَّ دولة مثل غان���ا تمتلك زهاء �ل� 13% من �حتياطات 
�لذه���ب باإفريقيا، ونحو 5% م���ن �حتياطي �الألومنيوم 
بالقارة)4(. وبالن�شبة لليور�ني���وم �لخام؛ فاإّن قر�بة �ل� 
18% م���ن �إنت���اج �لعالم من �ليور�ني���وم ياأتي من ثاث 
دول �إفريقي���ة، �أال وه���ي: �لنيج���ر )�لقابع���ة في غرب 
�إفريقي���ا( وناميبيا وجنوب �إفريقي���ا. ويكفي �أن نذكر 
في هذ� �ل�شياق �أنَّ كًا من )�لنيجر وناميبيا( يقبعان 
ف���ي �لمرتب���ة �لر�بعة و�لخام�ش���ة، عل���ى �لترتيب، في 
قائمة �لدول �الأكث���ر �إنتاجًا لهذ� �لعن�شر على م�شتوى 

�لعالم)5(.
وفيم���ا يت�ش���ل برغبة طه���ر�ن ف���ي �لتاأثي���ر على 
�ل�شل���وك �لت�شويتي لدول �إفريقيا جن���وب �ل�شحر�ء، 
�إز�ء   �لق�شاي���ا �الإير�ني���ة �لت���ي ُتْط���َرح ف���ي �لمحافل 
ق نجاحًا  �لدولية، يت�شح �أنَّ طهر�ن ��شتطاعت �أْن تحقِّ
في هذ� �ل�شدد، وال �أدّل على ذلك من ت�شويت دولَتي 
مال���ي و�ل�شنغال )من �إقليم غرب �إفريقيا(، باالإ�شافة 
�إل���ى كيني���ا وز�مبي���ا وماالوي )م���ن خ���ارج �الإقليم(، 
ل�شالح �إي���ر�ن فيما يتعلق بحالة حق���وق �الإن�شان بها، 
حينما ُعِر�ش���ت للنقا�س د�خل �أروق���ة �لجمعية �لعامة 

لاأمم �لمتحدة في نوفمبر 2009م.
االإيرانية  الناعمة  القوة  تجلِّيات  ثانيًا: 

في غرب اإفريقيا:
تعمد �إير�ن �إل���ى ��شتخد�م �أدو�ت عدة للتاأثير في 
منظومة �لقي���م �لثقافية �ل�شائدة ل���دى �شعوب �لغرب 
�الإفريق���ي، �ش���و�ء ك���ان ه���ذ� �لتاأثي���ر ب�ش���كٍل مبا�شر: 
م���ن خال �لملحقي���ات و�لمر�كز �لثقافي���ة و�لتعليمية 

A “12 African Countries with the Most Di- )4(
.verse Natural Resources”,Op.Cit

M“Mining Uranium in Africa”, Mining Af- )5(
:rica, Available at

https://www.miningafrica.net/natural-resourc-
/es-africa/mining-uranium-in-africa
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�الإير�ني���ة �لمنت�ش���رة ف���ي �إفريقيا جن���وب �ل�شحر�ء، 
�أو تاأثي���ر غي���ر مبا�شر: عن طريق �لمجتم���ع �لمدني �أو 
�لمنظم���ات غي���ر �لحكومي���ة �الإير�ني���ة �لنا�شطة على 
�ل�شاح���ة �الإفريقي���ة، �أو �لجاليات �للبناني���ة �لتي توؤثر 
ب�شكٍل غير مبا�شر: عن طريق ��شتغال تردي �الأو�شاع 
�القت�شادي���ة و�لمعي�شي���ة في كثي���ٍر من �ل���دول، ودفع 
ور �لذي  �الأفارق���ة دفعًا نحو �لت�شيع، في َدوٍر م�شابه للدَّ
لعبته �الإر�شاليات �لتب�شيرية �لم�شيحية في وقٍت �شابق، 
�الأمر �لذي ي�ش���ّب في �تجاه تز�يد ن�شب���ة �لمت�شّيعين 
ف���ي عدة دول باإفريقيا جنوب �ل�شحر�ء، وهي دوٌل لم 
كات �الإير�نية  تكن لتعرف �لمذهب �ل�شيعي لوال �لتحرُّ
�لثقافي���ة �لدوؤوب���ة عل���ى �لم�شتوَيْي���ن �لر�شم���ي وغي���ر 

�لر�شمي. 
وبالحدي���ث ع���ن مظاه���ر �أو تجلِّي���ات �لق�ة 
�لناعم���ة �لإير�نية في �لق���ارة �لإفريقية؛ نجد 

�أنه ثّمة �أربع ركائز رئي�سية على �لنح� �لآتي:
�أ- جامعة �لم�سطفى �لعالمية:

ُتْعَتب���ر �لجامع���ة مركزً� علمّي���ًا �إ�شامّي���ًا وحوزّيًا 
و�لد�ر�شي���ن  �لباحثي���ن  تاأهي���ل  ت�شته���دف  عالمّي���ًا، 
وعلماء �الإ�ش���ام، وتعميق �لمعرف���ة باالأفكار �لقر�آنية 
و�الإ�شامي���ة، وتطوير �لنظريات �الإ�شامية و�لمعارف 
�الإن�شانية- ح�شبما ورد بالموقع �لر�شمي لها. ولجامعة 
�لم�شطف���ى ف���روٌع عدة في ع���دٍد من �ل���دول، ك�شوريا 
ولبن���ان و�أفغان�شت���ان، كم���ا �أنَّ له���ا فروع���ًا ف���ي عدٍد 
م���ن �ل���دول �الأوروبية، وُتْع���َرف بالجامع���ة �الإ�شامية 
Islamic College في لندن على �شبيل �لمثال، 
باالإ�شافة �إلى تو�جدها ف���ي كٍلّ من: �لهند، وماليزيا، 

و�لفلبين، و�ل�شين، و�ليابان. 
وح�شبم���ا ت�شي���ر بع�س �لتقدي���ر�ت؛ ف���اإنَّ جامعة 
�لم�شطف���ى �لعالمية لديه���ا ما يربو على �ل���� 45 �ألف 
طال���ب، م���ن بينه���م 10 �آالف م���ن �الإن���اث، ن�شفه���م 
ون تعليمهم في ف���روع �لجامعة في �إير�ن،  تقريب���ًا يتلقُّ
ج في �لجامعة قر�بة �ل� 40 �آلف  ومنذ عام 2007م تخرَّ
د�ر�س للعل���وم �الإ�شامية و�ل�شرعي���ة. وتعمل �لجامعة 
عل���ى �إلحاق خريجيه���ا بهيئة �أع�ش���اء �لتدري�س د�خل 
فروع �لجامعة في �لد�خل �الإير�ني، �أو �إر�شالهم �شمن 

بعثات تعليمية لن�شر �لمذهب �ل�شيعي �إلى مختلف دول 
�لعالم)1(.

َن�ِش���ٌط  ولجامع���ة �لم�شطف���ى �لعالمي���ة ح�ش���وٌر 
ف���ي �إفريقيا جن���وب �ل�شح���ر�ء؛ �إذ �إنَّ �لقائمين على 
�إد�رته���ا قد �أعلنو�، في حو�ر �شحافي �أُْجِري معهم في 
ة  ع���ام 2015م، �أنَّ �لقارة �الإفريقية لديها مكانٌة خا�شّ
في ��شتر�تيجي���ة �لجامعة؛ فهي »�لعمق �ال�شتر�تيجي« 
لاإ�ش���ام »�ل�شحيح«. وقد �أُْعِلن �آنذ�ك �أنَّ هناك نحو 
5000 طال���ب �إفريق���ي يدر�شون بجامع���ة �لم�شطفى، 
�لت���ي لديها كثيٌر من �لفروع في نحو 30 دولًة �إفريقية، 
ويوج���د نح���و 18 مرك���زً� رئي�شّي���ًا من���وط به���ا تنظيم 
ن�شاطات �لجامعة؛ من �ل�شمينار�ت �لعلمية و�لحلقات 

�لنقا�شية عبر دول �لقارة.
ويت�شح �لح�شور �الأكثر تاأثيرً� لجامعة �لم�شطفى 
بج���اء ف���ي دول���ة نيجيري���ا؛ وذل���ك يرجع �إل���ى �لثقل 
�لديموجر�ف���ي للمك���ون �ل�شيع���ي بالدول���ة، ومرجع���ه 
باالأ�شا����س »�لحرك���ة �الإ�شامية ف���ي نيجيريا« بزعامة 
�ل�شيع���ي �لنيجي���ري �إبر�هيم يعقوب �لزكزك���ي، وُتَعّد 
منظمة �شيعية ين�شوي تحتها �الآالف من �لمت�شّيعين. 

وتجدر �الإ�ش���ارة �إلى �أنَّ »�لحرك���ة �الإ�شامية« قد 
تعر�شت لهجوٍم دموي من ِقبل قو�ت �لجي�س �لنيجيري 
ف���ي دي�شمبر لعام 2015م، �أ�شفر عن مقتل �لمئات من 
�أع�شائها، من بينهم ثاثة من �أبناء �لزكزكي، ف�شًا 
ع���ن �إلقاء �لقب����س عليه، هذ� �الأمر �أف�ش���ى �إلى و�شع 
ن�شاط���ات جامع���ة �لم�شطف���ى تح���ت م���ر�أى وم�شمع 
�ل�شلط���ات �لنيجيري���ة، وت�شديد �لخناق عل���ى �ل�شيعة 

�لنيجيرّيين)2(.
ومن���ذ ذل���ك �لحين؛ �رت���اأت طه���ر�ن تقوية نفوذ 
ف���روع جامع���ة �لم�شطفى ف���ي دوٍل �أخ���رى في غرب 

A“Al Mustafa University, Iran’s global net- )1(
 work of Islamic schools”, Iranian American

  :Forum (April 12, 2016), Available at
http://iranian-americans.com/irans-export-of-
islamic-fundamentalism-al-mustafa-glob-

/al-training-centers-2

.Idem  )2(
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�إفريقي���ا، لع���ل �أبرزها دول���ة غانا، �إذ �تجه���ت �إير�ن 
�إل���ى تكثي���ف �الأد�ة �لدبلوما�شي���ة ف���ي عاقاته���ا م���ع 
غان���ا، فقوبل �لرئي�س �لغاني بترحاٍب كبير في �إير�ن، 
حيث قاب���ل �لمر�شد �الأعلى للث���ورة �الإير�نية »�آية �هلل 
عل���ي خامنئ���ي«، ونائب رئي�س جامع���ة �لم�شطفى في 
طه���ر�ن، و�شهدت �لزيارة توقيع �تفاقيات �قت�شادية، 
ووع���ودً� �إير�ني���ة بتقديم �لدع���م �القت�ش���ادي لغانا. 
و�بتغ���ت �إي���ر�ن من ذل���ك �أْن تغ�ّس غان���ا �لطرف عن 
ن�شاط���ات �لف���روع �لتابع���ة لجامع���ة �لم�شطف���ى في 
غان���ا، فجامع���ة �لم�شطف���ى تدي���ر �لجامع���ة و�لكلية 
 Islamic University،الإ�شامي���ة في غان���ا�
�آالف  ���ى  يتلقَّ حي���ث   ،College، Ghana
�لطاب تعليمهم �لديني، كم���ا �أنَّ جامعة �لم�شطفى 
تدي���ر معهدً� دينّي���ًا �شيعّيًا في �أك���ر� )عا�شمة غانا(، 
وجرى �أي�شًا �فتتاح مدر�ش���ة فاطمة �لزهر�ء في عام 

2015م لتعليم �لفتيات. 
ولجامعة �لم�شطفى فرٌع في �ل�شنغال، وكذ� كوت 
ديف���و�ر، حيث تدير �لجامعة معه���دً� دينّيًا با�شم »�أهل 
�لبيت«، و�لذي ي�شتقبل حو�لي 120 طالبًا لتلقي �لعلوم 

�لدينية و�ل�شرعية.
ًا  ول���م يتوقف �الأم���ر عند �لتعلي���م �لدين���ي متمثِّ
في جامع���ة �لم�شطف���ى وفروعها �لمنت�ش���رة في دول 
غرب �إفريقي���ا فح�شب، بل تجاوزه �إلى مجاالت �لعلوم 
ع���ت �ل�شف���ارة �الإير�نية ف���ي �أبوجا  �الأخ���رى، فق���د وقَّ
)�لعا�شمة �لنيجيري���ة(، �تفاقية تعليمية مع �لحكومة 
���ن طه���ر�ن من �فتت���اح فروع  �لنيجيري���ة، و�لت���ي ُتمكِّ
لجامعتها في نيجيريا بدعوى دعم �لتعليم �لعالي فيها 
في فبر�ير لع���ام 2018م، وجاء هذ� �لتوقيع بالتز�من 
م���ع �حتفاالت �ل�شفارة �الإير�نية في �أبوجا بالذكرى �ل� 

39 ل�»�لثورة �الإ�شامية«)1(.

AbdullateefSalau, “Iran to build universi-  )1(
 ties to student flow out of Nigeria”, Daily

 :Trust (Feb 1, 2018), Available at
https://www.dailytrust.com.ng/iran-to-build-
universities-to-student-flow-out-of-nigeria.

html

�لثقافي���ة  و�لمر�ك���ز  �لملحقي���ات  ب- 
�لإير�نية:

ت�شطل���ع �لملحقي���ات �لثقافية في �إط���ار �لبعثات 
�لدبلوما�شي���ة �الإير�ني���ة، وكذ� �لمر�ك���ز �لثقافية �لتي 
نته���ا طه���ر�ن في ع���دٍد م���ن دول �إفريقي���ا جنوب  د�شَّ
�ل�شح���ر�ء ب���َدوٍر بال���غ �الأهمي���ة ف���ي ن�ش���ر �لمذه���ب 
�ل�شيع���ي، �إذ د�أب���ت تل���ك �لمر�ك���ز و�لملحقي���ات على 
م���د�ر �ل�شن���و�ت �لقليل���ة �لما�شية في توثي���ق �شاتها 
بالهيئات و�لموؤ�ش�شات �الإعامية و�لثقافية و�لتعليمية، 
كال�شحف و�لجامعات و�لمكتب���ات �لعامة، ف�شًا عن 
�إقام���ة رو�بط مع عدٍد من منظم���ات �لمجتمع �لمدني 
�الإفريقية و�التحاد�ت �لطابية و�لمنظمات �لن�شوية، 

وغيرها. 
وتعم���ل �لملحقيات و�لمر�ك���ز �لثقافية �الإير�نية 
عل���ى تنظيم حف���ات بالتز�م���ن مع ذك���رى كرباء 
م���ن  وغيره���ا  �لزه���ر�ء،  فاطم���ة  �ل�شي���دة  ومول���د 
�لمنا�شب���ات �ل�شيعي���ة، كم���ا تعقد �لمر�ك���ز �لثقافية 
�الإير�ن���ي  �لثقاف���ي  �لمرك���ز  خ�شو�ش���ًا  �الإير�ني���ة، 
بنيجيري���ا، م�شابق���ات لتحفيظ �لق���ر�آن، يجري بثها 
عل���ى �شا�شات �لتليفزي���ون �لنيجي���ري للت�شجيع على 

حفظ �لقر�آن)2(.

في  �الإي���ر�ن���ي  “�لوجود  �هلل،  عبد  �شديق  معت�شم  د.    )2(
للدر��شات  �لدولي  �لمعهد  و�الأهد�ف”،  �لدو�فع  �إفريقيا.. 

�الإير�نية )28 �شبتمبر 2016(، متاح على:
.https://rasanah-iiis

  هناك إرادة سياسية إيرانية 
إليجاد بدائل لمواجهة تلك 
العزلة اإلقليمية والدولية؛ 
ولذا وجدت طهران ضالتها 

في القارة اإلفريقية  



36

قراءات
سياسية

 �لعدد  )  42  (  �أكتوبر 2019م   /  �صفر 1441هـ

ت- �لجاليات �للبنانية:
ل���ة لدى  ���ل �إفريقي���ا �إح���دى �لوجه���ات �لمف�شَّ تمثِّ
للهج���ر�ت  تدّفق���ًا  �لق���ارة  �شه���دت  �إذ  �للبنانّيي���ن؛ 
�للبناني���ة منذ �أو�خر �لق���رن �لتا�شع ع�شر �لميادي، 
وتحدي���دً� منذ ع���ام 1870م. ويتمرك���ز �لمهاجرون 
ر �أعد�دهم بحو�لي 350 �ألف  �للبنانيون، �لذين ُتَق���دَّ
مهاج���ر، ب�شكٍل كبير في �إقليم غ���رب �إفريقيا في كٍل 
م���ن: �ل�شنغال، ونيجيري���ا، و�لكونغ���و �لديمقر�طية، 
و�شير�لي���ون، وغيني���ا �ال�شتو�ئي���ة. وين�ش���ط �أولئ���ك 
�لمهاجرون في مجال تجارة �لما�س، ولديهم �شجاٌت 
تجارية ر�شمي���ة ل�شر�ء وت�شدير �لما����س �إلى لبنان، 
�الأمر �لذي �أف�شى، في و�حدة من نتائجه �لمبا�شرة، 
�إلى �حت���ال �لما�س قائمة �ل�ش���ادر�ت �للبنانية �إلى 
�ل���دول �الأوروبية؛ �إذ ُتمثِّل �ش���ادر�ت �لما�س قر�بة �ل� 
80% م���ن �إجمالي �ل�ش���ادر�ت �للبناني���ة �إلى بلجيكا 

على �شبيل �لمثال. 
���ه زهاء �ل� %70  وت�شي���ر بع����س �لتقدير�ت �إلى �أنَّ
من مجتمع �لمهاجرين �للبنانّيين �إلى �إفريقيا جنوب 
�ل�شحر�ء يعتنقون �لمذهب �ل�شيعي، في حين ذكرت 
تقدي���ر�ت �أخرى �أنَّ ه���ذه �لن�شبة ق���د �رتفعت كثيرً� 
لت�ش���ل �إلى 90% ف���ي �أعقاب �ندالع �لح���رب �الأهلية 
ل �لتجار ورج���ال �الأعمال �للبنانيون،  �للبنانية. و�شكَّ
وال يز�لون، �لمورد �لرئي�ش���ي لتمويل ن�شاطات حزب 
�هلل �للبنان���ي، ف�شًا عن �شاته���م �لوثيقة بطهر�ن 
لي�شبح���و� �أد�ًة مهم���ة لطالما �عتم���دت عليها �إير�ن 
لن�ش���ر �لت�شيع في �لغرب �الإفريقي؛ با�شتغال �لو�شع 
�القت�ش���ادي �لمتردي و�لظ���روف �لمعي�شية �لقا�شية 

هناك)1(.
وبالنظر �إلى خارطة �نت�شار �لجاليات �للبنانية 
في دول غرب �إفريقيا؛ نجد �أنَّ �للبنانّيين قد و�شلو� 
�إل���ى ليبيريا منت�شف ثمانيني���ات �لقرن �لمن�شرم، 

في  �ل�شيعية  �للبنانية  "�لجالية  �شديق،  خليفة  محمد    )1(
فبر�ير،   9( �ل��ر����ش��د  م��وق��ع  و�لدور"،  �ل��و�ق��ع  �إف��ري��ق��ي��ا.. 

2016م(، متاح على:
ht tp : / /www.a l rased.net /main /ar t ic les .

aspx?selected_article_no=7269

���زت ن�شاطاتهم في مجال �لتج���ارة و�ل�شناعة  وتركَّ
ن�شاط���اٌت  �أي�ش���ًا  له���م  وك���ان  �لتحتي���ة،  و�لبني���ة 
�جتماعي���ة؛ ومنحه���م �الأهالي ثق���ًة كبي���رة �أف�شت 
�إل���ى تقلُّد �أحد �أفر�د �لجالي���ة �للبنانية، وهو »موني 
قبط���ان« من�شب وزير �لخارجية ف���ي عام 1997م، 
ولكن ف���ي �أعقاب �ن���دالع �لحرب �الأهلي���ة، و�نزالق 
�لدولة �إل���ى �لفو�شى، تر�جعت كثيرً� �أعد�د �لجالية 
�للبناني���ة؛ �إذ و�شلت �إلى �أقّل من 1000 ن�شمة بعدما 
كان���و� 15 �ألف���ًا ف���ي ع���ام 1996م. وُتْعتب���ر �لجالية 
�للبناني���ة ف���ي كوت ديف���و�ر �الأكبر من حي���ث �لعدد 
ف���ي �لق���ارة �الإفريقي���ة؛ �إذ ت�شير بع����س �لتقدير�ت 
�إل���ى �أّن عدد �أفر�دها يرب���و على �ل� 120 �ألف ن�شمة، 
وتتحكم تلك �لجالية في حو�لي 60% من �لن�شاطات 

�القت�شادية في كوت ديفو�ر. 
ويمتل���ك �للبناني���ون في ك���وت ديف���و�ر حو�لي 4 
�آالف موؤ�ش�ش���ة، م���ن بينها 1500 موؤ�ش�ش���ة �شناعية، 
يعم���ل بها حو�ل���ي 150 �أل���ف مو�طن �إيف���و�ري. هذ� 
�لثق���ل �القت�ش���ادي �لذي تتمتع به �لجالي���ة �للبنانية 
�أف�شى �إلى منحها �متياز�ت قلما ُتْعطى الأجنبي، لعل 
�أبرزه���ا حّق �لع�شوية في غ���رف �ل�شناعة و�لتجارة 

�لوطنية. 
ر �أعد�د �لجالية �للبنانية في نيجيريا بنحو  وُتقدَّ
30 �أل���ف فرد، وتحظى بثق���ٍل �قت�شادي كبير، �شاأنها 
في ذلك �ش���اأن �لدول �شالفة �لذك���ر. وقد ��شتقطبت 
تج���ارة �لما�س عددً� كبيرً� م���ن �لجالية �للبنانية في 
�شير�ليون، و�لتي ت�ش���ل �أعد�دها �إلى 6 �أالف ن�شمة، 
بع���د �أْن كان���ت 25 �ألفًا بنهاي���ة �لت�شعيني���ات، وقبْيل 

�نهيار �لدولة في �شير�ليون)2(.
و�لمنظم����ات  �لمدن����ي  �لمجتم����ع  ث- 

�لتط�عية �لإير�نية:
ثّم���ة منظم���ات تطوعي���ة خيرية، �ش���و�ء تتبع في 
�إد�رته���ا �لحكومة بطهر�ن، �أو منظمات غير حكومية 
�أو غير  للحكوم���ة  تابعًة  كان���ت  و�ش���و�ء   .NGOs
تابع���ة؛ ف���اإنَّ �لماح���ظ بج���اء �أنَّ تل���ك �لمنظمات 

)2(  �لمرجع �ل�شابق.
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�لتطوعي���ة �لنا�شطة على �ل�شاح���ة �الإفريقية تحظى 
باهتم���اٍم ومتابعة من ِقب���ل �لم�شوؤولي���ن �الإير�نّيين، 
ونجحت تل���ك �لمنظمات ف���ي تثبيت دعائ���م �لنفوذ 
�الإير�ن���ي باإفريقيا جنوب �ل�شحر�ء، وتمار�س �أدو�رً� 
�أخ���رى ��شتخبار�تية وع�شكرية، ف�شًا عن َدورها في 
ن�شر �لت�شيع تحت غطاء ه���ذ� �لعمل �لتطوعي، ولعل 
�أبرزها لجنة �الإم���ام �لخميني لاإغاثة، و�لتي ُتْعرف 
�شت في �الأيام  ب�»لجن���ة �الإمد�د �لخميني«، وق���د تاأ�شَّ
�لتالية مبا�شرًة للثورة �الإ�شامية و�شقوط �شاه �إير�ن 
في ع���ام 1979م، و��شتهدفت تقدي���م �لدعم لاأ�شر 
�لفقيرة، وله���ا �لعديد من �لفروع في �لدول �لعربية، 
كلبن���ان على �شبيل �لمث���ال، حيث و�ج���ه ذلك �لفرع 
عقوب���ات �أمريكي���ة بدع���وى تمويل���ه لن�شاطات حزب 
�هلل �للبنان���ي. و�أ�شحى للجن���ة َدوٌر َن�ِشٌط في �إفريقيا 
جن���وب �ل�شح���ر�ء عق���ب موج���ة �لجف���اف �لعاتي���ة 
و�لمجاع���ة �لتي �شربت �ل�شوم���ال في عام 2011م، 
حي���ث �أ�شرف���ت وقتها، بالتع���اون مع �له���ال �الأحمر 
�الإير�ني، عل���ى 7 مخيمات بالعا�شم���ة مقدي�شيو)1(، 
�ش���ت �للجنة وحد�ت �إغاث���ة �إن�شانية ومر�كز  وقد �أ�شَّ

للتدريب �لمهني في عدٍد من دول غرب �إفريقيا.
ولله���ال �الأحم���ر �الإير�ن���ي ح�ش���وٌر مكثَّف في 
دول غ���رب �إفريقي���ة، مثل: �شير�لي���ون و�لنيجر. وما 
ور �ل���ذي ي�شطلع ب���ه �لهال  ���ل على طبيع���ة �لدَّ يدلِّ
�الأحم���ر، ويتج���اوز عمل���ه �الإن�شان���ي �أو �الإغاث���ي في 
دول غ���رب �إفريقي���ا، �أو �أي���ة دول �إفريقية من خارج 
�الإقليم، ما ح���دث في �ل�شومال؛ �إذ طلبت �لحكومة 
�ل�شومالي���ة م���ن �له���ال �الأحم���ر �الإير�ن���ي تن�شيق 
عمل���ه مع �لمنظم���ات �الإغاثية �لدولي���ة �لعاملة بها، 
���ه رف�س �المتث���ال لمثل تل���ك �لتوجيهات، ولذ�  �إال �أنَّ
قامت وز�رة �لد�خلي���ة بتقديم �شكوى للحكومة حول 
���ت �له���ال �الأحم���ر �الإير�ني في تنفي���ذ �الأو�مر  تعنُّ
�لحكومي���ة. كم���ا ج���رى �فتت���اح �لمرك���ز �أو �لمخيم 

مركز  �الإفريقي"،  �لقرن  منطقة  في  �الإي��ر�ن��ي  "�لتغلغل    )1(
�لمزماة للدر��شات و�لبحوث، متاح على:

https://almezmaah.com

�لطبي �الإير�ن���ي في مقدي�شيو ف���ي دي�شمبر 2012م 
لتوفي���ر �لم�شاع���د�ت �لطبي���ة، ولم يتوق���ف �لمخيم 
يوم���ًا عن �ال�شط���اع بمهام���ه �لطبي���ة و�لعاجية؛ 
عل���ى عك����س مر�ك���ز طبية ل���دوٍل �أخ���رى رحلت عن 
���رت ن�شاطاته���ا لت�شته���دف �إعادة  �ل�شوم���ال، �أو غيَّ
�إعم���ار �ل�شوم���ال �أو باالأح���رى م�شروع���ات �لبني���ة 
�الأ�شا�شية)2(، كم���ا �أوردت بع�س �لتقارير ماحظات 
حول �لعمل بالمخيم �لطبي �لتابع الإير�ن؛ �إذ �أ�شارت 
�إل���ى ��شط���ر�ر �ل�شومالّيين �لعاملي���ن بالمخيم في 
�لترجم���ة، �أو م�شاركين �شمن �لطاق���م �لطبي، �إلى 
�لتح���وُّل للمذه���ب �ل�شيعي ل�شم���ان ��شتمر�رهم في 
�لعم���ل. وتجدر �الإ�شارة �إل���ى منظمات مجتمع مدني 
�أخ���رى: كجمعية �لنور بجيبوت���ي، وكذ� منظمة بال 
�لم�شل���م �لخيري���ة في كيني���ا، حيث �أن�شاأه���ا �ل�شيعة 
�لكينيون، وتحظى بدعم �إير�ني، وت�شتقطب �ل�شباب 
�لم�شل���م �ل�شّن���ي ع���ن طري���ق �لفعالي���ات �لدعوي���ة 

و�لدينية �لتي تقيمها)3(.

)2(  �لمرجع �ل�شابق.
)3(  عبد�لملك علي �لحامدي، �لتوغل �الإير�ني في دول جنوب 
للدر��شات  �ل��دول��ي  �لمعهد  �لكبرى،  �الإفريقية  �ل�شحر�ء 

�الإير�نية )25 يوليو 2016م(، متاح على:
https://rasanah

   المنظمات التطوعية 
الناشطة على الساحة 

اإلفريقية تحظى باهتمام 
ومتابعة المسؤولين 

اإليرانّيين، ونجحت تلك 
المنظمات في تثبيت دعائم 

النفوذ اإليراني بإفريقيا جنوب 
الصحراء
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ثالثًا: تداعيات القوة الناعمة االإيرانية 
على ا�ستقرار دول غرب اإفريقيا:

عل���ى �لرغ���م م���ن �لغط���اء �لثقاف���ي و�الإن�شان���ي 
�ل���ذي تت�شت���ر ور�ءه نم���اذج �لق���وة �لناعم���ة �الإير�نية 
�شالف���ة �لذكر؛ فاإنَّ ه���ذ� �لغطاء ُيخف���ي ور�ءه �لكثير 
م���ن �الأه���د�ف �لتي تن���ذر بتقوي�س �أم���ن دول �إفريقيا 
جن���وب �ل�شحر�ء و��شتقر�رها، وف���ي �لقلب منها دول 
غ���رب �إفريقيا، وياأتي على ر�أ����س تلك �الأهد�ف قاطبًة 
ن�ش���ر �لت�شيع، وتوطيد �لنف���وذ �لع�شكري �الإير�ني على 
�ل�شاح���ة �الإفريقية، ف�شًا عن ��شتغال ثرو�ت �لقارة 

ومقدر�تها �لطبيعية. 
وال ت�شتنك���ف �إير�ن عن �إع���ان رغبتها في ن�شر 
�لمذه���ب �ل�شيعي في دول �لق���ارة؛ �إذ �أماطت �إير�ن 
�للثام عن �أكبر م�شروع لن�شر �لت�شيع في �إفريقيا، في 
مايو ع���ام 2016م، في نحو 30 دول���ًة �إفريقية، تحت 
عن���و�ن »�لدع���وة و�لترويج ون�شر �لت�شي���ع، و�لتعريف 

باالإمام �لمهدي ور�شالته في �لدول �الإفريقية«)1(.
ه���ت طه���ر�ن �لدع���وة للمت�شّيعي���ن �الأفارقة  ووجَّ
لح�ش���ور ه���ذ� �لموؤتم���ر ف���ي مدين���ة ق���م �الإير�نية، 
وتمثَّلت �أبرز مخرجات �لموؤتمر في: تقديم تو�شيات 
نحو فاعلية �أكبر ل���َدور �لمنظمات �الإير�نية في ن�شر 
�لت�شي���ع بالق���ارة، وت�شكيل لج���ان ت�شاوري���ة لدر��شة 
خارط���ة �نت�شار �لمذه���ب �ل�شيعي ف���ي �إفريقيا. وقد 
ق نجاحات في هذ� �ل�شدد،  ��شتطاعت �إير�ن �أن تحقِّ
فيكف���ي �أن ن�شي���ر �إل���ى �أنَّ هناك �إح�ش���اء�ت الأعد�د 
رهم بنحو 10-5  �لمت�شّيعين في نيجيريا وحدها تقدِّ
مايين مت�شيع)2(، في حين ت�شير تقدير�ت �أخرى �إلى 
�أنَّ هن���اك ب�شعة �آالف م���ن �لمت�شيعيين في دولة مثل 
�ل�شنغ���ال؛ �إذ �أو�شحت م�شادر غير ر�شمية �أنَّ �أعد�د 

لن�شر  �أكبر م�شروع  تطلق  "�إير�ن  �الأح��و�زي،  )1(  محمد مجيد 
متاح  2016م(،  مايو   12(  21 عربي  �إفريقيا"،  في  �لت�شيع 

https://m.arabi21.com/story/908039 :على
 Shia Muslim Number in Africa”, World   )2(

 :Shia Muslims Population, Available at
http://shianumbers.com/shias-in-africa.html

�ل�شيعة بال�شنغال نحو 5000 فرد في عام 2011م)3(. 
�إذن �لعب���رة هنا لي�شت �لرقم �إنما �لثقل �القت�شادي 
و�ل�شيا�ش���ي للجالي���ات �للبناني���ة و�لمت�شيعي���ن م���ن 

�ل�شكان �لمحليين بدول غرب �إفريقيا.
وثّمة تقارير �أخرى ت�شي���ر �إلى ��شتخد�م طهر�ن 
للمنظمات �لتطوعية �لتابعة لها كاأذرع ��شتخبار�تية، 
ف�ش���ًا عن ��شتغاله���ا كغطاء لتقدي���م �لم�شاعد�ت 
�لمالية و�لع�شكري���ة لتمويل ميلي�شياتها �لع�شكرية)4(. 
وثّم���ة ت�شريحاٌت ترددت على ل�ش���ان �أحد �ل�شباط، 
ح���ول  �الإير�ن���ي،  �لث���وري  بالحر����س  �لمتقاعدي���ن 
��شتخد�م �له���ال �الأحمر �الإير�ن���ي كغطاء الإي�شال 
�لدع���م �للوجي�شتي للميلي�شي���ات �لع�شكرية �الإير�نية 
ف���ي �لبو�شن���ة، وال ُي�ْشتبعد ��شط���اع �لهال �الأحمر 

ور في �إفريقيا.  بهذ� �لدَّ
وقد �أعلن���ت نيجيري���ا، في ع���ام 2010م، �شبط 
�شحنة من �الأ�شلحة و�لمتفجر�ت بميناء الجو�س قادمًة 
ور �لع�شكري �لمتنامي  من �إي���ر�ن، وال يمكن �إنكار �لدَّ
نها م���ن ��شتن�شاخ ن�شخ  الإي���ر�ن في �إفريقيا، مم���ا مكَّ
جدي���دة من حزب �هلل �للبناني، تمثَّلت في حزب �هلل 
���ْف �إلى ذلك �لدع���م �لع�شكري �لذي  �لنيجي���ري، �أَ�شِ
م���ه �إير�ن للمتمردي���ن ذوي �لنزعات �النف�شالية  تقدِّ

الإثارة �لقاقل في �لدول �الإفريقية. 
مواقف دول غرب اإفريقيا من ال�سيا�سات 

االإيرانية:
تجلَّ���ت ردة �لفع���ل ل���دى دول �إفريقي���ا جن���وب 
�ل�شح���ر�ء، ب�شفٍة عام���ة، �إز�ء �ل�شيا�شات �الإير�نية 
�لتي تقوم عل���ى ن�شر �لت�شيع، و�إثارة �لقاقل في تلك 

 Report on International Religious  2017   )3(
 Freedom: Senegal, U.S. Department of

:State (May 29, 2018), Available at
https://www.state.gov/reports/2017-report-on-

/international-religious-freedom/senegal

�لخريطة  �لمذهبية: مامح  "�الأذرع  �ل�شبور،  عبد  �شماح    )4(
�لم�شتقبل  مركز  �الأو�شط"،  �ل�شرق  في  �الإير�نية  �الإغاثية 
لاأبحاث و�لدر��شات �لمتقدمة )22 نوفمبر، 2016م(، متاح 

/https://futureuae.com/ar/Mainpage :على
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�ل���دول عن طريق دعم �لقو�ت �لمتمردة �أو �لمطالبة 
باالنف�ش���ال ع���ن �لدولة �الأُّم، في ع���دة مو�قف، كان 
�أبرزها �الأزمة �لدبلوما�شية �الإير�نية- �لنيجيرية في 
�أو�خ���ر عام 2010م على خلفية �شبط �شلطات �الأمن 
بنيجيريا ل�شحنة �أ�شلحة �إير�نية، ُنِقلت من مرفاأ بندر 
عبا�س �الإير�ني �إلى مين���اء الجو�س �لنيجيري، �الأمر 
�ل���ذي �أدى �إل���ى �إع���ان وز�رة �لخارجي���ة �لنيجيرية 
�إباغ مجل�س �الأمن �لدولي ر�شمّيًا باأمر تلك �ل�شحنة، 
وتج���در �الإ�شارة- في هذ� �ل�شي���اق- �إلى �أّن �ل�شحنة 
كانت عب���ارًة عن 13 حاوي���ًة محمل���ة باالأ�شلحة، بما 
فيها �شو�ريخ وقاذفات �شو�ريخ ومتفجر�ت وغيرها، 

ولكن ظلت ِوْجهة تلك �ل�شحنة غير معروفة.
وق���د �أ�شفر �شب���ط �شحنة �الأ�شلح���ة �الإير�نية �إلى 
�إع���ان جامبي���ا ف���ي نوفمب���ر/ ت�شري���ن �لثان���ي لعام 
2010م قط���ع عاقاته���ا �لدبلوما�شي���ة و�القت�شادي���ة 
م���ع طهر�ن، و�إمهال �لم�شوؤولي���ن �الإير�نّيين 48 �شاعًة 
لمغ���ادرة �لباد، ولم ُتْبِد جامبي���ا �ل�شبب �لذي دفعها 
التخاذ مثل هذ� �لقر�ر، غير �أنه من �لمعلوم �أنَّ �لقر�ر 
قد �أتى على خلفية �شبط �ل�شلطات �لنيجيرية ل�شحنة 

�الأ�شلحة، و�ْعُتقد �أنها ربما كانت متجهًة لجامبيا. 
ول���م يتوق���ف �الأمر عن���د هذ� �لح���ّد فح�شب؛ بل 
حذت �ل�شنغال ح���ذو جامبيا؛ �إذ �أعلنت في فبر�ير/ 
�شب���اط لع���ام 2011م قط���ع عاقته���ا �لدبلوما�شي���ة 
مع طه���ر�ن؛ ذلك الأنه���ا ربطت بين �شب���ط �ل�شحنة 
ه »متمردون« ف���ي منطقة كاز�مان�س  وبي���ن هجوم �شنَّ
�لجنوبي���ة، و�أف�ش���ى �إل���ى مقت���ل نح���و ثاث���ة جن���ود 
�شنغالّيين. وورد في بيان �شادر عن وز�رة �لخارجية 
�ل�شنغالي���ة �أّن »�ل�شنغال قد غ�شبت ب�شدة بعد �أْن نَما 
�إل���ى علمه���ا ��شتخ���د�م �الأ�شلحة �الإير�ني���ة في مقتل 
جنود �شنغاليي���ن؛ ونتيجًة لذلك قّررت �ل�شنغال قطع 
عاقاتها �لدبلوما�شية مع �لجمهورية �الإير�نية �بتد�ًء 
من هذ� �ليوم«، و�أ�شاف �لبي���ان �أنَّ »متمردي �لقوى 
�لديمقر�طي���ة لكاز�مان����س ق���د ��شتخدم���و� �أ�شلحة 

متطورة ت�شبَّبت في مقتل �لجنود �ل�شنغالّيين«.
وب�شفٍة عامة؛ و�جهت طهر�ن �أزمات دبلوما�شية 
عدة مع دول �إفريقيا جن���وب �ل�شحر�ء، لعل �أبرزها 

ور  م���ا �أ�شرنا �إليه ف���ي �ل�شابق عند �لحدي���ث عن �لدَّ
�ل���ذي ت�شطلع به �لمر�كز �لثقافية �الإير�نية في ن�شر 
�لت�شي���ع، ونتيج���ًة لذلك �أعلنت �ل�شلط���ات �ل�شود�نية 
ف���ي �شبتمبر ع���ام 2014م �إغاق �لمر�ك���ز �لثقافية 
�الإير�نية، و�إمهال موظفيها حو�لي 72 �شاعًة لمغادرة 

�لباد. 
وعل���ى �لرغ���م م���ن كّل �الإج���ر�ء�ت و�لمو�ق���ف 
�لت�شعيدي���ة �شالف���ة �لذك���ر؛ ف���اإّن طه���ر�ن ال ت���ز�ل 
زيار�ته���ا  ���ف  وتكثِّ �لناعم���ة،  قّوته���ا  �أدو�ت  ���ف  توظِّ
�لر�شمي���ة وعاقاتها �القت�شادية، بما يخدم �أهدفها 
�الأيديولوجي���ة و�لع�شكرية و�ل�شيا�شية في �إقليم غرب 
�إفريقيا على وجه �لخ�شو�س، على �لنحو �لذي �شلف 

ذكره.
و�سفوة القول:

ور �الإير�ن���ي �لمتعاظم ف���ي دول �إفريقيا  �أنَّ �ل���دَّ
جن���وب �ل�شحر�ء ب�شكٍل عام، و�ل���ذي تع�شده �أدو�ت 
رت بَدورها �أر�شيًة  �لقوة �لناعمة �الإير�نية، و�لتي وفَّ
���ف  و��شتخبار�ت���ي مكثَّ مائم���ة لح�ش���ور ع�شك���ري 
ر باأّي خيٍر للق���ارة �الإفريقية، ولعل  لطه���ر�ن، ال يب�شِّ
و�ح���دًة م���ن �أكب���ر تد�عياته �لخطي���رة، �لت���ي ُتلقي 
بظاله���ا عل���ى �إفريقي���ا جن���وب �ل�شح���ر�ء، تتمثَّل 
في تكري����س ثنائية »�ل�شيعي- �ل�شن���ي« على غر�ر ما 
يحدث ف���ي دوٍل ع���دة بالمنطق���ة �لعربي���ة. ويف�شي 
�إذك���اء مثل هذ� �ل�شر�ع و�لوع���ي ب�»�ختاف �الآخر« 
�إل���ى زعزعة ��شتقر�ر دول �لق���ارة و�أمنها، خ�شو�شًا 
في ظّل �الإخفاقات �لتي ُمنيت بها �شيا�شات �الندماج 
�لوطني وبن���اء �الأُّمة Nation- Building �أو 
ا تعانيه �لقارة �أ�شًا  بناء �لدولة �لوطنية. ناهيك عمَّ
من ه�شا�شة �لو�شع �الأمني و�لم�شكات �لهيكيلية في 
�أجه���زة �أمنه���ا وموؤ�ش�شاته���ا �لع�شكري���ة، ف�شًا عن 
�نت�ش���ار �لميلي�شي���ات و�لجماع���ات �لم�شلح���ة، وكلها 
ور �الإير�ن���ي، مت�شّمن���ًا �لقوة  عو�م���ل تجعل من �ل���دَّ
�لناعم���ة، �أم���رً� الب���ّد �أْن ي�شترع���ي �نتب���اه ومر�جعة 
�لدول �الإفريقية �لت���ي ينبغي �أْن تو�زن في �شيا�شاتها 
وتحالفاته���ا �لدولي���ة، عل���ى �أ�شا����س تحلي���ل �لتكلفة 

و�لعائد، بما يحّقق م�شالحها �
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د. عربي بومدين
اأ�س�تاذ العلوم ال�سيا�سية، كلية الحقوق والعلوم ال�سيا�سية، 

جامعة ح�سيبة بن بوعلي، ال�سلف، الجزائر.

تحول أنماط النزاعات في إفريقيا:
العوامل والتأثيرات

الوح�دات ال�سيا�س�ية والجتماعي�ة، باعتباره�ا المكّون 
الأ�سا�سي في هذه العملية.

فبالرغ���م من محاول���ة �لم�شاق���ات �لعلمية �إيج���اد حّيٍز نظري 
ي�شتوع���ب ه���ذ� �لتح���ول على م�شت���وى �الأنم���اط و�الآلي���ات �لمرتبطة 
بتكويني���ة �لدول���ة ف���ي �إفريقي���ا؛ ف���اإّن تر�كمية بن���اء �لدول���ة يك�شف 

مع�سلة ال�س�طرابات البنيوية، في �سكلت 
م�س�ار ت�س�كيل الدولة في اإفريقيا، 
اأح�د تعقيدات بناء ال�ّس�لم وال�س�تقرار في ه�ذه القارة، 
ولع�ّل ذلك يرج�ع اإل�ى التراك�م التاريخي ف�ي اإنتاج 



مة متخ�ش�شة في �ش�ؤون القارة الإفريقية 41ثقافية ف�شلية محكَّ

ع���ن �شياق���اٍت �رتد�دي���ة مرتبط���ة ف���ي مجمله���ا باإف���ر�ز�ت �لحقبة 
�ال�شتعمارية، �لت���ي �أنتجت �أو�شاعًا وت�شوه���ات مزمنة وغير محددة 
�النت�ش���ار، وم���ا ز�ل���ت ترعاها في كثيٍر م���ن �لدول، يع���ود �أهمها �إلى 
�لجان���ب �ل�شيا�ش���ي �لمرتبط بطبيع���ة �لبنى �لموؤ�ش�شي���ة و�لنخبوية، 
و�لجان���ب �القت�ش���ادي �لمتعثر تنموّيًا، وجان���ب �جتماعي يتغذى من 
�الحت���ر�ب �لمجتمع���ي �لممتد، مما خلق حركيًة غي���ر من�شبطة �إز�ء 
هذه �لتفاعات �لتي تتغذى من مع�شلة �لت�شابك و�لتعقيد �لتي تنتقل 
عب���ر تفاعل ه���ذه �لم�شاقات و�الأن�ش���اق �الأمنية، مب���رزًة بذلك و�قعًا 
ماأزوم���ًا، ي�شترك في م�شببات �ال�شط���ر�ب وقدرة �لتمدد عبر حدوٍد 
طالم���ا �شكلت خط���وُط �لتما����س �لجيو�شيا�شي فيها م�ش���درً� الإنتاج 

�لنز�عات وتعّقدها.
ولع���ّل حتمية �لمو�جهة ف���ي تجاوز �لدولة �الإفريقي���ة له�شا�شتها 
تنبع م���ن �لتعاطي م���ع خ�شو�شية �لن���ز�ع في �إفريقي���ا، فعلى �لرغم 
م���ن �أّن �لعديد من �لنز�ع���ات قد تا�شت، ب�شكٍل كام���ٍل �أو جزئي في 
�تج���اٍه كامن، نظير �لجه���ود �لمبذولة في �إد�رة �ل�ش���ر�ع قارّيًا، فاإّن 
و�شعي���ة �لنز�ع في �إفريقيا ال تنفك تزيد من �إنهاك �لقارة، و�إ�شعاف 
مق���درة �ل���دول �الإفريقية ف���ي �لنهو����س �القت�شادي، نظ���رً� الأّن هذه 
�ل���دول �أ�شبحت ف�شاًء مزمن���ًا للف�شل في بناء �ل�ّشْل���م و�الأمن باأبعاده 
�لمختلف���ة. ع���اوًة عل���ى ذلك؛ ف���اإّن مرحلة م���ا بعد �لح���رب �لباردة 
�أفرزت تحواًل جديدً� في �أنماط �لنز�عات في �لقارة �الإفريقية، و�لتي 
تمي���زت بالطابع �الإثني و�لعرقي، وهي نز�ع���اٌت د�خل �لدول، ترتبط 
ب�ش���كٍل كبي���ر بتعقي���د�ت �لو�ق���ع �ل�شو�شيو-ثقافي/ �جتماع���ي، وبناء 
�قت�ش���ادي يعاني �له�شا�شة و�شعف �الأد�ء، ولم يتكيف مع �إرث �لدولة 

�لوطنية �الإفريقية. 
وعلي���ه؛ �شتبحث ه���ذه �لورقة في �الإ�شكالي���ة �الآتية: ما ع��مل 
وتاأثي���ر�ت تح����ل �أنماط �لنز�ع���ات في �إفريقي���ا بعد �لحرب 

�لباردة؟ 

المحور االأول: المداخل النظرية الرئي�سة المف�سرة 
لظاهرة النزاعات في اإفريقيا:

تتع���دد وتتنوع �لمد�خ���ل �لنظرية �لمف�ّشرة لظاه���رة �لنز�ع في 
�إفريقي���ا، ولعّل �لماحظة �لمنهجية �لم�شجل���ة في هذ� �ل�شياق تكمن 
ف���ي �لتد�خ���ل �لكبير و�لم�شترك بي���ن هذه �الأط���ر �لنظرية من جهة، 
و�الختاف ف���ي ز�وية �لنظر �إلى هذه �لنز�ع���ات وتف�شيرها من جهٍة 
�أخ���رى. لن تغو�س هذه �لورق���ة �لبحثية في مناق�ش���ة �لجدل و�لزخم 
�لنظري �لذي حاول در��شة خ�شائ�س وم�شببات �لظاهرة �ل�شر�عية 
و�لنز�عية د�خل �لدول���ة في �إفريقيا، بو�شفها �أحد �لمظاهر �لمميزة 

�لتي �ت�شفت بها �لدولة �الإفريقية بعد �لحرب �لباردة، و�إنما �شنحاول 
في �لجزء �الأول من �لدر��شة �لتركيز على �لنظريات �لكبرى في حقل 

�لعاقات �لدولية لتف�شير هذه �لظاهرة.
: Realism 1- �ل��قعية

ينطل���ق �لو�قعيون في تحليلهم للنز�ع���ات �لدولية من »�لدولة«، 
كفاعٍل �أ�شا�شي ومحوري في �ل�شيا�شة �لدولية، كما يرون �أّن �لعاقات 
بي���ن �لدول تق���وم على �لق���وة و�لم�شلحة، وهو ما يذه���ب �إليه هان�س 
مورغانث���و بالق���ول باأّن �لعاق���ات �لدولية هي �شر�ٌع م���ن �أجل �لقوة، 
م�شتندً� في ذلك عل���ى �لطبيعة �لب�شرية �لمت�شفة باالأنانية، �إذ يعتبر 
ذل���ك �شلوكًا متاأ�ش���ًا في �الإن�شان، �الأمر �ل���ذي ينعك�س على �شلوكات 

�لدول في �لنظام �لدولي. 
كم���ا ت�شتن���د �لمدر�شة �لو�قعية ف���ي تف�شير �لن���ز�ع �لدولي على 
�لطبيع���ة �لفو�شوية للنظام �لدولي، �ل���ذي يتمّيز بترتيٍب �أفقي للقوة، 
وي�شه���د غي���اب حكوم���ة �أو �شلط���ة عالمية تلج���اأ �إليها �ل���دول في حّل 
خافاته���ا مع �لدول �الأخ���رى، وب�شبب هذ� �لو�قع فه���ي تلجاأ لحماية 
م�شالحه���ا وتحقيق �أمنها عن طريق زيادة قوتها، وهو ما يدفع �لدول 
�الأخ���رى �أي�شًا للقيام بالخطو�ت نف�شه���ا لتحقيق �أمنها، هذ� �لتفاعل 
يدف���ع �إل���ى ما ُي�شّم���ى بالمع�شلة �الأمني���ة �لتي تظهر ف���ي حالة �ل�شك 

وعدم �ليقين بين �لدول)1(. 
تجد هذه �لفر�شية تف�شي���رً� لها في �ل�شياق �الإفريقي �لذي مّثل 
بيئ���ًة للنز�عات �لتي �أرهقت كاهل �لدولة �لوطنية �لنا�شئة، و�أجه�شت 

)1(  ر�جع كتاب: جيم�س دورتي وروبرت بال�شتغر�ف، )�لنظريات 
�لمت�شاربة في �لعاقات �لدولية(، ترجمة: وليد عبد �لحي، 

�لكويت: كاظمة للن�شر و�لترجمة و�لتوزيع، 1985، �س15.

ساهمت عوامل عديدة 
كالعامل الخارجي، وضعف 

وهشاشة بناء الدول اإلفريقية، 
وسياسات أنظمتها اإلقصائية، 

في إطالة أمد الصراعات 
الداخلية فيها
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م�شي���رة �لتنمي���ة وبناء دول م�شتق���رة ومتطورة، فبع���د ح�شول �لدول 
�الإفريقية عل���ى ��شتقالها، وتحقيق »�لمملك���ة �ل�شيا�شية«– على حّد 
تعبي���ر كو�م���ي نكروما)1(– �تخذ �لتكالب �لدول���ي على مو�رد �لقارة 
�لطبيعية �شكًا �آخر يتفق م���ع طبيعة �لنظام �لدولي �ل�شائد في �إطار 
�شيا�شات �لحرب �لباردة، وبعده���ا �أخذت �ل�شيا�شات �لدولية منحنى 
جدي���دً� تمّثل في »�لعولمة �لجديدة«، و�شيا�ش���ات »�الأمركة«، وتكالبت 
�لق���وى �لكبرى م���ّرًة �أخ���رى على مناطق �لث���روة و�لنفوذ ف���ي �لقارة 

�الإفريقية)2(.
يرك���ز �لو�قعي���ون �لجدد ف���ي �الإجابة ع���ن �شوؤ�ل: »لم���اذ� تريد 
�ل���دول �مت���اك �لقوة؛ على م�شت���وى بنية �لنظام �لدول���ي و�لت�شميم 
�لبنائ���ي ل���ه �لمّت�شم بالفو�ش���ى؟«، وُيهملون »�لطبيع���ة �لب�شرية« �لتي 

ر لذلك.  يرى فيها �لو�قعيون �لكا�شيكيون �الأ�شا�س �لُمف�شِّ
ودون مناق�ش���ة �الختاف���ات �لنظري���ة د�خل �لمنظ���ور �لو�قعي 
�لجديد؛ ف���اإّن باحثين، من �أمث���ال »جون مير�شايم���ر« و»كنيث و�لتز« 
في كتابه )نظرية �ل�شيا�شة �لدولي���ة( �لذي ي�شّكل �لقاعدة �الأ�شا�شية 
للو�قعي���ة �لجديدة، يجادلون باأّن �لنظ���ام �لثنائي �لقطبية هو �ل�شبب 
�لرئي�ش���ي للم�شتوى �لعالي من �ال�شتق���ر�ر، و�أّن نهاية �لحرب �لباردة 
و�النتق���ال م���ن هذ� �لنظ���ام نتج عنه جمل���ٌة من �الأخط���ار �لجديدة، 
�قترن���ت بطبيع���ة �لنظ���ام �لدولي �لجدي���د، �لذي ت�ش���ّكل بعد �شقوط 

�التحاد �ل�شوفييتي �شابقًا)3(.
ولعّل ه���ذ� �الفتر��س يقت���رب �إلى حدٍّ كبير م���ن تف�شير و�شعية 
�لق���ارة �الإفريقي���ة في �لنظام �لدول���ي، ف�شًا ع���ن �ال�شتنز�ف �لذي 
تعر�ش���ت له من طرف �لق���وى �لكبرى، وبعد ذلك بفع���ل تاآكل �لدولة 
�لوطنية نتيجة �إفر�ز�ت �لعولم���ة �القت�شادية و�لثقافية �لتي تر�فقت 
م���ع �لهيمنة �الأمريكي���ة. في �لحقيقة هناك �تفاٌق ع���امٌّ على �أّن نظام 
�لدول كان متعدد �الأقطاب من���ذ معاهدة و��شتفاليا 1648م �إلى حين 

)1(  يعتبر �لزعيم �لغاني كو�مي نكروما من �لمنا�شلين �الأفارقة 
�الأو�ئل �شّد �ال�شتعمار، وكان �أول رئي�س لغانا �لم�شتقلة، و�أبرز 
دعاة �لوحدة �الإفريقية، وو�حدً� من موؤ�ش�شي منظمة �لوحدة 

�الإفريقية.
�لكبرى  للقوى  �لهيمنة  "�شيا�شات  للدر��شات،  )2(  مركز �شمت 
في �إفريقيا.. �لدالالت و�لماآالت”، )26/01/2018م(، على 

https://bit.ly/2GUXk3A  :لر�بط�
)3(  تيم د�ن، ميليا كوركي، و�شتيف �شميث، نظريات �لعاقات 
�لخ�شر�،  دي��م��ا  ترجمة:  و�ل��ت��ن��ّوع،  �لتخ�ش�س  �ل��دول��ي��ة.. 
�ل�شيا�شات،  ودر����ش��ة  لاأبحاث  �لعربي  �لمركز  �ل��دوح��ة: 

2016م، �س.�س )249-211(.

�نته���اء �لحرب �لعالمي���ة �لثانية في عام 1945م، فيم���ا عرف �لعالم 
نظ���ام �لقطَبْي���ن مبا�ش���رًة عقب �نتهاء �لح���رب �لعالمي���ة �لثانية �إلى 
غاية �شقوط جد�ر برلين عام 1989م، بعد ذلك �شهد �لعالم تحوالت 
��شتر�تيجي���ة عميق���ة ف���ي بنية �لنظ���ام �لدول���ي، و�لتي �نف���ردت فيه 
�لواليات �لمتح���دة �الأمريكية بالزعامة و�لهيمنة، �إلى غاية بروز قوى 
وتكتات دولية تح���اول �أن تجد لها مكانًا في �لنظام �لدولي كال�شين 
ورو�شي���ا، و�إعادت���ه �إلى طبيعته �لمتع���ددة. و�شمن ذلك؛ ف���اإّن �لقارة 
�الإفريقية وج���دت نف�شها خا�شعًة للتق�شي���م �ال�شتعماري في �لمرحلة 
�الأول���ى، ومنق�شمة في �لمرحل���ة �لثانية بين �لتوجه���ات �الأيديولوجية 
ل���كّل م���ن �لوالي���ات �لمتح���دة �الأمريكي���ة و�التح���اد �ل�شوفييتي، وفي 
�لمرحل���ة �لثالثة وبعدها، وبفعل �لتهدي���د�ت و�الأخطار �لجديدة �لتي 
عرفها �لنظام �لدولي، ��شتقرت عل���ى �لخ�شوع ال�شتعماٍر �قت�شادي، 

وعولمٍة متوح�شة ز�دتها تخّلفًا.
:Leberalism 2- �لليبير�لية

�لتح���ول �لجوه���ري في �ل�شيا�ش���ة �لعالمية خ���ال �لعقود �ل�شتة 
�لما�شية ن�شاأ من تو�ّشع ثاث ظو�هر رئي�شية مرتبطة بالليبر�لية، �أول 
هذه �لظو�هر: �نت�شار �لديمقر�طية في معظم �أرجاء �لعالم، وثانيها: 
هو �لعولمة �الت�شالية وما ر�فقها من تدفٍق معلوماتي وتو�ّشع �ل�شبكات 
�لمتع���ددة للتو��ش���ل، وتز�ي���د �لتج���ارة �لخارجية وتدفقه���ا، وثالثها: 
ت�شاعف �أع���د�د �لمنظمات �لدولية �لحكومية وغي���ر �لحكومية. هذ� 
�لتح���ول �شيجعل بوؤرة �لتركيز تنتقل من �لدولة �إلى �لفرد، وفي جانٍب 
�آخ���ر لن تعود �لدولة هي �لفاع���ل �لوحيد في �لعاقات �لدولية، �الأمر 
�لذي �شي�شمح ببروز فو�عل من غير �لدول، ولعّل جوهر هذه �لنظرية 
يتمث���ل ف���ي در��شة �لعاقة بي���ن �لدولة- �لمجتم���ع، �أي عاقة �لدولة 

بال�شياق �لمحلي و�لخارجي �لذي تتفاعل �شمنه.
يوؤم���ن �أن�ش���ار �لنظري���ة �لليبير�لي���ة ب���اأّن ن�ش���ر �لديمقر�طية، 
وتعميق �الرتباط و�العتماد �القت�شادي �لمتبادل، وتقوية �لموؤ�ش�شات 
�لدولي���ة، �شيحقق �ل�شام و�الأمن �لدولي)4(، ففي حين تركز �لو�قعية 
على ق���در�ت �لدولة ين�شّب تركيز �لليبير�لي���ة على �أد�ء �لدولة وعلى 

�شياقها �لد�خلي و�لخارجي �لذي يحيط بها. 
ودون �لخو����س في كثي���ٍر من �لتفا�شيل ح���ول �لنظريات؛ هناك 
نقاط جوهرية في فهم م�شكلة ��شتد�مة �لنز�عات في �إفريقيا، �شن�شير 

عر�س  �لدولية:  �لعاقات  "نظرية  زيد،  �أبو  محمد  �أحمد    )4(
تحليلي"، �لمجلة �لعربية للعلوم �ل�شيا�شية، �لعدد36، خريف 

2-2012م، �س57.
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�إل���ى �أهمها، فمنها غياب �لديمقر�طية، وهو �لعن�شر �لجوهري �لذي 
يف�ّش���ر �لنز�عات �لجديدة في �إفريقي���ا، فقد حدثت معظم �لنز�عات 
�لجدي���دة د�خل �لدول���ة �لو�حدة ب�شبب غي���اب �لموؤ�ش�شات �ل�شيا�شية 
�لتي يحتكم �إليها �لفاعل���ون في حّل نز�عاتهم وت�شويتها، باللجوء �إلى 
�لح���ّل �ل�شلمي من خال �لمفاو�شات و�لتنازالت، من دون �للجوء �إلى 
�لتهدي���د بالعنف �لمنظ���م �أو ��شتخد�مه فعًا. ولع���ّل غياب �لماأ�ش�شة 
و�الحتك���ام �إل���ى �لموؤ�ش�شات في كثيٍر من �ل���دول �الإفريقية �شاهم �إلى 
حدٍّ كبير في ن�شوب كثيٍر من �لنز�عات و�لحروب في �لدول �الإفريقية، 
و�لو�ق���ع �أّن �نتقال �ل�شلطة ف���ي �إفريقيا كثيرً� م���ا �قترن باالنقابات 
�لع�شكري���ة و�لح���روب �الأهلية )على غ���ر�ر: �ل�شود�ن، ك���وت ديفو�ر، 
و�إفريقي���ا �لو�شط���ى، و�لكونغ���و �لديمقر�طي���ة، وموريتاني���ا، �لنيجر، 

غينيا(، حتى ُو�شفت �إفريقيا ب�»قارة �النقابات«. 
ف���ي مقاب���ل ذل���ك؛ �قتنع���ت دول �التح���اد �الأوروبي ب���اأّن �نهيار 
�لديمقر�طية قد �أّدى َدورً� بارزً� في �لق�شاء على �ل�شام؛ كان �لمطلب 
�الأ�شا����س ه���و �لتاأ�شي����س لموؤ�ش�ش���ات ديمقر�طية م�شتقرة م���ن �شاأنها 
تحقي���ق �ل�شام بي���ن �لدول ود�خله���ا، فعلى �لرغم م���ن �لتنوع د�خل 
�لكثير م���ن �لدول �الأوروبية؛ ظل���ت �لموؤ�ش�ش���ات �ل�شيا�شية �لم�شتقرة 
�شابطًة لهذ� �لتن���وع و�الندماج �الجتماعي. يختلف �ل�شياق هنا، لكن 
��شتدع���اء �لمقارن���ة �أو�شح كيف �أن���ه يمكن  لوجود وق���وة �لموؤ�ش�شات 
�ل�شيا�شي���ة �أن ي�شتوعب �لتعّدد �الإثني و�للغوي، وال مر�ء في �لقول باأّن 
تجربة جنوب �إفريقيا في �لتحول �لديمقر�طي، وتعزيز �لديمقر�طية 
�لتو�فقي���ة- �لتي ُتعّد �شمانًا لعدم �النزالق نحو �لمو�جهات و�لحروب 
�الأهلي���ة، وتظهر ف���ي �لبل���د�ن ذ�ت �لتركيبة �الجتماعي���ة �لتعددية- 
مّثل���ت ركيزًة �أ�شا�شي���ة لتحقيق �ال�شتقر�ر �ل�شيا�ش���ي و�الجتماعي في 
دول���ٍة �نتقلت م���ن نظاٍم عن�ش���ري )�إثنوقر�طي( �إلى ن���وٍع خا�سٍّ من 

�لديمقر�طية)1(.
يعتقد �لليبير�ليون �أّن تقوية �آلية �لتكامل �القت�شادي و�العتماد 
�لمتب���ادل م���ن �شاأنها تقوية �ل�شام، وت�شبح �لح���رب في هذه �لحالة 
غي���ر عقانية م���ن �لناحي���ة �القت�شادية، حي���ث ت�شاهم �آلي���ة �لبناء 
�لتكاملي �القت�شادي بين �لدول في زيادة �لرو�بط بينها، ف�شًا على 
�أّن ه���ذ� �الأمر �شيمنحها قوًة د�خلية، كما هو �لحال على �شبيل �لمثال 
م���ع دول �أوروب���ا �ل�شرقية و�لطف���رة �لتي حققتها من خ���ال �لتكامل 

تجربة  �إفريقيا،  في  "�لديمقر�طية  مهدي:  عا�شور  محمد    )1(
دفاتر  مجلة  �إفريقيا"،  جنوب  ف��ي  �لديمقر�طي  �لتحول 
مرباح،  قا�شدي  جامعة  �الأول،  �لعدد  و�لقانون،  �ل�شيا�شة 

جو�ن 2009م، �س.�س )101-100(.

و�الندم���اج د�خل �التح���اد �الأوروبي. ومع تحول منط���ق �لقوة �لعالمي 
م���ن �لمنط���ق �لجيو-ع�شكري �إل���ى �لجيو-�قت�شادي، وم���ا دفعت به 
�لعولم���ة م���ن تدفق���اٍت للمعلومات، وتط���ّور هائل في و�شائ���ل �الإعام 
و�الت�شال، �أ�شبح لز�مًا على �لدول �أن تن�شهر في تكتاٍت �قت�شادية 

لمو�جهة �لعولمة �ل�شاملة وتحقيق �لتنمية. 
ع���اوًة على ذلك؛ يج���ادل �لليبير�ليون ف���ي �لعاقة �الرتباطية 
بين �الأمن و�لتنمية �لمحلية من جهة، و�ال�شتقر�ر وقوة �لدولة د�خلّيًا 
وخارجّي���ًا من جه���ٍة �أخرى، فالمجتمعات �لت���ي ي�شودها �لفقر وت�شهد 
م�شتوي���ات متدنية م���ن �لتنمية تميل �إل���ى �لعنف و�ل�ش���ر�ع)2(، حيث 
�شت�شاه���م حالة غياب �الأمن ف���ي �إعاقة جهود �لتنمية، وهو ما �شيدفع 
نحو تاأزيم �الأو�شاع، و�نفجارها، و�أخذها م�شلك �لعنف �لبنيوي �لذي 

تكون مخرجاته �الأ�شا�شية �لنز�عات و�ل�شر�عات طويلة �الأمد)3(.
وعن َدور �لموؤ�ش�شات �لدولية/�الإقليمية في تحقيق �ل�ّشلم و�الأمن 
 Robert Keohane لدولّيي���ن؛ �أ�ش���ار كلٌّ من روبرت كيوه���ن�
وروب���رت �أك�شل���رود Robert Axelrod �إلى ق���درة �لموؤ�ش�شات 
�لدولي���ة، مث���ل �الأمم �لمتحدة، عل���ى تحقيق �الأم���ن- �إذ تعتبر بمثابة 
�لُمحّك���م في �لنز�ع���ات �لدولية، ومن���ه �لعمل على �إع���ادة �لنظر في 
�أدو�ر �لدول���ة، وعل���ى �لرغم من �أّن ه���ذه �لموؤ�ش�شات ال يمكن �أن تلغي 
�لفو�شى؛ فاإنه يمكنها تغيير طابع �لبيئة �لدولية من خال �لتاأثير في 

ن�شف  من  �أكثر  كان  2015م  عام  في  �لمثال:  �شبيل  على    )2(
و�أكثر  �ل�شحر�ء،  جنوب  �إفريقيا  في  يقيمون  �لعالم  فقر�ء 
�ل�شحر�ء  �إفريقيا جنوب  في  يعي�شون  �لفقر�ء  من 85% من 
�أو في جنوب �آ�شيا. �أما ن�شبة 15% �لمتبقية من فقر�ء �لعالم، 
�لمناطق  في  يعي�شون  فكانو�  فقير،  مايين   106 حو�لي  �أو 
�إفريقيا  با�شتثناء  �لمناطق-  جميع  وف��ي  �الأخ���رى.  �الأرب���ع 
جنوب �ل�شحر�ء- تتر�وح �لمعدالت �الإقليمية من 1.5% �إلى 
حو�لي  �ل�شحر�ء  جنوب  �إفريقيا  في  يعي�س  بينما   ،%12.4
41% تحت خط �لفقر �لدولي. ر�جع: مجموعة �لبنك �لدولي، 
معًا-  �لفقر  مع�شلة  حّل  2018م:  �لم�شترك  و�لرخاء  �لفقر 
https://bit. �لر�بط:  �شائعة، عر�س مخت�شر، على  �أ�شئلة 

ly/2JdM1n5
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تف�شيات �لدولة و�أنانيتها)1(. 
وعلى �لرغم من م�شاهمة منظمة �التحاد �الإفريقي و�لمنظمات 
�لجهوية في �إفريقيا في ح���ّل وت�شوية �لكثير من �لنز�عات �الإفريقية؛ 
ف���اإّن كثيرً� م���ن �لنز�ع���ات د�خل �لق���ارة �أثبت محدودي���ة �أدو�ر هذه 
�لمنظم���ات ف���ي �لتعامل مع �الأزم���ات �لمعقدة، ولعّل �أب���رز مثال على 
ذل���ك: ف�شل مجل����س �ل�ّشلم و�الأم���ن �الإفريقي في ح���ّل وت�شوية �لنز�ع 
ف���ي �ل�ش���ود�ن )د�رفور( ف���ي فبر�ير ع���ام 2003م، عل���ى �لرغم من 
نجاحه في حّل �أزمة جزيرة »�أنجو�ن« في �شنة 1997م، بعد �لمحاولة 
�النف�شالية في جزيرة �أنجو�ن عن دولة جزر �لقمر. ولعّل هذ� �لف�شل 
ُيع���زى �إلى �شعف �الإر�دة �ل�شيا�شية ل���دى �لزعماء �الأفارقة من جهة، 

وخ�شو�شية �لدولة �الإفريقية من جهٍة �أخرى)2(.
 :Constructivism 3- �لبنائية

ح���اول �لبنائيون �لت�شديد على �شرورة �أخ���ذ �لقيم و�لمعتقد�ت 
بعي���ن �العتبار ف���ي تحليل �ل�شيا�ش���ات، بالتركيز على متغّي���ر �لُهوّية، 
و�أب���رزو� كيف �أّن ف�شل بع����س �لنظريات يعود �أ�شا�ش���ًا �إلى �إهمال َدور 
�لقي���م، مثلما ي�شير �إلى ف�ش���ل �لو�قعية في فهم �الأ�شكال �لجديدة من 
ة �لد�خلية منها )�لنز�ع���ات �لتي �شهدتها �لقارة  �لنز�ع���ات، وبخا�شّ
�الإفريقي���ة بعد �لحرب �لباردة(، باعتبار �أّن �أغلبها نز�عات ي�شبطها 
ويغذيه���ا عن�شر �لُهوّية، �إلى جانب �الأفك���ار و�الإدر�ك و�لمعايير �لتي 
تحّدد بدورها طريقة ت�شّكل م�شالح �لفو�عل من جهة، و�التجاه �لذي 
يتخ���ذون �شمنه �شلوكياتهم �لدولية؛ �إما تناف�شًا من جهة، و�إما تعاونًا 

من جهٍة �أخرى)3(.
وفقًا الأك�شندر فن���دت Alexander Wendt، �لموؤ�ش�س 
�لمعا�ش���ر له���ذ� �التجاه �لنظري، ف���اإّن �لبنائية تقوم عل���ى �أ�شا�َشْين: 
�الأول يرّك���ز عل���ى �أّن بنية �لمجتمعات �الإن�شاني���ة تت�شكل وتتحدد وفقًا 
لاأفكار �لم�شتركة �أكثر منها على �لقوة �لمادية- بخاف �لو�قعّيين. 
ويرك���ز �لثان���ي عل���ى �أّن �لُهوّي���ات وم�شال���ح �الأط���ر�ف و�لفاعلي���ن 
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�لموجودي���ن في �لنظام �لدولي يتّم �شياغتها وت�شكيلها بناًء على هذه 
�الأفكار)4(. 

وف���ي �ل�شي���اق ذ�ته؛ ف���اإّن �لنقا�س يتمحور ح���ول طبيعة �لعو�مل 
و�لظروف �لتي ظهرت فيه���ا �لنظرية �لبنائية عندما حاولت �لتركيز 
عل���ى عو�مل جديدة �أهملتها �لنظريات �ل�شابقة، �لتي ف�شلت في توّقع 

نهاية وتر�جع �التحاد �ل�شوفييتي ونهاية �لحرب �لباردة.
وهنا يجب �لتمييز بين م�ساَرْين: 

�لم�س����ار �لأول: تمث���ل ف���ي تقّل����س َدور �لدول���ة ووظائفها 
ب�شب���ب �لعولم���ة، �لت���ي �أف���رزت فو�ع���ل كالمنظم���ات �لدولي���ة 
و�الإقليمي���ة و�لموؤ�ش�شات �لمالية، وهو م���ا ز�د من مخاوف تهديد 
�لخ�شو�شيات �لثقافي���ة �لمحلية، وهو ما ظهر جلّيًا في �إفريقيا، 
حيث نتيجًة للهيمن���ة �لثقافية مع �لعولمة؛ فاإّن �لبلد�ن �الإفريقية 
تعر�ش���ت ب�شكٍل كبير و�شري���ع لفقد�ن �لهوية �لثقافي���ة، وبالتالي 
ع���دم قدرته���ا عل���ى �لتفاع���ل م���ع �لثقاف���ات �الأخرى عل���ى قدم 
�لم�ش���او�ة، وهو ما عزز �لتبعية �لثقافية للمركزية �لغربية، و�لتي 
تتع���دى رمزيتها �إل���ى جو�نب �شيا�شي���ة و�قت�شادي���ة و�جتماعية، 
وف���ي كثيٍر م���ن �الأحيان ت�شاهم هذه �لهيمن���ة �لثقافية في عرقلة 
�لعملي���ة �لتنموية د�خلّيًا؛ ب�شكٍل يحمل على �العتقاد باأّن �لحمولة 
�لثقافي���ة �لغربي���ة �أّث���رت ب�ش���كٍل عميق ف���ي �لنخ���ب و�لجماهير 
 Samuel �ل�ش���و�ء)5(. ولع���ّل �شموؤي���ل هنتنغت���ون  عل���ى ح���ّد 
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�أم���ا �لم�س���ار �لثان���ي: فتمث���ل ف���ي مطالب���ة �الأقلي���ات �الإثنية 
و�لعرقي���ة باال�شتق���ال، م���ا �أّدى �إل���ى تح���ول �ل�شر�ع ف���ي �لعاقات 
�لدولي���ة من �شر�ٍع بين �لدول �إلى �شر�ٍع د�خل �لدول، بتفجير �لكثير 
���ًة في �لق���ارة �الإفريقية،  من �لح���روب و�لنز�ع���ات �لد�خلية، وخا�شّ
ويمّث���ل ه���ذ� �لتحول �شورة �لن���ز�ع في كلٍّ م���ن: رون���د�، و�ل�شومال، 
و�ل�ش���ود�ن، وجمهوري���ة �لكونغو �لديمقر�طي���ة، و�إفريقي���ا �لو�شطي، 

وبورندي؛ على �شبيل �لمثال ال �لح�شر. 
الرئي�سية  وال��ع��وام��ل  الخ�سائ�ض  الثاني:  المحور 

للنزاعات في اإفريقيا: اأنماط جديدة في بيئة متغيرة:
�أ- �لخ�سائ�ض �لم�ستركة للنز�عات في �إفريقيا:

�لخ�شائ����س  م���ن  مجموع���ٌة  �الإفريقي���ة  �لنز�ع���ات  تتقا�ش���م 
�لم�شتركة، يمكن �إجمالها �خت�شارً� في �لنقاط �لرئي�شية �الآتية:

1- �سع�بة تحديد �لف��عل �لرئي�سية في �لنز�ع:
فُه���م لي�ش���و� حكوم���ات ر�شمي���ة كم���ا ف���ي �لنز�ع���ات �لتقليدية 
�لدوالتي���ة، فمعظ���م �لنز�ع���ات �لحالي���ة تق���ع �شم���ن دول �شعيفة �أو 
فا�شلة، وت�شّم ت�شكيلًة و��شعة م���ن �لفو�عل، ت�شمل �لجيو�س �لنظامية 

و�لمتمردين و�لمرتزقة �الأجانب و�أمر�ء �لحرب �لمحلّيين وغيرهم.
2- �سه�لة �لنت�سار �لإقليمي:

بفع���ل حرك���ة �لاجئي���ن و�لت�شامنات �لعاب���رة للح���دود، وت�شابه 
�الأو�ش���اع �ل�شيا�شية و�القت�شادية و�الجتماعي���ة للدول �الإفريقية، بحيث 
يوؤدي �لنز�ع في دولٍة ما عادًة �إلى زعزعة ��شتقر�ر دول �لجو�ر �الإقليمي.

3- �سع�بة �لحت��ء و�لإد�رة:
نظ���رً� ل�شعف قدرة �ل���دول �الإفريقية على فر�س �ل�شيط���رة على كامل 
�إقليمها، ويزد�د �لو�شع تعقيدً� في ظّل �نت�شار �ل�شاح و�شهولة �لح�شول عليه.

�لمدنيي���ن  بي���ن  �لفا�سل���ة  �لح���دود  غم�����ض   -4
و�لع�سكريين:

الأّن �أطر�ف �لنز�ع ال يمّيزون بين �الأهد�ف �لمدنية و�لع�شكرية، 
وما ينتج عن ذلك من تز�يد �ل�شحايا �لمدنّيين.

ب- �لع��مل �لرئي�سية للنز�عات في �إفريقيا:
ب�شكٍل عام؛ تتج���ه �لعديد من �الأدبيات �ل�شيا�شية �إلى �عتبار �أّن 
�لنز�ع���ات في �إفريقيا هي �شر�ع���ات �شيا�شية، �شو�ء كانت في �شورة 
مو�جهات م�شلحة عنيفة بين �لدول، �أو بين �لجماعات و�لدول، �أو بين 
�لجماعات في حّد ذ�تها، وتتر�وح من �شر�عاٍت منخف�شة �ل�شدة على 
نط���اٍق محدود �إلى حروب �أهلية و��شع���ة �لنطاق �أو ممتدة)1(. وتتطلب 

 Muhabie Mekonnen Mengistu, "The Root  )1(

�ال�شتجاب���ة �لفعال���ة للنز�عات �الإفريقي���ة فهم �أ�شبابه���ا ومعالجتها، 
و�شم���ن هذ� �ل�شياق يمك���ن �لتمييز بي���ن �الأ�شباب �لجذري���ة للنز�ع، 
و�الأ�شباب �لثانوية �لتي تعمل على ��شتد�مة هذ� �لنز�ع، �أو �إعاقة حّله، 
وف���ي �أغلب �الأحي���ان قد يظهر �لنز�ع ف���ي �شكٍل جدي���د، �أو ينتقل �إلى 
دوٍل �أخرى نظرً� للت�شاب���ه في �لظروف �لتي تعي�س فيها دول �لمنطقة 

�لمحيطة بدولة �لنز�ع. 
1- �لحدود �لتع�سفية �لتي �أن�ساأتها �لق�ى �ل�ستعمارية: 
�أن�ش���اأ �ال�شتعم���ار �الأوروب���ي الإفريقي���ا ف���ي �لق���رن �لتا�شع ع�شر 
وح���د�ت �شيا�شي���ة ق�ّشم���ت �لمجموع���ات �الإثنية في بع����س �لحاالت، 
وجمعت مجموع���ات متناف�شة في حاالٍت �أخ���رى، دون �أن يربط بينها 
�ل�شعور باالنتم���اء �إلى جماعٍة وطنية �شيا�شي���ة و�حدة، حيث تّم ر�شم 
ح���دود معظم �ل���دول �الإفريقية �لحالي���ة ب�شكٍل تع�شف���ي دون مر�عاة 
لانتم���اء�ت �لعرقية و�لثقافية و�للغوية و�لديني���ة، بل �أكثر من ذلك: 
فقد �أجب���رت هذه �لح���دود �الأوروبية �لمجموع���ات �لمتناف�شة �أحيانًا 
عل���ى �لتعاي�س د�خل حدود دولة و�حدة. وتج���در �الإ�شارة �إلى �أنه منذ 
�أن ب���د�أت �لدول �الإفريقية تح�شل عل���ى ��شتقالها في �لخم�شينيات؛ 
�أ�شبح���ت هذه �لحدود �لتع�شفي���ة �أو �لم�شطنعة في كثيٍر من �الأحيان 

م�شدرً� رئي�شّيًا للنز�ع)2(.
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 American Journal of Applied Psychology,

 .Vol. 4, No. 2, 2015, p.29

 Johnson Olaosebikan Aremu, "Conflicts  )2(
 in Africa: Meaning, Causes, Impact and
 Solution", African Research Review, Vol.

.4, No. 4, October 2010, pp.551-552
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2- �لتك�ي���ن �لإثن���ي غير �لمتجان�ض لل���دول �لإفريقية 
�لذي �أنتج �لمع�سلة �لإثنية: 

هناك عدٌد قليل فقط من �ل���دول �لمتجان�شة �إثنّيًا حول �لعالم، 
وهو ما ي�شير �إلى �أّن �لدول متعددة �الإثنيات من �لمرّجح �أن تظّل �شمًة 
م���ن �شم���ات �ل�شيا�شة �لدولي���ة، و�أّن �ل�شر�ع �الإثني ال ي�ش���ّكل تهديدً� 
الإفريقي���ا فح�ش���ب، ولكنه تهدي���ٌد للمجتمع �لدولي باأ�ش���ره. ومع ذلك 
ال يمك���ن �إنك���ار حقيقة �أّن �ل�شر�ع���ات �ل�شيا�شية �لت���ي تجد دو�فعها 
ف���ي �لتنوع �الإثن���ي �رتبطت ب�ش���كٍل وثيق بالق���ارة �الإفريقي���ة، وكانت 
ف���ي �زدياٍد على �مت���د�د �لقرن �لع�شرين. وبالنظ���ر �إلى حقيقة وجود 
�نق�شام���اٍت عرقية و�إثنية عميقة بالفعل، ف�شًا عن �لتمييز �ل�شيا�شي 
�لممار����س �ش���ّد مجموع���ات �الأقليات على نط���اٍق و��شع ف���ي �إفريقيا، 
ف���اإّن �لتناق�ش���ات �الإثنية ت�شبح عامًا قوّيًا لع���دم �ال�شتقر�ر ون�شوب 
�لنز�ع���ات ف���ي �لقارة، وقد �أث���ارت �الإثنية م�شاعر �ل�ش���ك و�لكر�هية 
و�نع���د�م �لثقة بين �لجماعات �لعرقي���ة �لمختلفة في �إفريقيا، و�شلت 
�إلى درج���ة �لحرب �الأهلي���ة و�لتطهير �لعرقي ف���ي دوٍل مثل: نيجيريا 
وليبيري���ا و�أوغند� ورو�ن���د� وبوروندي و�ل�شوم���ال و�ل�شود�ن و�لكونغو 

وغيرها)1(. 
وتج���در �الإ�شارة في ه���ذ� �الإطار �إلى: �أّن �لتعددي���ة �الإثنية بحّد 
ذ�تها لي�ش���ت �شببًا كافيًا الندالع �لنز�ع���ات �لم�شلحة بين �لجماعات 
�لمختلف���ة �لمكّونة للدولة، ولك���ن �لحرمان و�لظل���م �لممار�شين �شّد 
ه���ذه �لجماع���ات �أو بع�شه���ا، �ش���و�ء تعّل���ق �الأم���ر بتقا�شم �لث���روة �أو 
�ل�شلط���ة، يرف���ع م���ن �حتم���االت �ل�شر�ع �لعني���ف ف���ي �إفريقيا، ففي 
دوٍل مث���ل ليبيريا و�شير�ليون ورو�ن���د� تّم �حتكار �ل�شلط���ة �ل�شيا�شية 
و�المتي���از�ت �لمرتبط���ة به���ا م���ن ِقَب���ل جماع���ة و�ح���دة، و�أدى عدم 
�لم�شاو�ة في �لو�شول �إلى �ل�شلطة �إلى تمييٍز مماثل في �ال�شتفادة من 
�لفر�س و�لمو�رد �القت�شادية، وبالتالي مزيد من �لتمييز في �لو�شول 
�إلى �لتعلي���م و�لمطالب �الجتماعية )كما كان �لح���ال في بوروندي(، 
ويلعب ذلك َدورً� رئي�شيًا في تكري�س عدم �لم�شاو�ة، وتق�شيم �لمجتمع 
�إل���ى فئَتْي���ن مهيمنَتْي���ن، يوؤدي �لتف���اوت �لمتز�ي���د بينهما غالب���ًا �إلى 

�لنز�ع)2(.

.Ibid, p.552  )1(
Ministry of Defence, Foreign and Com-   )2(
monwealth Office, Department for Inter-
 national Development, "The Causes of
 Conflict in Africa: Consultation Document”,
 London: The British Government», March

وقد �نعك�س منطق �الختافات �الإثنية على �لقو�عد و�لقيم �لتي 
ًة فيما يتعلق  تحكم �لتفاع���ات �ل�شيا�شية، وعلى نظام �لدول���ة، خا�شّ
بالحق���وق �الجتماعية، فاأ�شبحت �لُهوّية �الإثنية تح���ّدد توزيع �لمز�يا 
و�لحق���وق في �إطار �لدول���ة، ففر�س �لعمل، و�لتعيين���ات في �لوظائف 
�لعام���ة، و�لمنح �لدر��شي���ة، وغيرها، تخ�شع للح�شاب���ات �الإثنية �لتي 

تقوم بها �لدولة �لمركزية)3(.
3- �س�ء �أنظمة �لحكم و�لقيادة غير �لر�سيدة: 

ل���م تتخ���ذ �أغل���ب �أنظم���ة �لحك���م �الإفريقي���ة غ���د�ة �ال�شتقال 
خط���و�ت فعلي���ة باتج���اه �لتحديث �ل�شيا�ش���ي وبناء موؤ�ش�ش���ات �لدولة 
�لقوي���ة، بل �عتمدت �لنهب و�لف�شاد و�لتهمي����س و�الإق�شاء و�لمحاباة 
و�شائَل لممار�شة �شلطتها، فيما �أطلق عليه �لبع�س »�لحّمى �لزعامية«، 
مع حر�شها على تقديم �لوالء �لتام للدول �لغربية ل�شمان ��شتقر�رها 
�لد�خل���ي، وق���د قادت ه���ذه �لممار�ش���ات مبا�ش���رًة �إل���ى فقد�نها كّل 

م�شروعية مجتمعية)4(. 
وي�شّكل �لتاأثير �لمدّمر للف�شاد �أحد �لعو�مل �لرئي�شية �لم�شوؤولة 
ع���ن �ل�شر�ع���ات �لد�خلي���ة ف���ي �إفريقيا، حي���ث �أدى �لف�ش���اد، �لذي 
تجّل���ى في تبديد �الأم���و�ل �لعامة و�ختا�شها، �إلى �ش���ّل عملية �لتنمية 
بالق���ارة، و�إ�شعاف �لجه���ود �لمبذولة في م�شيرة �لتح���ول �ل�شو�شيو- 
�قت�ش���ادي و�لتكامل �ل�شيا�شي ف���ي �إفريقيا، حيث تّم���ت �إد�رة مو�رد 
�إفريقي���ا ب�ش���كٍل �شيئ عل���ى مّر �لعق���ود �لتي تلت �ال�شتق���ال، وهو ما 
�أث���ار �ل�شع���وب �شّد قادته���ا، وكانت �لنتيج���ة �شر�ع���ات ال تنتهي في 
�أغل���ب �ل���دول �الإفريقي���ة. ويقّر �التح���اد �الإفريق���ي بالتاأثي���ر �ل�شلبي 
للف�ش���اد على �ال�شتق���ر�ر �ل�شيا�ش���ي و�الجتماع���ي و�القت�شادي لدول 
�إفريقي���ا، وه���و ما يف�ّش���ر �عتماد »�التفاقي���ة �الإفريقية لمن���ع �لف�شاد 
 Africa Convention on Preventing»ومكافحت���ه
�لعادية  �لدورة  ف���ي   ،and Combating Corruption
�لثاني���ة لجمعي���ة �التح���اد ف���ي 11 يولي���و 2003م، �لغر����س م���ن هذه 
�التفاقي���ة ت�شجي���ع �لتنمية ف���ي �إفريقيا وتعزيزها، ف�ش���ًا عن �إيجاد 
�الآلي���ات �لازم���ة لمن���ع �لف�ش���اد و��شتئ�شاله ف���ي �لقطاَعْي���ن �لعام 

2001, p.13, available at: https://webarchive.
nationalarchives.gov.uk/+/http:/www.dfid.

 gov.uk/pubs/files/conflict-africa.pdf

"خ�شو�شيات �لنز�عات �الإفريقية  )3(  م�شيح �لدين ت�شعديت، 
در��شات  مالي"، مجلة  �الإد�رة: حالة  �آليات  على  وتد�عياتها 

��شتر�تيجية، �لمجلد12، �لعدد 23، 2016م، �س100.
)4(  �لمرجع نف�شه، �س.�س )98- 99(. 
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و�لخا����س)1(، فال�شام �أ�شبح �أكث���ر فاأكثر مرتبط���ًا بوظيفة �لتنمية، 
و�أمن �لمو�رد، و�إر�شاء �أ�ش�س �لحكم �لجيد، و�شمان حقوق �الإن�شان.

4- �له�سا�سة �لقت�سادية: 
يلع���ب �لتر�جع �القت�ش���ادي �لم�شتم���ر َدورً� رئي�شّي���ًا في �ندالع 
�لن���ز�ع و�نهيار �لدول���ة، ويقوم �قت�شاد معظم �ل���دول �الإفريقية على 
�إنت���اج وت�شدير و�حد �أو �ثني���ن من �لمو�رد �لزر�عي���ة �أو �ل�شناعية، 
وه���ي ترتبط بعاق���ات تجارية مع �لق���وى �ال�شتعماري���ة �ل�شابقة، ما 
يجعله���ا غي���ر قادرة عل���ى �لتحكم ف���ي �أ�شع���ار منتجاته���ا، ويعر�شها 
الأزم���ات �قت�شادية تخلق �لمناخ �لمنا�ش���ب الندالع �لنز�عات �أو تزيد 

من حدتها)2(. 
وعل���ى �شبي���ل �لمث���ال: كان���ت �لمجاع���ة �الإثيوبية ع���ام 1974م 
 Haile لعام���ل �لرئي�ش���ي ف���ي �الإطاح���ة بحكومة هي���ا �شيا�ش���ي�
Selasse و�لعن���ف �ل���ذي ت���ا ذل���ك، فالمجاعة يمك���ن �أن ت�شّبب 
�لنزوح �لجماعي و�ل�شغط �لمتز�يد على �لمو�رد �ل�شحيحة، كما �أدى 
�لتحول �لمفاجئ في معدالت �لتبادل �لتجاري في نيجيريا في �لفترة 
)1992- 1993م( �إل���ى خف����س دخل نيجيريا �إل���ى �لن�شف، وحدوث 
ت�شخ���ٍم جامح �أدخل �لباد في دو�مٍة من �لعنف �أف�شت �إلى �الإطاحة 

بالحكومة)3(.
ويمك���ن �أن توجد �لم���و�رد �لطبيعية في �إفريقي���ا عو�مل جديدة 
لعدم �ال�شتق���ر�ر، وت�شتوعب �إفريقيا نوَعْين م���ن �ل�شر�عات �لقائمة 
على �لمو�رد، وهما: )حروب ندرة �لمو�رد، وحروب �لوفرة( ، وتتعلق 
�أكث���ر �شر�عات �لندرة �شيوع���ًا بال�شيطرة على حق���وق �لرعي و�لماء 
بالن�شب���ة للب���دو، بينما تتركز ح���روب �لوفرة في �لبل���د�ن �لتي تعتمد 
�قت�شادياته���ا على �لم���و�رد �لطبيعية �أ�شا�شًا، مث���ل �لنفط و�لمعادن، 
حي���ث ترتفع �حتماالت ن�شوب �لنز�عات، ب�شب���ب تناف�س �لمجموعات 
من �أجل �ل�شيطرة على هذه �لمو�رد، الأنها تعتبر مفتاح �ل�شيطرة على 
�لدول���ة، ويمكن �أن توؤدي مث���ل تلك �لنز�عات �إل���ى �نقابات، كما هو 
�لح���ال في �شير�ليون وجمهورية �لكونغ���و �لديمقر�طية، كما يمكن �أن 
يوؤدي �ال�شتغال غير �لعادل للمناطق �لغنية بالمو�رد �إلى �النف�شال، 
باالإ�شاف���ة �إلى ذلك ت�شكل هذه �لمو�رد �لوفيرة عو�مل جاذبة للتدخل 

 Johnson Olaosebikan Aremu, Op.cit.,   )1(
 .p.553

)2(  م�شيح �لدين ت�شعديت، مرجع �شابق، �س98. 
Ministry of Defence, Foreign and Com-  )3(
monwealth Office, Department for Interna-

 .tional Development, Op.cit., p.13

�لخارجي)4(.
5- ف��سى �نت�سار �ل�سالح: 

�إّن �شهولة �لح�شول على �إمد�د�ٍت كبيرة من �الأ�شلحة �ل�شغيرة 
في �إفريقي���ا ُيعّد عامًا رئي�شّيًا ال�شتم���ر�ر �لنز�عات وتاأجيجها، ففي 
ع���ام 1992م وزعت �لحكومة �الأنغولية ما يقّدر بنحو 700000 بندقية 
عل���ى �ل�شكان للدفاع عنه���م �شّد حركة يونيت���ا UNITA. وتوجد 
مخ���ازن لاأ�شلح���ة في جميع �أنح���اء �لقارة �الإفريقي���ة �لتي يوجد بها 
�شبك���اٌت تجاري���ة ن�شطة تنق���ل �الأ�شلحة بي���ن �لبلد�ن، م���ا يعمل على 
��شتم���ر�ر �ل�ش���ر�ع و��شتد�مته، وقد �قترن تو�ف���ر �الأ�شلحة �ل�شغيرة 
بتكلفٍة منخف�شة ن�شبّيًا بظهور �شبكة من �لتجار �لمحلّيين و�لدولّيين، 
�لذي���ن يتاج���رون باالأ�شلح���ة و�لمعادن و�لم���و�رد �الأخ���رى، وُيعّد هذ� 
عام���ًا رئي�شّيًا الإطالة �أمد �ل�شر�ع���ات �الإفريقية، �لتي �أ�شبحت �أقّل 

قابليًة للو�شاطة �أو �لتدخل �لخارجي)5(.
6- �ل��ساطة غير �لفعالة: 

يمكن لعمليات �لو�شاطة �ل�شعيفة �أن تزيد �لو�شع تعقيدً�، وُتطيل 
�أم���د �ل�ش���ر�ع من خال منح �لمقاتلي���ن وقتًا الإع���ادة �لت�شّلح و�إعادة 
�لتنظي���م، كما حدث في جمهورية �لكونغ���و �لديمقر�طية و�أنغوال، كما 
يمك���ن لعمليات �ل�شام غير �لمدرو�شة دفع �أط���ر�ف �لنز�ع �إلى تبّني 
مو�ق���ف غير متوقعة ال تدعم م�شار �ل�ش���ام، وهو ما ي�شّكل تهديدً� له 
ولفر�س ��شتد�مته. ولذل���ك؛ فاإنه من �لمهم �لتركيز ب�شكٍل �أكبر على 
تاأمين وقف �الأعمال �لقتالية و�لحفاظ عليه باعتباره �الأولوية �الأولى، 
ف�شًا عن �شرورة قدرة عمليات �ل�شام على �ال�شتفادة من مجموعٍة 
و��شع���ة من ترتيب���ات �لحكومة �النتقالية لتوفي���ر �لظروف �لتي يمكن 
من خالها �إقامة �شاٍم م�شتقر، يعالج �الأ�شباب �لجذرية لل�شر�ع)6(.

�لعملي���ات  لدع���م  �لإن�ساني���ة  �لم�ساع���د�ت  ت�جي���ه   -7
�لقتالية: 

يمك���ن �أن تت�شّبب �لم�شاع���د�ت �الإن�شانية ف���ي تكثيف �لنز�عات 
وتعقيده���ا �أو �إطال���ة �أمده���ا، عندم���ا ت�شع���ى �لجماع���ات �لمتم���ردة 
لل�شيط���رة عل���ى ه���ذه �لم�شاع���د�ت لدع���م عملياته���ا وتمويله���ا، وقد 
�أظه���رت �ل�شومال عام 1995م، وز�ئير ع���ام 1996م، �لم�شاكل �لتي 
تح���دث عندما ت�شبح �لم�شاعدة �الإن�شاني���ة �لعن�شر �لرئي�شي لتمويل 
�لن���ز�ع في بيئٍة تفتق���ر �إلى �لم���و�رد. وتدرك �لوك���االت �لنا�شطة في 

 .Ibid, pp.13-14  )4(
.Ibid, p.14  )5(
 .Ibid, p.15  )6(
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مجال �الإغاث���ة �الإن�شانية- ب�شكٍل متز�يد- �أنه���ا تو�جه مع�شلًة كبيرة 
في تلبية �حتياجات �شحايا �لنز�عات دون �لت�شّبب في توفير �لو�شائل 

ال�شتئناف �لقتال)1(.
المحور الثالث: انعكا�سات تحول اأنماط النزاعات في 

اإفريقيا: الرهانات واال�ستجابات:
ُتعّد �لنز�عات د�خ���ل �لدول و�لحروب �الأهلية ذ�ت �لبعد �الإثني 
ًة بع���د نهاية �لحرب  ظاه���رًة متاأ�شل���ة في �لخب���رة �الإفريقي���ة، خا�شّ
�لب���اردة؛ حي���ث لم تلبث معظم �ل���دول د�خل �لق���ارة �أن ح�شلت على 
��شتقاله���ا؛ حت���ى �شهدت �شعوب���ات بناء �لدول���ة �لوطني���ة، وعو�ئق 
ف���ي �الندماج �الجتماع���ي نتيجة �لخل���ل �لبنيوي و�لوظيف���ي في بناء 
�لدول���ة �الإفريقية، �الأمر �لذي �شاهم في ن�شوب �لعديد من �لنز�عات 
ًة على م�شتوى  و�ل�شر�ع���ات د�خلها، مما جعل نتائجه���ا �شاملة، خا�شّ
�لدول���ة، و�لمجتمع، و�لفرد، ومن �أبرز نتائج وتد�عيات تلك �لنز�عات 

و�لحروب �لتي �شهدتها �لقارة بعد �لحرب �لباردة ماياأتي:
1- على م�ست�ى �لدولة: 

�إّن �لحقيق���ة �لفارق���ة ف���ي �ل�شياق �الإفريق���ي توؤكد بو�ش���وح �أّن 
�شعف بن���اء �لدولة �لوطنية، وم���ا خّلفه هذ� �لبناء م���ن ت�شّوهات في 
�لو�قع �الجتماعي ف���ي �إفريقيا، �شاهم ب�شكٍل مطرد في ن�شوب �لكثير 
م���ن �لنز�ع���ات �لد�خلية �لت���ي يغذيها عن�ش���ر �الإثني���ة و�لعرقية)2(، 
ولك���ن ف���ي �لمقابل؛ ف���اإّن �لتحول في نم���ط �لنز�عات د�خ���ل �لقارة، 
���ًة بع���د �لحرب �لباردة، ق���د �أف�شى �إلى �نعكا�ش���اٍت وخيمة على  خا�شّ
م�شي���رة بن���اء �لدولة، و�أ�شعف فر����س �لتحول فيها، عل���ى �لرغم من 
بع�س �لتجارب �لناجحة كجن���وب �إفريقيا وروند�، �لتي تجاوزت �إرث 
�لمرحل���ة �ل�شر�عي���ة �لتي �أدخل���ت �لدولَتْين في �أت���ون �لتخلف وعدم 
�ال�شتقر�ر. وبفعل تعاظم �النتماء�ت �الإثنية و�لقبلية و�الإقليمية د�خل 
�لدول���ة �الإفريقية �لنا�شئة، وبفعل نتائج �لنز�عات و�لحروب �لجديدة 
فيه���ا، كان���ت خا�شية �نهي���ار �لدولة وف�شله���ا �إحدى �لممي���ز�ت �لتي 
ُتنع���ت بها عدٌد م���ن دول �إفريقيا في �الأدبي���ات �ل�شيا�شية �لمعا�شرة، 
�أو �لموؤتم���ر�ت و�لمر�ك���ز �لبحثية �لت���ي ُتعنى بتتبع موؤ�ش���ر�ت �لف�شل 

.Idem  )1(
نز�عًا   35 حو�لي  هناك  �أّن  ذك��رت  �الإح�شائيات  �إح��دى     )2(
عام  من  �لفترة  في  كله  �لعالم  في  حدثت  و�شر�عًا  د�خلّيًا 
�لن�شيب  فيها  الإفريقيا  ك��ان  1995م،  ع��ام  وحتى  1990م 
د�خلّيًا خال  ونز�عًا  �شهدت وحدها 16 حربًا  �الأكبر، حيث 

�لفترة نف�شها.

�لدوالتي في �لقارة �الإفريقية)3(. 
ولع���ّل �نهي���ار �لدولة بفع���ل كثافة وتاأثي���ر هذه �لنز�ع���ات ياأخذ 
ْي���ن- ح�ش���ب �لباح���ث �أيم���ن �ل�شي���د �شبان���ة، هم���ا:  �شكَلْي���ن �أ�شا�شيَّ
)�النهي���ار �ل�شامل، و�النهيار �لجزئ���ي(، ففي �الأول تنهار �لموؤ�ش�شات 
�ل�شيا�شي���ة للدولة، وتغيب �لدولة، ويف�شح �لمج���ال �أمام �لعنف، وتقع 
�لدول���ة �أ�شيرًة في يد �أم���ر�ء �لحرب و�لميلي�شي���ات �لتابعة لاأطر�ف 
�لمت�شارع���ة، وُتعّد ليبيري���ا عقب �غتيال »�شموي���ل دو« عام 1989م، 
و�ل�شومال عقب �الإطاحة ب�»�شياد بري« عام 1991م، �لحالَتْين �الأكثر 

تمثيًا لانهيار �ل�شامل للدولة. 
 �أم���ا �لحالة �لثاني���ة؛ فتحدث عندم���ا ت�شعف �شلط���ة �لحكومة 
�لمركزي���ة، وهنا ت�شعف �ل�شيطرة على بع����س �الأقاليم د�خل �لدولة، 
ويب���دو ذلك و��شحًا ف���ي معظم �ل�شر�ع���ات �الإثني���ة �الإفريقية، كما 
ه���و �لحال في �إثيوبيا ف���ي عهدي »هيا�شيا�ش���ي« و»مانج�شتو هايلي 
ميري���ام«، وف���ي منطقة �ل�شاح���ل �الإفريقي، وبالخ�شو����س �لنز�ع في 
مالي بد�ية من �شنة 2012م، حين �شعفت �شيطرة �لحكومة �لمركزية 

في باماكو على �إقليم �شمال مالي)4(.
 ُتع���ّد م�شاألة خ�شخ�شة قطاع �الأمن ف���ي �لدول �الإفريقية �أي�شًا 
من بين �النعكا�شات �ل�شلبية �لت���ي خلفتها طبيعة �لنز�عات �لد�خلية 
�الإفريقي���ة، حي���ث �شاهم �لتو�ش���ع في �العتم���اد على �شرك���ات �الأمن 
���ة ف���ي ميوع �ل�شيادة �لوطني���ة لكثيٍر من �ل���دول �الإفريقية، �إذ  �لخا�شّ
قامت ب���َدوٍر مهمٍّ في تثبيت ُنُظم �لحك���م، �أو �الإطاحة بها �أي�شًا، وفي 
�لتاأثي���ر في �ل�شيا�ش���ات �القت�شادية لل���دول �الإفريقية. وف���ي �ل�شياق 
ذ�ت���ه، وعلى �شبي���ل �لمث���ال: تعاقدت حكوم���ة �شير�ليون م���ع »�شركة 
�لنتائ���ج �لحا�شم���ة« و»�شرك���ة �شاند الين« م���ن �أجل توفي���ر �الأمن في 
�لب���اد وتدري���ب �لق���و�ت �لم�شلح���ة �لحكومية في مو�جه���ة متمردي 
�لجبه���ة �لثوري���ة �لمتح���دة. وم���ن �أهّم �ل���دول �لت���ي ��شتخدمت تلك 
�ل�شرك���ات: �شير�لي���ون وليبيري���ا و�لكونغ���و �لديمقر�طي���ة و�ل�شود�ن 
و�أوغن���د� و�أنج���وال وبوت�شو�نا وموزمبي���ق وماالوي وز�مبي���ا و�لجز�ئر 

�لفا�شلة« لمعرفة و�شعية  �إلى »موؤ�شر �لدولة  )3(  يمكن �لرجوع 
https://fundfor- �لر�بط: على  فيه،  �الإفريقية   �ل��دول 
peace.org/2019/04/10/fragile-states-in-

/dex-2019

�إفريقيا  ف��ي  �الإث��ن��ي��ة  "�ل�شر�عات  �شبانة،  �ل�شيد  )4( �أي��م��ن 
قر�ء�ت  مجلة  �لمو�جهة"،  �شبل  �لتد�عيات..  �لخ�شائ�س.. 
https://bit. �لر�بط:  على   ،)23/11/2016( �إفريقية، 

ly/2XfkriQ
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وكيني���ا ومدغ�شق���ر)1(. كم���ا �أّن �لتدخ���ل �لخارجي ُيعّد �أح���د �لنتائج 
�الأ�شا�شي���ة لهذ� �لنوع من �لنز�عات �لتي تنط���وي على تدّخٍل خارجي 
ل�شال���ح �أحد �الأطر�ف �أو لجميع �أطر�ف �لنز�ع، مما نجم عنه ظهور 
 Internationalized »م�شطلح »�لنز�عات �لم�شلحة �لمدّولة
Armed Conflict، وفي هذه �لحالة �شيكون للتدخل �لخارجي 
 Third تد�عي���اٌت على �شيادة �لدولة، حيث تلع���ب �الأطر�ف �لثالثة
ت�شكي���ل  ف���ي  �أ�شا�شّي���ًا  َدورً�  طبيعته���ا،  كان���ت  مهم���ا   ،Parties
دينامي���ات �لح���رب، من خ���ال توفير ق���درة �إ�شافية الأح���د �أطر�ف 
���ر�ع في �شورة تمويل، �أو �أ�شلحة، �أو تدريب، �أو غيرها من �أ�شكال  �ل�شّ
�لّدعم، ومن هنا تتحدد �شور �لتدخل و�الإ�شعاف �لتي تمار�شها �لقوى 
�لمتدخل���ة في �لتاأثير على �لدول �الإفريقية، وذلك عبر �ل�شغط عليها 
بتوظي���ف م�شاألة حقوق �الإن�شان، و�لتدخ���ل �الإن�شاني)2(، و�أمثلة ذلك: 
�لتدخ���ل ف���ي �ل�شوم���ال 1994م، وليبي���ا 2011م، وف���ي �شاحل �لعاج 

2011م، ومالي 2013م.
2- على م�ست�ى �لمجم�عة/�لمجتمع:

�شهد عالم ما بعد �لحرب �لباردة ظاهرة »�لدول �لعاجزة«، 
�ش���و�ء كم�ش���در �أو كمح�شل���ة للنز�ع بي���ن �لمجموع���ات �الإثنية، 
���ًة في �لق���ارة �الإفريقية، حيث تتميز ه���ذه �لحالة باختفاء  وخا�شّ
تحّك���م �لدول���ة باإقليمه���ا، وتنتف���ي مظاه���ر �شيط���رة �لحكوم���ة 
و�حتكارها ال�شتخد�م �لقوة وو�شائل �لقهر، وهو ما يظهر بو�شوٍح 
في منطقة �ل�شاحل �الإفريقي، و�الأهّم من ذلك هو �أّن �لمجموعات 
�لمت�شارع���ة تعمل من خال مجموعة من �الأدو�ت ل�شمان بقائها 
وتحقي���ق �أهد�فه���ا، �إّن �له���دف �لرئي�س لها لي����س �ال�شتياء على 
�ل�شلط���ة؛ الأّن ذلك لي����س في ح���دود �إمكاناته���ا، �إال �أّن �عتمادها 
عل���ى ��شتر�تيجية �إ�شاعة �لفو�شى جعلها تلج���اأ �إلى �أ�شلوٍب جديد 
للمو�جه���ة با�شتخ���د�م �لميلي�شي���ات �شبه �لع�شكري���ة، �لع�شابات 
�الإجر�مي���ة، و�الأطفال، وهذ� ل�شهولة تعبئ���ة هذه �لفئات و�لتحكم 

بها، وحتى توريطها في �أعمال �إجر�مية محظورة دولّيًا)3(.

)1(  �لمرجع نف�شه. 
Patricia L. Sullivan, Johannes Kar- )2(
 reth, “The conditional impact of military
 intervention on internal armed conflict
 outcomes”, Conflict Management and
 Peace Science, Vol. 32, No. 3, July 2015,

.pp.269-288

"�لمع�شلة �الأمنية �لمجتمعية: خطاب �الأمننة  )3(  عادل زقاغ، 

ترتب���ط ظاه���رة �لنز�ع���ات ف���ي �إفريقي���ا بالمع�شل���ة �الأمني���ة 
�لمجتمعي���ة،)4( و�لت���ي ه���ي عن���د مولي���ر Müller غي���اب �الأم���ن 
�لمجتمع���ي، و�لذي يرتبط ب���َدوره بقدرة �لمجموعة عل���ى �ال�شتمر�ر 
م���ع �لمحافظة عل���ى خ�شو�شياتها، في �شياٍق م���ن �لظروف �لمتغيرة 
و�لتهديد�ت �لقائمة �أو �لممكن���ة، وبتحديٍد �أكثر فاإنه يتعلق باإح�شا�س 
هذه �لمجموعة �لمعنية ب���اأّن هناك م�شا�شًا بمكّونات ُهوّيتها )كاللغة، 
و�لثقاف���ة، و�لدي���ن، و�لع���اد�ت(، �أو ب���اأّن تطورها ال يت���ّم في ظروٍف 

مقبولة.
ي���رى ب���اري ب���وز�ن Buzan Barry �أّن �لمع�شل���ة �الأمني���ة 
�لد�خلي���ة تتمح���ور ح���ول �لُهوّي���ة، �أي حول م���ا ُيمّك���ن �لمجموعة من 
�الإ�ش���ارة �إل���ى نف�شه���ا ب�شمير »نح���ن« )نح���ن �لطو�رق ف���ي �ل�شاحل 
�الإفريق���ي، نح���ن �الأمازي���غ في �شم���ال �إفريقي���ا، نحن �أبن���اء د�رفور 
ف���ي �ل�ش���ود�ن، نحن �شكان جن���وب �ل�شود�ن، نح���ن �لهاو�شا–فوالني 

نيجيريا(.  في   Haussa-Fulani
لق���د �أ�شبح���ت �لهوية جوهرً� لل�ش���ر�ع على �لم�شال���ح، و�شندً� 
لل�شع���ي م���ن �أج���ل �لهيمن���ة، �أو �شن���دً� لبني���ة �لعاق���ات �لقائم���ة مع 
�لمجموع���ات �الأخ���رى في �إفريقي���ا، ويت�شح ذلك ف���ي تغليب مظاهر 

و�لقانون،  �ل�شيا�شة  دفاتر  �لعامة"، مجلة  �ل�شيا�شة  و�شناعة 
�لعدد5، جو�ن2011، �س106.

�أول من طّبق مفهوم �لمع�شلة �الأمنية  )4(  يعتبر »باري بوز�ن« 
�لحرب  نهاية  م��ع  �الإث��ن��ي  �لعنف  �نفجار  على  �لمجتمعية 
 The Security كتابه  خ��ال  م��ن  ��ًة  وخ��ا���شّ �ل��ب��اردة، 
�لمن�شور   ،Dilemma and Ethnic Conflict

عام 1993م.

التعددية اإلثنية بحّد ذاتها 
ليست سببًا كافيًا الندالع 
النزاعات المسلحة، ولكن 

الحرمان والظلم الممارسين 
ضّد هذه الجماعات أو 

بعضها، يرفع من احتماالت 
الصراع العنيف في إفريقيا
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»�الأن���ا« عل���ى �لمظاه���ر �لتعاوني���ة، وه���ذ� بااللتج���اء �إل���ى �لمكونات 
�لمجتمعي���ة، بدل موؤ�ش�شات �لدولة، كاإطار لل�ش���ر�ع من �أجل �لبقاء، 
وك�شم���ان وحي���د لاأفر�د للح�ش���ول عل���ى �لحماية في من���اٍخ ي�شوده 
�لخ���وف، وهو ح���ال كثير من �ل���دول �الإفريقي���ة �لتي م���ا ز�لت تعاني 
�ختاالت بنيوي���ة على م�شتوى �الأد�ء �ل�شيا�ش���ي، و�لبناء �الجتماعي، 
و�القت�ش���ادي)1(. ولعّل ه���ذه �لحالة تزد�د ر�شوخ���ًا، خ�شو�شًا عندما 
تك���ون م�شائ���ل �لُهوّي���ة متمرك���زة جغر�فّيًا، �الأم���ر �ل���ّذي يجعل هذه 
ًة �إذ� �شعرت باأّن  �لمجموعات في بحٍث ع���ن �لتمّيز و�النف�شال، خا�شّ
هويتها معّر�شة للخطر، وقد تجّلى ذلك بو�شوٍح في �أزمة �لطو�رق في 

مالي �شنة 2012م.
بحكم �لخلفية �لتاريخي���ة و�الإرث �ال�شتعماري، �لتي وجدت فيه 
ه���ذه �لمجموعات نف�شه���ا م�شتتًة على كثيٍر من �ل���دول، حيث لم تكن 
�لتق�شيمات �لجغر�فية لل�ّشيادة متفقًة مع �لحدود �لثقافية للجماعات 
في �إفريقيا، برز َدور جماعات �ل�شتات Diaspora، �أو �لجماعات 
ر�ع �لم�شّلح  ذ�ت �لقر�ب���ة �لعرقية على حدود �لدول، في تدوي���ل �ل�شّ
�لد�خلي، �الأمر �لّذي يمّثل تهديدً� على �الأمن �لمجتمعي د�خل �لدولة 
�لت���ي ت�شهد �لنز�ع. ف�شًا عن �لمرتزقة و�لجماعات �الإجر�مية، �لتي 
تدخ���ل في تحال���ٍف ظرفي وم�شلحي لدع���م عملياتها �ش���ّد �لحكومة 

�لمركزية في محاولٍة لانف�شال عنها. 
عاوًة على ذلك، فاإّن وجود �أع�شاء هذه �لجماعات عبر �لحدود 
وتحالفها م���ع ن�شاطات �لجريمة �لمنظم���ة، و�الإرهاب �لعابر للحدود، 
يعني توفي���ر قاعدة دعم �أكبر للتمّرد �لعرق���ي، من خال �شلوعها في 
عملي���ات تهريب لاأم���و�ل، و�الأ�شلح���ة، و�لمو�د �لخ���ام، و�لمخّدر�ت، 
ر�ع و�الأ�شو�ق �لعالمية، و�لتي ت�شّكل  و�لب�ش���ر، و�ل�ّشلع، بين مناطق �ل�شّ
عن�ش���ر�ً مهمًّا القت�ش���اد �لحرب. وقد لعبت ه���ذه �لجماعات َدورً� في 
ر�ع في د�رفور، و�لنز�ع  ��شتم���ر�ر �لحرب �الأهلية في �ل�شومال، و�ل�شّ
في مالي و�لنيجر، من خال دعم �الأطر�ف �لمتحاربة مالّيًا وماّديًا)2(. 

3- على م�ست�ى �لفرد: 
كان وال يز�ل �لو�شع في �إفريقيا كارثّيًا، �إذ توؤكد �الإح�شائيات 
�أّن و�حدة من بين �أربع دول �إفريقية طالتها �لحرب خال �ل�شنو�ت 
�لت���ي تلت نهاية �لحرب �لباردة، فم���ن بين 84 دولًة �إفريقية جنوب 

)1(  عادل زقاغ، مرجع �شابق �لذكر، �س108.
�لعولمة:  ع�شر  في  �الإفريقية  "�لحروب  بو�شنية،  �شعاد    )2(
در��شة في �لطبيعة و�لميكانيزمات"، مجلة قر�ء�ت �إفريقية، 

�ل�شنة13، �لعدد31، يناير2017م، �س.�س )31-30(.

�ل�شحر�ء �نخرط���ت 13 منها في حروب �أهلية، وهو ما مثل تحدّيًا 
كبي���رً� على �الأم���ن �الإن�شاني في كثيٍر م���ن �ل���دول �الإفريقية، ولعّل 
�لو�شعي���ة �زد�دت تعقي���دً� بفع���ل �لتر�بط �لع�شوي بي���ن �لنز�عات 
�لد�خلية في �إفريقيا وتهديد�ت مثل �الإرهاب، و�لجريمة �لمنّظمة، 
و�لهجرة غير �ل�ّشرعية، وم�شاكل �لاجئين، و�لنزوح، و�لعنف �شّد 
�لن�ش���اء و�الأطف���ال، ومافيا تج���ارة �ل�ّشاح و�لمخ���ّدر�ت، وتهريب 
�الأم���و�ل و�لب�ش���ر، و�لتل���ّوث �لبيئ���ي، و�النت�شار �لوبائ���ي، ومخاطر 
�لدول �لفا�شلة، و�نتهاكات حقوق �الإن�شان، وم�شاكل �لّتنمية و�لفقر.
لقد خلف���ت خ�شو�شية �لنز�عات �الإفريقي���ة م�شاكل جّمة على 
���ٍة على م�شت���وى �الأم���ن �لغذ�ئي،  و�شعي���ة �الأم���ن �لب�ش���ري، وبخا�شّ
و�ل�شح���ي، وو�شعي���ة حق���وق �الإن�ش���ان ب�ش���كٍل ع���ام، ول���ن نخو����س 
ف���ي تفا�شي���ل كثي���رة بخ�شو����س �الآث���ار �لناجمة ع���ن �لنز�عات في 
�شة لهذه �لورق���ة، ولكن يمكن �أن  �إفريقي���ا بحكم �لم�شاح���ة �لمخ�شّ
ن�شي���ر �إلى �إح�شائيات �لمفو�شية �ل�شامي���ة ل�شوؤون �لاجئين �لتابعة 
لاأم���م �لمتحدة، �لتي تذك���ر وجود 16.1 مليون الج���ئ حول �لعالم 
حر�ء �أكبر  نهاية ع���ام 2015م، وت�شّم منطق���ة �إفريقيا جن���وب �ل�شّ
تجّم���ع لاجئي���ن بحو�ل���ي 4.4 مايي���ن �شخ�س، ينح���در معظمهم 
م���ن خم�س دول رئي�شية، هي: �ل�شوم���ال، جنوب �ل�شود�ن، جمهورية 
�لكونغ���و �لديمقر�طية، �ل�ش���ود�ن، وجمهورية �إفريقي���ا �لو�شطى، �إذ 
ق���ّدر عددهم بنح���و 3.5 مايين الج���ئ مع نهاية ع���ام 2015م، �أي 
م���ا يعادل 80% من �إجمالي �لاجئين في ه���ذه �لمنطقة)3(. و�أما في 
�إفريقي���ا �لو�شطى فقد تجاوز عدد �لمجندي���ن �الأطفال �شنة 2013م 
�شت���ة �آالف طفل في �شف���وف �لميلي�شيات- بح�ش���ب �شليمان دياباتي 
ممث���ل �ليوني�شيف في جمهورية �إفريقي���ا �لو�شطى في تلك �لفترة)4(. 
كم���ا ينت�شر �لعنف �لجن�شي على نط���اٍق و��شع في كثيٍر من �لنز�عات 
�لم�شلح���ة ف���ي �إفريقيا، فوفقًا لم���ا ذكرته �الأم���م �لمتحدة؛ تعر�شت 
�أكث���ر م���ن 200 �أل���ف �مر�أة للعن���ف �لجن�شي ف���ي جمهوري���ة �لكونغو 
�لديمقر�طي���ة من���ذ بدء �لنز�ع �لم�شل���ح، وما يتر�وح بي���ن 250 �ألف 

 United Nations High Commissioner )3(
 for Refugees UNHCR, “Global Trends:
 Forced Displacement in 2015”, Geneva:

.UNHCR, 2016, p.14

�شفوف  ف��ي  ط��ف��ل  �آالف  �شتة  ن��ح��و  "تجنيد  �إف��ري��ق��ي��ا،    )4(
فر�ن�س24،  موقع  �لو�شطى"،  �إفريقيا  جمهورية  ميلي�شيات 
https://bit. �ل����ر�ب����ط:   ع��ل��ى   ،)23/11/2013(

ly/2FM3Po4
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�م���ر�أة و500 �أل���ف �غُت�شبن �أثناء �الإب���ادة �لجماعية �لت���ي �شهدتها 
رو�ن���د� في 1994م)1(. وعلى �لرغم من �لجه���ود �لمبذولة في مجال 
حق���وق �الإن�شان وحمايتها م���ن طرف �لمنظم���ات �الإقليمية و�لدولية 
في �إفريقي���ا؛ يجب �أن تربط �لم�شاعد�ت �الإن�شانية بالمر�حل �لتالية 
لعملي���ة �إعادة �لبناء و�لتنمية في فترة ما بعد �لنز�عات، هذ� �لربط 
يتع���زز بت�شري���ع �إج���ر�ء�ت �لتنمية �لرئي�شي���ة خال مرحل���ة �لعودة 

للحياة �لطبيعية.
خاتمة:

ختام���ًا ل���م �شبق ذك���ره؛ ف���اإّن �إفريقيا ُتع���ّد ��شتثن���اء حقيقّيًا 
ف���ي مج���ال ن�شوء وتطور �لدول���ة، ففي �لوقت �ل���ذي �شهد فيه عالم 
منت�ش���ف �لقرن �لما�ش���ي �نت�شار �لم���ّد �لتحرري، وجن���وح �لعالم 
لبن���اء و�إنتاج دول ت�شتجيب لتطلعات �لتطور �ل�شيا�شي و�القت�شادي 
و�الجتماع���ي، وج���دت �إفريقيا نف�شها �أمام تر�كم���ات وتعقيد�ت ما 
بع���د �ال�شتعمار، مم���ا قّو�س من فر����س �لنهو�س �لمبك���ر، كنتيجة 
لا�شطر�ب���ات �لنا�شئ���ة من م�شكاٍت م���ا ز�لت �آثاره���ا في تغذية 

�لنز�عات و�إطالتها م�شتمرة.
ولع���ّل �إفريقي���ا �ليوم، ومن���ذ مطلع �الألفي���ة، بات���ت عازمًة على 
�شرورة تفكيك هذه �لمنظومة �لنز�عية )�لتي ت�شترك في خ�شائ�س 
عاّم���ة من حي���ث عو�مل ن�شوئه���ا وم���دى �نت�شارها، في ف�ش���اٍء يّت�شم 
بتقا�ش���م �لخ�شو�شي���ة �لتاريخية في بناء �لدول���ة �الإفريقية �له�ّشة(، 
عب���ر �إن�شاء نم���اذج �إقاع حقيقية لتجارب �إفريقي���ة نامية، في مجال 
�لنهو�س �القت�شادي و�لتنموي �لذي ي�شتجيب لفر�شية �لتنمية مقابل 
ور �لذي يج���ب �أن تلعبه مختل���ف �لمنظمات  �الأم���ن، ناهي���ك عن �ل���دَّ
�لجهوي���ة و�الإقليمي���ة �لتي بات���ت ت�شعى �إلى رعاية مختل���ف �لنز�عات 
و�لتعاط���ي مع �إفر�ز�ته���ا �ل�شيا�شية، بالدعوة �إل���ى �حتر�م �لد�شاتير، 
ورف����س �النقابات و�لموؤ�ش�شات غير �ل�شرعي���ة، ناهيك عن �لتعاطي 
�الإن�شاني م���ع �لو�شع �الجتماع���ي �لمتهاوي ب�شب���ب �ل�شلوك �لنز�عي 
�لد�خل���ي �أو �القليم���ي له���ذه �ل���دول، �إ�شاف���ًة �إل���ى �شع���ي �لمنظمات 
�الإفريقية �إلى حّل �لنز�عات �الإفريقية �شمن �شيا�شة »�أفرقة �لحلول«.

�إّن �لحدي���ث ع���ن خ�شو�شي���ة �لنز�ع���ات و�لح���روب �لجدي���دة 
ف���ي �إفريقيا ياأخذنا �إلى �لق���ول باأّن �إفريقيا كان���ت د�ئمًا هي �لمتغّير 
�لتاب���ع، و�أُري���د لها �أن تعي�س عل���ى هام�س �لتاريخ، متاأث���رًة به ولي�شت 

)1(   غلوريا غاجيولي، “�لعنف �لجن�شي في �لنز�عات �لم�شلحة: 
�الإن�شان”،  حقوق  وقانون  �الإن�شاني  �لدولي  للقانون  �نتهاك 

�لمجلة �لدولية لل�شليب �الأحمر، 2014م، �س504.

�شانعًة له، فقد تاأثرت ببنية و�شكل �لنظام �لدولي في مر�حل تطوره، 
وتاأث���رت �إلى حدٍّ كبير بالم���وروث �ال�شتعماري �لذي �شّوه خ�شو�شيتها 
وبنيته���ا �الجتماعية و�لثقافية. و�لح���ال �أنه مع تحول �لحروب ما بين 
�لدول �إلى ح���روٍب د�خلية تتعل���ق بم�شائل �لُهوّي���ة و�الإثنية و�لمطالبة 
باالنف�ش���ال مع نهاي���ة �لحرب �لب���اردة، كانت �إفريقي���ا م�شرحًا لهذ� 
�لتح���ول، فقد �شهدنا قدرً� كبيرً� من �لح���روب �لد�خلية �لتي �أرهقت 
كاهل �لدول و�ل�شعوب �الإفريقية �لمتطلعة �إلى م�شيرة �لبناء و�لتنمية.

لق���د �شاهمت �لبني���ة �الجتماعي���ة و�لثقافية ف���ي �إفريقيا، بما 
تحمل���ه م���ن تر�شب���ات �لما�شي، ف���ي �شورة �لتن���وع �الإثن���ي و�لعرقي 
و�للغ���وي من جه���ة، و�الإرث �ال�شتعماري من جه���ٍة �أخرى، في �نت�شار 
وتز�ي���د �لح���روب �لد�خلي���ة �لّت���ي مزق���ت �لن�شي���ج �الجتماع���ي في 
�إفريقي���ا، وق�ش���ت على �الأم���ن �لمجتمعي بما يحمله م���ن خ�شو�شيٍة 
محلي���ة، وذلك عل���ى م�شتوَيْين: �الأول: ما بين �ل���دول، و�لثاني: د�خل 
�لدول���ة �لو�حدة نف�شها. و�شاهمت عو�مل عديدة، كالعامل �لخارجي 
و�شع���ف وه�شا�ش���ة بن���اء �ل���دول �الإفريقي���ة، و�شيا�ش���ات �أنظمته���ا 
�الإق�شائية، في �إطالة �أمد �ل�شر�عات �لد�خلية فيها، وز�دت طبيعة 
�لتهديد�ت �لتي حملها عالم ما بعد �لحرب �لباردة في تعميقها، في 
مقاب���ل �لف�شل ف���ي �أد�ٍء �شيا�ش���ي و�قت�شادي ي�شم���ن ��شتد�مة �لحّل 
�ل�ّشلمي بها. و�شمن هذ� �ل�شياق؛ فاإّنه ال منا�َس من �لقول باأّن �لبناء 
�لد�شت���وري و�ل�شيا�شي، ف�شًا عن �لبن���اء �الجتماعي و�القت�شادي، 
�شيمّك���ن دول �لق���ارة �الإفريقية من �لبن���اء �ل�شلي���م، �شمانًا لل�شام 

و�الأمن و�ال�شتقر�ر و��شتد�مته.
وال �ش���ّك ب���اأّن �إعادة بناء �الأمن �شرٌط بال���غ �الأهمية ال�شتعادة 
�لثق���ة بين قطاعات �لمجتم���ع �لمتنوعة بعد �أي نز�ع، وفي مثل هذ� 
�ل�شي���اق تغ���دو عملية �إع���ادة بناء �لموؤ�ش�ش���ات �ل�شيا�شي���ة و�الأمنية 
م�شاأل���ًة رئي�شي���ة في مختل���ف �لمجتمع���ات �الإفريقية �لت���ي �شهدت 
نز�ع���اٍت وح���روب د�خلي���ة، بما ي�شمل ذل���ك من �إ�ش���اٍح د�شتوري 
يتما�ش���ى و�لخ�شو�شيات �الجتماعية و�لثقافي���ة د�خل �لمجتمعات 
و�ل���دول �الإفريقي���ة، ف�ش���ًا عن بن���اء عد�ل���ة �نتقالية وف���ق �أُ�ش�س 
وركائ���ز �شيا�شي���ة و�قت�شادية متينة، و�لعمل ب�ش���ورٍة ملّحة الإعادة 
�إ�ش���اح قط���اع �الأم���ن، وبن���اء �ل�شرعي���ة �ل�شيا�شي���ة �لقائمة على 
�شرعي���ة �الإنجاز بدل �شرعي���ة �لتاريخ. كما ُتعّد م�شاأل���ة �إعادة بناء 
�لعاق���ات �لمدنية- �لع�شكرية، وماأ�ش�ش���ة �ل�شيطرة �لمدنية د�خل 
مفا�ش���ل و�أجه���زة �لدولة �الإفريقي���ة، �شرورة ق�شوى ف���ي هند�شة 
�لبناء �ل�شيا�شي �ل�شليم، �ل���ذي �شي�شمن للقارة �لو�عدة م�شتقبلها 

في �لنظام �لعالمي �لذي يت�شكل وفق �أُ�ش�س ومتطلبات جديدة �



52

قراءات
تنموية

 �لعدد  )  42  (  �أكتوبر 2019م   /  �صفر 1441هـ

 اأ. عبد الرحمن خما
باحث اقت�سادي– ال�سنغال

 Franc-CFA )أثر تداول عملة )فرنك سيفا

على اقتصاديات دول غرب إفريقيا



مة متخ�ش�شة في �ش�ؤون القارة الإفريقية 53ثقافية ف�شلية محكَّ

اأو�س�اط ما زال  ف�ي  دائ�رًا  الج�دل 
والقت�س�ادّيين  ال�سيا�س�ّيين 
ح�ول ارتب�اط عملة فرنك �س�يفا بالي�ورو، بل 
و�سل الأمر اإلى الجماهير ال�سعبية التي تطالب 
بانفكاكه�ا، اإل�ى جانب ن�س�طاء مم�ن ينظّمون 
به�ذا  للتندي�د  واإقليمي�ة  دولي�ة  مظاه�رات 
الرتباط، فف�ي فبراي�ر 2017م قامت منظمة 
 Urgences Panafricanistes
�س�ّد  عالمي  يوٍم  بتنظيم   URPANAF
ه�ذه العملة في اأكثر من 25 دولًة في العالم، 
بقيادة ال�س�اب الن�سط »كام �س�يبا«، بل هناك 
 Anti-Franc CFA الآن تي�ار ُي�س�ّمى 

اأي »�سّد عملة فرنك �سيفا«)1(.
وعل���ى �لرغم م���ن ه���ذه �لت�شاعد�ت، ف���ي �الآونة 
�الأخي���رة، فالنقا�س يدور حول �تجاَهْي���ن: �تجاه يدعو 
�إل���ى �لخروج �لكامل من ه���ذه �التفاقيات، و�شك عملة 
جدي���دة محلية للح�شول على �ال�شتقال �لنقدي �لذي 
هو جزٌء من �ل�شيادة �لوطنية، العتبار فرنك �شيفا نقدً� 
�حتالّيًا، ويمثل هذ� �التجاه- في �لغالب- َمن ن�شّميهم 
 ،Les PanAfricanistes ب�»�الأفرقانيي���ن«  
وق���د ي�شوب هذ� �لخطاب- �أحيان���ًا- �لجانب �لعاطفي 
ب���داًل م���ن �القت�ش���ادي. و�التج���اه �الآخ���ر: يدع���و �إلى 
�الإ�شاح���ات �ل�شيا�ش���ة �لنقدي���ة ف���ي �لمنطق���ة، م���ع 

�الحتفاظ بالعملة. 

ht tp : / /www.cerc ledesvolonta i res.  )1 (
fr/2017/02/06/front-anti-cfa-mobilisation-

./30-villes-monde-11-fevrier-2017
.Consulté 15 mai 2019

https://www.lepoint.fr/economie/afrique-  
f ranc-cfa-70-ans-d-histoire-contra-

.riee-28-12-2015-2005729_28.php

الفرنك  عملة  ال�ستخدام  التاريخي  التطور 
�سيفا:

�أُ�ش�شت هذه �لعملة قبل بد�ية �لحرب �لعالمية �لثانية 
ع���ام 1939م، و�أُعلن تعادل �ل�شعر �ل�شرف���ي لها ر�شمّيًا 
عام 1945م ف���ي �شندوق �لنقد �لدول���ي FMI، بعدما 
قام���ت فرن�شا بقي���ادة �لجنر�ل ديغول بتعدي���ل �تفاقيات 
�لم�شتعمر�ت  )فرنك  با�شم   ،Bretton Woods
�لفرن�شي���ة ف���ي �إفريقيا(، وُحّددت قيم���ة 1 فرنك فرن�شا 
مقاب���ل 1،7 فرن���ك �إفريقي، وف���ي 1958م �أ�شبحت هذه 
�لعمل���ة با�شم )فرنك �لمجموع���ة �لفرن�شية �الإفريقية(، 
وق���د مّرت ه���ذه �لعمل���ة بمر�ح���ل متع���ددة، وبتعدياٍت 
كثيرة، غالبًا ما تكون في �ل�شكل، ولكّن �لم�شمون و�حد. 
وقد �عتمدت هذه �لعملة عدة دول تابعة لفرن�شا بعد 
�ال�شتقال 1960م، وخرجت من هذه �لمجموعة �لنقدية 
ع���دة دول بعده، فك���ان من �أو�ئلها: غيني���ا كوناكري �لتي 
طالب���ت فرن�شا بمنحها ��شتقااًل تاّم���ًا، ومنه �ال�شتقال 
�لنق���دي، بقي���ادة �شيخو ت���وري، وه���ذ� �لت�ش���رف �أ�شّر 
باقت�شاده���ا كثيرً�، وتبعته���ا موريتاني���ا ومدغ�شقر �شنة 
1973م، ودوٌل �أخ���رى مث���ل: �لجز�ئ���ر و�لمغ���رب وتون�س 
ومال���ي، ب�شنو�ٍت متفاوتة، كما �ن�شم �إلى �لمجموعة دوٌل 
�أخرى بين �لثمانينيات و�لت�شعينيات، كان�شمام مالي من 
جديد �شنة 1984م، وغينا بي�شاو، وغينيا �ال�شتو�ئية)2(. 

ووّقعت �تفاقياٌت �قت�شادية بين دول منطقة فرنك �شيفا 
حول �أهد�ٍف م�شتركة، في تحديد ن�شبة �لت�شخم ب�3%، و�لدين 

.PIB لعام باأن ال يتجاوز70% من �لناتج �لمحلي �الإنتاجي�
في �شنة 1994م؛ �نخف�شت قيمة �لعملة بن�شبة %50، 
فكان فرن���ك �إفريقي و�حد يع���ادل 0،01 فرنك فرن�شي، 
وفي 1998م �عت���رف مجل�س �التح���اد �الأوروبي باتفاقية 
�لتعاون �لنقدي بين فرن�شا ودول منطقة فرنك �شيفا، ثم 
ُغّير �لتعادل بعد 1999م �إلى 1 يورو �إلى: 655.957، بعد 

ترك فرن�شا عملة �لفرنك �لفرن�شي 1992م)3(.

https://www.lepoint.fr/economie/afrique- )2(
f ranc-cfa-70-ans-d-histoire-contra-
riee-28-12-2015-2005729_28.php con-

.sulté le 20 mai 2019

http://www.finapresse.com/2018/04/25/   )3(



54

قراءات
تنموية

 �لعدد  )  42  (  �أكتوبر 2019م   /  �صفر 1441هـ

وحدة �لتعادل بين فرنك �سيفا وفرنك فرن�سي

ع���ن���د �إن�������ش���اء 
�لعملة

1 ف.�س=1،70 ف.ف26 دي�شمبر 1945م

عملة  تخفي�س 
فرنك فرن�شي

1 ف.�س=2 ف.ف17 �أكتوبر1948م

عملة  �إ�����ش����د�ر 
ف.ف جديد

1 ف.�س=0،02 ف.ف01 يناير 1960م

عملة  تخفي�س 
فرنك �شيفا

1 ف.�س=0،01 ف.ف12 يناير 1994م

رب��������ط ف���رن���ك 
�شيفا باليورو

01 يناير 1999م
 1 ف.������س=   655،957

يورو

https://www.bceao.int/fr/content/histoire-du-
franc-cfaconsulté le 21/05/2019

منطق���ة فرنك �شيفا ت�شّم �الآن �أكثر من 14 دولًة في 
جنوب �ل�شحر�ء:) بنين، بوركين���ا فا�شو، �شاحل �لعاج، 
غينيا بي�شاو، مالي، �لنيجر، �ل�شنغال، توغو(، تلك ثماني 
دول تن�شوي تحت مجموعة �التحاد �القت�شادي و�لنقدي 
لغ���رب �إفريقيا UEMOA، ويتول���ى �الإد�رة �لنقدية 
 )BCEAO لبن���ك �لمرك���زي لدول غ���رب �إفريقيا�(

في دكار.
وهن���اك �ش���ت دول في و�ش���ط �إفريقي���ا: )كاميرون، 
و�إفريقيا �لو�شطى، و�لكنغو، وغينيا �ال�شتو�ئية، وت�شاد(، 
تح���ت م�شّم���ى �لمجموع���ة �القت�شادي���ة و�لنقدي���ة لدول 
و�ش���ط �إفريقيا، ويتول���ى �الإد�رة �لنقدية �لبنك �لمركزي 

لدول و�شط �إفريقيا BEAC( في ياوند. 
ة، فمثًا:  وكّل عمل���ة م�شتعملٌة في منطقته���ا �لخا�شّ
رج���ل �الأعم���ال في غ���رب �إفريقيا ال يمكن���ه �شرف نقده 
ف���ي و�شط �إفريقي���ا �إال بو��شط���ة عملة �لي���ورو، وال يمكن 
لم�شتعمل فرنك �شيفا في دكار- مثًا- تحويل نقدها في 

ياوند �إال بو��شطة بنك يكون تحت �لمر�قبة. 
ربت ف���ي �شنة و�ح���دة 1959م،  ف���كا �لعملَتْي���ن �شُ
باال�ش���م نف�ش���ه، ولك���ن م���ن غي���ر مطابق���ة، وت�ش���در�ن 
من بن���وك مركزي���ة مختلفة، بمدل���والٍت متغاي���رة، وفي 

 connaissez-vous-lhistoire-du-franc-cfa
.consulté le 17 mai 2019

�لوق���ت نف�ش���ه ُتطبعان م���ن مك���اٍن و�حد ف���ي فرن�شا في 
�إقلي���م Clemont-Ferrand، ويجري تد�ولهما 
بين �أي���دي �أكثر م���ن 155 مليون ن�شمة ف���ي �لمنطقة)1(، 
و�لغري���ب ف���ي �الأم���ر �أنهم���ا غي���ر قابلَتْي���ن لل�شرف في 

�لبنوك و�ل�شر�فات �لفرن�شية!
الجدل حول ا�ستخدام العملة:

ف���ي 2016م، عق���ب زيارته �لر�شمي���ة لفرن�شا، �أعلن 
�لرئي�س �ل�شنغالي »ماكي �ش���ال« في مقابلته مع �شحيفة 
POINT AFRIQUE �أّن »ه���ذه �لعمل���ة جيدة 
وقوي���ة، يج���ب ع���دم زعزعتها، مهم���ا قلنا فه���ذه �لعملة 
ع���ن  »بعي���دً�  كام���ه:  ويو��ش���ل  ومتو�زن���ة«،  م�شتق���رة 
�العتب���ار�ت �ل�شيا�ش���ة؛ فالذين يحارب���ون �شّد �الحتال 
يجب �أن يختارو� م�شارً� �آخر، فنحن م�شتقلون وم�شوؤولون 

عن قر�رتنا«)2(. 
و�أدل���ى بالت�شريح���ات نف�شها �لح�شن و�ت���ار� رئي�س 
�شاح���ل �لعاج حالّي���ًا، ومحاف���ظ �لبنك �لمرك���زي لدول 
غ���رب �إفريقيا- �شابق���ًا، و�لمدير �لع���ام ل�شندوق �لنقد 
�لدولي ف���ي �إفريقيا- عقب مقابلته مع �لرئي�س �لفرن�شي 
ف���ي ق�شر �الإليزيه 2019/02/16م، باعتبار هذه �لعملة 
عمل���ًة قوية وم�شتق���رة، وذك���ر �أّن هن���اك �إ�شاحاٌت في 
ق���ادم �الأيام، و�أنها عملة مختارة منذ �ال�شتقال بمح�س 
�لحري���ة، وختم كامه باأن���ه »يجب �إيقاف ه���ذ� �لنقا�س 

�لعقيم«)3(.
 Bruno �لفرن�شي���ة  و�لمالي���ة  �القت�ش���اد  وزي���ر 
Le Maire، ف���ي مقابل���ة مع �إذ�ع���ة RFI، �أفاد �أّن 
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فرنك �شيفا ت�شمح لل���دول �الأع�شاء باال�شتقر�ر �لنقدي، 
باالإ�شاف���ة �إلى تعريف �ل�شيا�ش���ة �القت�شادية �لمن�شجمة 

بين �لدول �الأع�شاء)1(.
وبالمقاب���ل؛ ن���رى �أّن رئي����س ت�ش���اد »�إدري����س دبي«، 
عقب منا�شبة �لذكرى 55 لاحتفال با�شتقال بلده، قام 
بت�شريحاٍت مفاجئة، حي���ث دعا روؤ�شاء �لدول �الإفريقية 
ة،  �إلى مغادرة منطقة فرنك �شيفا، و�شك عملتهم �لخا�شّ
ب���ل دع���ا �إل���ى �إعادة �لنظ���ر في بع����س �التفاقي���ات �لتي 
يعتبرها مجانبًة لم�شلحة هذه �لدول، و�عتبرها معرقلًة 

لتقّدم �قت�شادها)2(.
كما ق���ام رئي�س غينيا كوناكري �ألفا كوندي في �شهر 
يوني���و 2019م، عق���ب زيارت���ه �لر�شمي���ة ل�شاح���ل �لعاج، 
بتفنيد ت�شريحات زميل���ه �لح�شن و�تار�- �شالفة �لذكر، 
ودع���ا �إلى �شك عملتهم �لخا�ش���ة، و�أعلن �أّن فرنك �شيفا 

�شتكون في خبر كان في حلول 2020م)3(.
ويقول نائ���ب �الأمين �لعام لاأم���م �لمتحدة، وع�شو 
�للجن���ة �القت�شادية ف���ي �الأمم �لمتح���دة الإفريقيا كارلو 
لوب����س Carlos Lopes: »يج���ب تغيير هذ� �لنمط، 
ال يعني ه���ذ� �إز�لة فرنك �شيفا، ولكن يجب �إعادة �لنظر 
ف���ي هذ� �لنظ���ام، الأنه ال يلّب���ي دينامي���ات �لنمو، ويجب 
�أن ترتب���ط ه���ذه �لعملة ب�شل���ة عمات مختلف���ة بداًل من 

يورو«)4(. 
كما هاج���م نائب �لوزي���ر �الأول �الإيطالي لويجي دي 
ماي���و Luigui Di Maio فرن�ش���ا ب�ش���وٍت ح���اد، 
و�عتبرها �لم�ش���وؤول �الأول عن تخّلف �إفريقيا �قت�شادّيًا، 
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و�ل�شب���ب �لرئي����س لهجر�ت �الأفارق���ة �إلى �أوروب���ا، و�أنها 
ت�شتغ���ل مو�رد هذه �ل���دول ل�شالحها، بل �ش���رح �أّن هذه 
�لعمل���ة )فرن���ك �شيفا( ه���ي و�شيلة فرن�ش���ا الحتال 14 
دولًة �إفريقية، ودعا �التحاد �الأوروبي �إلى فر�س عقوبات 

�شّدها)5(.
وقبل���ه هاجمت ه���ذه �لعمل���ة رئي�شة ح���زب �لجبهة 
�لوطنية �ليمين���ي �لمتطرف مارين لوبان، معتبرًة فرنك 
�شيف���ا عملة �أقوى من �قت�شاد هذه �لدول، ووعدت بقطع 
ما ُي�شّمى )فر�ن�س �إفريقيا( حينما تتولى رئا�شة فرن�شا.

منطقة  في  المركزية  البنوك  ا�ستقاللية 
فرنك �سيفا: 

م���ن �لبديه���ي �أّن �إ�ش���د�ر �لنقود حقٌّ د�شت���وري لكّل 
دولة ل�شمان �شيادتها �لوطني���ة، وين�ّس د�شتور دول هذه 
�لمنطق���ة �أن���ه يحّق �أخذ �لق���ر�ر فيما يتعل���ق بالعملة عن 
طري���ق �لبرلمان فقط، لكّن فرن�شا حين ما �أر�دت تبديل 
���ة �لمحلية باليورو، �شن���ة 1992م، قامت  عملته���ا �لخا�شّ
با�شتفت���اٍء �شعبي بداًل م���ن �لبرلم���ان)6(، وبال�شيء نف�شه 

https://www.kivupress.info/8094-franc-   )5(
cfa-le-vice-premier-ministre-italien-ac-

/cuse-la-france-de-coloniser-lafrique

�الإفريقي  �لفرنك   Mouhamed El BachirDiop   )6(
avril 2017 16 نموذج �لتبعية لا�شتعمار �لجديد ....

َيْحِرم إيداع النقد األجنبي 
لدول هذه المنطقة في خزانة 

فرنسا دول المنطقة من 
السيولة المالية، التي يمكن 
االستفادة منها في معالجة 
الفقر، أو تقليل البطالة، أو 
استثمارها في مشروعات 

أخرى
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قامت �ليونان للخروج من �ليورو.
وعل���ى �لرغم م���ن �أن ّمعاه���دة 14 نوفمب���ر 1974م 
لاتح���اد �لنق���دي لغ���رب �إفريقي���ا UMOA تن����سّ 
عل���ى: »�أّن مجل����س �ل���وزر�ء يدير �إد�رة �التح���اد �لنقدي 
لغرب �إفريقيا بتعريف �ل�شيا�شة �لنقدية، وتحديد �شقف 
�لدي���ون لاتح���اد حفاظًا عل���ى �لعمل���ة �لم�شترك���ة، وله 
�لقدرة في تموي���ل �لن�شاطات و�لتنمية �القت�شادية لدول 
�التح���اد، كما ل���ه �ل�شلطة في تعديل وح���دة تعادل �لعملة 
لاتح���اد«؛ ف���اإّن �ل�شلط���ة �لحقيقية في �لو�ق���ع لفرن�شا، 
لكونه���ا تعط���ي �ل�شم���ان �لنق���دي �لمطلق له���ذه �لعملة، 
فبيدها �لق���ر�ر بقبول َمن يريد �الن�شم���ام في مجموعة 
فرن���ك �شيف���ا �أو �لرف����س، فمث���ا: غ���ادرت مال���ي هذه 
�لمنطقة ف���ي 1962م، وحين �أر�دت �الن�شمام من جديد 
قامت بمفاو�ش���اٍت طويلة مع فرن�ش���ا، لتن�شم من جديٍد 
�شن���ة 1984م. كما رف�شت فرن�شا �ن�شم���ام غينيا بي�شاو 
)�لم�شتعمرة �لبرتغالية �شابقًا( في منطقة فرنك �شيفا، 
م���ع تاأييد كثي���ٍر من �ل���دول �الأع�شاء الن�شمامه���ا، ولكّن 
فرن�ش���ا رف�شت ف���ي �لبد�ية ل�ش���وء �إد�رة �القت�شاد بهذه 

�لدولة، �إلى �أن �ن�شمت �إليها موؤخرً� في �شنة 1996م.
وكما هو معروف �أي�ش���ًا: �أّن خف�س قيمة هذه �لعملة 
�شن���ة 1992م كان ق���ر�رً� فردّيًا من فرن�ش���ا، حيث قابله 
كثي���ٌر من روؤ�ش���اء هذه �ل���دول بالرف�س، ثم ف���ي �لنهاية 
قبلو� رغمًا عنهم، ون�شتح�ش���ر عبارة رئي�س توغو �آنذ�ك 
 Etienne Gnassingbe �إياديما«  »غنا�شينغبي 
�لت���ي تك�ش���ف كّل �شيء: »�لق���وة تعلو �أحيان���ًا على �لحق، 
فل�شُت وحيدً� في رف����س هذ� �لقر�ر، ولكّن فرن�شا قررت 
�شيئ���ًا �آخ���ر«)1(، وه���ي �لت�شريح���ات نف�شها لُعَم���ر بونغو 

رئي�س �لغابون �آنذ�ك. 
ب���االدور  �إدو�ر  �أي�ش���ًا  �ل���كام  به���ذ�  و�ش���ّرح 
وزي���ر �القت�شاد و�لمالية   Edouard Balladur
�ل�شاب���ق ف���ي فرن�ش���ا: »خف����س قيم���ة فرنك �شيف���ا كان 
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بمبادرة فرن�شا وحدها«)2(.
ويدير �لبن����ك �لمركزية ف���ي منطقة فرنك 
�سيف���ا مجل����ض �إد�ري ف���ي كّل مجم�ع���ة، تهيم���ن 

عليها فرن�سا كما ياأتي: 
-BEAC : 13 �إد�رّي���ًا، م���ن بينه���م ثاثة يمثلون 

فرن�شا.
- BCEAO: يديره���ا 16 �إد�رّيًا، تعّين �لحكومة 

ْين يمثانها، وي�شاركان في �إد�رتها. �لفرن�شية �إد�ريَّ
- وف���ي BCC 8 �إد�ريي���ن، م���ن بينه���م 4 �إد�رّيين 

يمثلون فرن�شا في �لمجل�س.
مما يعن���ي �أّن لفرن�شا حّق �لت�شويت و�تخاذ �لقر�ر، 
وفي تعيين حاكم �لبنك �لمركزي BEAC، بل لها حّق 
�لفيتو )�أّي نق�س �أي قر�ر يعار�س �قت�شاد دولة فرن�شا(، 
�ش���و�ء مبا�شرة �أو ممن يمثلها ف���ي �لمجل�س. كما ُياَحظ 
 BCEAO ف���ي تعديات بع�س بنود �لبن���ك �لمركزي
�أّن �أّي قر�ر في �لمجل�س البّد فيه من مو�فقة جميع �أفر�د 
�لمجل����س �لذي���ن م���ن بينهم فرن�شّي���ان، ما يعن���ي �أّن �أّي 

رف�س ت�شويت من ِقبلهما يمنع �إم�شاء �لقر�ر.
ب���ل جاوز نفوذ فرن�شا هذ� �لحّد �إلى �للجنة �لوطنية 
لائتمان ل���دول مجموعة BEAC، �لتي تتمثل مهمتها 
ف���ي: تحديد �شق���ف �الئتمان، قبول �أو رف����س �الئتمانات 
�لمقترح���ة لديها، وتت�شكل هذه �للجنة من وزير للتمويل، 
وممثل �لدولة في �لمجل�س �الإد�ري، و�أربعة �أفر�د معّينين 

من ِقَبل �لدولة �لمعنية، باالإ�شافة �إلى َمن يمّثل فرن�شا.
وُياَح���ظ نفوذها في �للجن���ة �لنقدية �لوطنية لدول 
�الأع�ش���اء، �لتي تتمث���ل �أي�شًا في مدي���ر �لبنك �لمركزي 
ومعاون���ه، وث���اث �شخ�شيات معّينة م���ن حكومة �لدولة، 
ومر�قَبْي���ن تن����سّ �لائح���ة �لد�خلي���ة عل���ى: �أن يك���ون 

�أحدهما فرن�شّيًا يح�شر �الجتماعات مع �شوٍت معتبر.
اإفريقيا  غرب  ل��دول  االقت�سادية  المالمح 

ومدى مالئمتها الإ�سدار عملة موحدة: 
م���ا ز�لت غالب دول ه���ذه �لمنطقة تعاني من تر�جع 
�الأد�ء �القت�ش���ادي و�لتنموي، باالإ�شاف���ة �إلى زيادة عدد 
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�ل�شك���ان، حي���ث يعي�س غالبي���ة �أهلها تحت خ���ط �لفقر، 
مع ع���دم وجود �الأم���ن �لغذ�ئي، ونق�س �ش���رف �شحي، 
و�رتف���اع �لبطال���ة، وغيرها م���ن �لم�ش���كات، ولهذ� لجاأ 
�أغلب �شبابها �إلى �لهج���ر�ت غير �ل�شرعية، للو�شول �إلى 

جّنة �أوروبا �لمزعومة. 
عندم���ا ناأخ���ذ �لموؤ�ش���ر �لمعي���اري �ل���ذي ي�شتعمله 
�القت�شادي���ون في قيا�س �لنمو �أو �لتق���ّدم ب�شكٍل رئي�شي، 
وه���و موؤ�ش���ر PIB ن�شي���ب �لفرد م���ن �لنات���ج �لمحلي 
�الإجمال���ي ف���ي غرب �إفريقي���ا، حيث يكون ه���ذ� �لموؤ�شر 
مرتفع���ًا في �لدول �لمتقّدمة و�لغنية، ناحظ �أّن �أّي دولة 
في دول �لمنطقة لم ت�شل بعد لن�شبٍة �أكثر من 2% �شنوّيًا 
بم���دة طويلة، عد� غينيا �ال�شتو�ئية. وكان من �لمفرو�س 
�أن تك���ون هذه �لدول �لنامي���ة �أكثر دينامي���ة، وزيادًة في 
�الإنت���اج �لمحل���ي، كما ه���و في جن���وب �شرق �آ�شي���ا، مثل 

�إندوني�شيا، �لفلبين، وغيرهما.
 وعندم���ا ناأخذ مجموع ن�شبة PIB �لناتج �الإنتاجي 
�لمحل���ي لاأفر�د ف���ي منطقة فرن���ك �شيفا )�ل���ذي يبلغ 
17،4%(، مقارن���ًة بال���دول خ���ارج �لمنطقة ف���ي �إفريقيا 
)�ل���ذي ي�ش���ل لن�شب���ة 31،4%(، م���ا بي���ن 1960م �إل���ى 

2017م، نرى فرقًا كبيرً� بينهما.
ففي �لتقري���ر �ل�شنوي لاأمم �لمتحدة، �لذي ن�شرته 
�ل�شن���ة �لما�شي���ة 2018م، للدول �الأقل نم���ّوً� في �لعالم، 
ك���ان من بينه���ا ت�شع دول، م���ن بين 14 دول���ًة في منطقة 

فرنك �شيفا.
فل���و �أخذن���ا �أمثلة خم����س دول ف���ي �إفريقي���ا جنوب 
�ل�شحر�ء، خارج منطقة فرن���ك �شيفا، وقارّنا بينها من 
حيث �لنات���ج �الإنتاجي �لمحل���ي، لر�أينا نم���ّوً� يفوق �أكثر 
م���ن 30% �شنوّيًا. مث���ًا: نيجيريا 35%، رو�ن���د� %30،6، 
�ل�شود�ن 39%، بينما كينيا 26،9%، والحظنا �أّن ن�شبة �أّي 
دول���ة من هذه �لدول تفوق ن�شب���ة �الإجمالي لمجموع دول 
منطق���ة فرن���ك �شيفا �لذي ل���م يتج���اوز 17،4%، وتقارن 

بدولة غانا فقط بن�شبة %17،85.
بي���د �أّن دول منطق���ة فرن���ك �شيفا حققت نم���ّوً� في 
�الإنت���اج �لمحل���ي كنظير�ته���ا، ولكن���ه م���ذ�ب ف���ي �لنمو 
�ل�شكان���ي، فمث���ًا حقق���ت �شاحل �لع���اج نمّوً� جّي���دً� في 
�ل�شنو�ت �لما�شية، ولكن عندم���ا ناأخذ بالح�شبان عامل 

تحديد زمن هذ� �لنم���و وعامل �لنمو �ل�شكاني؛ فا يعدو 
ما حققته ن�شف ما حققته رو�ند� �أو نيجيريا. 

و�أري���د �لتوق���ف عن���د �لعام���ل �لثان���ي: وه���و �لنم���و 
�ل�شكان���ي، �لذي يعتبره �لبع�س عائق���ًا للنمو �القت�شادي 
في �إفريقيا، ��شتنادً� �إلى نظرية �لعائد �لديموغر�في في 
�لنمو �ل�شكان���ي، هذه �لنظرية �لتي ُت�شّم���ى �الآن بنظرية 
»�لتح���ول �لديموغر�ف���ي«، حي���ث تعني ب���كّل ب�شاطة: �أنه 
لتطوي���ر م�شتوى �لمعي�شة ف���ي �إفريقيا؛ فابّد من تحديد 
مع���دل �ل���والدة، لك���ي يجن���ي كّل �إفريق���ي ثم���رة �لنم���و 

�القت�شادي. 
 فق���د ب���د�أت �الأ�ش���و�ت تعل���و ح���ول ه���ذه �لق�شية، 
وه���ذ� ما ذك���ره- على وج���ه �لخ�شو�س- رئي����س فرن�شا 
ماك���رون، في �أثن���اء زيارته لبوركينا فا�ش���و، حيث �عتبر 
�رتف���اع معدل �لوالدة ف���ي �إفريقي���ا �لم�شكل���ة �الأ�شا�شية 
ف���ي تخلفها �القت�شادي، وق���د �أحدثت هذه �لت�شريحات 
�شج���ًة كبيرة ف���ي �لعالم، وهو تردي���د لنف�س ت�شريحات 
 Bill موؤ�ش�ش���ة �لملياردير �الأمريك���ي �ل�شهير بيل جيت�س
et Melinda Gates �لت���ي تعم���ل ف���ي �لمج���ال 

�الإن�شاني في �لعالم.
ويرى كثيٌر من �القت�شاديين �الأفارقة �لعك�س تمامًا، 
حي���ث ُيعتبر زيادة معدل �ل���والدة عن�شرً� مهمًا في �لنمو 
�القت�شادي �الإفريقي، الأّن نم���و �لناتج �الإنتاجي �لمحلي 
PIB لدولة �شغيرة مثل: بنين، غابون، توغو �أو غيرها.. 

البّد أّن تكون هناك عملة 
موحدة بين دول  االتحاد 
االقتصادي والتنمية لدول 
غرب إفريقيا، وبعد ذلك 

يمكن االنطالق نحو هدف 
إصدار عملة إفريقية موحدة 

نظير اليورو في االتحاد 
األوروبي



58

قراءات
تنموية

 �لعدد  )  42  (  �أكتوبر 2019م   /  �صفر 1441هـ

ينعك�س على م�شتوى �القت�ش���اد �لكلي في �إفريقيا، وهذ� 
فع���ًا- م���ا ي�شتدع���ي �إن�شاء عمل���ة موح���دة م�شتركة في 
�إفريقي���ا، تعطي تنا�شقًا وتناغم���ًا لاقت�شاد �لنقدي في 
�الإنت���اج عل���ى م�شتوى �لق���ارة، و�شنو�شح ذل���ك الحقًا �إن 

�شاء �هلل.
وعندما ناأخ���ذ معيار موؤ�ش���ر �لتنمي���ة �لب�شرية، في 
برنام���ج �الأم���م �لمتح���دة للتنمي���ة PNUD، ناحظ 
وج���ود �شت دول ف���ي منطقة فرنك �شيفا م���ن بين �ل 12 
دول���ة �لتي تحت���ل �لترتيب���ات �ل�شفلى من حي���ث م�شتوى 

�لمعي�شة؛ ح�شب �لتقرير �شنة 2015م. 
وعندم���ا نق���ارن م�شت���وى �لمعي�شة ف���ي كلٍّ من غانا 
ونيجيري���ا، مقابل دول منطقة فرنك �شيفا، �عتمادً� على 
موؤ�ش���ر�ت �لتنمية �لب�شرية في 2015م، �شنجد �أّن هاتين 
�لدولَتْين �أرقى كثي���رً�، فن�شبة CEMAC �لمجموعة 
�القت�شادي���ة و�لنقدية لو�شط �إفريقي���ا من حيث م�شتوى 
�لمعي�ش���ة 0،519. و UEMOA �التحاد �القت�شادي 
و�لنقدي لغ���رب �إفريقيا 0،579. وبالمقاب���ل: نجد ن�شبة 
دول���ة غانا وحدها 0،579، وفي نيجيريا بلغ 0،527، �شنة 
2015م. باالإ�شاف���ة �إلى ذلك؛ نجد �أّن دول منطقة فرنك 
�شيف���ا �أ�شعف بكثير، م���ن حيث خلق �لث���روة، من �لدول 

�الأنجلوفونية في �لمنطقة، وال�شيما غانا ونيجيريا)1(.
 فالم�شكل���ة �لرئي�شية �لتي تعانيه���ا �لدول �الإفريقية 
ه���ي عدم �لت�شاوي في �لدخ���ل، وتكّد�س �الأمو�ل لدى فئة 
 Philippe قليلة من �لمجتمع، يق���ول فيليب دو فرير
باري�س دوفين،  ف���ي جامع���ة  �الأ�شت���اذ   de Vreyer
 Afrique عق���ب ن���دوة �شنوية نّظمه���ا مركز �أبح���اث
»ُتعّد �إفريقيا �أولى منطقة في �لعالم في   :des idees
ع���دم �لت�شاوي في �لدخل؛ بعد �أمريكا �لاتينية«، ويذكر 
ما ن�ش���ره FMI �شن���دوق �لنقد �لدول���ي: »تز�يد ن�شبة 
تف���اوت �لدخل في �إفريقيا، مع خف����س �إمكانية ��شتد�مة 

�لنمو �القت�شادي، وق�شر مدتها«. 

Impact du franc CFA sur le dével-   )1(
 oppement des pays africains, Odilon
 LOKO publier 9 août 2017 Consulté le

.17/05/2019

اإ�سدار عملة  نحو  اإفريقيا  جهود دول غرب 
موحدة:

ت�ش���ّم �لق���ارة �الإفريقي���ة 41 عملًة مختلف���ة في 53 
دول���ة، ومنطقة عملة فرنك �شيفا ت�شّم �أكثر من 14 دولًة 

�إفريقية. 
عقب �جتماٍع ُعقد في غينيا كوناكري، �شنة 1987م، 
 CEDEAO ق���ّرر روؤ�شاء وحكومات �أع�ش���اء �شيد�و
)�لمجموع���ة �القت�شادية ل���دول غرب �إفريقي���ا( �إن�شاء 
عملًة موحدة يديرها بنك مركزي عام، كخطوة �أ�شا�شية 
لاندم���اج �القت�ش���ادي، وم�ش���روع �لتع���اون �لنقدي بين 

�لدول �الأع�شاء. 
�الإفريق���ي  �التح���اد  نّظ���م  2008/12/14م  وف���ي 
�جتماع���ًا في ياوند/ كاميرون، ��شتغ���رق �أربعة �أيام، من 
�قت�شاديي���ن وجامعيي���ن �أفارق���ة، مع بع����س �لم�شوؤولين 
ف���ي �لبنك �الإفريقي للتنمية، ولجنة م���ن �الأمم �لمتحدة 
�لممثل���ة الإفريقي���ا، لمناق�شة �إ�شد�ر عمل���ة موحدة لقارة 

�إفريقيا.
كما نّظمت قّمة لروؤ�شاء دول �لمنطقة في 25 �أكتوبر 
2017م ف���ي نيامي Niamey بالنيجر، و�أكدت �شيد�و 
غرب  لدول  �القت�شادية  )�لمجموع���ة   CEDEAO
�إفريقيا( عزمها على �إن�شاء عملة موحدة لدول �لمنطقة 
في حل���ول 2020م، ولك���ّن نيجيريا، وهي �أق���وى دولة في 

�لمنطقة، بد�أت بالتردد.
وب���د� �أّن فك���رة تبدي���ل عمل���ة فرن���ك �شيف���ا و�شب���ع 
عم���ات وطني���ة �أخ���رى بعمل���ة موح���دة ف���ي �لمنطق���ة 
يق���ارب 300 ملي���ون  م���ا  به���ا  و�لت���ي   ،CEDEAO
ن�شمة، �أ�شبح م���ن �ل�شعوبة بمكان، وذلك ب�شبب م�شكلة 
عدم �لتق���ارب �القت�ش���ادي و�لتمويلي بين ه���ذه �لدول، 
مم���ا �أدى �إلى �قتر�ح حلٍّ و�ش���ط، يتمثل في �لبدء بالدول 
�لت���ي حققت معايير محددة للتقارب �القت�شادي، ح�شب 
 Hassoumi ما ذك���ره �لوزي���ر �لتمويلي �لنيجي���ري

�لقّمة.  هذه  في  �لنهائي  �لبيان  في   Massoum
ونذك���ر �أّن هذه �لمعايي���ر �لتي و�شتعه���ا �لمجموعة 
�القت�شادي���ة لدول غ���رب �إفريقيا الإن�ش���اء �لعملة، تتمثل 
ف���ي: �لتعاون �ل�شيا�شي بين �ل���دول، و�الندماج �الإقليمي، 
مم���ا البّد معه من وجود م�شروعات �شيا�شية و�قت�شادية، 



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

و�ن�شباط في �لميز�نية �لمعتمدة على �شفافية �ل�شر�ئب، 
وبنك مركزي �إقليمي م�شتقل. 

و�لجدي���ر بالذكر: �أّن م�شروع �لر�حل معمر �لقذ�في 
باإن�شاء عملة نقدية �إفريقية كان جاهزً� قبل وفاته، حيث 
ك���ان م�شتع���دً� لتمويل ه���ذ� �لم�شروع، بتقدي���م 30 مليار 
دوالر )م���ا يقارب 15000 ملي���ار فرنك �شيفا( لبدء هذه 
�لموؤ�ش�شة ف���ي ياوند عا�شمة �لكامي���رون، باالإ�شافة �إلى 
بن���ك مركزي �إفريقي يكون مرك���زه في �أبوجا/ نيجيريا، 
بل حّدد �شدور ه���ذه �لعملة في بد�ية 2014م، ولكن بعد 
وفاته في 20 �أكتوبر 2011م لم ير هذ� �لم�شروع �لنور)1(. 
وف���ي �ل���دورة 55 �لعادي���ة لموؤتم���ر روؤ�ش���اء �ل���دول 
و�لحكومات للمجموعة �القت�شادية لدول غرب �إفريقيا، 
�ل���ذي ُعق���د ف���ي �أبوج���ا/ نيجيري���ا 29 يوني���و 2019م، 
تبّن���ى �لموؤتم���ر ��ش���م ECO كا�شم للعمل���ة �لموحدة ل� 
CEDEAO، كم���ا دع���ا �لموؤتم���ر �للجن���ة �لموكل���ة 
بالم�ش���روع، بالتعاون مع �لبنوك �لمركزي���ة، �إلى تحديد 
�شعار عمل���ة ECO �لت���ي �شُتقّدم ف���ي �لموؤتمر �لعادي 
�لمقب���ل، كم���ا �أعطاه���م �الأو�م���ر ف���ي ت�شري���ع عملي���ات 
�ل�شن���دوق �لمخ�ش����س لتموي���ل م�شروع بر�م���ج �لعملة 

�لموحدة)2(. 
وه���ذه خط���وٌة مهمة في م�ش���ار هذ� �لم�ش���روع، مما 
يعط���ي �أم���ًا في �ش���دور هذه �لعمل���ة ف���ي 2020م، فاإذ� 
تحق���ق هذ� �لم�ش���روع ف�شتك���ون ECO بدي���ًا لفرنك 
�شيف���ا في ثماني دول في �لمنطقة، ول�شبع عمات وطنية 
ل���دول �أخرى، م���ن �أع�ش���اء �لمجموعة، من �ل���دول �لتي 
حقق���ت �ش���روط �الن�شمام ف���ي �إن�شاء �ش���رف �حتياطي 
يغط���ي ثاثة �أ�شهر في �ال�شتير�د، وعجز ميز�ني �أقل من 

PIB %3، �أو ن�شبة ت�شخم �أقل من %10)3(. 

Projet de monnaie unique africaine: En-  )1(
tre aspiration légitime et utopie parJean-

 Mathias KOUEMEKO publier le 01 janvier
.2018

 Ignace SOSSOU 02 juillet 2019 SENIN   )2(
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JEUNE AFRIQUE AVEC AFP le 02 Jul-   )3(
.liet 2019

عملة  ال�ستخدام  االقت�سادية  الم�سوغات 
الفرنك �سيفا:

 يذكر كثيٌر م���ن موؤيدي هذه �لعملة �لعنا�شر �الآتية، 
كدلي���ٍل �إيجاب���ي لاحتف���اظ به���ذه �لعمل���ة، �شن�شرده���ا 

بالتف�شيل، لنرى بعدها ردود �القت�شادّيين عليها.
�أّن �لأث���ر �لرئي�س���ي لفرن���ك �سيف���ا،  - ُيذك���ر 
عل���ى �قت�ساد هذه �ل���دول: �أنه يعطيها �ل�ستقر�ر 
�أكث���ر  �لعمل���ة  ه���ذه  �أّن  بدلي���ل  و�لمال���ي:،  �لنق���دي 
��شتقر�رً� م���ن �لعمات �الأخرى ف���ي �لمناطق �لمجاورة 
له���ا، وي�شتفيد دول �لمنطقة من �لدين �لعام بن�شبة %70 
م���ن �إجمالي �لناتج �لمحل���ي. و�ل�شيطرة �لتامة في ن�شبة 
�لت�شخ���م، و�إن كان���ت غي���ر مت�شاوية ف���ي �لمنطقة، ففي 
UEMOA 1%، وف���ي CEMAC 2،5%، مقابل 

7% في بقية �لدول جنوب �ل�شحر�ء 2015م. 
 Edoh Kossi �أمنون���وف  كو�ش���ي  �إدوه  ي���رى 
�الإقليمية  للبور�شة  �لع���ام  �لمدير   Amenounve
ف���ي قيم���ة �لعق���ار�ت BRVM �أنه: »عندم���ا نحتفظ 
بعمل���ة فرنك �شيفا؛ ف�شيا�شة �ل�شرف تكون �أكثر و�شوحًا 
ف���ي �لبيئ���ة �القت�شادي���ة، ففي �ل���دول �لت���ي يتغّير نظام 
�شع���ر �ل�شرف فيه���ا؛ غالبًا ما ترتكز مجه���ود�ت بنوكها 
�لمركزي���ة ف���ي جان���ب �ل�شيا�ش���ة �لنقدية عل���ى محاربة 
�لت�شخم، وهذه �ل�شيا�شة ترتكز عمومًا في تثبيت م�شتوى 
ن�شبة �لت�شخم �لتي تتاءم مع �القت�شاد. الأجل ذلك، في 
�لم�شتوى �لدولي، �لم�شتثمرون يتنبهون جيدً� لاإعانات 
�لدوري���ة م���ن FED وBCE �أو �لبن���ك �لياباني، فيما 
يتعل���ق بخف����س �أو �رتف���اع �لن�شب���ة، لمعرف���ة �لتط���ور�ت 
�القت�شادية �لت���ي تهمهم. بينما في منطقة فرنك �شيفا؛ 
فن�شبة �لفائدة ال تتط���ور تمامًا كما في �لدول �لمتقدمة، 
فالبن���وك �لمركزي���ة ت�شتعمل �آل���ًة �أخرى ف���ي �شيا�شاتها 
���ل  �لنقدي���ة للمحارب���ة و�لعم���ل �ش���ّد �لت�شخ���م، �أو تف�شّ
�الئتمان، ال�شيما من �الحتياط���ات �الإجبارية للبنوك، �أو 

من نو�فذ �إعادة �لتمويل، وغيرها«.
و�أ�ش���اف قائًا: »عندم���ا نر�قب تط���ور�ت �قت�شاد 
�لعالم، في �ل�شنو�ت �لع�شر �الأخيرة، وفي و�قع �القت�شاد 
�الإفريق���ي، ال�شيم���ا ف���ي منطقة فرن���ك �شيفا، ن���رى �أّن 
�الحتف���اظ بهذه �لعمل���ة �أكثر م�شلحة م���ن �إلغائها، ففي 
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هذ� �لعال���م �لمليء باال�شطر�ب���ات �القت�شادية، و�أظهر 
�لنظ���ام �القت�ش���ادي �لتقلي���دي ح���دوده، ففرن���ك �شيفا 
�أظه���ر نوعًا من �ال�شتق���ر�ر، بناًء على �أ�ش���ول �التفاقات 
�القت�شادي���ة و�لنقدي���ة �لحالي���ة، �لت���ي تحق���ق نوعًا من 

�الن�شباط في �لميز�نية«)1(. 
ويب���دو �أّن �أكث���ر �القت�شادّيين ل���م يو�فقو� على هذه 
�لفك���رة، حيث ي���رون �أّن �شيا�ش���ة �لبن���وك �لمركزية في 
منطقة فرنك �شيفا )ب���اأن ال تتجاوز ن�شبة �لت�شخم %2( 
غير مائمة القت�شاد �لمنطقة، وتعيق �لنمو �القت�شادي 

لهذه �لدول.
بناًء على ذلك؛ الحظنا �أّن ن�شبة �لت�شخم في منطقة 
لغرب  و�لنقدي  �القت�ش���ادي  UEMOA )�التح���اد 
�إفريقي���ا( كان���ت منخف�شة ج���ّدً� في �ل�شن���و�ت �الأخيرة 
بن�شبة 1% �شنة 2015م، بينما �الئتمان �القت�شادي �رتفع 

بن�شبة %15،5.
 Kako نوبوبك���و  كاك���و  �القت�ش���ادي  فالخبي���ر 
�القت�شادي،  �لنمو  رفع  »يمك���ن  يقول:   Nubukpo
ب�شيا�ش���ة نقدي���ة تو�شيعية، بن�شبة �أمث���ل من �لت�شخم %8 
�لت���ي تتجاوز �له���دف �لحالي 2% للبن���ك �لمركزي لدول 

.»BCEAO غرب �إفريقيا
مو�ش���ى  ديمب���ا  �ل�شنغال���ي  �القت�ش���ادي  ويق���ول 
�لبن���ك   BCE »�أولوي���ات   :Demba Moussa
�لمركزي �الأوروبي هي محاربة و�ل�شيطرة على �لت�شخم، 
و�لبن���وك �لمركزية ف���ي �لمنطقة مجبرون عل���ى متابعة 
نف�س �ل�شيا�شة، فاختاف �الأولويات، جعلت هذه �لبنوك 
�لمركزي���ة، تق���ّدم �أق���ّل �لقرو����س لل�شرك���ات �لمحلي���ة، 
وللحكومات �الإفريقية«، ويرى- �أي�شًا- �أّن »هذه �ل�شيا�شة 
�لنقدي���ة تمنع هذه �لدول تبّني �شيا�ش���ة �لت�شنيع، فاأكثر 
دول �لمنطقة معدودة في �لدرك �الأ�شفل من �لت�شنيفات 

�لدولية«)2(.

Edoh Kossi Amenouve Il est plus avan-  )1(
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- ودلي���ٌل �آخ���ر لمن ي�ؤيدون ه���ذه �لعملة: ه� 
�أّن �رتباطه���ا بالي����رو ك�سام���ن �أعط���ى له���ا ثق���ة 
�ئتماني���ة عالمي���ة: تج���ذب �لم�شتثمري���ن نح���و ه���ذه 
�لمنطق���ة، وه���ذه �لمي���زة تفقده���ا بع�س �ل���دول ب�شبب 

عملتها.
ويجيب ع���ن ذلك �ندوغ���و �شامبًا �شيا قائ���ًا: »�إّن 
خزينة فرن�ش���ا لي�شت �شامنًا، و�إنما ه���ي مر�قبة، ت�شهر 
عل���ى �حتر�م �لقو�نين �لتعاوني���ة �لنقدية بين هذه �لدول 
وفرن�ش���ا. الأّن �ل���ذي ي�شمنك ي�شاع���دك عندما تكون في 
ورطة، فالو�قع �أنها تق���ول: �أحتفُظ بنقدك ما د�م هناك 
�حتياط���ي كاٍف في هذه �لح�شابات، وعندما يقّل �أو ينفد 
هذ� �الحتياطي �أق���وم بتخفي�س عملتك«، ويقول �ندوغو: 
»ه���ذ� ما ح���دث فعًا ف���ي �شن���ة 1994م، عندم���ا قامت 
فرن�شا بمفردها بتخفي�س ن�شف قيمة هذه �لعملة؛ بدون 

مو�فقة �أكثر �لروؤ�شاء �آنذ�ك«)3(.
- وم���ن �أدلة م�ؤيدي �لعملة: �أنها ميزة بالن�شبة 
للدول �الأع�شاء فيما بينهم؛ من حيث �لمبادالت �لتجارية 
�لبيني���ة، و�لتكامل �القت�شادي، مما يمكن �أن ي�شاهم في 
تقّدم �قت�شادهم �لد�خلي، حي���ث يبلغ �لتعد�د �ل�شكاني 

لهذه �لمنطقة 150 مليون ن�شمة. 
وعل���ى �لرغ���م م���ن ذل���ك؛ فالمب���ادالت �لبينية في 
�ل�شوق �الإفريقية، خال �لفترة من 2007م �إلى 2011م، 
بلغت فق���ط 11% د�خ���ل �لمنطقة �الإقليمي���ة �لو�ردة من 

مجموع �ل�شادر�ت)4(.
عملة  ا�ستخدام  الأثر  االقت�سادى  التحليل 

الفرنك �سيفا على دول المنطقة:
ي���رى كثي���ٌر م���ن �القت�شادّيي���ن �أّن ه���ذه �لعمل���ة ال 
تتنا�ش���ب م���ع �قت�ش���اد ه���ذه �لدول، ب���ل هي �أق���وى منه 
بكثي���ر، فثب���ات �شع���ر �ل�ش���رف )بن�شب���ة 1 ي���ورو مقابل 
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655،957 فرن���ك �شيفا( يجعل قيمة هذه �لعملة مرتبطة 
بالتقلبات �القت�شادية د�خل دول منطقة �ليورو، بداًل من 
�لمنظوم���ة �القت�شادية د�خ���ل دول منطقة فرنك �شيفا، 
وتك���ون رهينًة لل�شيا�ش���ات �لنقدية �لت���ي تقررها �لبنوك 
�لمركزية �الأوروبي���ة بعيدً� عن �لو�قع �لتنموي �الإفريقي، 
وال تعي���ن �لبن���وك �لمركزية في �لتحك���م ب�شعر �ل�شرف 
لت�شيي���ر �شيا�شاته���ا �القت�شادي���ة و�لنقدي���ة، فاالأولويات 
�القت�شادي���ة ف���ي �أوروبا تختل���ف تمامًا م���ع �أولويات دول 
�لمنطق���ة، عندما ترتفع قيمة �ليورو على �لدوالر؛ فديون 
دول منطقة فرنك �شيفا ترتفع ب�شكٍل تلقائي، ومن جانب 
�لتناف�س �القت�ش���ادي: �إذ� كانت هناك دولة متخ�ش�شة 
في �إنت���اج �شلعة معينة، حيث تكلفتها �الإنتاجية منخف�شة 
جّدً� الن�شجام �قت�شاده���ا مع عملتها �لمحلية، فا تقدر 
دول منطقة فرنك �شيفا �لتناف�س معها في �لت�شدير؛ الأّن 

تكلفتها �الإنتاجية مرتفعة في �لغالب.
ولقوة �لعملة �لم�شتعملة، مقارنًة باقت�شادهم، تجعل 
م���ا ي�شت���وردون �أرخ�س بكثير م���ن منتجاته���م �لمحلية، 
في�شط���رون- �أحيان���ًا- �إل���ى �ال�شتير�د لتقوي���ة كفاءتهم 
�الإنتاجية، وهذه كله���ا نتيجة عدم �لقدرة على �لت�شرف 
في �شع���ر �ل�ش���رف للتحكم عل���ى �لتو�زن���ات �ل�شرورية 
القت�شاده���ا، معتم���دًة عل���ى قانون �لعر����س و�لطلب في 
�ل�ش���وق �لمحلي، �أو بعب���ارٍة �أخرى: هذه �ل���دول لي�س لها 
�أي ت�شرف �أو مر�قبة على �شيا�شات �شعر �ل�شرف، فهي 
مرتبطة بتقلبات �لعملة �لموحدة– يورو – د�خل �التحاد 

�الأوروبي. 
باالإ�شافة �إلى �أّن و�رد�ت �لت�شدير لهذه �لدول يجب 
�أن تح���ّول �إلى ي���ورو قبل جعلها فرنك �شيف���ا، وهذ� يعني 
�أّن قيم���ة �ليورو حينما يرتف���ع �أو ينخف�س، مقارنًة بعملة 
�أجنبي���ة �أخ���رى، �شتوؤثر مبا�ش���رًة على هذه �ل���و�رد�ت.. 

�إيجابًا �أو �شلبًا.
فُت�شّن���ف دول منطقة فرنك �شيف���ا دواًل م�شتوردة ال 
م�ش���درة، وم�شتهلكة ال منتجة، ولكي يق���درو� على �إنتاج 
م���ا ي�شتهلكون البّد م���ن �إيجاد عملة تمّكنه���م من مو�زنة 

ميز�نهم �لتجاري.
�إّن �إي���د�ع �لنقد �الأجنبي ل���دول �لمنطقة في خز�نة 
فرن�ش���ا بن�شبة 50%، من �حتياطاته���م �لنقدية، ك�شمان 

للعمل���ة، با�ش���م �لح�شاب���ات �لت�شغيلي���ة، ق���د تعرق���ل نمّو 
�قت�شاد هذه �لدول، فف���ي �ل�شنة �لما�شية 2018م و�شل 
�إل���ى 10000 ملي���ار فرن���ك �شيفا في منطق���ة �لمجموعة 
 UEMOA القت�شادي���ة و�لنقدي���ة لغ���رب �إفريقي���ا�
فقط تقريبا)1(، وهذ� مما ينع�س �قت�شاد فرن�شا، ويعينه 

في �شّد عجزها �لميز�نية، �أو �شّد ديونها �لخارجية.
ففرن�ش���ا ه���ي خام����س دول���ة ف���ي �لعال���م بالن�شب���ة 
الحتياطي �لذهب بعد �إيطاليا، كما �أّن �لبنوك �لمركزية 
ف���ي �لمنطق���ة ه���ي �لوحيدة ف���ي �لعالم �لت���ي ال تحتفظ 

بذهبها في خز�نتها.
وَيْح���ِرم �إيد�ع �لنق���د �الأجنبي لدول ه���ذه �لمنطقة 
ف���ي خز�نة فرن�ش���ا دول �لمنطق���ة من �ل�شيول���ة �لمالية، 
�لتي يمك���ن �ال�شتفادة منها في معالج���ة �لفقر، �أو تقليل 

�لبطالة، �أو ��شتثمارها في م�شروعات �أخرى. 
 كم���ا يحرمه���ا �ل�شي���ادة �لوطني���ة،- وه���ذه نقط���ٌة 
مهم���ة جّدً� كم���ا يقول �ندغو �شامبا �شي���ا �شاحب كتاب 
Servitude Monétaire )�لعبودية �لنقدية(: 
»�إّن عمل���ة فرن���ك �شيفا �أكب���ر دليل على ع���دم �لح�شول 
عل���ى �ال�شتقال �لنقدي للدول �لتي تتعامل بها؛ الأّن �أكثر 
�لق���ر�ر�ت �لمهم���ة �لمتعلق���ة بق�شايا �لنقدي���ة و�شيا�شة 
�ل�ش���رف ال يقرره���ا روؤ�شاء ه���ذه �لدول؛ ب���ل فرن�شا َمن 

يقرر«. 
 Edoh Kossi كو�ش���ي  �إدو  و�ل�شي���د 
�الإقليمية  للبور�شة  �لع���ام  �لمدير   Amenounve
ف���ي �لعقار�ت، مع كونه من موؤيدي فرنك �شيفا، ال يو�فق 
على �إيد�ع ه���ذه �الحتياطات في خز�نة فرن�شا، ويرى �أّن 
ه���ذ� �الأمر يختلف تمامًا م���ع �أولوياتنا �القت�شادية، �لتي 
يجب �أن تكون: »و�شع بنيات تحتية �أ�شا�شية، تنمية قطاع 
�لزر�ع���ي، �ال�شتثم���ار ف���ي �البتك���ار�ت �لتقني���ة، تدريب 
�ل�شب���اب، تطوير تموي���ل �ل�شركات �ل�شغي���رة ومتو�شطة 
�لحج���م، وغيره���ا. باالإ�شاف���ة �إل���ى ت�شني���ع �لقطاعات 
�القت�شادي���ة ف���ي دول �لمنطق���ة، �لت���ي يج���ب �أن تعتمد 
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عل���ى ��شتر�تيجي���ة مائمة م���ع �لبيئة �الإقليمي���ة، ت�شمح 
بتحويل منتجاتنا �لمحلية �الأ�شا�شية لتعطي قيمة �إ�شافية 

القت�شادنا«. 
�ل�شل���ع  ون�ش���در  ننت���ج  »حينم���ا  كام���ه:  ويخت���م   
و�لخدم���ات �أكث���ر؛ حين���ذ�ك تك���ون م�شاألة �لعمل���ة �أكثر 

�أهمية«)1(.
و�لجدي���ر باالإ�ش���ارة: �أّن خزينة فرن�ش���ا تدفع فو�ئد 
�شنوّي���ًا مقابل ه���ذه �لح�شابات �لت�شغيلي���ة، بن�شبة %0،7 
ملي���ون يورو لهذه �لدول، مقابل م���ا تجنيه من ن�شبٍة �أكثر 
من �لبنك �لمركزي �الأوروبي، من حيث و�شعه في �ل�شوق 
�لنقدي، حي���ث تجني منها 10 مايي���ن دوالر على �الأقل 
ح�شب تغي���ر �الحتياط���ي �ل�شرف���ي، بمعن���ى: �أّن فرن�شا 
ت�شتفيد من �لف���رق بين ن�شبة ما تربحه في �ل�شوق، وبين 

ما تدفعه مقابل هذه �لح�شابات. 
وه���ذ� يذّكرن���ا بمقول���ة عم���ر بونغ���و رئي����س غابون 
�لر�حل: »نحن في منطقة فرن���ك، وح�شاباتنا �لت�شغيلية 
ُت���د�ر ف���ي �لبنك �لفرن�شي ف���ي باري�س، َم���ن ي�شتفيد من 
�الأرب���اح �لت���ي يجنيها هذ� �لمال؟«، و�لج���و�ب با تردد: 

»فرن�شا«.
ح�ش���ب تقري���ر �لبن���ك �لدول���ي؛ ف���اإّن ن�شب���ة �لدخل 
�ل�شنوي لل���دول �إفريقيا في 2015م يبلغ 927 128 فرنك 
 UEMOA �شيفا، بينما ن�شبة �ل�شرف �الحتياطي ل�
فقط )�لمجموع���ة �القت�شادية و�لنقدية لغرب �إفريقيا( 

بلغت 7 529.9 مليار فرنك �شيفا في �ل�شنة نف�شها. 
وهذ� يدّل عل���ى �أّن ثمانية مايي���ن �إفريقي يودعون 
دخلهم �ل�شنوي �لتقريبي ف���ي خز�نة فرن�شا، وُيقّدم لهم 
م���ن ناحية �أخرى ف���ي �شكل قرو����س ودعم له���ذه �لدول 

لم�شاعدتهم في �لتنمية! 
 kako Nubukpo ويرى �ل�شيد كاكو نوبوبكو
�القت�ش���ادي �لمع���روف: �أّن »بع����س �تفاقي���ات �لتع���اون 
���دة ج���ّدً� له���ذه �لدول  �لنق���دي م���ع خزين���ة فرن�ش���ا ُمقيِّ
�لنامية. فالبنوك �لمركزية في �لمنطقة يجب �أن ت�شاهم 

Edoh Kossi Amenouve Il est plus avan-   )1(
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في تموي���ل �لبنيات �لتحتية �لتي تحتاج �إليها هذه �لدول، 
علم���ًا ب���اأّن عائد مث���ل ه���ذه �ال�شتثمار�ت تك���ون فائدتها 
بعي���دة �لم���دى«، وي�شيف قائًا: »يج���ب �أن ال ُتر�َشل هذه 
�الأم���و�ل �إل���ى �ل�شوق �لمال���ي، فُتقر�س بن�شب���ة �أعلى من 

�أ�شعار بنوكها �لمركزية«)2(. 
�لمرك���زي  �لبن���ك  ك���و�در  �أح���د  ي���رى  وبالمقاب���ل 
لدول غ���رب �إفريقي���ا BCEAO، مم���ن يوؤيدون هذه 
�لعمل���ة، �أّن »�لحكومات ت�شتطيع ح�شد ث���رو�ت �أكثر مما 
ال ت�شتطيعه���ا �لبن���وك �لمركزي���ة، ف���ي �ل�ش���وق �لمالي«، 
و�أ�ش���اف قائًا: �إّن »هذ� �أف�شل؛ الأنه���ا تجبر �لدول على 

تر�شيد حكوماتهم، لتقديم �شمانات للم�شتثمرين«. 
ويعق���ب علي���ه kako Nubukpo ب���اأّن »هذ� 
�لهاج�س، وهو �شبط �لحكومات، �أ�شبح �شّد �الإنتاج«)3(.

 BCEEAO ف���ي �لملتق���ى �لثان���ي بين مدي���ري
�إفريقي���ا و�شحافّيي���ن  غ���رب  ل���دول  �لمرك���زي  �لبن���ك 
 Mme قت�شادّيين؛ �أعرب���ت �لم�شت�شارة حاكم بي�شاو�
Benoist ع���ن مز�ي���ا ه���ذه �لح�شاب���ات �لت�شغيلي���ة، 
باأنها لي�ش���ت �أم���و�اًل مغ�شوبة، و�إنما ه���ي ح�شاب جاري 
يفيد تمويل �لنفق���ات �لخارجية لدول �الأع�شاء. و�أ�شاف 
�لمدي���ر   Alioune Blondin Beye �ل�شي���د 
�لعام الإد�رة ممتلكات بي�شاو �أّن »هذه �لح�شابات �لمثيرة 
للج���دل تفي���د �شمان قابلي���ة �لتحويل، و�إنم���ا هو ح�شاب 

جاري نف�س �ل�شيء كما في �لبنوك«. 
ويق���ول �لمدير �لع���ام لا�شتقر�ر �لمال���ي في �لبنك 
 Ousmane �شامب���ا«  »�أو�شم���ان  بي�ش���او  �لمرك���زي 
�الأع�ش���اء  �ل���دول  »�إّن   :Samba Mamadou
عندما ال تعان���ي �أّي م�شكلة في �إط���ار �ال�شتير�د، فاأجل 

هذ� �لح�شاب �لجاري، �أي �لح�شابات �لت�شغيلية«)4(.
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 ،Citigroupe �الأمريك���ي  �لبن���ك  ن�ش���ر  وق���د 
�لمع���روف بتحليات���ه �لحيادي���ة، در��ش���ًة ح���ول منطقة 
فرن���ك �شيفا، �عتمادً� على نم���وذج غابون- �لذي يحاول 
من���ذ عدة �شنو�ت �أن يكون �قت�شاده متنّوعًا، وقد تو�شلو� 
ف���ي در��شتهم �إلى �أّن جهاز فرنك �شيف���ا لي�س حّاً جّيدً� 

لهذه �لدول)1(.
م���ن بي���ن �تفاقي���ات دول �لمنطق���ة وفرن�ش���ا قابلية 
تحويل فرنك �شيفا باليورو وبدون تحديد �لكمية، وحرية 

تحويل روؤو�س �الأمو�ل �إلى فرن�شا.
 ه���ذ� �لمب���د�أ �شّهل لم�شتثم���ري فرن�شا ف���ي �إفريقيا 
�إع���ادة روؤو����س �أمو�لهم �إلى فرن�شا، كم���ا ي�شهل لفرن�شا- 
�أي�ش���ًا- ��شتي���ر�د �لمو�د �الأولية بمقاب���ل زهيد، مع �أنه ال 

يمكن �شرف فرنك �شيفا بين دول �لمنطقة �لثاث)2(. 
�لخا�ش���ة: �أّن ه���ذه �لعمل���ة تفي���د دول �لمنطقة من 
حي���ث �الأمور �لخارجي���ة، ولكنها غي���ر منا�شبة لاقت�شاد 
�لد�خل���ي لهذه �ل���دول، فهو �أقوى م���ن �قت�شادهم بكثير، 
وم���ن �لبديه���ي �أّن �قت�ش���اد دول���ٍة ما �شعيف���ة ال يمكن �أن 
يعتمد على عملٍة قوية، وما ق�شية �ليونان عّنا ببعيد، وهذ� 
�الأم���ر ال يحفز �الإنت���اج وال �لت�شدي���ر �إال �لم���و�د �الأولية، 
وهذ� ما يجعل �قت�شاد هذه �لدول يبقى �شعيفًا د�ئمًا، مع 
�رتف���اع �لنمو �ل�شكاني، وكذلك ال يتيح و�شع قيمة �إ�شافية 
على �لمو�د �الأولية �لتي تنتجها هذه �لدول قبل ت�شديرها. 

ما البديل؟:
قد تختلف وجهات نظر �لخبر�ء حول هذه �لم�شاألة، 
فمنه���م َمن يرون �لخروج �لتام من ه���ذه �لعملة، و�إن�شاء 
عمل���ة موح���دة ل���دول �شيب���او �لمجموع���ة �القت�شادي���ة 
و�لتنمي���ة لدول غرب �إفريقيا، فقد �أقيمت عدة موؤتمر�ت 
وندو�ت، وحّددت عدة مر�ت تاريخًا الإ�شد�ر هذه �لعملة، 
ف���ي ظل عدم و�شوح موق���ف نيجيريا في بع����س �الأحيان 

كاأكبر دولة في هذه �لمنطقة.

Kako NubukpoL;i,peratif de diversifica-   )1(
 tion est urgent  Publier par le jeune Afrique

 .13 septembre 2016

Le franc CFA un outil de contrôle poli-   )2(
 tique et economique sur les pays africains

.de la wone franc 30 joulliet 2015

ولك���ن يب���دو �أّن �الأمر قد �أخذ موق���ف �لحزم و�لجّد 
في �لموؤتمر �لما�شي، �لذي ُعقد في �أبوجا، باإعان ��شم 

�لعملة �إيكو  Eco، وتحديد 2020م تاريخًا الإ�شد�رها.
و�إن كان هذ� �لموقف قد �أحدث جداًل �آخر باختاف 
وجهات نظر �القت�شادّيين منذ بد�ية �لفكرة و�لمبادرة.

ندوب���ا   ماجل���و�ر  مث���ل  �القت�شادّيي���ن  فبع����س 
�أن���ه البّد  ي���رى:   Magloire Ndoba Nooel
م���ن �لخروج يومًا ما، ولكن الب���ّد �أن يكون بخطو�ت: �أواًل 
�لتفاو����س حول تعاون نقدي، تكون �لعاقة فيه مع �لبنك 

�لمركزي لاتحاد �الأوروبي، بداًل من خزينة فرن�شا.
�التح���اد   UEMOA ل����  يمك���ن  ذل���ك  وبع���د 
 CEMACالقت�ش���ادي و�لنق���دي لغرب �إفريقي���ا، و�
�لمجموع���ة �القت�شادي���ة و�لنقدية لدول و�ش���ط �إفريقيا، 
�إن�ش���اء عملة موح���دة بينهما، بحيث يك���ون �شلة �لعمات 

تجمع عمات دولية، مثل: دوالر، يورو، يو�ن.
بي���ن دول  تك���ون هن���اك عمل���ة موح���دة  �أّن  والب���ّد 
CEDEAO �التح���اد �القت�ش���ادي و�لتنمي���ة لدول 
غ���رب �إفريقي���ا، وبعد ذل���ك يمكن �النط���اق نحو هدف 
�إ�ش���د�ر عملة �إفريقي���ة موحدة نظير �لي���ورو في �التحاد 

�الأوروبي)3(.
 Yves وفي جان���ب �آخر؛ يوؤي���د �إيف �إيكوي �أم���ازو
�شرف���ي يرتب���ط  �شع���ر  �إن�ش���اء   Ekoue Amaiz
ب�شل���ة عم���ات مختلفة، تاأخ���ذ بعين �العتب���ار �لتبادالت 
�لتجاري���ة، علم���ًا باأّن جمي���ع دول �إفريقي���ا تعقد �شفقات 

تجارية مع �ل�شين، وتربح �أكثر با�شتعمال يو�ن كعملة.
 Ndongo وبالمقابل؛ يرى ندونجو �شامبا �شيا
�أّن م�شاألة ترك فرنك �شيفا م�شاألة   Samba Sylla
�شيا�شي���ة ال �قت�شادي���ة، فح�ش���ب وجهة نظ���ره: »لو ر�أينا 
باأدل���ٍة و��شحة �أنها مربحة ف���ي �قت�شادياتنا؛ فلنا �لحق 
�أّن نقول: نريد �إد�رة عملتنا باأنف�شنا وحدنا«، فهي ق�شية 
�شيادي���ة- من وجهة نظره- تتج���اوز �الأبعاد �القت�شادية 

و�لتقنية � 

Franc  CFA atout ou obstacle au dével-   )3(
oppement Edite par Assane Diagne pub-

  .lier par Africa Check 28 octobre 2016
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د. محمد فرج عبد العليم عالم
اأ�ستاذ الجغرافيا ال�سحية بكلية الآداب– جامعة 

المنوفية - م�سر

الوضع الغذائي في قارة إفريقيا بين 
التهديدات الحالية وآفاق التنمية المستقبلية

بالح�س�ول عل�ى م�س�توياٍت كافي�ة م�ن الغذاء 
�س�ّحية  حي�اة  لممار�س�ة  والمغ�ّذي  الم�اأم�ون 

�سليمة. 

و�لو�شع �لغذ�ئي في م�شر، �لقاهرة، 2007م، �س24.

الغ�ذاء حّقًا م�ن الحقوق الأ�سا�س�ية ُيعّد 
الأم�م  اأدرك�ت  وق�د  لالإن�س�ان، 
المتح�دة اأهميت�ه مبكرًا؛ ف�س�ّمته ف�ي الإعالن 
العالمي لحقوق الإن�س�ان ع�ام 1948م)1(، وذلك 

)1(  �لمركز �لقومي للبحوث �الجتماعية و�لجنائية، حق �لغذ�ء 
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بي���ن  فرق���ًا  هن���اك  ف���اإّن  �لمنطل���ق؛  ه���ذ�  وم���ن 
�لتغذي���ة  فنق����س  �لتغذي���ة«،  و»�ش���وء  �لغ���ذ�ء«  »نق����س 
ع���دم  ف���ي  يتمّث���ل   Undernourishment
تن���اول كمي���ات كافي���ة م���ن �لغ���ذ�ء)1(. �أما �ش���وء �لتغذية 
�أكثر  �أو  فيتمّثل في نق�س عن�شر   Malnutrition
من �لعنا�ش���ر �لغذ�ئية، �أو �الإفر�ط ف���ي �لتغذية، و�شوف 
يتّم �إب���ر�ز مامح كّل موؤ�شر بالق���ارة �الإفريقية؛ كاأ�شا�ٍس 
لتحدي���د م�شكل���ة )نق�س �لغ���ذ�ء في �إفريقي���ا(، ومن ثّم 
و�ش���ع روؤي���ة م�شتقبلي���ة، �ش���و�ء للتقلي�س م���ن حجمها �أو 

�لق�شاء عليها. 
اأواًل: اأ�سباب الم�سكلة:

تعان���ي �لقارة �الإفريقية من م�شكلة نق�س �لغذ�ء 
ب�شف���ٍة عاّمة، �الأمر �لذي يمك���ن �إرجاعه �إلى عو�مل 
كثي���رة، ي�شت���رك بع�شها م���ع بع�ٍس في ح���دوث تلك 
�لم�شكل���ة وتفاقمه���ا، �ش���و�ء كانت عو�م���ل »طبيعية« 
كتكر�ر ح���دوث نوبات �لجفاف كما ب�شكل رقم )1(، 
و�لت�شّحر، وتده���ور نوعية وحالة �لتربة. �أو »ب�شرية« 
مثل �لنق����س �ل�شديد في �الإمكانيات و�لبنية �لتحتية 
�لزر�عية؛ �الأمر �ل���ذي ينعك�س لي�س على تدّني حجم 

�الإنتاجية �لزر�عية فقط؛ بل على نوعيتها �أي�شًا.
فبالن�شبة لاإمكاني���ات �لمادية: يعتبر ��شتخد�م 
�لمدخ���ات �لحديثة غي���ر كاٍف للغاي���ة، فاإفريقيا ال 
ت�شتخ���دم في �لمتو�ش���ط �شوى 16 كلغم م���ن �ل�شماد 
للهكت���ار، مقاب���ل 153 كلغ���م ف���ي �أمريك���ا �لجنوبية، 
و162 كلغ���م ف���ي �آ�شي���ا، كم���ا �أّن ��شتخ���د�م �لب���ذور 
�لمح�ّشن���ة- وه���ي �أ�شا�س �لثورة �لخ�ش���ر�ء في �آ�شيا 
و�أمريك���ا �لاتينية- نادرة �ال�شتخ���د�م في �إفريقيا، 
�لب���ذور لنظ���ام �لمر�قب���ة  ثل���ث  �ش���وى  وال يخ�ش���ع 
و�العتم���اد، كما تفتق���ر �لقارة �إلى �لبني���ة �الأ�شا�شية 

للنقل و�لتخزين)2(.

 Food and Agriculture Organization of The  )1(
United Nations, The State of Food Inse-
curity In The World Economic Crises– Im-

 pacts and Lessons Learned, Roma, 2009,
.P.8

)2(  منظمة �الأغذية و�لزر�عة لاأمم �لمتحدة، تقرير �لموؤتمر 

و�أم���ا بالن�شبة للم�ش���اكل �لبيئية: فخ���ال �لعقد 
عل���ى  �لزر�ع���ة  قط���اع  ��شتاأث���ر  )2005-2015م( 
23% م���ن �إجمال���ي �الأ�شر�ر و�لخ�شائ���ر �لتي �شببتها 
�لكو�رث �لطبيعية في �لبلد�ن ذ�ت �لدخل �لمنخف�س 
و�لمتو�ش���ط ح���ول �لعال���م، و�رتف���ع هذ� �لرق���م �إلى 
80% ف���ي حال���ة موجات �لجف���اف ف���ي �إفريقيا، كما 
�أّن �إجمال���ي خ�ش���ارة �الإنتاج م���ن �لمحا�شيل و�لثروة 
�لحيو�ني���ة خال �لفت���رة ذ�تها بل���غ 26 مليار دوالر؛ 
مم���ا ي���و�زي 10% من �إجمال���ي �الإنت���اج �لمحتمل في 

�إفريقيا جنوب �ل�شحر�ء �لكبرى)3(. 
وت�شير توقعات �آثار �لمناخ في �إفريقيا �إلى �أّن ما 
بين 75–250 مليون �شخ�س �شوف يتعر�شون لندرة 
�لمي���اه بحل���ول ع���ام 2020م، و�أّن م�شاح���ة �الأر��شي 
�لقاحل���ة ف���ي �إفريقيا �شوف تنمو بن�شب���ٍة تتر�وح بين 
5-8% بحل���ول 2080م، وبحل���ول ع���ام 2020م يمكن 
�أن تنخف����س غ���ات �لزر�ع���ة �لبعلية �إل���ى حّد %50 
في بع����س �لبلد�ن بفعل �الآثار �لمركبة لتغير �لمناخ، 

وقيود �أخرى مت�شلة بالزر�عة و��شتخد�م �الأر��شي.
ويعاني قطاع �لثروة �لحيو�نية من تاأثير�ٍت �شلبية 

�ل�شابعة  �ل���دورة  الإفريقيا،  و�لع�شرين  �ل�شاد�س  �الإقليمي 
و�لثاثون، �أنغوال، خال �لفترة 7/3 مايو 2010م، �س43.

تغير  الإفريقيا،  �الإقليمي  و�لزر�عة  �الأغذية  منظمة  موؤتمر    )3(
�لمناخ و�أثره على عمل منظمة �الأغذية و�لزر�عة و�أن�شطتها، 
فبر�ير   23-19 �لفترة  خال  �لخرطوم،  �لثاثون،  �ل��دورة 

2018م، �س8.

ينبغي تناول موضوع 
»السوق المشتركة الزراعية 

في إفريقيا« بطريقٍة 
منهجية، عن طريق تنفيذ 

اإلصالحات السياسية 
والمؤسسية الالزمة تدريجّيًا
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مهّم���ة مترتبة عل���ى تغّير �لمناخ من حي���ث �الإنتاجية 
�لحيو�نية، وغلة محا�شي���ل �الأعاف و�لكاأ، و�شحة 
�لحيو�ن وتكاثره، فعلى �شبيل �لمثال: �ُشّجل في بلد�ٍن 
�شت���ى ف���ي �إفريقيا جن���وب �ل�شحر�ء �لكب���رى نفوٌق 
بن�شب���ة 20-60% في �أعد�د �لحيو�ن���ات �أثناء فتر�ت 

�لجفاف �ل�شديد في �لعقود �لثاثة �لما�شية)1(. 
وتتمي���ز �إفريقيا بانخفا�س �لق���درة على �لتكيف 
ج���ر�ء زي���ادة درج���ة �لح���ر�رة، و�نخفا����س هط���ول 
�الأمطار؛ �الأمر �لذي يوؤدي �إلى �نخفا�ٍس في �الإنتاجية 
فق���د  �لحيو�ن���ي،  و�الإنت���اج  للمحا�شي���ل  �لزر�عي���ة 
�نخف�شت كمي���ة �الأمطار بمع���دل 25% على �ل�شاحل 
�الإفريقي خال �ل�شنو�ت �ل����30 �لما�شية، باالإ�شافة 
�إل���ى �نخفا�س عدد مر�ت �لهط���ول، حيث �نخف�شت 
�الأمط���ار بن�شبة )10-25%( ف���وق �الأجز�ء �ل�شمالية 
م���ن �إفريقيا في �أ�شهر يوني���و ويوليو و�أغ�شط�س، ومن 
)10-60%( في �أ�شه���ر مار�س و�أبريل ومايو، وكذلك 
�لتوقع���ات باالنخفا����س م���ن )15-62%( ف���ي دو�ئر 
�لعر����س �لجنوبية الأ�شه���ر يونيو ويولي���و و�أغ�شط�س، 
ومن )8-35%( الأ�شهر �شبتمبر و�أكتوبر ونوفمبر)2(.

وت�شير �لتقدي���ر�ت �لو�ردة �إلى زي���ادة �لمناطق 
�لمت�ش���ررة م���ن �لت�شح���ر �أو �لمعر�ش���ة للت�شح���ر، 
حيث �أفادت ب���اأّن 70% من �إثيوبيا معر�شة للت�شحر، 
وحو�ل���ي 80% في كينيا، وما يتر�وح بين )%78-49( 
م���ن �الأر��شي في �شو�زياند، كم���ا �أّن نيجيريا تفقد 
1355 ميل مرب���ع من �لمر�ع���ي و�الأر��شي �لزر�عية 
للت�شح���ر �شنوّي���ًا، و�أّن �أكث���ر م���ن 30% م���ن �أر��شي 
بورون���دي ورو�ند� وبوركين���ا فا�ش���و ولي�شوتو وجنوب 
�إفريقيا قد تدهورت ب�شدة �أو بم�شتوى �شديٍد جّدً�)3(. 

)1(  �لمرجع نف�شه، �س3.
مطابع  �إفريقيا،  جغر�فية  �شعد،  ف��رج  رم�شان  �شبحي    )2(
�لحنفي �لحديثة، �شبين �لكوم، 2013، �س.�س )229-228(.
 United Nations Original, Africa Review   )3(
 Report On Drought And Desertification,
 Economic Commission For Africa, Fifth
 Meeting Of The Africa Committee On
 Sustainable Development (Acsd-5) ,Addis

�سكل )1(: �لت�زيع �لجغر�في لعدد حالت 
�لجفاف �لتي حدثت بقارة �إفريقيا خالل �لفترة 

)1970–2004م(  

.Source: United Nations Original, 2007, P.8

ثانيًا: الو�سع التغذوي:
:Undernourishment 1- نق�ض الغذاء

يبل���غ ع���دد �ل�شك���ان �لذين يعان���ون �لج���وع عالمّيًا 
925 ملي���ون ن�شمة )FAO،2010(، تمّثل دول �ل�شرق 
�الأدن���ى و�شم���ال �إفريقي���ا )37 ملي���ون ن�شم���ة(، و)53 
ملي���ون( باأمريكا �لاتيني���ة و�لكاريبي، و)239 مليون( 
باإفريقيا جنوب �ل�شحر�ء، و)578 مليون( بقارة �آ�شيا 

و�لمحيط �لهادي)4(.
وعل���ى �لرغ���م م���ن �أّن �لبل���د�ن �الإفريقي���ة جنوب 
�ل�شح���ر�ء �لكب���رى �شه���دت نم���ّوً� �شريعًا ف���ي �لناتج 
�لمحل���ي �الإجمالي خ���ال �لفت���رة )1990-2010م(، 
باأكث���ر م���ن 4% في �لمتو�ش���ط خال هذه �لفت���رة، فاإّن 
�لبيان���ات �الإجمالي���ة ال ُتظهر �أّن ه���ذه �لتح�شينات قد 

.Ababa, 22-25 October 2007, pp.6-7

United Nations Development Pro-   )4(
gramme, The Nutrition Challenge in Sub-
Saharan Africa, Regional Bureau for Af-

.rica, January 2012, p.2
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�أدت �إل���ى �إحر�ز تقّدٍم كبيٍر في مجال �لتغذية)1(، حيث 
�شه���دت �لقارة �الإفريقية تز�ي���دً� في �أعد�د َمن يعانون 
م���ن نق�س �لغذ�ء بها بن�شبة زيادة بلغت )24%( خال 
ولق���د  2016/2014م(،   –  1992/1990( �لفت���رة 
�شم���ل هذ� �لتدّن���ي كّل �أجز�ء �لق���ارة، فيما عد� غرب 
�لق���ارة �ل���ذي �شهد تدّنيًا ف���ي �أعد�د ناق�ش���ي �لتغذية 
بن�شب���ة بلغت )-29.4%( خال �لفت���رة نف�شها، �إال �أّن 
�لن�شب���ة بلغ���ت �أق�شاها بو�ش���ط �لق���ارة، بن�شبة زيادة 
)143.4%(، فيم���ا عد� غرب �لقارة كما بجدول )1(، 

و�شكل رقم )2(.
جدول )1(: تط�ر عدد ناق�سي �لتغذية 
بقارة �إفريقيا خالل �لفترة )1992/1990–

2016/2014م(

�الإقليم

�لعدد بالمليون

ن�شبة �لتغير )%( -1990
1992

-2014
2016

103.9124.219.5�شرق �إفريقيا

24.258.9143.4و�شط �إفريقيا

3.13.23.2جنوب �إفريقيا

-44.631.529.4غرب �إفريقيا

جنوب  �إفريقيا 
�ل�شحر�ء

175.7217.824.0

�لم�شدر: من ح�شاب �لباحث بناًء على بيانات:
 Food And Agriculture Organization Of The
 United Nations, Regional Overview of Food
 Insecurity in Africa, African Food Security
.Prospects Brighter Than Ever, Accra, 2015, p.2

United Nations Development Pro-   )1(
gramme, Children Malnutrition and Hori-

 zontal Inequalities in Sub-Saharan Africa:
A Focus on Contrasting Domestic Trajec-

 tories, Regional Bureau for Africa, March
.2012, pp.1-2

�سكل )2(: �لت�زيع �لعددي ون�سبة �لزيادة 
لناق�سي �لتغذية بقارة �إفريقيا خالل �لفترة 

)1992/1990 – 2016/2014م(

:Malnutrition 2- �سوء التغذية
يتمّث���ل �ش���وء �لتغذية ف���ي نق�س عن�ش���ر �أو �أكثر من 
�لعنا�شر �لغذ�ئي���ة، �أو �الإفر�ط في �لتغذي���ة، وفيما ياأتي 

نعر�س ماح �شوء �لتغذية بالقارة �الإفريقية:
�أ- نق�ض �ل�سعر�ت �لحر�رية: 

متو�ش���ط  ف���ي  ماحظ���ًا  تح�ّشن���ًا  �لعال���م  �شه���د 
ن�شي���ب �لفرد م���ن �ل�شع���ر�ت �لحر�رية خ���ال �لفترة 
)1966/64-2015م( بن�شبة زي���ادة )24.7%(، حيث 
تح�ّشن متو�ش���ط ن�شيب �لفرد م���ن 2358 �شعر حر�ري 
/فرد/يومّيًا �إلى 2940 �شعر حر�ري/فرد/يوميًا، ولقد 
تجاوزت كّل �الأقالي���م �لجغر�فية بالعالم هذ� �لمتو�شط 
�لعالمي، �إال �إفريقيا جنوب �ل�شحر�ء- بالرغم من �أنها 
�شه���دت تح�ّشنًا-، ب�شورٍة �شئيل���ة، حيث �رتفع متو�شط 
ن�شي���ب �لف���رد م���ن 2058 �إل���ى 2360 �شعر ح���ر�ري/
فرد/يومّي���ًا، بن�شب���ة زيادة 14.7% فق���ط، هذ� �لمعدل 
يرتف���ع قليًا مقارنًة بالحّد �لمنا�شب لن�شيب �لفرد من 
�ل�شع���ر�ت �لحر�رية )ال يقّل ع���ن 2000 �شعر حر�ري/

يومّيًا()2(.

�ل�شرق  �ل�شكان و�لغذ�ء في  �إبر�هيم عامر محمد،  )2(  ماجدة 
�الإفريقي، مجلة �لدر��شات �الإفريقية، �لعدد )21(، 1999م، 

�س163.
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جدول )2(: ن�سيب �لفرد من �ل�سعر�ت ي�مّياً 
على م�ست�ى �لعالم خالل �لفترة )1966/64-2015م(

طقة
لمن

�

19
66

-1
96

4

19
76

-1
97

4

19
86

-1
98

4

19
99

-1
99

7

20
15

بين 
ادة 

�لزي
شبة 

ن�
2م(

015
-19

66/
64(

2358243526552803294024.7�لعالم
�ل�������ش���رق 
�الأدن����������ى 
و����ش���م���ال 

�إفريقيا

2290259129533006309034.9

�إف��ري��ق��ي��ا 
ج������ن������وب 
�ل�شحر�ء

2058207920572195236014.7

�أم���ري���ك���ا 
تينية  لا �
وم��ن��ط��ق��ة 

�لكاريبي

2393254626892824298024.5

��������ش�������رق 
�آ�شيا

1957210525592921306056.4

ج������ن������وب 
�آ�شيا

2017198622052403270033.9

�لنظام  و�لزر�عة،  �الأغذية  ومنظمة  �لعالمية  �ل�شحة  منظمة  �لم�شدر: 
�لغذ�ئي و�لتغذية و�لوقاية من �الأمر��س �لمزمنة، �شل�شلة �لتقارير �لفنية 

لمنظمة �ل�شحة �لعالمية، �لعدد )916(، �شوي�شر�، 2003م، �س17.

ب- نق�ض عن�سري �لي�د و�لزنك:
يت�شّبب نق����س �ليود �أثناء �لحمل ف���ي م�شاكل عقلية 
لحو�ل���ي 20 ملي���ون طفل/�شنوّيًا، وف���ي �إفريقيا يعاني 57 
ملي���ون طفل م���ن نق�س �ليود. كم���ا �أّن �لق���ارة يوجد بها 
�أعلى عبء لنق�س عن�ش���ر �لزنك لدى �الأطفال دون �شّن 
�لخام�ش���ة)1(، كما بال�شكل رق���م )3(، فالدول ذ�ت �للون 
�الأحم���ر )دول �لنق�س �ل�شديد(، و�لل���ون �الأخ�شر )دول 

�لنق�س �لمتو�شط(، وجميعها تتمثل بالقارة.

United Nations Development Pro-   )1(
.gramme, OP.Cit, p.19

�سكل )3(: �لت�زيع �لجغر�في لم�ست�يات �لنق�ض 
بعن�سر �لزنك في �لغذ�ء على م�ست�ى �لعالم

ج- نق�ض �لحديد:
ي���وؤدي نق����س �لحدي���د �ل�شدي���د �إل���ى ح���دوث )فقر 
�ل���دم(، ويت�شّبب في وف���اة حو�لي 000 50 �م���ر�أة �شنوّيًا 
�أثناء �لحمل و�ل���والدة، ف�شًا عن �أنه يوؤثر على م�شتويات 
�لتنمي���ة بالدول، حي���ث يقلل من �إنتاجي���ة �لقوى �لعاملة، 
م���ع خ�شائر تق���ّدر بما ي�ش���ل �إلى 2% م���ن �لناتج �لمحلي 
�الإجمال���ي، وت�شي���ر �لتقدي���ر�ت �إلى �أّن غالبي���ة �ل�شيد�ت 
�لحو�م���ل �لذي���ن يعان���ون م���ن نق����س �لحدي���د يتركزون 
ب�ش���ورٍة كبي���رة باإفريقيا جن���وب �ل�شح���ر�ء، وهو عامل 
خطر رئي�ش���ي ُي�شهم في وفيات �الأطفال بالمرحلة ما قبل 
�لمدر�شة، و�لن�شاء غي���ر �لحو�مل و�لحو�مل؛ لذ� ُت�شنَّف 
�إفريقي���ا كاأعل���ى معدل �نت�ش���ار فقر �ل���دم لجميع �لفئات 

�ل�شكانية �لثاث)2(.
وبجان���ب �شوء �لتغذية، �لمترتب ع���ن نق�سٍ غذ�ئي، 
يوج���د نم���ٌط �آخر ل�ش���وء �لتغذي���ة يتمثل في زي���ادة �لوزن 
)�ل�شمن���ة �لمفرط���ة(، �إال �أّن هذ� �لنم���ط ينت�شر ب�شورٍة 
كبي���رة ب���دول �شم���ال �إفريقي���ا متمثل���ًة ب���دول �لجز�ئ���ر 
 ،)%33.1( وليبي���ا   ،)%28.9( وم�ش���ر   )%24.8(
وباأق�ش���ى   ،)%27.1( وتون����س   ،)%22.3( و�لمغ���رب 
جنوب �لقارة بكلٍّ من �شي�شل )26.3%(، وجنوب �إفريقيا 

)26.8%( من جملة �شكان كّل دولة)3(.

.Ibid, p.17  )2(
 Global Nutrition Report 2015 «Africa   )3(
Brief”, Actions & Accountability To Ad-
vance Nutrition & Sustainable Develop-

.ment, 2015, pp.23-24



مة متخ�ش�شة في �ش�ؤون القارة الإفريقية 69ثقافية ف�شلية محكَّ

ثالثًا: التداعيات ال�سحية:
و�إجم���ااًل لم���ا �شبق؛ ف���اإّن �لو�ش���ع �لغذ�ئ���ي �لمتدّني 
�لقارة- كمّاً وكيفاً- قد �ألقى بظاله على �لحالة �لج�شدية 
ة بي���ن �الأطفال، تلك  و�ل�شحي���ة لل�شكان، وب�شف���ٍة خا�شّ

�لفئة �لتي ُتعّد �أكثر �لفئات �شعفًا في �لمجتمع.
وي�شي���ر تقري���ر �الأم���م �لمتح���دة �الإنمائ���ي، بعنو�ن 
�ل�شح���ر�ء  جن���وب  �إفريقي���ا  ف���ي  �لتغ���ذوي  »�لتح���ّدي 
�لكب���رى«)1(، �إل���ى �أّن م���ن بين �أكب���ر 20 دول���ًة تعاني من 
�نت�ش���ار �لتقّزم يوجد 9 بلد�ن في �إفريقيا، ومن بين �أكبر 
36 دول���ًة لديها �أعلى �لمع���دالت للتقّزم بين �الأطفال دون 
�ش���ّن �لثاني���ة من �لعمر يوج���د 21 دولًة ف���ي �إفريقيا، كما 
ب�ش���كل رقم )4(، وبالرغ���م من ذلك نج���د �أّن �لقارة قد 
�شه���دت �نخفا�شًا في ن�شبة �لتقّزم من 38% �إلى 34%، �إال 

.)2009 ،UNICEF( أّن هذ� ال يكفي�
�سكل )4(: �لت�زيع �لجغر�في لنت�سار �لتقزم 

بين �لأطفال دون �سّن �لخام�سة بقارة �إفريقيا

وتج���در �الإ�شارة �إلى �أّن �نخفا����س �لوزن عند �لمياد 
ُيعّد و�حدً� من �لمحدد�ت �لرئي�شية لبقاء �الأطفال حديثي 
�ل���والدة، وكذلك لحاالت �لمر��ش���ة ما بعد �لوالدة)2(، هذ� 
�النخفا����س ف���ي �ل���وزن يتعلق بتاأخ���ر �لنمو د�خ���ل �لرحم 
و�ل���والدة قب���ل �لوقت �لطبيع���ي، وبالنظر �إل���ى جدول رقم 

United Nations Development Pro-   )1(
.gramme, OP.Cit, pp.13-14

Mansour E., et al., Morbidity and Mor-   )2(
 tality of Low-birthweight Infants in Egypt,
 Eastern Mediterranean Health Journal,

.Vol.11, No.4, 2005, 723

)3( نج���د �أّن م�شتوي���ات نق����س �ل���وزن لاأطف���ال �لر�شع 
جاءت بن�شٍب مرتفعة، حيث ت�شّدرت دول: �إريتريا و�لنيجر 
ومدغ�شق���ر بن�شب���ة )44-39-36%( بالترتي���ب، وتدّن���ت 
�لن�شب���ة ب���دوٍل مثل: جن���وب �إفريقي���ا وزمباب���وي و�لكونغو 

وبوت�شو�نا بن�شبة )9-10-11-11%( بنف�س �لترتيب.
جدول )3(: �لتباينات �لجغر�فية لنتائج 

�س�ء �لتغذية بين �لأطفال �لر�سع بدول �إفريقيا 
جن�ب �ل�سحر�ء عام 2011م

ولة
قزم�لد
�لت

)*(
زن 

 �لو
�س

نق

ز�ل
�له

ولة
�لد

زم
لتق

�

زن
�لو

�س 
نق

ز�ل
�له

42165تنز�نيا393016ت�شاد

271810�ل�شنغال33156�لكاميرون

503615مدغ�شقر412314نيجيريا

312310جيبوتي232012موريتانيا

30118�لكونغو30175توجو

40218غينيا513912�لنيجر

31117بوت�شو�نا39134لي�شوتو

47134ماوي241810غامبيا

382715مالي42153ليبيريا

45155ز�مبيا35167كينيا

32103زمبابوي28149غانا

442910�إثيوبيا
ج����ن����وب 

�إفريقيا
2495

33145�أوغند�354415�إريتريا

.Source: UNICEF Country Statistics, 2011, P.4
)*( نق�س �لوزن: هو موؤ�شر مركب من �لتقزم و�لهز�ل، نقًا عن: 

 Khatab K., Childhood Malnutrition in Egypt
 using Geoadditive Gaussian and Latent Variable

 Models, The American Society of Tropical
Medicine and Hygiene 82(4), 2010 , p.654
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ويت�شّبب �شوء �لتغذية في �لوقت �لر�هن فيما يقرب من 
10 مايين حالة وفاة لاأطف���ال دون �شّن �لخام�شة بالعالم 
�لنام���ي �شنوّيًا، ل���ذ� ُيعّد �شببًا رئي�شًا ف���ي �لخ�شارة ل�شنو�ت 
�لحياة �لمه���درة، بما يمّثل 16% من مجم���وع �شنو�ت �لعمر 
�لمه���درة)1(، وبقارة �إفريقيا نجد �أّن عدد �ل�شنو�ت �لمهدرة 
بالق���ارة جر�ء �ش���وء �لتغذية )99043 �شن���ة( بمعدل )278 
�شنة لكّل 1000 ن�شمة( ب�شبب نق�س �لغذ�ء، و)6059 �شنة( 
بمع���دل )24 �شنة ل���كّل 1000 ن�شم���ة( ب�شبب زي���ادة �لوزن 

و�ل�شمنة �لمفرطة عام 2010م، كما بجدول )4(.

 

�الأقاليم

زيادة �لوزن و�ل�شمنة �لمفرطةنق�س �لوزن

�إج���م���ال���ي ���ش��ن��و�ت �ل��ع��م��ر 
�الإع��اق��ة  بح�شب  �ل��م��ع��دل��ة 

)�آالف(

�لمعدلة  �ل��ع��م��ر  ���ش��ن��و�ت 
بح�شب �الإعاقة لكل 1000 

ن�شمة )عدد(

�إج���م���ال���ي ����ش���ن���و�ت �ل��ع��م��ر 
�ل��م��ع��دل��ة ب��ح�����ش��ب �الإع���اق���ة 

)�آالف(

�شنو�ت �لعمر �لمعدلة بح�شب 
ن�شمة   1000 ل��ك��ل  �الإع���اق���ة 

)عدد(

19902010199020101990201019902010

7741973467731312161351840932025�لعالم

9837699043694278571360591524�إفريقيا

70227148117792053532311511�شرق �إفريقيا

4021215211890488157572613و�شط �إفريقيا

8604612121668030277343647�شمال �إفريقيا

9303821556362044213651جنوب �إفريقيا

08931696199473834125881614غرب �إفريقيا

�لم�شدر: منظمة �الأغذية و�لزر�عة )�لفاو(، حالة �الأغذية و�لتغذية، ُنظم غذ�ئية لتغذية �أف�شل، روما، 2013، �س18.

 The World Bank, et al., SocioeconomicI  )1(
 Nequalities in Child Malnutrition in The
Developing World, Policy Research Work-

.ing Paper 2434, September 2000, p.1

رابعًا: اآفاق التنمية الم�ستقبلية:
تجدر �الإ�شارة �إل���ى �أّن �لم�شكلة �لغذ�ئية بقارة 
�إفريقيا لي�شت في غياب �لمو�رد �لطبيعية فح�شب، 
بل ف���ي �ش���وء �الإد�رة ونق�س �الإمكاني���ات �لمادية، 
تلك �لق���ارة �لتي يتوفر بها م���ا يزيد على 60% من 
�الأر��ش���ي �ل�شالح���ة للزر�عة بالعال���م، ف�شًا عن 
تو�ف���ر �لم���و�رد �لمائية بوفرة، و�لت���ي ُيهدر �لكثير 
منها في �لبحار و�لمحيطات، فهي بحقٍّ �شلة �لغذ�ء 
�لعالم���ي، �إال �أّن �لق���ارة ف���ي حاجٍة ما�ّش���ة التخاذ 

جدول )4(: �سن��ت �لعمر �لمهدرة ب�سبب ع��مل �لخطر �لمتعلقة ب�س�ء �لتغذية بقارة �إفريقيا 
بين عامي )1990-2010م(
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�لكثير من �الإجر�ء�ت، ولعّل بع�شها يتمّثل في:
�أ- �إن�ساء تكتل زر�عي بالقارة:

- ينبغ���ي لهذه �لق���ارة �أن تجتمع تحت موؤ�ش�شة 
زر�عي���ة �أو تكت���ات زر�عي���ة على غ���ر�ر �لتكتات 
كالكومي�ش���ا  بالفع���ل  �لموج���ودة  �القت�شادي���ة 
و�ل�ش���اد�ك، لتقييم �لو�ش���ع �لزر�عي، وُي�شتفاد من 
منتجاته���ا ومميز�تها �لزر�عية وثرو�تها �لزر�عية، 
ب�ش���كٍل يحق���ق له���ا �لتنمي���ة �لم�شتد�م���ة ف���ي هذ� 

�لمجال.
- ينبغ���ي تن���اول مو�ش���وع »�ل�ش���وق �لم�شتركة 
�لزر�عية في �إفريقيا« بطريقٍة منهجية، عن طريق 
تنفيذ �الإ�شاح���ات �ل�شيا�شية و�لموؤ�ش�شية �لازمة 
تدريجّي���ًا، وفي �لوقت نف�شه ينبغي �تخاذ �إجر�ء�ٍت 
عاجلة لتخفيف �لقيو د �لمتعلقة باالإنتاج �لزر�عي، 
وعمل بر�مج تثقيفي���ة للقبائل �الإفريقية �لمتحكمة 

في �لثروة �لحيو�نية.
ب- تط�ير �إد�رة �لم��رد �لب�سرية:

�لجدي���ر بالذكر: �أّن قارة �إفريقي���ا قارٌة �شابة، 
حيث �إّن حو�لي 65% م���ن �شكان �إفريقيا تحت �شّن 
35 عام���ًا، وهن���اك ع�شرة مايين �ش���اب ين�شّمون 
للق���وة �لعامل���ة كّل عام؛ مما ي�شتل���زم تطوير �آليات 

�لعمل �لتي ت�شتوعب عددً� �أكثر من �ل�شباب)1(.
ج- ت�سجيع �ل�ستثمار �لزر�عي:

- ت�شجي���ع �لقط���اع �لخا����س، �أو �ل�شر�كة بين 
�لقطاَعْين �لعام و�لخا����س لتمويل م�شاريع زر�عية 

كبرى. 
- �لتو�شع في مجال �ل�شناعة �لزر�عية، �الأمر 
�لذي يزيد من �لقيمة �لم�شافة للمو�رد �لزر�عية، 
ويزي���د من فر����س �لت�شدير، م���ع و�ش���ع �لمعايير 
�لقيا�شية في �لزر�عة و�لت�شنيع، �الأمر �لذي ُي�شهم 
في زيادة �لعو�ئد، ومن ث���ّم ��شتغالها في م�شاريع 

�لتنمية �لزر�عية.
د- �لتخفيف من حدة �لمخاطر �لبيئية:
- زي���ادة �لقدرة على مو�جهة حاالت �لمخاطر 

https://www.politics-dz.com :1(  متاح على(

�لطبيعي���ة، من خال �إعد�د ُنُظ���ٍم لمر�قبة وتقييم 
وو�شع �شيناريوهات للتكّيف مع �لتغير�ت �لمناخية، 

للتخفيف من �آثارها على �لزر�عة.
- و�شح بر�مج لمكافحة �لت�شحر، و�لتي من 

بينها:
•	تجن����ب ��ستخ����د�م �لتقني����ات �لزر�عي����ة 
�لمدم����رة لج����ذور �لنبات����ات، حيث يجب تعميم 
فو�ئ���د �لدور�ت �لزر�عية عن���د زر�عة �لمحا�شيل، 
ومحا�شي���ل  �لبقولي���ات،  با�شتخ���د�م  وذل���ك 
�لغط���اء �لنبات���ي �الأخ���رى، �لت���ي تح�ّش���ن م�شتوى 
�لنيتروجي���ن في �لتربة، وذل���ك �إلى جانب �أ�شاليب 
�ل���ري �لم�شتد�م���ة، وتقني���ات �أخ���رى كا�شتخ���د�م 
�لم�شاطب، �لتي تمنع جريان �لمياه، وتاآكل �لتال 

�لمنحدرة.
• �لرع����ي �لمتن����اوب: ويك���ون ذل���ك بتقلي���ل 
�شغ���ط رع���ي �لما�شية في منطق���ٍة معّين���ة، ونقلها 
�إل���ى مناطق رعي جديدة قبل �أن تت�شّبب في �أ�شر�ٍر 

د�ئمة للنباتات و�لتربة في منطقة معّينة.
•	عم����ل م�س����د�ت �لري����اح: ت�شم���ل زر�ع���ة 
خط���وط م���ن �الأ�شج���ار �شريع���ة �لنمو ف���ي مناطق 
مقابل���ة للري���اح �ل�شطحية �ل�شائ���دة، كما ت�شتخدم 
الإبطاء تاآكل �لتربة، ومنع �نجر�ف �لكثبان �لرملية.

•	عمل �أفخاخ �لملح: وذلك يكون باإن�شاء ما 
ُي�شّم���ى ب�»طبقات �لفر�غ« �لت���ي تتكّون من �لح�شى 
و�لرم���ل على �أعم���اٍق مختلفة في �لترب���ة، فت�شاعد 
هذه �الأفخاخ على �إعاق���ة �الأماح من �لو�شول �إلى 

�شطح �لتربة، وكذلك تمنع فقد�ن �لماء)2( �

https://mawdoo3.com1 :2(  متاح على(
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األمن الصحي وتقييم عبء األمراض 
البيئية في إفريقيا

د. �سبحي رم�سان فرج �سعد
اأ�س�تاذ جغرافية البيئة الم�ساعد- كلية الآداب- 

جامعة المنوفية- م�سر

التحتية، بالإ�س�افة اإلى مجموعٍة من التحديات 
الجديدة، مثل تغير المناخ، والتح�سر ال�سريع 
الداخل�ي  التل�وث  غي�ر المخط�ط، وم�س�كالت 

والخارجي بما له من تاأثيٍر �سحي عميق.

ه�ي المحدد الأولي ل�س�حة البيئة 
ولق�د  والمجتم�ع،  الف�رد 
تاأث�رت اإفريقي�ا منذ فت�رة طويلة بالم�س�كالت 
المتعلقة بالح�س�ول على مياه ال�سرب الماأمونة، 
وال�س�رف ال�سحي غير الكافي، و�سعف البنية 
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 Globalلعالم���ي� �لمر����س  ع���بء  وُيع���ّرف 
�شام���ل  تقيي���م  باأن���ه:   Burden of Disease
لح���االت �لوف���اة و�الإعاق���ات �لناتج���ة ع���ن �الإ�شاب���ة، من 
موؤ�ش���ر  با�شتخ���د�م  �ل�شحي���ة،  �لفج���و�ت  تقيي���م  خ���ال 
�شن���و�ت �لعمر �ل�شائعة �لم�شحح���ة باحت�شاب مدد �لعجز 
 Disability-Adjusted Life Years:
ُيع���رف ب�شن���ة مفقودة م���ن �لحياة  DALYs، و�ل���ذي 

�ل�شحية، �إما ب�شبب �لموت �لمبّكر و�إما ب�شبب �لعجز.
وعل���ى �ل�شعيد �لعالمي؛ ت�شير �لتقدير�ت �إلى �أّن %23 
من جميع �لوفيات تعزى �إلى �لبيئة، و22% من فاقد �شنو�ت 

�لحياة �ل�شحية �الإجمالي)1(.
 WHO وت�شير تقدير�ت منظم���ة �ل�شحة �لعالمية
�إل���ى �أّن 33% من �الأمر��س �لتي ت�شي���ب �الأطفال دون �شّن 
�لخام�ش���ة �إّنم���ا تعود �إل���ى �أ�شباٍب بيئي���ة. ويمكن من خال 
توّقي �لمخاطر �لبيئي���ة �إنقاذ �أرو�ح �أربعة مايين طفل في 
ٍة دول �إفريقيا  �ل�شنة، معظمهم في �لبلد�ن �لنامية، وبخا�شّ

جنوب �ل�شحر�ء.
اأواًل: موؤ�سرات ال�سحة العامة في اإفريقيا:

)اأ( متو�سط اأمد الحياة:
بل���غ متو�ش���ط �أم���د �لحي���اة، �أو م���ا ُيع���رف بالعم���ر 
�لمتوق���ع عن���د �لمياد، ف���ي ق���ارة �إفريقي���ا 62.5 �شنة، 
وز�د �لمتو�ش���ط عل���ى 70 �شنة ف���ي ثماني���ة دول �إفريقية، 
ج���اءت على �لترتي���ب �الآت���ي: �لجز�ئر و�لمغ���رب وتون�س 
وموري�شيو�س و�شي�شل و�لر�أ�س �الأخ�شر وليبيا وم�شر؛ بما 
ي�شير �إل���ى خدمات رعاية �شحية متمي���زة ن�شبّيًا في هذه 
�الأقط���ار. في �لمقابل؛ �نخف�س �لمتو�شط �إلى �أقّل من 55 
�شن���ًة في ثماني دوٍل �أخرى، وهي: �ل�شومال وكوت ديفو�ر 
وليبيري���ا وت�شاد و�شير�ليون وجمهوري���ة �إفريقيا �لو�شطى 

ومالي ولي�شوتو.

 WHO, Preventing disease through   )1(
healthy environments: a global assess-
ment of the burden of disease from envi-

.ronmental risks, 2016, p.86

جدول )1(: بع�ض م�ؤ�سر�ت �ل�سحة �لعامة 
في قارة �إفريقيا- 2016م

�لدولة
�لحياة  �أمد 
)بال�شنو�ت 

)1(

م���������ع���������دل 
وف��������ي��������ات 
�ل�شن  �شغار 
 5 دون 
�شنو�ت )في 
�الألف()2(

ف�����اق�����د ����ش���ن���و�ت 
�ل�شحية  �ل��ح��ي��اة 
�أو  ب�������ال�������وف�������اة 
�لعجز)�شنة( )3(

76.425.226268.91�لجز�ئر

62.682.549378.80�أنجوال

61.197.650227.8بنين

66.140.647985.8بت�شو�نا

60.384.659146.4بوركينافا�شو

60.171.758755.9بوروندي

73.221.430617.6�لر�أ�س �الأخ�شر

58.179.760392.8�لكاميرون

ج�����م�����ه�����وري�����ة 
�إفريقيا �لو�شطى

53.0123.693687.8

54.3127.362313.1ت�شاد

63.973.342153.7جزر �لقمر

64.354.153721.8�لكونغو 

54.691.861389.3كوت ديفو�ر

�ل�������ك�������ون�������غ�������و 
�لديموقر�طية

60.594.357816.6

63.864.243999.4جيبوتي

59.590.948397.0غينيا �ال�شتو�ئية

65.044.550542.5�إريتريا

65.558.445763.9�إثيوبيا

66.447.445368.0�لجابون

61.965.343802.8جامبيا

63.458.845474.8غانا

59.88959198.1غينيا

59.888.164472.6غينيا بي�شاو

58.949.243593.4كينيا

46.693.593853.8لي�شوتو
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54.567.451099.7ليبيريا

58.346.453274.9مدغ�شقر

56.255.159973.1ماوي

50.7110.657107.8مالي

63.981.437833.1موريتانيا

74.813.728647.7موري�شيو�س

60.171.361171.5موزمبيق

63.745.248877.9ناميبيا

59.891.356737.9�لنيجر

56.2104.350637.5نيجيريا

68.038.541635.9روند�

�������ش������او ت����وم����ي 
وبرين�شيب

68.733.835950.4

66.847.145209.8�ل�شنغال

73.314.329035.7�شي�شل
53.1113.563220.9�شير�ليون

63.643.355755.7جنوب �إفريقيا

58.690.762399.9جنوب �ل�شود�ن

57.770.469112.6�شو�زياند

60.675.753732.1توجو

62.55354944.3�أوغند�

63.956.749301.9تنز�نيا

62.363.464460.1ز�مبيا

61.456.462455.7زيمبابوي

70.522.833755.7م�شر 

76.013.625205.8تون�س

71.912.929289.6ليبيا

66.165.143529.9�شمال �ل�شود�ن

76.027.129995.9�لمغرب

55.4132.568413.7�ل�شومال

Source:
(1,2) WHO,World health statistics 2018: 
monitoring health for the SDGs, sustainable 
development goals.
(3) Available at: https://ourworldindata.org/
burden-of-disease.

)ب( معدل وفيات االأطفال اأقل من 5 �سنوات:
ت�شير بيانات منظمة �ل�شحة �لعالمية �إلى تركز وفيات 
�الأطف���ال دون �ش���ّن �لخام�شة على نحٍو مطرد ف���ي �إفريقيا 
جن���وب �ل�شحر�ء �لكبرى، بالرغم من �نخفا�س ن�شبة تلك 
�لوفي���ات في بقية �أرجاء �لعالم، م���ن 32% في عام 1990م 

�إلى 18% في عام 2013م. 
و�حتم���ال وف���اة �الأطفال قب���ل بلوغ �ش���ّن �لخام�شة في 
�إفريقي���ا جن���وب �ل�شح���ر�ء �لكبرى ه���و �أكب���ر بمقد�ر 15 
م���ّرًة من �حتمال وفاتهم في �أقالي���م �لبلد�ن �لمتقدمة، �إذ 
ينح�ش���ر ن�شف وفيات ه���وؤالء �الأطفال تقريب���ًا في خم�شة 
بل���د�ن، ت�شتاأثر �لهن���د )21%( ونيجيريا )13%( معًا باأكثر 

من ثلث مجموعها �لعالمي)1(.
ووفق���ًا للج���دول )1(: ت�ش���درت )�ل�شوم���ال وت�ش���اد 
وجمهورية �إفريقيا �لو�شط���ى و�شير�ليون ومالي ونيجيريا( 
دول �لق���ارة من حيث معدل وفي���ات �الأطفال دون �لخام�شة 
ل���كّل �ألف ن�شمة، حيث يبلغ بكلٍّ منها على �لترتيب: 132.5 
و127.3 و123.6 و113.5 و110.6 و104.3 طف���ل؛ حيث 
ي���زد�د تعر����س �الأطفال لخط���ر �لموت قبل �ش���ّن �لخام�شة 
�إذ� كان���و� مولودين في مناطق ريفية، وف���ي �أ�شر فقيرة، �أو 
م���ن �أُّم محرومة من �لتعلي���م �الأ�شا�شي، كما ُت�شهم �لعو�مل 
�لمرتبط���ة بالتغذية بحو�لي 45% من وفي���ات �الأطفال دون 

�شّن �لخام�شة من �لعمر)2(.
 )ج( فاقد �سنوات الحياة ال�سحية:

يتر�وح ع���بء �الأمر�����س، �أو ما ُيع���رف بفاقد �شنو�ت 
�لحي���اة �ل�شحية DALYs، بي���ن 40-70 �ألف �شنة لكّل 
ًة في  100 �أل���ف ن�شمة في �لبلد�ن ذ�ت �لعبء �لعالي، خا�شً
�إفريقي���ا جنوب �ل�شحر�ء. بينما يت���ر�وح في معظم �أنحاء 
�أوروب���ا و�الأمريكيَتْي���ن و�ل�ش���رق �الأو�ش���ط و�شم���ال �إفريقيا 

وو�شط �آ�شيا بين 10-30 �ألف �شنة)3(.

https://www.who.int/ar/news- على:  متاح    )1(
room/fact-sheets/detail/children-reducing-

mortality

)2(  �لم�شدر �ل�شابق.
https://ourworldindata.org/bur- على:  متاح    )3(

den-of-disease
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وُيقّدر عدد �شنو�ت �لحياة �ل�شحية �لمفقودة بالعالم 
ف���ي عام 2016م باأكثر من 2.3 مليار �شنة، وقع �أكبر عبء 
منه���ا في جن���وب �آ�شي���ا، حيث يوج���د �أكثر من رب���ع �لعبء 
�لكل���ي لاأمر�����س. كذلك �رتفع �لعبء ف���ي �إفريقيا جنوب 
�ل�شح���ر�ء �لكبرى، حي���ث ��شتمل على �أكث���ر من 20% من 

مجموع �ل�شنو�ت �لعالمي)1(.
 DALYs سكل )1(: �إجمالي فاقد �لحياة �ل�سحية�

ب�سبب �ل�فاة �أو �لعجز  لكل 100 �ألف ن�سمة )2016م( 

وفي �س�ء بيانات �لجدول )1( و�ل�سكل )1( يالحظ:
�الرتفاع �لو��شح في فاقد �شنو�ت �لحياة؛ ليتجاوز 93 
�أل���ف �شنة في كلٍّ من لي�شوت���و وجمهورية �إفريقيا �لو�شطى، 
وتر�وح بي���ن 60 و70 �ألف �شنة في 11 بل���دً� �إفريقيًا، وهي: 
�شو�زيان���د، �ل�شومال، غينيا بي�ش���او، ز�مبيا، �شير�ليون، 
ديف���و�ر،  �لك���وت  ت�ش���اد،  �ل�ش���ود�ن،  جن���وب  زيمباب���وي، 
موزمبيق، �لكاميرون. وتر�وح �لفاقد بين 40 و60 �ألف �شنة 
في 31 بل���دً� �إفريقيًا، وهي: ماوي، غيني���ا، بوركينافا�شو، 
بورون���دي، �لكونغ���و �لديموقر�طية، مال���ي، �لنيجر، جنوب 
�إفريقي���ا، �أوغن���د�، توج���و، �لكونغ���و، مدغ�شق���ر، ليبيريا، 
نيجيري���ا، �إريتريا، بني���ن، �أنجوال، تنز�ني���ا، ناميبيا، غينيا 
�ال�شتو�ئي���ة، بت�شو�نا، �إثيوبي���ا، غانا، �لجاب���ون، �ل�شنغال، 
جيبوت���ي، جامبي���ا، كينيا، �شم���ال �ل�شود�ن، ج���زر �لقمر، 
رو�ن���د�. بينم���ا �نخف�س �لفاقد عن 40 �أل���ف �شنة في باقي 
بلد�ن �لق���ارة، وعددها 10 بلد�ن، ج���اء �أقلها في �لجز�ئر 
وتون�س )26.3 و25.2 �ألف �شنة بكلٍّ منهما على �لتو�لي(.

)1(  �لم�شدر �ل�شابق.

ثانيًا: المخاطر ذات االأولوية على البيئة 
وال�سحة: 

)اأ( تلوث الهواء:
ت�شير �لتقدير�ت �إلى �أّن تلوَث �لهو�ء �لد�خلي )في 
�الأماك���ن �لمغلقة( من جر�ء ��شتخ���د�م �لوقود �ل�شلب 
وتل���وَث �لهو�ء �لخارج���ي )في �الأماك���ن �لمفتوحة( في 
�لم���دن م�شوؤوٌل ع���ن 3.1 مايين حالة وفاة مبكرة على 
م�شت���وى �لعال���م كّل ع���ام، وعن قر�ب���ة 3.2% من عبء 

�لمر�س �لعالمي)2(.
ويمّثل تل���وث �له���و�ء �لخارجي تحدّيًا ف���ي �لبلد�ن 
�الإفريقي���ة �شريعة �لتح�شر، وي�شه���م قطاع �لنقل ب�شكٍل 
رئي����س في تلوث �له���و�ء في �لم���دن �الإفريقي���ة �لكبرى 
)مث���ل: �أدي����س �أباب���ا و�لقاه���رة ود�ك���ار وجوهان�شب���رغ 
وكين�شا�ش���ا والجو�س ونيروبي(؛ نتيج���ة �لعدد �لمتز�يد 
للمركبات �لم�شتعمل���ة و�لبنية �لتحتي���ة �ل�شّيئة للطرق. 
���ًة �أثناء  كم���ا تعتب���ر حر�ئ���ق �لغاب���ات و�الأترب���ة- خا�شّ
�لعو��ش���ف �لتر�بية �ل�شحر�وي���ة- م�شادر مهّمة لتلوث 
�لهو�ء �لخارج���ي، وت�شمل �لم�ش���ادر �الأخرى: �لتعدين 

و�إنتاج �الأ�شمنت. 
وز�مبي���ا  �إفريقي���ا  وجن���وب  �لمغ���رب  وي�شه���م 
وزمبابوي �إ�شهامًا كبيرً� في تلوث �لهو�ء في �لمنطقة، 
وذلك �أ�شا�شًا عن طري���ق �لغبار وثاني �أك�شيد �لكربون 

https://www.who.int/ipcs/assess-  :2(  متاح على(
ment/public_health/air_pollution/ar

درجة الحرارة في إفريقيا ترتفع 
بوتيرة أسرع من المتوسط   

العالمي، ما يمثل تحديًا صحيًا 
واقتصاديًا كبيرًا، من المحتمل 
معه أن تنتشر األمراض األكثر 

حساسية للطقس 
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م���ن �إنت���اج �الأ�شمن���ت وحرق �لفح���م. وُتق���ّدر منظمة 
�ل�شح���ة �لعالمي���ة )WHO- 2007م( �أّن تل���وث 
�له���و�ء �لخارج���ي يقت���ل 800 �ألف �شخ����س �شنوّيًا في 
ًة في �لمناطق �لح�شرية، ويقع بالقارة  �لعال���م، وخا�شّ
�الإفريقي���ة نحو 40 �ألف حالة وف���اة بتاأثير تلوث �لهو�ء 

�لخارجي. 
�لمناط���ق  ف���ي  �لد�خل���ي  �له���و�ء  تل���وث  وي�ش���ود 
�لريفية و�لمناط���ق �لح�شري���ة ذ�ت �لدخل �لمنخف�س 
و�لمتو�ش���ط؛   حيث ُي�شتخ���دم �لوقود �ل�شل���ب الأغر��س 
�لطهي و�لتدفئ���ة. وغالبًا ما يتّم حرق �لخ�شب ونفايات 
�لحيو�ن���ات و�لفح���م عل���ى ن���ار مك�شوفة �أو ف���ي مو�قد 
تقليدي���ة. وكثي���رً� م���ا ينتج ع���ن �نخفا�س كف���اءة هذه 
�الأن���و�ع من �لوق���ود، و�لتهوية �ل�شّيئ���ة للمطابخ، �رتفاع 
ف���ي تركيز ملوث���ات �لهو�ء في �الأماك���ن �لمغلقة، و�لتي 
تزي���د في �لغال���ب بمقد�ر 10 �إلى 30 م���ّرًة عن �لحدود 
�لم�شموح بها لدى منظمة �ل�شح���ة �لعالمية، ويتعّر�س 
له���ا �لن�ش���اء و�الأطفال ب�ش���كٍل �أكب���ر؛ مم���ا يت�شبب في 
�لعدي���د من �الأمر��س، مثل �لتهاب���ات �لجهاز �لتنف�شي 
�لح���ادة، كالته���اب �الأن���ف و�لحنجرة و�لرب���و و�لتهاب 

�ل�شعب �لهو�ئية... وغيرها. 
 ALRIs وتاأتي �لتهابات �لجهاز �لتنف�شي �لحادة
ف���ي �لمرتبة �لر�بعة في ح�شة �لع���بء �لكلي لاأمر��س 
ف���ي �إفريقي���ا، حي���ث تقت���ل 22% م���ن �لع���دد �لعالم���ي 
�ل���ذي ُيقّدر بنح���و 1.6-2.2 مليون طف���ل تحت �شّن 5 

�شنو�ت)1(.

UNEP – Africa Environment Out-  :1(  متاح على(
 look 3: Summary for Policy Makers, 2013,

p.7

جدول )2(: تقدير �لعبء �لق�مي للمر�ض �لناتج عن �لتل�ث 
�له��ئي �لد�خلي في بع�ض دول �إفريقيا جن�ب �ل�سحر�ء
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ومن خالل �لجدول )2( يت�سح:
�رتف���اع ن�شبة �العتماد على �لوقود �ل�شلب ب�شكٍل كبير 
)80% فاأكثر( ف���ي: )�أنجوال وماوي وتنز�ني���ا( باالإ�شافة 
�إل���ى )ز�مبي���ا ولي�شوت���و وموزمبي���ق(، وهو م���ا يت�شّبب في 
وفي���ات ُتق���ّدر بنح���و 75.3 �ألف طف���ل تق���ّل �أعمارهم عن 
5 �شن���و�ت. كم���ا يت�شّبب ف���ي �رتفاع �أع���د�د �لوفيات ب�شبب 
�الن�ش���د�د �لرئ���وي �لمزمن لاأ�شخا�س �أكث���ر من 30 �شنة، 
ٍة في )تنز�نيا وموزمبي���ق وماوي(. ويبلغ �إجمالي  وبخا�شّ
فاقد �شن���و�ت �لحياة �ل�شحية ب�شب���ب ��شتخد�مات �لوقود 
�ل�شل���ب، باالأقط���ار �الأحد ع�شر �لتي يعر����س لها �لجدول، 

حو�لي 2.85 مليون �شنة.
)ب( الكيماويات والنفايات الخطرة:

ُت�شتخ���دم �لم���و�د �لكيميائية ب�ش���ورٍة �أكث���ر و�شوحًا في 
�لزر�عة و�ل�شناعة و�لتعدين وتكرير �لنفط. وي�شمل ��شتخد�م 
�لكيماوي���ات �لزر�عية �لمبي���د�ت �لح�شري���ة و�الأ�شمدة، حيث 

تنمو في �إفريقيا ب�شبب �العتماد �لكبير على �لزر�عة. 
وتحت���وي �لملوث���ات �لع�شوي���ة �لثابتة عل���ى خ�شائ�س 
�شاّم���ة للغاي���ة ت�شتمر ف���ي �لبيئ���ة. وت�شمل فئ���ات �لملوثات 
�لع�شوية �لثابتة- �لبالغ عددها 12 فئة- م�شادر: مركبات 
ثنائ���ي �لفيني���ل متعدد �لكل���ور، و�لديوك�شين���ات �ل�شناعية 
 DDT متع���ددة �لكلور و�لف���ور�ن، و�أي�ش���ًا: دي. دي. تي
و�الألدري���ن و�لكل���ورد�ن و�لديلدري���ن و�الإندري���ن و�شباع���ي 
�لكلور و�شد��شي كلورو �لبنزين و�لميريك�س و�لتوك�شافين. 

وز�د ��شتخ���د�م م���ادة DDT وغيرها م���ن �لملوثات 
�لع�شوي���ة �لثابت���ة ف���ي �إفريقي���ا جن���وب �ل�شح���ر�ء �لكبرى 
خال �لفت���رة )2001م-2009م(، لكنه �نخف�س بعد ذلك، 
وتز�من���ت هذه �لزي���ادة ف���ي �ال�شتخد�م مع ح�ش���د م�شادر 
�لتموي���ل لمكافح���ة ناق���ات �الأمر�����س، �لتي �شمل���ت �لر�س 
�لمو�شع���ي لاأماك���ن �لمغلقة، بهدف مكافح���ة �لماريا في 
بلد�ن �إفريقيا جنوب �ل�شح���ر�ء �لكبرى. وبعد عام 2009م 
�نخف�س �ال�شتخ���د�م عندما تحولت �إثيوبيا و�إريتريا وز�مبيا 

�إلى ��شتخد�م مبيد�ت ح�شرية �أخرى)1(، �نظر: �شكل )2(.

 Den Berg, H.V.et al, Global trends in the  )1(
 production and use of DDT for control of
 malaria and other vector-borne diseases,

.Malaria Journal 2017,16:401

�سكل )2(: تط�ر ��ستخد�م مادة DDT في 
�إفريقيا جن�ب �ل�سحر�ء مقارنة باأقاليم �لعالم 

خالل �لفترة 2001-2014م

Source: https://malariajournal.

.biomedcentral.com

ويت�شّبب ��شتخد�م مادة DDT، في �لر�س �لمو�شعي 
في �الأماكن �لمغلقة لمكافحة �لماريا، في 13 بلدً� �إفريقيًا 
)منظم���ة �ل�شح���ة �لعالمي���ة- 2011م( ف���ي مجموعٍة من 
�الأمر��س �لمزمنة، مثل: �ل�شرطان و�شعف �لتكاثر، وكذلك 

�شعف جهاز �لمناعة، و�لخلل �لوظيفي في �لغدد �ل�شماء.
كما تتعر�س �أغلب �لدول �لنامية الأخطار �شحية وبيئية 
���ّدر �إليها؛ نظرً� الفتقارها  ب�شب���ب مبيد�ت �الآفات �لتي ُت�شَ
�إل���ى �آليات تنظيمي���ة لتقييم �الأخطار بدق���ة و�لتاأكد من �أّن 

�لمبيد�ت ُت�شتخدم طبقًا للتعليمات.
وُت�شه���م �أنم���اط �لحي���اة �لمتغيرة للطبق���ة �لمتو�شطة 
�لمتنامية في �إفريقيا في زيادة ��شتخد�م �لهو�تف �لخلوية 
و�أجه���زة �لكمبيوتر. كما يتجه ما يتر�وح بين 30% �إلى %50 
م���ن �لنفاي���ات �الإلكترونية �لقادمة من �ل���دول �لغربية �إلى 
غرب���ي �إفريقيا، حيث يت���ّم �إ�شاح ما يقرب م���ن ن�شفها، 

ويتّم �إعادة تدوير �أو �لتخّل�س من �لن�شف �الآخر)2(. 
وت�شهد مكب���ات �لنفايات �الإلكتروني���ة �نبعاثات كثيفة 
من �لدخان؛ �لناتج عن عمليات �لحرق ال�شتخر�ج �لنحا�س 
و�الألمنيوم م���ن �الأجهزة �لكهربائي���ة و�الإلكترونية وغيرها 
م���ن �لخردة، وتنطلق معها كمياٌت كبيرة من �لديوك�شينات 
�ل�شامة في �لغاف �لجوي، و�لتي ي�شّكل �لتعر�س له خطرً� 

 Secretariat of the Basel Convention   )2(
&UNEP, Where are WEee in Africa? Find-
 ings from the Basel Convention E-waste

.Africa Programme, December 2011
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بالغًا على �ل�شحة �لعاّمة)1(.
وقد �أظهرت در��شٌة بريطانية عام 2002م زيادة بن�شبة 
40% ف���ي �لعيوب �لخلقي���ة �لكرومو�شومي���ة- مثل متازمة 
د�ون )�لتخل���ف �لذهن���ي �لمنغولي(- ف���ي �أو�شاط �ل�شكان 
�لذين يعي�ش���ون �شمن م�شافة ثاث���ة كيلومتر�ت من مو�قع 
مطامر �لنفاي���ات، �إ�شافًة �إلى زي���ادة 33% لخطر �الإ�شابة 
بت�شّوهات غير كرومو�شومي���ة عند �الأطفال، مثل: �لم�شاكل 
�لقلبية �لوعائية، و�الأمر��س �لمعوية، و��شطر�بات �لجهاز 

�لع�شبي �لمركزي)2(.
ه���ذ� �إلى جانب مح���ارق �لنفايات �لطبي���ة بم�شت�شفيات 
�لق���ارة، و�لتي تعمل تح���ت درجات ح���ر�رة ت�شغيل منخف�شة 
)حو�لي 200 درجة مئوي���ة(؛ مما يوؤدي �إلى توليد فائ�س من 
�لغاز�ت �ل�شامة، مثل: حم�س �لهيدروكلوريك و�لديوك�شينات 
وغيرهم���ا. وع���ادًة م���ا تك���ون قريب���ة ج���ّدً� م���ن �لتجمع���ات 
�ل�شكانية، وهو ما ي�شّكل خطرً� �شحّيًا كبيرً� على �لمجتمع)3(.

)ج( تردي حالة المرافق ال�سحية:
�أحرزت دول �شم���ال �إفريقيا و�إفريقيا جنوب �ل�شحر�ء 
�لكب���رى م�شتويات مختلفة من �لتق���دم نحو �لهدف �الإنمائي 
لاألفية �لمتعلق بالمياه، �إذ تتمتع بلد�ن �شمال �إفريقيا بن�شبة 
تغطية تبلغ 92%، وقد �شارت على طريق تحقيق هدفها �لبالغ 
94% قب���ل ع���ام 2015م. ف���ي �لمقابل؛ فاإّن منطق���ة �إفريقيا 
جن���وب �ل�شحر�ء تو�جه حال���ًة متناق�شة، حي���ث ال يح�شل 
40% م���ن �شكان �الإقليم )783 ملي���ون �شخ�س( على م�شدر 
ُمَح�ّش���ن لمي���اه �ل�ش���رب، ولم تتمكن ه���ذه �لوتي���رة من بلوغ 

�لهدف �لمحدد للمنطقة، وهو %75)4(.

UNEP, Environmental pollution and im-   )1(
.pacts on public health, 2007

)2(  رغدة حد�د، عماد فرحات، »��شتفحال �الأمر��س �لبيئي�ة«، 
مجلة �لبيئة و�لتنمية، �لمنتدى �لعربي للبيئة و�لتنمية )�أفد(، 

بيروت، �لعدد 86، مايو 2005م.
 Babanyara Y. Y., Poor Medical Waste   )3(
 Management (MWM) Practices and Its
Risks to Human Health and the Environ-
ment: A Literature Review, World Acade-
my of Science, Engineering and Technol-

.ogy, Vol:7, No:11, 2013, p.784

 United Nations Department of Economic  )4(

�سكل )3(: ن�سبة �لت�سال بمر�فق �ل�سرف 
�ل�سحي �لمح�سنة في بلد�ن قارة �إفريقيا )2010م(

.Source: WHO/UNICEF JMP, 2012

وتظ���ّل مياه �ل�شرب غي���ر �الآمنة، و�لمر�ف���ق �ل�شحية 
غي���ر �لماأمونة، وقلة �لنظافة، من �الأ�شب���اب �لمهمة للوفاة 
بالعال���م، حيث ت�شير �لتقدير�ت �إلى حدوث 870 �ألف حالة 
وفاة ف���ي ع���ام 2016م، وتحملت �لمنطق���ة �الإفريقية عبئًا 
كبيرً� م���ن هذه �لوفيات، حيث بلغ معدل �لوفيات بها �أربعة 

�أ�شعاف �لمعدل �لعالمي)5(. 
وب���الرغم من �لجه���ود �لمبذول���ة لتو�شع نطاق �أنظمة 
و  عاّم���ة  ب�شف���ٍة  �إفريقي���ا  ف���ي  �ل�شحي  �ل�شرف  خدمات 
و�إفريقي���ا جنوب �ل�شحر�ء على وجه �لخ�شو�س، فا تز�ل 
ن�ش���ب �لتغطي���ة �شعيف���ًة للغاية؛ مم���ا �أدى �إل���ى م�شاعفات 
ٍة  �شحة خطي���رة �أ�شهمت في �رتفاع مع���دل �لوفاة، وبخا�شّ
ف���ي غرب �إفريقي���ا وو�شطه���ا، �نظر: �ش���كل )3(، حيث �إّن 
�لمنطقة لديها �أعلى معدل للوفيات في كّل �لمناطق �لنامية 
)191 حال���ة وفاة ل���كّل �ألف مولود ح���ي(. وتوؤكد �لفا�شيات 
�لمتك���ررة للكولير� في �لمناط���ق �لح�شرية و�لريفية- على 
حدٍّ �ش���و�ء- �لحالة �ل�شيئ���ة للظروف �لمعي�شي���ة �الأ�شا�شية 

لهذه �لمنطقة.
)د( نواقل االأمرا�ض: 

تمّثل �الأمر��س �لرئي�ش���ة �لتي تنقلها �لنو�قل �أكثر من 

 and Social Affairs(UNDESA), Water for
.Life, 2005-2015

WHO, World health statistics 2018: mon-  )5(
 itoring health for the SDGs, sustainable

.development goals, p.10
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17% م���ن جميع �الأمر�����س �لمعدية، وتت�شّب���ب في �أكثر من 
700 �ألف حالة وفاة �شنوّيًا)1(. 

وتتوط���ن �لماري���ا في 91 دول���ة، وُت�شهم ف���ي تقوي�س 
�ل�شح���ة و�لقدرة عل���ى �لعمل لمئ���ات �لمايي���ن، وترتبط 
�الجتماعي���ة  �لتنمي���ة  وتع���وق  بالفق���ر،  وثيق���ًا  �رتباط���ًا 
و�القت�شادي���ة. ويبل���غ حج���م �الإ�شابات �ل�شنوي���ة بالمر�س 
500 ملي���ون حالة، 90% منها في �إفريقيا، وتت�شّبب في 2.7 

مليون حالة وفاة �شنوّيًا)2(.
وتفي���د �الإح�شاء�ت: �أّن �لناتج �لمحل���ي �الإجمالي في 
�إفريقي���ا �شيكون مما ه���و عليه �الآن بنح���و 100 مليار دوالر 
�شنوّي���ًا ل���و تّم �لق�شاء عل���ى مر�س �لماريا من���ذ 30 �شنة؛ 

عندما بد�أت �إجر�ء�ت �لمكافحة �لفعالة)3(. 
ومن���ذ عام 2014م؛ �رتفع عبء �الأمر��س �لناتجة عن 
تف�شي حمى �ل�شنك، و�لماريا، و�لحمى �ل�شفر�ء، وزيكا، 
و�أدت �إل���ى وفاة �أع���د�ٍد كبيرة م���ن �ل�شك���ان، و�رتفع عبء 
ه���ذه �الأمر��س، فك���ان هو �الأعلى في �لمناط���ق �ال�شتو�ئية 
و�شبه �ال�شتو�ئية. وُي�شهم نم���و �الأحياء �لفقيرة في �لمدن، 
و�الفتق���ار �إل���ى �لمي���اه �لمح�ّشن���ة، و�الإد�رة غي���ر �لكافي���ة 
للنفاي���ات �ل�شلب���ة، ف���ي جع���ل �أع���د�ٍد كبيرة م���ن �ل�شكان 
عر�شًة لخط���ر �الأمر��س �لفيرو�شية �لتي تنت�شر عن طريق 

�لبعو�س)4(. 
كذل���ك توج���د ذباب���ة »�لت�ش���ي ت�شي« فقط ف���ي �لجزء 
�الأو�ش���ط م���ن �إفريقيا جن���وب �ل�شحر�ء- وتوؤّث���ر على 36 
دول���ًة ف���ي �إفريقيا جنوب �ل�شح���ر�ء �لكب���رى- وهي ناقلة 
�لتريبانوزوم���ا، وهو م���ا ُيعرف با�شم »مر����س �لنوم«. ومع 
وجود 7216 حالًة فق���ط في عام 2012م؛ فاإّن مر�س �لنوم 
ي�شتح���وذ على �هتماٍم �أق���ّل بكثيٍر من �لماري���ا، ومع ذلك 
فاإّن تاأثير �لمر�س، وعلى �الأخ�ّس �لذباب �لذي يحمله، هو 

https://www.who.int/news-room/    :1(  متاح على(
fact-sheets/detail/vector-borne-diseases

https://www.who.int/whr/1996/ على:    متاح    )2(
media_centre/executive_summary1/en/

index9.html

)3(  رغدة حد�د، عماد فرحات، مرجع �شبق ذكره.
https://www.who.int/news-room/ على:  متاح    )4(

fact-sheets/detail/vector-borne-diseases

تاأثير كبير.
و�إذ� م���ا ت���ّم �إلقاء �ل�ش���وء على م�شتوي���ات �لتقدم في 
�إفريقي���ا؛ فق���د �كت�شفت �لخبي���رة �القت�شادي���ة »مار�شيا 
�أل�ش���ان« �أّن هناك فرقًا كبيرً� بي���ن �لمناطق �لتي تّم �لعثور 
فيه���ا عل���ى ذباب���ة �لت�ش���ي ت�ش���ي و�لمناط���ق �لتي ل���م تكن 
موج���ودة فيها. وطّورت �لباحثة ما �أ�شمت���ه »موؤ�شر ماءمة 
�لت�ش���ي ت�ش���ي TSI« كتدبي���ٍر لقيا����س �نت�ش���ار �لذبابة في 
منطق���ٍة ما، و�ت�ش���ح �أنه مقاب���ل كّل �نح���ر�ف معياري ز�د 
في���ه موؤ�ش���ر TSI تنخف����س بن�شبة 23% �حتم���ال �متاك 
�لحيو�ن���ات �لكبيرة، وبن�شب���ة 9% �لزر�عة �لكثيفة، وبن�شبة 
6% ��شتخ���د�م �لمحر�ث في �لزر�عة، كما تنخف�س �لكثافة 

�ل�شكانية بن�شبة %53)5(.
كذلك ي�شيب د�ء �لفياري���ات �للمفاوي )د�ء �لفيل( 
حو�ل���ي 120 ملي���ون �شخ�س ف���ي �لمناط���ق �ال�شتو�ئية في 
�إفريقيا و�لهند وجنوب �ش���رق �آ�شيا وجزر �لمحيط �لهادئ 
و�أمريكا �لجنوبية و�لو�شطى. كما ي�شيب د�ء كابية �لذنب 
نح���و 17.6 ملي���ون �شخ����س ف���ي �إفريقي���ا، وع���دد �أقّل في 

�أمريكا �لو�شطى و�لجنوبية)6(. 

http://www.humanosphere.org/ )5(  متاح على:   
science/2015/01/insect-causing-lot-prob-

lems-africa-not-mosquito

https://www.who.int/whr/1996/ على:   متاح    )6(
media_centre/executive_summary1/en/

من أهم استراتيجيات 
الحد من األمراض المتصلة 
بالبيئة: رفع الوعي البيئي، 
وسّن وتفعيل التشريعات 
البيئية، وتحسين الخدمات 

والمرافق الصحية، واستخدام 
التكنولوجيات النظيفة 
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كذل���ك �نتقلت ع���دوى �أنفلونز� �لطي���ور H5N1 �إلى 
ق���ارة �إفريقي���ا، من���ذ ع���ام 2006م، وترك���زت �الإ�شاب���ات 
�لب�شري���ة �لناتجة عنه���ا في م�شر ونيجيري���ا، وبلغ مجموع 
ح���االت �الإ�شابة 360 حالة )بن�شب���ة 41.9% من مجموعها 
�لعالمي(، توف���ي منها 120 حال���ة )26.7% من مجموعها 

�لعالمي(، وذلك خال �لفترة )2006-2019م( )1(. 
)ه�( التغيرات البيئية والمناخية:

يعي����س �لعدي���د م���ن �ل�شكان ف���ي �إفريقيا ف���ي مو�طن 
طبيعية عر�شة للتغير �لبيئ���ي، وتك�شف �أدلة �لتقييم �لر�بع 
 IPCC للهيئ���ة �لحكومي���ة �لدولية �لمعنية بتغي���ر �لمناخ
�أّن درج���ة �لح���ر�رة ف���ي �إفريقيا ترتف���ع بوتي���رة �أ�شرع من 
�لمتو�ش���ط   �لعالمي، و�أنه م���ن �لمرجح �أن ترتفع بما يتر�وح 
بين 3-4 درج���ات مئوية خال هذ� �لق���رن. وهذ� �لتغير- 
بح�شب ما تحذر منه منظمة �ل�شحة �لعالمية )2010م(- 
يمّث���ل تحدّيًا �شحّي���ًا و�قت�شادّيًا كبيرً�، م���ن �لمحتمل معه 
�أن تنت�ش���ر �الأمر�����س �الأكث���ر ح�شا�شي���ة للطق����س، وت�شمل: 
حم���ى �ل���و�دي �لمت�شدع: �لت���ي توؤثر على كلٍّ م���ن �الإن�شان 
و�لما�شي���ة، و�لكولير�: �لتي ترتبط بالظ���روف �لرطبة مثل 
�لفي�شان���ات، و�لته���اب �ل�شحايا: �لذي ينت�ش���ر ب�شرعة في 
درجات �لح���ر�رة �لد�فئ���ة، و�لماريا: �لتي تح���دث ب�شكٍل 

متز�يد في �لمرتفعات �لد�فئة في كينيا ورو�ند� وتنز�نيا.
وتق���ّدر منظمة �ل�شحة �لعالمية �أّن تغي���ر �لمناخ م�شوؤول 
ع���ن قر�بة 2.4% م���ن حاالت �الإ�شه���ال في �لعال���م، و6% من 
�إ�شاب���ات �لماريا ف���ي بع�س �لبلد�ن ذ�ت �لدخ���ل �لمتو�شط، 
و7% من �الإ�شابات بحمى �ل�شنك في بع�س �لبلد�ن �ل�شناعية. 
وف���ي �لمجموع: بلغ عدد �لوفي���ات �ل�شنوية �لتي تعزى �إلى هذه 
�الأمر�����س 154 �ألف���ًا )0.3% م���ن مجموع �لوفي���ات(، وعبئها 

�لمر�شي 5.5 مايين �شنة )0.4% من �لمجموع( )2(.
باالإ�شه���ال  �الإ�شاب���ات  ع���دد  �رتف���اع  �لمتوق���ع  وم���ن 
ب�شب���ب تغير �لمن���اخ �إلى �أكثر م���ن 150 �أل���ف حالة بحلول 

index9.html

https://www.who.int/influenza/ على:    متاح    )1(
human_animal_interface/2019_01_21_

tableH5N1. pdf

)2(  رغدة حد�د، عماد فرحات، مرجع �شبق ذكره.

ع���ام 2030م. وتع���ّد �إفريقيا �إلى حدٍّ بعي���د �لمنطقة �الأكثر 
ت�شّررً� من مر����س �الإ�شهال نتيجة لتاأثي���ر�ت تغّير �لمناخ، 
حي���ث ُيقّدر �أّن �أكثر من �ثني ع�شر بلدً� يعاني من م�شتويات 
ة نيجيريا و�إثيوبيا، وجمهورية  تاأثير متطرفة، وب�شفٍة خا�شّ

�لكونغو �لديموقر�طية)3(.
ثالثًا: العبء االإجمالي لالأمرا�ض البيئية في 

اإفريقيا: 
وفق���ًا لبيانات منظم���ة �ل�شحة �لعالمي���ة؛ بلغ �إجمالي 
ع���دد �لوفي���ات �لناتج���ة عن �الأمر�����س �لمختلف���ة بالعالم 
)2012م( حو�لي 55.6 مليون حالة، �أ�شهمت فيها �لعو�مل 
�لبيئي���ة بنحو 12.6 ملي���ون حالة، بما يمث���ل 23.0%. وبلغ 
�لعبء �الإجمالي لاأمر��س 2736 مليون �شنة، �أ�شهمت فيه 

�لبيئة بقر�بة 596 مليون �شنة، بن�شبة %22.0.
وفق���ًا  �لبيئي���ة-  �الأمر�����س   )3( �لج���دول  ويعر����س 
لت�شني���ف منظم���ة �ل�شح���ة �لعالمي���ة WHO- وعبئها 
وفاق���د �شن���و�ت �لعم���ر �ل�شحي���ة �لناتج���ة عنها ف���ي قارة 
�إفريقي���ا، وهذه �الأمر�����س هي: �لتهاب �لجه���از �لتنف�شي، 
�لماريا، �أمر�����س �أخرى منقولة بالنو�قل، �شرطان �لرئة، 
�شرطان���ات �أخ���رى، �ال�شطر�ب���ات �لع�شبي���ة و�لنف�شي���ة، 
�أمر�����س �لقلب و�الأوعية �لدموية، �الن�شد�د �لرئوي، �لربو، 
�أمر�����س �لع�ش���ات و�لعظ���ام، �إ�شابات ح���و�دث �لطرق، 

�إ�شابات �أخرى غير مق�شودة، �إ�شابات متعمدة.
جدول )3(: عبء �لأمر��ض �لبيئية وفاقد �سن��ت 

�لعمر �ل�سحية �لناتج عنها  في �إفريقيا )2012م(

�لدولة

عبء �الأمر��س �لبيئية 

ف���اق���د ����ش���ن���و�ت �ل��ع��م��ر 
�ل�شحية 

)م���ج���م���وع �ل�������ش���ن���و�ت 
باالألف(

ج��م��ل��ة  م������ن   %(
�لوفيات �لعامة(

1893.116.0�لجز�ئر

6230.027.0�أنجوال

1633.525.0بنين

https://daraint.org/wp-content/ على:  متاح    )3(
uloads/2012/09/CVM2ndEd-Climate-Diar-

rheal-Infections.pdf
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182.518.0بت�شو�نا

3165.526.0بوركينافا�شو

2253.227.0بوروندي

24.718.0�لر�أ�س �الأخ�شر

3891.523.0�لكاميرون

ج������م������ه������وري������ة 
�إفريقيا �لو�شطى

1117.825.0

3552.527.0ت�شاد

101.725.0جزر �لقمر

793.225.0�لكونغو 

4065.923.0�لكوت ديفو�ر

�ل�������ك�������ون�������غ�������و 
�لديموقر�طية

18867.627.0

90.417.0جيبوتي

144.823.0غينيا �ال�شتو�ئية

675.823.0�إريتريا

11023.123.0�إثيوبيا

184.320.0�لجابون

256.723.0جامبيا

3257.023.0غانا

2151.625.0غينيا

355.825.0غينيا بي�شاو

5903.522.0كينيا

293.116.0لي�شوتو

609.325.0ليبيريا

2899.226.0مدغ�شقر

2293.922.0ماوي

3471.727.0مالي

498.423.0موريتانيا

51.813.0موري�شيو�س

5065.424.0موزمبيق

164.418.0نامبيا

3963.428.0�لنيجر

39087.725.0نيجيريا

1400.224.0روند�

�������ش������او ت����وم����ي 
وبرين�شيب

16.620.0

1476.422.0�ل�شنغال

4.316.0�شي�شل

1870.725.0�شير�ليون

5283.816.0جنوب �إفريقيا

165.017.0�شو�زياند

1174.324.0توجو

6033.424.0�أوغند�

6478.823.0تنز�نيا

2485.123.0ز�مبيا

1831.819.0زيمبابوي

4461.918.0م�شر 

487.317.0تون�س

251.617.0ليبيا

4966.823.0�ل�شود�ن

1989.422.0جنوب �ل�شود�ن

1738.616.0�لمغرب

2662.725.0�ل�شومال

�لم�شدر: منظمة �ل�شحة �لعالمية، 2016م، متاح على:
https://www.who.int/quantifying_ehimpacts/

.publications/preventing-disease/en

- بل���غ �إجمال���ي فاقد �شن���و�ت �لعمر �ل�شحي���ة نتيجة 
�الإ�شابة باالأمر��س �لبيئية في �إفريقيا قر�بة 175.0 مليون 
�شن���ة، بم���ا يمث���ل 29.3% م���ن مجموعها �لعالم���ي، وو�شل 

�لمتو�شط �لعام لن�شبة �لوفيات �لناتجة عنها %22.1.
- �رتف���ع فاقد �شنو�ت �لعم���ر �ل�شحية نتيجة �الإ�شابة 
باالأمر��س �لبيئية في ت�شع دول �إفريقية ب�شكٍل و��شح، وهي 
على �لترتيب:) نيجيريا، جمهورية �لكونغو �لديموقر�طية، 
�إثيوبي���ا، تنز�ني���ا، �أنجوال، �أوغند�، كيني���ا، جنوب �إفريقيا، 
موزمبيق(، حيث ��شتح���وذت مجتمعة على حو�لي %59.4 
من �إجمالي فاقد �شنو�ت �لحياة �ل�شحية ب�شبب �الأمر��س 

�لبيئية في �إفريقيا.
- تج���اوزت ن�شب���ة �لوفي���ات �لناتج���ة ع���ن �الأمر�����س 
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�لبيئي���ة 26% من مجموع حاالت �لوفي���ات �لعاّمة في ثماني 
دول �إفريقي���ة، وه���ي عل���ى �لترتي���ب: )�لنيج���ر، جمهورية 
�لكونغ���و �لديموقر�طية، �أنج���وال، ت�شاد، مال���ي، بوروندي، 

بوركينافا�شو، مدغ�شقر(. 
الحد  وا�ستراتيجيات  ال�سحي  االإنفاق  رابعًا: 

من االأمرا�ض المت�سلة بالبيئة في اإفريقيا:
)اأ( االإنفاق ال�سحي في اإفريقيا:

يعر����س �لجدول )4( مع���دالت �الإنفاق عل���ى �ل�شحة 
�لعام���ة في بل���د�ن ق���ارة �إفريقي���ا )2015م(، ومن خاله 

يت�شح �الآتي:
- �نخف����س مع���دل �الإنف���اق �ل�شحي ف���ي �إفريقيا عن 
30 دوالر/ ف���رد في ت�ش���ع دول �إفريقية، وه���ي: )جمهورية 
�إفريقي���ا �لو�شط���ى، وجمهوري���ة �لكونغ���و �لديموقر�طي���ة، 
مدغ�شق���ر، بوروندي، �إثيوبي���ا، غينيا، �لنيج���ر، موزمبيق، 

جنوب �ل�شود�ن(. 
- ت���ر�وح معدل �الإنفاق بي���ن 30 و200 دوالر/ فرد في 
24 دول���ة �إفريقي���ة، بينما تج���اوز 200 دوالر/ فرد في ت�شع 
دول، وهي: )�شوزياند، تون�س، غينيا �ال�شتو�ئية، �لجز�ئر، 

بت�شو�نا، ناميبيا، جنوب �إفريقيا، �شي�شيل، موري�شيو�س(.
- �نخف�ش���ت ن�شبة �الإنفاق �ل�شحي من �لناتج �لمحلي 
�الإجمال���ي GDP لل���دول �الإفريقي���ة �إلى �أق���ّل من 5% في 
19 دول���ًة �إفريقية، كان �أقلها في )جن���وب �ل�شود�ن و�أنجوال 
و�لجابون وغينيا �ال�شتو�ئية(، وتر�وحت بين 5-10% في 30 
دولة، بينما �رتفعت عن 10% في ثاث دول، هي: �شير�ليون 

)18.3%( وليبيريا )15.2%( وزيمبابوي )%10.3(.
جدول )4(: �لإنفاق على �ل�سحة في �إفريقيا )2015م(

�لدولة

م������ع������دل 
�الإن����ف����اق 
ع��������ل��������ى 

�ل�شحة 
)دوالر/ 

ن�شمة(

ن���������ش����ب����ة 
�الإن������ف������اق 
�لناتج  م��ن 
�ل���م���ح���ل���ي 
�الإج��م��ال��ي 
 )GDP (

%

�لدولة

م������ع������دل 
�الإن����ف����اق 
ع��������ل��������ى 

�ل�شحة 
)دوالر/ 

ن�شمة(

�الإنفاق  ن�شبة 
م����ن �ل��ن��ات��ج 
�ل����م����ح����ل����ي 
�الإج����م����ال����ي 
% )GDP(

349.3ماوي2927.1�لجز�ئر

425.8مالي1092.5�أنجوال

544.6موريتانيا314بنين

5065.5موري�شيو�س3896بت�شو�نا

285.4موزمبيق335.4بوركينافا�شو

4238.9نامبيا248.2بوروندي

�ل���ر�أ����س 
�الأخ�شر

257.2�لنيجر1464.8

973.6نيجيريا645.1�لكاميرون

ية  ر جمهو
�إف��ري��ق��ي��ا 

�لو�شطى
577.9روند�174.8

364.8ت�شاد
تومي  �شاو 
وبرين�شيب

1609.8

ج�����������زر 
�لقمر

364.0�ل�شنغال598.0

4923.4�شي�شل593.4�لكونغو 

�ل���ك���وت 
ديفو�ر

10718.3�شير�ليون755.4

�ل������ك������ون������غ������و 
204.3�لديموقر�طية

ج������ن������وب 
�إفريقيا

4718.2

824.4جيبوتي
ج������ن������وب 

�ل�شود�ن
282.5

غ����ي����ن����ي����ا 
�ال�شتو�ئية

2337.0�شو�زياند2802.7

376.6توجو313.3�إريتريا

467.3�أوغند�244.0�إثيوبيا

326.1تنز�نيا1982.7�لجابون

695.4ز�مبيا326.7جامبيا

9410.3زيمبابوي805.9غانا

1574.2م�شر 254.5غينيا

غ��ي��ن��ي��ا 
بي�شاو

2586.7تون�س396.9

--ليبيا705.2كينيا

918.4لي�شوتو
�����ش����م����ال 

�ل�شود�ن
1526.3

1605.5�لمغرب6915.2ليبيريا

--�ل�شومال215.2مدغ�شقر

.Source: WHO,World health statistics 2018
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االأم��را���ض  م��ن  ال��ح��د  ا�ستراتيجيات  )ب( 
المت�سلة بالبيئة:

وتفعي���ل  و�َس���ّن  �لبيئ���ي  �ل�ع���ي  رف���ع   )1(
�لت�سريعات �لبيئية:

 يج���ري �لتاأكي���د عل���ى �أهمي���ة ثاثة م�ش���ار�ت عمل 
مكمل���ة في �لم�شاندة �لتي يقدمها �لبنك �لدولي لتح�شين 
�ال�شتد�م���ة �لبيئي���ة؛ وذل���ك بغر�س �لحّد م���ن �لمخاطر 
�لمترتب���ة على ��شتمر�ر �لتده���ور، وتتمثل هذه �لم�شار�ت 

فيما ياأتي)1(:
 1- زي���ادة م�شت���وى �لوعي ل���دى �شانع���ي �لقر�ر�ت 
و�لمو�طنين بوجٍه ع���امٍّ �إز�ء درجة �لتدهور �لبيئي و�آثاره 

وتد�عياته. 
2- �لعمل على تطوير �أنظمة �لوقاية من تدهور �لبيئة 
وتخفي���ف �آثاره؛ م���ن خال تح�شي���ن �الأط���ر �لتنظيمية، 
�إنف���اذ �لقو�ني���ن و�للو�ئ���ح �لتنظيمي���ة  وتعزي���ز ن�ش���اط 
ذ�ت �لعاق���ة، بم���ا ي�شاعد عل���ى تخفيف �الآث���ار �ل�شلبية 

لم�شروعات �لتنمية وبر�مجها.
3- توفير حو�فز �إيجابي���ة د�فعة للممار�شات �لبيئية 

�ل�شليمة.
)2( تح�سين �لخدمات و�لمر�فق �ل�سحية:

�أف���اد تقرير ل�»برنام���ج �لمياه و�ل�ش���رف �ل�شّحي«، 
�لتاب���ع للبنك �لدول���ي، �أّن هناك 18 بل���دً� �إفريقيًا تخ�شر 
نحو 5.5 بايين دوالر �شنوّيًا ب�شبب �شوء مر�فق �ل�شرف 
�ل�شّح���ي، وتتر�وح ن�شبة هذه �لخ�شائر بين 1-2.5% من 
�إجمالي �لناتج �لمحلي لكلٍّ منها، ويبلغ عدد �شكانها 554 
ملي���ون ن�شمة، �أي �أكثر من ن�شف ع���دد �شكان �لقارة، ما 
يعتب���ر دليًا قوّيًا على �أّن ه���ذه �لدول لن تتمكن من �لنمو 

في �شكٍل م�شتد�م من دون معالجة هذه �لتكاليف)2(.
وت�ش���ع �أهد�ف �لتنمي���ة �لم�شتد�م���ة م�شوؤولية كبيرة 
عل���ى عات���ق �ليوني�ش���ف، فبحل���ول ع���ام 2030م تطم���ح 
�الأه���د�ف �إلى ح�ش���ول �لجمي���ع ب�شكٍل �شام���ل ومن�شف 

�لبيئة  �ال�شتر�تيجية،  و�لدر��شات  للبحوث  �لرو�بط  مركز    )1(
يوليو   28 حرجة،  وم�شار�ت  جديدة  تهديد�ت  �إفريقيا:  في 

2016م.
https://www.wsp.org :2(  متاح على(

على خدمات مياه �شرب �آمنة ومي�شورة �لتكلفة، وخدمات 
�شرف �شحي مائمة ومن�شفة.

)3( ��ستخد�م �لتكن�ل�جيات �لنظيفة:
نظ���رً� الأّن �أكثر م���ن ن�شف �لع���بء �ل�شحي �لناجم 
عن تل���وث �له���و�ء تتحمله �شع���وب �لبلد�ن �لنامي���ة؛ فاإّن 
�لحّد م���ن م�شتويات تلوث �لهو�ء يقل���ل من عبء �لمر�س 
�لعالمي �لناجم عن مجموعة �الأمر��س �لتي ي�شببها؛ بما 
ف���ي ذلك: �الأمر��س �لتنف�شية �لُمعدية و�الأمر��س �لقلبية 

�لوعائية و�شرطان �لرئة. 
ويتطل���ب من���ع �لتل���وث و�ش���ع �شيا�شات ب�ش���اأن جودة 
�له���و�ء وو�شائ���ل �لنقل، وقو�ني���ن لمكافحة تل���وث �لهو�ء 
في �لم���دن، و�شو�ب���ط لانبعاثات في مج���ال �ل�شناعة، 
و�لتروي���ج لم�شادر طاقة نظيفة متج���ددة. باالإ�شافة �إلى 
�لتح���ول من �ال�شتخد�م �لمنزلي للوقود �ل�شلب �إلى وقود 
�أنظف، وتكنولوجيا وتهوي���ة فعالة في �لمنازل و�لمد�ر�س 
وبيئة �لعمل. كما �أّن ذلك من �شاأنه �أن ي�شاعد على خف�س 
�نبع���اث غ���از�ت �لدفيئ���ة، و�لتخفي���ف من �آث���ار ظاهرة 

�الحتبا�س �لحر�ري.
)4( �ل�ستثمار في بر�مج �ل�سحة �ل�قائية:

�الإفريق���ي  �التح���اد  ف���ي  �الأع�ش���اء  �ل���دول  بذل���ت 
جه���ودً� كبيرة ف���ي �حتو�ء وتقلي���ل �الأثر �ل�شلب���ي �لناجم 
ع���ن �الأمر�����س، م���ن خ���ال �عتم���اد وتنفي���ذ �شيا�شات 
��شتر�تيجية، ت�شمل: مر�قب���ة �الأمر��س و�ل�شيطرة عليها 
و�لوقاي���ة منه���ا، وكذل���ك تعزيز ُنظ���م �ل�شح���ة و�لتاأهب 
للك���و�رث و�لت�شدي له���ا، وزيادة �لمخ�ش�ش���ات �لمالية 

�لموجهة للقطاع �ل�شحي بالبلد�ن �الإفريقية.
وم���ن �لمب���ادر�ت �لمهم���ة في ه���ذ� �ل�ش���دد: �إن�شاء 
مر�ك���ز �إفريقي���ة لمكافح���ة �الأمر�����س و�لوقاي���ة منه���ا، 
و�ل�ش���ادر ع���ن قّم���ة �التح���اد �الإفريق���يAU �لمنعقدة 
ف���ي �أدي�س �أباب���ا في يناي���ر 2018م، وذل���ك لدعم �لدول 
�الأع�ش���اء ف���ي جهوده���ا لا�شتجاب���ة بفاعلي���ة لح���االت 
�لط���و�رئ، و�لت�ش���دي للتحدي���ات �ل�شحي���ة �لمعق���دة، 
و�إجر�ء �لبحوث �لمنقذة للحياة، وبناء �لقدر�ت �لازمة، 
وتتمث���ل �إحدى هذه �لقدر�ت في �شمان وجود خط �أمامي 
وقوة عامل���ة قوية في مجال �ل�شحة تك���ون كفيلًة بحماية 

�ل�شحة �لعاّمة لل�شكان �
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اللغات في كوت ديفوار ومكانة
اللغة العربية »دراسة وصفية«

د. توري ماحي
باحث في الدرا�س�ات اللغوية والإفريقية- كوت 

ديفوار

ويبل���غ ع���دد �شكانه���ا ح�ش���ب �الإح�شائي���ات �لر�شمية 
�الأخي���رة لع���ام 2014م: 22.671.331 )ن�شم���ة(، توج���د 
عل���ى �ل�شاح���ة �الإيفو�رية ع���دة ديان���ات، �أهّمه���ا �الإ�شام 
و�لن�شر�ني���ة، وح�ش���ب �الإح�شائي���ات نف�شه���ا تبل���غ ن�شب���ة 
�للغ���ات وتنّوعه���ا،  �لم�شلمي���ن: 42.9%، وتتمي���ز بكثاف���ة 
وح�ش���ب بع�س �الإح�شائيات يبلغ عدد �للغات فيها: 65 لغة، 

وح�شب بع�شها: 70 لغة. 

م�ن دولة  كان�ت  ديف�وار  ك�وت 
الواقعة  الم�س�تعمرات الفرن�سية 
جن�وب ال�س�حراء، تحّده�ا غرب�ًا دول�ة غيني�ا 
كوناك�ري ولييبري�ا، و�س�ماًل دول�ة بوركينا 
فا�س�و ومال�ي، و�س�رقًا دولة غان�ا، وجنوب�ًا غانا 

والمحيط الأطلنطي.
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المحور االأول: تق�سيم اللغات ح�سب اأو�ساعها 
في كوت ديفوار:

�لباحث في هذ� �لمق���ام؛ �شيعالج جانب كثافة �للغات 
وتنّوعه���ا بتق�شيم �للغات ح�شب �أو�شاعه���ا في كوت ديفو�ر 

�إلى ثاثة �أو�شاع، كما �شياأتي:
اأواًل: اللغات في كوت ديفوار باعتبار الف�سائل 

اللغوية:
تلك �لتنوعات �للغوية ي�شفها �لل�شانيون ب�)�لف�شي�شفاء 
�للغوي���ة( Linguistic Mosaic؛ �أي )�لتقاطع���ات 
ولغاي���ة   ،Language Crossroads �للغوي���ة( 
�ل�شيط���رة على ه���ذه �لحالة فقد جّمعو� لغ���ات كوت ديفو�ر 

في خم�س مجموعات)1(:
مجم�عات لغات ك�ت ديف��ر:

 :Kwa )ك���و�(  مجموع���ة  �لأول���ى:  �لمجم�ع���ة 
ُتع���ّد ه���ذه �لمجموعة �أه���ّم �لمجموعات �للغوي���ة من حيث 
حج���م �لناطقين به���ا، حيث يبل���غ عدد �لناطقي���ن بها من 
�الإيفو�ريين )6540553 ن�شم���ة(، و�للغة �ل�شائدة فيها هي 

.Baoulé )باوولي(
�لمجم�ع���ة �لثانية: مجموعة )كرو( Kru: ويبلغ 
ع���دد �لناطقين به���ا 1917504(ن�شمة(، و�أه���ّم لغاتها هي 

.Bêté )لغة )بيتي
�لمجم�ع���ة �لثالث���ة: مجموع���ة )غ���ور فولتاييك( 
Gour voltaique: يبلغ عدد �لناطقين بها: )3656 
.Senoufo )517 ن�شمة( و�أهّم لغاتها هي لغة )�شينوفو
�لمجم�عة �لر�بعة: مجموع���ة )ماندي �ل�شمالي( 
به���ا  �لناطقي���ن  ع���دد  يبل���غ   Mande du nord:
(مالنك���ي(  ه���ي  لغاته���ا  و�أه���ّم  ن�شم���ة(   3276186(

.Dioula )ديوال(  و   Malinke
�لمجم�عة �لخام�سة: مجموعة )ماندي �لجنوبي( 
 Dan )د�ن(  عل���ى  وت�شتم���ل   :Mande du sud
و)غورو( Guro، ويبلغ ع���دد �لناطقين بها )1570438 

ن�شمة(.

La population francophone de Côte-    )1(
d’Ivoire : données statistiques et estima-

.tion pour 1980, p.8

ه���ذه ه���ي �لمجموع���ات �للغوي���ة �لتي ت�ش���ود في كوت 
ديف���و�ر، وه���ذ� �لتق�شيم ه���و �لتق�شي���م �ل�شائ���ع و�لمتو�تر 
عن���د كثير من �لمتخ�ش�شي���ن، �إال �أّن تو�تره لم يمنع �إير�د 
مجموع���ة �شاد�شة عند بع�س �لمتخ�ش�شين وتر�شيم هيكل 
�آخر غير �لذي �شلف، وح�شب تقديرهم يبلغ عدد �لناطقين 
به���ا: )214259()2(، كما �أنها تنتمي �إل���ى �لف�شيلة �للغوية 
�أو   Nigéro-congolaise �لنيجروكنغولي���ة 

كونغو. نيجر-   Noger kongo
Nigéro- لف�سيلة �للغ�ية نيجروكنغ�لية�
نيجر-   Noger kongo �أو   congolaise

ك�نغ�:
»�لف�شيل���ة �للغوية« �أو �لف�شائل �للغوية: »هي �لنظرية 
�للغوي���ة �لتي تق�ّش���م �للغات بن���اًء على عاق���ات د�خلية �أو 
خارجي���ة، قد تك���ون مبنيًة على �شات �لقر�ب���ة �للغوية، �أو 
�لرو�ب���ط �لجغر�فية و�لتاريخية و�الجتماعية، �أو قد ت�شتند 
ف���ي �لق�شمة �إلى قو�نين �لتط���ور و�الرتقاء �لمتعلقة بقو�عد 
�ل�ش���رف و�لتنظي���م )�ل�شرف و�لنح���و(، فتن�ش���اأ من كّل 
مجموع���ة مماثلة �أو مت�شابه���ة في �لكلم���ات وقو�عد �لبنية 
و�لتر�كي���ب ف�شيلة م���ن �لف�شائل، توؤلف بينه���ا غالبًا«)3(، 
وعلى ه���ذ� �الأ�شا�س ق���ام بع�س علماء �للغ���ة بتق�شيم لغات 
�لعال���م �إلى ث���اث ف�شائل لغوي���ة �أ�شا�شي���ة)4(، ببنائها �إما 
عل���ى �شات �لقر�بة �للغوية، و�إما على �لرو�بط �لجغر�فية 

و�لتاريخية و�الجتماعية، وهي كما ياأتي:
 lndo– �لهندو�الأوروبي���ة  �لف�شيل���ة   -1
Europeenne؛ وت�شمل �للغات �لجرمانية و�لاتينية.
 Chamito �ل�شامي���ة  �لحامي���ة-  �لف�شيل���ة   -2
و�لعبري���ة،  �لعربي���ة  �للغ���ة  وت�شم���ل   :– Samitique
وف���ي �لعه���د �لحديث �ش���اع م�شطل���ح �آخر، وه���و م�شطلح 

Derive, J., & Dérive, M. J. (1986). Fran-  )2(
 cophonie et pratique linguistique en Côte
 d’Ivoire. Politique africaine, 23, 42-56.,

.p.43

)3(  �شبحي �ل�شالح، در��شات في فقه �للغة، ط1، )بيروت: د�ر 
�لعلم للمايين-1379 ه/ 1960 م(، �س41.

�لمرجع  ط1،  �للغة،  فقه  في  در����ش��ات  �ل�شالح،  �شبحي    )4(
�ل�شابق، �س4. 
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�الأفرو�آ�شيوي���ة Afroasiatique نيابًة عن )�لحامية 
و�ل�شامية( من ِقبل �للغوي �لباحث كارل ريت�شارد ليب�شو�س 
�شن���ة 1860م، وت�شم���ل ه���ذه �لف�شيل���ة كّاً م���ن �لعربي���ة 

و�لعبرية و�الأمازيغية و�ل�شو�حلية و�لهو�شا، و�ل�شومالية.
 :Touranienne 3- و�أخيرً�، �لف�شيلة �لطور�نية
�لت���ي ز�ده���ا مارك�س مولير، وه���ذه �الأخي���رة ت�شمل �للغات 
�لعالمي���ة �الأخرى �لتي ال تندرج تح���ت �ل�شابقَتْين بما فيها 

�للغات �ل�شود�نية.
وقد دفع �أمر تق�شيم �للغ���ات بع�س �لباحثين �الآخرين 
�إل���ى تق�شيمها وتف�شيلها بناًء على قو�نين �لتطور و�الرتقاء 
�لمتعلقة بقو�عد �ل�شرف و�لتنظيم)1(، وذلك كما ياأتي:
1- �للغات �لتحليلي���ة Analytiques: وُير�د بها 

�لمت�شرفة.
 :Agglomerantes �الإل�شاقي���ة  �للغ���ات   -2

.Suffixes و�للو�حق Prefixes تمتاز بال�شو�بق
3- �للغ���ات �لعازل���ة Isolantes: وي���ر�د به���ا غير 

�لمت�شرفة.
وهن���اك تق�شي���ٌم �آخ���ر �أحدث و�أكث���ر دق���ة وتف�شيًا، 
 Jaques 2008م  لكلي���رك  ج���اك  تق�شي���م  وه���و 
�لعالم؛  لغ���ات  لكثرة  �لعال���م، فنظ���رً�  للغ���ات   leclerc
فق���د تو�شل، خ���ال در��شته ف���ي �الإ�ش���د�ر �ل�شاد�س ع�شر 
للغوي���ات  �ل�شيف���ي  للمعه���د   Ethnologist لمجل���ة 
Summer Institute of Linguistics ف���ي 
تك�شا����س )باأمريكا(، �إل���ى �أّن لغات �لعالم تندرج تحت 

�ثنتي ع�سرة ف�سيلة لغ�ية، وهي)2(:
 lndo – �لهندو�أوروبي���ة  �للغ���ات   -1
Europeenne: وت�شمل �للغات �لجرمانية و�الإغريقية 

و�الإيطالية، وغيرها.
 :Sino-Tibétaine 2- �للغات �ل�شينيوتيبيتية

)1( �لمرجع �ل�شابق، �س45.
 LECLERC, Jacques, “Les grandes familles  )2(
linguistiques”, dans L’aménagement lin-
guistique dans le monde, Québec, CE-

 FAN, Université Laval, 09 janvier 2017,
http://www.axl.cefan.ulaval.ca/monde/

familles.htm, 10/07/2017

وت�شمل �للغات �ل�شينية وتبي Tibe، وغيرها.
 :Austronésienne 3- �للغ���ات �الأ�شترونيزية
وت�شم���ل مث���ل �شابقتها لغ���ات كثي���رة، �أهمها: لغ���ات مايو 

وماووري، وغيرها.
 Afro-asiatique �الأفرو�آ�شيوي���ة  �للغ���ات   -4
Chamito- �لحامي���ة  �ل�شامي���ة  �للغ���ات  �أو 
�للغ���ات �ل�شامي���ة، و�لعبري���ة  sémitiques: وت�شم���ل 

و�ل�شومالية و�لم�شرية �لقديمة، وغيرها.
5- �للغات �لدر�فيدي���ة Dravidienne: وت�شمل 
لغ���ات كثي���رة، �أهمه���ا )تم���ول( Tamoul �أو )تمي���ل( 
و�شيريانكا  �لهن���د  جن���وب  ف���ي  ويتو�ج���دون   ،Tamil

ونيبال.
 .Japonaise 6- �للغات �ليابانية

7- لغ���ات بانت���و Bantoue: ت�شم���ل بانت���و لغ���ات 
�إفريقي���ا �لجنوبي���ة، مثل �ل�شو�حيلي���ة Sawahili وزولو 

 .Lingala ولنغاال   Zoulou
8- �للغات �لطائية �أو �لتائية Altaïque: ن�شبة �إلى 
جبال �لتاي في منغوليا، ت�شمل هذه �لف�شيلة �للغوية �للغات 

�لتركية و�لمغولية.
.Coréenne 9- �للغات �لكورية

Austro- �أ�شترو�آ�شيوي���ة  لغ���ات   -10
وخمي���ر   Vietnam فيتن���ام   :Asiatique

كامبوديا.  في   Khmer
 .Ouralienne 11- �للغات �الأور�لية

Nigéro- �لنيجروكنغولي���ة)3(  �للغ���ات   -12
Congolaise: وق���د �شب���ق �لحديث عنه���ا، ُتعّد هذه 
�لف�شيل���ة من �أه���ّم �لف�شائ���ل �للغوية، حي���ث �إليها تنتمي 
�للغ���ات في كوت ديفو�ر، وهي به���ذ� �لو�شف تحتل م�شاحًة 

ًة في �لقارة �الإفريقية.  جغر�فية كبيرة، وخا�شّ
�لنيجروكنغ�لي���ة  �للغ�ي���ة  �لف�سيل���ة  تت����زع 

LECLERC, Jacques, “ Les langues ni-   )3(
 géro-congolaises ”, dans  l’aménagement
linguistique dans le monde, Québec, CE-
 FAN, Université Laval ,10 janvier 2017,
http://www.axl.cefan.ulaval.ca/monde/

 familles.htm
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�سب���ع  �إل���ى   Nigéro-Congolaise
مجم�عات عامة: 

�لمجم�عة �لأولى: مجموعة �للغات غرب �لمحيط 
�للغ���ات  وت�شم���ل   :Ouest-atlantique �الأطل�ش���ي 
�لفاني���ة وول���وف Wolof وغيرهم���ا، حي���ث يبل���غ عدد 
�لناطقي���ن به���ا حو�ل���ي 30 ملي���ون ناطق���ًا، منت�شري���ن في 
�أكثر بل���د�ن �إفريقيا، وموزعة على 60 قبيلة، يعي�شون عاّمًة 
ف���ي: �ل�شنغال، غينيا كوناكري، وغيني���ا بي�شاو، �شير�ليون، 

وغامبيا.
�لمجم�ع���ة �لثاني���ة: مجموعة �للغ���ات ماندينغ �أو 
)مان���دي( Mandingue or Mandé: يبلغ عدد 
�لمنت�شبي���ن �إل���ى هذه �لمجموعة حو�ل���ي: 20 مليون ناطق، 
 ،Mandé خال مئات �للغات، حيث ت�شمل لغات: ماندي
مالنك���ي Malinké، �شونينك���ي Soninké، و�شو�شو 
Soso، وتن�شر في: مالي، وكوت ديفو�ر، وبوركينا فا�شو، 

وغينيا كوناكري، وغينيا بي�شاو، و�شير�ليون، وغامبيا.
�لمجم�ع���ة �لثالث���ة: مجموع���ة غ���ور �أو فولتاي���ك 
لغ���ات  وت�شم���ل   :Voltaïque- Gour ou Gur
ويوروب���ا   ،Senoufo �شينوف���و   ،Mossi مو�ش���ي 
Yoroba وغيرها، ويبلغ عدد �لناطقين بها: 20 مليون 
ناط���ق، موزع���ة في: مال���ي، كوت ديف���و�ر، بوركين���ا فا�شو، 

نيجيريا، غانا، توغو، وبنين.
Adamawa- لمجم�ع���ة �لر�بع���ة: مجموعة�

�لمجموعة حو�لي:  ه���ذه  �إل���ى  ينتم���ي   :oubangien
 Adamawa �12 ملي���ون ناطق، وت�شم���ل لغات �أدم���او
منطوقًة عب���ر 160 لغًة منت�ش���رة في: نيجيري���ا، كاميرون، 
جن���وب ت�ش���اد، �شمال كونغ���و كن�شا�شا، وجمهوري���ة �إفريقيا 

�لو�شطى.
Ijoïdo- مجموع���ة  �لخام�س���ة:  �لمجم�ع���ة 
مليون  �لمجموع���ة حو�لي:  ه���ذه  �إلى  ينتم���ي   :défaka
ون�ش���ف �لمليون ناطق، وينت�ش���ر �لناطقون بها في نيجيريا 

عاّمة.
 :Kwa ك���و�  مجموع���ة  �ل�ساد�س���ة:  �لمجم�ع���ة 
تحتوي على 60 لغة، وتحتل م�شاحًة جغر�فية تبلغ 20 مليون 
ناطق، حيث ت�شمل جزءً� من كوت ديفو�ر )جنوب �ل�شرق(، 
وتوغ���و وبني���ن، وغان���ا، و�لجن���وب �لغرب���ي لنيجيريا، ومن 

.Lakan والكان ،Baoule لغاتها �لم�شهورة: باوولي
�أم���ا �لمجم�ع���ة �ل�سابع���ة: فه���ي مجموع���ة دغون 
Dogon: منطوقة من ِقبل 600000 ناطق، 77% منهم 

من مالي.
ه���ذه هي حال���ة �للغات �لمحلي���ة- �أي و�شعية �للغات- 
ف���ي كوت ديفو�ر، وهي- كما و�شفت- لغاٌت غنية في بنيتها 

و�أ�شو�تها ونغماتها وداللتها، وثرية في جذورها.
باعتبارها  دي��ف��وار  ك��وت  ف��ي  اللغات  ثانيًا: 
منت�سرة  اأو   Gregaire م��ح�����س��ورة  ل��غ��ات 

 Vehiculaire:
ق�ّش���م �لمتخ�ش�ش���ون لغ���ات �لعال���م ح�ش���ب ن�شره���ا 
وح�شره���ا �إلى ق�شَمْي���ن، وهما: �للغ���ات �لمح�شورة �أو لغة 
�لقطي���ع Gregaire، و�للغ���ات �لمنت�ش���رة �أو �ل�شائ���رة 

.Vehiculaire
 :Gregaire فاللغ���ة �لمح�ش���ورة �أو لغ���ة �لقطي���ع
ُيق�شد بها »لغة لجماعة �شغيرة من �لنا�س يقت�شر �لتو��شل 
بها على عدٍد محدود من �لب�شر، ويتمّيز �شكلها باإر�دة �لحّد 
من �نت�شارها، كما هو �لحال في �الأ�شكال �لم�شفرة«)1(. �أما 
�للغة �لمنت�ش���رة �أو �ل�شائ���رة Vehiculaire )بمقابل 
لغة �لقطي���ع(: فُيق�شد بها تلك »�للغ���ة �لمتفتحة �لد�ئرة، 
يتح���دث به���ا �أكبر ع���دد ممك���ن من �لنا����س، وت�شع���ى �إلى 

ترجمة:  �للغوية،  و�ل�شيا�شات  �للغات  حرب  كالفي،  لوي�س    )1(
ح�شن حمزة، ط1، )بيروت: مركز در��شات �لوحدة �لعربية 

2008 م(، �س123. 

في كوت ديفوار يحتوي 
النظام التعليمي »متعدد 

اللغات« على: اللغة الفرنسية، 
واإلنجليزية، واإلسبانية، 

واأللمانية، والعربية، وأخيرًا 
اللغات المحلية
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�لتق���ارب بين �أه���ل �أع�شاء لغ���ات مختلفة، مما ي���وؤدي �إلى 
ة ُت�شّمى: »لغ���ة �لخليط«، و�لتي تنتج عن  والدة �شف���رة خا�شّ

ثمرة �الحتكاك �للغوي و�إلى حاجة �لجهَتْين للتو��شل«)1(.
وقد تتك���ون �للغة م���ن مجموعٍة لغويٍة م���ا منت�شرة في 
مجتم���ٍع ومح�شورة في مجتمٍع �آخ���ر، مثل لغة More �أو 
ُتعّد في بوركينا فا�شو لغًة منت�شرة،  �للغة  Mossi، هذه 
بينم���ا في كوت ديفو�ر هي لغٌة لجماع���ة �شغيرة من �لنا�س 
هاج���رو� �إلى كوت ديفو�ر، فهي بهذ� �لو�شف لغٌة مح�شورة 

لفئة قليلة من �لمجتمع.
بناًء على هذه �لنظري���ة؛ فاإّن حاجة �لتو��شل في كوت 
ديف���و�ر- بحال���ة �لف�شي�شف���اء- �شاهمت في تنمي���ة وترقية 
لغَتْي���ن ون�شرهم���ا، وهم���ا: لغ���ة دي���وال Dioula، و�للغة 
 ،Nouchi »لفرن�شي���ة �ل�شعبي���ة، �أو ما ُيع���رف ب�»نو�شي�
وقد �شاهم في ذلك عو�مل �جتماعية و�شيا�شية و�قت�شادية، 

و�شيتم تناولها خال �لفقرة �لتالية.
 :Dioula لغة دي�ل

ه���ي �إح���دى �للغ���ات �ل�شائع���ة- �أي �لمنت�ش���رة- ف���ي 
�لمجتم���ع �الإيف���و�ري، وتقت�ش���ر عل���ى مجموع���ة مان���دي 
Mandé م���ن �لف�شيلة �للغوية �لنيجروكونغولية، وهي 
ة،  في �الأ�شل لغٌة �شائعة تنت�شر في �شمال كوت ديفو�ر خا�شّ
وفي �لباد كلها ب�شكٍل عام، لكّن �نت�شارها في جميع �أنحاء 
�لباد، وكونها لغًة �شائرة، يرجع �شببه �إلى عامَلْين، وهما: 
عام���ل �لتج���ارة وعام���ل �لهجرة، �لّل���ذ�ن �شاحَب���ا �لتنمية 
�لمعمارية لجنوب �لباد، و�لتي جذبت �لتجار �ل�شمالّيين، 
ة بحرفهم  وهوؤالء �لتجار عن���د هجرتهم �أتو� بلهجاٍت خا�شّ
ومهنتهم، ولغة ديوال ال تز�ل �شائدًة في �لبلد، خ�شو�شًا في 

قطاَعي �لتجارة و�لنقل)2(.
 :Nouchi للغة �لفرن�سية �ل�سعبية�

لغ���ٌة وليدة بك���وت ديفو�ر، وه���ي خليٌط م���ن مجموعة 
متنوع���ة من �للغ���ات �لمحلية مع �للغ���ة �لفرن�شية، �شاهدت 

)1(  مرجع �شابق، �س124. 
Ghislin Perrin, La population franco-   )2(
phone de côte d’ivoire : données statis-

 tiques et estimation pour 1980, institut de
 recherche sur l’avenir du Français, Paris,

 .p.8

م���ن  �لنم���ط  ه���ذ�  ظه���ور  �الإيفو�ري���ة  �للغوي���ة  �ل�شاح���ة 
�لمخاطب���ة ف���ي بد�ي���ة �ل�شبعيني���ات، وعندم���ا الحظ ذلك 
بع����س �لمتخ�ش�شين �شّموه���ا: »�للغة �لفرن�شي���ة �ل�شعبية 
�الإيفو�ري���ة«)3(، وبحثًا ع���ن �أ�شباب ظهوره���ا؛ فقد �ختلفت 
وجهتهم ف���ي �إثبات �لعو�مل �لتي �شاع���دت على ظهور هذ� 

�لنمط من �لتخاطب فيما ياأتي: 
1- د�فع �شعف �لمنهج �لتعليمي.

2- د�فع �لجهالة باللغة �لفرن�شية ب�شفتها لغة �أجنبية.
3- د�فع �لهجرة �لد�خلية و�لخارجية.

�للغة �لفرن�سية:
منذ َفْر�شها على �لمجتمع �لمحلي مع بد�ية �ال�شتعمار، 
بموج���ب الئحة رقم: 29 مايو 1911م، مّرت �للغة �لفرن�شية 
منذ ذلك �لعهد �إلى ع�شرنا �لحالي بعدة مر�حل؛ من حالة 
»�للغة �الأجنبية« �إل���ى حالة »�للغة �لر�شمية«، وقد ي�شل بها 
�لو�شع تارًة �إلى حالة »�للغة �لملكية«، وفي هذ� �لجانب ُتعّد 

�للغة �لفرن�شية من �للغات �لمنت�شرة في كوت ديفو�ر.
ف�»�للغ���ة �لر�شمية« بمقابل »�للغة �لوطنية«: ُيق�شد بها 
�للغة �لت���ي قررت �لدولة دعم قّوتها لا�شتخد�م �لعام، �إما 
عن طري���ق �لقانون �لد�شتوري، و�إما ف���ي كثيٍر من �الأحيان 

عن طريق �لت�شريع �لعادي)4(.
وبن���اًء علي���ه، وم���ع �لعج���ب، ف���اإّن �للغة �لت���ي ت�شتفيد 
بتل���ك �لتقدي���ر�ت �ل�شيا�شي���ة و�ل�شرعي���ة )�لر�شمي���ة( في 
�ل�شاحة �للغوي���ة �الإيفو�رية هي �للغ���ة �لفرن�شية، حيث ورد 
في �لد�شتور �الإيفو�ري منذ ع���ام 1960م، وذلك في مادته 
�الأول���ى ب���اأّن �للغ���ة �لفرن�شية هي �للغ���ة �لر�شمي���ة، و�أّكدت 
عل���ى ذلك جميع �لد�شاتير، بما في���ه �لد�شتور �لمعّدل لعام 
2016م، حيث �أ�شاد في مادته �لر�بعة و�الأربعين باأّن: »دولة 
كوت ديفو�ر هي جمهوريٌة م�شتقلة وحرة، �شعار �لوطن: هو 

 Duponchel, L (1979), « Le français en   )3(
Côte d’Ivoire et au Togo » Dans Vald-
 man, Albert (ed 1979), le français hors de

.France, Paris, Champion, 385- 419

 Lucie Lecomte, «Langues officielles ou   )4(
 langues nationales le choix du Cannada »
publication n: 2014-81-F, Fev 2015, Otta-
wa-Ontario, Canada, Bibliothèque de Par-

 .lement, p.2
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علمه���ا، مثلث �الأل���و�ن باأبعاٍد مت�شاوي���ة: برتقالي- �أبي�س- 
و�أخ�ش���ر، ون�شيد �لوط���ن ه���و: Abidjanaise، �شعار 
�لجمهوري���ة هو: �التحاد، �الن�شباط، �لعم���ل. و�أخيرً� �للغة 

�لر�شمية هي �للغة �لفرن�شية«.
وق���د عّل���ل �أول رئي����س للبرلم���ان �الإيف���و�ري- �أم���ام 
مجل�س �الأم���م �لمتحدة- هذ� �الختي���ار بقوله: »بخ�شو�س 
دولت���ي؛ يجب عل���ّي �أن �أق���ول باأّن �عتم���اد �للغ���ة �لفرن�شية 
من خ���ال �لمادة �الأولى من د�شتورنا ك���ان با �شكٍّ و�حدً� 
م���ن �لعو�مل �لت���ي �أّدت ودعمت ختامًا ناجح���ًا و�شريعًا �إلى 
�لوح���دة �لوطنية، �أحد �أهد�ف �لرئي����س »فليك�س �أوفويت«، 
قبولن���ا للفرن�شية ك���ان عامًا للتما�ش���ك و�لوحدة في كوت 

ديفو�ر«)1(.
هذ� �لكام مردوٌد، وُيرّد عليه باأنه منذ �نخر�ط �للغة 
�لفرن�شية ف���ي �لمجتمع �الإيفو�ري مع دخ���ول �لم�شتعمر لم 
تلع���ب يومًا َدورً� ف���ي �الإ�شاح �لوطني، ب���ل بالعك�س غّيرت 
هيكلة �لمجتمع، حي���ث ولي �لناطقون بها �لمنا�شب �لعليا، 
و�شّقت �لعاقات بت�شنيف �لنا�س �إلى ثالثة �أ�سناف)2(: 
1- �سن���ف �لنخبة �أو �لنخب���ة �للغ�ية: يمّثل هذ� 
�ل�شن���ف �لمتحدث���ون بالفرن�شي���ة �لمتميزة، �لت���ي �شّماها 

.Acrolectal لمتخ�ش�شون بالفرن�شية�
فرن�سي���ة  �أو   Mésolectale �سن���ف   -2
�لمتعلمين: وُيق�شد ب�ها تلك �للغة �لخليطة من �لفرن�شية 

�لقيا�شية و�للغات �لمحلية »�إفريقية �لداللة«.
.Basilectable 3- �سنف �لب�سطاء و�لأميين

اللغات في كوت ديفوار باعتبارها لغة  ثالثًا: 
التعليم:

عل���ى غر�ر و�شورة �لمجتمع �الإيفو�ري، و�لبيئة �للغوية 

 Jérémie Kouadio N’Guessan (2008), «Le  )1(
 français en Côte d’Ivoire : de l’imposition à
 l’appropriation décomplexée d’une langue
 exogène» Documents pour l’histoire du
 français langue étrangère ou seconde, p.

.6

 Kube, S. (2005) «La francophonie vécue  )2(
 en Côte d’Ivoire » Paris Le harmattan,

.p.39

�الإيفو�رية متعددة �لعرق و�لقبائل ول�شان �لتخاطب، يحتوي 
نظ���ام �لتعلي���م �الإفريقي عاّم���ة، ونظام �لتعلي���م �الإيفو�ري 
���ة، على نظ���ام »متع���دد �للغ���ات«، ففي ك���وت ديفو�ر  خا�شّ
يحتوي �لنظام �لتعليمي على: �للغة �لفرن�شية، و�الإنجليزية، 

و�الإ�شبانية، و�الألمانية، و�لعربية، و�أخيرً� �للغات �لمحلية.
وم���ن ه���ذه �للغ���ات ما تعت���رف به���ا �لحكوم���ة، وبهذ� 
�لو�ش���ف ت�شتفي���د م���ن �شيا�ش���اٍت خا�ش���ة، مث���ل �للغ���ات 
�الأوروبي���ة، ومنها م���ا لي�س كذلك، مثل: �للغ���ة �لعربية لدى 

�لم�شلمين وفي �لمد�ر�س �الإ�شامية، و�للغات �لوطنية.
�للغة �لفرن�سية:

للغة �لفرن�شية في كوت ديفو�ر- كما �شبق �لذكر- عدة 
�عتبار�ت، فهي �إ�شافًة �إلى مكانتها �ل�شيا�شية، �أي بو�شفها 
»�للغ���ة �لر�شمي���ة«، فهي كذل���ك »لغة �لتعلي���م«، حيث نالت 
تلك �لميزة بموج���ب �لقانون �ال�شتعماري رقم: 64 مر�شوم 
1 ماي���و 1924م، �ل���ذي مف���اده: »�للغة �لفرن�شي���ة هي �للغة 
�لوحي���دة �لتي يجب ��شتخد�مها في �لمد�ر�س، وُيحّرم على 

�لمعلمين ��شتخد�م �للغات �لمحلية في عملية �لتعليم«)3(.
وهذه �العتبار�ت �لمختلفة هي ما حمل �لمتخ�ش�شون 
عل���ى �لت�ش���اوؤل ح���ول �لمكان���ة �لفعلي���ة للغ���ة �لفرن�شية في 
�لمجتمع���ات  م���ن  وغي���ره  ���ة،  خا�شّ �الإيف���و�ري  �لمجتم���ع 
�لفرنكفونية �الأخرى عاّمة، كما حملهم كذلك هذ� �لت�شاوؤل 
عل���ى �لبحث عن �لطرق �لموثوقة علمّي���ًا لتعليمها وتعّلمها، 
فه���ذ� �لبعد هو �شب���ب �الختافات في تحدي���د مكانة �للغة 
�لفرن�شي���ة وطرق تعليمها، فاأدى �الأم���ر بالبع�س �إلى و�شف 
�للغ���ة �لفرن�شي���ة ف���ي ك���وت ديف���و�ر باأنه���ا »لغ���ة �أجنبية«، 
وبع�شه���م �الآخ���ر و�شفه���ا ب�»لغ���ة ثاني���ة«، بينم���ا �عتبرها 
�آخرون »لغ���ة �إيفو�رية« وبالتالي »لغة وطني���ة«)4(، وكّل هذه 

 MOUMOUNI, Abdou:(1964) « Education  )3(
 en Afrique», Paris François Maspero impr, 

 p55

Abou FOFANA, «Des choix mé-   )4(
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�العتب���ار�ت هي ما قادت �إلى موؤتمر غاب���ون لعام 2003م، 
وذل���ك الإيج���اد �أجوبة ع���ن �لم�ش���كات �الآتية: م���ا �لمعيار 
لتدري����س �للغة �لفرن�شية في �إفريقي���ا �لناطقة بالفرن�شية؟ 
�أو ما �لطريقة �لمثلى ال�شتخد�مها في �لم�شالح �لوطنية؟

�للغة �لإنجليزية:
�للغ���ة �الإنجليزي���ة �إحدى �للغ���ات �لجرماني���ة، وتحتل 
�الإنجليزية في �لعالم �لمعا�شر مكانًة مرموقة، حيث �أكدت 
 Davil بع�س �لدر��ش���ات �لحديثة، مثل در��ش���ة �لباحث
Graddol، �لت���ي قاده���ا برعاي���ة �لمجل����س �لثقاف���ي 
�لبريطانيBritish Council، ب���اأّن عدد �لناطقين 
باللغ���ة �الإنجليزية )بو�شفها لغة �أُّم( �أو )لغة �أجنبية ثانية( 
ي�ش���ل �إلى )خم�شمائة وثمانية مايي���ن ناطق(، وهي بهذ� 
�العتبار تحتل �لمرتبة �لثانية على م�شتوى �لناطقين باللغة 
)بو�شفها �للغة �الأُّم()1( بعد �للغة �الإ�شبانية)2(، وفي �لرتبة 
�الأولى بدرجة: 1.5 مليار ناطق، نظرً� لنمو عدد �لناطقين 
به���ا �شنوّي���ًا، بما ُيق���ّدر ب���� 2000 ناطق، وذل���ك على جميع 
م�شتوى �لقطاعات؛ �شو�ء �لتعليمية، �الإد�رية، �أو �لق�شائية، 
و�إ�شاف���ًة �إلى ذلك ف���اإّن بع�س �الإح�شائيات تق���ول �أّن ربعًا 
من �شك���ان �لعالم يتحدث���ون باللغة �الإنجليزي���ة بطاقة �أو 

بكفاءة)3(.
وفي ك���وت ديفو�ر �ليوم تحتل �للغ���ة �الإنجليزية مكانة 
»�للغ���ة �الأجنبي���ة �الأول���ى« ف���ي �لنظ���ام �لتعلي���م �الإيفو�ري 
بع���د �لفرن�شية، وقب���ل �للغَتْين �الإ�شباني���ة و�الألمانية، حيث 
ُيفر����س على �لطال���ب منذ دخوله �لمرحل���ة �لمتو�شطة �إلى 
�لثانوية تج���اوز مادة �للغة �الإنجليزية، وح�شب كام �ل�شيد 
كويات���ي)4(- لدى مقابلته 2016م- فاإّن �لحكومة �الإيفو�رية 

 David Graddol, English Next. Why global  )1(
 English may mean the end of ‘English as a
.Foreign Language’, British Council, 2006

 Davide Crystal, 1997, 2003 “English as  )2(
a global language” second edition, Cam-

 .bridge University Press, p.3

 Davide Crystal, 1997, 2003 “English as   )3(
a global language” second edition, Cam-

 .bridge University Press, p.6

ومن  �الإيفو�ري،  �لتعليم  وز�رة  في  مفت�س  دري�شا:  كوياتي     )4(

ب�ش���دد �إع���د�د خط���ة تعليمي���ة، �شيت���م عبره���ا تحدي���ث 
�لمق���رر�ت �لتعليمية في �لمد�ر�س �لحكومية، باإدخال �للغة 

�الإنجليزية منذ �البتد�ئية �إلى �لدر��شات �لجامعية.
�للغة �لإ�سبانية:

 Instituto وفق���ًا للتقري���ر �ل�ش���ادر م���ن معه���د
�الإ�شبانية  باللغة  �لناطقي���ن  عدد  يبل���غ  Cervantes؛ 
حالّي���ًا في �لعالم قر�ب���ة 400 مليون �شخ����س، وهذ� �لعدد 
ي�شم���ل �لناطقين بها باعتبارها »�للغ���ة �الأُّم« »�للغة �لثانية« 

�أو »لغة �أجنبية«)5(. 
وف���ي كوت ديفو�ر تحتل �للغة �الإ�شبانية �ليوم في نظام 
�لتعليم �الإيفو�ري مكانة »�للغة �الأجنبية �لثانية«، وذلك بعد 
�للغ���ة �الإنجليزية، وفي �لمرتبة نف�شها م���ع �للغة �الألمانية، 
وهم���ا مادتان �ختياريت���ان يجب على �لطال���ب منذ دخوله 
�لمرحل���ة �لمتو�شط���ة �لثانية �الختيار بي���ن هاتين �للغتين؛ 

كمادة �ختيارية �جتيازية.
�للغة �لألمانية:

ُيرج���ع �لمتخ�ش�شون �ندماج �للغة �الألمانية في نظام 
�لتعليم �الإيفو�ري �إلى عن�شري���ن �ثنين: �أحدهما تاريخي، 

و�الآخر �شيا�شي)6(. 
فالتاريخ���ي: في �شياق حّل نظ���ام �لتعليم �لفرن�شي في 
�لم�شتعم���ر�ت، مع حلول �لم�شتعمر، ت���ّم �إدماج تعليم �للغة 
�الألماني���ة ف���ي نظ���ام �لتعلي���م �الإفريق���ي، وذلك ف���ي عام: 
 FAIDHERBE 1919م/ 1920م في مدر�شة ثانوية
ف���ي �ش���ان لوي����س Saint-Louis في �ل�شنغ���ال، حيث 
كانت �للغة �الألمانية ُتدّر�س بو�شفها »لغة ثانية« في �لمرحلة 
�لثانوية، وفقًا للمناه���ج و�لكتب �لمدر�شية �لم�شتخدمة في 

�لمد�ر�س  �ن��دم��اج  على  �لعاملة  �للجنة  رئي�س  �آخ��ر  جانب 
�الإ�شامية في �لنظام �لحكومي.

Instituto Cervantes, http://www.cer-    )5(
vantes.es/imagenes/File/guias/guia_

 ic_2009-ingles-aus.pdf

 Augustin, AGNIMEL Sess,   )6(
 «L’enseignement de l’allemand dans les
lycéens et collèges de côte d’ivoire» the-

.sis doctorat,  p.13
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فرن�شا)1(.
�أم���ا �ل�شيا�ش���ي: وبع���د ني���ل �ال�شتقال، ك���ان �لتحدي 
�لذي ظه���ر �أمام �ل�شطلة �الأهلية، بع���د ��شتامهم �لحكم، 
يتمث���ل في �إيجاد نم���ط �شيا�شي فّع���ال، و�إع���ادة �لنظر في 
�شيا�شات دولهم �لمختلفة من �ال�شتعمار، بما فيها �لتعليم، 
لك���ّن �ل�شا�شة �الإيفو�ريين �خت���ارو� �شيا�شة تعليم تقوم على 
»عدم �لتدخل«، بما يعني �أنهم خ�شعو� لل�شيا�شات �لتعليمية 

و�للغوية �ال�شتعمارية و�لعمل بها)2(.
�للغة �لعربية ومكانتها في ك�ت ديف��ر: 

للغ���ة �لعربية �عتب���ار�ٌت كثيرة؛ فهي تعتبر ت���ارًة »لغة 
دي���ن«، وت���ارًة �أخ���رى »لغ���ة ثقاف���ة«، وف���ي حيٍن �آخ���ر »لغة 
ع�شر«، وُتع���ّد �إحدى �أكثر �للغات تحّدث���ًا ونطقًا من �شمن 
مجموع���ة �للغ���ات �ل�شامية، و�أكثره���ا �نت�شارً� ف���ي �لعالم، 
و�أو�شعه���ا مكانة، يتح���ّدث بها �أكثر م���ن 422 مليون ن�شمة، 
ويت���وزع �لمتحدث���ون بها على �لوط���ن �لعرب���ي، �إ�شافًة �إلى 
�لعديد م���ن �لمناطق �الأخرى �لمج���اورة: كاالأحو�ز وتركيا 
وت�ش���اد ومالي و�إرتيري���ا و�إثيوبيا وجنوب �ل�ش���ود�ن و�إير�ن، 

وغير هذه �لدول.
فه���ي »لغة دين« يت�ش���رع بها �لم�شلمون ف���ي �شلو�تهم 
�إل���ى �هلل، وهي بر�أي بع�س �لفقه���اء- �أي �لجمهور منهم-، 
مثل �لمالكي���ة و�ل�شافعية و�لحنابلة، رك���ٌن �أ�شا�شي ال يجوز 
�ل�شاة بغيره���ا، �شو�ء علم �لم�شّلي بها �أو لم يعلم، ولكن 
هناك ر�أي �آخر من�شوب �إلى �أبي حنيفة؛ مفاده: �أنه ال يجوز 
للم�شل���ي �ل�ش���اة بغي���ر �لعربي���ة �إن كان ُيح�شنه���ا، بينما 
�إذ� ل���م ي�شتط���ع �لقر�ءة بها فيجوز ل���ه �أن يقر�أ بغيرها، �أي 

بالمترجم منها بلغته)3(. 
وهي �أي�شًا لغة �شعائرية رئي�شية لدى عدٍد من �لكنائ�س 
�لم�شيحي���ة في �لوطن �لعربي، وقد ُكت���ب بها كثيٌر من �أهّم 

Augustin, AGNIMEL Sess, thesis doc-   )1(
.torat p.13

Augustin, AGNIMEL Sess,  thesis doc-   )2(
.torat p.14

�لرحمن  عبد  تحقيق:  �لحليم،  عبد  بن  �أحمد  تيمية،  �بن    )3(
�لملك  )مجمع  ط3،  �لفتاوى،  مجموع  قا�شم،  بن  محمد  بن 
�لمملكة  �لنبوية،  �لمدينة  �ل�شريف،  �لم�شحف  لطباعة  فهد 

�لعربية �ل�شعودية 1416ه�/1995م(، �س )22/477(.

�الأعمال �لدينية و�لفكرية �ليهودية في �لع�شور �لو�شطى.
وه���ي »لغة ثقافة« باعتبارها )لغة ر�شمية( في كّل دول 
�لوط���ن �لعربي )�لتي تمتد من �لمحيط �الأطل�شي غربًا �إلى 
بحر �لع���رب و�لخليج �لعرب���ي �شرقًا، و�شام���ًا �لدول �لتي 
تن�ش���وي في جامعة �ل���دول �لعربية في غ���رب �آ�شيا و�شمال 
�إفريقي���ا و�شرقها جغر�فّيًا(، �إ�شاف���ًة �إلى كونها لغًة ر�شمية 

في ت�شاد و�إريتريا في �لمرتبة �لر�شمية �لثانية.
وه���ي »لغة ع�ش���ر« و»لغ���ة عولم���ة« �أو )لغ���ة عالمية( 
باعتباره���ا �إحدى �للغ���ات �لر�شمية �ل�شت، م���ع )�ل�شينية 
و�الإنجليزي���ة و�لفرن�شية و�لرو�شي���ة و�الإ�شبانية(، في �الأمم 
�لمتحدة)4(، وذلك لما ر�أت �لهيئة �لعليا لاأمم �لمتحدة �أّن 
�قت�ش���ار �لمر��شات �لمهنية �ليومية على �للغة �الإنجليزية 
و�للغ���ة �لفرن�شية لم يعد كافي���ًا لجميع �الأمناء؛ �أخذت عدة 
�إجر�ء�ت وق���ر�ر�ت منذ عام 1946م �إل���ى وقتنا �لحا�شر، 
لتنظي���م �للغات �لر�شمية بالهيئة، وم���ن َثّم تّم �إدخال �للغة 
�لعربية �شمن �للغات �لحية �لر�شمية في �لمنظمة، بهدف: 
تعزيز ��شتعمال �للغات �لر�شمية، حتى تكون �الأمم  �لمتحدة 
و�أهد�فها و�أعمالها مفهومًة لدى �لجمهور على �أو�شع نطاق 

ممكن)5(.

عنو�ن:  �لمتحدة،  �الأم��م  لمنظمة  �لرقمية  �لمكتبة  موقع    )4(
 What are the official languages of the
http://ask.un.org/ الرابط:   ،?United Nations

faq/14463، تاريخ �لزيارة: 2017/01/25م.

http://www. �لمتحدة:  �الأمم  لمنظمة  �لعربي  �لموقع    )5(
un.org/ar/sections/about-un/official-lan-

ن، شرع 
ّ
 بعد أن استقر وتمك

المستعِمر في تصميم سلسلة 
من القرارات والقوانين، 

واألنظمة تتعلق بتوسيع 
دائرة القيود على استخدام 

اللغة العربية وتعليمها
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وفي ك�ت ديف��ر:
ومع ِقدم جذورها في �ل�شاحة �للغوية �الإيفو�رية، مّرت 
�للغة �لعربية باعتبار�ٍت عديدة بو�شفها »لغة �أجنبية حية«، 
�إال �أّن قيود �ل�شيا�شات �للغوية �لمر�شومة من ِقبل �لمحتلين 
�شّدها لم تجعلها ت�شتفيد �إلى حّد �الآن من �لمكانة �لر�شمية 
�لت���ي ��شتفادت منه���ا غيرها م���ن �للغات �الأجنبي���ة �لحية 
�لتي دخل���ت �ل�شاحة �للغوي���ة، مثل �الإنجليزي���ة و�الإ�شبانية 
و�الألمانية، ومع ذلك فقد ��شتطاعت �أّن ت�شق لنف�شها مكانًة 

ملحوظة لت�شبح »لغة دين« و»لغة �لتعليم«.
»لغة دين«: 

فه���ي لغ���ة �ل�ش���اة و�لعب���ادة، و�للغ���ة �لت���ي ت�شاع���د 
ور  �لم�شلمي���ن على �لتعم���ق في َفْهم �أمور دينه���م، وهذ� �لدَّ
و�لتر�ب���ط وه���ذه �لوظيف���ة �لروحاني���ة ه���ي �لت���ي �أعط���ت 
للغ���ة �لعربية قّوتها عب���ر �لزمن و�لتاريخ من���ذ ولوجها في 
 :)1(William Ponty)لمنطقة، يقول )وليام بونت�
»م���ن خ���ال �ت�شاالتن���ا باالأهال���ي؛ �كت�شفنا �أنه���م فهمو� 
�أهمي���ة �للغ���ة �لمكتوبة، �أال وه���ي �للغة �لعربي���ة �لتي �أقبلو� 
عليه���ا، الأّن ه���ذه �للغ���ة ت�شاعدهم على �لتعّم���ق في معرفة 
عب �أن نجد من بين �لمعّلمين  �لدين �الإ�شامي، وم���ن �ل�شّ

�لقر�آنيين َمن يتعاطف معنا...«)2(. 
»لغة �لتعليم«: 

تحت���ل �للغة �لعربي���ة في ك���وت ديفو�ر مكان���ًة �أخرى، 
وهي كونه���ا »لغة �لتعليم« في �لموؤ�ش�ش���ات �الإ�شامية، عبر 

�لموؤ�ش�شات �لتالية:
- »�لكتاتي���ب«: فاللغة �لتعليمية فيها »�للغة �لعربية مع 

»�للغات �لمحلية«.
- »�لمد�ر����س �لقر�آنية«: و�للغة �لتعليمي���ة فيها »�للغة 
�لعربي���ة«، ون�شب���ة قليل���ة من »�للغ���ة �لفرن�شية« م���ع �للغات 

�لمحلية.

guages/index.html تاريخ �لزيارة: 2017/01/25م.

Ponty- )1866م–1915م(  بونتي  ميرلود  وليام  )1( �أميدي 
فرن�شي،  م�����ش��وؤول   :Amédée William Merlaud
�إفريقيا  غ��رب  ف��ي  �ال�شتعمارية  ل����اإد�رة  �ل��ع��ام  و�ل��ح��اك��م 

�لفرن�شية من 1908م �إلى موته.
 Circulaire Du 30/08/1912, J.O. A.O.F   )2(

.1912 p.565

- »مد�ر�س فر�نكو ع���رب«: �للغة �لتعليمية فيها »�للغة 
�لعربية« و»�للغة �لفرن�شية« مع �للغات �لمحلية.

وف���ي منظمة �الأم���م �لمتحدة للتربي���ة و�لعلم و�لثقافة 
)يون�شك���و(: ُتع���ّد �للغة �لعربي���ة �إحدى لغ���ات �لعمل �ل�شت 
في �لهيئتين �لرئا�شيتي���ن للمنظمة، في �لمجل�س �لتنفيذي 
و�لموؤتم���ر �لعام، وق���د تّم تر�شيمها لغة عم���ل للمنظمة �إلى 
جانب �للغ���ة �الإنجليزي���ة و�لفرن�شية خ���ال �لموؤتمر �لعام 

�لذي �نعقد في بيروت عام 1948م)3(.
�للغات �لمحلية:

م���ع كثافة �للغات �لمحلية في �إفريقيا وثروتها �ل�شكلية 
و�ل�شوتي���ة، وتو�شع ��شتخد�مه���ا في �أرباع �لب���اد، لم تنل 
�للغ���ات �لمحلي���ة �لمكان���ة �لر�شمي���ة �لت���ي نالته���ا �للغات 
�الأوروبي���ة في د�شت���ور كثيٍر من �ل���دول �الإفريقية، وال �شيما 
�لدول �لفرنكفونية منها، فد�شاتير بع�س تلك �لدول ال تن�ّس 
�لبت���ة على مكان���ة �للغ���ات �لمحلية وال ع���ن ��شتخد�ماتها، 
ال ف���ي �لمجتمع وال ف���ي �لموؤ�ش�شات �لتعليمي���ة، وبع�شها �إن 
تحدث���ت عن مكانتها ف���اإّن �لتن�شي�س عليه���ا ي�شيطر عليه 
�العت���ر�ف �لجزئ���ي، وه���ذ� ما ذك���ره �لهلوي عن���د و�شفه 
�لو�ش���ع �للغوي �ل�شائد في �إفريقي���ا �لفرنكفونية في كتابه: 
 Lois et règlements linguistiques
�أن���ه  �أف���اد  حي���ث   ،des états francophones
بمر�قبت���ه للو�ق���ع �للغوي ف���ي �إفريقي���ا �لفرنكفونية خل�س 
�إل���ى �شورتي���ن تح���دد�ن و�شعية �للغ���ات �لمحلي���ة، وهما: 
»�لت�شمي���م �لكلي«، وهو م���ا ياأخذ باالعتب���ار جميع �للغات 
�لمنطوق���ة و»�لت�شمي���م �لجزئ���ي«، ه���ذ� �لو�ش���ع ال ياأخذ 
باالعتب���ار �إال لغ���ات مح���دودة)4(، كم���ا �أ�ش���ار �إل���ى و�شعية 
 Territorialiste :عالمية للغات �لمحلية مق�شمًا �إلى
و  �شيوع���ًا،  �الأكث���ر  �لمحلي���ة  �للغ���ات  باالعتب���ار  ياأخ���ذ 

و�لعلم  للتربية  �لمتحدة  �الأم���م  لمنظمة  �لعربي  )3( �لموقع 
http://www.unesco.org/ )يون�شكو(:  و�لثقافة 
new/ar/unesco/resources/history-of-the-
�لموقع  على  متاح   arabic-language-at-unesco

بتاريخ: 2017/01/25م. 
Halaoui, Nazam, 1995, «Lois et règle-   )4(
ments linguistiques des états franco-

.phones» Paris: ACCT, p.2
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Extraterritorialiste ياأخ���ذ باالعتب���ار �للغ���ات 
 Unitariste لمحلية �لمنت�شرة لكن �الأق���ّل �شيوعًا، �أو�

.Pluraliste)1( ويقابلها �لحالة �لو�شعية
م���ا �شبق ذك���ره ع���ن �لو�شع �للغ���وي ف���ي �لمجتمعات 
�لفرنكفونية �الإفريقية عاّمة، لم يختلف عن �لو�شع �للغوي 
ف���ي �لمجتم���ع �الإيف���و�ري على وج���ه �لخ�شو�س، ب���ل �ت�شع 
وتعّم���م على جميع م�شتويات �لتعليم على �لرغم من �الإر�دة 

�ل�شيا�شية حينذ�ك.
ف���ي �ل�شبعينيات طلبت �لحكوم���ة �الإيفو�رية من معهد 
�للغوي���ات �لتطبيقية ف���ي �لجامعة �لوطني���ة ووز�رة �لتربية 
و�لتعليم در��شة �إمكاني���ة �إدر�ج �للغات �لمحلية في �لنظام 
�لتعليمي، وذلك تحت م�شروع: »برنامج �لمدر�شة �لمتكاملة« 
ت���ّم   ،Programme d’école intégrée
تطبي���ق �لتجرب���ة عل���ى ع�ش���ر لغ���ات محلي���ة باإدر�جها في 
نظ���ام �لتعليم، ونظ���رً� للنتيجة �الإيجابي���ة للدر��شة؛ رفعت 
�ل�شلط���ة �لتنفيذية مقترح م�ش���روع »�لمدر�ش���ة �لمتكاملة« 
�إل���ى �لبرلمان من خ���ال م�شروع »�الإ�ش���اح �لتعليمي« في 
�ش���ت م���و�د قانونية لبرهن���ة �ندماج  ع���ام 1977م، وُخ�شّ
�للغات �لوطنية ف���ي �لتعليم �لر�شمي، وذلك عبر مادة 67، 
ون����سّ �لبند على م���ا ياأتي: »ينبغ���ي �أن ُينظر �إل���ى �ندماج 
�للغ���ات �لوطنية ف���ي �لتعلي���م �لر�شمي على �أن���ه عامل من 
عو�م���ل �لوح���دة �لوطني���ة و�إع���ادة تقييم �لت���ر�ث �لثقافي 
في ك���وت ديفو�ر«)2(، وعقبها �أتت �لم���ادة 68 تاأييدً� للمادة 
�ل�شابق���ة ومبينًة �لهيئ���ة �لم�شوؤولة لتنفيذ �لق���ر�ر �لمعتمد 
م���ن �لبرلم���ان، ومع ذل���ك فاإّن ه���ذ� �لم�ش���روع �لجميل لم 
ي���زل يتلّم�س �لخروج للنور من زو�يا رفوف �لبرلمان، يحول 
بينه وبي���ن تطبيقه في �لقطاع �لتعليم���ي �الإر�دة �ل�شيا�شية 

�لفّعالة.

.Halaoui, Nazam, 1995, p.21  )1(
 LECLERC, Jacques, “Côte d’Ivoire”,   )2(
 dans L’aménagement linguistique dans
le monde, Québec, CEFAN, Univer-
sité Laval, 03 Fevrier 2017, http://www.

 axl.cefan.ulaval.ca/afrique/cotiv.htm,
10/09/2017

في  �ساهمت  التي  العوامل  الثاني:  المحور 
حفظ اللغة العربية ون�سرها في كوت ديفوار: 

هن���ك ع���دة عو�مل �شاهم���ت ب�شكٍل مبا�ش���ر في حفظ 
�للغ���ة �لعربي���ة ون�شره���ا في ك���وت ديف���و�ر وحمايتها؛ على 
�لرغم م���ن جميع �أن���و�ع �لتحديات �لت���ي و�جهتها، ويمكن 
تلخي�س تلك �لعو�مل في �لعنا�شر �الآتية: �لعو�مل �لدينية، 

و�لعو�مل �الجتماعية و�لتجارية، و�لعو�مل �لتعليمية.
اأواًل: العوامل الدينية:

ُيعّد دين �الإ�شام عامًا مهّمًا في حماية �للغة �لعربية 
ة،  ون�شره���ا ف���ي �لمنطق���ة عاّمة، وفي ك���وت ديف���و�ر خا�شّ
الرتباطه���ا بالمر��شي���م �لديني���ة، مث���ل: �ل�ش���اة، وخطب 
�لجمع���ة و�لعيدي���ن، �إ�شاف���ًة �إل���ى حلقات تحيف���ظ �لقر�آن 
�لكريم، و�الأحادي���ث �لنبوية �ل�شريفة، فبهذ� �لو�شف نالت 
�للغة �لعربي���ة مكانًة مرموقة في نفو����س �لم�شلمين، ونالت 

�حتر�مهم.
�أ- دخ�ل �لإ�سالم �إلى ك�ت ديف��ر:

وردت عن �لموؤرخين و�لمهتمين بالدر��شات �الإفريقية 
رو�ي���اٌت متع���ددة ع���ن و�ش���ول �الإ�ش���ام �إلى ك���وت ديفو�ر 
و�نت�ش���اره ف���ي �أو�شاط �لعاّم���ة، لكن ما يثب���ت عند �لباحث 
ه���و ما ذهب �إليه �لباحثان �إ�شماعي���ل �أحمد ياغي ومحمود 
�شاك���ر حينم���ا �أ�شاَر� ف���ي كتابهما �إل���ى �أّن �الإ�ش���ام و�شل 
�إل���ى كوت ديفو�ر ف���ي �لقرن �لخام�س �لهج���ري عن طريق 
�لدعوة و�لتجار، ولي����س عن طريق �لغزو�ت و�لفتوحات)3(، 
وذلك لتنا�شبه مع دخ���ول �الإ�شام �إلى �إفريقيا �لغربية؛ �إذ 
�إّن �لمنطق���ة في �لما�ش���ي قبل دخول �ال�شتعم���ار )�أي قبل 
�أن يقوم���و� بت�شمي���م �لح���دود �لحالية، وت�شكي���ل �لمنطقة 
�إلى دوي���ات �شغيرة، مثل: ك���وت ديف���و�ر �أو بوركينا فا�شو 
وغيرهم���ا( كانت تتكّون من كتلٍة و�حدة، م�شاحتها و�حدة، 
فم���ا ُزرع ف���ي �ل�شرق �أنبت في �لغ���رب، و�لعك�س كذلك كان 

�شحيحًا.
ب- دور �لم�ساج���د ف���ي حماي���ة �للغ���ة �لعربي���ة 

ون�سرها: 
دور �لم�شاج���د، ف���ي �لعه���د �الإ�شام���ي �لقديم )عهد 

)3(  ينظر: �إ�شماعيل �أحمد ياغي ومحمود �شاكر، تاريخ �لعالم 
�الإ�شامي �لحديث و�لمعا�شر، �س237، مرجع �شابق. 
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ر�ش���ول �هلل �شلى �هلل عليه و�شلم(، في حماية �للغة �لعربية 
ون�شره���ا، ال يخفى على �أحد من �لم�شلمين و�لمحّققين من 
�أول���ي �لعلم و�لمعرف���ة وغيرهما، لما للم�شاج���د من مكانٍة 
�شامي���ة في حماية دين �الإ�شام و�شمان ��شتد�مته من جيٍل 
�إل���ى جيل ومن بيئ���ة �إلى بيئة، فهي عن���د �لم�شلمين مع ُبعد 
�الأط���و�ر و�الأزمنة في �لمقام �لديني �الأول، بو�شفها مركزً� 
للعبادة، ومنطلق���ًا للح�شارة �الإ�شامي���ة، ومدر�شًة للتربية 
�الإ�شامي���ة، ويكفي �شرفًا �أّن �هلل )ع���ز وجل( �أ�شافها �إلى 
ِ َفاَل َتْدُع��  نف�شه، فقال �هلل تعالى: {َو�أَنهَّ �ْلَم�َساِجَد هلِلهَّ
ِ �أََح���د�ً} )�لج���ن: 18(، وف���ي �لحدي���ث �ل�شريف  َم���َع �هللهَّ
يق���ول �شلى �هلل علي���ه و�شلم: »من بنى م�شج���ًد� هلل تعالى، 

يبتغي به وجه �هلل، بنى �هلل له بيتًا في �لجنة«)1(.
ثانيًا: العوامل االجتماعية والتجارية: 

ُتع���ّد �لعو�مل �الجتماعية و�لتجارية م���ن �أهّم �لعو�مل 
�لت���ي �أ�شهم���ت ف���ي ربط �لعاق���ة بي���ن �لع���رب و�الأفارقة؛ 
حي���ث بو��شطتها تمّكنو� من دخ���ول �إفريقيا عاّمة، وجنوب 
���ة، و�أ�ّش�ش���و� قرى ومر�ك���ز تجارية، وبنو�  �ل�شح���ر�ء خا�شّ

م�شاجد وحلقات لتعليم �لقر�آن و�ل�شنة �لنبوية.
ويع���ود تاريخ عاقة �لعرب باالأفارقة �إلى �أمٍد بعيد من 
�لتاري���خ، لكّن ح�شورهم ف���ي غرب �إفريقي���ا و��شتقر�رهم 
�لتا�ش���ع، وح�ش���ب  �لق���رن  �إل���ى �ل�شبعيني���ات م���ن  يرج���ع 
�لموؤرخي���ن فقد �شوهد في �لقرن �لثامن ع�شر تاجر مغربي 
ف���ي �ل�شنغال- �شان لوي����س Saint louis، ويرّجح باأنه 

و�شل �لمنطقة قبل تلك �لفترة بقليل. 
وبعد ��شتق���ال بلد�ن �إفريقيا �لغربي���ة من �ال�شتعمار 
�لفرن�ش���ي ع���ام 1960م عرف���ت �لمنطقة تح���والت مهمة، 
�أث���رت في جميع �لنظ���م �ل�شيا�شية و�الجتماعي���ة و�لثقافية 
و�القت�شادي���ة، و��شتف���ادت من ه���ذ� �لتغيير بع����س �لدول 
�الإفريقي���ة، وجعلته���ا قبل���ة للمهاجرين، ومن �ل���دول �لتي 
��شتف���ادت دولة كوت ديف���و�ر؛ وذلك ب�شبب م���ا عرفته من 
�زده���اٍر �قت�شادي بف�شل �لمو�د �الأولي���ة، ما جعلها �إحدى 
�أهّم �لدول �لمنتجة و�لم�شدرة �لعالمية لمو�د مثل: �لكاكاو 
و�لقهوة و�لموز و�الأنانا�س، و�لت���ي عرفت �أ�شعارها �رتفاعًا 

)1(  رو�ه �لبخاري، في باب �ل�شاة، رقم )450(، وم�شلم، باب 
�لم�شاجد ومو��شع �ل�شاة، رقم )533(، و�للفظ له.

مهّمًا في �الأ�شو�ق �لدولية.
وكم���ا ه���و �ل�شاأن م���ع غيرهم م���ن �لمهاجري���ن؛ فقد 
هاج���ر �لمغاربة و�للبنانيون �إلى ك���وت ديفو�ر على مر�حل، 
منها )مرحلة �لتجار �لقد�مى(، فكان قدومهم في �لبد�ية 
من �ل�شنغال ومالي، حيث قامو� بت�شفية م�شاريعهم هناك 
لي�شتق���رو� في كوت ديفو�ر، وفي )مرحل���ة �لجيل �لجديد( 
هاج���رو� م���ن بلد�نه���م �الأ�شلي���ة ليعمل���و� م�شتخدمين في 
�لمحات �لتجارية �لتي يمتلكها مو�طنوهم من �لمهاجرين 
�لقد�م���ى، ولم تنقطع هذه �لعاق���ات �إلى ع�شرنا �لحالي، 
ب���ل تع���ززت بعنا�ش���ر �جتماعي���ة �أخ���رى، مث���ل: �لنك���اح 

و�لتجني�س، و�أخرى.
وم���ا �إن ��شتق���رت �لجالي���ات �لعربية في ك���وت ديفو�ر 
حتى لم�شو� م���دى �أهمية ��شتمر�ر �لرو�بط م���ع �للغة �الأُّم، 
���ًة لاأجي���ال �لجديدة �لذين ولدو� ف���ي كوت ديفو�ر،  وخا�شّ
ول���م ي���زورو� بادهم، وك���ادو� �أن ين�ش���و لغته���م وثقافتهم 
���ة لمو�كبة �أفر�د  وعاد�ته���م، فقام���و� باإن�شاء مد�ر�س خا�شّ

�لجالية في تطلعاتهم و�لحفاظ على لغتهم �لعربية.
وك���ان من �أو�ئ���ل تلك �لمد�ر����س: �لمد�ر����س �للبنانية 
للتعلي���م، �لو�قع���ة ف���ي بلدي���ة مارك���وري و�ش���ط �لعا�شمة، 
تاأ�ش�شت في عام 1992م، وتتوفر فيها �ليوم جميع �لمر�حل 
�البتد�ئي���ة و�لمتو�شطة و�لثانوية، وت�ش���ّم طابًا من جميع 
�لجالي���ات �لعربية �لمقيمة في �أبيدج���ان. و�إلى جانب هذه 
�لمدر�ش���ة �أُن�شئت �لمدر�شة �للبنانية في �شاحل �لعاج، �لتي 
ت�شّم مئات �لتاميذ م���ن �أبناء �لجالية �للبنانية، وت�شطلع 

بَدوٍر تربوي هادف.
ثالثاً: العوامل التعليمية:

كانت �للغ���ة �لعربية وال تز�ل تتمت���ع بح�شوٍر فاعل في 
�لمجال �لتعليمي في كوت ديفو�ر وفي كثيٍر من دول �إفريقيا 
جنوب �ل�شحر�ء، و�إن ل���م ت�شتفد بما ��شتفادت بها �للغات 
�الأخرى، مث���ل: �لفرن�شية و�النجليزي���ة وغيرها، من عطاء 
و�إ�ش���ر�ف حكوم���ي؛ �إال �أنه���ا ��شتطاع���ت عبر ه���ذ� �لعامل 
)�لتعلي���م(، وفي هذ� �لظرف �ل�شع���ب، �أن تر�شخ مكانتها 
�لت���ي د�م���ت عبر �الأزمن���ة و�لتاري���خ، حيث ظل���ت مرتبطة 
بالموؤ�ش�ش���ات �لتعليمي���ة �الإ�شامية �لتقليدي���ة؛ كالخاوي، 
و�لكتاتي���ب، و�لمحا�ش���ر وُدور �لقر�آن، وحديث���ًا بالمد�ر�س 

�لنموذجية ذ�ت �لتعليم �لثنائي �للغوي )فرنكو-عرب(.
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�إّن �لحلق���ات �لقر�آنية و�لمد�ر����س �الإ�شامية في كوت 
ديف���و�ر على غر�ر �لم�شاج���د �أدت َدورً� مهّما منذ تاأ�شي�شها 
في ن�شر �للغة �لعربية وحمايتها، وذلك عبر مناهج �لتعليم 
و�ختيار �للغة �لعربية لغة �لتعليم �الأ�شا�شي، كما ��شتطاعت 
�أن ت�شتق���ر عل���ى �لرغم من جمي���ع �أنو�ع �لتحدي���ات، �شو�ء 
�لد�خلي���ة �أو �لخارجية، ونظ���رً� �إلى مختلف �أنماط �لعو�ئق 
�ل�شيا�شي���ة و�لقانوني���ة �لتي تعر�شت لها م���ن ِقبل �لحكومة 

�ال�شتعمارية �أو �لحكومات �لمحلية �لتي ورثت �ال�شتعمار.
ف���ي �لق���رن �لتا�ش���ع �لمي���ادي �شه���دت منطقة غرب 
�إفريقي���ا بد�ية �لتعليم �الإ�شامي و�ل�شنن �لنبوية �ل�شريفة، 
بو�ش���ول دي���ن �الإ�ش���ام، وتو�ش���ع �لتدفق���ات �لتجارية بين 
�لعال���م �لعربي و�إفريقيا جن���وب �ل�شحر�ء �لكبرى، وحملة 
�لدع���اة �لمب�شرين �لم�شلمين م���ن �الأفارقة، وهذ� �لم�شهد 
�لتعليمي كان �لركن �الأول و�الأ�شا�شي �لذي �أ�شهم في حماية 
�للغ���ة �لعربية ون�شرها؛ كما �أ�ش���ار �إلى ذلك �لدكتور محمد 

المين �شانوغو)1(. 
وبع���د قرٍن من هذ� �لزحف تمّك���ن �لتعليم �لعربي من 
�ال�شتق���ر�ر في �لق���ارة ليغّطي جميع �أنحاء غ���رب �إفريقيا، 
 ،Kano )َكاُن���و(   ،Kankan )َكاْنَك���ان(  مث���ل: 
و)تُمُبْكُت���و(   ،Segou )�ِشيُغ���و(   ،Kong )ُكون���غ( 
Toumbouctou وغيرها، ولت�شهد تطّور�ت �شكلية 
ومنهجي���ة عب���ر �لع�شور و�الأزمن���ة، ولتمر بع���دة تطور�ت، 
يمك���ن تلخي�سه���ا ف���ي ث���الث مر�ح���ل �أنم���اط م���ن 

�لم�ؤ�س�سات �لتعليمية )2(، وهي: 
�لمرحل���ة �لبد�ئي���ة: �أي مرحل���ة �لتعليم �الإ�شامي 
�لتقلي���دي، �لمع���روف ف���ي �لمجتم���ع �الإيف���و�ري ب�)ُدُغوَما 
َكَان: �أي �لتعلي���م عل���ى �الأر�س(، �أي �لكتاتي���ب: وُير�د بها 
تل���ك �لموؤ�ش�ش���ة �لتعليمي���ة �لتي كان���ت تعتمد عل���ى �الألو�ح 
كو�شيل���ة لتعلي���م وتحفيظ �ل�شغ���ار �لقر�آن ومب���ادئ �لدين 

�الإ�شامي.
�لمرحلة �لمت��سطة: �أي مرحلة �لتعليم �الإ�شامي 

بوركينا  في  و�لفرن�شي  �لعربي  �لتعليم  ح��ول  مقالته  في    )1(
Revue Electronique Inter- فا�شو، ن�شر في مجلة:
nationale De Sciences Du Langage Sud-

langues، �لرقم �لخام�س.

)2(  هذ� �لتق�شيم هو �لتق�شيم �ل�شائد في كثير من �لبحوث.

�لمعروف ب�)َمْدَر�َشة(، وهي بد�ية �لتعليم �لمزدوج باإ�شافة 
�للغ���ة �لفرن�شي���ة كم���ادة تعليمية، وبن���اء قاع���ات د�ر�شية، 

و��شتخد�م مقاعد و�شبور�ت ومكاتب �إد�رية.
و�أخي���ر�ً �لمرحل���ة �لحديث���ة: �أي مرحل���ة �لتعليم 
ب�)�لتعلي���م  �لمع���روف  �لر�شم���ي،  �لمعا�ش���ر  �الإ�شام���ي 
�لم���زدوج، وبعب���ارة �أخرى: فرنكو ع���رب(، حيث تّم تعزيز 

��شتخد�م �للغتين بن�شبة ت�شل �إلى 50% تارة.
فكّل نم���ط من هذه �الأنماط �لتعليمي���ة �ل�شالفة �لذكر 
�أّدت َدوره���ا �لفّع���ال في حماي���ة �للغة �لعربي���ة ون�شرها في 

كوت ديفو�ر، وذلك عبر عدة عنا�سر:
1- �ختيار �للغة �لعربية لغة �لتعليم:

تعتبر �للغة في مجال �لتعليم �لو�شيلة �لمثلى لتح�شيل 
�لعل���م و�لمعرفة، فبهذ� �لدور ُتعّد عام���ًا مهّمًا في تحديد 
�أنم���اط �لتعليم في كوت ديفو�ر، حي���ث بها تتميز �لمد�ر�س 
�الإ�شامي���ة ع���ن �لمد�ر�س �لعلماني���ة، الأّن لغ���ة �لتعليم في 
 Formal بالاتني���ة:  �لمع���روف  �أو  �لر�شم���ي  �لتعلي���م 
Education، هي )�للغة �لفرن�شية(، وهو عامل مهّم 
جّدً� ف���ي �لو�شع �للغوي في كوت ديف���و�ر لما له من مكانة؛ 
لكونها مد�شترة ومن�شو�س عليها، بينما لغة �لتعليم �الأولى 
ف���ي �لموؤ�ش�ش���ات �الإ�شامي���ة، �أي م���ا يع���رف بالموؤ�ش�شات 
)�للغ���ة  ه���ي   ،Informal �لر�شمي���ة  غي���ر  �لتعليمي���ة 

�لعربية(.
ول���ذ�؛ فاإّن �ختيار �للغ���ة �لعربية لغ���ًة �أ�شا�شية للتعليم 
�أ�شهم في �إحياء �للغة �لعربية ون�شرها، و�إن توّلد عنه نظام 
تعليمي مهّم����س، �أو كما ير�ه �الآخر نظام فو�شوي مت�شاك�س 
�الأطر�ف و�التجاه���ات، وقد �أّدى هذ� �لتميي���ز �للغوي �إلى 
�لتفرق���ة وتهمي�س جيل م���ن �أبناء �لباد ب�شب���ب �لتحاقهم 
بتل���ك �لمد�ر�س �أو بتلك �لموؤ�ش�ش���ات �لتعليمية �الإ�شامية، 
وه���ذ� لي�س بغري���ب في مجتمٍع فيه عب���ارة )كّل �لفرن�شية( 
هي �ل�شعار �لوحي���د، و�إن كانت نتيجة هذ� �لتمييز ُمّرة من 
جهة؛ فاإنها من جهٍة �أخ���رى �أ�شهمت في ن�شر �للغة �لعربية 

حمايتها في �لمجتمع �الإيفو�ري.
2- �لمنهج �لتعليمي: 

و�لمق�ش���ود ب���ه هن���ا �لمناه���ج �لتعليمي���ة �لمتبعة في 
�لمد�ر�س �الإ�شامية، مع م���ا يوؤخذ عليها من ق�شوٍر وعدم 
�لحرفية و�لجودة وغيره���ا، �إال �أنها في مجملها خدمت وال 
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تز�ل تخ���دم �للغة �لعربية من جمي���ع جو�نبها، حيث جميع 
�لمو�د فيها متوفرة باللغ���ة �لعربية ما عد� �لمو�د �لمتعلقة 

بالنحو �لفرن�شي.
�لمد�ر����ض  مرحل���ة  ف���ي  �لتعلي���م  ه���دف   -

�لإ�سالمية �لتقليدية:
في �لمد�ر�س �الإ�شامية �لتقليدية �لمعروفة ب�)ُدُغوَما 
َكَان(، �أي �لكتاتي���ب ك���ان �لهدف �الأ�شم���ى و�لوحيد منها 
من���ح �لتلميذ �لمعارف �الإلهية من حف���ظ �لقر�آن و�الأحكام 
�لمتعلق���ة باأرك���ان �الإ�شام م���ن �ل�شاة و�لزك���اة، ويتركز 
ذل���ك في در��شة �أمهات �لكتب م���ن �لتف�شير و�لفقه ونحوه، 
وه���و ما �أ�ش���ار �إليه بامبا: »ك���ان �لهدف �الأ�شا�ش���ي للتعليم 
�لقر�آن���ي هو من���ح �لمع���ارف �ل�شرورية للد�ر�شي���ن لعبادة 
�هلل و�ال�شتف���ادة م���ن نعمه. ل���م تكن تلك �لمع���ارف ت�شمح 
للتامي���ذ �أن يوجدو� الأنف�شهم وظيفة بع���د �لدر��شة، فقط 
ك���ان �لمحظوظ منه���م«)1(، وذل���ك عبر ث���اث مر�حل)2(: 
�أوله���ا: تعلي���م �لق���ر�آن وتحفيظ���ه لاأطفال ف���ي �لمد�ر�س 
�لقر�آني���ة- و�لمع���روف ب�)دوغوما(، وثانيه���ا: تعليم علوم 
�ل�شريع���ة وم�شتلزماتها من علوم �للغ���ة �لعربية- �لمعروف 
ب�)�شان���و(، ثالثه���ا: �لتعليم �لعال���ي )لومب���ا(. وذلك عبر 

�لمو�د �لمقررة �الآتية:
- �لم��د �لمقررة في تلك �لمرحلة)3(: 

م���ادة �لفقه �لإ�سالم���ي: وكانت تحتوي على �لكتب 
�لتالية: )�لمر�شد �لمعين على �ل�شروري من علوم �لدين( 
الب���ن عا�ش���ر �لفا�ش���ي، مت���ن )�الأخ�شري���ة( لل�شي���خ عب���د 

Bamba, Mamadou: l’enseignement Fran- )1(
 co-Arabe dans le systeme éducatif Ivoiri

.p.9 , . .)1992-1975,)م.س

�الإ�شامي  �لتعليم  �إيليغا،  �لقادر  عبد  ود�ود  يو�شف،  بامبا    )2(
كذلك:  وينظر  ���س20،  �إفريقيا،  في  �لمعا�شرة  وق�شاياه 
ديفو�ر،  كوت  في  �الإ�شامي  �لتعليم  م�شكات  يو�شف،  بامبا 
در��شة تحليلية تقويمية، ر�شالة ماج�شتير غير من�شورة مركز 
�لعالمية،  �إفريقيا  جامعة  �الإفريقية،  و�لدر��شات  �لبحوث 

2002، �س )41-40(.
)3(  كالو حامدو، مظاهر تغريب �لتعليم في �شاحل �لعاج و�شبل 
ماج�شتير  ر�شالة  �الإ�شامية،  �لتربية  منظور  في  معالجتها 
غير من�شورة، بمكتبة �لجامعة �الإ�شامية بالمدينة �لمنورة، 
�س98. ينظر كذلك: .57 علي، توري: �أثر �ال�شتعمار �لفرن�شي 

على �لتعليم �الإ�شامي، م�شدر �شابق، �س5.

�لرحم���ن �الأخ�شري، متن )�لع�شماوية(، و)�لر�شالة( البن 
�أب���ي زيد �لقيرو�ن���ي، )�أقرب �لم�شالك �إل���ى مذهب �الإمام 
مالك( الأحمد بن محمد ب���ن �أحمد �لدردير، )فتح �لجو�د 
في �ش���رح �الإر�ش���اد(، )مخت�ش���ر خليل( لل�شي���خ خليل بن 

�إ�شحاق، )�لمدونة �لكبرى( ل�شحنون.
م���ادة �أ�س����ل �لفقه: وتحت���وي على �لكت���ب �لتالية: 

)�لورقات( الأبي �لمعالي �لجويني، )�الأم( لل�شافعي. 
�لتالي���ة:  �لكت���ب  وت�شم���ل  �لعربي���ة:  �للغ���ة  م���ادة 
)مق�شورة( �بن دري���د، )ديو�ن �لو�شائل �لمتقبلة في مدح 
�لنب���ي �شل���ى �هلل علي���ه و�شلم( ، )ني���ل �الأماني ف���ي �شرح 
�لتهان���ي( �لم�شهور ب »�لد�لية« لليو�شي، )�لمقامات( الأبي 
�لقا�ش���م بن علي �لحريري �لب�ش���ري، )�لمعلقات �ل�شبع(، 
)مي���ز�ن �لذهب( الأحم���د �لها�شمي، )�لجوه���ر �لمكنون( 

لعبد �لرحمن �الأخ�شري.
م���ادة ق��ع���د �للغ���ة �لعربية: مت���ن )�الآجرومية( 
البن �آج���روم �ل�شنهاجي، )ملحة �الإع���ر�ب( الأبي �لقا�شم 
ب���ن عل���ي �لحري���ري �لب�ش���ري، )تحف���ة �الأحب���اب وطرفة 
�الأ�شح���اب( لاإم���ام محمد ب���ن عمر �لح�شرم���ي، )قطر 
�لن���دى وبّل �ل�ش���دى( البن ه�شام �الأن�ش���اري، )�ألفية �بن 
مال���ك( لبدر �لدي���ن �بن مال���ك، و )المية �الأفع���ال( لبدر 

�لدين �بن مالك.
م���ادة تف�سي���ر �لقر�آن: )تف�شي���ر �لجالين( لجال 
�لدين �ل�شيوط���ي وجال �لدين �لمحلى، )حا�شية �ل�شاوي 

على تف�شير �لجالين( لل�شيخ �أحمد �ل�شاوي �لمالكي.
مادة فقه �لحديث: )�ألفية �لحديث( لجال �لدين 

�ل�شيوطي، )�شحيح �لبخاري(، )�شحيح م�شلم(.
عندم���ا ب���د�أت مظاهر �ل�شع���ف تبدو عل���ى �لمد�ر�س 
�الإ�شامي���ة �لمتمثل���ة في )�لكتاتي���ب(، ب�شب���ب �لتطور�ت 
�لزمني���ة �أو �لتحديات �ل�شيا�شي���ة و�لع�شرية، طلعت �شم�س 
نم���وذج �آخ���ر م���ن �لتعلي���م، وهو م���ا ُيع���رف حالّي���ًا با�شم 
»�لمدر�شة«، وكان من �أو�ئل م���ن عمد �إلى �إن�شاء موؤ�ش�شات 
تعليمي���ة على هذ� �لنظ���ام في كوت ديف���و�ر: �ل�شيخ �لحاج 
كابين���ي جابي في مدينة )بو�ك���ي()4(، و�ل�شيخ �أحمد حماه 

)4(  مدينة بو�كي: هي ثاني �أكبر مدينة في كوت ديفو�ر، تقع في 
�لن�شف �ل�شمالي للباد، وهي �لمنطقة �لح�شرية �لرئي�شية 
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�هلل يتب���اري ف���ي �أبيدج���ان �لعا�شم���ة، و�ل�شي���خ تيجان باه 
موؤ�ش�س )مدر�شة �لتهذيب �الإ�شامي()1(.

3- �لمد�ر�ض في �لعالم �لتعليمي �لإيف��ري:
وم���ع �لتغيي���ر �لبيئ���ي و�لبني���وي و�الإد�ري �لملمو����س 
من )بن���اء قاعات د�ر�شي���ة، ومقاعد، و�شب���ور�ت، ومكاتب 
�أّن و�ش���ع �لمد�ر����س �الإ�شامي���ة �لتقليدي���ة  �إال  �إد�ري���ة(؛ 
�لمعروف���ة ب�)َمْدَر�َشة( ل���م يختلف ع���ن �شابقتها من حيث 
�له���دف و�لمنهج و�لم�شم���ون؛ �إذ ما ز�لت تل���ك �لمد�ر�س 
م�شطبغة ب�شبغة )�لكتاتي���ب( من حيث هدفها �لمقت�شر 
عل���ى تعلي���م �لدي���ن �لحني���ف، وه���ذ� ماح���ظ ف���ي جميع 
مقرر�تها ومود�ها �لتعليمية، مثل: �لقر�آن و�لحديث و�لنحو 
و�ل�ش���رف و�لباغة و�لعرو����س، �إال �أنها تميزت عن �الأولى 
باإ�شاف���ة تعليم �للغ���ة �لفرن�شية كمادة د�ر�شي���ة �ختيارية، 
فل���ذ� قّل م���ن �لطاب َمن يول���ون مادة �لفرن�شي���ة �هتمامًا 

كبيرً�)2(.
�أم���ا �لمد�ر����س �الإ�شامي���ة �لمعا�ش���رة؛ فه���ي حديثة 
�ل�ش���اأن- كما يب���دو من م�شّماه���ا- في �لمجتم���ع �لتعليمي 
�الإيف���و�ري، وه���ي ولي���دة �لحاج���ة، حي���ث �أُن�شئ���ت لتلّب���ي 
وت�شّح���ح �لق�شور �لملمو�س في �لنوعين �ل�شابقين: ق�شور 
�لبعد و�لهام�شية في �لمجتمع �لتعليمي، وق�شور �لعجز في 
�إخر�ج ثمر�ت �أو مخرج���ات تتحّلى بالقيم �لدينية، وقادرة 
ف���ي �لوقت نف�شه عل���ى �لم�شاهمة في تنمي���ة مجتمعهم من 

جميع �لنو�حي �القت�شادية و�لتنموية.
وعل���ى �شبيل �لبحث ع���ن نمٍط تعليم���ي ر�شين ير�شي 
�لجميع، ويلبي �لهدف �لمن�شود، ظهرت �أنماط مختلفة من 
�لمد�ر�س في �لعالم �لتعليمي �الإيفو�ري، يمكن تق�سيمها 

وت�سنيفها ح�سب مناهجها �إلى: 
�لتعلي���م  ذ�ت  �لمد�ر����ض  �لأول:  �ل�سن���ف  �أ- 

�لمزدوج �لم�سّمى ب�)فر�نك� عرب(: 

في �إقليم بو�كي في مقاطعة فيل دو باند�ما.
)1(  ينظر: بامبا يو�شف، م�شكات �لتعليم �الإ�شامي في �شاحل 

�لعاج، م�شدر �شابق، �س30.
�شاحل  في  �لتعليم  تغريب  مظاهر  ح��ام��دو،  كالو  ينظر:    )2(
�الإ�شامية، ر�شالة  �لتربية  �لعاج و�شبل معالجتها في منظور 
ماج�شتير غير من�شورة، بمكتبة �لجامعة �الإ�شامية بالمدينة 

�لمنورة، �س98.

وهي تلك �لمد�ر�س �لتي يكون �لتعليم فيها مختلطًا 
ومق�ّشمًا بين تعليم �للغة �لفرن�شية و�لتعليم �الإ�شامي، 
�إال �أن���ه في هذ� �ل�شن���ف يعلو عليه �لتعلي���م �الإ�شامي 
)باللغ���ة �لعربي���ة(، حيث يتم توفير �لم���و�د �الإ�شامية 
�شباح���ًا، وينوب عنه���ا �لتعليم �لفرن�ش���ي- �أي �لمنهج 
�لر�شمي- م�شاء، بن�شبة متقاربة في عدد �ل�شاعات، مع 
�لتو�شع قليًا في �لتعليم �الإ�شامي وكثرة عدد �شاعاته. 
و�لهدف منها منح �لمتخرج �لقدرة على �لمخاطبة 
باللغ���ة �لفرن�شي���ة لكونها »لغة ر�شمية«، م���ع �لتو�شع في 
تعليم �لقيم �لدينية و�كت�شاب بع�س �لمعارف �لدنيوية، 
وه���ي ح���ال �أغل���ب �لمد�ر�س عل���ى �ل�شاح���ة �الإيفو�رية 

حالّيًا.
مجمل �لكام: �إّن هذ� �ل�شنف من �لدر��شة مع ما 
في���ه من عنا�شر قوة فاإنه ال يخلو من عنا�شر �لق�شور، 

ومنها:
- ع���دم �لقدرة على تاأهيل �لمتخ���رج تاأهيًا فّعااًل 
وكافي���ًا؛ الأّن �لهدف منها لي����س تاأهيل �لمتخرج تاأهيًا 
كام���ًا، بحي���ث ي�شتطيع خو����س �لم�شابق���ات �لوطنية، 
مث���ل: �لم�شابق���ة �لوطني���ة لاإد�ريي���ن ENA �أو م���ا 
�أ�شبهه���ا، كم���ا �أن���ه لي����س ولم يك���ن �لهدف م���ن تعليم 
�للغة �لفرن�شية تاأهي���ل �لطالب �أو �لتلميذ ليكون موؤهًا 

للتنمية �لوطنية.
- هيمنة �للغة �لعربية وتعليمها، من �لموؤ�خذ�ت 
عل���ى هذ� �ل�شنف م���ن �لمدر��س: رف���ع درجة تعليم 

هناك عوامل ساهمت بشكٍل 
مباشر في حفظ اللغة العربية 

ونشرها في كوت ديفوار، 
على الرغم من التحديات 

التي واجهتها، وهي عوامل 
دينية، واجتماعية، وتجارية، 

والعوامل التعليمية
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�للغ���ة �لعربي���ة بن�ش���ب متفاوتة، و�لتركي���ز عليها في 
مجتم���ٍع �للغ���ة �لر�شمي���ة في���ه ه���ي �لفرن�شي���ة، مما 
يعوق جمي���ع و�شائل �الندماج �لمهن���ي �أمام �لمتعّلم، 
فيبقى �لح���ّل �لوحيد لديه �لعمل ف���ي مجال �الإمامة 

�أو �لدعوة.
- كم���ا يمكن �أن يوؤخذ عليه���ا تعليمها �للغة �لعربية 
للمتعلمين بو�شفها »لغة �أولى« بدل تعليمها »لغة ثانية«: 
�إذ �إّن تعليم �للغة- �أّيًا ما كانت- في �الآونة �الأخيرة يتبع 
���ة مبنية على �أهد�ف و�شو�بط، فهو  �أُ�ش�شًا علمية خا�شّ
�إم���ا للناطقين به���ا )كلغة �أُّم(، و�إم���ا للناطقين بغيرها 
)�أي: لغ���ة ثاني���ة �أو لغة �أجنبية(، فتعلي���م �للغة �لعربية 
في مجتمعنا كلغة �الأولى �أو لغة ر�شمية ُيرى فيه نوع من 

�لق�شور. 
- ع���دم �عتر�ف �لحكوم���ة �الإيفو�رية بال�شهاد�ت؛ 

وهذ� قد يرجع �إلى عاملين �أ�شا�شيين:
�أحدهم���ا: ع���دم رغب���ة �لحكوم���ة ف���ي �العتر�ف 

بالمد�ر�س ذ�ت �لتعليم �الإ�شامي.
 ثاني���اً: ع���دم رغبة �لمديرين ت�شجي���ل مد�ر�شهم 
تح���ت �لحكوم���ة نظرً� للمعايي���ر �أو �ل�ش���روط �لمطلوب 
منهم �لوفاء بها، ويرى بع�شهم �أّن هذ� �لتعامل قد يحّد 

من َدور �للغة �لعربية وي�شيع به َدور �الإ�شام.
لك���ن ال يخلو هذ� �لنم���ط من �لتعلي���م من جو�نب 

قوة، ومنها: 
- تاأهي���ل �لمتعل���م تاأهي���ًا كام���ًا ف���ي �لمج���ال 

�الإ�شامي.
- منحه �لكمي���ة �لكافية من �لمف���رد�ت و�لقو�عد 
�لنحوي���ة �لفرن�شي���ة، تمك���ن �لمتعل���م و�لخري���ج م���ن 
�لحديث باللغة �لفرن�شية مع من حوله، و�إبر�ز ما يجول 

في خاطره، ولو بتمكن محدود.
�لمهيم���ن  �لمد�ر����ض  �لثان���ي:  �ل�سن���ف  ب- 
و�لمعروف���ة  �لفرن�سي���ة  �ل�سبغ���ة  عليه���ا 

)بالمد�ر�ض ذ�ت �لتعليم �لمزدوج(: 
ن�شاأ هذ� �لنوع م���ن �لمد�ر�س عقب �تفاقية مبرمة 
بين �لمجل�س �الإ�شامي �الإيفو�ري و�لحكومة �الإيفو�رية 
في ع���ام 1994م، وقد كانت قبلها حكرً� على �لمد�ر�س 
�لتب�شيري���ة �لن�شر�ني���ة، وبموجب �لق���ر�ر �لوز�ري ذي 

وغيره���ا  مار����س 1966م،  ل�شه���ر   123-66° �لرق���م: 
م���ن �لق���ر�ر�ت �لخا�ش���ة بتنظي���م �لتعلي���م �لديني في 
�لموؤ�ش�شات �لتعليمية)1(، وعوملت �لمد�ر�س �الإ�شامية 
معاملة �لمد�ر�س �لتب�شيرية من حيث �لو�شع �لقانوني، 
لك���ن ما ياح���ظ بين هاتي���ن �لمدر�شتين م���ن �لفروق 
�ل�شكلي���ة و�لتنظيم���ة كبي���رة، حيث ��شتط���اع �لقائمون 
على �لمد�ر����س �لتب�شيرية تحقي���ق �ال�شتقر�ر و�لجدية 
و�المتي���از، مما يحمل ويدفع كّم���ًا هائًا من �لم�شلمين 
ف���ي �لمجتمع �الإيف���و�ري �إلى ت�شجي���ل �أبنائهم في تلك 
�لمد�ر�س �أمًا في نيل �أبنائهم �لرقي و�لتلقي �لمعرفي 

في بيئة معرفية جاهزة و�شليمة. 
لكن م���ع ما يحمله ه���ذ� �لنمط م���ن �لمد�ر�س في 
طياته���ا م���ن حلول ثوري���ة، فاإنها تحم���ل جو�نب ق�شور 
وجو�نب قوة، ومن ج��نب �لق�س�ر للمد�ر�ض ذ�ت 

�لتعليم �لمزدوج ما ياأتي: 
�لفرن�ش���ي  و�لتعلي���م  �لفرن�شي���ة  �للغ���ة  هيمن���ة   -
هيمن���ًة �شامل���ة على �لمنه���ج �لتعليمي، فه���ذ� �ل�شنف 
م���ن �لمد�ر����س مع حفاظها عل���ى تعليم �لقي���م �لدينية 
�الإ�شامي���ة؛ فاإنها تعطي �الأولوي���ة للتعليم �لفرن�شي، �أو 
بعب���ارة �أخ���رى للمنهج، وم���ن تلك �لمد�ر����س »مدر�شة 

�قر�أ« باأبيدجان.
�لمج���ال  ف���ي  �لمتخرجي���ن  م�شت���وى  �شع���ف   -

�الإ�شامي.
- �شعف م�شتو�هم �لتعبيري باللغة �لعربية.

وج��نب �لق�ة؛ يمكن ح�سرها فيما ياأتي:
- �العتر�ف �لحكومي. 

- قابلية �ندماج �لمتخرج في �لمجتمع �لمهني.
- بيئة تعليمة محترمة بح�شب معايير �لجودة.

- قدرته على �الإر�شاد و�لموعظة باللغة �لفرن�شية.
كّل ه���ذه �لعنا�ش���ر �أ�شهم���ت م���ن بعي���ٍد �أو قري���ب 
ف���ي �إثب���ات مكانة �للغ���ة �لعربية ون�شرها ف���ي �لمجتمع 
�الإيف���و�ري، فف���ي �لقديم كان م���ن �لم�شتحيل �أن تقابل 

 J.B. Blaise J. Mourgeon: lois et decrets  )1(
de Cote d’Ivoire Bordeaux – Paris, imprim-
كوليبالي  ع��ن  نقًا   .erie Delmas 1970, p.505

الن�شني-
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رج���ًا م�شلم���ًا ويعجز عن ق���ر�ءة �لق���ر�آن؛ حيث كانت 
�الأ�شر �لم�شلم���ة تفر�س على �أبنائها تعّلم مبادئ �لدين 
وخت���م قر�ءة �لقر�آن قبل �ل�شماح لهم بتعّلم �أمور �لدنيا 

و�لتجارة �أو �أموٍر �أخرى.
الخاتمة:

كم���ا �شب���ق �لحدي���ث عن���ه؛ ف���اإّن �للغ���ة �لعربية 
ف���ي كوت ديف���و�ر قبل دخ���ول �ال�شتعم���ار كانت تحتّل 
مكان���ًة عالي���ة باعتبارها �للغ���ة �لر�شمي���ة، ُت�شتخدم 
ف���ي �أكبر �لوظائف و�ل�ش���وؤون �لدينية، لكن مع دخول 
�لم�شتعِمرين �شهدت �للغة �لعربية عاّمة، وتعليم �للغة 
�لعربية في كوت ديفو�ر خ�شو�شًا، توجيهات �شيا�شية 
لغوية متعددة، تمّثلت حينًا في خطو�ت �شيا�شية، وفي 
حيٍن �آخر في قر�ر�ٍت قانونية، تمثلت �شيا�شة �لتعاي�س 
�للغوي، و�لتي مّكنت للغة �لفرن�شية وجودً� �إلى جانب 

�للغة �لعربية.
وبعد �أن ��شتقر وتمّكن، �شرع �لم�شتعِمر في ت�شميم 
�شل�شلة من �لقر�ر�ت و�لقو�نين، و�الأنظمة تتعلق بتو�شيع 

د�ئرة �لقيود على ��شتخد�م �للغة �لعربية وتعليمها.
وق���د �شاه���م كّل ه���ذ� ف���ي تحقي���ق �شيا�ش���ة لغوية 
�شامل���ة، خططته���ا م�شبق���ًا �إد�رة �ال�شتعم���ار، وذل���ك 
لتعزي���ز لغتها وهيمنته���ا، ومحاول���ة فرنكفونية �لعديد 
م���ن م�شتعمر�تها، كما ه���و مبّين ف���ي مقتطف �لحاكم 
�لعام، ذي �لرقم )1( ماي���و )1924م(، مفاده: »يجب 
�أن ُتفر����س �لفرن�شي���ة على �أكبر عدد م���ن �لمو�طنين، 
و�أن ُت�شتخ���دم كلغة �شائرة وم�شترك���ة بين �شكان جميع 
�أنحاء غرب �إفريقيا �لفرنكفونية... ويلزم در��شتها في 
�لم�شتقبل على �لقادة �لمحليين،... وعليه يلزم علينا �أن 
نن�شر �للغة �لفرن�شية �لمخاطبة على هذ� �ل�شطح، حتى 
ال يبق���ى و�د �إال هيمنا عليه، وال نلتقي في �لقرى �لنائية 
زعماء محليي���ن وزمرة من �ل�شك���ان �الأ�شليين قادرين 
على �لمحادث���ة باللغة �لفرن�شية دون �دعاء �أكاديمي... 
�أكثرو� من بناء �لمد�ر����س �الإعد�دية، و�شاعدو� معظم 
�الأطف���ال عل���ى �لمحادث���ة باللغ���ة �لفرن�شي���ة«)1(، وبعد 

 Extrait de la circulaire du 1er mai 1924 - )1(
du Gouverneur Général

ه���ذ� �ال�شتثم���ار �لب�ش���ري و�لم���ادي �لهائ���ل م���ن ِقبل 
�ال�شتعم���ار؛ ر�أى �لد�ر�ش���ون و�لمهتم���ون بق�شايا �للغة 
�لعربي���ة �أنف�َشهم مهّم�شين ومهملي���ن، بعد �أن كانو� في 
مكانة مرموقة، جل�شاء �لملوك وم�شت�شاريهم في �الأمور 

�لدينية و�لدنيوية.
وف���ي ع���ام )1960م( �أُعلن���ت كوت ديف���و�ر دولًة 
م�شتقل���ًة، وه���ذ� �الإعان �عتب���ره �ل�شع���ب �الإيفو�ري 
�لم�شتعَم���ر رمز �نطاٍق نحو �لحري���ة؛ بطبيعة �لحال 
نهاي���ة وج���ود �لم�شتعمري���ن وبد�ي���ة عه���د �شيا�ش���ي 
جدي���د، �أّدى ب�شكٍل رئي�شي �إلى تولية �الأمور لم�شوؤولين 
محليي���ن، لك���ن ما ُيوؤ�ش���ف له �أن���ه ت���ّم �ختيارهم في 
�لغال���ب من ِقب���ل �لم�شتعِمر قبل مغادرت���ه، مما يعني 
�أنه م���ن �لطبيعي �أن يك���ون للم�شتعِمر وج���ود معنوي، 
ورجال يعمل���ون لتحقيق م�شالحهم، وه���ذ� ما يوؤكده 
�لكات���ب �ل�شنغالي �إي���ف ِدي�َشار عندما تن���اول ح�شور 
�لم�شتعِمري���ن وَدورهم في �لمجتم���ع �الإفريقي، حيث 
�أّك���د �أّن: »�لبي����س ال يز�لون في �إفريقي���ا، وال يز�لون 
يقوم���ون بَدور مهّم في �لنظام، لق���د تخّلو عن �لحكم 
عل���ى �الأقّل في �لظاهر، لك���ن وجودهم ال يز�ل عامًا 
بارًز�، �إن لم نقل �أ�شا�شّي���ًا في مختلف �الإد�ر�ت، فهم 
يوؤثرون على �شيا�ش���ة �ال�شتير�د و�لت�شدير، ويمتلكون 
ويديرون �أكب���ر �لبيوتات �لتجارية ن�شاًطا، �أما �لتربية 
و�لن�شاط���ات �لثقافية و�الجتماعية؛ فاإنها ال تز�ل كما 

كانت في �ل�شابق مرتبطة بهم«)2(. 
ولم تهتّم �لحكومة بد�ر�شي �للغة �لعربية ومد�ر�س 
تعليم �للغة �لعربية �إال في عام 1990م، لياحظو� نوعًا 
من �لتغيير، وق���د تجّلى �أ�شا�شًا في جانٍب �شّيق يخت�ّس 
باالعت���ر�ف �لجزئ���ي، ومن جان���ٍب �آخر ف���ي جملة من 
�لمعاهد�ت لم تفارق �الأور�ق حتى �الآن ب�شكٍل ماحظ، 
بمعن���ى �أّن �العت���ر�ف خ�ّس �لجان���ب �لفرن�شي وهّم�س 
�لط���رف �الآخ���ر �لذي ه���و تعلي���م �للغة �لعربي���ة، وتلك 
�لقر�ر�ت نف�شها هي �لت���ي �أثرت على جميع �ل�شيا�شات 

�للغوية �لمر�شومة لهذ� �لغر�س حتى �ليوم �

)2(  �شاتي مهدي، �للغة �لعربية و�شر�ع �لثقافات في �ل�شنغال، 
مجلة در��شات �إفريقية، �لعدد �لثاني ع�شر، 2004م.
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أهم األحداث

العا�سمة  في  هجمات  تحبط  ديفوار  كوت   ■
التجارية اأبيدجان:

وهيئ���ة  ديف���و�ر  ك���وت  ف���ي  �ل�شلط���ات  �أحبط���ت 
�ال�شتخب���ار�ت �لفرن�شية �شل�شلًة م���ن �لهجمات ��شتهدفت 
فندق���ًا وقاعدًة ع�شكري���ة فرن�شية في �لعا�شم���ة �لتجارية 
�أبيدج���ان، طبق���ًا لما ذك���ره موق���ع ��شتخبار�ت���ي �إفريقي 
)�إفريقي���ا �إنتليجن�س(. وقالت وكال���ة »بلومبرج« �إّن فندق 
»نوفوتي���ل«، �لذي تملك���ه �شركة »�أكور �إ�س.�إي���ه« �لفرن�شية 
متعددة �لجن�شيات و�لو�قع ف���ي منطقة »باتو« �لتجارية، 
ك���ان و�حدً� من �لمو�ق���ع �لتي ��شتهدفته���ا جماعة »كتيبة 
ما�شين���ا«، وهي جماعة لها �ش���ات بتنظيم �لقاعدة �لذي 

يعمل في مالي وبوركينا فا�شو.
وكالة »بلومبرج«- 2019/6/13م

في  اآخرين   16 واإ�سابة  اأ�سخا�ض   8 مقتل   ■
انفجارين بالعا�سمة ال�سومالية:

�أعلن���ت م�ش���ادر �شحي���ة �شومالي���ة مقت���ل ثماني���ة 
�أ�شخا����س و�إ�شاب���ة 16 �آخرين، ف���ي �نفجاري���ن وقَعا في 
�لعا�شم���ة مقدي�شيو، وقع �النفجار �الأول بالقرب من مقّر 
مجل����س �ل�شع���ب �ل�شومال���ي، ونجم عن �شي���ارٍة مفخخة 
�أطلق���ت �لقو�ت �الأمنية �لنار عليه���ا قبل تفجيرها، بينما 
��شته���دف �النفج���ار �لثان���ي نقط���ة تفتي�س لق���و�ت جهاز 
�لمخاب���ر�ت و�الأم���ن �لقوم���ي ت���وؤدي �إلى مط���ار مقدي�شو 

�لدولي.
موقع �ل�شومال �لجديد �الإخباري– 2019/6/16م

ت�سكيل حكومة جديدة في جنوب اإفريقيا   ■
وبعدد وزراء اأقل:

�أعل���ن رئي�س جن���وب �إفريقيا �شيري���ل ر�مافوز� ت�شكيل 
حكوم���ة جدي���دة، مع خف�س ع���دد �لوزر�ء م���ن 36 �إلى 28 
وزيرً� لمعالج���ة »�النتفاخ �لحكوم���ي«. و�أعلن ر�مافوز� عن 
حكومت���ه �لجدي���دة بع���د �أن قاد حزب���ه »�لموؤتم���ر �لوطني 
�الإفريق���ي« �لحاكم �إلى �لفوز ف���ي »�النتخابات« �لتي جرت 

في وقت �شابق من �شهر مايو.
فرن�س بر�س- 2019/5/30م

يتعهد  ثانية  لوالية  تن�سيبه  بعد  بخاري   ■
بالق�ساء على الف�ساد وانعدام االأمن في نيجيريا:

د �لرئي�س �لنيجي���ري محمد بخاري بالق�شاء على  تعَهّ
�نع���د�م �الأمن و�لف�شاد �لم�شت�شري في �لباد، وذلك خال 
حف���ل تن�شيبه لوالية ثانية في �أبوج���ا، بعد ثاثة �أ�شهر من 

�النتخابات �لتي �أُجريت في فبر�ير �لما�شي. 
فرن�س بر�س- 2019/5/30م

على  عرقي  هجوم  في  �سخ�سًا   95 مقتل   ■
قرية بو�سط مالي:

ُقت���ل 95 �شخ�شًا على �الأقل ف���ي قرية �شوبان، بمنطقة 
كون���دو و�ش���ط مال���ي، و�لت���ي تقطنه���ا مجموع���ة »دوغون« 
�لعرقية، ف���ي هجوم عرقي �شّنه م�شلحون خال �لليل، وفق 

ما �أفاد م�شوؤول محلي وم�شدر �أمني. 
فرن�س بر�س- 2019/6/11م
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�لمجموع���ة، و�لتي �نعق���دت �ل�شبت بالعا�شم���ة �لنيجيرية 
�أبوجا.

وكالة بانا بر�س- 2019/7/2م

■ اإثيوبيا تزرع اأكثر من 350 مليون �سجرة في 
يوم واحد:

زرع �الإثيوبي���ون �أكثر م���ن 350 مليون �شج���رة في يوٍم 
و�ح���د، ح�شبم���ا ذكر م�شوؤول���ون حكوميون، فيم���ا يعتبرونه 

رقمًا قيا�شيًا عالميًا.
وف���ي هذ� �ل�ش���دد؛ �أ�شار �لدكتور غيتاه���ون ميكوريا، 
وزي���ر �البتك���ار و�لتكنولوجيا، �إل���ى �أّن 353 ملي���ون �شجرة 
ُزرع���ت خ���ال ي���وم �الثني���ن 29 من �شه���ر يولي���و 2019م، 
متجاوزي���ن �لهدف �الأولّي �لقا�شي بزرع 200 مليون �شجرة 

في يوم و�حد.
�أم���ا مكتب رئي����س �لوزر�ء �الإثيوبي، �آب���ي �أحمد، فغّرد 
على موق���ع تويتر �شباح �الثني���ن: �أّن »�إثيوبي���ا �ليوم ت�شعى 
�إل���ى ك�ش���ر �لرقم �لقيا�ش���ي �لعالمي يدً� بيد م���ن �أجل �إرث 

�أخ�شر«.
و�لجدي���ر بالذك���ر �أّن �إثيوبي���ا تخو����س حمل���ًة لزرع 4 

مليار�ت �شجرة ما بين مايو و�أكتوبر. 
وه���ذه �لمب���ادرة هي ج���زٌء من خط���ة رئي����س �لوزر�ء 
�الإثيوب���ي �لهادف���ة �إل���ى �إحياء م�شه���د �لطبيعة ف���ي �لبلد؛ 
�لتي قال خب���ر�ء �إنها تنح�شر ب�شرعة جر�ء �قتاع �لغابات 

و�لتغّير �لمناخي.
وحت���ى �الآن؛ ت���ّم �شت���ل 2،6 ملي���ار �شجرة ف���ي معظم 
�أج���ز�ء �لبل���د �لو�ق���ع ف���ي �ش���رق �إفريقي���ا، وف���ق م���ا ذكر 

م�شوؤولون زر�عيون.
و��شتنادً� �إل���ى منظمة »�إفريقا ف���ارم«، �لم�شاِهمة في 
�إد�رة �لغاب���ات باإثيوبيا، فاإّن �لغاب���ات تغطي �ليوم م�شاحًة 
تق���ّل ع���ن 4% من كّل �أر��ش���ي �لبلد، وهذ� تر�ج���ٌع حاّد عن 

رقعة �لغابات �لبالغة حو�لى 30% في �لقرن �لتا�شع ع�شر.
�شحيفة �إندبندنت– 2019/7/31م

هجوم  جراء  �سرطيين   10 واإ�سابة  ■ م�سرع 
�سّنه االنف�ساليون في الكاميرون:

�أعلن���ت حكوم���ة �لكامي���رون م�ش���رع �أربع���ة �شب���اط 
و�إ�شابة �شتة �آخرين جر�ء هجوم بقنبلة �شّنه �النف�شاليون 
بالمنطقة �لناطقة باللغة �الإنجليزية جنوب غربي �لباد. 

�شبكة »يورونيوز«- 2019/6/18م

االإث��ي��وب��ي  الجي�ض  اأرك����ان  رئي�ض  مقتل   ■
ورئي�ض والية اأمهرة في »محاولة انقالب« فا�سلة:

ق���ال مكتب رئي�س �ل���وزر�ء �الإثيوب���ي: �إّن رئي�س �أركان 
�لجي�س ورئي����س والية �أمهرة �ل�شمالية ُقت���َا في هجوَمين، 
بالت���و�زي مع تنفيذ جنر�ل محاولة �نقاب لا�شتياء على 
�ل�شلط���ة في والية �أمه���رة. و�أعلنت �لمتحدث���ة با�شم رئي�س 
�لوزر�ء �الإثيوبي �آبي �أحمد: �أّن »فرقة �غتيال« بقيادة رئي�س 
�الأمن في �أمهرة »�أ�شامينو ت�شيج« هي من تقف ور�ء محاولة 

�النقاب �لفا�شلة.
فرن�س24- 2019/6/23م

ب�ساأن  اأوروب���ي���ة  ات��ه��ام��ات  تنفي  روان����دا   ■
انتهاكات لحقوق االإن�سان:

نفى �لرئي�س �لرو�ندي بول كيجامي �التهامات �لتي ت�شمنها 
�لتقري���ر �الأخي���ر �ل�شادر ع���ن �التح���اد �الأوروبي، ب�ش���اأن وجود 
�نتهاك���ات خطيرة لحق���وق �الإن�شان في رو�ن���د�، وو�شف كاجامي 

�التهامات �لتي ت�شمنها �لتقرير باأنها �تهامات »�شخيفة«. 
فرن�س24- 2019/6/236م

■ روؤ�ساء دول االإيكوا�ض ي�سادقون على عملة 
موحدة بغرب اإفريقيا:

�ش���ادق ق���ادة �لمجموع���ة �القت�شادي���ة ل���دول غ���رب 
�إفريقي���ا »�الإيكو�����س« على »�إيك���و« كا�شم للعمل���ة �لموحدة 
�لت���ي ياأمل���ون �إن�شاءه���ا بدءً� م���ن ع���ام 2020م، جاء ذلك 
في �الإع���ان �لختامي للقمة �ل�55 لروؤ�ش���اء دول وحكومات 
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�شخ����س �شيو�جهون نق�ش���ًا كارثيًا في �لو�شول �إل���ى �لغذ�ء«، 
وهي �لمرحلة �لخام�شة ح�شب �لت�شنيف.

كذل���ك يو�ج���ه حو�ل���ي 1،82 ملي���ون من مو�طن���ي �لبلد 
مرحل���ة »حال���ة �لط���و�رئ«- �أو �لمرحل���ة �لر�بعة م���ن �الأزمة 
�لغذ�ئي���ة، وُي�شّن���ف 5،12 مايي���ن �شخ����س بتوق���ع و�شولهم 

للمرحلة �لثالثة من �أزمة �نعد�م �لغذ�ء.
ويق�ّشم �لت�شنيف �لدولي لم�شتويات �الأمن �لغذ�ئي �شدة 
حاالت �لطو�رئ �لغذ�ئية �إلى خم�س مر�حل: �الأولى تمّثل �لحّد 
�الأدن���ى من �شدة �الأزم���ة، بينما تعتبر �لمرحل���ة �لخام�شة هي 

�لحّد �الأعلى �أو �لم�شتوى »�لكارثي«.
وي�شاع���د برنامج �الأغذية �لعالم���ي 2،77 مليون �شخ�س 
ف���ي جنوب �ل�شود�ن، م���ع ترتيبه لخطط الحق���ة الإ�شافة 5.1 
مايين �شخ�س بحلول دي�شمب���ر، ��شتجابًة للزيادة �لمو�شمية 

�لمتوقعة في �الحتياجات.
موقع �أخبار �الأمم �لمتحدة على �الإنترنت– 2019/6/14م
مقاعد  غ���ادروا  طفل  مليون   1.9 م��ن  اأك��ث��ر   ■
الدرا�سة، ب�سبب ت�ساعد الهجمات على المدار�ض في 

غرب اإفريقيا وو�سطها:
تقري���ر تحذيري جدي���د من منظم���ة �ليوني�ش���ف، �شدر 
�ليوم �لجمعة 23 �أغ�شط�س، يقول �إّن �أكثر من 1.9 مليون طفل 
�أُجبرو� على ترك �لمد�ر�س في غرب �إفريقيا وو�شطها، ب�شبب 
ت�شاعد �لهجمات وتهديد�ت �لعنف �لموجهة �شّد �لتعليم، في 

جميع �أنحاء هذ� �لجزء من �لعالم.
وح�ش���ب بيان���ات �لمنظم���ة �الأممي���ة، �لمعني���ة برعاي���ة 
�لطفول���ة ورفاهه���ا، ت���ّم �إغ���اق م���ا مجموع���ه 9 �آالف و272 
مدر�ش���ة )ف���ي بوركين���ا فا�شو و�لكامي���رون وت�ش���اد وجمهورية 
�إفريقي���ا �لو�شط���ى وجمهوري���ة �لكونغ���و �لديمقر�طي���ة ومالي 
و�لنيج���ر ونيجيري���ا( نتيجًة النع���د�م �الأمن. تغط���ي �لبيانات 
�لفت���رة �لممتدة حت���ى حزير�ن/يونيو 2019م، مم���ا يعني �أّن 
عدد �لمد�ر�س �لمغلقة يمّثل ثاثة �أ�شعاف �لعدد �لم�شجل في 

نهاية عام 2017م.
ويحّذر �لتقرير �الأممي بعنو�ن »�لتعليم تحت �لتهديد في 
غرب وو�ش���ط �إفريقيا« من �أّن �ال�شته���د�ف �لمتعمد للمد�ر�س 
و�لط���اب و�لمدر�شي���ن يكت�شح �لمنطق���ة باأ�شرها، مما يحرم 
�الأطفال من حقهم في �لتعلم، ويوؤثر على حياتهم وم�شتقبلهم.
موقع �أخبار �الأمم �لمتحدة على �الإنترنت– 2019/8/23م

لزيادة  وتخطط   %9 ن��م��ّوًا  تتوقع  اإثيوبيا   ■
االإنفاق في 2019-2020م:

�شّرح وزير �لمالية �الإثيوبي �أحمد �شيدي باأنه من �لمتوقع 
�أن ينمو �القت�ش���اد 9% في 2019- 2020م، وذلك في معر�س 
تقديمه خططًا لزيادة �الإنفاق باأح���د �أ�شرع �القت�شاد�ت نمّوً� 

في �إفريقيا.
و�قت���رح �أحم���د �إنفاق���ًا حكوميًا يبل���غ 386،9 ملي���ار بير 
)13،48 ملي���ار دوالر( لل�شنة �لمالي���ة 2019-2020م، وهو ما 
�شيزي���د في حالة �إقر�ره 12% فوق رق���م 2018-2019م �لبالغ 

346.9 مليار بير.
وق���ال ولي���ام د�في�شون �لمحل���ل لدى مجموع���ة �الأزمات 
�لدولي���ة في بروك�ش���ل: �إّن �أهد�ف �لنمو تت�ش���م بالطموح. كان 
�شن���دوق �لنقد �لدولي توقع ف���ي �أبريل ني�شان نم���و �القت�شاد 

�الإثيوبي 7.7% في 2019م.
وكالة رويترز– 2019/6/11م
7 ماليين �سخ�ض ب�جنوب ال�سودان يواجهون   ■

المجاعة وانعدام االأمن الغذائي:
ح���ّذرت ثاث وكاالت تابعة لاأم���م �لمتحدة من �أّن %61 
م���ن �شكان جنوب �ل�شود�ن، �أي قر�ب���ة �شبعة مايين �شخ�س، 
يو�جه���ون �نعد�م���ًا حرج���ًا لاأم���ن �لغذ�ئ���ي؛ ق���د ي�ش���ل �إلى 
م�شتوي���ات »�الأزمة« �أو �أ�شو�أ، و�أّن �أكثر من 20 �ألفًا يقتربون من 

حافة �لمجاعة.
ووفقًا الآخ���ر تقييم للت�شني���ف �لمتكام���ل لمر�حل �الأمن 
�لغذ�ئ���ي، �شدر موؤخرً� ع���ن حكومة جنوب �ل�ش���ود�ن بالتعاون 
مع منظمة �الأمم �لمتحدة لاأغذية و�لزر�عة )�لفاو( ومنظمة 
�الأم���م �لمتح���دة للطفول���ة )�ليوني�شي���ف( وبرنام���ج �الأغذي���ة 
�لعالم���ي، فاإّن ما ُيقّدر بنح���و 6،96 مايين �شخ�س من جنوب 
�ل�شود�ن �شيو�جهون م�شتويات حاّدة من �نعد�م �الأمن �لغذ�ئي.
وح���ّذر �لت�شنيف، �ل���ذي يدر�س مر�ح���ل �الأمن �لغذ�ئي 
وم�شتوي���ات �لخط���ر حول���ه، م���ن �أّن ما ُيق���ّدر بنح���و »21 �ألف 

إفريقيا باألرقام
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■ »�إّن رو�شي���ا ق���د تلعب دورً� في بناء هياكل �أمن جديدة في �لقارة �الإفريقية، فرو�شيا بلٌد مهمٌّ و�شريٌك 
��شتر�تيج���ي يمكن �أن يلع���ب دوره في �لمرحلة �لتي تبحث فيها �إفريقيا عن تعاون؛ في بناء عالم جديد وبنى 
تحتي���ة جدي���دة و�قت�شاد ومنظومة �أم���ن جديدة بالمنطق���ة، �إّن �ل�شعوب �الإفريقية تتطلع �لي���وم �إلى تطوير 

�قت�شادها و�إثبات نف�شها في �لعالم، وقد تحتل رو�شيا موقعًا ��شتر�تيجيًا في هذه �لعملية«.
رئي�س جمهورية �لكونغو ديني �شا�شو-نغي�شو، في مقابلة متلفزة، �أجر�ها معه �لنائب �الأول لمدير عام وكالة »تا�س« 
�الإخبارية �لرو�شية، ميخائيل غو�شمان، 2019/5/22م

■ »تحت���اج �إفريقي���ا �إلى حو�لي مليون وظيفة جدي���دة كّل �شهر لل�شباب �لذي يدخل �شوق �لعمل، ويمكن 
�أن يتحقق ذلك من خال �ال�شتثمار في �لتكنولوجيا. وبمطالعة تجربة �آ�شيا مع زيادة فر�س �لعمل؛ نجد �أنه 
ج���اء من خال �ل�شادر�ت �ل�شناعية كثيفة �لعمالة وذلك ف���ي �لقرن �لع�شرين، لكن بالتطبيق على �إفريقيا 
في �لقرن �لحادي و�لع�شرين ال يمكن �أن تنمو بنف�س منهج �آ�شيا الختاف �لتكنولوجيا وتطورها، ولكن يجب 
�أن تتوف���ر بالقارة فر�ٌس في �ل�شناعة و�لزر�عة وخدمات جميعه���ا مطورة تكنولوجيًا، جميع �لدر��شات �لتي 
�أُجري���ت في �لبنك �لدولي �أ�شارت �إل���ى �أّن �لدول �الإفريقية �لتي ز�دت فيها �لعمالة في �ل�شنو�ت �الأخيرة هي 
�ل���دول �لت���ي ��شتثمرت �أكثر في �لتكنولوجيا، مثل رو�ند�، �لتي ��شتثم���رت في �لزر�عة و�ل�شناعة و�ل�شياحة، 

وذلك الأهمية �لتكنولوجيا للتو��شل مع �لعالم«.
نائب رئي�س �لبنك �لدولي ل�شوؤون منطقة �إفريقيا حافظ غانم، في حديث �شحفي على هام�س �لقمة �ل�شابعة لتيكاد، 
2019/8/29م

�أن يحر�شو� على عدم �إغر�ق �لبلد�ن �لم�شيفة في �لديون،  �إفريقيا  �الأجانب في  �لم�شتثمرين  ■ »على 
وخال تقديمنا �لم�شاعدة الإفريقيا علينا �أن ناأخذ في �العتبار عبء ديون �لبلد�ن �لتي تتلقاها، و�لتحقق من 
�أال ي�شب���ح هذ� �لعبء فوق طاقتها، الأنه �إذ� كان���ت �لدول �ل�شريكة مثقلة بالديون �شيعيق ذلك جهود �لجميع 
للدخول �إلى �الأ�شو�ق، لذلك وخال �ل�شنو�ت �لثاث �لمقبلة تعتزم �ليابان في 30 بلدً� �إفريقّيًا تدريب خبر�ء 

في �إد�رة �لمخاطر �لمالية و�لدين �لعام«.
رئي�س �لوزر�ء �لياباني �شينزو �آبي، خال موؤتمر �شحفي في ختام موؤتمر طوكيو �لدولي حول �لتنمية �الإفريقية �لذي 
�شّم �أكثر من 50 بلدً�، 2019/8/30م.

قالو عن إفريقيا
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آراء ورؤى

ل الممتنع في اإثيوبيا: ■ »ال�سمع والذهب« والتحوُّ
ُتع���دُّ �إثيوبي���ا بلدً� مليئًا بالتناق�شات، �إنها و�حدٌة من �لدول �لتي ت�شهد �أ�شرع معدالت �لنمو  �القت�شادي في �لعالم، وقد تمَّ �عتبارها ق�شة نجاح في �لو�قع �الإفريقي 
�لمرتب���ك، وذل���ك ِمن ِقَبل �لجير�ن و�ل�شركاء في جميع �أنحاء �لعالم.  ولكن مع ��شتمر�ر �الحتجاجات و��شعة �لنطاق، و�لتي ��شتمرت �شنين عددً�، بات �لجميع ينظر بعين 

�لقلق �إلى نموذج �لفيدر�لية �لعرقية  �لذي �أر�شى دعائمه ميلي�س ورفاقه على طر�ز �شتالين �لمارك�شي.
ويمك���ن للنظ���ام �للغ���وي و�الأدبي �ل�شهير في �إثيوبي���ا، �لمعروف با�شم »�ل�شمع  و�لذهب«، جمع ه���ذ� �لتناق�س �لظاهر بدقة، وُيف�ّشر لنا �ش���ّر �لتحديات �لج�شام �لتي 

يو�جهها رئي�س �لوزر�ء �الإ�شاحي �أبيي �أحمد. كيف نفهم ثورة �لعرقيات، و�لتي �تَّخذت �شكًا دموّيًا كما ظهر موؤخرً� في »بحر د�ر« عا�شمة �إقليم �الأمهرة؟
ر عن طريقة تفكير معّينة، طريقة �لتفكير تلك ترتبط كذلك بالحالة �ال�شتثنائية �الإثيوبية، »�ل�شمع« هو ما ُلوحظ على �ل�شطح، »�لذهب«  �إّن هذ� �لنظام �للغوي ُيعبِّ

يدّل على ما يكمن تحته.
 ُتخبرنا �لحكاية �لتاريخية: �أّن  �لكاهن »�أليكا جبري-حنا«، في �لقرن �لتا�شع ع�شر، ذهب لتناول �لع�شاء في كوخ متو��شع الأحد �أ�شدقائه، وبينما كانت �الأ�شرة تقوم 
باإع���د�د  �لطع���ام؛ ر�أى �لكاهن فاأرً� يخرج من �ل�شلة �لتي تحت���وي على خبز �إنجير� �لتقليدي. لم يرغب �ل�شيف في �إحر�ج �أّي �شخ�س، لذلك �لتزم  �ل�شمت ولم يقل �شيئًا، 
وم���ع ذل���ك بع���د تناول �لطعام �ختار �أن يدعو لهم بكلماٍت بها تورية، فق���د دعا �هلَل لاأ�شرة: باأن ال ي�شيبها �لفقر  و�لعوز. َبْيَد �أنَّ �لذه���ب تحت �ل�شمع هنا، وهو �أّن �لمعنى 

م له. �لمق�شود ياأتي من حقيقة �أّن كلمة �لفقر و�لعوز باالأمهرية » aytu « هي ُت�شتخدم �أي�شًا  بمعنى »�لفئر�ن«، وذلك للتعبير عن ��شتيائه من عدم نظافة �لطعام �لُمقدَّ
ة من و�شعه �لن�شبي باعتباره من خارج   عندم���ا يتوّل���ى �أبيي �أحم���د مهّمًة �شعبة في ُحكم �إثيوبيا ، يتعين عليه �أن يعمل ببر�عة م�شابهة. �إّن �شعبيته و�شرعيت���ه م�شتَمدَّ
�لطبقة �لحاكمة �لتقليدية؛ �شو�ء �الأمهرة �أو �لتيغر�ي، َبْيَد �أنَّه  �ليوم زعيم �لجبهة �لديمقر�طية �لثورية �ل�شعبية �الإثيوبية، وهو �الئتاف �لحاكم منذ عام 1991م، ويتعّين 

عليه فر�س  �إ�شاحات هيكلية عميقة الإر�شاء �لمحتّجين، ومع ذلك قد ي�شطر �إلى �العتماد على زمائه �الأقوياء؛ بما في ذلك �لخا�شرون �لمحتملون  منهم.
و�شيتعّي���ن علي���ه �أن يق���ّدم �شورة الإثيوبيا �لمزدهرة للعالم �لخارجي، في حين �أنه قد يتعر�س لهجوم �لعدي���د من �لفئر�ن �لتي قد تخرج  من خبز �إنجير�- كما تقول 
�لرو�ية �لتاريخية-، وقد حدث ذلك بالفعل مّر�ت عديدة، كان �آخرها �لتمّرد �لدموي �لذي قاده �لجنر�ل �أ�شيمانيو ت�شيغي �شّد �لحكومة �الإقليمية في باد �الأمهرة. وعليه؛ 

نطرح هنا ت�شاوؤالت ثاثة لنتبين حقيقة »�لذهب« �لذي يكمن خلف »�ل�شمع« �لظاهر في �الأزمة �الإثيوبية.
اأواًل: ماذا حدث في اإثيوبيا؟

 ت�شي���ر �أح���دث �الأدل���ة �لتي �أعقبت محاولة �لتمرد �لد�مية، �لتي وقعت في 22 يوني���و في �إقليم �أمهرة، �إلى �أّن �الأمور كانت �أ�شو�أ بكثي���ٍر مما تّم �الإعان عنه من ِقَبل 
�لحكوم���ة �التحادي���ة، لقد ت���مَّ �إلقاء �لقب�س على ع�شر�ت �الأ�شخا�س �لم�شتب���ه باأنهم على �شلة بعمليات �لقتل و�الغتيال، كما لقي �لعدي���د من �الأ�شخا�س م�شرعهم خال 
�الأحد�ث �لد�مية في �أمهرة، و�لمعروف �أّن ميلي�شيا �لجنر�ل �أ�شامينو هي جزٌء من �ل�شرطة �الإقليمية للوالية، كما �أنها حاولت �ال�شتياء على و�شائل �الإعام �لحكومية في 

�لمنطقة و�لعديد من �لمباني �لحكومية. ولعل ذلك ي�شاعدنا على �إعادة تو�شيف وَفهم �الأحد�ث �لتي �شهدتها منطقة �الأمهرة.
ل���م يق���ف �الأمر عند هذ� �لحّد؛ �إذ �إنه طبق���ًا لرو�ية حاكم بني�شانغول جوموز، �لمتاخم لمنطقة �أمهرة، فقد قام �أتباع �لجنر�ل �أ�شامينو بعبور �لحدود و�لو�شول �إلى 
واليت���ه ف���ي �ليوم �لتالي الأحد�ث �الغتيال في �أمه���رة، وقتلو� �أكثر من خم�شين �شخ�شًا في منطقة ميتاكال قبل عودتهم مّرًة �أخ���رى �إلى �أمهرة. وخال �لعام �لما�شي لقي 

مئات �الأ�شخا�س حتفهم في ��شتباكاٍت متعددة في بيني�شانغول جوموز؛ وذلك الأ�شباٍب تقوم في �لغالب �الأعّم على �أ�ش�س ِعْرِقيَّة.
�إنَّ مث���ل ه���ذ� �لعنف، وال �ِشيَّما عبر �لح���دود �الإقليمية، يزد�د �شوءً� يومًا بعد يوٍم في �لو�قع �الإثيوبي، لقد �أظهر تقري���ر �لمفو�شية �ل�شامية ل�شوؤون �لاجئين �لتابعة 
لاأمم �لمتحدة منت�شف �ل�شهر �لحالي �أّن 1،56 مليون �إثيوبي قد تّم ت�شريدهم د�خلّيًا �لعام �لما�شي؛ ب�شبب عنٍف و��شع �لنطاق بين �لمجموعات �لِعْرِقيَّة وخافات حول 
دين في �إثيوبيا يقارب ثاثة مايين �شخ�س، باالإ�شافة �إلى  �لمر�ع���ي وحق���وق �لمياه على طول �لحدود �الإقليمية. ومما يزيد �لطين ِبلَّة �أنَّ �إجمالي عدد �لنازحي���ن و�لم�شرَّ

�أكثر من ت�شعمائة �شخ�سٍ الجئ من دول �لجو�ر.
د �لم�شلح؛ حيث �تهمت �لحكومة �لمحلية بتجاهل �لم�شالح �الإقليمية. وبالفعل ح�شلت  فة هي �لتي دبَّرت عملية �لتمرُّ من �لو��شح �إذً� �أنَّ �لف�شائل �لعرقية �لمتطرِّ
د ذلك هو �ال�شتقب���ال �ل�شعبي �لذي حظي به جثمان قائد �لتمرد �لجنر�ل �أ�شيمانيو  دة من �شكان �لمنطقة، ولعّل ما يوؤكِّ ف���ة على دعم قطاعات متعدِّ ه���ذه �لعنا�ش���ر �لمتطرِّ
ف���ي م�شق���ط ر�أ�شه. وبالتالي؛ فمن �لمحتمل �أّن قادة �لتم���رد كانو� يعتقدون �أنه بمجرد ��شتيائهم على �ل�شلطة، �شيكونون في و�ش���ٍع قوي الإقناع �لحكومة �لفيدر�لية بتبّني 

�شيا�شات تتفق مع مطالب �شقور �الأمهرة ذوي �لنزعة �لوطنية �لمت�شددة.
ولك���ن بغ����سِّ �لنظر ع���ن �ل�شبب �لمبا�شر؛ فاإّن �لتمرد �لدموي في باد �الأمهرة ي�شهد على حقيقٍة باتت �أكثر و�شوح���ًا؛ وهي: �أنه مع �نهيار �لنظام �ل�شيا�شي �لقديم 
ة في �لعام �لمقبل، كما  الإثيوبي���ا بفع���ل �إ�شاحات �أبيي �أحمد؛ �شتكون هناك معركة لملء �لفر�غ من خال �إعاء �لم�شالح �لعرقية، ففي حالة �إجر�ء �نتخابات نزيهة وحرَّ

ل �أحز�ب �أقلية في �أقاليمها. وعد �أبيي �أحمد، فاإّن �لناخبين �شيوجهون لطمًة قا�شية لاأحز�ب �لم�شاركة في �لتحالف �لحاكم؛ حيث �إنها باتت ُت�شكِّ
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الة؛ كما يت�شح من �لف�شل في  �إجر�ء �إح�شاء وطني على مد�ر  �إّن جه���ود �لحكوم���ة �لفيدر�لية، �لر�مية �إلى تعزيز َقْدٍر �أكبر م���ن �لم�شالحة �لوطنية، ال تز�ل غير فعَّ
�لعاَمْين �لما�شَيْين . 

ثانيًا: عدم ت�سيي�ض الجي�ض:
كان���ت �لموؤ�ش�ش���ة �لع�شكرية �الإثيوبية مثااًل لان�شباط و�لمهنية عبر �شنو�ٍت طويلة،  ولكن �إ�شاحات �أبيي �أحمد، وتز�يد حدة �لخطاب �لقومي �لمتطرف في مختلف �الأقاليم 
�الإثيوبية، قد توؤثر على  وحدة �لجي�س. ولعل �لم�شكلة �الأخطر �ليوم تتمثل في م�شاألة �إ�شاح هيكل �لقيادة في �لموؤ�ش�شة �لع�شكرية و�الأمنية؛ بما يوؤكد على قيم �الحتر�ف و�لحيادية.

لق���د كان �لجن���ر�ل �لر�حل »�شيري ميكونين« من عرقية �لتيغر�ي، بينما ينتمي نائب رئي�س �الأركان ووريث���ه �لمفتر�س �لجنر�ل »برهانو جوال« �إلى �الأورومو، وعليه؛ 
ف���اإن تعيي���ن �لجنر�ل برهانو �شيوؤدي ب���ا �شك �إلى �لت�شكيك باأّن مقتل رئي�س �الأركان كان عمًا مدّبرً� لت�شهيل ��شتي���اء �الأورومو على �لقيادة �لع�شكرية، ومن جهٍة �أخرى: 

يمكن �أن يوؤدي �متناع �أبيي �أحمد عن تعيين �لجنر�ل برهانو �إلى تعقيد �الأمور في �شفوف �الأورومو.
ف بحكمٍة، وقام بتعيين �لجنر�ل �آدم محمد رئي�شًا الأركان �لجي�س �الإثيوبي، كان �لرجل- وهو �أمهري- ي�شغل رئي�س �ال�شتخبار�ت و�الأمن  َبْيَد �أنَّ رئي�س �لوزر�ء ت�شرَّ
منذ �لعام �لما�شي، كما عمل قائدً� للقو�ت �لجوية. وطبقًا ل�شيرته �لوظيفية؛ فاإنه يدعم مبد�أ حيادية �لجي�س و�إبعاده عن �ل�شيا�شة، و�لتاأكيد على ِقَيم �الحتر�ف و�لمهنية. 
كم���ا ت���م تعيين �لجن���ر�ل دما�س قبرمكائيل، �لذي كان ي�شغل من�شب نائب �لجن���ر�ل �آدم محمد، لي�شبح رئي�شًا لجهاز �الأمن و�ال�شتخب���ار�ت �لعامة، وتّم تعيين �لجنر�ل 

موال هيلي ماريام قائدً� للقو�ت �لبرية.
وفيم���ا يتعل���ق بالرئي����س �لجديد لجه���از �الأمن �لوطني و�لمخاب���ر�ت �لجنر�ل دما�س، قب���ل تعيينه في �لعام �لما�شي نائب���ًا للجنر�ل �آدم في جه���از �ال�شتخبار�ت، 
���ه ��شتقال منه بعد �ن�شمامه لجهاز �الأمن  ك���ان ق���د �شغل من�شب رئي�س �الأمن في �إقليم �أوروميا، كم���ا كان ع�شوً� في �للجنة �لمركزية لحزب �أورومو �لديموقر�طي؛ َبْيَد �أنَّ
ة في �لجي�س، كما �شغل من�شب قائد  و�لمخابر�ت �لعامة. �أما �لجنر�ل موال هيلي ماريام،  �لذي �أ�شبح قائدً� للقو�ت �لبرية، فقد كان ي�شغل من�شب قائد �لعمليات �لخا�شّ

�لقو�ت �لجوية، وهو ينتمي �إلى عرقية �الأمهرة.
قة، حيث �إّن هذه �ل�شخ�شيات �إ�شاحية، وتهدف �إلى تحييد �لجي�س و�لموؤ�ش�شة �لع�شكرية، و�إبعادها عن منطق �لت�شيي�س. باعتقادي؛ �أّن هذه �لتعينات موفَّ

ومن �لماحظ: �أّن محاولة ��شتيعاب �الأحز�ب �الإقليمية �لحاكمة للقومّيين �لمتطرفين في �شفوفها، لك�شب �لتاأييد �ل�شعبي، قد يوؤدي �إلى ت�شي�س �لموؤ�ش�شات �الأمنية 
عل���ى �لم�شت���وى �الإقليم���ي كما تعك�شه حالة �لجنر�ل �أ�شامينو  �لذي كان ي�شغل من�شبًا رفيعًا قبل �إلقاء �لقب�س عليه في عام 2009م، ولديه �شبكة ع�شكرية قوية. يطرح ذلك 
�لكثير من �لمخاوف حول �إمكانية تاأثير بع�س �لعنا�شر �لقومية �لمتطرفة د�خل �لموؤ�ش�شة �لع�شكرية على �ال�شتقر�ر �ل�شيا�شي في �لباد، وهنا تكمن �أهمية تعيين قياد�ت 

�أمنية وع�شكرية �إ�شاحية ُتْبِعد �لموؤ�ش�شة �لع�شكرية عن تقلُّبات �لحياة �ل�شيا�شية و�أهو�ء �لنزعات �لقومية �لِعْرقية.
ثالثًا: جدلية النمو والفقر:

م���ن �لو��ش���ح �أّن �ل�شر�عات �لعرقية �الإقليمي���ة ربما تكون �لعامل �لمبا�شر ور�ء موجات �لعن���ف �الأخيرة في �إثيوبيا، َبْيَد �أّن �لم�ش���اكل �القت�شادية �لتي تعاني منها 
�لباد قد توؤدي �إلى مزيٍد من عدم �ال�شتقر�ر.

���ات �لازمة الإبقاء �أبو�بها  �إّن �أزم���ة �لنق���د �الأجنب���ي �لحاّدة �لتي تعاني منها �لب���اد- على �شبيل �لمثال- تجعل من �ل�شعب عل���ى �ل�شركات ��شتير�د �الأدو�ت و�الآليَّ
مفتوحة. وفي �لوقت نف�شه؛ يجد �الإثيوبيون كّل يوٍم �شعوبًة متز�يدة في �لح�شول على �لنقد �الأجنبي ال�شتير�د مو�د مهّمة؛ مثل �لدو�ء.

ًة بين �ل�شباب. وبينما تم�شي  ومما يزيد من �لم�شاكل �لمالية، �لتي تعاني منها �أدي�س �أبابا، �رتفاع �لت�شخم في �لباد، باالإ�شافة �إلى ��شتمر�ر �نت�شار �لبطالة، خا�شّ
حكوم���ة �أبيي �أحمد في تنفيذ �الإ�شاح���ات �القت�شادية �لطموحة، بما في ذلك �لخ�شخ�شة �لجزئية للموؤ�ش�شات �ل�شخمة، مثل �شركة تليكوم �الإثيوبية، و�لخطوط �لجوية 

ي �إلى تر�جع نمّو �لقطاع �لخا�س. ي �لبنية �لتحتية �لرئي�شية �شوف توؤدِّ �الإثيوبية، فاإّن �لم�شاكل �القت�شادية وتردِّ
�إذ� ��شتم���رت ه���ذه �لم�ش���كات �القت�شادية �لعميقة، ولم يت���ّم �تخاذ �إجر�ء�ت حا�شم���ة لمعالجتها، فاإّن تد�عياته���ا �ل�شلبية على �لتحالف �لحاك���م �شوف توؤّثر في 
��شتم���ر�ر بقائ���ه في �ل�شلطة، وبالتالي �شوف تكون �النتخابات �لت�شريعية �لمقبلة نقطة تحوُّل بالن�شبة لم�شتقبل �إثيوبيا �ل�شيا�شي، حيث �شتمنح �ل�شرعية �لتي ت�شتّد �لحاجة 
�إليه���ا للح���زب �لفائز ف���ي �النتخابات، يعني ذلك: �أّن ح�شول �لتحالف �لحاكم بقيادة �أبيي �أحمد على ثقة �لناخبين، بم���ا ُيمّكنه من ��شتكمال م�شروعه �الإ�شاحي، �شوف 

يعتمد �إلى حدٍّ كبير على قدرته على ��شتعادة �ل�شعور بالت�شامن و�لوحدة �الإقليمية وتحقيق �ال�شتقر�ر �القت�شادي.
�إنَّ �لق���ر�ءة �لمتعّمق���ة للم�شهد �الإثيوبي، وفقًا لمنطق �لنظ���ام �للغوي �ل�شائد، توؤكد �أّن �لظاهر »�ل�شمع« يعني وجود زعيم �إ�شاحي �شاّب ��شتطاع �أن يحظى بالدعم 
�الإقليم���ي و�لعالم���ي الإ�شاحاته �لمت�شارع���ة، ولكّن »�لذهب«؛ �أي �لمعنى �لكامن خلف ذل���ك: �أنه لم ي�شتطع �لحفاظ على �لدعم �ل�شعبي �الأول���ي �لذي كان يتمتع به د�خل 

�إثيوبيا، و�لذي و�شل حّد �لهو�س �لديني، و�لقول باأنه ُمْر�َشٌل من �ل�شماء الإنقاذ �الأّمة �الإثيوبية.
�شة للتحالف �لحاكم في خطر؛ الأنها تو�جه �حتمال فقد�ن �ل�شلطة ل�شالح �لعنا�شر �لقومية �لمتطرفة في مناطقهم �الإقليمية.  كما �أّن خطته لدمج �الأحز�ب �لموؤ�شِّ

وعليه؛ فاإّن �لنتيجة �لمبا�شرة الأحد�ث �الأمهرة هي �أّن �أبيي �أحمد �شوف يركز على �لد�خل �لملتهب ب�شورٍة قد توؤثر على دبلوما�شيته �لمكوكية في �لخارج.
بقلم: �أ.د. حمدي عبد �لرحمن – نقًا عن موقع قر�ء�ت �إفريقية 
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ال�ساحل مخ�س�سة لمكافحة االإرهاب: البوركيني: )18-32%( من ميزانيات بلدان  ■ الرئي�ض 
�ش���ّرح �لرئي����س �لبوركيني روك م���ارك كري�شتيان كابوري، �لرئي����س �لحالي لمجموعة دول �ل�شاح���ل �لخم�س، �أّن ما 

ًة لمكافحة �الإرهاب. �شة في �لوقت �لر�هن لاأمن، خا�شّ يقارب من )18-32%( من ميز�نيات بلد�ن منطقة �ل�شاحل مخ�شّ
و�أو�ش���ح كابوري، خال جل�شة عمل بين مجموعة �ل���دول �ل�شبع �الأكثر ت�شنيعًا في �لعالم و�إفريقيا في بياريتز بفرن�شا، �أّن �الأولوية 

لدول �ل�شاحل تتمثل في �الأمن و�الهتمامات �لتنموية.
وقال كابوري: »نحن خم�شة حاليًا، ونحارب �الإرهاب بدعم عدد من �ل�شركاء، لكّن هذ� �أمٌر من �شاأنه �لتمدد، الأنه ك�شرطان يتكاثر، مما قد 

ي�شّبب لنا م�شاكل ت�شتحيل معالجتها«.
و�أك���د �لرئي����س �لبوركيني �أّن �لعاق���ة �لقائمة بين �الأمن و�لتنمية وطي���دة، و»نحن نعّول على مجموعة �لدول �ل�شب���ع؛ حتى نتمّكن من �لتمتع 

ب�شر�كٍة �أكثر �شابة«.
و�أ�شاف: »تلقينا وعودً� ل�شالح مجموعة �لدول �لخم�س، �شو�ء من حيث �لتجهيز�ت، �أو على �لم�شتوى �القت�شادي، وننتظر تنفيذها ميد�نيًا. 

�إننا ندعم بر�مج وم�شاريع �ل�شر�كة، يجب �أن نتمكن �الآن من و�شع م�شمون دقيق لهذه �ل�شر�كة ل�شمان فعاليتها«.
وكالة بانا بر�س- 2019/8/26م

اإفريقيا يحّذر من تاأثير التغير المناخي على �سحة االأفارقة ورفاهيتهم: في  المناخي  التغير  ■ موؤتمر 
ح���ّذر �لموؤتم���ر �لثامن حول »�لتغّير �لمناخي و�لتنمية في �إفريقيا«، �لذي �نطلقت �أعمال���ه يوم �الأربعاء 28 �أغ�شط�س 2019م في �أدي�س �أبابا، 

من تاأثير �لتغير �لمناخي على �شحة �ل�شكان �الأفارقة ورفاهيتهم.
و��شتنادً� �إلى �لموؤتمر، �لذي ينعقد تحت �شعار »تكثيف �لعمل �لمناخي من �أجل �قت�شاد�ت مرنة في �إفريقيا«، فاإّن »�لتغير�ت �لمناخية يمكن 

�أن يكون لها تاأثيٌر كبيٌر على �ل�شحة«.
و�أو�شح���ت وثيق���ة عمل حول �لتغير�ت �لمناخية و�ل�شحة في �إفريقيا، ن�شَرها �لمركز �الإفريق���ي لل�شيا�شة في مجال �لمناخ )�شاحب مبادرة 
ه���ذ� �لموؤتم���ر(، �أّن �أغلبية �آثار �لتغي���ر�ت �لمناخية على �ل�شحة كانت غير مبا�ش���رة، وكانت تجلياتها �لكبرى: �شوء �لتغذي���ة و�الأمر��س �لمد�رية 

�لمن�شية و�الإ�شهال و�لماريا و�لتهاب �ل�شحايا.
وكالة بانا بر�س- 2019/8/30م

حول اال�ستثمار الفندقي خالل الفترة )23-25( �سبتمبر: االإفريقي  المنتدى  ت�ست�سيف  ■ اإثيوبيا 
ت�شت�شيف �لعا�شمة �الإثيوبية �أدي�س �أبابا، خال �لفترة من 23 �إلى 25 �شبتمبر، �لمنتدى �الإفريقي حول �ال�شتثمار �لفندقي.

و�عتب���ر رئي����س �لمفو�شية �الإثيوبية لا�شتثمار �أبيبي �أبيبايهو: �أّن تنظيم �لمنت���دى �الإفريقي حول �ال�شتثمار �لفندقي 2019م فر�شٌة يجب �أن 
تغتنمها �لحكومة؛ بما �أّن �ل�شياحة ركٌن ��شتر�تيجي في �القت�شاد �الإثيوبي.

و�أ�شاف �أبيبايهو: »ت�شجيع �ال�شتثمار�ت في �لم�شاريع �لفندقية �شوف تخلق فر�س عمل �إنتاجية ل�شبابنا، و�شوف نك�شب �أرباحًا كبيرة«.
وق���ال �لمدير �لع���ام للهيئة �لمنظمة »بينت�س �إفينت�س« ماثيو وي���ه: �إّن �إثيوبيا، �لتي ت�شت�شيف �جتماعات �شيا�شي���ة �إفريقية وتمّثل قطبًا للنقل 

�لجوي في نموٍّ م�شطرد، هي �أي�شًا قطٌب جاذب للم�شتثمرين في �ل�شناعة �لفندقية.
و��شتن���ادً� �إلى در��ش���ٍة م�شتقلة لمكتب غر�نت ثورنتون و�لخبي���ر �ال�شت�شاري �لدولي في �ل�شياحة مارتين جان�شين ف���ان فورين: فاإّن �لمنتدى 
�الإفريق���ي ح���ول �ال�شتثمار �لفندقي يمكن �أن يدّر مايين �ل���دوالر�ت على �القت�شاد �الإثيوبي، وي�شّجع �ال�شتثم���ار�ت لت�شل �إلى مليار�ت �لدوالر�ت 

في م�شاريع فندقية باإفريقيا.
وي�شير تقرير للمجل�س �لعالمي لاأ�شفار و�ل�شياحة �إلى �أّن �ل�شفر و�ل�شياحة يمّثان 61% من �شادر�ت �إثيوبيا، مع توقع نمّو هذ� �لقطاع بن�شبة 

48،6% خال �شنة 2019م.
وكالة بانا بر�س- 2019/6/24م

عين على 
إفريقيا
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ذاكرة التاريخ
االأب الموؤ�س�ض لغامبيا الحديثة:  ..  Dawda Kairaba Jawara جاوارا«  كيروبا  ■ »داودا 

���ي ي���وم �لثاث���اء )�لمو�فق 2019/8/27م( �لحاج �ل�ش���ر »د�ود� كيروبا جاو�ر�«- �الأب �لموؤ�ّش����س لدولة غامبيا �لحديثة، و�أول رئي�س له���ا بعد �ال�شتقال، عن عمٍر  توفِّ
يناهز 95 عامًا. وما ز�ل �لغامبيون ير�شلون �إلى �أهله �أدعيتهم وتعازيهم، بينما �تخذ �الآخرون لحظات �إعان وفاته فر�شًة للثناء عليه، والإبر�ز �أهّم �إنجاز�ته في �لباد.

تاريخّيًا؛ بد�أ »د�ود� جاو�ر�« ن�شاله من �أجل تحقيق ��شتقال باده ب�شنو�ٍت قبل ن�شر »�أليك�س هيلي«-�لموؤلف �الأمريكي من �أ�شٍل �إفريقي– كتاَبه )جذور( عام 1976م، 
وقبل زيارته �ل�شهيرة لغامبيا عام 1977م. لكّن جهود »جاو�ر�« على �لرغم من نجاحاتها لم تجذب �الهتمام �لعالمي؛ فقد ��شتقّلت غامبيا عن بريطانيا عام 1965م، ولكنها 
م���ع ذل���ك كانت مج���ّرد �شطر عري�س غير م�شهور لدى �لبع�س، �أو نقطة �شغي���رة على �لخريطة �الإفريقية، فمنحها �هتمام »�أليك�س هيل���ي«- �لذي كان بدوره يبحث عن جذور 

�أجد�ده )بدءً� من ُكْنَتا ِكْنِتي �لذي �خُتطف من غامبيا �إلى �لواليات �لمتحدة �الأمريكية ليكون عبدً�(– �شهرًة و��شعة في �الأو�شاط �الأمريكية و�لعالمية.
كما �نتقل »د�ود� جاو�ر�«، ب�شبب �لكتاب و�لزيارة، من بطل قومه �إلى بطل �لمقاالت و�لتقارير �ل�شحفية �لدولية �لتي ترفق معها خريطة غامبيا ومجتمعاتها �لقروية، 

فيما كانت ُت�شّمى »�لمحمية«، ومدينة »بانجول« �لمعروفة �شابقًا با�شم »باتهور�شت« حتى عام 1973م.
الوالدة والدرا�سة:

ة بين �أبنائه �ل�شتة ليح�شل  �س له مكانًة خا�شّ ُولد �لحاج �ل�شر »د�ود� جاو�ر�« في 16 مايو 1924م، في بلدة »بار�جالي« �ل�شغيرة الأٍب مز�رع من �لماندينغ، �لذي خ�شَّ
عل���ى �لتعلي���م �لحدي���ث، فاألحقه �أب���وه بالمدر�شة �البتد�ئية �الإ�شامي���ة �لمحلية، و�نتقل »ج���او�ر�« �إلى غانا بعد تخّرجه م���ن �لمدر�شة �لثانوية �لميثودي���ة للبنين في �لعا�شمة 
»باتهور�شت« في عام 1945م، ودر�س �لعلوم في كلية »�أ�شيموتا« لمدة عاَمْين قبل مغادرته �إلى ��شكتلند�، و�لتحاقه ب�»جامعة غا�شكو« عام 1948م لدر��شة �لجر�حة �لبيطرية.
ف���ي ع���ام 1953م؛ تاأهل »ج���او�ر�« طبيبًا بيطريًا، وكان �شجّله �لجامعي �ل���ذي ن�شرته �لجامعة ي�شيد بالدور �لن�شط �لذي لعبه في �لحي���اة �لجامعية. وكان �شكرتيرً� ثم 
رئي�ش���ًا التح���اد �لط���اب �الأفارقة في غا�شكو. وفي ع���ام 1954م عاد �إلى باده ليمار�س مهنته طبيب���ًا بيطريًا حكوميًا، وق�شى معظم �شاعات عمل���ه في �لمناطق �لريفية من 

ة �إلى بر�مج مكافحة �الأمر��س �لزر�عية. �لمحمية؛ حيث كانت هناك حاجة ما�شَّ
ر ب�شبب �لحاالت �لمزرية ل�شكان  وعل���ى �لرغ���م من �أنه �أ�شبح �لم�شوؤول �لبيطري �لرئي�شي، في �لمحمية �لبريطانية عام 1957م، فاإّن �هتمام���ه �ل�شديد بال�شيا�شة تطوَّ
�لمناط���ق �لريفي���ة خافًا للترف و�لرفاهية �لمتاحة في �لمدينة؛ حيث يق�شي هو وقت فر�غه، فان�شم �إلى »حزب �شعب �لمحمية« )PPP(؛ �لحركة �ل�شيا�شية حديثة �لن�شاأة 

وقتذ�ك، بل غَيّر ��شم �لحزب �إلى »حزب �ل�شعب �لتقدمي«، و�أ�شبح قائده.
البداية ال�سيا�سية وا�ستقالل غامبيا:

ف���از »ج���او�ر�« في �نتخابات عام 1960م بمقعد ف���ي �لهيئة �لت�شريعية �لغامبية، وُعيِّن وزيرً� للتعليم في �لحكومة، غير �أنه ��شتقال من من�شبه �لوز�ري في عام 1961م 
تًا في �لباد ��شتعد�دً� النتخاباٍت جديدة. عندما �ختارت �لحكومة �لبريطانية زعيمًا حليفًا لها وُمناف�شًا ل�»جاو�ر�« رئي�شًا للوزر�ء موؤقَّ

ف���ي ع���ام 1962م؛ �أ�شبح »جاو�ر�« رئي�س وزر�ء غامبي���ا بعد فوز حزبه باالنتخابات �لعامة، ولكّن �لتحديات �لتي عاينها م���ن مختلف �لمجاالت هائلة وكبيرة؛ فلم يكن 
هن���اك �ش���وى 80 مدر�ش���ة وقتذ�ك في كّل غامبيا مع ما مجموعه 13،000 طالب فقط؛ ولم ُت�شتغلَّ �لفر�س �لتي �أتاحها �قت�شاد �لباد �لقائم على �لزر�عة، حتى لتو�شيعها �إلى 

محا�شيل مختلفة �أخرى، كما �أّن �الأرباح من �شناعة �ل�شياحة ال تخدم �شوى مجموعة معّينة من �شكان �لباد.
وكان هناك توقعاٌت من �لغامبّيين باأّن �لخدمات �الجتماعية في �لباد �شتتطور فور تحقيق �ال�شتقال، ما �أّدى �إلى تحذير »جاو�ر�« ل�شعبه من توّقع حدوث �لمعجز�ت، 
ل �لمك�شر�ت �إل���ى �لما�س«؛ هكذ� قال »جاو�ر�«. في عام 1965م؛ قاد »د�ود� جاو�ر�« ب���اده �إلى �ال�شتقال، و�أ�شبح حزبه  »�ال�شتق���ال لي����س و�شف���ة �شحرية من �شاأنها �أن ُتحِوّ
ق���وة �شيا�شي���ة مهيمنة، وكانت غامبيا تحت قيادته من �لديمقر�طي���ات �لبرلمانية �لقليلة �لناجحة في �إفريقيا؛ �إذ فاز »حزب �ل�شعب �لتقدمي« �لحاكم ب�شتة �نتخابات متتالية 
ة، وظ���روف �نتخابية نزيهة. و�نُتخب »ج���او�ر�« �أول رئي�س للجمهوري���ة �لغامبية من عام  )ف���ي كلٍّ م���ن �الأع���و�م 1966، 1972، 1977، 1982، 1987، 1992م( ف���ي �أج���و�ٍء حرَّ
1970م، عندما تبنَّت �لباد د�شتورً� جمهورّيًا حلَّ محّل �لملكية �ل�شابقة تحت �ل�شيادة �لبريطانية. ونجا »جاو�ر�« من محاولة �نقاب عام 1981م بم�شاعدٍة من دولة �ل�شنغال 

�لمجاورة، �لتي �تفقْت مع غامبيا على ت�شكيل كونفدر�لية »�شينيغامبيا« من عام 1981 �إلى عام 1989م.
االإطاحة به من الحكم واأواخر حياته:

هت �إليه �نتقاد�ت ب�شبب �نت�شار �لمح�شوبية و�لف�شاد في �لباد، و�شاعد هذ� �لر�أي �ل�شائد في فتح �لباب  وعلى �لرغم من �إنجاز�ت »جاو�ر�« خال فترة حكمه؛ فقد ُوجِّ
�أمام �نقاٍب ع�شكري عام 1994م �أطاح ب�»جاو�ر�« من �لحكم، بقيادة �لنقيب »يحيى جامع« �لذي قاد �لباد منذ عام 1994م حتى عام 2017م، وُمنح »جاو�ر�« وعائلته حّق 

�للجوء في �ل�شنغال، كما عا�شو� الحقًا في �لمنفى في لندن.
في �أو�خر عام 2001م؛ �أ�شدر �لرئي�س �لغامبي »يحيى جامع« عفوً� رئا�شّيًا ل� »جاو�ر�«، وعاد �إلى غامبيا عام 2002م ب�شرط �أاّل ي�شارك في �ل�شيا�شة �لوطنية. ومع ذلك؛ 
ى خلع »يحي���ى جامع« عام 2017م من �لمن�شب  فق���د ك���ان َن�ِشطًا ف���ي �ل�شوؤون �الإقليمية من خال عمله مع »�لجماع���ة �القت�شادية لدول غرب �إفريقيا« ECOWAS، و�أدَّ

�لرئا�شي �إلى عودة ��شم »جاو�ر�« �إلى �ل�شاحة �ل�شيا�شية و�رتفاع �أ�شهمه، وذ�عت �شهرته مّرًة �أخرى في �لباد.
وح���ول وفات���ه؛ �أ�ش���اد رئي�س غامبيا �لحالي »�آد�ما ب���ارو«- في بياٍن– بجهود �لحاج »د�ود� جاو�ر�«، وبدوره في بناء غامبيا ونه�شته���ا، و�أ�شار �إلى �أنه كان م�شهورً� با�شم 

»َكْير�با جاو�ر�«، �أو »جاو�ر� �لُم�َشالم �لهادئ«، و�أنه »بطل �ل�شام �لدولي و�لعد�لة وحقوق �الإن�شان«.
حيكم نجم �لدين– موقع قر�ء�ت �إفريقية.
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بنك 
المعلومات

�إكم���ال فت���رة رئا�شته  Issoufou Mahamadou، وبع���د 
�الأول���ى؛ تّم تنظيم �نتخاباٍت جديدة في 21 من فبر�ير عام 2016م، 

و�أُعيد �نتخاب �إي�ّشوفو لواليٍة ثانية.
و�لنيج���ر و�ح���دٌة من �أفقر �ل���دول في �لعال���م، وال تتمتع ب�شوى 
�لح���ّد �الأدنى من �لخدمات �لحكومية، وال يوج���د لديها �أمو�ٌل كافية 
����س لتطوير مو�ردها. وتو�جه �لنيج���ر مخاوف �أمنية متز�يدة  ُتخ�شّ
ًة ف���ي ظّل �نع���د�م �الأمن ف���ي ليبي���ا، و�نت�شار  عل���ى حدوده���ا، خا�شّ
�ل�ش���ر�ع في مالي، و�نت�ش���ار �أعمال �لعنف �لم�شلح ف���ي �شمال �شرق 

نيجيريا.
اأواًل: ال�ّسمات الجغرافية:

1- �لموقع �لجغر�في: تق���ع �لنيجر في غرب �لقارة �الإفريقية، 
يحّدها من �لغرب بوركينا فا�شو ومالي، ومن �ل�شمال �لجز�ئر وليبيا، 
وم���ن �ل�شرق ت�شاد، ومن �لجنوب نيجيريا وبنين. و�لنيجر بلٌد �شا�شع 
�لم�شاحة )1،270،000كم(؛ �إاّل �أنه يفتقر �إلى �لمنافذ �لبحرية. وقد 
ق عل���ى �متد�د �الأطر�ف  ��شُتم���ّد ��شمها من نه���ر �لّنْيَجر، �لذي يتدفَّ

�لجنوبية �لغربية للباد.
3- �لمن���اخ: من���اخ �لنيج���ر �شحر�وّي ح���اّر جاّف ُمت���َرب، في 
معظم �أوقات �ل�شنة، وتتعّر����س �الأجز�ء �ل�شمالية من �لباد الرتفاع 
درج���ة �لح���ر�رة، �لتي قد ت�ش���ل �إلى 50 درج���ًة مئوية، وُيع���ّد �إقليم 
�ل�ّشافان���ا �لجنوبّي من �أكثر �لمناطق �لتي ترتفع فيها درجة �لحر�رة 

في �لعاَلم.

النيجر ا�ستقاللها عن فرن�سا عام نالت 
1960م، اإل اأنها خ�س�عت لحكم 
الحزب الواحد ال�س�مولي الع�سكري حتى عام 
 Gen. Ali 1991م، حينما اأُجبر علي �سايبو
اإجراء  ال�سعبي، على  Saibou، جّراء ال�سغط 
انتخاب�ات عاّم�ة متعددة الأح�زاب، م�ا اأدى اإلى 

قيام حكومة ديمقراطية عام 1993م. 
ولكّن �لتناحر �ل�شيا�شي جعل �لحكومة ت�شل �إلى طريٍق م�شدوٍد 
ع���ام 1996م، م���ا �أدى �إل���ى �نقاٍب ع�شك���ري قام ب���ه �إبر�هيم باري 
ع���ام 1999م، وم���ن �لمفارق���ات �أّن   Col. Ibrahim Bare
�إبر�هي���م باري ُقتل في �نقاٍب ع�شكري �آخر، قام به �شباط �لجي�س، 
�لذي���ن ��شتعادو� على �لفور �لحكم �لديمقر�ط���ي، و�أجرو� �نتخاباٍت 
 Mamadou Tandja ح���ّرًة نزيهة، فاز فيها مامادو تانج���ا
ف���ي دي�شمبر 1999م، و�أُعيد �نتخابه عام 2004م، وفي عام 2009م؛ 

�أُجري تعديٌل د�شتوري لكي ي�شمح للرئي�س بتمديد فترة رئا�شته.
وفي فبر�ير 2010م؛ تّم عزل تانجا عن طريق �نقاٍب ع�شكري 
�آخ���ر، بقي���ادة �لجنر�ل �شال���و جبو �ل���ذي تر�أ�س �لدولة لم���دة �شنة، 
ث���م ُنّظمت �نتخاباٌت ف���از فيها �لرئي�س �لحالي، وه���و رئي�س �لحزب 
�لنيجري للديمقر�طية و�ال�شتر�كية PNDS �لحاج محمد �إي�ّشوفو 

جمهورية النيجر
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2- مع���دل �لنم���و �ل�شكان���ي: 3.19%؛ طبق���ًا لتقدي���ر�ت ع���ام 
2017م. 

3- �لتق�شيم���ات �لِعْرقي���ة: ُي�شّكل �لَهو�ش���ا Haoussa ن�شبة 
 Dejrma 53.1% م���ن �إجمال���ي �ل�شك���ان، �لْدِجرم���ا �شون���ر�ي
Sonrai ن�شبة 21.2%، �لطو�رق Tuareg ن�شبة 11%، �لبيوهل 
 Kanouri Manga ن�شبة 6.5%، �لكانوري مانجا Peuhl
ن�شب���ة 5.9%، غورماGurma ن�شب���ة 0.8%، �لعرب ن�شبة %0.4، 

مجموعات �أخرى ن�شبة 0.9%، طبقًا للتعد�د �ل�شكاني عام 2006م.
�لديان���ة: ح�ش���ب م�ش���ادر غربية؛ ي�ش���ّكل �لم�شلم���ون 80% من 
�إجمال���ي �شك���ان �لنيج���ر؛ و�لن�شب���ة �لمتبقي���ة )20%( ه���ي من ذوي 
�لمعتق���د�ت �الإفريقية �لتقليدية، و�لن�شارى، بينم���ا ت�شير تقدير�ٌت 

�إ�شاميٌة �إلى �أّن �لم�شلمين ي�شّكلون حو�لي 98% من تعد�د �ل�شكان.
5- �للغة: �لفرن�شية هي �للغة �لر�شمية؛ وت�شتخدم ُلغتا �لهاو�شا 
و�لّدِجرم���ا Djerma. م���ع �لعل���م �أّن للغ���ة �لعربي���ة   ،Hausa

�أهميتها بحكم �لعامل �لديني.  
ثالثًا: النظام ال�سيا�سي:

1- ��شم �لدولة �لر�شمي �لكامل: جمهورية �لنيجر.
2- نظام �لُحكم: جمهوري.

.Niamey 3- �لعا�شمة: نيامي
4- �لتق�شيمات �الإد�رية: تنق�شم �لنيجر �إلى ثماني �أقاليم، هي: 
�أغادي���ز Agadiz، ودِيفا Diffa، ودو�ّش���و Dosso، ومار�دي 
Maradi، وتاهو� Tahoua، وِتيّاِبري Tillaberi، وزنَدر 

.Niamey ؛ �إ�شافًة �إلى �إقليم �لعا�شمة نياميZinder
5- �ال�شتق���ال: ح�شلت �لنيجر عل���ى ��شتقالها، عن فرن�شا، 

في 3 �أغ�شط�س 1960م.
6- �لد�شت���ور: �أُق���ّر �لد�شتور �لجدي���د في 31 �أكتوب���ر 2010م، 

ودخل حّيز �لتنفيذ في 25 نوفمبر 2010م.
7- �لنظ���ام �لقانوني: �لنظام �لق�شائّي في �لنيجر م�شتمٌد من 
�لقان���ون �لمدني �لفرن�شي، و�ل�شريع���ة �الإ�شامية، و�لقانون �لُعرفي. 

لطة �الإلز�مية لمحكمة �لعدل �لدولية. لم تقبل �لنيجر �ل�شُّ
8- �ل�ش���ّن �لقانون���ي لانتخ���اب: �النتخ���اب مكفوٌل لم���ن يبلغ 

�لثامنة ع�شرة، من �لذكور و�الإناث.
9- �لهيئة �لتنفيذية:

 Issoufou �أ. رئي����س �لدول���ة: �لرئي����س �إي�شوف���و مام���ادو 
2011م. �أبريل   7 منذ   ،Mahamadou

 Brigi ب. رئي����س �لحكوم���ة: رئي�س �ل���وزر�ء بريج���ي ر�فيني

4- �لت�شاري����س: تغّطي �ل�شهول �ل�شحر�وي���ة و�لكثبان �لرملية 
م�شاح���اٍت �شا�شع���ًة م���ن �لت�شاري����س في �لنيج���ر. وتغّط���ي �له�شاب 
�لرملي���ة و�ل�شحاري �لمناطق �ل�شمالية، �لتي تحتل نحو ُثلَثي �لباد. 
وف���ي �الإقليم �الأو�ش���ط تتر�مى �شل�شلة جبال �إي����ر، تتاخمها مجموعٌة 
م���ن �ل�شهول �لمنب�شطة، وترتفع هذه �ل�شل�شل���ة لت�شل الأعلى قّمٍة في 

.Greboun لنيجر، وهي جبل جريبون�
وُيع���ّد �إقلي���م �ل�ّشافان���ا �لجنوبي، �ل���ذي تنت�شر في���ه �لح�شائ�س 
ًة في  و�الأ�شجار �ل�شغيرة �لمتفّرقة، م���ن �أكثر �الأقاليم �إنتاجًا، خا�شّ
مج���ال تربية �لمو��شي ورعيها. ويمت���د �الإقليم من نهر �لنيجر غربًا، 

على �متد�د �لحدود �لجنوبية للنيجر، حتى بحيرة ت�شاد �شرقًا.
ق نه���ر �لنيجر، على �متد�د �الأط���ر�ف �لجنوبية �لغربية  ويتدفَّ
للب���اد، لم�شافٍة ُتقّدر بنح���و 565كم. ويتباين �لغط���اء �لنباتي، كما 
تختلف �لحياة �لفطرية، بي���ن �لمناطق �ل�شمالية و�الأقاليم �لجنوبية 
للنيج���ر، فالمناط���ق �ل�شحر�وي���ة توف���ر �لن���زر �لي�شير م���ن �لغطاء 
�لنبات���ي، با�شتثن���اء �لمناطق �لمج���اورة للو�حات �لت���ي تتكاثر فيها 

�أ�شجار �لنخيل.
5- �لم�ش���ادر �لطبيعية: �ليور�نيوم، وخ���ام �لحديد، و�لفحم، 
و�لفو�شفات، و�لق�شدير، و�لذهب، و�لمولبيديوم، و�لملح، و�لجب�س، 

و�لنفط.
ثانيًا: التركيب ال�سكاني:

1- ع���دد �ل�شكان: 19.245.344 ن�شمة؛ طبقًا لتقدير�ت يوليه 
2017م.
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منذ 7 �أبريل 2011م.  ،Rafini
ج. �لحكومة: مجل�س للوزر�ء معّين من ِقَبل �لرئي�س.

د. �النتخاب���ات: ُينتخب رئي�س �لجمهورية ف���ي ��شتفتاٍء �شعبي، 
لفت���رٍة رئا�شي���ة مّدتها خم�س �شن���و�ت )موؤّهلة لوالي���ة ثانية(، ويجب 
عل���ى �لمر�شح �أن يح�شل على �أغلبية �الأ�ش���و�ت للفوز بالرئا�شة، في 
جولَتْي���ن �إذ� لزم �الأم���ر. �النتخابات �الأخيرة ُعق���دت في 21 فبر�ير 
2016م، وجول���ة �الإعادة في 20 مار�س 2016م، ومن �لمقرر �أن ُتعقد 

�النتخابات �لقادمة في 2021م.
ه����. نتائ���ج �النتخاب���ات: �نُتخ���ب �إي�شوف���و مام���ادو )محم���دو 
يو�شوف���و( رئي�ش���ًا في �لجول���ة �لثاني���ة، وكانت نتائج �لجول���ة �الأولى 
ف���ي �لترتيب �الأول ج���اء �لرئي�س محم���د �إي�شوفو بن�شب���ة %48.41، 
و�لمر�شح �لم�شجون �ل�شيد هاما �أمادو �لذي جاء في �لترتيب �لثاني 
بن�شب���ة 17.79%، ويليهما رئي�س حزب �لمعار�شة �لحاج �شيني عمر 
�ل���ذي جاء في �لترتيب �لثالث: بن�شب���ة 12.11%، ثم �لحاج محمان 
عثم���ان �لرئي����س �الأ�شب���ق للنيجر، �لذي ج���اء بن�شب���ة 6.25%، �أما 
�أ�شغره���م �شّن���ًا، وهو قا�شم مختار، فقد جاء ف���ي �لترتيب �ل�شاد�س 

بن�شبة %2.91.
وف���ي �لجولة �لثانية؛ فاز �إي�شوفو بن�شبة 92.49%، وكانت ن�شبة 

�لم�شاركة %59.
10- �لهيئة �لت�شريعية:

 �أ. تكوي���ن �لهيئ���ة �لت�شريعي���ة: تتك���ون �لهيئ���ة �لت�شريعي���ة، في 
�لنيج���ر، من مجل�ٍس و�ح���د، هو �لجمعية �لوطني���ة، وتتكون من 113 
ع�ش���وً�؛ ُينتخبون باالنتخاب �ل�شعبي �لمبا�شر، ومدة خدمتهم خم�س 

�شنو�ت.
ب. �النتخابات: جرت �النتخابات �الأخيرة، في فبر�ير 2016م؛ 

ومن �لمقرر �إجر�ء �النتخابات �لتالية في عام 2021م.
11- �لهيئة �لق�شائية:

�لمحكمة �لد�شتورية: تتاألف من 7 ق�شاة.
 �لمحكمة �لعليا: تتاألف من 7 �أع�شاء.

�لمحاك���م �لثانوية: محكمة �لنق�س، مجل����س �لوالية، �لمحكمة 
�شة و�لمحاكم �لعرفية. �لمالية، مختلف �لمحاكم �لمتخ�شّ

ن عَل���م �لنيج���ر من: ثاث���ة �أ�شرطة  ���ف �لَعَل���م: يتك���وَّ 12- و�شْ
�أفقي���ة مت�شاوية، باالأل���و�ن: �لبرتقالي، في �أعلى �لعل���م، ثم �الأبي�س، 
فاالأخ�ش���ر. يتو�ش���ط �ل�شري���ط �الأبي����س قر����س �ل�شم����س، بالل���ون 
�لبرتقال���ي. وعل���م �لنيجر ُي�شبه عَل���م �لهند، �ل���ذي تتو�شط �شريَطه 

�الأبي�س عَجلٌة زرقاء.

رابعًا: بيانات اقت�سادية:
1- �لنات���ج �لمحل���ي مقّومًا ب�شع���ر �ل�شرف �لر�شم���ي للدوالر: 

7.892 مليار دوالر؛ طبقًا لتقدير�ت عام 2017م.
2- م�ش���ادر �الإنتاج �لمحّل���ي: �أ. قطاع �لزر�ع���ة: 44.3%. ب. 
قط���اع �ل�شناع���ة: 14.9%. ج. قط���اع �لخدم���ات: 40.8%؛ بح�ش���ب 

تقدير�ت عام 2017م.
3- ق���وة �لعم���ل: 6.5 مايي���ن عام���ل؛ طبق���ًا لتقدي���ر�ت عام 

2017م.
4- �ل�شك���ان تحت خط �لفقر عند 1.25 دوالر يومّيًا: 45.4%؛ 

طبقًا لتقدير�ت عام 2014م.
ين �لعام: 45.9% من �إجمالي �لناتج �لمحلي �الإجمالي؛  5- �لَدّ

طبقًا لتقدير�ت عام 2016م.
6- معّدل �لت�شخم: 1%؛ طبقًا لتقدير�ت عام 2017م.

7- �لزر�عة/�لمنتج���ات: �للوبيا، و�لقط���ن، و�لفول �ل�شود�ني، 
و�لَمِنيُهوت Manihot )نبات ُي�شتخَرج من جذوره ِن�شاٌء ُمَغّذ(، 
خ���ن، و�الأرز، و�ل���ذرة �ل�شفر�ء، و�الأبق���ار، و�الأغنام، و�لجمال،  و�لدُّ

و�لماعز، و�لحمير، و�لخيول، و�لدو�جن.
8- �ل�شناعات: توجد ف���ي جمهورية �لنيجر �شناعاٌت ب�شيطة، 
�أهّمه���ا: �الإ�شمن���ت، وط���وب �لبن���اء، و�لمن�شوج���ات، و�ل�شناع���ات 
�لغذ�ئية، و�لكيماويات، و�لمج���ازر؛ �إ�شافًة �إلى عدٍد من �ل�شناعات 

�لخفيفة، وتعدين �ليور�نيوم، و�ل�شابون.
9- �ل�شادر�ت: 

�أ. �لقيم���ة �الإجمالي���ة لل�ش���ادر�ت: 1.177 ملي���ار دوالر؛ طبقًا 
لتقدير�ت 2017م.

ب. �أهم �ل�ش���ادر�ت: خام �ليور�ني���وم، و�لمنتجات �لحيو�نية، 
و�للوبيا، و�لب�شل.

10- �لو�رد�ت:
�أ. �لقيم���ة �الإجمالي���ة لل���و�رد�ت: 2.194 ملي���ار دوالر؛ طبق���ًا 

لتقدير�ت عام 2017م.
ب. �أهّم �لو�رد�ت: �ل�شل���ع �لغذ�ئية، و�الآالت، و�ل�شيار�ت وقطع 

غيارها، و�لنفط، و�لحبوب.
�لم�سادر:

1- موقع وكالة �ال�شتخبار�ت �لمركزية )CIA(– مكتبة �لعالم-.
2- مو�شوعة مقاتل من �ل�شحر�ء.

3- دلي���ل �ل���دول �الإفريقي���ة، د. محم���د عا�ش���ور مه���دي، معه���د �لبحوث 
و�لدر��شات �الإفريقية، جامعة �لقاهرة.
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فعاليات

العربية في كانو بنيجيريا: اللغة  تعليم  حول  ■ ور�سة 
نّظم���ت �لمنظمة �الإ�شامية للتربية و�لعل���وم و�لثقافة )�إي�شي�شكو(، في �لفترة من 8 �إلى 11 يوليو �لجاري بمدينة كانو بنيجيريا، ور�شة 

عمل وطنية حول تعليم �للغة �لعربية في �لمرحلة �لجامعية. 
وذك���رت �الإي�شي�شك���و، في بياٍن لها، �أّن تنظيم هذه �لور�س، �لتي ُتعقد ب�شر�كٍة مع �للجنة �لوطنية لاإي�شي�شكو في نيجيريا، وبالتعاون مع 
جامع���ة باي���رو، ياأتي في �شياق جهود �لمنظمة �الإ�شامية �شمن خطة عملها �لحالي���ة لل�شنو�ت 2019-2021م لتطوير بر�مج �لتعليم �لعربي، 

وتفعيل �أدو�ره �لتربوية و�لثقافية و�لتنموية في �لدول �الأع�شاء غير �لناطقة باللغة �لعربية.
وتهدف هذه �لور�شة �إلى تحقيق مجموعة من �لنتائج �لعملية، من بينها: تبادل �لتجارب وتناقل �لخبر�ت في مجال تدري�س �للغة �لعربية 
للناطقي���ن بغيرها في �لجامعات �لنيجيرية، وتعزيز مع���ارف �لم�شاركين وخبر�ِتهم في �لتخطيط �لعلمي و�الإعد�د �لمنهجي لدرو�شهم، وفي 

تقويم �أد�ء �لطاب وتد�رك نقائ�شهم.
كما تهدف �إلى تنمية كفاءة �لم�شاركين �لتربوية في تدري�س مختلف مو�د �للغة �لعربية وفنونها، وفتح �آفاق جديدة للم�شاركين من �أجل 

��شتثمار �لو�شائل �لحديثة لتطوير �أد�ئهم �لتربوي و�لتعليمي، وتي�شير �أن�شطة �لتعلم �لذ�تي للمتعلمين خارج �لمحيط �لجامعي.
وي�شارك في �أعمال هذه �لور�شة: 25 م�شوؤواًل تربويًا ومدر�شًا للغة �لعربية من مختلف مناطق جمهورية نيجيريا �التحادية.

وكالة بانا بر�س- 2019/6/5م

الفوتوغرافية: لل�سور  االإفريقي  الملتقى  ال�ست�سافة  ت�ستعد  ■ باماكو 
�أ�ش���رف �لرئي����س �لمالي، �إبر�هيم بوبكر كيتا، على �إطاق �لتح�شير�ت للدورة �ل����12 للملتقى �الإفريقي لل�شور �لفوتوغر�فية، �لمقررة 

من 30 نوفمبر 2019م �إلى 31 يناير 2020م في �لعا�شمة باماكو.
وُير�د لهذ� �للقاء، �لذي �شيجمع في دورته �لمقبلة حو�لي مائة م�شّور فوتوغر�في وم�شّور فيديو قادمين من �إفريقيا و�ل�شتات، �أن يكون 

بمثابة ف�شاء لارتقاء بال�شور �لفوتوغر�فية.
ُي�ش���ار �إل���ى �أّن ملتقى باماك���و �الإفريقي لل�شور �لفوتوغر�فية، �ل���ذي تاأ�ش�س �شنة 1994م بمبادرٍة من �لرئي����س �لمالي �الأ�شبق �ألفا عمر 

كوناري، تنظمه وز�رة �لثقافة �لمالية، بدعٍم من �لمعهد �لفرن�شي، ويتعّلق �الأمر باأكبر تظاهرة من نوعها في �لقارة �الإفريقية.
وكالة بانا بر�س- 2019/6/29م 

معر�ض مقدي�سو الخام�ض للكتاب: فعاليات  ■ اختتام 
�خُتت���م ف���ي �لعا�شمة �ل�شومالية معر�س »مقدي�شو �لخام�س للكتاب«، و�لذي ُعقد في �لفترة من )21–24( �أغ�شط�س 2019م، بح�شور 

رئي�س �لوزر�ء �ل�شومالي »ح�شن علي خيري« وعدٍد من �لكتاب و�لمثقفين.
ودَع���ا رئي�س �ل���وزر�ء �ل�شومالي، في حفل �لختام، �لكت���اب �ل�شومالّيين �إلى �لعمل على تح�شين �ش���ورة بادهم من خال �إبد�عاتهم 
�الأدبي���ة. و��شتقط���ب �لمعر�س خال �أيامه �لثاث���ة جمهورً� كبيرً� من �لقر�ء، �لذي���ن تو�فدو� من �أجل �شر�ء �لموؤلف���ات �لمختلفة من �لكتب 

�لعلمية و�الأدبية.
وقال رئي�س �لوزر�ء في خطابه �أمام عدٍد من �لجمهور �لقر�ء و�لكتاب: »�إّن �لقر�ءة تفتح مجاالت �أو�شع، وُتطّور �أي�شًا ح�شارتنا �لعريقة 
ف���ي منطق���ة �شرق �إفريقيا«، م�شيرً� �إلى �أّن »مو��شلة كتابة �الإبد�عات �لقّيمة حول تاريخ �ل�شومال �لم�شرق؛ �شيوؤثر �إيجابًا على تف�شير و�شائل 

�الإعام �لدولية ونظرتها �إلى مكانة وجغر�فية بادنا، �لتي تخطو بخطو�ٍت �شريعة نحو �لتنمية و�نتعا�س �القت�شاد �لوطني«.
�شبكة بونتاند تر�شت- 2019/8/24م
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د. عبد الفتاح �سعيد �سي�سي 
جامعة الآداب والعلوم الإن�سانية/ بماكو- مالي 

المنظور المستقبلي لتعليم اللغة العربية 
والعلوم اإلسالمية في مدينة تمبكت

عمي�د البلدي�ة وم�ست�س�اروه الذي�ن ُينتخب�ون 
ديمقراطّيًا، ويتنا�سب عددهم مع حجم الكثافة 
ال�س�كانية، ومهّمته�م ه�ي ال�س�هر عل�ى راحة 
ال�س�كان واأمنهم، وتوفير الخدمات ال�س�رورية 
وتطويره�ا،  المدين�ة  لتحدي�ث  الالزم�ة 

Timbuktu مدينة  تمبك�ت 
اليوم ه�ي مركز المحافظة 
التي تحمل ال�سم نف�سه، ومقّر واليها، وعا�سمة 
الإداري  التق�س�يم  ح�س�ب  ال�س�اد�س  الإقلي�م 
ف�ي جمهوري�ة مال�ي، ويدي�ر �س�وؤون المدينة 
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وتح�سيل ال�سرائب، والقيام بدور الو�ساطة بين 
اإدارة الحكومة الإقليمية وبين �سكان المدينة.

هذ�، ومن �لجدير بالذك���ر �أّن �الإد�رة �لمركزية للبلدية 
�تخذت في �شه���ر )�أوت/ �أغ�شط����س( 2017م قر�رً� بتعريب 
�أ�شم���اء �ش���و�رع �لمدين���ة، فاأ�ش���اد بذل���ك عم���دة �لبلدية في 
�حتفاٍل �أُقيم بهذه �لمنا�شبة بمبنى �لبلدية بتمبكت: »برنامج 
تعريب �ل�شو�رع �إنجاٌز نبي���ل، �إنه ي�شع مدينة تمبكتو �لعريقة 
في �ل�شورة �لائقة بمكانتها �لثقافية و�لتاريخية �ل�شامخة، 
موؤكدً� �أّن ه���ذه �لمدينة لم ُتعرف ب�شفتها مهد تر�ٍث عريق، 
وم�ش���دٍر للح�ش���ار�ت �لعظيمة، ومنبع �لعل���م و�لمعرفة منذ 
قدي���م �لزمان، �إال بف�شل �للغة �لعربي���ة و�لثقافة �الإ�شامية، 
و�أّن خلّو �شو�رعها م���ن �لحروف �لعربية كان خطاأً فادحًا في 
حّق �لثقافة �لعربية �لتي تتمّيز بها مدينة تمبكتو عن مختلف 

باقي �لمدن«)1(. 
ه���ذ�، ومن �لجدي���ر بالذكر �أّن »برنام���ج تعريب �شو�رع 
تمبكت« تلقته بترحاٍب و�حتف���اٍء �شر�ئح �شكان تمبكت كاّفة، 
�لذين يرون فيه و�شع تمبك���ت في مكانها �لثقافي �ل�شحيح، 
مذك���رً� بتر�ثه���ا وما�شيها �لعري���ق، �الأمر �لذي ُيع���ّد موؤ�شرً� 
�إيجابّي���ًا في �شبي���ل �نبعاث �لثقاف���ة �لعربي���ة بمدينة تمبكت 

�ليوم.  
ومن حي���ث �لكثاف���ة �ل�شكانية للمدينة؛ فق���د �نخف�شت 
�نخفا�شًا �أقّل مما يلزم لقيام مدينٍة ذ�ت �شاأٍن مثلها، فبينما 
ك���ان عدد �شكانها في عهد �زدهارها في �لقرن 16 �لميادي 
يتر�وح بين �شبعين �ألف ومائة �ألف ن�شمة)2(؛ �أ�شبح تعد�دهم 
في �إح�شاء 2010م ع�شرين �ألفًا)3(، وهي �ليوم �شبه مهجورة 
ب�شب���ب �لتنق���ات �لوظيفية وفق �لتنظي���م �لحكومي �الإد�ري 
�ل���ذي �أدخله �لم�شتعمر �لفرن�ش���ي، �إلى جانب ظروف �لحياة 
�لدر��شي���ة ف���ي �لمد�ر�س بتحوياته���ا، و�النتقال م���ن مكاٍن 

�إبر�هيم  ع�شام  �لثقافي،  بتر�ثها  تحتفي  تمبكت  مدينة     )1(
�شنة:2003م.  ���س4،   -876 �لعدد:  �لدعوة،  �شحيفة  عبي، 

طر�بل�س ليبيا.
)2(   تاريخ �ل�شود�ن، عبد �لرحمن بن عمر�ن بن عامر �ل�شعدي، 

�س22، ن�شر هود��س وبنو�، باري�س 1964م. 
�لباحثين،  من  مجموعة  مالي،  في  �الإ�شامية  �لح�شارة    )3(
�لتربية  منظمة  من�شور�ت  ���س82  وق��ي��دي،  محمد  ترجمة: 

و�لعلوم و�لثقافة، �إي�شي�شكو، �لرباط، 1996م. 

�إلى �آخر، ف�شًا ع���ن �شعوبة �لحياة، وق�شوة ظروفها �الأمنية 
و�القت�شادية �لد�عية للتنقل، وعدم �ال�شتقر�ر، هذه �لعو�مل 
وغيره���ا �أ�شهمت كثي���رً� ف���ي �نخفا�س عدد �شك���ان �لمدينة 
وهج���رة �أبنائها، و�غتر�بهم عنها، فبقيت هي مغتربًة لدرجة 
ُيخّي���ل لمن يزورها م���ن �إحدى �لمدن �لكب���رى �أنه �نتقل من 
م�شهد يوم عرفة �إلى قري���ٍة ريفية قاحلة جرد�ء، فيا �شبحان 

�هلل �لحي �لباقي!!
 محاولة ا�ست�سراف الآفاق الم�ستقبل:

�أم���ام �ل�شورة �لقاتم���ة لحا�شر مدين���ة تمبكت؛ ال يرى 
�لم���رء- عندما يكون �شريحًا م���ع نف�شه- في مر�آة م�شتقبلها 
غير �ش���ورٍة �أ�ش���ّد قتامة من �لحا�ش���ر، باعتباره���ا �نعكا�شًا 
م�شّوه���ًا لم���ا تغ���رق فيه م���ن �لقتام���ة و�لت�شّوه بم���رور �الأيام 
وتعاق���ب �الأعو�م. و�إذ� كان �أح���د �لم�شت�شرقين �لم�شتعمرين 
قد ترّدد وتحّفظ في �إ�شد�ر حكٍم م�شبق معترفًا بم�شوؤولياتهم 
�إز�ء م�شتقبله���ا ف���ي قول���ه:  »تج���د نف�شها- تمبك���ت- بحكم 
�شيطرتن���ا مرغم���ًة عل���ى �لتطور نح���و م�شتقب���ل مختلٍف عن 
ما�شيها �لطويل �ل���ذي ظّل وفّيًا لها �إلى وقتنا �لحا�شر، ومن 
�ل�شع���ب �إ�ش���د�ر حكٍم على ه���ذ� �لم�شتقب���ل«)4(؛ فاإّنني �أرى 
موؤ�ش���ر�ت حا�شر مدينة تمبكت ال يب�ّش���ر بم�شتقبٍل و�عد، وال 
حاله���ا يبعث على �لتفاوؤل بغٍد نّير، ما ��شتمرت �الأو�شاع على 
م���ا هي عليه �لي���وم. و�أعتقد �أّنني ل�شت ف���ي حاجٍة �إلى تبرئة 
نف�ش���ي من تهم���ة �لت�شاوؤم، كم���ا �أنني ل�شُت �أي�ش���ًا من �لذين 
يلجوؤون �إلى �لتفاوؤل في مو�قف كهذه عز�ًء �أو ت�شليًة الأنف�شهم 
من وطاأة �لحا�شر �لمتاأّزم، فمنهجي �الإ�شامي هو �لو�شطية 

و�العتد�ل وقول �لحّق.
وبن���اًء علي���ه؛ �أق���ول: �إّن مدينة تمبك���ت �لثقافية بحاجٍة 
ما�ّش���ٍة وملّحٍة �إل���ى �الإنقاذ و�لبع���ث �لح�شارّيين، وهي بذلك 
ة في  ت�شت�ش���رخ وت�شتنج���د �لم�شلمين في كّل مك���ان، وبخا�شّ
�لوطن �لعرب���ي، لاإبقاء على حياتها. وكان �الأ�شتاذ �شو�لمية 
قد �قترح منذ �شن���ة 1986م خّطة، الإنقاذ �أول عا�شمة للفكر 
و�لدي���ن �الإ�شام���ي ف���ي �ل�ش���ود�ن �لغرب���ي، �شم���ن تحقيقه 
�لميد�ن���ي �لذي ق���ام به ون�شره ف���ي كتاب���ه: )تمبكتو جوهرة 

 Une Cite Soudanaise Diannee, Charles   )4(
 Monteil, P.34,48, Anthoropos Et Institut
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تغمره���ا �لرم���ال(، وكانت �لخط���ة مقترح���ًا مو�شوعّيًا لحّل 
�الأزم���ات �لحاّدة و�لحقيقي���ة �لتي تعي�س فيه���ا تمبكت: �أزمة 
�لجف���اف �لمتو��شل، �أزمة �لنقل و�لمو��شات، �أزمة �لبطالة 

و�لركود �القت�شادي، �أزمة �لمياه و�لنزوح �لمتز�يد)1(. 
مرتكزات اللغة العربية المعا�سرة في تمبكت:

�إذ� نظرن���ا �إلى حا�شر �للغ���ة �لعربية �ليوم على �ل�شاحة 
�لتمبكتي���ة؛ نج���د �أنه يوج���د بها عدٌد م���ن �لمر�ك���ز �لعلمية 
و�لتعليمية تمّثل ركيزًة �أ�شا�شية ومهّمة للغة �لعربية، حيث �إّن 
�أهد�فها �لمن�شودة بالدرجة �الأولى ين�شّب معظمها في قالٍب 
مه���ّم، هو: حماية �للغة و�لثقاف���ة �لعربية �الإ�شامية، و�لعمل 
عل���ى �إحيائه���ا و�نت�شاره���ا، باعتبارها لغة ثقافته���ا �ل�شليبة، 
وتر�ثها �لح�ش���اري، ومن َثّم فهي عم���اد �ل�شمود و�الزدهار 
في نظ���ر موؤ�ش�شيه���ا و�ل�شع���ب �لتمبكت���ي، �أمام م���ا يتعر�س 
ل���ه من محاول���ة تجريده م���ن ثقافت���ه �الأ�شلية لتح���ّل محّلها 
�لثقافة �لفرن�شية �لغربية على �أيدي �ال�شتعمار ومن و�اله من 
�لمتفرن�شين؛ لغر�س نزع �للغة �لعربية من �أل�شنة �لتمبكتّيين، 
وقلعها م���ن �أفئدتهم، بل و��شتئ�شالها م���ن �لمنطقة جميعًا، 

ونذكر من تلك �لمر�كز و�لموؤ�ش�شات ما ياأتي:
�أ- معه���د �أحمد باب���ا للدر��سات �لعلي���ا و�لبح�ث 

�لإ�سالمية)2(:
ه���و هيئة علمي���ة �أكاديمية في تمبكت �لي���وم، تّم �إن�شاوؤه 
 1970)3( ،P.G.R. DU JANVIER /12 :بقر�ر رق���م
بمبادرٍة من طرف �لمنظمة �لعالمية للتربية و�لثقافة و�لعلوم 
)�ليون�شك���و(، بتمويٍل من �لحكومة �لكويتي���ة، و�فُتتح ر�شمّيًا 
يوم: 1973/11/08م)4(. و�لمرك���ز منذ يوم تاأ�شي�شه �رت�شم 

عبد�لرحمن  محمد  �ل��رم��ال،  تغمرها  ج��وه��رة  تمبكتو    )1(
�شو�لمية، �س42، ط1، مطبعة �لمتو�شط، بيروت 1983م.

Note Sur Les Manuscrits Et Les Bib-   )2(
 liothques De Manuscrits Au Mali, Moussa

                .Ibrahim Toure, p.3
�لتاريخية  و�لبحوث  للمخطوطات  بابا  �أحمد  بمركز  من�شور  بحث 

تمبكت، وتوجد ن�شخة منه بمكتبة �لباحث.        
)3(  �لمرجع نف�شه، �ل�شفحة نف�شها.

�أحمد  بمركز  باحث  وهو  �الأن�شاري،  محمد  نوري  )4( �الأ�شتاذ 
�لخمي�س  يوم  �لمقابلة  �لتاريخية، تمت  و�لوثائق  للتوثيق  بابا 
�لمو�فق: 2018/6/5م، �ل�شاعة �ل�شابعة م�شاء، في بيته بحّي 

�أبر�ز بتمبكت. 

لنف�شه مجااًل للعمل، وم�شاريع و�أهد�فًا ي�شعى لتحقيقها، وهي 
تتلخ�س في �الآتي)5(: 

- جم���ع �لمخطوط���ات �لعربي���ة و�الإفريقي���ة، و�لوثائ���ق 
�لقديم���ة وت�شويرها على �لميكروفل���م، وذلك باإجر�ء عملية 
م�ش���ح ل���كّل مناطق �ل�ش���ود�ن �لغرب���ي، �لتي ت�شم���ل كّاً من: 

مالي، وبوركينا فا�شو، و�لنيجر، ونيجيريا، وت�شاد.
- جرد و�إح�شاء هذه �لمخطوط���ات، ومحاولة �قتنائها 

بالو�شائل �لتالية: �لهبة، و�ل�شر�ء و�لكر�ء �أو �الإعارة.
- �شيانة �لمخطوطات، تجليدها، وت�شنيفها.

- �لعم���ل عل���ى حماية ه���ذه �لمخطوطات ف���ي �شناديق 
ة، تقيها من �لرطوبة و�لغبار. خا�شّ

- و�شع فهار�س للمخطوطات �لمحفوظة بالمركز، ون�شر 
هذه �لفهار�س باللغَتْي���ن �لعربية و�لفرن�شية، ثم توزيعها على 

مر�كز �لبحث و�لهيئات �لعلمية في �لعالم.
- تحقيق ه���ذه �لمخطوطات و�لوثائق، وترجمة ما تلزم 

ترجمته �إلى �للغات �الأخرى؛ لتعميم �لفائدة.
- �إلح���اق مكتب���ة بالمرك���ز، ت�شّم �إلى جان���ب �لم�شادر 
�الأ�شا�شي���ة في �لتاريخ �الإ�شامي كتبًا في �لتف�شير و�لحديث، 
و�لفق���ه �الإ�شام���ي و�أ�شول���ه، و�الأدب و�لفل�شف���ة، بالعربي���ة 

و�للغات �الأجنبية �ل�شائعة كالفرن�شية و�الإنجليزية.
- �إن�شاء معهد علمي تك���ون مهّمته تدري�س �للغة �لعربية 
و�آد�به���ا، بو�شفها لغ���ة �لعلم و�لثقافة و�لح�ش���ارة �الأولى في 
�إفريقي���ا. ون�ش���ر �لمب���ادئ �ل�شحيح���ة لاإ�شام �ل���ذي ُتعّد 
تعاليم���ه �لمعيار �لحقيقي في �شل���وك �ل�شعب �لمالي �لم�شلم 

وحياته �ليومية.
و�لجدي���ر بالذكر: �أّن �لمركز ل���م يتمّكن من تحقيق كّل 
ه���ذه �الأهد�ف �لمر�شوم���ة، �شوى جم���ع �آالف �لمخطوطات، 
وو�شع فهار�س لبع�شها، وتحقيق بع�س �لمخطوطات �لقديمة 
لعلم���اء تمبكت. و�ل���ذي يزور �لمركز �ليوم ف���ي تمبكت، وفي 
مكتب���ه بباماك���و، ياح���ظ ب���كّل و�ش���وح �أن���ه يعي����س م�شاكل 
حقيقي���ة وخطيرة، و�إهمااًل مت�شًا، وه���ذ� ما يوؤكده �الأ�شتاذ 

 ،)19  ،18( �س  �ل��رم��ال،  تغمرها  جوهرة  تمبكتو  �نظر:    )5(
مرجع �شابق.

 Note Sur Les Manuscrits Et Les �ل�شابق:   �لمرجع 
 Bibliothques De Manuscrits Au Mali,
                                                       .Moussa Ibrahim Toure, p.3
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�لباح���ث نوري �الأن�شاري �لموظ���ف �شابقًا بالمركز في قوله: 
»... ومرك���ز �أحم���د باب���ا �شابقًا، وه���و �الآن معه���د �أحمد بابا 
للدر��ش���ات �لعليا و�لبحوث �الإ�شامي���ة، �لذي كان يعمل على 
�لنه�شة باللغة �لعربية، �أ�شبح �الآن مقبرة، و�لمخطوطة �شبه 
مّيت���ة، و�لموؤ�ش���ف �أنه ال توج���د خطة تنفيذي���ة فعلية و��شحة 

الإنقاذها«)1(. 
ب- �لكتاتيب �لقر�آنية:

ُتع���ّد �لكتاتي���ب �لقر�آنية �مت���د�دً� للمحا�ش���ر �لتعليمية 
�لمعروف���ة في تمبك���ت؛ ل���ذ� فالم���و�د و�الأ�شلوب ه���و �ل�شكل 
�لكا�شيك���ي �لقدي���م نف�شه، لم يط���ر�أ علي���ه �أّي تغيير ُيذكر، 
وه���ي �ليوم منت�ش���رة بكثرٍة ف���ي تمبكت في �أماك���ن متفرقة، 
حي���ث تتخذ في �لخاء، جنب بي���ت �لمعلم �أو في د�ره، مكانًا 
ًا تنتظم فيه �لدر��ش���ة. و�الأ�شاتذة �لذين يدّر�شون فيها  خا�شّ
ُهم �أنف�شه���م موؤ�ّش�شوها و�أ�شحابها، وُه���م في �أغلب �الأحيان 
مع �لتاميذ من بيئة �جتماعية و�حدة؛ �أي �أقرباء �أو جير�ن، 
ل���ذ� بمجرد م���ا ينوي �لمر�ب���ط �لُمَج���از)2( تاأ�شي����س ُكتَّاٍب- 
لتدري����س �لق���ر�آن- يبد�أ �الأهالي ف���ي �إر�ش���ال �أبنائهم �لذين 
بلغ���و� �شّن �لخام�شة �إل���ى �ل�شابعة؛ لتعّلم �لعل���وم �الإ�شامية، 

وفي مقدمتها �لقر�آن �لكريم ومبادئ �لدين.
�ٌس في �ختيار  و�لُمعّلم �أو �لمر�بط في هذه �لكتاتيب ُمفوَّ
�لبر�مج و�لمو�د �لمدرو�شة، وهي مح�شورٌة في تعليم �لقر�آن 
�لكريم �ل���ذي ُتعّد در��شته �أ�شا�شية، ولهذ� يتّم �لتركيز عليها 
���ة �لنح���و و�ل�شرف،  ب�ش���كٍل ع���ام، و�للغ���ة �لعربي���ة، وبخا�شّ
و�لكت���ب �لمقررة هي �لكتب �لقديم���ة نف�شها، لم يطر�أ عليها 

�أّي تحديٍث من �لمناهج �لدر��شية �لع�شرية.
�إ�شاف���ًة �إلى �أنه قّلما نجد مثقفًا ثقاف���ة عربية �إاّل ولديه 
مجموع���ٌة من �لتامي���ذ يدّر�شهم �لق���ر�آن و�لعل���وم �لدينية، 
�إل���ى جان���ب وظيفت���ه �الأ�شا�شي���ة، �الأم���ر �ل���ذي يوؤك���د �شيوع 

�إليها  �لم�شار  �لمقابلة  �الأن�شاري، في  )1( �الأ�شتاذ نوري محمد 
�شالفًا.

)2( �لتلميذ عندما يمكث فترة من �لزمن مع �شيخه يتلّقى منه 
�لعلوم �لدينية، فحينما يح�ّس �ل�شيخ باأنه و�شل �إلى درجٍة من 
من  �شار  �أُجيز  فاإذ�  ُيجيزه،  �لعلمي  و�لعطاء  و�لوعي  �لفهم 
ما  وهو  �لقر�آن،  بتعليم  و�لقيام  تعليمي  مح�شر  �إن�شاء  حّقه 
ُي�شّمى ب�»�لمر�بط«، نظرً� لكونه تفّرغ من كّل م�شاغل �لحياة، 

وربط نف�شه بممار�شة �لتدري�س �لديني.

ه���ذه �لموؤ�ش�ش���ة �ل�شعبي���ة �لتعليمية، و�ش���رورة �الهتمام بها 
وتطويره���ا؛ بو�شفه���ا جه���ًة �أ�شا�شي���ًة لتعلي���م �للغ���ة �لعربية 

ومبادئ �لدين.
ج- �لمد�ر�ض �لعربية �لإ�سالمية:

ومن ناحي���ٍة �أخرى؛ يوجد في مدين���ة تمبكت في �لوقت 
�لحا�ش���ر، كم���ا ه���و �لح���ال ف���ي معظ���م مناط���ق جمهورية 
مال���ي، عدٌد م���ن �لمد�ر�س �لعربية �الإ�شامي���ة �الأهلية، �لتي 
�أُن�شئ���ت على غ���ر�ر �لمد�ر�س �لنظامي���ة �لفرن�شية، كنوٍع من 
تطوي���ر وتحديث �لتعليم �لعربي �الإ�شام���ي في غربي �لقارة 

�الإفريقية، ومن �أبرز هذه �لمد�ر�س:
1- مدر�سة ن�ر �لمبين: 

ه���ذه �لمدر�شة ه���ي �أول مدر�شة عربي���ة �إ�شامية �أهلية 
في تمبكت، �أُ�ّش�شت ع���ام 1985م، بتمويل �أحد تجار تمبكت، 
وه���و �ل�شيد �لمرح���وم: محمد محمود ول���د �ل�شيخ �لملقب ب�: 
حم���ودي)3(. وكان���ت منذ ي���وم �إن�شائه���ا �أر�شي���ًة خ�شبًة في 
تمبك���ت لتعلي���م �للغ���ة �لعربي���ة و�لعل���وم �الإ�شامي���ة، ونظرً� 
لاإقبال �لمتز�يد عليها من �لتاميذ؛ فقد تّم تطوير �لف�شول 
�لدر��شي���ة وتو�شيعه���ا، �إل���ى �أن بلغت �الآن �ثن���ي ع�شر ف�شًا 
در��شّيًا، ف�شارت ت�شّم ما يربو على ثاثمائة وخم�شين تلميذً� 
وتلمي���ذة، وت�شم���ل �لمر�حل �لدر��شي���ة �لثاث���ة: �البتد�ئية، 
�الإعد�دية، �لثانوية، وفي حو�ٍر لي مع مدير �لمدر�شة �الأ�شتاذ 
عيد �شالم؛ �شاألته عن ن�شاط �لمدر�شة في �لتعليم �لعربي في 
تمبك���ت، فاأجابني قائًا: »كان وما ي���ز�ل للمدر�شة َدوٌر كبيٌر 
ف���ي تعلي���م �للغ���ة �لعربية في تمبك���ت، و�لمدر�شة م���ن بد�ية 
�إن�شائه���ا كانت �لدر��ش���ة فيها مجانيًة لكّل �أبن���اء �لم�شلمين، 
�لذين يف���دون �إليها من تمبكت و�لمناطق �لمجاورة لها، وقد 
تخرج منها مئات �لطاب، �شافر معظمهم �إلى خارج تمبكت 
لمو��شل���ة در��شاته���م)4(، وبع�شه���م بقي لمز�ول���ة �لتدري�س، 

ب�:  �لملقب  ددب  محمود  محمد  �لقدير  �لتمبكتي  )3( �الأدي���ب 
�س في �لمخطوطات، ولديه �لعديد من  حمو، باحث ومتخ�شّ
�لموؤلفات، وي�شغل حالّيًا مفت�س �للغة �لعربية بمركز �لتن�شيط 
�الأربعاء:  يوم  بمنزله  �لمقابلة  �أجريت  تمبكت،  في  �لتربوي 

�لمو�فق: 06/04/ 2018م، �ل�شاعة �لثامنة ون�شف م�شاء.
تتجه  �لتي  �لوجهة  تمبكت  كانت  فبينما  �هلل!..  �شبحان  )4( يا 
�لقارة  غربي  بمناطق  �لنو�حي  جميع   من  �لطاب  �إليها 
طابها  �أ�شبح  �لعلمي،  �لتح�شيل  في  و�لتعمق  للد�ر�شة، 
�إلى تلك �لمناطق نف�شها  �ليوم بعد �لمر�حل �الأولية ينتقلون 
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وج���ّل مدر�شي �لمد�ر�س �لعربي���ة �الأخرى من �لطاب �لذين 
تخرجو� من هذه �لمدر�شة«)1(. 

���ح �الأ�شتاذ عيد  وع���ن �لمنهج �لدر��شي فيه���ا؛ فقد و�شّ
�شال���م قائ���ًا: »قب���ل مّدة ل���م يكن هن���اك منه���ٌج معتمٌد في 
�لدر��ش���ة، وكّن���ا ن�شتق���ي ذلك من ع���ّدة مناه���ج مطّبقة في 
ع���دٍد من �لدول �لعربية، م���ع �ال�شتعانة بالمنهج �لذي و�شعه 
مركز رقي �للغة �لعربية بوز�رة �لتعليم �لمطبق في جمهورية 

مالي«)2(.
وه���ذه �لمدر�ش���ة، مع ما تعي�ش���ه من م�ش���اكل وتحديات 
تهدد وجودها، من �أكبر و�أقدم �لمد�ر�س �الأهلية �لعربية �لتي 

ُتعّد من �أهّم ركائز �للغة �لعربية �ليوم في تمبكت. 
2- مدر�سة �أقيب �سيدي يحيى: 

هذه �لمدر�شة كانت في �أ�شا�شها مدر�شَتْين منف�شلَتْين: 
�إحد�هم���ا »مرك���ز �أقي���ب« بج���و�ر �لمن���ارة �لعلمي���ة �لعريقة 
جامع �شنك���وري)3(، و�الأخ���رى »مدر�شة �شي���دي يحيى« جنب 
ذل���ك �لجامع �لعلم���ي �لعريق)4(، وفي ع���ام: 1992م تّم دمج 
�لمدر�شَتْين �إحد�هما في �الأخرى، بحيث �أ�شبحت �ل�شفوف 
�الأولي���ة �البتد�ئية في هذه �الأخي���رة، و�الإعد�دية- وهي �آخر 
م�شت���وى تعليم���ي و�شلت �إلي���ه �لدر��ش���ة- في ه���ذ� �لمركز، 
وك���ان �لغر�س من  هذ� �لدم���ج ح�شبما يقول �الأ�شتاذ محمود 
�ألفا)5(: »�إعطاء ق���وة للموؤ�ش�شَتْين، عندما �أخذت �لمدر�شتان 
تتقهق���ر�ن ف���ي �أد�ء َدورهما �لتعليمي، وتعان���ي من م�شكاٍت 

من  و�لحيرة  للعجب  فيا  �لنظامية...  در��شاتهم  لمو��شلة 
تقّلب �الأحو�ل!!  

�لمبين في  نور  �شالم، م�شاعد مدير مدر�شة  �الأ�شتاذ عيد    )1(
يوم  بمكتبه،  معه  �شخ�شية  مقابلة  في  �أب��ر�ز،  حي  تمبكت، 

�الأربعاء 2018/06/04م، �ل�شاعة �لتا�شعة ون�شف �شباحًا.
)2(  �الأ�شتاذ عيد �شالم، �لمقابلة نف�شها �لم�شار �إليها.

)3(  �نظر: �لثقافة �لعربية في مدينة تمبكت، �س202، �أطروحة 
دكتور�ه، كلية �لدعوة ليبيا- 2004م.

)4(  �نظر: �س204، �لمرجع نف�شه.  
موظفًا  ك��ان  �لفرن�شية،  �للغة  في  �س  متخ�شّ مدر�س  هو    )5(
وعقب  تقاعد،  �أن  �إل��ى  �لفرن�شية  بالمد�ر�س  ���س  درَّ حكومّيًا 
في  �لباحث  به  �لتقى  وقد  للمدر�شة،  مديرً�  �ختير  تقاعده 
باجندي،   بحي  يحيى(  �شيدي  )�أقيب  �لمدر�شة  بفرع  مكتبه 
و�أجرى معه مقابلًة حول َدور �لمدر�شة ون�شاطها �لتعليمي في 
تمبكت، وذلك يوم �لثاثاء، �لمو�فق 2018/06/03م.                                      

مادي���ة ومعنوية، وغ���د� �الإقبال عليهما يقّل ب�ش���كٍل متو��شل، 
عليه �جتمع �أهال���ي �لحّيْين �للذْين توج���د بهما �لمدر�شتان، 
وقررو� �تح���اد �لمدر�شَتْين تحت ��ش���م: مدر�شة �أقيب �شيدي 

يحيي«)6(. 
و�لمدر�ش���ة حالّي���ًا ت�ش���ّم �أكث���ر م���ن ثاثمائ���ة تلمي���ذ 

وتلميذة)7(.
3- مدر�سة �لتهذيب �لإ�سالمي:

هي ثالث �أكبر �لمد�ر����س �لعربية �الإ�شامية في تمبكت 
�ليوم، �أُ�ش�شت �شنة 1994م في �لحي �لتاريخي �لقديم، �لذي 
�شكنه بع����س كبار تجار �لعرب ب�شرق تمبكت، يقول موؤ�ش�شها 
ومديره���ا �الأ�شتاذ محم���د حاتم �شي�شي)8(: »من���ذ �أن �أُن�شئت 
�لمدر�شة، وبد�أ �لتدري�س فيها، �أخذ �الأهالي ير�شلون �أبناءهم 
�إليه���ا؛ لد�ر�ش���ة �للغة �لعربي���ة و�لعلوم �لديني���ة، ويدر�س بها 
�لي���وم حو�ل���ي: 550 تلمي���ذً� وتلمي���ذة، وهو ع���دٌد ال يقّل عن 
عدد تامي���ذ �لمد�ر�س �لفرن�شية �لمدعوم���ة من ِقَبل �لدولة 

و�لمنظمات �لغربية في م�شتو�ها �لتعليمي بتمبكت«)9(.
4- مد�ر�ض �أخرى:

�إلى جان���ب تل���ك �لمد�ر�س �لكب���رى؛ هن���اك موؤ�ش�شاٌت 
تعليمية حديث���ة �الإن�شاء في مجال �لتعليم �لعربي �الإ�شامي، 
كمركز �أ�شكي���ا د�ود �الإ�شام���ي)10(، ومدر�شة �ألف���ا َدْونا)11(، 

)6(  �لمقابلة نف�شها �لم�شار �إليها. 
)7(  �لمقابلة نف�شها �لم�شار �إليها �شالفًا.

بد�أ  تمبكت،  في  �لعربية  �للغة  �أرك��ان  �أح��د  ُيعّد  �ليوم  هو    )8(
مدر�س  وكان  بتمبكت،  �لقر�آنية  بالكتاتيب  �لعربية  در��شته 
�للغة �لعربية منذ �لثمانينيات، وفي بد�ية �لت�شعينيات �أ�ّش�س 
�لتقى  وقد  عنها،  �لحديث  ب�شدد  نحن  �لتي  �لمدر�شة،  هذه 
�لخمي�س  يوم  مقابلة،  معه  و�أج��رى  مدر�شته،  في  �لباحث  به 

�لمو�فق: 2018/06/05م في مكتبه. 
مدر�شة  وموؤ�ش�س  مدير  �شي�شي  حاتم  �الأ�شتاذ  مع  )9( مقابلة 
�لتهذيب �الإ�شامي بحي بلفرندي، بتاريخ: 2018/09/05م، 

�ل�شاعة �لتا�شعة �شباحًا.
�لمركز  بمكتبه في  لقاء معه  د�ود علي ميغا، في  )10( �لد�عية 

يوم: �لثاثاء �لمو�فق: 2018/06/16م.
�لغيورين  �لمدر�شة حديثًا بجهود مجموٍع من  )11( �أُن�شئت هذه 
�لم�شدر:  تمبكت.  في  �لعربي  �لتعليمي  �لن�شاط  �إحياء  على 

محمد حاتم �شي�شي في �لمقابلة �لم�شار �إليها �شالفًا.
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ومدر�شة �لف�شيلة)1(، ومدر�شة �لرحمة)2(. 
د- �لمكتبات �لعلمية �لعربية:

�إّن وج���ود �لمخطوطات �لعربي���ة، �أو مخطوطات �للغات 
�لمحلية بالح���رف �لعربي، ظاهرٌة �شائدٌة في تمبكت، ويهتّم 
ع���دٌد م���ن �لمكتب���ات �لعلمي���ة بجمعه���ا وحفظها، ف���ي �إطار 
�هتماماته���ا �لعلمي���ة و�أهد�فه���ا �لمن�ش���ودة، وم���ن �أبرز تلك 

�لمكتبات: 
1( مكتب���ة معه���د �أحم���د باب���ا للدر��س���ات �لعلي���ا 

و�لبح�ث �لإ�سالمية:
ُتعّد هذه �لمكتبة من �لمكتبات �لر�ئدة في هذ� �لمجال؛ 
حيث ت�شعى، فيما ُيعرف بم�شروع »حفظ مخطوطات تمبكت« 
وت�شنيف وحفظ  وت�شوير  �إلى جم���ع   ،SAUMTOU
�لمخطوط���ات �لعربية �الإ�شامية م���ن جميع �أنحاء جمهورية 
���ة �لمناطق �ل�شمالية )غاو، وتمبكت، وكيد�ل،  مالي، وبخا�شّ

وجني، وموبتي(.
وتحتوي �لمكتبة على �أكثر من )15.000( مخطوطة)3(، 
يرج���ع تاريخ �أغلبها �إلى �لق���رن �لثالث ع�شر �لميادي، وهي 
في معظمه���ا مخطوطاٌت ثمين���ة وفريدة من نوعه���ا، تتناول 
مختل���ف مج���االت �لمعرف���ة: �للغة �لعربي���ة و�آد�به���ا، �لعلوم 
�لديني���ة، و�القت�شادي���ة، و�الجتماعية، و�لفل�شفي���ة، و�أغلبها 
مكتوب���ٌة باللغ���ة �لعربي���ة)4(، منها م���ا ُكتب باللغ���ات �لمحلية 
بالح���رف �لعرب���ي )�شنغ���اي، تما�ش���ق، �لفات���ه(، وباللغ���ة 
�لعبري���ة، و�لتركية)5(، ومعظم موؤلف���ي هذه �لكنوز علماء من 
تمبك���ت نف�شها وجن���ي، وما�شينا، ومدينة �ش���وق �ل�شحر�وية 

2002م،  �شنة  �أُن�شئت  للبنات،  ة  خا�شّ �لمدر�شة  ه��ذه    )1(
�إد�رة  �شابق لمكتب  �لهادي، وهو مدير  �ل�شيخ محمد  بجهود 
كانت  �شعودية  موؤ�ش�شة  وهي  �لخيرية،  و�لم�شاريع  �لم�شاجد 

هي �لموؤ�ش�شة �لعربية �الإ�شامية �لوحيدة في تمبكت.
)2(  �أُن�شئت هذه �لمدر�شة �شنة: 2002م بجهود �لمنا�شل حاربير 
عمر، وهو �أحد �الأعمدة �لتي يعتمد عليها �لمجتمع �لتمبكتي 
�لتي تو�جهه. �لم�شدر:  �لتحديات �لمعقدة  في �شموده �شّد 

�لمقابلة نف�شها �لم�شار �إليها �شالفًا.
)3(  �أر�شيف مركز �أحمد بابا، مكتبة جبريل دوكوري.

Note Sur Les Manuscrits Et Les Bib-   )4(
 liotheqes De Manuscrits Au Mali Moussa

                   .Ibrahim Toure, p.3-4

)5(  �لمرجع نف�شه، �س7.

جن���وب �ش���رق مدين���ة غ���او)6(، وعلم���اء ع���رب م���ن �ل�شمال 
�الإفريقي و�لم�شرق �الإ�شامي.

وم���ن �لجدي���ر باالإ�ش���ارة: �أّن معظ���م مخطوط���ات هذه 
�لمكتبة في حالٍة جي���دة، لكن بع�شها بد�أت تف�شد �أو ف�شدت، 
�الأم���ر �ل���ذي �أّدى �إل���ى �لقيام حالّي���ًا بترميمه���ا وتجديدها، 
في �إط���ار ذلك �لم�ش���روع SAUMTOU �لم�شار �إليها 
�شالفًا. هذ�، وق���د حظيت �أكثر من �شتة �آالف )6.000( من 
تلك �لمخطوطات، بالفهر�شة و�لت�شنيف �إلى حّد �ليوم، وقد 
بلغ �لفهر����س �أربعة مجلد�ت �شخمة، ي�شتم���ل كّل و�حٍد منها 
عل���ى )1500( مخطوط���ة، وتوّل���ى �إنج���از ون�شر ه���ذ� �لعمل 
�لعلمي �لر�ئع معهد �لفرق���ان بلندن في بريطانيا. و�إلى �الآن 
لم يتّم ت�شجيل كّل مخطوطات هذه �لمكتبة على �لميكروفيلم، 
وال عل���ى �شبك���ة �لمعلومات �لدولي���ة )�الإنترن���ت(، وبالن�شبة 
لتقييم هذه �لمخطوطات؛ فيمكن تقديم �لماحظات �الآتية: 
يوج���د عل���ى غ���اف كلٍّ منه���ا معلوم���ات تتمثل ف���ي: �لرقم، 
و�لقدم، و�لمو�شوع، و�لحال���ة )�لفيزيقية(، و�لتاريخ، و��شم 
�لموؤل���ف، و�لعنو�ن، و��شم �لنا�شخ، وتاري���خ �لن�شخ، و�لو�شيلة 
�لم�شتخدم���ة. وت�شّم هذه �لمكتبة �لعلمية عددً� من �لمر�جع 
و�لكتب �لتاريخية و�لعلمية باللغَتْين �لعربية و�لفرن�شية، وفي 
مقابل مبنى �لمكتبة بحجرَتْيه؛ حجرة �لمخطوطات، وحجرة 
�شت للمطالعة،  �لمر�جع و�لم�شادر �لمطبوعة، قاعات ُخ�شّ
كما توجد �أي�شًا �أماكن �شكن للباحثين �الأجانب �لو�فدين �إلى 

تمبكت لغر�س �لبحث �لعلمي.
2( مكتبة �أ�سرة بلعر�ف �لعلمية:

هذه �لمكتب���ة �لعلمية من تاأ�شي�س �لعال���م �لجليل �أحمد 
بلع���ر�ف �لتكني �لتمبكتي، وقد عمل ه���ذ� �لعامة على جمع 
�لمخطوط���ات �لنفي�شة، و�لكت���ب �لعلمية؛ مر�ج���ع وم�شادر 
من �أماك���ن مختلفة من بقاع وجودها، يق���ول �الأ�شتاذ محمد 
محم���ود ددب: »ال يخف���ى عل���ى �أح���ٍد �أّن �لطريق���ة �لوحيدة 
للح�ش���ول عل���ى �لمخطوطات ه���ي �لتنقيب، وه���ذ� �لتنقيب 
يك���ون �أكثره بالمر��شات، وربم���ا مع كثرة �لمطالعة قد يقف 
على بع�س عناوين �لكتب فيقوم بالبحث، باإر�شال �لن�ّشاخ �إلى 

�ل�شعادة �الأبدية  )6(  على م�شافة ت�شل 45 كيلو مترً� من غاو، 
في �لتعريف بعلماء تنبكت �لبهية، موالي �أحمد بابير، در��شة 
وتحقيق، �لهادي �لمبروك �لد�لي، �س145، من�شور�ت جمعية 

�لدعوة �الإ�شامية �لعالمية، طر�بل�س-2001م. 
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�لق���رى و�لمناط���ق، ويتحّمل بموؤونة �أهله���م حّتى يرجعو� من 
�لبعثة، وكذلك يعمل بالحا�شرين منهم �أي�شًا«)1(.

وه���ي تحتوي- ح�شب ما ح���ّدد �الأ�شتاذ ددب- على �أكثر 
م���ن 2076 مخطوطة ف���ي فنوٍن علمية متنوع���ة)2(، وهي كلها 
مكتوب���ٌة باللغة �لعربية لموؤلفين م���ن تمبكت وجني، و�ل�شوق، 

ومن �لمغرب �لعربي و�ل�شرق �الإ�شامي.
وفيما يتعل���ق بالحالة �لعامة لكنوزه���ا �لعلمية �الآن، من 
مخطوطاٍت وغيرها، يقول �الأ�شتاذ ددب �لذي نهل من معين 
ه���ذه �لمكتبة و��شتفاد منه���ا: »�لحالة �لعاّم���ة لهذه �لخز�نة 
ال تخف���ى، فق���د عرف ما�شيه���ا و�شه���ر. �أما �لي���وم مع عدم 
�لقوة �لمادي���ة �أ�شابتها �آفاٌت كثيرة، منه���ا ما �أف�شده �لمطر 
ب�شب���ب عدم تقوي���ة �لبن���اء، وح�شبنا من ذلك كت���ٌب �شاعت 
و�شارت كالجلود �لبالية، �لمتمّزقة، ومنها ما �أف�شده �لفئر�ن 

و�لح�شر�ت و�لغبار...«)3(.
ه���ذ�، ولم تح���ظ مخطوطات ه���ذه �لمكتب���ة بالفهر�شة 
و�لت�شنيف، كما ل���م ُتبرمج على جه���از �لحا�شوب، وبالتالي 
فه���ي غير من�ش���ورٍة على �الإنترن���ت. و�إلى جانب م���ا تت�شّمنه 
م���ن �لمخطوطات؛ تحتوي على عدٍد كبيٍر من �لكتب �لنفي�شة 
و�لنادرة في مجاالٍت مختلفة، وهي �أي�شًا كلها باللغة �لعربية.

و�لم�ش���رف �لحالي عليها هو �ب���ن �لموؤ�ش�س محمد عبد 
�هلل ب���ن �أحم���د بلعر�ف، وه���و �أي�ش���ًا عالم، وم���ن �لقائمين 
عل���ى �لن�ش���اط �لتعليمي �لعربي ف���ي تمبكت، ل���ه �لعديد من 
�لجهود �لعلمية في فنوٍن علمية مختلفة، كان وال يز�ل �شاهرً� 
ومدّر�شًا للعلوم �لعربية و�لدر��شات �الإ�شامية في تمبكت)4(.
ا حيدره �لتذكارية للمخط�طات)5(: 3( مكتبة َممهَّ

�أُعي���د بناء ه���ذه �لمكتبة بف���نٍّ معماري حدي���ث، مجّهز 
ب���اأدو�ت، و�أث���اث مكتب���ي الئ���ق، بم�شاع���دة موؤ�ش�ش���ة غربية 

)1(  خز�نة �أ�شرة بلعر�ف، محمود محمد ددب، �س12، مخطوط 
بخز�نة �لموؤلف في تمبكت، وتوجد �شورٌة منه بمكتبة �لباحث.

)2(  �نظر: �لم�شدر نف�شه، �س )14، 15(.
)3(  �لم�شدر نف�شه، �س17. 

)4(  �نظر: �لم�شدر نف�شه، �س19. 
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�إ�شبانية ُت�شّمى: موؤ�ش�شة �أنري ملتون)6(، و�فُتتحت ر�شمّيًا يوم 
�لثاث���اء �لمو�فق: 2000/01/13م، وتحت���وي �لمكتبة حالّيًا 
على م���ا يرب���و عل���ى )15.000( مخطوطة باللغ���ة �لعربية، 
وعدد كبير من م�شادر ومر�جع باللغَتْين �لعربية و�لفرن�شية. 
وحال���ة مخطوطاته���ا قريب���ٌة م���ن �شابقته���ا، حي���ث تحت���وي 
عل���ى فنون علمي���ة مختلفة، منه���ا: �للغة �لعربي���ة و�ل�شريعة، 
و�القت�ش���اد، و�لطب، وغيرها من �لفن���ون �لعلمية �لمتنوعة، 
وغالبية موؤلفيه���ا من علماء تمبكت نف�شها، وجني، وما�شينا، 
ومدينة �ل�شوق و�لمغرب �لعربي، و�لم�شرق �الإ�شامي. وفيما 
يتعل���ق بحالتها �لعاّمة فه���ي جيدة، غير �أن���ه توجد مجموعٌة 
منه���ا ف�شدت �أو ب���د�أت تف�شد. ويرجع تاري���خ �أقدم مخطوطة 
به���ا �إلى �لقرن �لثال���ث ع�شر �الإفرنجي، وه���و عهد �الزدهار 

�لعلمي في تمبكت)7(. 
وقد ت���ّم �إعد�د فهر�س لمجموعٍة كبي���رة منها بم�شاعدٍة 
ودع���ٍم ماّدي من معهد �لفرقان بلن���دن، وهناك جهوٌد حثيثة 
ُتبذل الإجر�ء �لفهر�ش���ة ِلَما تبّقى منها، ون�شرها على �ل�شبكة 

�لدولية للمعلومات )�الإنترنت()8(.
4( مكتبة محم�د كعت )ف�دو كعت(:

كان���ت ه���ذه �لمكتبة ف���ي �الأ�شا�س مكتب���ة قديمة، ترجع 
بد�يتها �الأولية �إل���ى �لقرن �لخام�س �لهجري)9(، فتنقلت بين 
�أماك���ن متفرقة من مدٍن وقرى تابع���ة لمدينة تمبكت، �إلى �أن 
تمّكن �أحد �أبناء �الأ�ش���رة �لمالكة لها وهو: �الأ�شتاذ �إ�شماعيل 
جاجي حيدرى، من جمع عدٍد كبيٍر من كنوزها �لمتناثرة هنا 
وهناك على طول �لقرى �لممتدة على نهر �لنيجر، و�أن�شاأ لها 
مبنى في تمبكت �شنة: 1999م. وي�شل عدد ما تّم جمعه لحّد 
�الآن )3.000( مخطوط���ة، معظمها مكت���وٌب باللغة �لعربية، 
وه���ي غني���ٌة بالمعلوم���ات �لمفي���دة، ت�شم���ل مج���االت علمية 

مختلفة ومتنوعة. 

)6(  دليل مكتبة مما حيدره �لتذكارية، �س3، من �إعد�د �لمكتبة 
نف�شها.

)7(  �نظر: �لثقافة �لعربية في تمبكت، �س )109 �إلى 140(. 
)8( م�شاعد �لم�شرف �لعام على �لمكتبة، في مقابلة معه بمكتبه، 

في 2018/06م.
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يذكر �لباحث �ل�شابق بمعه���د �أحمد بابا �لدكتور مو�شى 
توري، �لذي عاي�س تاأ�شي�س هذه �لمكتبة وتعامل مع ما ت�شّمه 
من تر�ٍث علمي، �أّن مقتنياتها »... تتناول �لمعارف من جميع 
�لمج���االت، كّل �خت�ش���ار�ت �لمعارف �لمخت�ش���ة بالع�شور 
�لو�شط���ى في �لباد �الإ�شامية، متمثل���ة في هذه �لمو�د �لتي 
منه���ا: �لقر�آن، وعل���وم �لق���ر�آن، �الأحكام و�أ�ش���ول �الأحكام، 
�لتوحيد، �لت�شوف، �لتاري���خ و�لجيولوجيا، �لفل�شفة، �لنحو، 
و�لمنطق، �الأدب، �لعرو�س، علم �لفلك، علم �لنجوم، �لطب 
و�ل�شيدلة )�لتقليدية(، �لريا�شيات، و�لفيزياء، وغيرها من 

�شروح كثيرة لعدٍد من �لموؤلفات...«)1(.
وعّم���ا ت�شتمل عليه �لمكتبة م���ن ر�شائل ووثائق تاريخية؛ 
ه���ذه  هام����س  »وعل���ى  قائ���ًا:  مو�ش���ى  �الأ�شت���اذ  ي�شتط���رد 
�لمخطوط���ات توج���د ر�شائ���ل �شوني عل���ي، وعاق���ات �أ�شكيا 
محمد مع �الإمام �لمغيلي، ومذكر�ت �أوالده، و�أحفاده، ووثائق 
�أخ���رى حول غاو، وجني، وتوجد فيها �أي�شًا مذكر�ت هام�شية 
ح���ول �ليهود و�لجاحدي���ن �لم�شحّيين ف���ي تومبكتو، وم�شلمي 
�إ�شباني���ا، يعطي كّل هذه �لمذكر�ت، �لت���ي تمتد تاريخها من 
�لق���رن �لخام�س ع�شر �إلى �لقرن �لتا�شع ع�شر، �أ�شا�شًا جديد 

لحو�ر �لثقافات و�لح�شار�ت«)2(. 
�أّن ع���ددً� كبي���رً� م���ن  ه���ذ�، وم���ن �لجدي���ر بالذك���ر: 
مخطوط���ات هذه �لمكتبة قد ف�ش���د، كما تلف معظمها ب�شبب 
�شوء �ال�شتخد�م و�الأر�شة، وتقلبات �لطبيعة، وتوجد �لمكتبة 
في مبنى ب�شيط ومتو��شع، ولكّن هناك م�شروعًا قيد �لتنفيذ، 
باإ�شر�ف �إ�شماعيل جاجي حيدره �لم�شوؤول عنها، لبناء مبنى 
جدي���د موؤث���ث ومجّهز باأح���دث �لو�شائل �لمطلوب���ة و�الأدو�ت 
�لازم���ة، وت�شني���ف �لكت���ب و�إع���د�د فهار����س للمخطوطات 
وت�شجيلها ف���ي �لميكروفيلم، و�شيانة وترمي���م �لتالف منها، 
وم���ن َثّم محاول���ة و�شع �أر�شيف �إلكتروني له���ا لغر�س ن�شرها 

على �الإنترنت.
5( مكتبة �لزينة:

توج���د ه���ذه �لمكتبة �لعلمية ف���ي بجبيه���ة ب�شمال �شرق 
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تمبك���ت عل���ى بعد 150 كم، وه���ي مكتبٌة �أ�شري���ة تابعة لعائلٍة 
علمي���ة، ورثها �الأبناء عن �الآباء و�الأجد�د، و�لم�شرف �لحالي 
عليها هو �ل�شيخ باي بن زين بن عبد �لعزيز، وهو عالٌم لغوي 
وذو خبرة عالية في مجال علم �لمخطوطات و�لكنوز �لعلمية.

وت�ش���ّم ه���ذه �لمكتب���ة حو�ل���ي 1500 مخطوط���ة، كله���ا 
مكتوب���ٌة باللغ���ة �لعربية في مج���االٍت علمية متنوع���ة: �لعلوم 
�للغوي���ة، و�الأدبية، و�لديني���ة، باالإ�شافة �إلى �لعل���وم �لتالية: 
�لفيزي���اء، و�لكيمي���اء، و�لط���ّب، و�ل�شيدل���ة، وعل���م �لفلك، 
و�لنج���وم و�الأ�ش���ر�ر، و�لتاري���خ، ومعظم موؤلفيه���ا من علماء 

تمبكت، وجني، و�ل�شوق، وما�شينا. 
مخطوط���ات،  غي���ر  عل���ى  �لمكتب���ة  ه���ذه  تحت���وي  وال 
فالمخطوط���ات �لعربية ه���ي فقط مقتنياته���ا، ومعظمها في 
حال���ٍة جيدة، غي���ر �أّن بع�شًا منه���ا تلف �أو ب���د�أ يتلف؛ ب�شبب 
�الأر�ش���ة وتقلب���ات �لطبيعة، وقب���ل ب�شع �شن���و�ت كانت �شبه 
مغطاة برمال �ل�شح���ر�ء، �الأمر �لذي �شّبب �إتاف كثيٍر من 
مخطوطاتها وت�شويه �شورتها. وفي هذه �الأيام هناك م�شروٌع 
ج���ار فيها؛ بغر�س �إعد�د فهار����س لمخطوطاتها بف�شل دعٍم 
مادي، وتع���اون علمي من معهد �لفرقان بلندن. وهي كغيرها 
م���ن مكتب���ات تمبكت لم ي�شب���ق �إج���ر�ء �أّي بر�م���ج تحديثية 
ع�شري���ة عل���ى مقتنياته���ا �لعلمي���ة؛ �لبرمج���ة، و�لت�شوي���ر 

بالميكروفيلم، و�لن�شر على �ل�شبكة �لمعلوماتية. 
وم���ن �لجدي���ر بالتنوي���ه، ف���ي خت���ام حديثنا ع���ن هذه 
�لمكتب���ات �لعلمي���ة، �لت���ي ُتع���ّد �أح���د �أه���ّم مرتك���ز�ت �للغة 
�لعربي���ة في تمبكت ف���ي �لوقت �لحا�شر، �أنه���ا منابر علمية، 
تفت���ح �أبو�بها على م�شارعيها للق���ر�ء، و�لباحثين؛ للنهل من 
معينه���ا، ويمكن �لو�شل مبا�ش���رًة �إلى �لمخطوطات فيها دون 
م�شق���ة، بل هناك دع���وٌة د�ئمٌة ومتكررٌة م���ن �لقائمين عليها 
�إل���ى �لمهتمين من �الأ�شقاء في مختلف �أنحاء �لوطن �لعربي، 
و�لعال���م �الإ�شامي، للم�شاهمة في �إثر�ئه���ا باإجر�ء در��شاٍت 
علمي���ة عنها بالتحقي���ق و�لتنقيب؛ بغر����س �لك�شف عن كنوز 
�لمدين���ة �لتاريخي���ة، وعلومه���ا �لح�شارية، �الأم���ر �لذي من 
�شاأن���ه �أن يعي���د ل�»جوه���رة �ل�شح���ر�ء« �أمجاده���ا �ل�شابقة، 
ومكانته���ا �لمرموقة، بو�شفه���ا مركزً� للعل���م و�لفكر للثقافة 

�لعربية �الإ�شامية جنوب �ل�شحر�ء. 
ه- معهد �لهجرة �لترب�ي:

�إل���ى  �لترب���وي  �لمعه���د  ه���ذ�  �إن�ش���اء  يرج���ع 
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1997/04/17م)1(، وك���ان �أح���د �أبرز دو�ف���ع �إن�شائه �لطلب 
�لمل���ّح من �ل�شعب �لمال���ي �لم�شلم، �لذي ما فت���ئ يوؤكد على 
�ش���رورة �شلته بتر�ث���ه وثقافته �الإ�شامية، فاإر�ش���اًء الإر�دته 
عمل���ت �لحكومة عل���ى تاأ�شي�س هذ� �لمعه���د �لمهني �لتربوي 
الإع���د�د معلمين لتدري����س �للغة �لعربية ف���ي �لمر�حل �الأولية 
بالموؤ�ش�ش���ات �لتعليمي���ة، بع���د �لتخ�ش����س في مب���ادئ �للغة 
�لعربي���ة و�لمناه���ج �لتربوي���ة، فتعاون���ت م���ع جه���اٍت خيرية 
�إ�شامي���ة لدع���م وتنفيذ �لم�ش���روع- ربم���ا بمب���ادرٍة �أ�شا�شًا 
منها- على بناء هذ� �لمعهد �لتعليمي، وبما �أّن مدينة تمبكت 
هي �لمدينة �لثقافية �الأولى في تاريخ جمهورية مالي، فقد تّم 

�ختيارها الحت�شان هذ� �لمعهد �لتربوي.
و�لط���اب �لذين يلتحقون بالمعهد ُه���م �لطاب �لذين 
يح�شل���ون على �ل�شه���ادة �الإعد�دي���ة من �لمد�ر����س �لعربية 
�الإ�شامي���ة �لمنت�ش���رة ف���ي مختلف مناط���ق جمهورية مالي، 
وذل���ك بعد �جتياز �متح���ان �لقبول �لذي ُيج���رى في مختلف 
�أقاليم �لجمهورية، باإ�ش���ر�ف مركز رقي �للغة �لعربية �لتابع 

لوز�رة �لتربية بجمهورية مالي.
وي�ش���ّم �لمعه���د ق�شَمْي���ن: ق�ش���م �أدب���ي، وق�ش���م علم���ي 
�ش���ي«، يدر����س بهما حالّي���ًا ما يربو عل���ى 358 طالبًا  »تخ�شّ
وطالب���ة)2(، من مختل���ف مناط���ق جمهورية مال���ي. و�لنظام 
�لدر��شي فيه هو �لنظام �لدر��شي نف�شه �لمطبق في �لمعاهد 
�لفرن�شي���ة �لحكومية �الأخرى، وما يتمّيز به عنها هو �أّن بع�س 
�لمو�د تعّرب وتدّر����س بالعربية، باالإ�شافة �إلى �للغة �لعربية، 

و�لتربية و�لح�شارة �الإ�شاميَتْين.
وم���ّدة �لدر��شة به �أربع �شن���و�ت، يتكّون �لطالب خالها 
تكوين���ًا مهنّي���ًا تربوّي���ًا، فف���ي �ل�شن���ة �الأول���ى و�لثاني���ة تكون 
�لدر��ش���ة نظري���ة �أكاديمية، وفي �ل�شنة �لثالث���ة يبد�أ �لطالب 
ف���ي �لتدّرب عل���ى �لتطبي���ق �لعمل���ي بالمد�ر����س �لعربية في 
مدينة تمبكت، وف���ي �ل�شنة �لر�بعة يوّزع عاّمة �لطاب ب�شنة 
�لتخ���رج عل���ى ع���دٍد م���ن �لمد�ر����س �لعربي���ة �الإ�شامية في 
مختلف مدن جمهورية مال���ي وقر�ها �لتي توجد بها مد�ر�س 

)1(  �لخبير �لتربوي محمد �شي�شي، �لمدير �لعام لمعهد �لهجرة 
لتكوين �لمعلمين تربوّيًا، في مقابلة معه بمكتبه، يوم �لثاثاء 

�لمو�فق: 2018/06/3م.
)2(  �لمقابلة �لم�شار �إليها �شالفًا.

عربي���ة؛ لممار�شة �لتدري�س على �مت���د�د �شنٍة در��شية كاملة، 
ُيِعّد �لطالب خالها تقريرً� علمّيًا عاّمًا باللغة �لعربية، ي�شمل 
مختل���ف ن�شاطاته �لتعليمية و�لتربوية و�لثقافية في �لمدر�شة 

�لتي �أوفد للتدري�س فيها)3(.
و�لذي���ن يقومون بمهّم���ة �لتدري�س في ه���ذ� �لمعهد ُهم 
�أ�شاتذة ومدّر�شون، تلقو� تكوينهم �لعلمي وتعليمهم �لجامعي 
�إّم���ا من جامع���ة �الآد�ب في بماك���و، �أو في بع����س �لجامعات 
بالب���اد �لعربية و�الإ�شامية)4(. ولغة �لتدري�س بالمعهد- كما 
�أ�شلفن���ا- هي �للغة �لعربية، وق���د ُت�شتعمل �للغة �لفرن�شية في 

بع�س �لمحا�شر�ت بالق�شم �لعلمي.  
م�سكالت متنوعة، وتحديات معقدة:

�لم�سكالت �لتي ت��جه �للغة �لعربية:
عدي���دٌة ه���ي �لم�ش���كات �لت���ي تعتر����س �شبي���ل �للغ���ة 
�لعربية، وتح�شي���ن و�شع �لمدينة �لثقافي���ة، وهي من �لكثرة 
بمك���اٍن ي�شعب معه تناولها جميعًا على نحٍو مف�شل، غير �أنه 
باالإمك���ان �إجماله���ا في مجموع���ة م�شاكل تت�ش���ل بمرتكز�ت 
�لتعلي���م �لعربي �الإ�شامي و�آليات���ه، و�أخرى ناتجة عن موقف 
حكوم���ة جمهورية مالي �إز�ء �لدر��ش���ة �لعربية، وفي تف�شيل 

غير مّمل نوردها على �لنحو �الآتي: 
تنح�شر �أه���ّم هذه �لم�شكات، �لتي يعاني منها �لتعليم 
�لعرب���ي �الإ�شام���ي في ه���ذه �لمدين���ة وغيرها، ف���ي �لنقاط 

�الآتية: 
1- �شع���ف �الإمكان���ات �لمالي���ة، و�لم���و�رد �لتي تح�شل 
ة  عليها �لموؤ�ش�شات و�الأفر�د �لذين يبذلون م�شاعيهم �لخا�شّ
لفتح تلك �لمد�ر�س �الأهلية �لتي �أ�شرنا �إليها �شالفًا، لذ� يبدو 
�لتعلي���م �لعربي �الإ�شامي �أفقر �أنو�ع �لتعليم و�أقّله �إمكانات، 
وال يرت���اده ف���ي �لغالب �الأع���ّم �إال �أبناء �لفق���ر�ء. وفوق ذلك 
فهو يعاني ما يعانيه م���ن �شروب �الإهمال و�لتهمي�س الأ�شباٍب 

كثيرة، �شن�شير �إلى بع�شها في حينه.
2- �شع���ف بنايات���ه �الأ�شا�شي���ة �لمتمثل���ة ف���ي �لبنايات 

�لمدر�شية، وقّلة ما يتوفر عليه من �لتجهيز�ت �ل�شرورية.

)3(  �لمقابلة نف�شها �لم�شار �إليها �شالفًا.
�ل�شريف  �الأزه��ر  جامعة  خريج  وهو  كاه،  محمود  �الأ�شتاذ    )4(
�شكنه  ب��د�ر  معه  مقابلٍة  في  بالمعهد،  وم��دّر���س  بالقاهرة، 

بالمعهد يوم �لثاثاء �لمو�فق: 2018/06/09م.
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3- تدّن���ي �لم�شت���وى �لعلمي و�لبيد�غوج���ي للمدّر�شين، 
ب�شبب قّلة �لمتخرجين منهم م���ن معاهد تكوين �لمدر�شين، 
ون���درة وجود مثل هذه �لمعاه���د �ل�شرورية)1(، وهذ� ما جعل 
م�شت���وى مدّر�س �للغ���ة �لعربية دون نظي���ره مدر�س �لفرن�شية 
بكثي���ر، ولذلك ف���اإّن فتح �لع���دد �لكافي من معاه���د �لتكوين 
�لترب���وي �أ�شب���ح ملّح���ًا للغاي���ة، ال تغن���ي عنه في �ش���يٍء تلك 
م بين �لحين و�الآخر لفائدة فئة  �ل���دور�ت �لتدريبية �لتي ُتنظَّ

محدودة من �الأفر�د، ولفتر�ٍت محدودة جّدً� �أي�شًا.
4- �شع���ف �الإ�ش���ر�ف �لترب���وي و�الإد�ري، ب�شب���ب قّل���ة 
�لمر�شدي���ن �لمفت�شي���ن وذوي �لخبرة ف���ي �الإد�رة �لتعليمية، 
ول���ذ� ف���اإّن �لتعلي���م �لعرب���ي في تمبك���ت، وغيره���ا من مدن 

�لمنطقة، ي�شير على هو�ه �إال ما �شّذ وندر.
5- ع���دم تو�فر �لكت���اب �لمدر�شي �لمنا�ش���ب، وبالقدر 
�لكاف���ي، مم���ا يجعل �لكت���اب �لو�حد في �أغل���ب �الأحيان- �إن 
وج���د- يتد�وله عدٌد كثيٌر من �لتاميذ. وقد تجد في �لف�شل 
�لدر��ش���ي �لو�ح���د كتب���ًا متنوع���ة �ش���ادرة ع���ن دوٍل عربي���ة 

مختلفة، وذ�ت �أهد�ٍف متباعدة.
6- �قت�ش���ار كّل تل���ك �لمد�ر����س �لمنت�ش���رة بال�شاح���ة 
�لتمبكتي���ة عل���ى تدري�س �لعل���وم �لدينية و�للغ���ة �لعربية؛ من 
غير �إتاحة �لفر�س �أم���ام �لتاميذ لانفتاح على بقية �لعلوم 

�لع�شرية و�لمعارف �الأخرى ب�شكٍل فّعال.
م�سيرة اللغة العربية في تمبكت:

�إذ� كان���ت �للغ���ة �لعربي���ة ف���ي حا�شره���ا �لي���وم، كم���ا 
ر�أين���ا من خ���ال �لد�ر�ش���ة �ل�شابقة عن مرتكز�ته���ا �لعلمية 
�لمعا�ش���رة، تع���رف تقّدم���ًا ملمو�شًا في تمبك���ت، وت�شهد من 
�إقب���ال �الأهال���ي عليها ما يثي���ر �لده�شة ويبعث عل���ى �لتفاوؤل 
و�الطمئن���ان، فاإنه ال منا�س من �لقول م���ع ذلك باأّن �لو�شيلة 

)1(  فمعهد �لهجرة، �لذي �شبق �أن تحدثنا عنه، ال ي�شّد �لثغرة 
ال من قريٍب وال من بعيد، �إذ �إّن �لذين يتلّقون تكوينًا تربوّيًا 
وقرى  لعاّمة مدن  �البتد�ئية  �الأولية  �لمر�حل  معلمو  ُهم  فيه 
جمهورية مالي، وخ�شو�شًا �إذ� عرفنا �أّن �لذين يتكونون فيه ال 
يلّبون 3% من �حتياجات �لمد�ر�س �لعربية �الإ�شامية، �إ�شافًة 
�إلى �أّن فر�شة �لتكوين �لبيد�غوجي فيه غير متاحٍة لعدٍد كبيٍر 
من �لر�غبين في �اللتحاق به، �الأمر �لذي يوؤكد بكّل و�شوٍح �أّن 
فائدته �أقّل بكثيٍر من �لم�شتوى �لمرجو، ونحن �إذ نقول هذ� ال 
ننفي فائدته، ولكن نريد �إلقاء �لنظر �إلى �لعمل على تطويره، 

و�أنه هو وحده على �ل�شاحة ال يكفي. 

�لوحي���دة �لت���ي يمك���ن �أن تخدمه���ا، وتعم���ل عل���ى تطويرها 
وتح�شي���ن و�شعه���ا، هي و�شيل���ة �لتعليم، �لذي مهم���ا قلنا في 
م�شيرت���ه �لحالية ع���ن �نبعاثه ونمّوه، يبقى ف���ي حقيقة �الأمر 
دون �لم�شت���وى �لمطل���وب، ويحت���اج �لنهو����س به �إل���ى جهوٍد 
كبيرة تبذلها كّل �الأط���ر�ف �لغيورة على م�شتقبل لغة �لقر�آن 
�لكري���م في تمبكت، وغيرها م���ن �لمدن �لثقافية �الأخرى في 

�لمنطقة، من منظماٍت وجمعياٍت وهيئاٍت و�أفر�د. 
وذلك الأننا �إذ� كّن���ا فعًا دقيقين و�شريحين مع �أنف�شنا 
ف���ي نظرنا �إل���ى حا�ش���ر �لتعليم �لعرب���ي في تمبك���ت �ليوم، 
و�إج���ر�ء عملية تقيي���م لو�قعه من خاله رحلت���ه �لحالية نحو 
�لم�شتقب���ل، فاإننا ن�شل ب���كّل و�شوٍح �إلى نتيج���ٍة مفادها: �أنه 
ي�شير �إلى حدٍّ ما في م�شاٍر فيه �لكثير من �النحطاط؛ الأ�شباٍب 
عدة، �أهمها: تلك �لتي �أ�شرنا �إليها في �ل�شابق)2(، �إ�شافًة �إلى 
�لتدّن���ي �لم�شتمر و�لمتو��شل في م�شتويات �لتاميذ �لعلمية، 

وقّلة �أو �شذ�جة �إلمامهم بالقو�عد �للغوية �الأ�شا�شية. 
ولك���ن على �لرغ���م من �أّن ه���ذه �لظاهرة تمّث���ل م�شكلًة 
حقيقي���ًة تو�جه �للغة �لعربية، فهن���اك �أمٌل كبيٌر على م�شتوى 
خب���ر�ء �لتعليم �لعربي، و�لقائمين عل���ى موؤ�ش�شاته �لتعليمية 
من �أجل �إ�شاح �لو�شع عاجًا، وحمايته من هذ� �النحطاط 

�لعلمي، ومن َثّم �لتفاوؤل بم�شتقبٍل ز�هر لّلغة �لعربية.
يق���ول �الأ�شتاذ محمود ك���اه، وهو خري���ج جامعة �الأزهر 
�ل�شري���ف، ومدر����س بمعهد �لهج���رة �لترب���وي بتمبكت، وفي 
ع���دد من مد�ر�شه���ا �الأهلية: »ف���ي �عتق���ادي: م�شتقبل �للغة 
�لعربي���ة ف���ي مدينة تمبك���ت م�شتقبٌل نّير وم�ش���رق، فمن يوم 
مجيئي �إلى تمبكت �شن���ة 1997م �إلى �الآن؛ حدث تز�يٌد كبيٌر 
في عدٍد �لمد�ر�س �لعربية، و�الآن هناك وعٌي كبيٌر بالم�شاكل 
�لتربوي���ة و�لتعليمية �لتي تعاني منها �لمد�ر�س، و�إيجاد حلوٍل 
له���ا ورف���ع م�شتو�ه���ا �لتعليمي، �إ�شاف���ًة �إلى مخط���ط تو�شيع 
معهد �أحمد بابا، و�إج���ر�ء �أعمال �أكاديمية على مخطوطاتها 
�لعربية �لتي ُكتبت بم�شتوى عال، مما ي�شتدعي �الجتهاد �أكثر 
لَفْه���م �لعربية و�لتعّمق في علومها، هذ� �إلى جانب َدور معهد 
�لهجرة �لتربوي �لذي يقوم باإعد�د معلمين تربوّيين في �للغة 
�لعربية. هذه وغيرها ترمز بم�شتقبٍل م�شرٍق للغة �لعربية في 

مرجع  بعدها،  وم��ا  ���س344  تمبكت،  في  �لعربية  �لثقافة    )2(
�شابق.
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تمبكت؛ و�إن في �لمدى �لبعيد«)1(.
ويق���ول �الأ�شتاذ حمو محم���ود ددب)2(، وهو مفت�س �للغة 
�لعربية بمركز �لتن�شيط �لتربوي بتمبكت: »... و�للغة �لعربية 
له���ا م�شتقبٌل كبي���ٌر في تمبكت، �أرى �أنه���ا �شتتغلب على جميع 
�للغات �الأخرى، وهناك حكمٌة جعلها �هلل- �شبحانه وتعالى- 
في �للغة �لعربية، فهي ت�شاعد على َفْهم معاٍن كثيرة متر�كمة 
هن���ا وهناك. وكانت وال تز�ل هي لغة تمبكت �لتي ُيفتخر بها، 
ويعتز �لمجتمع �لتمبكت���ي باالنتماء �إليها، فالم�شاعد�ت �لتي 
تقّدمه���ا �لدو�ئر �لغربي���ة لدعم وَفْر�س لغته���ا �لفرن�شية؛ لو 
�أنف���ق �أقّل من ُع�شرها ف���ي �إ�شاح و�شع �لتعلي���م �لعربي في 
تمبك���ت؛ لتقّدم وتط���ور �إلى م�شتوياٍت عالي���ة، ولتوّجه �لنا�س 

�إليها كلهم«)3(. 
ويقول �لم���وؤرخ �لتمبكتي �لمخ�شرم �شال���م ولد �لحاج: 
»منطق���ة تمبك���ت تح���ّب �لعربي���ة؛ الأنه���ا �أ�شا����س �الإ�ش���ام 
و�أ�شا�س تر�ثها �لثقاف���ي و�لح�شاري، فلوال �لتدخل �الأوروبي 
�ال�شتعم���اري ف���ي �لع�ش���ور �لحديث���ة، ومح���اوالت �له���دم 
و�لت�شويه �لتي مار�شها �شّد �الإ�شام ثقافًة ولغة، لكانت �للغة 
�لعربي���ة هي لغ���ة كّل �الإفريقّيين �لي���وم. و�الآن من خال ما 
يق���وم به بع�س �لبعثات �لتعليمية م���ن �إن�شاء مد�ر�س عربية، 
م���ع قّلة �إمكانياته���ا، نرى �إقب���ال �لنا�س �لمكث���ف �إليها، فلو 
ُدعم���ت ب�شكٍل فّعاٍل لحلِّ م�شاكله���ا؛ الأعادت مجدها ودورها 
�لز�ه���ر كم���ا كانت ف���ي �لما�ش���ي... ولك���ن �أملن���ا كبير في 

�لم�شتقبل«)4(.   
وهكذ� ندرك �أّن �للغة �لعربية �لتي �زدهرت في تمبكت، 
وتوقف���ت عجلة �شيرها في �لقرَنْين �لما�شَيْين، لغٌة لها مكانٌة 
مرموق���ة في تمبكت، وله���ا م�شتقبٌل مزده���ر، ولكن البّد من 
�لعمل الإز�لة تلك �لعقبات و�ل�شعوبات، وبذل �لجهد لتذليلها، 
وزيادة �الإمكانات لتعليمها، للو�شول �إلى مكانتها �لائقة بها، 
�إذ ه���ي �ليوم في تمبكت في م�شيرتها �لحالية، ت�شير في خطٍّ 
�إذ� �أُحي���ط برعايٍة ج���اّدة حقيقية �شتزدهر �زده���ارً� كبيرً�، 

)1(  �الأ�شتاذ محمود كاه في �لمقابلة �لم�شار �إليها �شابقًا.
بعدها،  وم��ا  ���س249  تمبكت،  في  �لعربية  �لثقافة  �نظر:    )2(

مرجع �شابق.
)3(  �الأ�شتاذ حمو محمود ددب، في �لمقابلة �لم�شار �إليها �شالفًا. 

)4(  �شالم ولد �لحاج، في �لمقابلة �لم�شار �إليها �شالفًا.

وتنت�ش���ر �نت�ش���ارً� و��شعًا، لي�س في تمبك���ت فح�شب، ولكن في 
جمهورية مالي كلها؛ وفي �لقارة �ل�شمر�ء باأ�شرها.

وف���ي �لحقيق���ة؛ هن���اك م�ش���اٍع متو��شلٌة وجه���وٌد حثيثة 
ُتب���ذل؛ لتحقي���ق هذ� �لغر����س)5(؛ مم���ا يعني بكّل وع���ي �أنها 
لغ���ة �لم�شتقبل، �نطاق���ًا من كونها لغة ت�ش���اوي �الإ�شام في 
�لمنطق���ة، حيث ال ُيت�ش���ّور حتى لاإن�شان �لع���ادي وجود لغة 
عربية ب���دون �إ�شام، فهي مرتبطة بوج���ود �الإ�شام �أ�شا�شًا، 
نهَّا  ْكَر َو�إِ ْلَنا �لذِّ وه���و محفوظ كما قال تعالى: {�إِنهَّا َنْحُن َنزهَّ
َل���ُه َلَحاِفُظ����َن} )�لحج���ر: 9(، لق���د حورب���ت وحوربت.. 
وبالرغم من كّل تلك �لمحاوالت و�لموؤ�مر�ت �لعدو�نية بقيت 

�شامدًة حّيًة منت�شرة. 
وبما �أنها تظّل مع �الإ�شام �أين ما كان؛ فاإنها ت�شتمد منه 
قوتها �لتي تجدها، �شو�ء في تمبكت، �أو في غيرها من �لمدن 

�الإ�شامية �الأخرى.  
�لعربية  �للغة  بتنمية  �لكفيلة  �لع��مل  بع�ض 

و�زدهارها:
هن���اك ع���دة عو�مل يمك���ن �عتمادها لتفعي���ل دور �للغة 
�لعربي���ة، �شو�ء في تمبكت �أو ف���ي غيرها من �لمدن �الأخرى، 
ون�شي���ر فيما يلي- باخت�ش���ار- �إلى بع�س تل���ك �لعو�مل �لتي 

نرى �أنها فّعالٌة في �لنهو�س بالثقافة �لعربية و�زدهارها:
بالمي���د�ن  �لأول���ى  �لدرج���ة  ف���ي  �لهتم���ام   -1
�لثقاف���ي، ويتمّث���ل ذل���ك بالخ�شو�س في �لعم���ل على �إن�شاء 
مر�كز علمية ثقافية، وتطوير �لموؤ�ش�شات �لتعليمية �لموجودة 
عل���ى �ل�شاح���ة �لتمبكتي���ة، باإلحاقه���ا بالمر�ح���ل �لتعليمي���ة 
�الأ�شا�شية �لعليا. و�الإكثار في �إقامة وتنظيم ندو�ت وملتقيات 
علمي���ة، وموؤتم���ر�ت فكرية، محلية ودولية، ح���ول كّل مو�شوٍع 
يتعّل���ق بتاري���خ �لمنطقة قديم���ًا وحديثًا؛ للعم���ل على تن�شيط 

�لحركة �لثقافية فيها ب�شكٍل علمي عملي منّظم.
2- تجهي���ز وتط�ي���ر �لمد�ر����ض �لعربي���ة باإن�س���اء 

)5(  من ِقَبل �الأفر�د �لذين ين�شوؤون موؤ�ش�شات تعليمية، ويعملون 
�الأج��ي��ال  ل��دى  �ل�شحيح  و�ل��وع��ي  �لن�شال  روح  �إح��ي��اء  على 
ِقَبل بع�س �لمنظمات �الإ�شامية، مثل:  �لنا�شئة، وكذلك من 
علمّيًا  دعمًا  تقّدم  �لتي  �لعالمية  �الإ�شامية  �لدعوة  جمعية 
ومادّيًا كبيرً� في �شبيل �إعادة �لثقة بد�ر�شي �للغة �لعربية لدى 
تعمل  كانت  �لتي  �لغربية  للثقافة  �لمو�لية  �لحكومية  �لدو�ئر 

على �حتقاره و�لنظرة �إليه نظرة دونية.
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معه���ٍد ع���ال للدر��سات �لتكميلية، م���زّود بكّل �الإمكانات 
و�لو�شائل �لحديثة، لح���ّل م�شكلة �ن�شد�د �الآفاق �لعلمية �أمام 

�لد�ر�شين.
3- تك�ي���ن نخب���ة محلي���ة فّعال���ة، ت�ش���ّم باحثي���ن 
�شين ف���ي �لدر��شات �لعربية للعناي���ة بالمخطوطات  متخ�شّ
�لعربية و�لمحلية �لمكتوبة بالحرف �لعربي؛ تحقيقًا وترجمًة 

ون�شرً�.
4- معالج���ة ق�سي���ة �لكتب �لتعليمي���ة �لمدر�سية 
وف���ق مناهج تعليمي���ة �أ�سا�سية جدي���دة، يقوم باإعد�دها 
خب���ر�ء تربوي���ون بقدٍر كاف م���ن �لكّم و�لكف���اءة �لعلمية في 
�لتربي���ة وطرق �لتدري����س، وذلك عل���ى �أ�شا�ٍس علم���يٍّ موّحد 

وحديث.
لأق�س���ام  �لملّح���ة  لالحتياج���ات  �ل�ستجاب���ة   -5
�لمخط�ط���ات ف���ي مكتب���ات تمبك���ت، وذل���ك عن طريق 
مّده���ا ببع����س �الأجه���زة �لت���ي يج���ري �شر�وؤه���ا ف���ي مر�كز 
�لمخطوط���ات بالمكتب���ات �لعلمية ف���ي �لوط���ن �لعربي لهذ� 

�لغر�س، مثل: 
�أ- �الأجه���زة �لمتنقل���ة لت�شوي���ر �لوثائ���ق ف���ي �أماك���ن 

وجودها. 
ب- �أجهزة الإعد�د �الأفام. 

�لتمبكتي���ة؛  بالمكتب���ات  للعاملي���ن  در��شي���ة  من���ح  ت- 
للتدري���ب لم���دة �أربعة �أ�شه���ر بمر�كز �لمخطوط���ات بالوطن 
�لعرب���ي، مثل: معه���د �لمخطوطات بالكوي���ت، ومركز جمعة 

�لماجد بدبي �الإمار�ت وغيرهما.
6- �لعناية بتاريخ �لمنطقة، و�إدخاله �إلى مناهج �لتعليم 
فيها، وذلك الأّن در��شة هذ� �لتاريخ تظهر لنا بكّل و�شوح تلك 
�الأمج���اد �لعريقة لمدين���ة تمبكت �لثقافية، مم���ا ُيعّد �أح�شن 
و�شيل���ة للتوعي���ة و�الإقناع ب�ش���رورة �لعمل عل���ى ��شتعادة هذ� 
�لتاري���خ �لمجيد، وذلك الأّن �لتاريخ- كم���ا هو معروف- روح 
�ل�شع���وب ومحركه���ا نح���و بن���اء �لحا�شر و�لتخطي���ط �لقوي 

للم�شتقبل.
7- �لعناية بالتر�ث �لعرب���ي �الإ�شامي �لمخطوط، وهو 
يح���وي �لكثير من عنا�شر تاريخ تمبكت وتو��شلها �لقديم مع 
�لعالم �لعرب���ي و�الإ�شامي في �لميادي���ن �لتجارية و�لثقافية 
و�لديني���ة، وذل���ك للعمل عل���ى ت�شحيحه و�شبط���ه، و�لتعليق 

عليه، ون�شره ليطلع عليه �أبناء �لمنطقة.

8- ت�شجي���ع �لباحثين م���ن �أبناء �لمنطق���ة �لمتر�شحين 
)�لماج�شتي���ر  وبخا�ش���ة  �لجامعي���ة،  �ل�شه���اد�ت  لمختل���ف 
�س �أبحاثهم  و�لدكتور�ه(، على �أن تت�شافر جهودهم، وتخ�شّ

ور�شائلهم و�أطروحاتهم لهذ� �لميد�ن �لمهم.
9- �لعم���ل عل���ى �إن�ش���اء هيئة م���ن �لباحثي���ن �لمهتمين 
بمو�شوع هذ� �لمج���ال �للغوي �لح�شاري، وتتكفل هذه �لهيئة 
بن�شاطاٍت مختلفة ذ�ت عاق���ٍة وثيقة بالمو�شوع؛ مثل �إعد�د 
مجلة ودوري���ات �أكاديمي���ة تن�شر نتائج �لبح���وث و�لدر��شات 
�لمتعلقة بمو�شوع �للغ���ة �لعربية وترجمتها �إلى �للغات �لحّية 

�الأخرى، كالفرن�شية و�الإنجليزية.
وخال�سة القول:

�إّن �للغة �لعربية في تمبكت، وغيرها من �لمدن �لثقافية 
ْين  �الإفريقي���ة �الأخرى، بحاجة ملّحة جّدً� �إلى عامَلْين �أ�شا�شَيّ
الإع���ادة مجدها �ل�شليب ودورها �لح�شاري؛ للنهو�س بها نحو 

م�شتقبٍل ز�هر م�شرق، وهذ�ن �لعامالن هما: 
�أولً: �إ�شاح تربوي �شام���ل: يقت�شي مر�جعة وتحديث 
وتوحيد �لمناهج �لمقررة في �لمد�ر�س �لعربية �الأهلية، �لتي 
تفتقر ف���ي كثيٍر من �الأحي���ان �إلى �لمو�د �لعلمي���ة و�لتربوية، 
وتوفي���ر �لكتاب �لمدر�ش���ي �لمائم بالق���در �لكافي، وتكوين 
�لمدر�شي���ن و�لم�شرفي���ن و�لموّجهي���ن �لتربوّيي���ن م���ن ذوي 
بين على �لطرق و�لو�شائ���ل و�الإد�رة �لتعليمية  �لكفاي���ة �لمدرَّ

�لحديثة.
ثاني���اً: دع���م مادي كبي���ر ومنتظم ومتو��ش���ل: من ِقَبل 
�لدول �الإ�شامي���ة، وكّل �لهيئات و�لجمعي���ات �لمهتمة لدعم 
وتقوية �لتعليم �لعربي، �شو�ء من حيث �لبنايات و�لتجهيز�ت 
و�لم���و�رد �لكافي���ة، �أو من حي���ث توفير �لكف���اء�ت �لتعليمية 
�لموؤهل���ة �لت���ي هو في �أم����سّ �لحاج���ة �إليها، وو�شائ���ل �لعمل 

�ل�شرورية بما فيها �لكتب و�لمناهج �لدر��شية. 
وه���ذ� �أمٌر يقت�شي �إح���د�ث م�شاري���ع ��شتثمارية تنموية 
منظم���ة، يتوّلى �إن�شاءها و�الإ�شر�ف عليه���ا �أفر�ٌد وموؤ�ش�شاٌت 
خيرية، تمّول من خالها �الحتياجات �لتعليمية و�الإ�شاحات 

�لتربوية �لازمة.
 وتلبي���ة هذ� �لو�جب في �لو�قع؛ م�شوؤوليٌة تتحّمل تبعتها 
كّل �ل���دول �لعربية و�الإ�شامية و�لمنظم���ات �لخيرية وعاّمة 
���رت ف���ي �لم�شان���دة �لكامل���ة لهذ�  �لم�شلمي���ن؛ �إن ه���ي ق�شّ

�لتعليم �
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هل شركات التقنية:
استعماريو إفريقيا الجدد؟

�لملكي���ة �لتي ك���ان يمتلكها. �أعطت �لب���ر�ءة جولدي، 
وه���و �شخ�ٌس مهذب ذو �ش���ارب ممّيز و�شديري ملفت 
م���ن �أ�شوٍل ��شكتلندي���ة، �لحق ف���ي �إد�رة منطقة دلتا 
�لنيج���ر وظهيرها. وك���ان جول���دي، كاأغل���ب �أقر�نه، 
مدفوعًا بالرغبة في �لح�ش���ول على مح�شول »�لفول 
�ل�شود�ني« )�لذي ك���ان �شائدً� في �ل�شنغال و�لمناطق 
�لمج���اورة(، و�ل���ذي عنى ف���ي ذلك �لوق���ت تحديدً�: 

حبوب �لكوال، وزيت �لنخيل. 
وبينم���ا كان���ت هناك �لكثي���ر م���ن �لتباينات عبر 
�إفريقي���ا جنوب �ل�شحر�ء؛ ف���اإّن نمط �ال�شتغال كان 

ترجمة:
د. محمد عبدالكريم

  )1( David Billing ديفيد بيلينج

ث���ورة تقنية  اأج��ن��ب��ي��ة  ���س��رك��اٌت  ت��ق��ود 
اال�ستغالل  م��خ��اوف  تعزز  لكنها  اإفريقية، 

القديمة:
منح���ت �لملك���ة فيكتوريا في �لع���ام 1886م، بعد 
ع���اٍم و�حد بالكاد من �جتماع �لدول �الأوروبية �لكبرى 
ف���ي برلين لتمزي���ق �لق���ارة �الإفريقي���ة، لل�شير جورج 
جولدي G. Goldie بر�ءة ر�شمية ل�شركة �لنيجر 

)1( فاينان�شيال تايمز )5 يوليو 2019م(
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مت�شابهًا ب�ش���كٍل �أ�شا�شي، فقد و�شل �الأوروبيون برفقة 
�لقوة و�لتكنولوجيا، وغ���ادرو� ومعهم �ل�شلع و�الأرباح. 
وف���ي �لبد�ية �أخذو� �لعبيد– خطيئتهم �الأ�شلية- قبل 
�لتوج���ه نحو حم���ل �ل�شلع بم���ا فيها �لذه���ب و�لكاكاو 
و�لمطاط و�لقهوة. وفي وقٍت وجيز �أف�شحت �ل�شركات 
�لمرخ�ش���ة �لطريق �أم���ام �إمبر�طوري���ة ر�شمية، ولم 
يكن جولدي ��شتثناًء ف���ي ذلك، حيث نقل حقوقه �إلى 

�لحكومة �لبريطانية في �لعام 1900م. 
وق���د تغّير �لكثي���ر في نيجيري���ا من���ذ ��شتقالها 
ف���ي �لعام 1960م، لك���ن تر�شخت هنا، كم���ا في بقية 
�إفريقي���ا، �شعوبة تغيي���ر �لنموذج �القت�ش���ادي �لذي 
�أر�شاه �الأوروبيون، �إذ ال تز�ل �لتجارة تتّم عبر �لنخب 
�ل�شيا�شية �لتي تتمتع بالو�شول للمو�رد، وز�دت �لقيمة 
�لم�شاف���ة لل�شل���ع ب�شكٍل كبي���ر بعد نقلها م���ن �لقارة. 
وكان �للغ���ز �لم�شتمر للتنمية �الإفريقي���ة، في فترة ما 
بع���د �ال�شتعمار، يدور حول كيفي���ة �لتخل�س من »هذ� 
�لعف���ن«، �أو كيفي���ة ��شتخا�س �إفريقيا م���ن تاريخها 

�ال�شتخر�جي. 
وفي نظر �لبع�س؛ فاإّن �لر�فعة �الأكبر للتكنولوجيا 
، و�أّن �لثورة �لتقني���ة �لتي تجتاح  �لجدي���دة توفر ح���ّاً
�لعالم بد�أت في �لتاأثير �لعميق على �لقارة �الإفريقية، 
وو�شع كثيرون جّل �إيمانهم في »�لوثبة«: وهي فكرة �أّن 
�إفريقيا يمكنها �لفكاك من فقرها و�إرثها �ال�شتعماري 
عبر �لقف���ز فوق جميع مر�ح���ل �لتنمي���ة، و�أكبر مثاٍل 
عل���ى ذلك ه���و قف���ز �إفريقي���ا مبا�شرًة نح���و �لهو�تف 
�لمحمول���ة؛ عبر �لتج���اوز �شبه �لت���ام لتقنية �لهو�تف 

�الأر�شية. 
ب���اأّي حال؛ فاإنه يكمن خلف مث���ل هذه �الآمال قلٌق 
م�شاب���ه �إز�ء �لملكي���ة و�ل�شيط���رة.. م���اذ� ل���و تحولت 
ر �إلى نوٍع جديد  �شركة تقنية كبرى من كونها قوة تحرُّ

من �لم�شتعمرين؟ 
وفي 12 �أبريل م���ن �لعام �لجاري تقدمت جوليت 
�أناما Juliet Anammah، �لرئي�س �لتنفيذي 
 ،Jumia للعمليات �لنيجيرية ل�شركة ��شمها جوميا
لق���رع جر�س بدء جل�شة بور�شة نيويورك، وكانت �أناما 
بي���ن �لعديد م���ن كب���ار �لتنفيذيين هن���اك لاحتفاء 

بالعر����س �لع���ام �لمبدئ���ي ل�شرك���ة تج���ارة �إلكترونية 
ُو�شف���ت باأنه���ا »)�شرك���ة( �أم���ازون �الإفريقي���ة«. وقد 
�أ�شبح���ت »جوميا« �لت���ي تعمل في 14 دول���ًة �إفريقية، 
من نيجيري���ا �إلى م�شر، ومن �شاحل �لعاج �إلى كينيا، 
ز  ف���ي �لعام �لجاري، �أول �شركة تج���ارة �إلكترونية تركِّ
بالكام���ل عل���ى �إفريقي���ا يت���ّم �إدر�جها ف���ي �لبور�شة 

�الأمريكية �لكبرى ذ�ت �لمكانة �لرفيعة.
ب���اأّي ح���اٍل فاإنه ال ت���ز�ل هن���اك م�شكل���ٌة متعلقة 
بق�ش���ة »جوميا«؛ �إذ لم يم�س وقٌت ُيذكر بعد �إدر�جها 
بالكام���ل في بور�ش���ة نيويورك حتى ب���د�أ �لتر��شق، �إذ 
يوؤك���د منتق���دو »جومي���ا« �أنه���ا لي�شت �شرك���ة �إفريقية 
بالم���ّرة. بينم���ا تائم »جومي���ا«– ف���ي ر�أي �لبع�س- 
ب�ش���كٍل ت���امٍّ رو�ي���ة وجود ح���لٍّ تكنولوج���ي للم�شكات 
�الإفريقي���ة وطريٍق نحو م�شتقب���ٍل ت�شبح فيه �لتجارة، 

ولي�س �ال�شتخر�ج، محّركًا للنمّو �الإفريقي. 
وم���ع �لجمع بي���ن تكنولوجيا �الت�ش���ال باالإنترنت 
و�لبنية �لتحتية خارج �الت�شال– بما في ذلك مخازن 
و�أ�شاطي���ل م���ن �لدر�جات �لبخاري���ة- َتِع���ُد »جوميا« 
طبقة �لم�شتهلكين �الأفارقة �الآخذة في �لتو�شع بفر�شة 
�لح�ش���ول على �ل�شلع �لتي يت���ّم تو�شيلها مبا�شرًة �إلى 
منازله���م، وي�شتطيع �لم�شتهلك���ون طلب �أّي �شيء بدءً� 
من �أجه���زة �آي-فون �أو تليفزيون LED، و�شواًل �إلى 
�شورم���ا �لدجاج، عبر لم�شة لل�شا�ش���ة، وتجاُوز �لطرق 
�لمكتظة، وتكد�ش���ات �إ�شار�ت �لم���رور �لمرهقة �لتي 

تمّيز �لكثير من �لمدن �الإفريقية �شريعة �لنمو.  

بينما يرى البعض أماًل كبيرًا 
في مشاركة إفريقيا في هذا 
العالم الجديد الشجاع؛ يرى 
آخرون أّن األنماط القديمة 

لالستخراج تعيد تأكيد نفسها 
تحت ستار جديد
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وك���ان �الهتمام بالطرح �لعلن���ي �لمبدئي لجوميا 
مكّثفًا للغاية؛ �إذ لم يم�س وقٌت ُيذكر بعد قرع �لجر�س 
�الحتفالي �إال وقد �رتفع �شهم �ل�شركة بقوة من �ل�شعر 
�لمبدئ���ي 14.50 دوالر، وفي نهاية �ليوم �رتفع بن�شبة 
75%، مما رفع قيمة �ل�شركة �ل�شوقية �إلى نحو 2 بليون 
دوالر، وحقق ثرو�ت »�شغيرة« لموؤ�ش�شيها، وفي �الأيام 
�لقليلة �لتي تلت ذلك ��شتمر �شعر �ل�شهم في �الرتفاع 

�لكبير ليتجاوز 40 دوالرً� لل�شهم. 
وعل���ى �لرغ���م م���ن �أّن »جومي���ا« ال ت���ز�ل �شغيرًة 
بمقايي����س و�دي �ل�شيليك���ون؛ فاإّن �إدر�جه���ا، في نظر 
ًة ممن يعملون في �لنطاق  �لمتفائلين �الأفارقة، وخا�شّ
�لتكنولوجي، كان حدثًا ممّي���زً� ب�شكٍل كبير، و�أظهرت 
للعال���م �أّن �لتكنولوجيا �الإفريقية ق���د و�شلت للن�شج، 
و�أّن �لم�شتثمري���ن يمكنهم تحقي���ق �الأمو�ل من �شركة 
ع �إفريقي���ة كبي���رة. وبالتاأكيد؛ فاإّن  لديه���ا خطط تو�شُّ
مزيدً� من �ال�شتثمار�ت �شتتدفق، كما �أكد �لمد�فعون 
ع���ن »جوميا«، مما �شي�شاع���د �لم�شروعات و�ل�شركات 

و�القت�شاد�ت �الإفريقية لر�شم م�شتقبل جديد. 
فق���د �ألقى �إدر�ج »جوميا« �ش���وءً� على �أمٍر طالما 
عرفه �لمر�قبون �لل�شيقون الإفريقيا: �أّن �لقارة تكتظ 
باأفكار �لتقنية، وعلى �شبي���ل �لمثال: فاإنه بعد �لقفزة 
نحو �لهات���ف �لمحمول؛ بد�أت �لق�ش���ة منذ نحو عقٍد 
ف���ي كيني���ا، م���ع �بتك���ار م-بي�ش���ا M-Pesa، وهو 
نظ���اٌم لنقل مبال���غ �شغيرة من �الأم���و�ل عبر �لهو�تف 

�لمحمولة. 
ويمك���ن للنا�س، ب�شهول���ٍة ت�شاهي �إر�ش���ال ر�شالة 
ن�شي���ة، نقل �الأمو�ل �إل���ى �أقاربهم في �لقرى �أو �لدفع 
»م-بي�ش���ا«  وُت�شتخ���دم  �لمر�ف���ق.  �أو  �ل�شل���ع  مقاب���ل 
وع�ش���ر�ت �لقن���و�ت �لم�شابه���ة �الآن م���ن ِقَب���ل مئات 
�لمايي���ن م���ن �الأفارقة، بينم���ا ��شتبع���د �لكثير منها 
م���ن �لنظام �لبنك���ي �لر�شمي. ويمك���ن الأفقر مو�طن 
�أن يك���ون له تاريخ �ئتمان���ي، و�أن يح�شل على قرو�س 

�شغيرة.
وف���ي �لعا�شم���ة �لكيني���ة )نيروبي( ف���اإّن �لنظام 
�لبيئ���ي �أتاح فر�ش���ًة لظهور مركز تقن���ي كبير ُعرف، 
ب�ش���كٍل حتم���ي تقريب���ًا، با�ش���م »�شافان���ا �ل�شيليكون«. 

وبني���ت مئات �ل�شرك���ات مرتكزة محورّي���ًا على �شبكة 
نق���ل �الأم���و�ل لتقدي���م خدمات مث���ل: تاأجي���ر �الألو�ح 
�ل�شم�شية، حيث يقدم �لم�شتهلكون مدفوعاٍت �شغيرة 
عب���ر �لهات���ف، كم���ا د�شن���ت �ل�شيدليات �لت���ي تقّدم 
خدماتها عب���ر �الت�شال باالإنترنت، مما مكن �لعماء 

من تفادي �الأدوية �لفا�شدة ومنع �لو�شطاء. 
ولي����س من قبي���ل �لتج���اوز �أّن الجو����س )عا�شمة 
نيجيري���ا �لتجارية( لديه���ا مركزها �لتقن���ي �لخا�ّس 
�لبع����س  ل���دى  �لمع���روف   ،Yaba ف���ي ح���ي ياب���ا
ب����»و�دي ياباك���ون« Yabacon Valley. كم���ا 
�أّن �لكامي���رون، ج���ارة نيجيري���ا و�شاحب���ة �القت�شاد 
�الأ�شغ���ر منه���ا بفارٍق كبي���ر، لي�س لديه���ا مركٌز تقني 
�شيليك���ون«  »نه���ر  مرك���ز�ن:  لك���ن  فح�ش���ب،  و�ح���د 
 Silicon �شيلكون«  و»جب���ل   Silicon River
باأن���ه هن���اك عْبر  �لق���ول  Mountain. ويمك���ن 
�لق���ارة �الإفريقي���ة �نفج���اٌر ف���ي ��شتخ���د�م �لهو�ت���ف 
ل متز�يد للهو�ت���ف �لذكية، مما فتح  �لمحمول���ة، وتوغُّ
�إمكانية �لخدمات عبر �لتطبيقات �لتي يمكنها- على 
�الأقل نظرّيًا- معالجة م�شكات تتر�وح بين م�شتويات 
�لتعلي���م �لفقي���رة وتدن���ي �لمحا�شيل �لزر�عي���ة؛ �إلى 
�لبني���ة �لتحتي���ة �ل�شيئة، وحتى عملي���ات �لمناق�شات 

�لفا�شدة. 
ف���ي رو�ن���د� الأفق���ر  وتتي���ح تطبيق���ات �ل�شح���ة 
�لمو�طني���ن �إمكانية �لتح�شل عل���ى ��شت�شار�ت طبية 
�ال�شطناع���ي.  �لذك���اء  تكنولوجي���ا  عب���ر  رخي�ش���ة 
وهن���اك �شرك���ة على �الإنترن���ت في نيجيري���ا، معروفة 
با�ش���م Cars45 )�أكب���ر مقدم خدم���ة وو�شيط بيع 
و�ش���ر�ء �ل�شي���ار�ت �لم�شتعمل���ة ف���ي نيجيري���ا، وله���ا 
مر�كز فح�س في �أغل���ب �لمو�قع �ال�شتر�تيجية د�خل 
نيجيريا(، ت�شعى لمعالجة م�شكات �ل�شرقة و�لتزوير 
�لت���ي ت�شرب �ش���وق �ل�شي���ار�ت �لم�شتعمل���ة �لعماقة 
ف���ي �إفريقيا، عب���ر تقدي���م مز�يد�ت عب���ر �الإنترنت. 
 ،Bridge وهناك �شركاٌت �أخ���رى، بما فيها بريدج
�لتي يدعمها بي���ل جيت�س ومارك زوكربرج، ت�شتك�شف 
�إمكاني���ة تقديم حل���ول تكنولوجية للتعلي���م �لمتردي- 
وه���و �أمٌر ال يز�ل مح���ّل جد�ل من ِقَب���ل كثيرين- تتم 
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فيه���ا معايرة �لمناهج �لدر��شية �عتمادً� على معلمين 
�أغلب  يز�ل  وال   ..Tablet يم�شكون باالألو�ح �لذكية

ذلك في �لمرحلة �لمبكرة. 
ف���اإّن  �لن�ش���اط؛  ه���ذ�  كّل  م���ن  وبالرغ���م 
ي���ز�ل �شغي���رً�  �إفريقي���ا ال  قط���اع �لتكنولوجي���ا ف���ي 
ن�شبّي���ًا، فف���ي �لع���ام �لما�ش���ي )2018م(، وفق���ًا ل���� 
)�شرك���ة و�شائ���ل �إع���ام تقنية   WeeTracker
عالمي���ة، تهدف �إلى ربط �لنُُّظم �لبيئية �لمبتدئة عبر 
�لعالم، و�أن تكون و�شيطًا للم�شاركة �لمعرفية، وتتركز 
�أ�شا�شًا في �إفريقيا، وربطها ببقية �لعالم، ولها مكاتب 
في: كيب ت���اون، ونيروبي، والجو�س(، ف���اإّن �ل�شركات 
�الإفريقي���ة �لنا�شئ���ة رفعت �شجلها بقيم���ة 726 مليون 
دوالر بم���ا يجاوز بقلي���ل 10% من �ل�شرك���ات �لهندية 
�لنا�شئة ف���ي مجال �لتكنولوجية �لت���ي �شجلت قيمة 7 
بايي���ن دوالر في �لفترة نف�شها. لكن �لعائد و�لن�شاط 
يتز�ي���د�ن ب�ش���كٍل �شري���ع، فق���د مّثل �لرقم ف���ي �لعام 

�لما�شي زيادًة �أكثر من %300. 
ف���ي نيجيري���ا  �أنام���ا، مدي���رة �ل�شرك���ة  وكان���ت 
�لت���ي قرعت �لجر����س في �لعر����س �لمبدئ���ي لجوميا 
ف���ي نيوي���ورك، من بي���ن �أولئ���ك �لذين يوؤمن���ون بقوة 
�لتكنولوجي���ا ف���ي تغيي���ر �لق���ارة. وتق���ول �إّن »جوميا« 
توظ���ف بالفعل خم�ش���ة �آالف فرد في �إفريقي���ا، و�أنها 
ت�شتخ���دم �لتكنولوجيا لح���ّل �لم�ش���كات �للوجي�شتية 
�لت���ي طالما تعث���رت فيها �ل���دول �الإفريقي���ة، وتقول: 
»�إننا �شركة �إفريقية، و�ننا نحل م�شكات �الأفارقة في 

�لقارة«.
عن:  يت�ساءلون  منتقدون  ه��ن��اك  لكن 

ماهية »اإفريقية« ال�سركة بالفعل؟:
لق���د تكونت »جوميا« في �لعام 2012م في برلين، 
و�إن كانت تحر�س �أيم���ا حر�س على �لتاأكيد لمتابعيها 
�أّن مقره���ا ف���ي نيجيري���ا، وكان���ت ُت�شّمى ف���ي �الأ�شل 
كا�ش���وو� Kasuwa، و�لت���ي تعن���ي »�ل�ش���وق« بلغ���ة 
�لهو�شا �لم�شتخدمة في �شمالي نيجيريا، والحقًا �أُعيد 
 .Jumia Group »ت�شميتها ب�»مجموعة جومي���ا
وف���ي م�شتوى كبار �لموظفين ف���اإّن �ل�شركة ال ُتد�ر من 
ِقَب���ل �أفارق���ة، لكنها تعمل عب���ر تنفيذّيي���ن فرن�شّيين 

يدي���رون �ل�شرك���ة م���ن باري����س �إل���ى حي���ن �نتقالهم 
للمق���ر �لحال���ي في دب���ي، كما يعم���ل �أغل���ب �لتقنّيين 
�لذين ي�شّممون ُنظم جومي���ا على �الإنترنت ويقومون 
ًة �أّن عددً� كبيرً� منهم،  ب�شيانتها من �لبرتغال، خا�شّ
و�إن ل���م يكن كله���م، برتغاليو �لجن�شي���ة. وتّمت زيادة 
�أغلب ر�أ�شم���ال »جوميا« في �أوروب���ا و�أمريكا. وهكذ�؛ 
ففيما تختلف »جوميا«- على وجه �لدقة- عن �شركاٍت 
مث���ل: �شل �أو كوكاك���وال، �للتين توظف���ان بالفعل �آالف 
�الأفارق���ة، ولك���ن ال يمكنهما �الدع���اء باأنهما �شركات 

�إفريقية. 
ولق���د ��شطنع���ت »جوميا« �أغلب م���ا ُيفتر�س �أنها 
جذوره���ا �الإفريقي���ة، ففي ي���وم �الإدر�ج �أك���د �لرئي�س 
 Sacha بونون���ك  �شا�ش���ا  �لم�شاع���د  �لتنفي���ذي 
Poignonnec، وه���و مو�ط���ن فرن�ش���ي، ل�شبكة 
CNBC �الأمريكية: »�إننا �شركة �إفريقية بالكامل«، 
ور�أى ناق���دوه �أنه ك���ان �أمرً� غريبًا ق���ول مثل هذ� عن 
�شركٍة تحقق �لمايين ل�شال���ح �شركة �أغلب مديريها 

من »�لبي�س«. 
و�إن ل���م تك���ن »جوميا« �إفريقي���ًة حقيقة، كما يرى 
نقادها، فاإنها لي�شت مجرد �لتكر�ر �الأخير في �لتاريخ 
�لطويل من �ال�شتغال �لذي يمتد �إلى موؤ�ش�شاٍت مثل: 
�شرك���ة �لنيج���ر �لملكية ل�شاحبها جول���دي، وبالرغم 
م���ن �أّن تل���ك مقارن���ة مبالغ فيه���ا لدى �لبع����س؛ فاإّن 
»جومي���ا« قد �أ�شبح���ت موؤخ���رً� جذوًة لج���دٍل �شاخن 
نوعًا ما عن طبيعة �لتكنولوجيا ور�أ�س �لمال �الأجنبي. 

إّن الخالف حول أصول جوميا 
جزٌء من جدٍل أكبر عن الِعرق 

واالحتالل
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وبينما ي���رى �لبع�س �أمًا كبيرً� ف���ي م�شاركة �إفريقيا 
في ه���ذ� »�لعالم �لجدي���د �ل�شجاع«؛ ي���رى �آخرون �أّن 
�الأنماط �لقديمة لا�شتخر�ج تعيد تاأكيد نف�شها تحت 
�شت���ار جديد، وبداًل م���ن زيت �لنخيل- كم���ا يقولون- 
فاإّن �شركات مثل »جوميا« ت�شتنزف �لبيانات و�الأرباح، 
ويمك���ن �أن نطل���ق عليه���ا �»�ال�شتغ���ال �لتكنولوج���ي« 

.Techsploitation
 ،R. Enonchong وُتعّد ريبيكا �إنونت�شونج
وهي م���ن ر�ئد�ت �الأعم���ال كاميروني���ة �لمولد، ممن 
يوؤكدون �أّن »جوميا« �شركة �أجنبية ترتدي زّيًا �إفريقّيًا، 
وتق���ول: �إّن »جوميا« م���ن بنات �أفكار روكي���ت �إنترنت 
�ألماني���ة  �شرك���ة  وه���ي   ،Rocket Internet
م���ن �لمع���روف عنها �أنه���ا »تن�ش���خ وتل�ش���ق« �الأفكار 
�لتي ُطّورت ف���ي و�دي �ل�شيليك���ون وتطبقها على بقية 
�لعال���م، و�أنها لي�ش���ت �شركة �إفريقي���ة مبتدئة، »لدينا 
تاري���خ موؤل���م مع �ل�شرك���ات �الأوروبي���ة، �إّن هذ� �لعهد 
�ال�شتعم���اري قري���ب للغاية، ويبدو �أن���ه يعيد نف�شه في 

عالم �ل�شركات �لبادئة«. 
ول���م ت���ر �لر�ئ���دة �إنونت�شون���ج غ�شا�ش���ًة في حق 
»روكي���ت �إنترن���ت« ف���ي �لقيام بالعم���ل ف���ي �إفريقيا، 
و�إن ل���م تك���ن ت�شك في قوة نموذج عم���ل ُيد�ر من ِقَبل 
فريق �إد�رة كبير مقره خ���ارج �لقارة. وبعد وقٍت لي�س 
بالطوي���ل من �إطاق »جومي���ا« وردت مذكرة من �أحد 
متعامل���ي Citron Research )تقّدم ن�شر�ت 
��شتثمار عبر �الإنترنت، ت�شّم تقارير تك�شف �ل�شركات 
�لمبال���غ في تقييم حجمه���ا �أو �لمنخرطة في عمليات 
تزوي���ر، كما تتتب���ع �ل�شجات لتحديد م���دى دقة هذه 
�التهامات( هددت، ب�شكٍل غي���ر مبا�شر عبر �لت�شاوؤل 
ع���ن �شحة بع�س �دعاء�ت �ل�شركة، وو�شفها »�ل�شهم« 
باأن���ه »ال قيمة له، بخ�شارة جوميا لمئات �لمايين من 
�لدوالر�ت من قيمته���ا«. وتنكر »جوميا« بقوة ت�شليلها 
للم�شتثمري���ن، وتعاَفى �شعر �شهمه���ا منذ ذلك �لوقت 
نوع���ًا ما �إل���ى 25 دوالر؛ عل���ى �لرغم من �أن���ه ال يز�ل 

يمّثل ن�شف قيمته في ذروته. 
وبعي���دً� ع���ن م�شاع���دة �إفريقي���ا؛ ف���اإّن »جومي���ا« 
و�ل�شرك���ات �لم�شابهة لها، كما ترى �إنونت�شونج، تخنق 

�شناعة �لتقني���ة �الإفريقية عند مولدها، وذلك ب�شبب 
م���ا ير�ه نقادها بميزة كب���رى م�شكوت عنها لمثل هذه 
�ل�شرك���ات، وهي »و�شولها لر�أ�س �لمال«، »�إنني ال �أرى 
�أي���ة �شرك���ة �إفريقية مبتدئ���ة ُي�شمح له���ا بخ�شارة مثل 
هذ� �لقدر م���ن �لمال«- ح�ش���ب �إنونت�شونج؛ باالإ�شارة 
�إل���ى »جومي���ا« �لت���ي ��شتنف���دت حو�ل���ي بلي���ون دوالر 
ط���و�ل رحلته���ا �إل���ى �الإدر�ج )في بور�ش���ة نيويورك( 
�لتي و�شلت �إلى �شبع���ة �أعو�م، »ويحرم ذلك �الأفارقة 
م���ن فر�شة �لري���ادة«- ح�ش���ب �إنونت�شونج �لت���ي توؤكد 
�أّن �لكثي���ر من �ل�شركات �الإفريقي���ة �لبادئة قد ق�شت 
نحبه���ا ب�شبب عدم قدرتها عل���ى �القتر�ب من جيوب 

»جوميا« �لعميقة. 
وهن���اك در��شٌة ع���ن �ل�شركات �لبادئ���ة في �شرق 
�إفريقيا، �شدرت في �لعام 2018م، �أكدت �أّن 90% من 
�لتموي���ل ذهب للموؤ�ش�شين �الأجان���ب. وي�شتكي �لعديد 
م���ن رو�د �الأعم���ال �الأفارقة من ��شتخ���د�م �ل�شركات 
�الأجنبي���ة لُهوية �إفريقية مزيفة ك���اأد�ٍة للت�شويق، ورفع 
ر�أ����س �لمال عل���ى �أ�شا�س �أنها »ُتبلي ب���اًء ح�شنًا« عبر 
»�ال�شتثم���ار �لموؤثر«، لكن ف���ي �لنهاية ت�شتنزف �لنقد 

كاأّي ر�أ�شمالي ذكي.
ويحدد ر�ئد �أعم���ال �أوغندي، وهو ت.م.�س. ردج 
��شتعمار رقمي«  »�إعادة  ي�شّميه  ما   TMS Ruge
Digital Recolonisation للق���ارة، فق���د 
حرم���ت �ل�شرك���ات �لبادئة �الإفريقية م���ن ر�أ�س �لمال 
ب�شب���ب خاف���ات �شيا�شية وعاق���ات �ل�شلط���ة د�خل 
�لدول���ة �الإفريقية، كما يق���ول: »�إّن م���ا �شيتوفر لدينا 
ف���ي �لنهاية هزيمة ماحقة للمو�ه���ب �لجّيدة حقيقة، 
وهزيم���ة �البتك���ار �لجّيد من ِقَبل منظم���ات و�شركات 
ل���ة جّيدً�، و�شريعة �لحرك���ة، وذ�ت �شلة بالغرب،  مموَّ

يمكنها تحّمل مجازفة خ�شارة �لمال لعدة �شنو�ت«.
ويكت���ب »ردج« في تغريدة عن »جوميا«: »عزيزتي 
�إفريقيا؛ ال ت�شمح���و� )الأنف�شكم( �أن تغم�شو� �أعينكم 
مرًة �أخ���رى«، وي���رى »ردج« �أّن �لم�شكل���ة متعلقة بقوٍة 
بالناحي���ة �لنف�شي���ة كم���ا �لناحي���ة �لمالي���ة، »ال تز�ل 
عقولن���ا م�شتعَم���رة«- كم���ا يق���ول، ول���دى �لكثي���ر من 
�الأفارق���ة »فكرة �أننا لي����س لدينا �لق���درة على �لقيام 
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باأّي �ش���يء، و�أننا ال نقوم ب�شيٍء ذو قيمة حتى يمتدحه 
�أحٌد من �لغرب«. 

وبالن�شب���ة لموؤيدي »جوميا«، بمن فيهم �لعديدون 
من �لقارة نف�شها، فاإّن �إعادة طرح قولبة هذ� �لما�شي 
�ال�شتعماري غير م�شاعٍد على �الإطاق، بل ويدمر في 
 Iyinoluwa حّده �الأ�شو�أ. ويرى �إلينولوو� �أبويجي
Aboyeji، �أح���د �أكث���ر رو�د �الأعم���ال �لنيجيرّيين 
ف���ي مج���ال �لتكنولوجي���ا ن�شاط���ًا وموؤ�ش����س م�ش���ارك 
الأنديا Andela، وهي �شرك���ة تدّرب �لمبرمجين 
�الأفارقة، �أّن �لحالة ت�شتدعي �لدفاع �لحاّد عنها، و�أنه 
»ب���داًل من �نته���از �لفر�شة لاحتف���ال بالتمّيز �الأ�شود 
عْب���ر م�شاركة وت�شخي���م �لق�ش�س �لملهم���ة... فاإننا 
�نخرطن���ا في جدٍل ال معنى له وال طائل من ور�ئه عن 
ماهية »�شرك���ة �إفريقية« ما في عالٍم با حدود«- كما 

كتب في مقاٍل له في �أبريل من هذ� �لعام. 
ويوؤك���د �أبويجي، �لذي يق�شي �أغلب وقته في و�دي 
�ل�شيليك���ون، �أّن نق���اد »جومي���ا« ي�شيئون َفْه���م طبيعة 
�لر�أ�شمالي���ة �لعالمية، و�أنه في �ش���وء وجود م�شوؤولين 
متربحي���ن )ب�شكٍل غي���ر �شرعي( ف���ي �إفريقيا وحكم 
قانون غي���ر متوقع- كما يقول- فاإن���ه ال يمكن ل�شركٍة 
م���ا �أن يتّم تاأ�شي�شها في �لقارة- ربما با�شتثناء جنوب 
�إفريقي���ا �أو جزيرة موري�شيو����س �ل�شغيرة- وتاأمل في 
زيادة ر�أ�شمالها. حتى �ل�شركات �لجنوب �شرق �آ�شيوية 
�أو �ل�شيني���ة �لمدرج���ة �أو �لموؤ�ش�شة ف���ي �شنغافورة �أو 
هونج كونج؛ فاإنها ت�شع���ى لمقا�شٍد توجد بها �شلطات 
ق�شائي���ة يمك���ن �لتعويل عليه���ا ب�شكٍل حقيق���ي- كما 
يق���ول. كما �أن���ه ال يمكن لحقيقٍة مج���ردة، وهي وجود 
مديري���ن فرن�شّيي���ن ف���ي »جومي���ا«، �أن تجعله���ا غي���ر 
�إفريقي���ة؛ كما �أّن وجود رئي����س تنفيذي هندي ل�شركة 
مايكرو�شوف���ت ال يجع���ل مختِرع���ة »وين���دوز« �شرك���ة 
هندي���ة. �إل���ى جان���ب ذلك- كم���ا ي�شيف- ف���اإّن �أكبر 
�لم�شاهمين في »جومي���ا« هي �شركة MTN م�شغل 

�الت�شاالت �لجنوب �إفريقي �لعماق.
وبينما خا�شت نخبٌة »�شغيرة وعديمة �لروؤية« في 
�إفريقيا- ح�شب و�شف �أبويجي- في جدٍل ال مغزى من 
ور�ئ���ه عن �ال�شتعمار �لتكنولوج���ي- كما يعّبر بغيظ- 

فاإنه���ا تفقد روؤية ما هو مهمٌّ بالفع���ل: �أّن �لتكنولوجيا 
يمكن ��شتخد�مها لتجاوز �الإرث �ال�شتعماري الإفريقيا 
ومعالجة بع�س �لم�شكات �لمتجذرة في �لقارة. ويرى 
»�أّن �الأمر �لماأ�شاوي �أنه بينما نخو�س في هذ� �لجدل 
�ل���ذي ال معن���ى له؛ فاإنن���ا نفق���د َفْهم مهم���ة �ل�شركة 
و�لفر�ش���ة �لتي تقّدمها لقدرة �إفريقيا على �لقفز فوق 
)مع�شل���ة( �لبنية �لتحتي���ة �لجزئي���ة �لتقليدية وبناء 
بنية تحتي���ة القت�شاٍد رقم���ي... و�أّن كّل ما �شّيدوه في 
�إفريقي���ا مقابل جميع �ل�شعوبات و�الحتماالت ال يز�ل 
�أمرً� رمزّيًا. يجب �أن نحتفي بهم، و�أن نتولى م�شوؤولية 

َدورنا في تحقيق هذ� �الإنجاز«. 
 Kabirou مبودج���ي  كابي���رو  ويق���ّدم 
مدفوع���ات �لهات���ف  �شرك���ة  موؤ�ش����س   ،Mbodje
نظ���ر  وجه���ة   ،Wari و�ري  �ل�شنغالي���ة  �لمحم���ول 
م�شابه���ة: »يمكن �أن تكون جوميا �أّي �شيٍء ما عد� �أنها 
�شركة �إفريقية«، كما يقول: »لكن يجب �أن نهنئهم؛ الأّن 
ذلك ُيظهر �أّن هنال���ك ُفر�شًا، و�إن �أقدم �أحدهم على 
�نتهازها فاإّن ذلك �أمٌر طّيب للجميع. �أّما �إن ��شتغرقنا 

في �لنوم فاإّن ذلك �شيكون بالغ �ل�شوء بالن�شبة لنا«.
ويظ���ّل �لن���ز�ع ح���ول �أ�ش���ول »جوميا«، ف���ي نظر 
�لبع����س، �أم���رً� محّي���رً�، لك���ن بالن�شبة الآخري���ن فاإّن 
�لخ���اف ناتج عن جر�ٍح عميقة ل���م تلتئم، وجزٍء من 
نقا�س �أو�شع ح���ول �الحتال و�لِع���رق و�لملكية. ولي�س 
م�شادفًة �أّن رو�د �الأعمال �الأفارقة لي�س لديهم و�شول 
ْين لبن���اء �شركات  للمه���ار�ت ور�أ����س �لم���ال �ل�شروريَّ
حديث���ة- كم���ا تق���ول �إنونت�شون���ج، فقد ق�ش���ت �لقوى 
�ال�شتعماري���ة قرونًا في ��شتخر�ج �لث���روة من �لقارة، 
وتدمير ُنظم �لحك���م �لمحلية، وحرمانها من �لمو�رد 
�لب�شري���ة وتكوين���ات ر�أ�س �لم���ال �لتي �شّي���دت عليها 

�لدول �الأوروبية �الأخرى نجاحها. 
ويكمن جزٌء من �لح���ّل بالن�شبة الأولئك �الأفارقة، 
�لذي���ن ر�كمو� ر�أ�س �لمال ف���ي �ل�شناعات �لتقليدية، 
ف���ي �ال�شتثم���ار في �شرك���ات �لمرحلة �لمبك���رة- كما 
تق���ول، »ال يمكننا توّقع ��شتثم���ار و�دي �ل�شيليكون في 
�ل�شرك���ات �الإفريقية �لمبتدئة! �إنه���ا م�شوؤوليتنا: �أخذ 

مزيٍد من �لملكية« �
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Are tech companies Africa’s 
new colonialists?
David Billing

Translated by:

Dr. Muhammad Abdul-Karim, Egypt 

The article debates an issue related to the ITC sector in 
Africa: is there a genuine African ITC industry? To what extend 
we can consider the new tech companies “new colonialism” 
agents? In order to explore the very essence of the question, 
author tended to connect the Africa’s colonial experience with 
the much newest aspect of this phenomenon. 

There were many variations across sub-Saharan Africa, but 
the pattern of exploitation was basically the same. Europeans 
arrived with power and technology, and left with goods and 
profits. Behind such hopes, however, lies a familiar anxiety 
over ownership and control. What if Big Tech, far from being 
a liberating force, turned out instead to be a new kind of 
colonialist? 

With a combination of online technology and strategic 
offline infrastructure - including warehouses and fleets of 
motorbikes - Jumia promises an expanding African consumer 
class the opportunity to have goods delivered directly to their 
homes. 

However, the author keeps arguing, that the squabble 
over Jumia’s origins remains, for some, a distraction. But to 
others it is born of deep, unhealed wounds and is part of a 
larger conversation about appropriation, race and ownership. 
Colonial powers spent centuries extracting wealth from the 
continent, destroying homegrown systems of government and 
depriving it from the human resources and capital formation 
on which other states have built success �
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The future perspective of 
teaching Arabic and Islamic 
sciences in the city of Timbuktu

The city of Timbuktu, with its Islamic culture and history 
of civilization, was inhabited and prosperous. Arabic was the 
language of its cultural and educational fields, and it was used in 
commercial and social transactions. Timbuktu was well developed 
in the dissemination of knowledge and education, so it became a 
cultural city in the sub-Saharan region. Having had a high degree of 
cultural prosperity, Timbuktu was almost comparable to the major 
Islamic cities in North Africa and the contemporary Islamic Levant. 
The city of Timbuktu had witnessed the migration of large numbers 
of Easterners, North Africans and Southerners Muslims. That 
resulted in the creation of a mixed and hybrid population ensuring 
cohesion. Its wide spread reputation left a clear and strong mark in 
the region. The city of Timbuktu influenced the cultural and social 
life of people in all its aspects. It permitted to create a new society 
with civilized values, rituals and principles. This participation of 
cultural elements had played a prominent and distinctive role 
in the development and prosperity of Timbuktu, especially the 
dissemination of the Arabic language through its efforts and 
scientific output. It then prepared generations of emerging 
sciences to campaign and work to spread them throughout the 
successive ages to the present time. This is an important pillar of 
the Arabic language. It is a glimmer of hope for a better and more 
unrestrained future in the face of various problems and complex 
challenges through good signs of optimism for a promising future 
for the language. This was mainly due to the Arabic language of 
the Holy Quran, and its expansion in the whole of Timbuktu and 
its influence on the entire African continent �

Dr. Abdel Fattah Said Sisi
University of Arts and Humanities / Bamako – Mali
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Languages in Côte d'Ivoire 
and the status of Arabic 
Language: A Descriptive study

Dr. Toure Mahy
Researcher in Linguistic and African Studies - Côte d'Ivoire

Given the languages   in the field education, the Ivorian community 
has a “multilingual” system, including French, English, Spanish, German, 
Arabic and, finally, local languages. Some of them are recognized by the 
government and thus benefit from special policies, such as European 
languages, and some that are not, such as Arabic, which is common 
among Muslims and in Islamic schools, and national languages.

In spite of all kinds of challenges faced by the Arabic language, since 
the occupiers and so far, it has managed to establish itself a remarkable 
place to become «language of religion» and «language of education».

Through the educational reform project in 1977, legal provisions 
were devoted to demonstrating the integration of national languages   
into formal education.

The history of Arabic language in the country dates back to the 
period when Islam entered Ivory Coast, and during that period has 
benefited from being a prestige language, both in publics and kings’ 
eyes. over that period and since the commencement of colonialism 
(18931958-), the Arabic Language turned from being in the remarkable 
status it gained to a more isolation and marginalization one, even 
it suffered from all kinds of political, social, economic and linguistic 
restrictions until 1987. After this period, the government and all related 
people tried multiple actions in order to solve the situation, that was 
created in great part due to the colonial powers-, like the meeting of 
(1993), a statistic study in order to limit the number of Arabic language 
learners (2008), and etc. Therefore, this research seeks to describe the 
status of the Arabic language in Côte d’Ivoire, by using the descriptive 
analytical approach �
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Health Security and 
assessment of Environmental 
burden of Diseases in Africa

Dr. Sobhi Ramadan Faraj Saad
Assistant Professor of Environmental Geography, 
Faculty of Arts / Menoufia University, Egypt

The environment is the primary determinant of individual and 
community health. The Global Burden of Disease is defined as a 
comprehensive assessment of deaths and disabilities resulting from 
the disease, using the Disability-Adjusted Life Years (DALYs) index.

The total number of deaths from various diseases in the 
world (2012) was about 55.6 million, with environmental factors 
accounting for 23.0%. The total burden of disease was 2736 million 
years, with environmental impacts accounting for approximately 
22.0%.

The total disability-adjusted life years from environmental 
diseases in Africa was nearly 175.0 million years, representing 
29.3% of the total world number. The losses were clearly evident 
in nine African countries: Nigeria, Democratic Republic of the 
Congo, Ethiopia, Tanzania, Angola, Uganda, Kenya, South Africa 
and Mozambique, These countries accounted for 59.4% of the total 
loss of healthy life years due to environmental diseases in Africa.

The main priority risks to the environment and health in Africa 
were indoor and outdoor air pollution, chemicals and hazardous 
wastes, poor access to safe drinking water, inadequate sanitation 
and the impact of vectors, as well as environmental and climatic 
changes.

The main actions to reduce the environmental burden of 
disease in Africa are: raising environmental awareness, enacting 
and enforcing environmental legislation, improving health services 
and facilities, using clean technologies, as well as investing in 
preventive health programs �



134

summary

 �لعدد  )  42  (  �أكتوبر 2019م   /  �صفر 1441هـ

Food Status in Africa between 
Current Threats  And the 
prospects of Future Developments

Dr. Mohammed Farag Abdel Alim Allam
Faculty of Arts- Menoufia University

Africa suffers from the problem of nutrition in general, which 
can be attributed to many factors, among them are natural factors 
such as drought, desertification, deterioration of soil quality 
and condition, or human factors such as severe shortages of 
agricultural potentials and infrastructure, which is reflected to the 
low magnitude and quality of agricultural productivity.

The world’s hungry population is approximately 925 Million, 
representing the Near East and North Africa (37 million), 53 million 
in Latin America and the Caribbean, 239 million in Sub-Saharan 
Africa and 578 million in Asia and the Pacific. 

From 1990 to 2010, in Sub-Saharan Africa, weight shortage 
has decreased by 12% (from 24% to 21%), stunting has decreased 
by only 5% (from 43% to 41%) and wasting has actually increased 
by 6% (from 9% to almost 10%). These trends represent a striking 
paradox in terms of developmental outcomes, and questions the 
links between macroeconomic growth and nutrition

Of the top 20 Countries with the highest prevalence of 
stunting, 9 are in Africa, 10 are in Asia, and 1 is in the Middle East 
(Yemen). Of the 36 countries with the highest burden of stunting 
amongst children less than two years of age, 21 are in Africa and 
most of those have a prevalence of 40% or more Children stunted.

The food problem in Africa is not only in the absence of natural 
resources but in mismanagement and lack of material resources, 
that continent, which has more than 60% of arable land in the 
world, is truly the world food basket, but the continent needs to 
take a lot of action, such as (creating a continent›s agricultural 
conglomerate, human resources management, promoting 
agricultural investment, mitigating environmental risks) �
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Impact of Franc CFA on the 
economies of West African 
countries

Abdul-Rahman Khama
Economic Researcher - Senegal

The Franc CFA was adopted by several countries that were related to 
France after independence in 1960, and several countries emerged from this 
monetary group. The CFA franc region now includes more than 14 countries 
in sub-Saharan Africa, and eight countries belonging to the West African 
Economic and Monetary Union (UEMOA). Monetary management is carried 
out by the Central Bank of West African States (BCEAO) in Dakar. There are six 
countries in Central Africa under the name of the Economic and Monetary 
Community of Central African States. The central banks of the CFA Franc region 
are governed by an administrative board in each group, dominated by France.

It is worthy saying that the main effect of the CFA franc on the economy 
of these countries is that it gives them monetary and financial stability, as this 
currency is more stable than other currencies in neighboring areas, while it 
benefits them in terms of external matters, but not suitable for the internal 
economy of these countries, as it is much stronger than their economy, it is 
obvious that a weak state’s economy cannot rely on a strong currency, and 
that is why these economies remain permanently weak.

Politicians and economists are still debating about the CFA franc and 
whether it should to be pegged to the euro. It has even reached the masses 
who are demanding its disengagement, as well as activists who are organizing 
international and regional demonstrations to denounce that engagement. 
Despite these recent escalations, the debate is about two trends: a trend calling 
for a complete exit from these agreements, and coining a new local currency 
instrument for monetary independence, which is part of national sovereignty, 
and to consider the CFA franc as an occupational currency. What represent 
this trend are those who are dubbed as the Pan-Africanists, with an apparently 
emotional rather than economic speech. The other trend is the one that call 
for monetary policy reforms in the region, while retaining this currency �
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Transformation of conflict 
Patterns in Africa:
factors and effects

Dr. Arbi Boumediene
Assistant Professor, Department of Political Science, Faculty of Law and 
Political Science, University of Hassiba ben Bouali, Chlef, Algeria.

The Rwandan genocide was a milestone in increasing international 
awareness and academic interest in the transformation of conflict patterns 
in Africa. The end of the Cold War was a milestone in the transition of the 
focus of analysis in African conflicts from the state to the level of society 
and the individual at the theoretical level. It also brought to the surface the 
problems of colonialism, and the theory of nation-building, and the resulting 
ethnic and racial conflicts and the difficulties between achieving social and 
national integration at the level of African reality. Through a major theoretical 
effort in international relations theory, this article seeks to understand the 
state of transformation of conflict patterns in Africa by focusing on factors 
and influences. The study starts from a theoretical problem that manifests 
itself in the many and varied theoretical approaches that explain the 
phenomenon of conflict in Africa, a theoretical momentum that tried to 
study the characteristics and causes of the conflict and conflict phenomenon 
within the state in Africa as one of the distinctive features that characterized 
the African state after the Cold War. Within this context, emphasis has been 
placed on major theories in the field of international relations to explain the 
phenomenon of African conflicts. 

The article reviews the transformation of conflict patterns in Africa and 
argues that conflict in Africa stems from the remnants of colonialism, crises 
of national governance, and the failure of governments institutions in African 
countries to mediate conflicts and conflicts, as well as the heterogeneous ethnic 
composition of African countries, and the sustainability of the fragile economics, 
ineffective mediation, negative roles of the external factor and third parties in 
feeding conflict. The article argues that an effective response to African conflicts 
must begin to understand and address their causes. The article concludes with 
an analysis of three levels of conflict: state, society, and the individual �
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Presence of Iranian Soft 
Power: The Case of West 
Africa

Gehad Omar Elkhateeb
 Research Assistant at Al- Ahram Center for Political & Strategic Studies 

In his book titled “Soft Power: The Means to Success 
in World Politics”, the American political thinker Joseph 
Nye proposed his concept of soft power that refers to the 
ability of attraction and persuade. Soft power rises from 
the attractiveness of a country’s culture, political ideals, and 
policies. Such attractiveness leads to shape positive stereotype 
of country and allows it to reinforce its hard existence which 
means its economic and military role in other countries. 
Since its openness to Africa, Iran has been strengthening its 
integrated strategy; soft as well as hard power (smart power) 
to spread its influence around the continent.

In this regard, this paper discusses the Presence of Iranian 
Soft Power in West Africa. The first section refers to the motives 
of Iranian pivot to Sub- Saharan Africa (SSA) as whole and 
focuses mainly on the Western region. The second section 
shows some examples of Iranian soft power in the region. The 
last section will refer to the impact of such soft Iranian tools on 
the stability of West Africa and the reactions of its countries in 
order to contain the negative impact of Iranian soft power �
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Berlin Conference and its 
colonial effects on the African 
continent during the last 
quarter of the 19th century

Dr. Karkab Abdel Haq 
University of Tiaret – Algeria

The history of modern Africa as a whole relates to the 
relationship of the Europeans in particular to this continent, 
which began with attempts to reveal the secrets of the 
continent and then ended the colonization of the Europeans.

European colonial countries turned to the colonial 
movement, and among each other they competed for spheres 
of influence in Africa. Once their ambitions contradicted and 
led to the outbreak of armed conflicts, they agreed to hold 
a general conference in Berlin, which was completed in late 
1884 and continued to 1885.

The African continent was divided and contested in a 
bad manner. However, the conference laid down a general 
basis for this race and division. They gave the conference an 
international recognition - the legitimacy of the strongest - as 
France and Britain began to dominate and manipulate the 
control over the African countries.

This Conference was considered as the ultimate conclusion 
of that international conflict, while other type of diplomatic 
conflict begun. In the midst of European colonial policies, the 
colonialists trampled on all African customs and traditions, 
even they tried to erase Africa›s past of civilization, language 
and tradition.

These negative effects have been characterized by varying 
degrees, even after the restoration of national independence, 
the decolonization and the transfer of power to the nationalists, 
which have been confronted with the multiple problems 
related to colonialism; such as artificial border problems and 
agonies of economic, social and cultural backwardness �
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Scientists took care of the educational poems, as they went to provide educational 
materials for students in the form of (poetic system); as it is easier than regular prose in 
memorization process, and is regarded as a very important method for remembering 
sciences and it is interesting to students at the same time. For that reason, a lot of 
educational experts advise their students to memorize poems in every discipline of science.

Educational poetry is a one of poetic purposes that emerged in the first Abbasid era 
as a result of the advancement of mental and scientific life, and continued to grow after the 
efforts of some poets and other different scholars from the East, as well as in the Islamic 
Maghreb, where some of its scientists organized several systems, especially In Maliki Fiqh, 
Creed and Arabic Language.

Some of the Islamic Maghreb scholars’ poetic systems have moved to Western Sudan 
(West Africa) as a result of the exchange of visits between Maghreb scholars of Islam and 
Western Sudan, such as Yahya bin Saadoun poems, known as the al-Qurtubi poem in 
Maliki fiqh, and others.

It was African scientists who contributed to the organization of scientific poems 
for students of science, especially during the reign of Osman bin Foudi in the nineteenth 
century, a country whose scientists contributed a large share in the systems of scientific 
systems for their students, led by Sheikh Abdullah bin Foudi, who organized several 
Systems in the Islamic and linguistic sciences, some of which have become courses in 
some scientific seminars in Western Sudan, such as the poems of: the key to interpretation 
of Quran; the great virtues and beautiful mediums  in the science of the Koran, the lamp 
of the narrator in the science of Hadith. Western Sudanese scientists had innovations in 
their scientific productions, and scholarly poems have played a major role in promoting 
and preserving Arab-Islamic culture in Africa.

In light of the above, we recommend linking the present with the past in the 
dissemination of Islamic sciences in Arabic, according to what is appropriate to time and 
place, and the scientists and students of science should carry on their responsibility of the 
production and creation of materials that bring the Islamic science, to normal Muslims, 
each according to his environment. And finally it is important to cherish this scientific 
heritage, and care for it in terms of audition, publishing and studying �

Scientific poems in African 
science circles: The Case of 
Western Sudan

Dr. Ali Jacob
Professor at the Islamic University of Niger
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The other beneficiaries are the so-
called (aid addicts) who live among 
the people of Africa; they use their 
positions and powers to deduct part 
of the funds into their accounts that 
have been inflated by those aids. 
Other swarms of beneficiaries join 
them, among those who benefit from 
this process by helping them and their 
institutions that create jobs and new 
opportunities to their close circles, to 
become the transporter and the facili-
tator for the new colonialists, as they 
put their own and narrow interests 
above their nation’s interests.

So what does Africa need?
Africa needs to be compensated 

for the destruction, attrition, and 
looting that has occurred. If it failed 
to achieve that goal, direct cash 
compensation, it should get it in an 
indirect way, like loans without inter-
est rate or developmental services 
that are not tied to the interests of the 
West.

Africa needs to complete the 
project of independence, yes occu-
pational troops went out, and Africa 
has constitutions and flags, but who 
control its economy and fortunes? 
Let’s take, for example, the Siva Franc 
Group, which includes 14 African 
countries. Through this group, France 
controls the monetary policy of those 
countries, and among conditions 
of the group, each country should 
deposit a fund equals to 50% of its 

national reserve in France’s Central 
Bank!!

Africa needs to eradicate corrup-
tion - in all its forms - or reduce it as 
much as possible. The weak body can-
not build or face enemies. Compact-
ing corruption – while the West and its 
companies are the main actors in this 
game of corruption – can be an alter-
native for the foreign aids. According 
to the Center for Global Financial 
Integrity, the estimated amount of 
money smuggled out from Africa 
over the past 38 years amounted to 
$ 1.8 trillion, which is more than the 
aid needed for development, and 
also exceeds the size of its debt. The 
Organization of Cooperation and De-
velopment estimated that smuggled 
money flows out of Africa were triple 
the official development assistance 
it received, while the Tax Justice Net-
work estimated it to be ten times of 
aids of 2015.

Africa needs to educate its 
people about their history, culture 
and values, and to make them 
aware of their realities, potentials 
and abilities. It needs the work and 
the efforts of its sincere sons who 
are loyal to its interests without 
selfishness. The sincere will and firm 
determination are the keys to vic-
tory in the elimination of the new 
colonizer and their new tools, and 
achieving real independence and 
sustainable development �
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2000, shows that Growth rates in non-
recipient countries of aids were higher 
than in recipient countries.

The aid and the pastoralist ap-
proach can be considered as a remedy 
only in countries that has a real deficit 
in its abilities or resources, which is 
not present it the case in Africa. The 
continent is strong and capable with 
its human components and economic 
resources. The wisdom says: Give a 
man a fish, and you feed him for a day; 
teach a man to fish, and you feed him 
for a lifetime.

This brings us to another ques-
tion:

- Has aid been spent in the right 
areas of development and thus 
contributed to the realization of its 
objectives?

Considering the estimated fig-
ures for the amount of aid received 
by Africa, which amount in some 
cases to a one trillion dollars, that 
leads us to the realization that these 
amounts can make a quantum leap 
and a real development if invested in 
building and preparing scientific and 
psychological rehabilitation and skills, 
upgrading health care and rehabilita-
tion environment, enhancement of 
infrastructure and other real develop-
ment paths.

But, unfortunately, these key 
areas are the least fortunate in the 
share of aid, as the bulk of it is nor-
mally distributed first according to the 

donors› agenda and their priorities, 
and then, what is left, is distributed 
according to the needs and demands 
of the people on the ground. Then, 
you are left to wonder when you read 
that about (70) billion (not a million) 
during the last period was spent on 
programs dedicated to (birth control 
and safe sex), as the largest share was 
funneled to the distribution of con-
dom projects! As if Africa›s dire need 
health and environmental problems 
have been corrected, and what is left 
over is the «condom» issue!

On the other hand, the bulk of 
the aid was spent even on building 
armies and power, or used in absurd 
wars! Both of which ultimately led to 
the killing of man rather than building 
for him! The objective analysis of the 
aid distribution and investment map 
reveals the main logic behind it, and 
the concerns of donors and the real 
beneficiary.

We can say that those aids don›t 
contribute directly to the aims and 
dreams of regular African who needs 
humanitarian and developmental ob-
jectives, those sometime contradicts 
with the priorities of the old occupier, 
who wants to continue his occupation 
and his custodianship, not through 
armies and bases; but via the refor-
mulation of those societies according 
to his values   and interests. It is a new 
strategy (occupation or change of hu-
mans instead of occupation of land).
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Human and natural components in 
Africa, with its diverse wealth, and 
the privileged location, all clearly say 
that Africa is capable of surviving 
without outer donations (resources 
are enough, as they account for 40% 
of the world›s natural resources); it 
even can export donations to the 
outer world. Since the 19th century, 
Western powers have been draining 
their wealth, building their industrial 
renaissance, and still as such even 
after the African independence, 
through their intercontinental com-
panies, unfair agreements, and their 
financial tricks.

In a report published by the Brit-
ish non-governmental organization 
Christian Aid, it was reported that the 
British economy in 2005 earned £ 11 
billion (15.9 billion euros) in Africa, 
while the amount of money flowing 
from Britain to Africa has risen to 
nearly 17 billion pounds in aid, grants 
and remittances from Africans living 
in Britain or direct investments in 
Africa. But the money movement is 
flowing in the opposite direction, i.e. 
from Africa to Britain; as during the 
same period it reached more than £ 
27 billion, through the payment of 
debts and profits of British companies 
in Africa, and the exports of British 
goods to the region, plus the transfer 
of capital from the continent.

If the West is serious in helping 
Africa, if it does not compensate for 

its previous thefts, then it has to im-
mediately stop draining its wealth 
and the intervention in its investment 
and the manipulation of its resources.

If we argue that Africa is still in 
need of assistance, as it is said, for the 
advancement of its nations, and it is 
inevitable; this raises several ques-
tions:

- Does the method of (pastoral) 
aid the most appropriate for the ad-
vancement and development?

- Is it directed towards the right 
areas of development and renais-
sance? Did it really have an impact?

- Who actually benefit from this 
aid?

Loads of questions followed by 
questions, looking for answers...

The pastoralist approach proved 
to be a failure at the level of individu-
als and families, while number of sci-
entific studies has proved its failure at 
the country level as well. For example, 
William Easterly›s study entitled: Can 
Foreign Aid Buy Growth? that stud-
ied the relationship factor between 
economic growth and aids in a pe-
riod extend to 30-year in Africa, as it 
reveals that the correlation is inverse: 
The higher the aid, the lower the rates 
of change in growth.

In another study by Arvind Sub-
ramanian and Raghuram Rajan, enti-
tled: Aid and Growth: What Does the 
Cross-Country Evidence Really Show, 
covering the period from 1960 to 
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Humanitarian aids...
The new face of colonialism

If humanitarian aid is mentioned, 
Africa is also mentioned, and the vice 
versa. This media and mental image 
linking Africa to humanitarian aid 
- which has a large share of reality - 
leads us to put this issue under the 
spotlight, and to invite scholars, spe-
cialists and men of thought to open 
this big file, which has a profound 
impact on the reality of the continent 
and the future of its generations. It is 
worthy of studying and dissecting, 
in order to control the course of aid, 
and making a good investment of it, 
while, at the same time, reducing its 
bad effects and damages.

In spite of the magnitude of this 
issue, the depth and diversity of its 
impact, we note with regret that it 
did not receive the deserved atten-
tion from the leaders and political 
institutions, scientific circles and 
centers, civil institutions, and media 
outlets. The issue of humanitarian aid 

is no less influential and dangerous 
than the issue of terrorism. There are 
numerous approaches to study this 
issue, as it has many angles to look at, 
in order to analyze and address it from 
different social science disciplines, as 
it has also many actors, as the issue 
of analyzing and studying it is the 
responsibility - and obligation - of 
the whole nation, not only couple of 
individuals or bodies.

In our magazine, which is in-
terested in Africa and speaks to its 
elites, we welcome all scientific par-
ticipations that discuss and study the 
issue of humanitarian aids to Africa. 
We open the discussion by asking 
number of questions and citing some 
observations, which may be useful in 
grapping attention to the issue and 
help in the circulation of ideas. The 
first question is:

- Does Africa need an aid?
The answer is definitely (No). 
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