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األفارقة والعرب بصفة عامة، ومصر بصفة خاصة.
كانت مصر تاريخياً تَُعد قبلة بالنسبة إلفريقيا، يؤّمها أمراء 
وس���الطين وعلماء وطالب علم وتّجار من ش���ّتى أرجاء القارة، 
لكنها فقدت دورها هذا ف���ي العصر الحديث، وعلى مدى عقود 
من الزمن، نتيجة للممارس���ات السياسية الخاطئة، والتي صنعت 

حاجزاً نفسياً داخل الشخصية اإلفريقية.
أما في نطاق دول حوض النيل؛ فالمشكالت بين مصر ودول 
حوض النيل، وبخاصة إثيوبيا، تطورت نتيجة أخطاء تراكمية نابعة 
من سياسة متعجرفة متغرطسة؛ كان يتعامل بها النظام المصري 
في عهد الرئيس المخلوع مع الدول اإلفريقية بال استثناء، وهذه 
المش���كالت ال تغذيها فقط دول خارجية معروفة، بل دخل على 

الخط بعض الدول العربية أيضاً.
من األسباب الجوهرية كذلك الواقع المتضارب والمتناقض 
الذي ورثه المس���تعمر إلفريقيا كلها داخل كياناتها، وفيما بينها؛ 
في أوضاعها السياس���ية واالجتماعية والديني���ة واالقتصادية، 
وفيما هو مشترك بينها في مصالحها من المنافذ ومصادر الثروة 

والمياه ومنها نهر النيل.
كذلك تقل���ص الفواصل والحدود بي���ن المحلي واإلقليمي 
والعالمي؛ بحيث تشابكت العالقات وتداخلت المصالح، ولم يعد 

القرار بيد الطرف المباشر وحده.
لذا تم استغالل مياه النيل سالحاً فيما يدور من صراعات داخلية 

وخارجية؛ إذ يعد من أخطر المهددات بالنسبة لمصر والسودان.
ومن أس���باب المش���كلة أيضاً عدم توفر اإلرادة السياسية 
المتوافقة بين دول حوض النيل في تقدير المصالح المش���تركة، 
ووضع الخطط المناسبة، وبخاصة إدارة المياه، والحلول لما هو 

قائم ولما يمكن أن ينشأ من خالفات فيما بينها. 
وال ش���ك أن معالجة تلك المش���كالت، والعمل على حلّها، 
وتصفية الخالف���ات بين مص���ر وجيرانها األفارق���ة، لن يتاح، 
وخصوص���اً بعد الش���روع في بناء الس���ّد اإلثيوبي، واس���تغالل 
القضية من أطراف خارجية متربصة، بمجرد التحرك في اتجاه 
واحد، بل ال بد من أن تكون المعالجة على مس���تويات عدة، تبدأ 
من إصالح الجانب النفس���ي، فمصر، والعرب عموماً، مسؤولون 
عن إزالة الحاجز النفس���ي مع باقي الدول اإلفريقية عامة، ودول 

حوض النيل خاصة.

»الص���راع على مياه النيل« هو الص���راع األحدث اآلن على 
الساحة اإلفريقية، وهو يُنذر بحدوث نزاع طويل األمد، خصوصاً 
بعد إعالن الحكومة اإلثيوبية رسمّياً البدء في إنشاء »سّد األلفية 
العظيم« بالقرب من الحدود اإلثيوبية - الس���ودانية على »النيل 
األزرق«، والذي كان صدمة لدولتي المصّب مصر والسودان، ألن 

تأثير هذا السّد عليهما سيكون وخيماً.
تكمن مشكلة هذا الس���ّد كما قال األستاذ الدكتور مغاوري 
ش���حاتة خبير المياه الدولي ورئيس جامعة المنوفية األسبق، في 
أن بناءه سيؤدي إلى انخفاض كميات المياه التي يتم تخزينها في 
بحي���رة ناصر من 120 مليار متر مكّعب إلى 75 ملياراً فقط بعد 
اكتمال إنشائه مباشرة، وانخفاض طاقة توليد الكهرباء من السّد 
العالي وقناطر إسنا ونجع حمادي بمعدل 20%، كما سوف يتسّبب 
ف���ي توقف زراعة مليون فدان من األراضي الزراعية الحالية في 
الوادي والدلتا، وتش���ريد خمس���ة ماليين مواطن يعتمدون على 

زراعة هذه المساحات)1).
ليس���ت المشكلة - إذا دّققنا النظر - وليدة اللحظة، بل لها 
تاريخ ال يصح أن نغفله، ينبع أساس���اً م���ن تدهور العالقات بين 
مصر وجيرانها في حوض النيل، هذه المش���كلة فرع عن القضية 
األّم، وه���ي فتور العالقة عموماً بين العرب وإفريقيا، بالرغم من 
أن إفريقيا هي االمتداد الطبيعي لألمة اإلسالمية، وهي حاضنة 

اإلسالم الثانية بعد مكة.
ولق���د عانت إفريقيا فت���رة طويلة من إهم���ال العرب لها، 
وتركها غنيمة س���هلة لقوى االس���تعمار الغربي التي عملت على 
التفريق بين العرب وإفريقيا، ومحاوالت الوقيعة، وبّث اإلشاعات 
واألكاذيب في مناهج الدراس���ة اإلفريقية، والتي منها أن العرب 

هم تجار الرقيق الذين باعوا األفارقة ألوروبا وأمريكا!
هذه األس���باب وغيرها هي التي وّلدت حاجزاً نفس���ياً بين 

http://albayan.co.uk/article.aspx?id=979 :انظر  (1(
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ال ب���د أن تتغير لغ���ة اإلعالم العربي والمص���ري، وأن يقر 
بعجزه في خدمة قضايا القارة ومشكالتها، فإفريقيا ليست أرضاً 
ينتش���ر فيها الفقر والمرض والجهل، وليست غابات وال أدغاالً، 
وليست سحراً وال شعوذة، نعم! توجد مظاهر من ذلك، لكن ليست 
إفريقي���ا كلّها كذلك، فهي قارة بها من الدول والمدن ما هي أكثر 
غن���ى وتقّدماً، أو أقوى ثقافة وتعليم���اً، من بعض المدن والدول 

العربية.
والحّل يكمن أيض���اً في تعميق العالقات العربية والمصرية 
م���ع دول القارة سياس���ياً واقتصادياً وتنموياً وثقافي���اً وتعليمياً 

واجتماعياً، وتقديم الدعم لهذه الدول.
وهناك بعض المسارات التي ينبغي التحرك من خاللها لحّل 

أزمة سّد األلفية:
1- مسار سياسي ودبلوماسي:

عن طريق عمل عالقات سياس���ية ودبلوماسية حقيقية بين 
مصر ودول ح���وض النيل عامة، وإثيوبيا بصفة خاصة، ومحاولة 
جذب هذه الدول إلى الساحة المصرية واحتوائها، بدالً من تركها 
فريسة في يد الكيان الصهيوني، خصوصاً أن عدداً من الساسة 
والمسؤولين األفارقة يش���تكون مّر الشكوى من سياسة االزدراء 

التي يعاملهم بها بعض المسؤولين المصريين .
وأيضاً من الض���روري أن تتطور مس���تويات التواصل إلى 
التواصل الدبلوماس���ي المس���تمر م���ع هذه ال���دول، والزيارات 
المتبادلة والمتكررة على مس���توى الرئاسة ورئاسة الوزراء ووزير 

الخارجية.
2- مسار اقتصادي وتنموي:

االهتمام بعمل مش���اريع اقتصادية، ومحطات توليد كهرباء، 
وربط الش���بكات الكهربية بعضها ببعض، بحيث تكون بدياًل عن 

العالقات مع دول أخرى لها أهدافها.
كذلك فتح الباب أمام رجال األعمال المصريين لالستثمار 
في دول حوض النيل، وتسهيل االستثمار لرجال األعمال من هذه 

الدول في مصر.
وتشجيع التصدير، وفتح أسواق للمنتجات المصرية في هذه 
الدول، وبخاصة الصناعات الصغيرة، عن طريق عمل مؤسس���ة 
قومية لرعاي���ة الصناع���ات الصغيرة وتطويرها وفتح أس���واق 
جدي���دة لها في إفريقيا، كما تفعل الصين التي غزت العالم بهذه 

الصناعات الصغيرة، كذلك فتح الس���وق المصري أمام منتجات 
هذه الدول.

3 - مسار ثقافي وتعليمي:
االهتمام بالط����الب المبتعثين إلى مصر، حيث يوجد 
ف����ي مصر أكثر من 15 ألف طالب إفريقي رس����مي، وغير 
الرس����ميين أضعاف هذا الرقم، منه����م كثير من الطالب 
اإلثيوبيي����ن ودول ح����وض النيل، واحت����واء هؤالء الطالب 
وربطه����م بمص����ر ثقافياً وعلمي����اً وفكرياً يس����ّهل تطوير 
العالقات بين مصر ودول حوض النيل وتحسينها فيما بعد، 

فهم قادة المستقبل في دولهم.
ويمك���ن إنش���اء جامعة ح���وض النيل في مصر، وتيس���ير 
االلتحاق بها لطالب المنطقة، واالس���تعانة بمدرس���ين من هذه 
الدول، وتنويع التخصصات من سياس���ية وإعالمية وإدارة أعمال 
وطب وهندس���ة وغيرها، حتى يسهل ربط الطالب واألكاديميين 
األفارقة بمصر، ونشر ثقافة المصالح المشتركة بين دول حوض 

النيل فيما بينهم.
كذلك إنشاء فروع للجامعات المصرية في إثيوبيا والعكس، 
وفتح المجال للتعاون المشترك والشراكة والتآخي بين الجامعات 

المصرية والجامعات اإلثيوبية وحوض النيل.
4 - مسار اجتماعي وديني:

عن طريق إرس���ال بعثات علمية دعوية من األزهر، وانتقاء 
العناص���ر المبتعثة بعناية، حتى تكون خي���ر مثال وقدوة وتمثيل 
لإلس���الم، وحتى يك���ون دورها بناًء في تقوي���ة العالقة بين دول 

حوض النيل .
كم���ا يمكن التأثير في النس���يج االجتماعي في هذه الدول 
وإثيوبيا، ومحاولة الربط بين الشعوب اإلفريقية وتنمية العالقات، 

عن طريق الوفود الشعبية وجمعيات المجتمع المدني.
وم���ن المهم جداً فت���ح أبواب التواصل مع المس���لمين في 
إثيوبيا، والذين تصل نس���بتهم إلى حوالي )60%)، والذين يعانون 
أش���د المعاناة ويواجهون ممارس���ات من التضيي���ق، واالهتمام 
بمعالجة مش���كالتهم وحقوقهم ودعمهم، لما لهم من حقوق على 
باقي المس���لمين عموماً، والمصريين خصوصاً، ولما لهم من دور 
يمكن أن يس���اهم في دعم العالقة  بمصر، والتأثير اإليجابي في 

النظام الحاكم في إثيوبيا.
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إسالمية

أ. د. كمال مح��مد ج��اه الله الخضر *

مقدمة:
االتحادية)1)  تنزانيا  جمهورية  ظلّت 
مث���االً لس���يطرة األقلّية عل���ى الحكم، 
وهيمنتها على مقّدرات البالد المختلفة، 
حي���ث اس���تطاعت األقلية النصراني���ة - بدعم تاريخّي مباش���ر 
من المس���تعمر البريطاني - اإلمس���اك ب���إدراة الدولة، ومفاصل 

اقتصادها. 
وقد ترّتب على ذلك تهميش األغلبية المس���لمة)2)، وإبعادها 
عن مراك���ز اتخاذ الق���رار، بإبعاد المجتمع المس���لم عن التنمية 
والتعلي���م؛ فعاش ذلك المجتمع في حاالت عوز وفقر وجهل، كانت 
كفيل���ة بتكبيله عن التطّور ومجاراة روح العصر، في وقت تنعم فيه 
األقلي���ة النصرانية بكّل ما من ش���أنه أن يجعلها ترتقي سياس���ياً 

واقتصادياً واجتماعياً وثقافياً.
وللوقوف على مس���تقبل الوجود اإلس���المي ف���ي هذا البلد 
اإلفريق���ي المهم؛ نتناول في هذا المق���ال عدداً من المحاور التي 

وتقع  كيلومتر مربع،  وأربعين  ألف  تنزانيا تسعمائة  تبلغ مساحة   (1(
طول  وخطي   ،12  –  7 عرض  بين خطي  االستواء  خط  جنوب 
40 شرق غرينتش، وتمتلك حدوداً مع ثماني دول إفريقية   – 29
ومن  يوغندا،  الغربي  الشمال  ومن  كينيا،  الشمال  من  )تحّدها 
الغرب رواندا وبورندي والكنغو الديمقراطية، ومن الجنوب زامبيا 

ماالوي وموزمبيق).

ليس هناك معلومات رسمية صادرة عن الحكومة التنزانية خاصة   (2(
بالديانة بحسب المصادر التي اطلع عليها الباحث، غير أن هناك 
فرقاً شاسعاً بين المصادر الغربية واإلسالمية في هذا المضمار، 
من مجمل  بين %24 و 35%  المسلمين  نسبة  تجعل  فاألولى 
 ،70% و   62،5% بين  نسبتهم  الثانية  تجعل  بينما  السكان، 
ولكنهما تتفقان على جعل نسبتهم في زنجبار تصل إلى 99%، 
نسب  من  ذكر  لما  متوسط  بعمل  قمنا  إذا  المنطلق  هذا  ومن 

نستطيع أن نستنتج، باطمئنان، أن المسلمين أغلبية في البالد.

مستقبل الوجود اإلسالمي في تنزانيا
في ضوء التحّديات المعاصرة
تحتاج – مستقباًل - إلى مزيد من التفصيل.

دخول اإلسالم والنصرانية إلى تنزانيا )مدخل تاريخي):
وَفد اإلس���الم إلى الساحل الش���رقي إلفريقيا مبكراً، وذلك 
بحكم قربه من جنوب الجزيرة العربية، فس���احل إفريقيا الشرقي 
هو أول م���ن احتضن الهجرات اإلس���المية األول���ى)3)، وتطّورت 
العالقات االجتماعية بين العرب وشعوب شرق إفريقيا، ثم تتابعت 

الهجرات إليه، وانداحت جنوباً)4).
ثم هاجرت مجموعات أخرى من المس���لمين إلى الس���احل 
الش���رقي إلفريقيا بعد ذلك فراراً من بطش الحّجاج بن يوس���ف 
الثقفي س���نة 65ه، وكان لهذه الهجرات دور كبير في إنشاء مراكز 

تجارية على الساحل الشرقي إلفريقيا)5).
ومن هذه الهجرات الجماعية هج���رة الجلنديين، والهجرات 
الش���يرازية التي كّونت مملكة كلوة اإلس���المية، ث���م جاءت هجرة 
البوس���عيدية وغيرهم لتحمل اإلس���الم عبر الطرق التجارية إلى 

الداخل.
وكان ل���كّل ما تقّدم األثر الفّعال في تش���كيل حضارة مناطق 
ش���رق إفريقيا ونس���يجها االجتماعي والدين���ي، والذي جعل من 
المستحيل فصل تلك المعالم الحضارية لشعوب شرق إفريقيا عن 

اإلسالم)6).
هذا، وقد ظّل تاريخ نشأة الثقافة السواحلية في شرق إفريقيا 

في  اإلسالمية  للهجرات  الحضاري  الفعل  )2005م):  بمبا  آدم   (3(
إفريقيا، قراءات إفريقية، لندن، العدد 2 / سبتمبر.

محمد بن عبد الله النقيرة )1982م): انتشار اإلسالم في شرق   (4(
إفريقيا ومناهضة الغرب له، الرياض - دار المريخ، ص 100.

حسن محمود )1985م): الثقافة اإلسالمية في إفريقيا، القاهرة   (5(
- مكتبة دار النهضة، ص 28.

عادل رفاعة خفاجة )د. ت): األثر الحضاري للهجرات في شرق   (6(
إفريقيا، مجلة األزهر، القاهرة، مجمع البحوث اإلسالمية، مجلد 

889526، ص )760 – 763).

)*)  نائب عميد الدراسات العليا - جامعة إفريقيا العالمية - السودان.
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موضع جدال، ومجال آراء مختلفة بين المؤّرخين، ولكن هذه اآلراء 
تتفق على أن الحركة التجارية بين جنوب الجزيرة العربية والساحل 
الشرقي إلفريقيا س���اعدت كثيراً في تكوين ثقافة بانتو إسالمية؛ 
حيث خلّفت هذه الهجرات مجتمعات عربية على الساحل اإلفريقي.

يعاني المسلمون ندرة كبيرة في 
أعداد المدارس اإلسالمية التي 
تهتم بالعلوم اإلسالمية، مثل 

القرآن الكريم والسّنة النبوية

وقد أّدى تدّفق الالجئين السياسيين من الجزيرة العربية في 
عهد العباسيين واأليوبيين إلى استيطان أعداد كبيرة من المسلمين 
في منطقة زنجبار وممباس���ا)1)، حتى أصبح هذا اإلقليم جزءاً من 
الثقافة اإلسالمية التي بس���طت سيطرتها عليه، حيث بدأ العلماء 
واألدباء في المجتمع الس���واحلي في حصر أنفس���هم في التأليف 
باللغة السواحلية والعربية، ويَُعد ما أُّلف من األعمال باللغة العربية 
مصادر ثّرة لدراس���ة اإلس���الم في ش���رق إفريقيا، ومنها دراسة 
المغيري، باإلضافة لدراس���ات أخرى، معظمه���ا من تأليف علماء 

ذوي أصول عربية أو فارسية)2).
أما النصرانية، في نسختها الحديثة، والتي سبقتها نصرانية 
قديمة في بالد الحبش���ة قبل اإلس���الم، فيرجع دخولها إلى شرق 
إفريقيا إلى عهد الكش���وفات الجغرافية التي قام بها البرتغاليون 
الذي���ن جاؤوا إلى هذه المنطقة لتأس���يس الكاثوليكية في منطقة 
تنجانيقا، والتي منها تنزانيا الحالية، إال أن تأثيرها لم يُحدث أثراً 
ذا بال، وجاء متأخراً في القرن الس���ابع عشر تقريباً، وهو ما أّدى 

إلى عدم اندماج النصرانية مع المجتمع المحلي.  
الحّق؛ أن الخط���وط العريضة لتاريخ النصرانية في ش���رق 

عبد الرحمن أحمد عثمان )1987م): عرض كتاب قصة انتشار   (1(
إفريقية،  دراسات  كازوزي،  عبده  تأليف:  يوغندا،  في  اإلسالم 

العدد )3)، أبريل، ص 109.

في  اإلسالمي  العربي  التراث  )2005م):  محمد  أبومنقا  األمين   (2(
العدد  إفريقية،  دراسات  مقارنة،  دراسة  وغربها،  إفريقيا  شرق 

)34)، ديسمبر، ص 43.

إفريقي���ا - طلباً لالختصار، ووفقاً للمصادر العديدة)3) التي أّرخت 
لهذه الديانة - يمكن حصرها في اآلتي:

أوالً: أن هناك جهوداً تبش���يرية عدي���دة تّمت في الفترة من 
)1498م - 1698م)، وتمّثل هذه الفترة مقّدمة نشر المسيحية التي 
اهتم بها الملوك البرتغاليون، وعملوا على ذلك من خالل وس���ائل 

مختلفة.
ثانياً: أن هناك عودة للمسيحية في النصف الثاني من القرن 
التاسع عشر )1844م - 1884م)، وفي هذه المرحلة قامت مجموعة 
من الرواد المبّشرين، من خالل التطبيق العملي، باستخدام مناهج 
ثالث���ة في التنصير: هي المنهج التعليمي، ومنهج الجوالة، والمنهج 

االقتصادي.
ثالثاً: أن هناك جهوداً تبش���يرية )تنصيرية) مهّمة في الحقبة 
األلمانية، التي كانت ألمانيا تحت���ل فيها تنزانيا، وقد تميزت هذه 
الفترة باندفاع المؤسسات والبعثات التبشيرية األلمانية للعمل في 
منطقة تنجانيقا، والتي من بينها جمعية التبشير األنجليكانية لشرق 
 Bethel Mission وبعثة بازل ،(Berlin III إفريقيا )برلين ثالثة
، وجمعية برلين التبشيرية Berlin Mission Society  )برلين 

واحد Berlin I)، وغيرها.
رابعاً: أن هناك جهوداً تبش���يرية )تنصيري���ة) ذات ثقل في 
الحقبة اإلنجليزية، حينما كانت إنجلترا تستعمر تنزانيا، وفي هذه 
الحقبة برزت إرس���الية الجامعات لوسط إفريقيا UMCA التي 
تعّد من أكثر البعثات في ش���رق إفريقيا عراقة، وقد اس���تطاعت 
الت���الؤم مع األوض���اع السياس���ية المتعاقبة عل���ى المنطقة، ولم 

يضطرب عملها إال في سنوات الحرب العالمية األولى.
كما ش���هدت عمل الجمعية التبش���يرية الكنسية CMS التي 
تَُعد أول إرس���الية مس���يحية تطأ أقدامها أرض زنجبار في القرن 
التاسع عشر، كما شهدت أيضاً نشاط إرساليات كاثوليكية عديدة، 

  Justus Strandes (1971( The Portugues مثاًل  انظر:   (3(
 Period in East Africa، Translated by Wallwork،
Nairobi: EALB، p.(17) ، وأرنولد توينبي )1967م): مختصر 
التأليف  لجنة  ترجمة  القاهرة،  الثاني،  الجزء  التاريخ،  دراسة 
Carl-و  .319 ص  العربية،  الدول  بجامعة  والنشر  والترجمة 
 Erik، Stahlberg (1986(: From Krapf to Rugamb،
 A Church History of Tanzania ، Nairobi:

.(Evangelical Publishing House ،P.(13
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إسالمية

وخصوصاً بعد الحرب العالمية األولى.
خامس���اً: أن الفترة التي أعقبت استقالل تنزانيا شهدت، - 
وخصوصاً في عقد الستينيات من القرن الماضي - إنشاء العديد 

من المؤسسات والبعثات التبشيرية الجديدة.
وانطالق���اً من ذل���ك؛ يتضح ِقَدم حضور اإلس���الم إلى هذه 
الب���الد، وق���وة  تأثيره، فهل ينعك���س هذا على واقع المس���لمين 

والمجتمع المسلم اليوم في هذه البالد ذات األغلبية المسلمة؟

يواجه الواقع اإلسالمي اليوم ازدياد 
الخطر الشيعي، الذي أصبح ظاهرة 

عامة، ويتهّدد شرق إفريقيا

واقع المسلمين في تنزانيا:
فطن االس���تعمار األوروبي الحديث لتنزانيا، بشقّيه األلماني 
واإلنجليزي، إلى القوة الكامنة وسط األغلبية المسلمة في البالد، 
فس���عى إلى فصلها ع���ن روح العصر علماً وتقان���ة، وقطعها عن 
محيطها العربي واإلس���المي، وقد تجلّى هذا األمر في ذروته في 
عدم إقامة مش���روعات تنموية في مناطق كثافة المسلمين، وعدم 
إنشاء مدارس على الّنظم الحديثة فيها، وغير ذلك؛ ما ترتب عليه 
أن يكون���وا - في ب���ادئ األمر - بعيدين عن عملي���ة صنع القرار، 
فض���اًل عن بعدهم ع���ن الوصول لحكم بلدهم ال���ذي تهيمن عليه 

الّنخب النصرانية.
وإذا كان تاريخ تنزانيا، وال س���يما الزنجباري منه، يشهد على 
أن هذه البالد كان يحكمها المس���لمون ويديرون شؤونها في عدل 
ونزاهة، فإن فترة االستعمار بشقيه األلماني واإلنجليزي، باإلضافة 
إل���ى فترة العقود األولى من االس���تقالل، تعمل على إقصاء كّل ما 
يمّت إلى اإلسالم بصلة، فانفسح المجال للّنخب النصرانية لتفعل 
في البالد ما يحلو لها )مثلما فعل نيريري بالمسلمين)، وقد استمر 
هذا الح���ال إلى عهد قري���ب، حيث دّبت في المس���لمين صحوة 
السترداد مكانتهم التاريخية، وتصحيح أوضاعهم مما اعتراها من 

فقر مدقع وترّد باٍد للعيان.
وإذا ج���از لنا التركيز في أوضاع المس���لمين في تنزانيا في 
العقدي���ن األخيرين؛ يمكننا أن نخلص إلى جملة من النقاط تعكس 

واقع  المسلمين وإقصائهم من أّي دور في البالد، ومن أبرزها:
أوالً: أن أوضاع المس���لمين االقتصادية تبدو بالغة الس���وء، 
فالغالبية العظم���ى منهم من الفقراء الذين ال يجدون قوت يومهم، 
كما تفتق���ر العديد من قرى المس���لمين ومدنهم إل���ى الخدمات 
األساس���ية، فعلى الدوام كان هناك تركي���ز واضح من الحّكام غير 
المسلمين في المناطق غير المسلمة، في الوقت الذي كان يتم فيه 
بصورة دائمة حرمان المس���لمين من المناصب السياسية الكبرى 

والوظائف المرموقة)1).
ثانياً: يعاني المس���لمون ن���درة كبيرة في أع���داد المدارس 
اإلس���المية الت���ي تهتم بالعلوم اإلس���المية، مثل القرآن والس���ّنة 
النبوية، في الوقت الذي ال تهتم فيه المدارس الرسمية بالدراسات 
اإلسالمية، وواكب هذا النقص في المدارس نقص شديد في أعداد 
المعلمين القادرين على الوفاء بمطلوبات الدعوة اإلس���المية، وكّل 
هذا أّثر بصورة واضحة على درجة وعي المسلمين بدينهم، إضافة 
إلى ذلك فإن 50% من المس���لمين ال يق���رأون جيداً، أو ال يقرأون 

نهائياً، ولهذا ال يتقنون قراءة القرآن الكريم واالستفادة منه)2).
ثالثاً: أن أوضاع المس���لمين تأّث���رت كثيراً بإغالق مقار كثير 
من جماعات اإلغاثة، ومنها مؤسسة الحرمين الخيرية التي أغلقت 
أبوابها في تنزانيا، وغيرها م���ن المنظمات، لدرجة أنه لم يبق إال 
الدع���م الذي تقّدمه الّندوة العالمية للش���باب اإلس���المي، ولجنة 
مس���لمي إفريقيا )جمعية العون المباش���ر حالياً)، فهي التي تقّدم 
الدعم الذي يذهب أغلبه إلى حفر اآلبار وبناء المساجد والمدارس 

وكفالة األيتام.
وقد أفسح هذا الغياب المجال للعديد من منظمات التنصير 
لتعيث فساداً في تنزانيا، وأغلبها منظمات بروتستانتية، وجماعات 
كاثوليكية، تستغل الظروف االقتصادية الصعبة التي تمر بها البالد، 
وخصوص���اً المناطق النائية، عبر إنش���اء مستش���فيات ومدارس 

وتقديم دعم مالي ومالبس وأغطية للطالب)3).

الموقع:  على  ال��ن��ار،  على  قابضون  تنزانيا  مسلمو  انظر:   (1(
http:www.abnaaalqureen.maktoobblog.com

الموقع نفسه.  (2(

http:www. الموقع:  على  تنزانيا،  في  اإلس��الم  انظر:   (3(
homslife.com
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رابعاً: أن المسلمين، في زنجبار على وجه التحديد، يتعرضون 
لحمالت تنصيرية تعتمد على عنصري الس���الح واإلغراء بالمال، 
وإجبار النساء المسلمات على الزواج من المسيحيين لكي تستطيع 
حمالت التنصي���ر الوصول إلى تنصير اجتماعي ش���امل، وقد تم 
توزيع الكتب المس���يحية باللغة المحلية )الس���واحلية) واألجنبية 
)اإلنجليزية والعربية)، وتشّكلت مكتبة ضخمة ُسّميت باسم »مجمع 

الكتب المسيحية«)1).
الخطر الشيعي:

يواجه الواقع اإلس���المي اليوم ازدياد الخطر الشيعي، الذي 
أصبح ظاهرة عامة، ويتهّدد ش���رق إفريقي���ا، انطالقاً من تنزانيا 
الت���ي ظهر فيها قديماً، وقوي وجوده منذ أكثر من 100 عام، وذلك 
بهجرة بع���ض الهنود الش���يعة )الخوجة) إلى تنزاني���ا، باإلضافة 
إلى الباكس���تانيين واإليرانيين، واليوم تتجاوز نس���بة الشيعة بين 
المسلمين 10%، ويوجدون في دار السالم وليندي وتانغا وسنفيدي 

وتابورا ومتوارا ومبيا وعروشا وزنجبار.
وللش���يعة العديد من المساجد والحس���ينيات الخاصة بهم 
والمراكز والم���دارس والحوزات التي تض���م المئات من الطالب، 
وم���ن أهّمها: مركز دار الهدى )مركز ومدرس���ة لها فروع عديدة)، 
ومركز بالل مس���لم، ومركز پياز، ومركز الس���يد الخوئي، ومدرسة 
أهل البيت، ومدرس���ة الزهراء في العاصمة، باإلضافة إلى مراكز 
أخرى موّزعة في البالد، مثل حوزات أهل البيت، وحوزة ولي العصر 

في عروشا ويانكان ودار السالم.
 وقد اس���تطاعت إيران أن تقيم عالقات قوية، ووّقعت عدداً 
من اتفاقات التعاون مع الحكومة التنزانية، ومؤّخراً ضبطت سفينة 

إيرانية متجهة إلى سوريا وهي ترفع العلم التنزاني. 
وتتلخص نشاطات الشيعة بإقامة المراسم الدينية اإلسالمية، 
مع طباعة الكتب باللغات السواحلية واإلنجليزية ونشرها، وإصدار 
المج���الت، مثل الي���ت باللغ���ة اإلنجليزية، وصوت ب���الل باللغة 
السواحلية، وكذلك إقامة المؤتمرات لتعريف الشيعة ومذهب أهل 

البيت.
والجدير بالذكر؛ أن حركة اعتناق المذهب الشيعي أصبحت 

انظر: هل تنصف االنتخابات العامة المسلمين في تنزانيا، على   (1(
 www.ikhwanonline.com :الموقع

ظاهرة واضح���ة في أوس���اط التنزانيين، فقد دخ���ل الكثير من 
المثقفين في هذا المذهب، وأّلفوا كتباً كثيرة، مثل )تاريخ اإلسالم) 
و )زواج المتعة صحيح) و )إرشاد المتعلمين) و )طاولة االكتشاف) 
و )هل تعرف الصالة) و )حقوق البش���ر في اإلس���الم) و )الخمس 
والزكاة) و )مسائل اإلسالم) و )ما هو اإلسالم) و )الشيعة)، وكتب 

أخرى عديدة تصّدى لتأليفها »المتشّيعون« في هذا البلد.
إن الصورة المأس���اوية القاتم���ة التي تعكس���ها لنا النقاط 
الس���ابقة، والتي حاولنا فيها توضيح أوضاع المسلمين في تنزانيا، 
أصبحت تأخذ طابعاً جديداً، يظهر تحّسنها إلى حّد ما على الرغم 
م���ن أن الّنخب النصرانية ف���ي البالد اس���تثمرت حدثين مهمين 
للتضييق على المسلمين في الفترة األخيرة، أولهما تفجير السفارة 
األمريكية في دار السالم في عام 1998م، وثانيهما أحداث الحادي 
ْرق بشّدة على باب  عش���ر من س���بتمبر 2001م، باإلضافة إلى الطَّ

قديم تربط فيه هذه الّنخب بين اإلسالم والعرب وتجارة الرقيق.
مهم���ا يكن من أمر؛ فقد تحّس���نت أوضاع المس���لمين بعد 
انتخاب الرئيس أمريش���يو كويتي، الذي ب���ذل جهوداً كبيرة إلنهاء 
حالة الحرمان التي عاناها المس���لمون لوق���ت طويل، فقد أصدر 
قرارات بإنش���اء مدارس إس���المية، ومحاكم ش���رعية، وسعى في 
الوقت الحاضر إلى انضمام تنزانيا إلى منظمة المؤتمر اإلسالمي، 
وهو األمر الذي يواجه رفضاً شديداً من ِقَبل النصارى الذين هّددوا 
بمعارضة هذه الخطوة، األمر ال���ذي جعل الرئيس الجديد يحاول 
إقناعهم بأن يوغندا – مثاًل - دولة علمانية، وبالرغم من هذا فقد 
انضمت للمنظمة، وبأن تنزانيا تستفيد من هذه الخطوة بالحصول 

على منح ودعم اقتصادي وقروض من المنظمات اإلسالمية)2).
كما حصل المس���لمون في عهد الرئيس كويتي على مناصب 
وزاري���ة كانت محّرمة عليه���م لمدة طويلة، وعلى رأس���ها منصب 
وزير الدف���اع، وكثير من المناصب الس���يادية، وه���و األمر الذي 
حاول النصارى اس���تغالله لتش���ويه صورة الرئيس، وحاولوا كذلك 
استعداء الغرب على الرئيس المنتخب، ويّدعون أن هذه التغييرات 
قد تجعل تنزانيا معقاًل لجماعات العنف، ويمكن أن تتكرر مأس���اة 
تفجير السفارة األمريكية في دار الس���الم، التفجير الذي استغله 
النصارى في الس���ابق للضغط على البرلمان إلقرار قانون مكافحة 

انظر: اإلسالم في تنزانيا، مرجع سابق.  (2(
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اإلرهاب في عهد الرئيس الس���ابق وليم ماكابا، ذلك القانون الذي 
تم اس���تغالله لطرد المنظمات اإلغاثية اإلسالمية التي كانت تعمل 
في الب���الد، وحلّت محلّها منظمات مش���بوهة تحظى بدعم األمم 

المتحدة)1).
هذا، وفي عهد الرئيس كويتي، أصبح للمسلمين - بعد معاناة 
طويلة - جامعة خاصة بهم، يتوقع لها أن تقوم بدور متعاظم، يسّد 
ثغرة مهّمة طالما عاناها المجتمع المس���لم ف���ي البالد، تلك هي 
جامع���ة موروغورو، التي خّرجت وما ت���زال تخّرج مجموعة مهمة 
ممن س���يكون لهم شأن في قيادة تنزانيا، ذاك على مستوى تنزانيا 

بصفة كلّية.
أما زنجبار التي يمّثل فيها المسلمون 97% من تعداد سكانها؛ 
فقد حّقق فيها المسلمون نجاحات عديدة على الصعيد السياسي، 
إذ تمكن���وا من لعب دور سياس���ي واس���ع في االنتخاب���ات العامة 
الت���ي جرت في عام 1995م وع���ام 2000م، كما نجحت المعارضة 
اإلسالمية المتمثلة في »حزب الجبهة المدنية المتحدة« في تحقيق 

فرص واسعة في انتخابات 2005م.
ففي االنتخابات العامة التي جرت في تنزانيا في عام 1995 
و 2000م نجحت المعارضة اإلسالمية في صياغة برنامج سياسي 
واس���ع، لدرجة ألجأت ح���زب الحكومة »تشاماتش���ا ما بيندوزي« 
للتزوير في انتخابات 2000م لكي تتقدم على حزب المعارضة، وفي 
انتخابات 2005م حققوا كذلك نجاحات أكبر، كما نجحت مجموعة 
اللوب���ي العربي في منطق���ة زنجبار في الضغط على الس���لطات 
الحكومية إلصدار قانون يمنع تناول المش���روبات الكحولية ولحوم 
الخنزير ف���ي األماكن والتجمع���ات العامة حرصاً على مش���اعر 
المس���لمين في البالد، كما نّص القانون على منع تمويل ش���ركات 
ومحالت الخمور لألندية واأللعاب الرياضية وبخاصة كرة القدم)2).
وانطالق���اً من ذلك؛ يمكن القول بأن أوضاع المس���لمين، وال 
سيما السياس���ية، في طريقها إلى التحّسن المستمر، الذي يحتاج 
إلى مزيد م���ن المناصرة، وهذا ال يعني أن عامة المس���لمين في 
البالد قد تحّسنت أوضاعهم تحّسناً يوجب لهم المنافسة الحّقة في 

المرجع نفسه.  (1(

انظر: هل تنصف االنتخابات العامة المسلمين في تنزانيا، مرجع   (2(
سابق.

إدارة دّفة البالد، وإنما الذين تحّس���نت أوضاعهم هم بعض الّنخب 
القليل���ة التي عانت األمّرين حتى تصل إلى ه���ذه المرتبة، وأغلب 
الظّن أن المسلمين عامتهم ونخبهم يحتاجون إلى االرتباط بالعالم 
اإلس���المي والعربي للحصول على مزيد م���ن الدعم االقتصادي 

المالي، ولمزيد من االستثمارات.
مستقبل الوجود اإلسالمي في تنزانيا:

قبل تناول موضوع مس���تقبل الوجود اإلسالمي في تنزانيا ال 
بّد م���ن التطّرق لموضوعين على قدر م���ن األهمية، ويمثالن أهم 
التحّديات الجّدية األساس���ية التي تواج���ه ذلك الوجود، أال وهما: 
موضوع ظهور الّنخب السياس���ية النصرانية، وموضوع مس���تقبل 

الوجود التنصيري في هذا البلد اإلفريقي.
1 - ظهور الّنخب السياسية النصرانية: إن القارئ المتفّحص 
للمؤلف���ات التي تناولت تاريخ تنزانيا الحديث والمعاصر يس���تنتج 
بس���هولة أن الّنخب التنزاني���ة هم نتاج جهود الكنيس���ة بمختلف 
طوائفها، وقد وضعت الكنيس���ة في يدها مصادر القوة التي ظلّت 
تمتلكها تاريخياً، وهي القدرة على التأثير السياس���ي واالقتصادي 
والتعليم���ي، ودّقة التنس���يق والتنظيم، وامتالك وس���ائل اإلعالم 

واالتصال.
وإمعان���اً ف���ي صناعة نخب سياس���ية من غير المس���لمين، 
وإبرازها في مختلف شؤون الحياة في تنزانيا، فقد عمل المستعمر 
على تحقيق ذلك بإقامة الم���دارس المختلفة في المراكز التي تّم 
تنصيرها، كما رّكز مش���روعات التنمية، وغيرها من المشروعات، 

في المناطق البعيدة عن المسلمين.
وقد ترّتب على ذلك أن نشأت نخب سياسية نصرانية تهيمن 
على إدارة دوالب الدولة، وتس���يطر على عملي���ة اتخاذ القرارات 
الجوهري���ة، وتقف حائ���اًل دون تحقيق الح���ّد األدنى من تطلعات 

المسلمين وآمالهم وهم األغلبية.
وانطالقاً من ذلك؛ ال نستغرب أن نسمع أن الّنخب النصرانية 
التنزانية تقوم بممارسات عديدة ضد المسلمين في تنزانيا؛ بهدف 
إضعاف مكانتهم وإقصائهم عن مواقع السلطة واإلدارة والقيادة في 

البالد، ومن ذلك، أنها:
1 - قامت باضطهاد المسلمين وتمييزهم وحرمانهم من شغل 

المناصب المرموقة على الرغم من أنهم يشّكلون األغلبية.
2 - حالت دون أن تتمتع مناطق المسلمين بالمشاريع التنموية 
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والبنى التحتية والمدارس الخاصة بهم.
3 - عملت عل���ى تذويب هوّيتهم اإلس���المية، وقد بدأ هذه 
العملية االستعماُر، واستمرت فيها السلطة التنزانية في مرحلة ما 

بعد االستقالل)1).
4 - ركزت في تهميش المسلمين بصورة واضحة؛ حيث يمتلك 
المسيحيون النفوذ السياس���ي واالقتصادي بصورة كاملة، وهو ما 
يعطيهم الفرصة إلدارة ش���ؤون البالد كما يحلو لهم؛ دون اعتبار أو 
مراعاة لمصالح األغلبية العظمى من سكان البالد من المسلمين)2).

الوجود اإلسالمي في تنزانيا 
تأّثر كثيرًا بإغالق مقار كثير من 
منظمات اإلغاثة اإلسالمية التي 
كانت تقوم بدور مهمٍّ في خدمة 

اإلسالم والمسلمين في البالد

5 - استعدت الغرب على الرئيس )المسلم) المنتخب، والذي 
حصل المس���لمون في عهده على مناص���ب وزارية كانوا محرومين 
منه���ا، وقد رأت الّنخب النصرانية أن ذلك قد يجعل تنزانيا معقاًل 
لجماع���ات العنف، ويمكن أن تتكرر معه مأس���اة تفجير الس���فارة 
األمريكي���ة في دار الس���الم، ذلك التفجير الذي اس���تغلته الّنخب 
النصرانية في السابق للضغط على البرلمان إلقرار قانون مكافحة 
اإلرهاب، كما اس���تُغل لطرد المنظمات اإلغاثية اإلس���المية التي 
كانت تعمل ف���ي تنزانيا، وحلّت محلّها منظمات مش���بوهة تحظى 
بدعم األم���م المتحدة ومنظماتها النوعي���ة لتنفيذ األجندات غير 

المرئية في تنزانيا)3).
الحق؛ أن الّنخب النصرانية في تنزانيا استطاعت أن تفرض 
نفس���ها على واقع البالد بم���ا تمتعت به من مي���زات وهبتها لها 

http:www. الموقع:  على  بارهيان  الرحمن  انظر: سالم عبد   (1(
 deedat.wordpress.com

http:www.abnaaalqureen.maktoobblog. انظر:   (2(
 com

http:www. الموقع:  على  تنزانيا  ف��ي  اإلس���الم  ان��ظ��ر:   (3(
homslife.com

الكنيسة، فقد وّفرت لها الكنيسة الجّو المناسب لكي تنمو وتزدهر، 
ففي مجال التعليم قامت المنظمات التبشيرية )التنصيرية) بإدخال 
نظام التعلي���م الغربي، وعززته بإمكاناته���ا االقتصادية، وخبراتها 
الفنية، ليصبح حديثاً ومقتدراً، فيسيطر على المواقع االستراتيجية 

من المجتمع.
وقد خ���ّرج هذا التعليم نخب���اً أصبحت ق���ادرة على القيام 
بمهام اإلدارة الوسيطة، وعبر هذا التعليم أيضاً استطاعت الّنخب 
النصرانية أن تصدر أكثر من 12 صحيفة في مقابل صحيفة واحدة 
للمس���لمين غير منتظم���ة الصدور، بل إن أغل���ب الكّتاب في هذه 
الصح���ف من النصارى، وبذلك اس���تطاعت الّنخبة النصرانية في 
تنزانيا الس���يطرة على الحياة العامة، فأمّدتها باإلداريين والفنيين، 

وأمّدت روادها بالثقافة الدينية النصرانية)4).
وغير خ���اف على الكثيرين أن الكنيس���ة كان���ت تقوم بدور 
جوهري في إعداد سياس���يي المس���تقبل من نخب النصارى، كما 

حدث مع جوليس نايريري الذي تبّنته الكنيسة منذ أن كان يافعاً.
وال ينبغي أن يُفهم مما تّم اس���تعراضه أن قضية الّنخب كانت 
وقفاً على النصارى دون غيرهم، ولكن على العكس فقد كانت هناك 
نخب من المس���لمين، ولكنها كانت في البداية قليلة ال حول لها وال 
قوة، بسبب ما كانت تعيش فيه األغلبية المسلمة من تهميش وإبعاد 
عن المواقع االستراتيجية، ولكن - كما أشرنا سابقاً - في العقدين 
األخيري���ن ازدادت هذه الّنخب، وأخ���ذت تدريجياً تحظى بمواقع 
مهّمة؛ على الرغم من التضييق عليه���ا من قبل الّنخب النصرانية 

في البالد.
2 - مس���تقبل الوجود التنصيري: أما فيما يخص مس���تقبل 
الوجود التنصيري في البالد؛ فمع أن هناك بعض المنافسة أحياناً 
من قبل المس���لمين فيم���ا يخص التأثير السياس���ي واالقتصادي 
والتعليمي، خصوصاً في الس���نوات القليلة الماضية، فقد أش���رنا 
من قب���ل بأن الوجود التنصيري الممثل ف���ي الّنخب التي تدعمها 
الكنيس���ة بمختلف طوائفها قد امتلكت مصادر القوة، وهي القدرة 

لمزيد من التفاصيل انظر: عبد الرحمن أحمد عثمان )2001م):   (4(
المؤثرات اإلسالمية والمسيحية على الثقافة السواحيلية، مركز 
البحوث والدراسات اإلفريقية، جامعة إفريقيا العالمية، إصدارة 
رقم )24)، الخرطوم - دار جامعة إفريقيا العالمية المؤثرات، ص 

.(343 - 334(
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على التأثير السياس���ي واالقتصادي والتعليمي، باإلضافة إلى دّقة 
التنظيم، وامتالك وسائل اإلعالم واالتصال، حتى اليوم، وهذا يشي 
بأن مس���تقبل الوجود التنصيري قوي إذا اس���تمر الوضع كما هو 

عليه دونما تغيير.
ويبرز هذا المستقبل في الحراك التنصيري النشط الذي 
تشهده في اآلونة األخيرة تنزانيا، حيث إن اإلرساليات التنصيرية، 
وبخاص���ة الكاثوليكية، تعتمد على نقص عدد المدارس لتفرض 
نظاماً علمانياً يهيئ الس���احة لمّد تنصيري ش���رس جداً)1)، وال 
شّك أن هذا المّد سيستغل نقاط ضعف المسلمين من فقر وعوز 

ووضع اجتماعي متردٍّ إليصال رسالته.
وأما بالنس���بة لمس���تقبل الوجود اإلس���المي: من خالل 
اس���تعراضنا لموضوعي ظه���ور الّنخب السياس���ية في تنزانيا 
ومحاوالت إقصاء المسلمين عن الوصول إلى الحكم، ومستقبل 
الوجود التنصيري، يمكن استشراف مستقبل الوجود اإلسالمي 

في تنزانيا.
هنالك مؤش���رات كثيرة، ربما يعط���ي التركيز فيها مالمح 
لرؤية استشرافية لمستقبل مشرق للوجود اإلسالمي، من ذلك:

- صمود المس���لمين واستمساكهم بدينهم بالرغم مما بُذل 
من جهود لطمس هويتهم.

- الوعي العام، والصحوة اإلس���المية، ومشاركة المسلمين 
ومناصرته���م لدينه���م وإلخوانهم المس���لمين، م���ن ذلك مثاًل: 

احتجاجاتهم ومظاهراتهم ضد الرسوم المسيئة للنبي #.
- حرص المس���لمين على تعليم أبنائهم وتنشئتهم التنشئة 
اإلس���المية الصحيحة، ي���دّل على ذلك اإلقبال الش���ديد على 
المدارس العربية اإلس���المية، وتضاع���ف أعداد حفظة القرآن 

الكريم.
- المكاسب التي حّققوها في المجال السياسي.

- وصول قيادات إس���المية إلى بع���ض المناصب القيادية 
العليا في الدولة، والفوز بالرئاسة ألكثر من دورة.

- المكاس���ب القانونية والتش���ريعية، ومنها قيام المحاكم 
الشرعية، ورفض بعض القوانين المخالفة، ومنها قانون رفع سّن 
الزواج الذي تقّدم به النصارى، وإقرار االستفتاء على االنضمام 

انظر: اإلسالم في تنزانيا، مرجع سابق.  (1(

لمنظمة المؤتمر اإلسالمي.
- اإلجراءات اإلصالحية التي تم إجراؤها لمعالجة قضايا 
التهميش والحقوق، وبخاصة في فترة الرئيس كويتي، وهي تتعلق 

بأوضاع المسلمين بصورة عامة.
- أغلبية المسلمين، وهو ما يساعد على إقرار مصالحهم، 
والحيلولة دون ما يس���عى النصارى إلى فرضه، وبخاصة إذا ما 
أحس���ن المسلمون اس���تغالل مناخ الحرية السياسية والتعّددية 

الحزبية.
- التس���امح القبلي، وانتشار المس���لمين في أوساط عدد 

من القبائل.
- اإلرث التاريخ���ي بع���د تنقيته مما لحقه من ش���وائب، 
وبخاصة تجارة الرقيق، وس���عي األع���داء لإليقاع بين األجناس 

العربية وغير العربية.
- العالقات مع الساحل الشرقي للبحر األحمر، والمصالح 

التي يمكن إحياؤها مع الجزيرة العربية.
- إمكانية االس���تفادة من الثروات الموج���ودة في تنزانيا، 

وتمكين المسلمين بدعم قدراتهم المالية واالقتصادية.
 - التحاق أع���داد مقّدرة من أبناء المس���لمين التنزانيين 
بالجامع���ات داخ���ل تنزانيا وخارجها، كجامع���ة راف في كينيا، 
وإفريقي���ا العالمية في الس���ودان، واألزهر ف���ي مصر، وبعض 

الجامعات السعودية.
وعل���ى الرغم من التحّس���ن الذي طرأ عل���ى بعض نخب 
المس���لمين وأوضاعهم العامة، كما أشرنا من قبل،  فإن أوضاع 
المس���لمين الخاصة، إن لم يتم تطويرها ودعمها، ستقودهم إلى 
حياة ال يُحس���دون عليه���ا على جميع المس���تويات االقتصادية 
واالجتماعي���ة والتعليمية، ه���ذا باإلضافة إل���ى تأثير الهجمة 
الشرس���ة التي تقوم به���ا الّنخب النصرانية للني���ل منهم، فهذه 
النخب الّنصرانية تضّيق على المس���لمين بما يَُس���ّمى في عالم 

اليوم »الحرب على اإلرهاب«.
وكما أش���رنا؛ فإن أن الوجود اإلس���المي في تنزانيا تأّثر 
كثي���راً بإغالق مقار كثير من منظمات اإلغاثة اإلس���المية التي 
كانت تقوم بدور مهمٍّ في خدمة اإلس���الم والمسلمين في البالد، 
وليت األمر توّقف عند هذا الحّد، إذ تم استبدال تلك الجماعات 
بأخرى تنصيرية استغلت الظروف االقتصادية الصعبة التي تمّر 
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بها البالد، والمس���لمون على وجه الخصوص، فكان ما كان من 
حراك تنصيري ال حدود له.

وعلى الرغم من ذلك، ولله الحمد، اس���تبعد سالم بارهيان 
رئيس مراكز ش���باب األنصار اإلس���المية في تنزانيا أن يعتنق 
المسلمون المسيحية؛ على الرغم من الجهود الدؤوبة لمنظمات 
التنصير التي يرى أن خطرها مس���تمر ومحدق بالمسلمين، بعد 

أن انتقد التجاهل العربي واإلسالمي لمسلمي تنزانيا)1).
إن المسلمين في هذه البالد لتأكيد وجودهم، واستشراف 
مس���تقبلهم، يحتاجون إلى مجهودات كبيرة في مضمار التعليم، 
كالت���ي يقوم به���ا مبعوثو األزهر الش���ريف، وكالت���ي تقوم بها 
الكلي���ات الجامعية التي تتب���ع إدارياً جامع���ة إفريقيا العالمية 
)في الس���ودان)، والتي تقّدمها منظمة الدعوة اإلس���المية )في 
السودان)، كما يحتاجون إلى الدعم واإلعانات من الدول العربية 
واإلسالمية، وعلى رأسها المملكة العربية السعودية، بمؤسساتها 

الرائدة، حتى يعيشوا في صحوة إسالمية حقيقية.
والحق؛ أن المسلمين - ولتأكيد مستقبل الوجود اإلسالمي 
في تنزانيا - يحتاجون في تلك البالد إلى تدريب كوادر منهم في 
المجاالت المختلفة، وإلى تش���جيع االستثمارات االقتصادية في 
تلك البالد، ال سيما االستثمارات العربية واإلسالمية، لمعالجة 
مسألة الفقر والعوز االقتصادي التي تقف حجر عثرة في طريق 
مستقبل الغالبية المسلمة في تنزانيا؛ إذ إن الفقر والعوز واألمّية 
تَُعد جميعها من أهم التحّديات التي تواجه المسلمين في تنزانيا.

خالصة:
نخلص مما تّم اس���تعراضه في هذا المقال إلى جملة من 

النقاط، لعل أهمها:
أوالً: أن الّنخب السياس���ية النصرانية في تنزانيا استفادت 
من مصادر قوة النصرانية في البالد، فاس���تطاعت أن تسيطر، 
وال س���يما في فترة ما بعد االستقالل، على مراكز اتخاذ القرار، 
وعل���ى القطاعات العليا من المهن الفني���ة، كاألطباء والمحامين 
والمهندس���ين، بينما بقي المجتمع المس���لم بال نخب تُذكر، لما 
عاشه من اضطهاد وتمييز وحرمان من شغل المناصب المرموقة، 

http:www. :انظر: مسلمو تنزانيا ضوء في نهاية النفق المظلم  (1(
05/02/deedat.world press.com/2007

ولكن العقدين األخيرين ش���هدا، ال سيما بعد أن حكم البالد أكثر 
من رئيس مس���لم، تحّس���ناً في أوضاعهم، ونالوا وظائف قيادية 
كانوا محرومين منها، على الرغم من التضييق المستمر عليهم من 

ِقبَل الّنخب النصرانية المتحّكمة في إدارة دّفة البلد.
ثانياً: أن أه���ّم التحّديات التي تواجه الوجود اإلس���المي 
في تنزانيا تتصدر قائمتها الّنخب السياس���ية النصرانية، التي 
اس���تطاعت أن تفرض نفس���ها على واقع البلد بم���ا تمتعت به 
من ميزات وهبتها لها الكنيس���ة، إضافة إلى أوضاع المسلمين 
المتردية عل���ى جميع المس���تويات االقتصادي���ة واالجتماعية 
والتعليمي���ة، وأيضاً الهجمة الشرس���ة التي تق���وم بها الّنخب 
النصرانية للنيل منهم، تحت بند يَُس���ّمى في عالم اليوم »الحرب 

على اإلرهاب«.
ثالثاً: أن مستقبل الوجود اإلسالمي مرهون بتحّسن أوضاع 
المسلمين االقتصادية والسياسية واالجتماعية، كما أنه مرهون 
بتخفيف الحمالت التنصيرية التي تس���تهدف وجودهم وهويتهم 
باس���تمرار، فهم لتأكيد مس���تقبلهم يحتاجون إل���ى مجهودات 
كبيرة في مجال التعليم، والدع���م واإلعانات من الدول العربية 
واإلس���المية، ومنظماته���ا الخيرية، حتى يعيش���وا في صحوة 

إسالمية حقيقية.
توصيات:

انطالقاً مما خلص إليه عرض الموضوع نوصي باآلتي:
أوالً: وضع اآلليات المناس���بة لربط المجتمع المسلم في 

تنزانيا بالدول العربية واإلسالمية.
ثانياً: تشجيع االستثمار العربي واإلسالمي بالبالد لتوفير 
فرص عمل مناس���بة، س���ريعة العائد، للحّد م���ن حاالت الفقر 

والفاقة والعوز المستشرية وسط المسلمين.
ثالثاً: فتح أبواب مزيد من الفرص الدراس���ية والمنح، وال 
س���يما ذات الصلة بالتخصصات العلمية، لمس���لمي تنزانيا في 
جامعات العالم اإلس���المي ومعاهده، ودعم جامعة المس���لمين 

بالبالد )جامعة موروغورو).
رابعاً: دراسة أوضاع المسلمين في تنزانيا، وبحث الحراك 
التنصيري الذي يعيش���ون في كنفه، تمهيداً إليجاد وعي بوجوب 
اس���تعادة القيادة والري���ادة التي كانت الس���مة الغالبة لقدامى 

مسلمي البلد.
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منطقة حوض بحيرة تشاد ودورها في 
نشر الثقافة اإلسالمية والعربية

اجتذب���ت إليها كثيراً من العناصر القوية، باإلضافة 
إل���ى ذلك  طبيع���ة المنطقة من حي���ث خلوِّها من 
العوائق الطبيعية التي تحول دون  تس���يير القوافل 
منها وإليها، وقد س���اعد على اس���تقرار كثير من 
بجانب  بالزراعة،  اش���تغالها  البشرية  المجموعات 
المجموعات التي اس���تمرت عل���ى حرفتها األولى، 

وهي المرعى)2).
الهجرات العربية إلى جنوب الصحراء:

ال خالف حول دور منطقة بحيرة تش���اد )كانم) 
في اس���تيعاب العديد من الهجرات العربية األولى 
القادمة عبر شبه جزيرة سيناء، حتى غدت المنطقة 
مس���تودعاً لهذه الهجرات العربي���ة ومركزها؛ بعد 
مصدره���ا الطبيعي األول ف���ي الجزيرة العربية ثم 
مصر، حيث تس���ربت القوافل العربية مهاجرة منها 
جنوباً عن طريق النوبة، ومن ثم »كانم« حول بحيرة 
تش���اد، وغرباً عبر ش���مال إفريقيا إلى »فزان«  و 
»كوار« بالقوافل، وصوالً إلى منطقة بحيرة تش���اد، 
وقديماً س���بقت هجرات ألبناء »حمير«، من اليمن 
إلى إفريقيا، قبل ظهور المس���يحية بحوالي س���تة 

قرون من الزمان بعد انهيار »سّد مأرب«.
ولم تتم ظاهرة الهجرة العربية في س���نة بعينها 
أو س���نوات محّددة، بل اس���تمرت لحق���ب زمنية 
اس���تغرقت وقتاً طوياًل، وكانت الموجات المهاجرة 
من هذه القبائل العربية تصل مصر أوالً عن طريق 
الس���ويس، ثم تتجه أفواج منها نح���و الجنوب، ثم 
تس���تقر في مناطق عديدة في ب���الد النوبة وبقية 
أنحاء السودان، حتى تصل إلى حوض بحيرة تشاد، 

طرخان:  علي  إبراهيم  د.  وانظر:   ،17 ص  السابق،  المصدر   (2(
إمبراطورية البرنو اإلسالمية، الهيئة المصرية العامة للكتاب، ط 

1975م، ص 18. 

د. محمد زين نور محمد *

مدخل: 
اصطل���ح المؤّرخ���ون على 
تقع حول  التي  المنطقة  تسمية 
بحيرة تش���اد باس���م »السودان 
األوس���ط«، حيث ُعرفت بأنها ملتقى طرق إفريقيا 

االستوائية.
وهي المنطقة التي انصهرت فيها شعوب وفدت 
إليها من شمال بالد السودان وشرقه، ومنها انتشروا 

إلى الجنوب الغربي والجنوب الشرقي إلفريقيا. 
وكان���ت منطقة بحيرة تش���اد بحك���م موقعها 
اإلقليمي ق���د جذبت إليه���ا العديد م���ن القبائل 
والمجموعات المختلفة من السكان، سواء كانوا من 
اإلفريقيين، أو العرب من الش���رق أو الش���مال، أو 
م���ن المناطق المتصلة التي تحيط بها، وقد اختلط 
العرب بغيرهم عن طريق الزواج والمصاهرة، وكان 
نتاج ذلك مجموعات بش���رية، بقي���ت في أماكنها 
تدافع عن كيانها أمام الغ���زاة، فهم بطبيعة الحال 
أكثر بداوة، وأكثر مياًل للحرب وخوض غمارها من 
أجل السيطرة على ذلك اإلقليم الغني بالمرعى)1). 

أهمية منطقة حوض بحيرة تشاد:  
منطقة حوض بحيرة تش���اد مركز مهم اللتقاء 
طرق القوافل المارة عب���ر إفريقيا، وهو ما جعلها 
مركز حياة ونشاط، فضاًل عن كونها منطقة خصبة 

)1) مقلد، د. عبد الفتاح: حركة المّد اإلسالمي في غرب إفريقيا، دار 
النشر للجامعات، مصر، ط 1985م، ص 16.    

)*)  مدرس، وباحث في جامعة أنجمينا - قسم التاريخ.

تارخيية
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سواء شرق البحيرة أو غربها أو جنوبها)1). 
وس���لكت هذه الهجرات طريقه���ا من منطقة 
وس���ط البحر األحمر حتى وصلت إلى وسط القارة 
اإلفريقية حول بحيرة تش���اد، وكانت هناك هجرات 
واس���عة من الشمال اإلفريقي عبر الطريق الشرقي 
م���ن »طرابل���س« و »فزان« و »كوار«، ث���م »بلما« ف� 

»تشاد«)2). 

كسبت تشاد دورًا ومركزًا له أهميته 
وقيمته، بل أصبحت تؤدي دورًا 
ثقافيًا ودينيًا مهّمًا بعد دخول 

اإلسالم فيها

تّمت هذه الهج���رات على فترات متفاوتة، وقد 
وصل بعضها قبل الميالد - كما سبق -، وأصبح��ت 
»كانم« تستوعب الهجرات العربية حتى مطلع القرن 
العشرين، وبخاصة هجرات الليبيين، وكانت هجرات 
اللي��بيي���ن إلى تش���اد على ثالث مراحل رئيس���ة، 
حدث���ت جمي��عها بي���ن منتصف القرن التاس������ع 
عش���ر والعق��د الثالث من القرن العش��رين، حيث 
كانت الهج�����رة األولى في ع���ام 1842م، ومعظم 

المهاج��رين من قبيلة أوالد سليمان.
أم���ا الهجرة الثانية؛ فكانت ف���ي عام 1861م، 

وشملت عدة قبائل، منها قبيلة المغاربة.
وأما الهجرة الثالثة؛ فقد شملت قبائل عديدة، 
منه���ا »ورفلة ، فزان ، قذاذف���ة«، وكانت في الفترة 
من 1928م إلى 1930م)3)، وأصبحت »تشاد« موطناً 
صالحاً تستوعب المهاجرين من جهاد عديدة قديماً 

وحديثاً.

مقلد، د. عبد الفتاح: حركة المّد اإلسالمي في غرب إفريقيا، ص 15.  (1(

المصدر السابق، ص 18.   (2(

الليبية  التشادية  العالقات  الرحمن:  عبد  سعيد  د.  الحنديري،   (3(
)1843م إلى 1970م)، منشورات مركز دراسة جهاد الليبيين ضد 

الغزو اإليطالي، ط 1983م، ص 17.

وال ش���ك أن هذه الهجرات والحركات البشرية 
كان لها أعظم األثر في تعمير منطقة بحيرة تش���اد 
وغرب القارة اإلفريقية، وكان لها أثرها المباش���ر 
والقوي والفّعال في ظهور حضارة إس���المية راقية 
قامت على أكتاف تلك العناصر المهاجرة، كما كانت 
هجرة القبائل العربية إلى حوض بحيرة تشاد أكبر 
دليل على تواصل الجذور التاريخية للغة العربية في 
ب���الد »كانم«، بل إن هذه الهجرات ارتبطت مع بالد 
حوض بحيرة تش���اد بروابط قوية واتصاالت دائمة 

منذ قديم الزمان.
وهكذا تمّيز الس���ودان األوسط )تشاد) بموقع 
فري���د، التقت في���ه خطوط القواف���ل، وكان بذلك 
لإلقليم دوره الخاص على طرق القوافل التي تربط 

بين داخل القارة اإلفريقية وساحلها الشمالي.
ويمكن القول بأن تاريخ منط��قة بحيرة تش���اد 
والمناط���ق المح��يطة بها ب���دأ يظ��هر بوضوح من 
جراء تلك الهج��رات العربية التي ج��اءت باإلسالم 
والحض��ارة اإلس���المية الزاخرة، كما أن الممالك 
واإلم��ارات اإلس�����المية كان لها ش���أن عظيم في 
تس���يير دّفة األمور في تل���ك المنطقة في العصور 

الوسطى)4).  
كما نرى أن هذه المنطقة تمّثل البوابة الرئيسة 
)في القارة اإلفريقية) الت���ي انطلقت منها القبائل 
المهاج���رة ألجل نش���ر الدعوة اإلس���المية واللغة 
العربي���ة، وطلب���اً للرزق والمرع���ى حيث األراضي 
الواسعة الخصبة والمراعي الغنية والمياه المتوفرة، 
أو للقيام بأعمال التجارة ونقل السلع التجارية منها 

وإليها. 
طرق هذه الهجرات: 

لقد س���لكت القبائ���ل العربي���ة المهاجرة من 
أوطانها، على تعدد أنس���ابها وكث���رة بطونها، إلى 
حوض بحيرة تشاد ثالثة طرق رئيسة، وهذه الطرق 

بحسب االتجاهات هي:

مقلد، د. عبد الفتاح: حركة المّد اإلسالمي في غرب إفريقيا، ص   (4(
.16 ، 15
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أ - االتج���اه الش���رقي: وهو طري���ق يربطها 
بالس���ودان ووادي النيل، فيهبط المس���افرون عن 
طريق درب األربعين، وُس���ّمي بذلك ألن المس���افر 
يقطع هذا الدرب في أربعي���ن يوماً، لتصل القافلة 
بع���د ذلك إلى كردفان، ومن ثم إلى دارفور، ومن ثم 

إلى منطقة بحيرة تشاد في بالد »كانم«.
ب - االتجاه الش���مالي الشرقي: وهذ الطريق 
يربطها بمص���ر عبر طرابلس إل���ى إقليم »فزان«، 
وبعدها تمر القوافل بمنطقة تُسّمى »كوار«، وتُسّمى 
عند الفرنس���يين »دهليز الواح���ات«، ومن ثم تصل 
القافلة إلى بالد »كانم«، ومنها تتجه إلى حيث شاءت 
من بالد إفريقيا المدارية واالستوائية، ويحتل إقليما 
»فزان ، وكوار« مكانة مهّمة بالنسبة لتاريخ إفريقيا، 
فهما يكّونان معاً الطريق األوس���ط الذي كان الناس 

يعبرونه بواسطة الصحراء الكبرى)1).
ج - االتجاه الشمالي: طريق الدروب الصحراوية 
التي تمتد من الشمال إلى الجنوب، وتربط بين بالد 
الس���ودان الغربي، وهو طريق س���احلي يصل بين 
المحيط األطلنطي ونهر الس���نغال؛ إذ أن س���كان 
الساحل الش���مالي ظلوا على اتصال وثيق بالسكان 
جنوب الصحراء منذ الفتح اإلس���المي وقبله، وكان 

تأثير الفتح من الشمال قوياً وواضحاً)2). 
لقد اس���تطاع اإلس���الم أن يج���د طريقه إلى 
إفريقيا عبر هذه الطرق الثالثة، واس���تطاع بقوته 
الذاتي���ة وفضائله أن يجد طريق���ه عبر الصحراء، 

ويصل إلى أهلها، ويدخل قلوبهم شيئاً فشيئاً.
دخول اإلسالم في مملكة كانم:         

لقد عاش���ت إفريقيا قبل اإلسالم منقسمة إلى 
قس���مين، وكأنهما عالَمان ال يع���رف الواحد منهما 

اآلخر، وهما: 
أ - إفريقيا شمالي الصحراء الكبرى. 

ب - إفريقي���ا المداري���ة واالس���توائية جنوبي 

العربي،  لإلعالم  الزهراء  الفاتح،  اإلسالم  حسين:  د.  مؤنس،   (1(
القاهرة، ط 1987م، ص 139.

المصدر السابق، ص 140.  (2(

الصحراء الكبرى. 
إال أن اإلسالم وصل ما بين القسمين، بل وصل 
بين كثير من أقطار األرض، فقد س���لك في انتشاره 
في األرض مس���الك ش���تى، ودخل إلى القلوب من 
مداخل كثيرة، فما كانت الفتوح إال إحدى وس���ائله 
لفت���ح الطريق أمام الدين ليدخ���ل إلى القلوب، أما 
المدخل األكبر فكان الكلمة الطيبة والحكمة البالغة 
والموعظة الحس���نة، يحملها المس���لم المؤمن إلى 
غير المؤمن، ويبين له فضائل اإلس���الم، وما يفتح 
لمعتنق���ه من أبواب الخير واألمل واطمئنان النفس، 
فيستجيب الرجل لإلس���الم، ويدخل فيه عن طيب 
نف���س، وعن أم���ل في عظيم رحم���ة الله عز وجل 
وعريض ثوابه)3)، كان ذلك من أقوى أسباب انتشار 

اإلسالم خالل القرن األول.

تمّيز السودان األوسط )تشاد( 
بموقع فريد، التقت فيه خطوط 

القوافل

وقد دخل اإلسالم إلى حوض بحيرة تشاد )كانم) 
ف���ي زمن مبّكر، مقباًل من إقليم »فزان« الذي فتحه 
المس���لمون بقيادة عقبة بن ناف���ع بعد فتح إفريقيا 
الش���مالية، وفي عام 46ه� / 666م فتح عق�بة هذه 
البالد وثّبت أقدام اإلس���الم فيها، ثم انحدر جنوباً 
وأدخل في رحاب اإلس���الم إقليم »كوار«، وهو إقليم 
يتكون من سلس���لة من الواحات الصغيرة، تمتد من 

الشمال إلى الجنوب حتى تصل إلى إقليم تشاد)4).
أقوال المؤّرخين في دخول اإلسالم إلى المنطقة:

- أورد ش���اطر بصيل���ي: ف���ي كتاب���ه )تاريخ 
وحضارات السودان الشرقي واألوسط) أن عقبة بن 
نافع دخل في عام 666م وسط الصحراء متجهاً إلى 

المصدر السابق، ص 17.  (3(

المصدر السابق، ص 139.  (4(

تارخيية
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الجنوب، ووصل إلى »كوار« في »التبس���تي« الواقعة 
ش���مال منطقة حوض بحيرة تشاد، وعاد من هناك 
ألنه لم يجد خبيراً يرشده إلى الطريق نحو الجنوب، 
وكانت المسافة التي تفصل بينه وبين طريق السافنا 

قصيرة نسبياً)1).
- وذك���ر اليعقوب���ي: أن وراء زويل���ة... مدينة 
يقال لها »كوار«، بها قوم من المس���لمين من سائر 

األحياء)2). 
- وذه���ب الدمش���قي: إلى قدم اإلس���الم في 
منطقة »كان���م«، حيث يقول: »بلد كانم متصل ببالد 
الحبش���ة... فهذه البالد بلغها اإلس���الم وجاس���وا 

خاللها«)3).
- ويُثبت ابن بطوطة: وصول اإلسالم إلى »كانم« 
قبل أي منطقة أخرى من السودان األوسط جنوبي 
الصح���راء، بقوله: »وإلى بالد برن���و... وهي على 
مس���يرة أربعين يوماً... وأهلها مسلمون، لهم ملك 
اس���مه إدريس)4)، ال يظهر للناس وال يكلمهم إال من 

وراء الحجاب«)5). 
- وذهب ابن خلدون: في تثبيت رسوخ اإلسالم 
في مملكة كانم، حيث يق���ول: »ويليهم الكانم، وهم 
خلق عظي���م، واإلس���الم غالب عليه���م ومدينتهم 

»جيمي« «)6).

الشرقي  السودان  تاريخ وحضارات  الجليل، شطر بصيلي:  عبد   (1(
الميالدي،  التاسع عشر  إلى  السابع عشر  القرن  من  واألوسط؛ 
الهيئة المصرية للكتاب - وزارة الثقافة، القاهرة، ط 1972م، ص 

.413

المعروف  الكاتب  واضح؛  بن  يعقوب  أبي  بن  أحمد  اليعقوبي،   (2(
باليعقوبي )ت 284ه�): البلدان، دار إحياء التراث العربي، بيروت 

– لبنان، ط 1988م، ص 102.

الدمشقي، شمس الدين عبد الله بن محمد أبي طالب األنصاري:   (3(
العربي  تراث  إحياء  دار  والبحر،  البر  عجائب  في  الدهر  نخبة 

بيروت – لبنان، )دون ت)، ص 317.

ويقصد به إدريس بن حفصة )1353 – 1376م)، ربما كان عدم   (4(
ظهوره للناس إلظهار هيبة الدولة.

ابن بطوطة: أبو عبد الله محمد الطنجي )ت 770ه� / 1368م):   (5(
تحفة األنظار في غرائب األمصار وعجائب األسفار، دار الكتب 

العلمية، بيروت – لبنان، ط 87، ص 705. 

ابن خلدون، عبد الرحمن بن محمد )ت 808ه�): العبر والديوان   (6(

- ويحذو القلقش���ندي: حذو سابقيه في القول 
بوصول اإلسالم إلى »كانم«، والتزامهم به في وقت 
مبّكر، فيقول: »بالد الكانم؛ وهم مسلمون، والغالب 
على ألوانهم سود، وبالدهم بين إفريقيا وبرقة«، ثم 
يس���تطرد قائاًل: »وسلطان هذه البالد رجل مسلم«، 
ثم يذكر أيضاً أن »سلطان الكانم من بيت قديم في 

اإلسالم«)7).
وأول من اعتنق اإلس���الم من سالطين »كانم« 
الس���لطان »أومي جلمي« )479 - 490ه�) )1086م 
- 1097م)، وإلي���ه يعود الفضل ف���ي إقامة الدولة 
على أس���س متينة من القي���م األخالقية والقوانين 
المس���تمدة من القرآن والسّنة المحّمدية، وكان أول 
من جعل للدولة قوانين تحّدد سلطة الملك، وتنّظم 
العالقة بين الحكام والرعية، وقام بفصل السلطات 
الرقابية عن السلطات التنفيذية، وأولى العلماء حقَّ 
ش���غِل المناصب التعليمية والقضائية، وجعل منهم 

مستشارين وكتبة ومؤدبين ألبناء الحكام)8).
وتاله في الحكم ابنه الس���لطان »دونامة األول« 
الذي حكم البالد ف���ي الفترة من عامي )492ه� – 
542ه���� /  1098م – 1151م)، وهو ثاني س���لطان 
مسلم في دولة كانم، وقد واصل سيرة أبيه في نشر 
اإلس���الم وتعميق ثقافته بين الرعية، وتوسيع رقعة 
الدولة ف���ي داخل القارة اإلفريقي���ة، فقام بغارات 
متعاقبة على ب���الد »النيجر« و »الهوس���ا« و إقليم 
»ش���اري باقرمي« الواقعة جنوبي بحيرة تش���اد)9)، 
وازداد الداخلون في اإلسالم في عهده، وقد اشتهر 
هذا السلطان بتقواه والتمسك بالدين، وأدى فريضة 

لبنان، )دون ت)، ج  المبتدأ والخبر، مؤسسة األعلمي، بيروت – 
6، ص 199.

في  األعشى  صبح  821ه���):  )ت  علي  بن  أحمد  القلقشندي،   (7(
صناعة اإلنشاء، دار الكتب العلمية، ن بيروت – لبنان، ط 1977م، 

ج 5، ص 269 – 271.

العصر  في  تشاد  في  اإلسالمية  الثقافة  كلود:  فضل  د.  الدكو،   (8(
الذهبي إلمبراطورية كانم، منشورات كلية الدعوة اإلسالمية، ط 

1998م، ص 96. 

المرجع السابق، ص 99.  (9(
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الحج عدة مرات)1). 
كم���ا يَُعّد الس���لطان »إدريس ألوم���ا« )978 - 
1603م) من أعظم س���الطين  1002ه�) )1570 – 
»كانم – برنو« الذين  قاموا بنشر اإلسالم في بالد 
الس���ودان األوسط، وكان ش���ديد التمسك بالكتاب 
والسّنة، شديد الكراهية ألهل البدعة والمحدثات، 
ومن أعماله االعتناء بالمساجد، كما اعتنى باأليتام 
واألرامل، وأوالهم بالغ الرعاية، ووّجه اهتماماً بالغاً 
باإلصالح في الداخل والخارج، مع التمسك بالدين 

واالستقامة في السلوك)2).
نظريات مخالفة:

وهناك نظريات مخالف���ة لهذه النظرية، ومنها 
نظرية تقول بانتش���ار اإلس���الم في القرن الثامن، 
وأخرى في القرن الحادي عشر، وهي وجهات نظر 
ال تقوم على دليل قوي يُعتمد عليه، فهذه النظريات 
مبناه���ا على معلومات تتعلق بازدهار اإلس���الم في 
هذه المنطقة، وعل���ى وجه الخصوص عندما أعلن 
ملك البالد »أومي جلمي« عام  1085م أن اإلسالم 

هو الدين الرسمي للدولة الكانمية. 
كما أن أغلب أصحاب هذه النظريات يعتمدون 
على المص���ادر الغربية دون الرج���وع إلى العربية، 
ولك���ن اآلن توفرت للجميع المعلومات عن انتش���ار 

اإلسالم في القرن السابع الميالدي.
  ويؤك���د »العبودي« في كتابه )المس���تفاد من 
السفر إلى تش���اد)، فيقول: »ورغم أن تاريخ انتشار 
الحض���ارة اإلس���المية حول بحيرة تش���اد هو كما 
ق���ّرره الباحث���ون يرجع إلى الق���رن األول الهجري 
/ الس���ابع الميالدي، إال أن هناك نظرية ش���ائعة 
تقول بانتش���ارها في القرن الحادي عش���ر، وهذه 
النظرية معتمدة على معلومات عن ازدهار الحضارة 

في  المالكي  المذهب  سيادة  محمد:  أب��و  محمد  د.  إم��ام،   (1(
أعمال  اإلسالمية،  الممالك  ظل  في  الصحراء  جنوب  إفريقيا 
 ،  26 بين  ما  الفترة  في  إفريقيا  في  اإلسالم  الدولي،  المؤتمر 

2006/11/28م، الخرطوم، الكتاب الخامس، ص 100. 

الدكو، د. فضل كلود، الثقافة اإلسالمية في تشاد، ص 107.  (2(

اإلسالمية في هذه المنطقة«)3)، وليس على  دخول 
اإلسالم إليها وانتشار حضارته فيها!

وعليه؛ تكاد المص���ادر العربية واألجنبية تتفق 
على أن أول بلد من بالد الس���ودان األوسط يدخله 
اإلسالم هو »كانم – برنو«، ويُّتفق أيضاً على وجود 
التأثير اإلسالمي في مناطق بحيرة تشاد مع حلول 
عام 46ه� / 666م، وهي الفترة التي وصلت طالئع 

المسلمين فيها إلى واحة »كوار«. 
 لقد كانت جميع المعارف تس���توعب بواسطة 
اللغة العربية، وأصبحت هي لغة الكتابة الرس���مية 
والثقافة اإلسالمية، وصاحب هذا االنتشار لإلسالم 
واللغة العربية انتش���ار التعليم العربي واإلسالمي، 

وهو ما سنتحدث عنه فيما يلي.
الثقافة العربية والتعليم اإلسالمي:

دخل اإلسالم وانتشر في بالد »كانم«، واعتنقه 
سالطينها، وقامت دولتهم على أّسسه السليمة، ومن 
هنا اهتموا بالعلم والمعرفة، س���واء في المجاالت 
الدينية أو الدنيوية، ألن الدين اإلسالمي اهتم بكّل 
ما يمكن أن يُس���عد اإلنس���انية في حياتها الدنيا، 
ويضمن لها الفوز في حي���اة اآلخرة، وكانت الدولة 
الكانمية الناشئة تشّجع العلم وتطلب العلماء، فاتخذ 
سالطينها وأمراؤها من العلماء مربين ألبنائهم، كما 
أس���ندوا إليهم مناصب القضاء واإلمامة والتدريس 
في مس���اجد الس���الطين وكتبة الدواوين)4)، فصار 
عل���ى كّل من يتطلع إلى العال أن يطلب العلم، وربما 
رحلوا إل���ى أماكن أخرى لطل���ب العلم، وخصوصاً 
إلى مص���ر التي تربطها أواصر ال���ود والمحبة مع 

سالطين »كانم«. 
  وقد ازدادت هذه العالقات بعد بناء مدرس���ة 
»الكانمية« في مصر في »الفسطاط«، والتي تُسّمى 

العبودي، محمد ناصر: المستفاد من السفر  إلى تشاد، مكتبة   (3(
محمد  د.  انظر:   ،45 ص  1421ه���،  ط  الرياض،  فهد،  الملك 
صالح أيوب: أثر انتشار الدعوة والحضارة اإلسالمية على الحياة 
العدد  دعوية،  دراس��ات  مجلة  تشاد،  بحيرة  حول  االجتماعية 

الرابع، يوليو 2000م، ص 45.  

الدكو، د. فضل كلود: الثقافة اإلسالمية، ص 149.    (4(

تارخيية
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مدرسة »ابن رش���يق«)1)، يقول المقريزي: »مدرسة 
ابن رشيق، هذه المدرسة للمالكية، وهي بخط حمام 
الريش م���ن مدينة مص���ر، كان الكانم من طوائف 
»التك���رور«، ولما وصلوا إلى مصر في س���نة بضع 
وأربعين وس���تمائة قاصدين الح���ج دفعوا للقاضي 
علم الدين ابن رش���يق ماالً وبناها به، وكانوا يبعثون 

إليها في غالب السنين المال«)2).
وذكر القلقش���ندي أن أهل »كانم« »بنوا مدرسة 
للمالكية ينزل بها وفودهم«)3)، وتُس���ّمى هذه الدار 
ب���� »رواق كان���م«، وكان الطالب في ب���ادئ أمرهم 
في األزهر يضّمه���م رواق واحد، حين كان عددهم 
مح���دوداً – على ما يبدو –، فلّم���ا ارتفعت مكانة 
األزهر، وسار حديث الناس في شهرة علمائه وسمعة 
خريجيه، كثر عدد الوافدين من بالد »كانم«، فنّظم 
المسؤولون لهم داراً لسكن الطالب والحّجاج، ُعرف 
باسم »رواق كانم«، وقد ضّم هذا الرواق العديد من 

طالب وسط إفريقيا وغربها)4). 
والجدير بالذكر أن مدرس���ة »ابن رش���يق« في 
مصر ليس���ت هي صرح التعليم الوحيد الذي  قام 
بتش���ييده أهل »كانم« )تشاد)، فإن التجار القادمين 
من غرب إفريقيا وبالد »كانم« قد ساهموا بنصيب 
كبير في إنشاء المدن الساحلية على شواطئ البحر 
األحمر، مثل: »س���واكن« و »مصوع«، وأصبحت هذه 
المدن الساحلية مراكز مهمة لنشر اإلسالم، إذ قام 
أثري���اء »كانم – برنو« على ه���ذه المدن التجارية، 

القاضي علم الدين، أبو عبد الله، محمد بن الشيخ أبي الحسن   (1(
ابن الرشيق، شيخ المالكية في مصر، ُولد سنة 555ه�، وتوفي 

سنة 680ه� . 

 845 سنة  علي،  بن  أحمد  العباس  أبي  الدين  تقي  المقريزي،   (2(
ه�: المواعظ واالعتبار بذكر الخطط واآلثار؛ المعروف بالخطط 
المقريزية، مكتبة التعاون، بيروت – لبنان، )دون تاريخ)، ص 193.  

القلقشندي: صبح األعشى في صناعة اإلنشاء، ج 2، ص 271.   (3(

التاريخية  الجذور  عطية:  محمد  محمود  بكري  د.  العشري،   (4(
العلمية  الندوة  إلى  مقدم  بحث  المصرية،  التشادية  للعالقات 
المقامة بجامعة الملك فيصل بتشاد، في الفترة 21 – 25 يناير 

2001م، ص 68. 

وتشجيع الطالب على دراسة العلوم اإلسالمية)5).
وكّل هذه المنش���آت العلمي���ة كانت في عصر 
الس���لطان »دونام���ة ديالم���ي« )618 - 657ه����) 

)1221م – 1259م))6).    
وقد ع���اد طالب »كانم« إل���ى بالدهم مزودين 
بالعل���وم الش���رعية، وجعلوا مس���اجدهم مدارس 
محاكية للمؤسس���ات التي تعلّم���وا فيها من حيث 
أساليب التعليم والمناهج العلمية، وقد قام سالطين 
»كانم« بمنحهم مكان���ة مرموقة في مجتمعهم، كما 
أحاطوا أنفسهم بعدد من هؤالء العلماء يسترشدون 

بمشورتهم، ويكتبون لهم في دواوين رسائلهم)7).
وال ش���ك أن هذا التشجيع من سالطين »كانم« 
لطالب العل���م، واالرتفاق ف���ي رحالتهم إلى الحج 
بالعلماء، والتزود عند عودتهم بما يستطيعون حمله 
م���ن كتب العلم، له آثاره، ومنها التقاء هؤالء العلماء 
والمرافقين بحكام مصر، ومش���اهدة مجالس���هم، 

والوقوف على اهتماماتهم. 
كما أصبح المس���لمون من أه���ل »كانم« حفظة 
للق���رآن الكريم، يتلونه في صلواتهم، ويس���تمتعون 
بحالوة تركيب���ه ووقع كلماته عل���ى القلب والعقل، 
وأصبح بذلك المسلمون أول من يتعلم اللغة العربية، 
وكان ذلك من أقوى أسباب القياس الحضاري الذي 
حدث من جانب السودان األوسط )كانم) مع العالم 
اإلس���المي في ش���تى الوجوه، إذ أن اللغة العربية 
ب���دأت تأخ���ذ مكانتها حتى أصبح���ت لغة جديدة 
لمجتمع جديد، وقد زادها الزمن رس���وخاً بمروره، 

وزاد النشاط العلمي والفكري في بالد »كانم«.
ويَُعد الس���لطان »دونامة ديالم���ي« من أعظم 
سالطين »كانم« الذين تقّدموا، والذي بلغت الدولة 

المصدر السابق، ص 58.  (5(

األول،  القسم   / السوداء  إفريقيا  تاريخ  زيربو:   – كي  جوزيف،   (6(
 – الثقافة السورية  الشام، منشورات وزارة  ترجمة يوسف شلب 

دمشق، ط 1994م، ص 256.  

المصدر السابق، ص 72.   (7(
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في عهده أقصى اتس���اع لها)1)، واكتسب كثيراً من 
مظاهر الرقي والتقّدم والثقافة والتعليم، واالزدهار 
الحض���اري؛ وقد كان س���الطين »كان���م« يقيمون 
المس���اجد داخل قصورهم للص���الة والتعليم، وال 
يدعون فرص���ة الس���تقدام مش���اهير العلماء إال 
استغلوها حتى يس���تفيد القصر والحاشية والنساء 
الالت���ي كّن يحض���رن تل���ك المجالس م���ن وراء 
الحجاب)2)، وتكون العدي���د من المناظرات العلمية 

داخل صاالت السلطان.
وقد زخر تاريخ اإلسالم في بالد »كانم« )تشاد) 
بكوكب���ة من العلم���اء وصفوة الدع���اة، ومن الذين 
اش���تهروا بالعلم والصالح الشيخ العالم: صبيح بن 
عبد الله التكروري الكلوتاتي الحراس، تلّقى العلوم 
على يد الش���يخ النجيب، وعلى يد الش���يخ شمس 
الدين ابن العماد، ثم ذهب إلى دمش���ق، ودرس بها 
العلوم اللغوية، وكان له نش���اط علمي مش���هود في 

مصر، توفي في القاهرة )731 ه� / 1325م))3). 
ومنه���م العالم الجلي���ل عبد المل���ك بن علي 
الكانمي، درس على الشيخ النجيب، وقام بالتدريس 
في مصر س���نة )720 ه� / 1318م)، وكان له حلقة 
في بيته يحضرها تالمي���ذه ومحّبوه)4)، وكذلك من 
أبناء »كانم«  الذين برزوا ف���ي المجتمع المصري، 
وكان لهم أتباع وتالميذ، الش���يخ راشد بن عبد الله  
المتوف���ى س���نة )796ه���� / 1394م))5)، كما تُوّفي 
التاجر: نور الدين علي بن عنان في ش���وال س���نة 
789ه�، وكان من أعيان تجار الكارم )كانم) بمصر، 
خلّف ماالً كثي���راً)6)، وكّل هذا يدل على النش���اط 

الد كو، د. فضل كلود: الثقافة اإلسالمية في تشاد، مصدر سبق   (1(
ذكره، ص 160.

المصدر السابق، الصفحة نفسها.  (2(

ابن حجر العسقالني: الدرر الكامنة في أعيان المائة الثامنة، دار   (3(
الجيل، بيروت – لبنان، ط 1993م، ج 2، ص 205.   

الدكو، د. فضل كلود: الثقافة اإلسالمية في كانم، ص 249.   (4(

المصدر السابق، ص 248.   (5(

األتابكي، جمال الدين أبي المحاسن يوسف بن تغري بردي )813   (6(

التعليمي واالقتصادي في »كانم«.
ويب����دوا لنا جلياً أن علماء »كانم« قد تفرقوا في 
مختلف البالد، حيث استفادوا وأفادوا، وصارت لهم 
حلقات علمية عامرة، بل أنش����ؤوا مدارس ومعاهد 
في الس����ودان بوادي النيل)7)، وهذا يكفي دلياًل على 
م����ا كانت تتمتع به »كانم« من ازدهار ثقافي وعلمي، 
يقول المستش����رق »بوركهات« : ]»إن جميع الحّجاج 
الذين يفدون إلى السودان من بالد »كانم« على علم 
بالقراءة والكتابة« [)8)؛ وهو ما يؤكد لنا انتشار الثقافة 
اإلسالمية في بالد »كانم« على نطاق واسع، ومن ثم 
فإن تأثيرها في المجتمع الس����وداني كان ظاهراً في 

حلقات العلماء الذين يجتمع الناس حولهم)9).
وق���د اس���تمر الوض���ع الثقاف���ي والحضاري 
والتعليمي على هذا المن���وال في بالد »كانم« حتى 
فترة ضعفها، بل اس���تمر الوض���ع على هذا النمط 
حتى القرن التاسع عشر، بل حتى القرن العشرين، 
وحظي بس���معة طيبة ف���ي مجال التعلي���م، يقول 
الرحال���ة »غير هارد رولف���س«: »وقد حصلت بالد 
السودان »كانم« على سمعة طيبة، وسمعة المدرسة 
العلي���ا الممتازة، وكان ع���دد طالبها في ظل حكم 
الش���يخ »محمد األمين الكانمي« حوالي )2000 - 
3000) طالب من الش���باب الذين يتراوح أعمارهم 
بين 20 - 25 س���نة«، وذكر أن دراستهم متمثلة في 
حفظ القرآن الكريم والقراءة والكتابة ودراسة اللغة 
العربية، وكان ذلك في عام 1814م)10)، وكان الطالب 

وزارة  والقاهرة،  مصر  ملوك  في  الزاهرة  النجوم  974ه���):   –
والترجمة  العامة  المصرية  المؤسسة  القومي،  واإلرشاد  الثقافة 

والطباعة والنشر )دون تاريخ)، ج 11، ص 313. 

منهم العالم الفقيه محمد النجيب الذي أّسس معهد نياال، والعالم   (7(
أرض  في  اإلسالمي  معهد شاشينا  القرآن مؤسس  الجليل عبد 
الجزيرة، والعالم عبد الحق مؤسس معهد النهوض الديني، انظر: 
دكو، د، فضل كلود: الثقافة اإلسالمية، نقاًل عن: رحالت بوركهات 

في بالد النوبة والسودان.   

المصدر السابق، ص 259.  (8(

المصدر السابق، الصفحة نفسها.  (9(

رولفس، غير هارد: عبر إفريقيا رحلة من البحر المتوسط إلى   (10(
بحيرة تشاد وإلى خليج غينية، ترجمة وتقديم وتعليق، د. عماد 

تارخيية



19
مة متخصصة في شؤون القارة اإلفريقية ثقافية فصلية محكَّ

يعيش���ون على الصدقات، وعلى هبات األش���راف 
الذين يتعلّم أبناؤهم فيها)1).

ويَُعّد هذا الرقم رقماً قياس���ياً في تلك الفترة 
التاريخية، وال يوجد هذا العدد من الطالب إال في 
الجامع���ات العريقة، كما يوّضح ه���ذا العدد عناية 

سالطين »كانم« بالعلم والعلماء وطالب العلم.
وفي مطلع القرن العشرين ظهرت عدة مدارس 
وقفت س���داً منيعاً أمام مسخ اللغة العربية وتشويه 
الحضارة العربية من قبل االستعمار الفرنسي الذي 
هاجم المنطقة محاوالً ترسيخ ثقافته فيها، فارضاً 

لغته على المواطنين!
ويش���رف على التعليم في هذه المدارس ويقوم 
به مجموع���ات من العلم���اء والمتخصصين؛ وهذه 

المدارس هي:
أ - مدرسة بئر العاللية: أّسسها الشيخ البراني 
المس���اعدي، وقد وقفت هذه المدرسة أو الزاوية 
بشيخها الوقور س���داً منيعاً ضد القوات الفرنسية 

لمدة عام )1900 – 1901م).
ب - مدرس���ة قورو في ش���مال تشاد: أّسسها 
محم���د الس���ني، ووقف يدافع ع���ن المنطقة ضد 
الفرنس���يين الذين لم يس���تطيعوا اقتحامها إاّل في 

عام 1913م.
ج - مدرسة فايا: أش���رف على إدارتها الشيخ 
المهدي السّني، وفي هذه المدرسة جمع طالباً من 
مختلف قبائل المنطقة، ووقف مجاهداً في س���بيل 
الله ضد الغزاة الفرنس���يين الذين اس���تولوا على 

»فايا« في شهر 1913/12م)2).
وم���ن الجدير بالذكر اإلش���ارة إل���ى أن هذه 
المدارس كانت عبارة عن زوايا أقامها السنوس���يون 

 - اإلفريقية  والدراسات  البحوث  مركز  منشورات  غانم،  الدين 
سبها ليبيا، )دون ت)، ج 1، ص 266.

أحمد الشنتاوي وآخرون: دائرة المعارف اإلسالمية، دار المعارف   (1(
– بيروت – لبنان، )دون ت)، ج 3، ص 583.

القشاط، د. محمد سعيد: صحراء العرب الكبرى، مؤسسة ذي   (2(
قار - ليبيا، ط 1999م، ص 206.

في تش���اد، وساهمت مس���اهمة فاعلة في تنشيط 
الدع���وة خالل تل���ك الفترة من القرن العش���رين، 
فأصبحت منطقة بحيرة تش���اد مصدراً من مصادر 
اإلشعاع للحضارة اإلسالمية في السودان األوسط.

وقد اعترف »محمد بيلو« بتمس���ك الكانميين 
بالش���ريعة، ومستوى حفظهم للقرآن الكريم والعلوم 
اإلس���المية واللغة العربية، وظهور آثار اإلس���الم 
وانتش���اره في بالد »الكانم - برن���و«، وذلك بقوله: 
»إن أهل كانم متمس���كون بالقرآن وشريعة اإلسالم، 
محافظون عليه، واإلسالم منتشر في طول بالدهم 
وعرضها، حتى ع���ّم جميع الطبق���ات من الحكام 
والوزراء والرعايا، والواقع ال يوجد في بالدنا - أي 
بالد الهوس���ا - حفظًة للق���رآن ومتعلمون بقدر ما 

يوجد في بالد كانم«)3).
خاتمة:

يمك���ن القول من خالل هذه الدراس���ة: بأن 
الثقافة اإلسالمية في »كانم« )تشاد) كان طابعها 
عربياً إس���المياً صرفاً، لم تداخله أية تأثيرات 
أخرى، وإن كان عامة الناس يستخدمون لهجاتهم 
ولغاتهم الخاصة، ثم يستخدمون اللغة العربية في 
تعبيرهم الثقافي، وفي صلواتهم، وفي المعامالت 
واإلدارة والمراسالت، كما أن اإلسالم وتعاليمه 

طّور شعوب هذه المنطقة بالثقافة اإلسالمية.
وبهذه األس���باب كسبت تش���اد دوراً ومركزاً له 
أهميته وقيمته، بل أصبحت تؤدي دوراً ثقافياً ودينياً 

مهّماً بعد دخول اإلسالم فيها.
غير أن هذا االنتش���ار الحضاري والثقافي 
والتعليمي لم يس���تمر على هذا الوصف الذي 
وصفناه، وذلك بس���بب االستخراب الذي جسم 
على تشاد في مطلع القرن العشرين، وبخاصة 
االستخراب الفرنس���ي، وما خلّفته فرنسا من 

تحّديات وتوّجهات.  

منشورات  التكرور،  بالد  تاريخ  في  الميسور  إنفاق  بيلو، محمد:   (3(
الرباط، ط 1996م،  المغربية،  المملكة  الخامس،  جامعة محمد 

ص 56.
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سياسية

أ. د. محمد عاشور مهدي *

المقّدمة:
والعش����رين  الخام����س  ف����ي 
من ماي����و 2013م أكملت مس����يرة 
دول الق����ارة اإلفريقي����ة من العمل 
المش����ترك في إطار التنظيم القاري خمسين عاماً، والذي 
ش����هد تحوالت هيكلي����ة مع التحول م����ن »منظمة الوحدة 

اإلفريقية« إلى »االتحاد اإلفريقي«.
وه����و التحول الذي ج����اء نتاج تفاع����ل مجموعة من 
العوام����ل اإلقليمي����ة والدولية، التي ألق����ت بظاللها على 
فاعلية منظمة الوحدة اإلفريقية، ودفعت ناحية اإلس����راع 
بعملية اإلصالح المؤسس����ي للمنظم����ة؛ رغبة في التأقلم 
مع التحوالت اإلقليمية والدولية التي ش����هدتها الساحات 
الداخلية واإلقليمية والدولية المحيطة، واالرتقاء إلى حجم 

التحديات التي فرضتها تلك التحوالت على دول القارة. 
ويمك����ن القول؛ إن قيام االتحاد اإلفريقي جاء ترجمة 
لتفاعل الفكر السياس����ي والواقع على الساحة اإلفريقية، 
فطوال العقود التالية إلنش����اء منظمة الوحدة اإلفريقية لم 
يتخل دعاة الوحدة اإلفريقية من المفكرين والساس����ة عن 
طموحهم في إقامة كيان اتحادي أكثر قوة يضم دول القارة 

اإلفريقية بأكملها، ويرعى مصالحها.
وقد ج����رت عدة مح����اوالت لتعديل ميث����اق منظمة 
الوحدة اإلفريقية، كان من أبرزها قرارات القمة اإلفريقية 
عام 1979م بإنش����اء لجنة لمراجعة ميثاق منظمة الوحدة 
اإلفريقي����ة، ثم في ع����ام 1991م، وخالل القمة الس����ابعة 

س����ة للجماعة  والعش����رين تم توقيع »اتفاقية أبوجا« المؤسِّ
االقتصادي����ة اإلفريقي����ة بنيجيريا، عالوة على المش����روع 
الذي طرحه رئيس نيجيريا الس����ابق »أوباسانجو« بإقامة 
منتدى لمناقش����ة قضايا التعاون والتنمية واالستقرار في 
إفريقيا على غرار منتدى األمن والتعاون األوروبي، ثم كانت 
دعوة الرئيس الليبي السابق معمر القذافي إلى عقد دورة 
اس����تثنائية لمؤتمر رؤس����اء دول وحكومات منظمة الوحدة 
اإلفريقية في الجماهيرية الليبية؛ لمناقش����ة سبل إصالح 
منظمة الوحدة اإلفريقية وتفعيله����ا؛ بما يتفق والتحوالت 
الجارية على الس����احتين اإلقليمية والدولية، وعلى إثرها 
ُعقدت الدورة غير العادية الرابعة لمؤتمر رؤس����اء الدول 
والحكومات اإلفريقية، بمدينة س����رت الليبية في سبتمبر 
1999م، وتقّرر خاللها إنش����اء »منظمة االتحاد اإلفريقي« 

ليحّل محّل »منظمة الوحدة اإلفريقية«. 
يسعى هذا المقال إلى إلقاء الضوء على نشأة االتحاد، 
وقانونه األساسي، وأجهزته، ومؤسساته الرئيسة؛ ثم طبيعة 
أدائه فيما عرض له من قضايا ومش����كالت على الساحة 
اإلفريقية، وص����والً لبيان أهم مالمح اإلنج����ازات، وأبرز 
التحديات التي تواجه االتحاد، وذلك على التفصيل اآلتي.

اأواًل: ن�ساأة االتحاد االإفريقي وقان�نه االأ�سا�سي:
طوال العقود التالية إلنشاء منظمة الوحدة اإلفريقية 
لم يتخل دعاة الوحدة اإلفريقي����ة عن طموحهم في إقامة 
كيان اتحادي أكثر قوة يرعى مصالح دول القارة، خصوصاً 
في ظ����ّل تزايد القناعة بأنه ال خالص إلفريقيا بعد انهيار 
الكتلة الش����رقية وظهور التكتالت الدولية إال بإقامة أكبر 

قدر من الوحدة فيما بينها. 
كانت البداية الرسمية لنشأة االتحاد اإلفريقي وقيامه 
في إطار مؤتمر قمة رؤس����اء الدول والحكومات اإلفريقية 

بعد نصف قرن من العمل اإلفريقي المشترك
االتحاد اإلفريقي.. الطموحات والتحديات

القاهرة،  جامعة  اإلفريقية،  والدراسات  البحوث  بعهد  األستاذ    (*(
وجامعة زايد.
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/ الدورة العادية الخامس����ة والثالثي����ن بالجزائر، والذي 
ناقش أوضاع القارة والتحديات الماثلة أمامها في األلفية 
الجدي����دة، حينما دعا الرئيس الليب����ي معمر القذافي إلى 
عقد دورة استثنائية لمؤتمر رؤساء دول وحكومات منظمة 
الوحدة اإلفريقية في الجماهيرية الليبية؛ وذلك لمناقش����ة 
س����بل تفعيل المنظمة كي تواكب التط����ورات العالمية وما 
تتطلبه العولمة من اس����تعدادات إفريقي����ة، تحفظ للقارة 
مصادرها ومقدراتها االقتصادية واالجتماعية والسياسية، 
داعي����اً رؤس����اء دول وحكوم����ات القارة إل����ى تحّمل كامل 

المسؤولية عن مواجهة هذه التحديات. 

مـن أهـــــداف االتحـــاد اإلفريقي: 
تحقيق وحدة وتضامن، أكبر مما 
سبق، فيما بين البلدان والشعوب 

اإلفريقية

وقد لّبى قادة دول القارة الدعوة، فُعقدت الدورة غير 
العادية الرابعة لمؤتمر رؤساء الدول والحكومات اإلفريقية، 
والتي ُعرفت باس����م »قمة س����رت األولى« في  س����بتمبر 
1999م، والتي أسفرت نقاش����اتها عن االتفاق على إنشاء 

اتحاد إفريقي يحّل محّل منظمة الوحدة اإلفريقية.
وف���ي الدورة العادية السادس���ة والثالثين لمؤتمر قمة 
رؤس���اء الدول والحكومات اإلفريقي���ة، في لومى في  يوليو 
2000م، تّم���ت الموافقة باإلجماع على القانون التأسيس���ي 
لالتحاد، والذي اش���تمل على ديباجة وثالث وثالثين مادة، 
تتناول أهداف االتحاد ومبادئه وأجهزته ومقّره ولغات عمله، 
وعدداً م���ن األحكام المتعلقة بدخ���ول الوثيقة حّيز النفاذ، 
وشروط اكتساب عضوية االتحاد وأسباب فقدانها، وإمكانية 
تعدي���ل الوثيق���ة ومراجعتها، وحلولها مح���ّل ميثاق منظمة 

الوحدة اإلفريقية بعد فترة انتقالية مدتها عام أو أكثر.
ثم قّرر مؤتمر رؤس���اء الدول والحكومات اإلفريقية في 
دورته غير العادية الخامسة، والتي ُعرفت باسم »قمة سرت 
الثانية« في مارس 2001م، إنش���اء االتحاد اإلفريقي باإلرادة 

الجماعية للدول األعضاء، على أن يدخل القانون حّيز التنفيذ 
بعد ثالثين يوماً من تاريخ إي���داع وثائق التصديق عليه لدى 
منظمة الوحدة اإلفريقية من قبل ثلثي األعضاء )36 دولة).

وق����د توالى التصديق على القانون التأسيس����ي حتى 
اكتم����ل النصاب القانوني المتفق علي����ه بتصديق نيجيريا، 
ليدخ����ل القانون حّيز التنفيذ الفعلي في  26 مايو 2001م، 
وجاءت الدورة العادية الس����ابعة والثالثون لمؤتمر رؤساء 
الدول والحكومات اإلفريقية في لوساكا في يوليو 2001م، 
ليتم خاللها اإلعالن رس����مياً عن إنشاء االتحاد اإلفريقي 
ليحّل محّل منظمة الوحدة اإلفريقي����ة، بعد فترة انتقالية 
مدته����ا عام، بدأت من����ذ دخول القانون التأسيس����ي حيز 

التنفيذ، وانتهت في 25 مايو 2002م.
وق����د ُعقدت القمة األولى لالتحاد في جنوب إفريقيا 
ف����ي يوليو 2002م لمناقش����ة إجراءات اس����تكمال أجهزة 
االتحاد، حيث س����عى االتحاد إلى إقامة سبع عشرة هيئة، 
منها برلم����ان عموم إفريقيا، ومحكم����ة العدل اإلفريقية، 
والبنك المركزي اإلفريقي، ومجلس الس����لم واألمن إلدارة 

األزمات في القارة اإلفريقية. 
وشهدت القمة الثالثة لالتحاد في أديس أبابا تنافساً 
بي����ن كلٍّ من إثيوبي����ا وليبيا حول اس����تضافة مقر االتحاد 
اإلفريق����ي، حيث طلب����ت ليبيا إضافة مس����ألة المقر إلى 
جدول األعمال، عازمة على اس����تضافة مقّر االتحاد، وقد 
ُحسم األمر ببقاء االتحاد في مقّر منظمة الوحدة اإلفريقية 

في أديس أبابا.

ثانيًا: اأهداف االتحاد االإفريقي ومبادئه:
ن����صَّ القانون التأسيس����ي على أن أه����داف االتحاد 

اإلفريقي هي:
1 - تحقيق وحدة وتضامن، أكبر مما سبق فيما، بين 

البلدان والشعوب اإلفريقية.
2 - الدفاع عن سيادة الدول األعضاء ووحدة أراضيها 

واستقاللها.
3 - التعجي����ل بتكامل القارة السياس����ي واالجتماعي 

واالقتصادي.
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4 - تعزيز مواقف إفريقية موّحدة حول المسائل ذات 
االهتمام للقارة وشعوبها والدفاع عنها.

5 - تش����جيع التعاون الدولي في ض����وء ميثاق األمم 
المتحدة واإلعالن العالمي لحقوق اإلنسان.

6 - تعزيز السالم واألمن واالستقرار في القارة.
7 - تعزي����ز المب����ادئ والمؤسس����ات الديمقراطي����ة 

والمشاركة الشعبية والحكم الرشيد.
8 - تعزيز حقوق اإلنس����ان والشعوب وحمايتها طبقاً 
للميثاق اإلفريقي لحقوق اإلنس����ان والش����عوب والمواثيق 

األخرى ذات الصلة بحقوق اإلنسان والشعوب.
9 - تهيئة الظروف الالزم���ة لتمكين القارة من أداء 
دور مناس���ب في االقتصاد العالم���ي ومفاوضات التجارة 

الدولية.
10 - تعزي����ز التنمية المس����تدامة على المس����تويات 
االقتصادي����ة واالجتماعي����ة والثقافي����ة، وكذل����ك تكامل 

االقتصاديات اإلفريقية.
11 - تعزيز التعاون في جميع ميادين النشاط البشرى 

لرفع مستوى معيشة الشعوب اإلفريقية.
12 - تنس����يق ومواءمة السياس����ات بين المجموعات 
االقتصادي����ة اإلقليمية القائم����ة والمس����تقبلية من أجل 

التحقيق التدريجي ألهداف االتحاد.
13 - تعزي����ز تنمية القارة عن طريق تعزيز البحث في 

كّل المجاالت، وبخاصة العلم والتكنولوجيا.
14 - العمل مع الشركاء الدوليين للقضاء على األوبئة 
التي يمكن الوقاية منها، وتعزيز الحالة الصحية في القارة.

ويعمل االتحاد وفقاً للمبادئ اآلتية:
1 - المساواة والترابط بين الدول األعضاء في االتحاد.

2 - احترام الحدود القائمة عند نيل االستقالل.
3 - مشاركة الشعوب اإلفريقية في أنشطة االتحاد.
4 - وضع سياسة دفاعية مشتركة للقارة اإلفريقية.

5 - تس����وية خالفات أعضاء االتحاد بوسائل يقررها 
مؤتمر االتحاد.

6 - منع اس����تخدام القوة أو التهديد باستخدامها بين 
األعضاء في االتحاد.

7 - عدم تدخل أي دولة عضو في  الشؤون الداخلية 
لدولة أخرى.

8 - ح����ق االتحاد ف����ي التدخل في أي����ة دولة عضو 
طبقاً لمقررات المؤتمر في الظروف الخطرة، مثل جرائم 
الح����رب، واإلبادة الجماعية، والجرائ����م التي تُرتكب ضد 

اإلنسانية.
9 - التعايش السلمي بين الدول األعضاء في االتحاد، 

وحقها في العيش في سالم وأمن.
10 - ح����ق الدول األعضاء في طل����ب تدخل االتحاد 

إلعادة السالم واألمن.
11 - تعزيز االعتماد على الذات في إطار االتحاد.

12 - تعزيز المساواة بين الجنسين.
13 - احترام المبادئ الديمقراطية وحقوق اإلنس����ان 

وسيادة القانون والحكم الرشيد.
14 - تعزي����ز العدال����ة االجتماعي����ة لضم����ان تنمية 

اقتصادية متزنة.
15 - احترام قدسية الحياة البشرية، ورفض اإلفالت 
من العقوب����ة واالغتياالت السياس����ية واألعمال اإلرهابية 

واألنشطة التخريبية.
16 - إدان����ة ورف����ض التغيي����رات غير الدس����تورية 

للحكومات.

ثالثًا: الهيكل التنظيمي:
تتكون أجهزة االتحاد م����ن مؤتمر االتحاد، والمجلس 
التنفيذي، ولجنة الممثلين الدائمين، والمفوضية، واللجان 
الفني����ة المتخصصة، والمجل����س االقتصادي واالجتماعي 
والثقاف����ي، وبرلم����ان عم����وم إفريقيا، ومحكم����ة العدل، 
والمؤسس����ات المالية، ومجلس السلم واألمن، وأية أجهزة 

أخرى يقرر مؤتمر االتحاد إنشاءها.
1- المؤتمر: ويتكون من رؤساء الدول والحكومات أو 
ممثليهم المعتمدين، وهو الجهاز األعلى لالتحاد، ويجتمع 
مرة واحدة س����نوياً على األقل في  دورة عادية، وقد يجتمع 
ف����ي دورة غير عادية بناء على طلب إحدى الدول األعضاء 

وبموافقة ثلثي الدول األعضاء.
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ويتمت����ع المؤتمر بس����لطة ف����وق قومي����ة إزاء الدول 
األعضاء تتجاوز حدود سيادتها الوطنية، حيث منح القانون 
التأسيس����ي للمؤتمر سلطة تقرير حّق االتحاد في التدخل 
في دولة عضو، وإن ُقصر ذلك الحق – كما س����لف البيان 
- على ثالث حاالت اس����تثنائية فقط، هي جرائم الحرب، 

واإلبادة الجماعية، والجرائم ضد اإلنسانية.
2 - المجل����س التنفيذي: ويتألف من وزراء الخارجية 
أو أي وزراء آخري����ن أو س����لطات تعّينه����ا حكومات الدول 
األعضاء، ويضطلع المجلس التنفيذي بتنس����يق القرارات 
واتخاذها بخصوص المسائل ذات االهتمام المشترك، وهو 
مسؤول في  ذلك أمام المؤتمر، ويجوز للمجلس تفويض أيٍّ 
من مهاّمه وسلطاته إلى أيٍّ من اللجان الفنية المتخصصة 
التي تعد مس����ؤولة عن أعمالها أم����ام المجلس التنفيذي، 
حي����ث تقّدم إليه التقارير والتوصيات في  المس����ائل التي 

تدخل في نطاق اختصاصاتها.
3 - لجن����ة الممثلين الدائمي����ن: وتتكون من الممثلين 
الدائمي����ن ل����دى االتح����اد وغيرهم من مفوض����ي الدول 
األعض����اء، وهي مس����ؤولة عن تحضير أعم����ال المجلس 
التنفيذي، ويجوز لها تش����كيل لج����ان فرعية أو مجموعات 

عمل عند االقتضاء.
4 - المفوضية: تَُعد بمثاب����ة األمانة العامة لالتحاد، 
وتتولى تس����يير عمل����ه وخصوصاً من النواح����ي اإلدارية، 
وتتك����ون المفوضية من الرئيس ونائب����ه أو نوابه وأعضاء 
المفوضية، ويس����اعدهم عدد من العاملين لتس����يير عمل 
المفوضية، وكان إنشاء المفوضية خطوة بارزة على طريق 
تفعي����ل االتح����اد اإلفريقي؛ نظراً ألنها األمان����ة العامة أو 

الجهاز اإلداري الذي يتوّلى تسيير عمل االتحاد.
5 - اللج����ان الفنية المتخصصة: وتتكون هذه اللجان 
من الوزراء أو كبار المس����ؤولين المعنيين بالقطاعات التي 
تقع ضمن اختصاصاتهم، وتقوم كّل لجنة بإعداد مشروعات 
االتحاد وبرامجه في مجال اختصاصها، مع التنس����يق بين 
هذه المشروعات، وإعداد تقارير وتوصيات عامة، ومتابعة 
تنفيذ القرارات الصادرة عن أجهزة االتحاد، وتجتمع كلما 

دعت الضرورة.

6 - المجلس االقتصادي واالجتماعي والثقافي: ويَُعد 
هيئة استش����ارية مكّونة من مختل����ف المجموعات المهنية 
واالجتماعي����ة للدول األعضاء في االتحاد، ويحدد المؤتمر 

مهام المجلس وسلطاته وتشكيله وتنظيمه.
7 - برلم����ان عموم إفريقيا: أكد القانون التأسيس����ي 
لالتح����اد أهمية إنش����اء برلم����ان عم����وم إفريقيا كأحد 
المؤسس����ات الرئيس����ة لالتحاد، لضمان مش����اركة كامل 

الشعوب اإلفريقية في تنمية القارة وتكاملها اقتصادياً.
ويس����عى البرلم����ان اإلفريقي إلى تحقي����ق عدد من 
األهداف، أهمها: ضمان تنفيذ سياسات االتحاد اإلفريقي 
وأهداف����ه، وتعزيز مبادئ حقوق اإلنس����ان والديمقراطية، 
وتش����جيع حس����ن اإلدارة والشفافية والمس����اءلة، وترويج 
األهداف والسياسات التي ترمي إلى تكامل القارة، وتعزيز 
الس����الم واألمن واالستقرار، واإلس����هام في صنع مستقبل 
أكثر ازدهاراً للشعوب اإلفريقية، وتسهيل التعاون والتنمية 
ف����ي إفريقيا، وتوطي����د التضامن القاري، وإثارة الش����عور 
بالمصير المش����ترك بين الش����عوب اإلفريقية، وتس����هيل 
التعاون بين المجموع����ات االقتصادية اإلقليمية ومحافلها 

البرلمانية.
وقد اتُفق على أن تكون س����لطات البرلمان استشارية 
فقط خالل الس����نوات الخمس األول، على أن يكون الهدف 
النهائي هو إنش����اء هيئة تش����ريعية ذات س����لطة حقيقية 
وقرارات ملزمة، يتم انتخاب أعضائها من خالل التصويت 
العام، وقد قّرر االتحاد اإلفريقي أن يكون مقر البرلمان هو 

بريتوريا في جنوب إفريقيا.
8- محكمة العدل: نصَّ القانون التأسيسي على إنشاء 
محكمة عدل تابعة لالتحاد، يتم تحديد نظامها األساس����ي 

وتشكيلها ومهامها في بروتوكول خاص بها.
9- المؤسس����ات المالية: وهي المص����رف المركزي 
اإلفريقي، وصندوق النقد اإلفريقي، والمصرف اإلفريقي 
االستثماري، ويتم تحديد نظمها ولوائحها في بروتوكوالت 

خاصة بها.
10- مجلس الس����لم واألمن: دخل بروتوكول المجلس 
حّيز التنفيذ ف����ي 26 ديس����مبر 2003م، بعد أن صادقت 
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عليه  27  دولة عضواً باالتحاد، ويَُعد البروتوكول والمجلس 
امتداداً وتطويراً إلعالن القاهرة في يونيو  1993 م الخاص 
بإنش����اء آلية منع وإدارة وتسوية النزاعات في إفريقيا في 

إطار منظمة الوحدة اإلفريقية.
ميزاني����ة االتحاد: ل����م يتضمن القانون التأسيس����ي 
نصوصاً تتعلق بالموازنة بش����كل واضح، س����واء من حيث 
مواردها أو أس����لوب اعتماده����ا، غير أن الم����ادة الثالثة 
والعشرين من ذلك القانون تش����ير إلى أن موازنة االتحاد 
تعتمد على مس����اهمات الدول األعضاء، حيث تنّص المادة 
على س����لطة المؤتمر في معاقبة ال����دول التي تتأخر عن 

سداد مساهماتها في ميزانية االتحاد.

رابعًا: اأبرز اأن�سطة االتحاد االإفريقي: 
1- مواجهة الصراعات والحروب اإلفريقية: 

حرص االتح����اد اإلفريقي عل����ى مواجهة الصراعات 
والحروب المنتشرة في أرجاء القارة بوصفها تمّثل تهديداً 

مباشراً لألمن والتنمية في القارة.
ففي أزمة دارفور: بدأ االتح����اد في التعامل مع هذه 
األزمة اعتباراً من مارس عام  2004م، لضمان عدم تدويل 
األزمة منذ بداية تفّجره����ا ، وعارض مبدأ فرض عقوبات 
على الس����ودان من جانب مجلس األم����ن الدولي، كما رّكز 
االتحاد على الجانب اإلنس����اني من األزمة، فأصدر قراراً 
يدعو لوقف القتال بين جميع األطراف ، وذلك قبل أن يوفد 
فريقاً م����ن المراقبين السياس����يين للوقوف على األوضاع 
اإلنسانية ، باإلضافة إلى مراقبة وقف إطالق النار ، وعقب 
ذلك أصدر ق����راراً بإيفاد قوة عس����كرية لتوفير الحماية 
لفري����ق المراقبين ، ثم تطور إلى قرار بتوس����يع والية القوة 
لحماية المدنيين ، وهو ما يعني بالضرورة زيادة عدد القوة 

العسكرية التي تقرر إيفادها لإلقليم . 
وبالنس����بة للصراع في س����احل العاج: أعرب االتحاد 
عن دعمه التفاق الس����الم في س����احل العاج الذي ترعاه 
فرنس����ا، كما أيد جهود اإليكواس ف����ي هذا الصدد، وأكد 
دعمه لقوات »اإليكوموج« التي نشرتها اإليكواس في ساحل 
العاج، وعهد االتحاد إلى الرئيس مبيكي أن يجتمع بأطراف 

الص����راع، ويعمل على تقريب وجهات النظر بينهم من أجل 
الحفاظ على اتفاق السالم وضمان عدم انهياره.  

الوضع في الكونغو الديمقراطية: وناقش االتحاد سبل 
مواجه����ة الصراعات اإلفريقية بق����در كبير من التفصيل، 
وبحث الوضع في الكونغو الديمقراطية ، حيث أدان االتحاد 
تجدد أعمال القتال في شرق البالد، ودعا جميع األطراف 

إلى دعم عملية السالم .
وبالنسبة إلقليم البحيرات العظمى: أعرب االتحاد عن 
دعم����ه للمؤتمر الدولي حول األمن والتنمية في  البحيرات 
العظم����ي، وأكد االتحاد التزامه بدعم عملية الس����الم في 
البحي����رات العظمى، وطالب بإدراج قضية الجنس����ية في 
جدول أعمال المؤتمر ، تل����ك القضية التي تؤدي إلى عدم 

االستقرار في المنطقة .  
وحول عملية الس����الم بين إثيوبي����ا وإريتريا : أصدرت 
القمة قراراً أعربت فيه عن القلق البالغ إزاء العقبات التي 
تواجه عملية الس����الم بين البلدين، وأك����دت ضرورة قيام 
المجتمع الدولي بتنسيق الجهود بهدف مساعدة الطرفين 
عل����ى التغلب عل����ى الصعاب الحالية التي تواجه ترس����يم 

الحدود . 
كم����ا أصدرت القمم اإلفريقي����ة العديد من القرارات 
بش����أن األوضاع في كلٍّ من الصومال وبوروندي وإفريقيا 
الوسطى وغينيا االس����توائية وغينيا بيساو وليبيريا وجزر 

القمر .
كما س����اهم بدور مباشر وميداني عبر قوات إفريقية 
في عمليات اس����تعادة الس����لم واألمن ف����ي الصومال عبر 
ق����وات االتح����اد المعروفة اختص����اراً باس����م »األميصوم 
)AMISOM)«، والت����ي مّثلت نقلة نوعي����ة في عمليات 
االتح����اد اإلفريقي، حيث تحّول من حافظ للس����الم، إلى 
صانع له، على الرغم من التكلفة البشرية والمادية الكبيرة 
لهذه النقلة في طبيعة التعامل مع األزمات اإلفريقية، والتي 
كانت مثار جدل على الس����احة الصومالية بشأن أهدافها 
وغاياته����ا، خصوصاً في ظّل هيمنة دول الجوار الصومالي 

على تركيبة قوات االتحاد اإلفريقي.
2- دعم التنمية االقتصادية في إفريقيا:
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رغبًة في دع����م وتأمين حّل النزاع����ات في إفريقيا؛ 
اهت����م االتحاد اإلفريقي بزيادة االنتباه إلى ضرورات إعادة 
اإلعم����ار والتنمية بعد انتهاء الص����راع، وهو ما تجلّى في 
خطة السياس����ات التي تم تبنيها في بانج����ول، في يونيو 

2006م، والتي مّثلت خطوة كبيرة في هذا االتجاه.
باإلضاف����ة إلى أنه في يولي����و 2012م أطلقت مبادرة 
التضام����ن اإلفريقي، التي تهدف إل����ى تعبئة الدعم الالزم 
وتوفيره للدول األعضاء الخارجة من الصراعات من داخل 
القارة، وبمختلف الصور واألش����كال، وحس����ب قدرات كّل 
دولة من دول القارة، في خطوة رمزية تهدف إلى تجس����يد 
التضام����ن اإلفريقي ف����ي إطار صور مبتكرة للمس����اعدة 

المتبادلة. 
وبصف����ة عامة؛ يمك����ن القول إن االتح����اد اإلفريقي 
قد أول����ى أهمية خاصة لتحقيق التنمي����ة االقتصادية في  
إفريقيا؛ ومن أبرز األنشطة في هذا اإلطار صدور »إعالن 
سرت« حول تحديات تنفيذ التنمية المتكاملة والمستدامة 
للزراع����ة والمي����اه ف����ي إفريقي����ا ، على أن يق����وم رئيس 
المفوضية باالتحاد اإلفريقي بالتعاون مع الدول األعضاء 
والمجموعات االقتصادية اإلقليمية، وجميع األطراف ذات 
الصلة، باتخاذ اإلجراءات الالزمة لضمان تنفيذ اإلعالن، 
وتقديم تقرير عن التقّدم في هذا الش����أن إلى المؤتمر في 

كّل دورة عادية .  
وقد ن����صَّ  »إعالن س����رت«  على تعزي����ز تنمية إنتاج 
الماش����ية، وتنمية الثروة السمكية ومعدات الزراعة وصيد 
األس����ماك ، وتعزيز إنش����اء بنوك للمواد الوراثية الالزمة 
للزراعة، وتربية الماشية على المستوى اإلقليمي، مع تقوية 
أنظمة اإلنذار المبكر، وإنشاء شبكة للمعلومات في مجال 
اإلنتاج الزراع����ي لتحقيق األمن الغذائ����ي، وأكد اإلعالن 
أيضاً تش����جيع االتفاقيات الثنائية ح����ول الموارد المائية 
المش����تركة، وتكليف المجموع����ات االقتصادية اإلقليمية 
بإع����داد بروتوك����والت إقليمية مناس����بة لتوجي����ه اإلدارة 
المتكاملة للموارد المائية ، وتعزيز منظمات أحواض األنهار 
والبحيرات والمي����اه الحالية ، وإنش����اء منظمات أحواض 
جديدة في األماكن المناسبة، للقيام بتعزيز الموارد المائية 

وتنميتها، من خالل دعم مش����اريع البنية التحتية، بما في 
ذلك بناء السدود وشق القنوات وحفر اآلبار وتوفير معدات 

الري.
كما نصَّ اإلعالن على إجراء الدراس����ات حول المياه 
غير المس����تغلة في المناطق التي تتواف����ر فيها في القارة 
بكميات كبيرة، لالس����تفادة منها على مستوى القارة وفقاً 
لمب����ادئ القانون الدول����ي واالتفاقيات بي����ن جميع الدول 
المشتركة في أحواض األنهار، وإقرار مرفق للمياه ، وإنشاء 
الس����وق اإلفريقية المش����تركة للنباتات الزراعية، وتعزيز 
التجارة البينية، ووضع اس����تراتيجيات واضحة للصناعات 
الموجهة نحو التصدير ، وتنس����يق المواقف للحصول على 
أفضل معدالت التجارة، وزي����ادة حصة القارة من التجارة 

العالمية.

ضعف القدرات التمويلية لالتحاد 
بصفة عامة، ولعمليات حفظ السلم 

واألمن في القارة بصفة خاصة، 
جعلت عمليات المنظمة رهينة 

بمصادر التمويل

وكذلك نصَّ اإلعالن على إنش����اء مصرف لالستثمار 
اإلفريقي، وتنفيذ برامج المشاركة الجديدة لتنمية القارة، 
وتنمية الموارد البش����رية م����ن خالل التعلي����م والتدريب 

والمساواة بين الجنسين . 
وقد خصص الزعماء األفارقة قمة استثنائية لمناقشة 
س����بل الحّد م����ن البطال����ة، والنهوض بأوض����اع العمالة، 
ومحاربة الفقر في القارة، باإلضافة إلى التنمية الزراعية 
والريفية، بما في ذلك الصناعات الثقافية وأنشطة القطاع 
غير الرسمي، وتهيئة مناخ االس����تثمار، والتدريب المهني، 

والنهوض باألوضاع الصحية ومحاربة مرض اإليدز. 
كما أقر االتحاد مش����روعاً إلنشاء صندوق تحت اسم  
»صن����دوق التضامن الرقمي اإلفريقي«، وحثَّ جميع الدول 
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سياسية

األعضاء على تقديم مساهمات مالية للصندوق ، باإلضافة 
إلى حّث جميع الدول األعضاء على اتخاذ جميع اإلجراءات 

الالزمة لتعزيز تكنولوجيا المعلومات واالتصاالت .

خام�سًا: مالحظات ختامية ح�ل م�سيرة االتحاد 
وتحدياته وم�ستقبله:

- يتبين من مبادئ االتحاد اإلفريقي وأهدافه، وما ورد 
من تأكيد مفاهيم حقوق اإلنس����ان، والحكم الرشيد الذي 
يعتمد على المش����اركة، وتكافؤ الف����رص، وحكم القانون، 
والمس����اءلة، والش����فافية، مع عدم االعت����راف بالنعرات 
االنفصالي����ة أو اإلثني����ة، بل معارضة تغيي����ر نظم الحكم 
بالقوة، وإع����الء األهداف االقتصادية بتأكيد دور المجلس 
االقتصادي واالجتماعي، وضرورة تفعيل دور التكنولوجيا، 
أنها ف����ي معظمها جاءت اس����تجابة للتحدي����ات الدولية 
واإلقليمي����ة والداخلية؛ يؤكد ذلك ما جاء في تقرير األمين 
العام الذي قّدمه إلى المؤتمر الوزاري الرابع والسبعين في 
لوس����اكا في يوليو 2001م، حول تنفيذ قرار قمة سرت في 
أوائل العام، والمتعلق بإنشاء االتحاد اإلفريقي، في الفقرة 
)26) من أن »الهدف ليس إنش����اء منظم����ة تكون امتداداً 
لمنظمة الوحدة اإلفريقية تحت اس����م آخر، وإنما إنش����اء 
منظمة يكون من ش����أنها توفير إطار للتعاون، والتماسك، 
والتكام����ل، والقدرة على التعامل م����ع األزمات التي تواجه 

القارة اليوم«.
- تكش����ف تلك المب����ادئ واأله����داف واآلليات عن 
استمرار محورية دور الدولة في الفكر السياسي اإلفريقي 
وفي الممارس����ة، يتجلّ����ى ذلك في الن����ّص صراحة على 
الحفاظ على الحدود الموروثة عن االس����تعمار، ومفاهيم 
الس����يادة، وعدم التدخل في الش����ؤون الداخلية، والطابع 
الرمزي االستشاري للمؤسس����ات الشعبية وغير التنفيذية 
في االتحاد، س����واء تمّثلت في برلمان عم����وم إفريقيا، أو 
المجل����س االقتص����ادي االجتماع����ي، أو محكم����ة العدل 

اإلفريقية.
- تعك����س مبادئ االتحاد اإلفريق����ي وأهدافه وآلياته 
القبول الواضح بالتدخل المؤسس����ي القس����ري في شؤون 

الدول األعض����اء عند وقوع ظروف خطي����رة، مثل جرائم 
الح����رب، واإلب����ادة الجماعية، وه����و أمر يمّث����ل ترجمة 
واس����تجابة لواقع التجربة اإلفريقية الت����ي أثبتت فاعلية 
هذا التدخ����ل اإلفريقي في بعض الحاالت؛ بما يحول دون 

التدخل الخارجي الذي ال تُحمد عقباه. 
وبالرغم من ذلك تكش����ف التطورات على الس����احة 
اإلفريقي����ة عن بعض االنتكاس����ات فيما يتص����ل بااللتزام 
بالمبادئ واألهداف س����الفة البيان، فعل����ى صعيد مبادئ 
الديمقراطي����ة والحكم الجيد وعدم اللجوء إلى الس����الح، 
كس����بيل لتس����وية الصراعات أو الوصول إلى الس����لطة، 
شهدت الس����احة اإلفريقية خروقات لتلك المبادئ، تمّثلت 
فيما ش����هدته مناطق مثل إفريقيا الوسطى وغينيا بيساو 
وشرق الكونغو ومالي ومدغشقر من عمليات استيالء غير 
مشروعة على الس����لطة، يُضاف إلى ذلك عمليات التمرد 
المس����لح التي شهدتها تلك المناطق وغيرها، والتي تقّوض 
بدورها من آليات التنافس السلمي الديمقراطي، وتعلي من 
مبدأ اللجوء إلى القوة لتحقيق المطالب، وهو ما يكش����ف 
في جان����ب منه عن عجز آليات حفظ الس����لم واألمن في 

القارة عن تحقيق غاياتها.
- يرتبط بما س����بق؛ أنه بالرغم أيضاً من الطموحات 
الكبيرة التي صاحبت االنتقال من منظمة الوحدة اإلفريقية 
إل����ى االتحاد اإلفريقي، والنجاحات المحدودة التي حّققها 
االتحاد اإلفريقي على صعيد بعض القضايا التي شهدتها 
القارة، وفي مقدمتها أزمة الصومال، ودارفور، وبدرجٍة ما 
الكونغو الديمقراطية، ف����إن القارة ال تزال تواجه تحديات 
خطيرة في مجال الس����لم واألمن؛ فإفريقيا ال تزال تواجه 
اس����تمرار الصراعات، وانعدام األمن، وعدم االس����تقرار 
ف����ي مناطق مختلف����ة من القارة، مع م����ا يترتب على ذلك 
من عواقب إنس����انية واجتماعية واقتصادية، خصوصاً مع 
اندالع أزمات جديدة في مالي وجمهورية إفريقيا الوسطى، 
وعدم التوصل إلى تس����ويات نهائية مرضية في صراعات 
أخرى، كالن����زاع في الصحراء الغربي����ة، والنزاع اإلثيوبي 
اإلريت����ري، واإلريتري الجيبوتي، األمر الذي وّلد إحباطات 
فيما يتصل بالجهود الرامية إلى صنع الس����الم، خصوصاً 
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مع ارتفاع احتماالت ومخاطر انتكاسة األوضاع في كلٍّ من 
مالي ومنطقة البحيرات الكبرى والصومال ودارفور، أو في 

العالقات بين السودان وجنوب السودان.
وال يخفى أن قضايا إفريقيا ال تزال تهيمن على جدول 
أعم����ال مجلس األمن الدولي، كما أنه����ا األكثر حاجة إلى 
مزيد من عمليات حفظ الس����الم وجهوده، أو دعم السالم، 
أكث����ر من أّي ق����ارة أخرى، وهو ما يعك����س في جانب منه 
عجز دول القارة عن تحقيق التنسيق بين كياناتها المختلفة 
القاري����ة واإلقليمية الفرعية، بما يكف����ل إمكانية وفاعلية 

التدخل اإلفريقي لتسوية الصراعات في القارة.
- في 30 نيسان عام 2013م قّدمت مفوضية االتحاد 
تقري����راً إلى اجتم����اع وزراء الدفاع ال����ذي ُعقد في أديس 
أبابا، يوصي بإنش����اء ق����وة إفريقية لالس����تجابة الفورية 
   African Capacity for Immediate،لألزم����ات
)Response to Crises (ACIRC، له����ا الق����درة على 
االنتشار السريع، ريثما يتم تفعيل قوة االحتياط اإلفريقية  
به����دف  وذل����ك   ،African Standby Force (ASF(
تكوين قدرة عس����كرية إفريقية بالدرجة األولى، قادرة على 
االستجابة بسرعة لحاالت الطوارئ بناء على قرار سياسي 
من االتحاد اإلفريقي بالتنس����يق مع الدول المعنية بتوفير 

تلك الوحدات. 
وبعبارة أخرى؛ فإن الهدف هو إقامة قوة فّعالة وقوية 
يُعتد بها، س����ريعة االنتش����ار، وقادرة على القيام بعمليات 
محدودة المدة واألهداف، أو المساهمة في تهيئة الظروف 
المواتية لنش����ر قوات االتحاد اإلفريق����ي و / أو عمليات 

السالم التابعة لألمم المتحدة في نطاق أوسع.
على أن هذا الطموح اإلفريقي للقيام بدور مستقل في 
عمليات حفظ السلم واألمن على الساحة اإلفريقية يحول 
دونه عقبة كؤود، هي ضع����ف التمويل الالزم لعمليات بناء 
الس����الم في القارة وحفظه؛ األمر الذي أّدى في كثير من 
األحيان إلى تجاوز مؤسس����ات االتحاد وآلياته والتنظيمات 
القارية، ووضع مش����كالت القارة بين يد المنظمة الدولية 
)األم����م المتحدة، وتحديداً مجلس األمن)، التي لم تحرص 
في بعض األحيان، على مجرد التش����اور أو التنس����يق مع 

المنظم����ة القارية، ما جع����ل من تنظيم����ات القارة، وفي 
مقدمته����ا االتحاد اإلفريقي، مج����رد متفرج لما يدور على 
أرض الق����ارة التي هو المس����ؤول األول عن ش����ؤون أمنها 
وسالمها، وتزداد خطورة قضية التمويل حال ارتباطه بنفوذ 
قوة دولية أو أخرى، قد ال تتفق سياساتها وأجندتها بشأن 
مش����كالت القارة مع هموم القارة وطموحاتها وتصوراتها 

لحّل تلك المشكالت.
- أن ضعف القدرات التمويلية لالتحاد بصفة عامة، 
ولعلميات حفظ الس����لم واألمن ف����ي القارة بصفة خاصة، 
جعلت عمليات المنظمة رهينة بمصادر التمويل، وهو أمر 
ازدادت خطورته مع التطورات التي ش����هدتها دول الشمال 
اإلفريقي، وبخاص����ة ليبيا، فمع اختفاء نظام العقيد معمر 
القذافي، وانكفاء ليبيا على نفس����ها في محاولة بناء نظام 
ما بعد القذافي، تراجعت أولوية إفريقيا واالتحاد اإلفريقي 
عن االعتم����اد على األجندة التمويلي����ة الليبية مقارنة بما 
كانت عليه في عهد القذاف����ي، األمر الذي أدى إلى اتجاه 
المنظمة للبحث عن مصادر تمويل أخرى بديلة وش����راكات 

دولية لعملياتها التنموية واألمنية على ساحات القارة.
وه����ذا ما يعني ف����ي جانب منه القب����ول بدرجٍة ما 
بمصالح تل����ك القوى في القارة، وخطورة اتخاذ المنظمة 
اإلفريقي����ة غطاء لسياس����ات تلك الق����وى ومصالحها، 
غربية كانت أو ش����رقية، على نحو ما تش����ير أزمة مالي 
والمصالح الفرنس����ية من ناحية، وم����ن قبلها الصومال 
والق����رن اإلفريقي والمصالح األمريكية من ناحية أخرى، 
خصوصاً إذا أخذنا في االعتبار توقيع االتحاد اإلفريقي 
اتفاقيات تعاون مش����ترك مع الواليات المتحدة األمريكية 
التي أصبح لها أول س����فير خاص لدى االتحاد اإلفريقي 
من غير الدول اإلفريقية، يس����تقل عن نش����اط السفير 
األمريك����ي لدى إثيوبيا وعن أعماله على خالف ما جرت 
ب����ه العادة من قبل، وهو أمر يش����ير إل����ى مزيد حضور 
أمريكي في ساحة المنظمة القارية في مرحلة من مراحل 
التحول على الساحة اإلفريقية.. وهذا ما يستدعي مزيد 
متابع����ة ورصد لآلثار المحتملة لمثل هذه التطورات على 

المصالح العربية واإلسالمية في القارة.
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أ. السيد على أبو فرحة *

المقّدمة:
ف���ي مش���هد اختل���ف بع���ض 
المراقبين والمتابعين في توصيفه بين 
إعالمي أو إعالني / دعائي، تناقلت 
عدد من وس���ائل اإلعالم المحلية والعالمي���ة احتفال إثيوبيا 
بعملي���ة تحويل مجرى النيل األزرق ف���ي 28 مايو 2013م، في 

إطار اإلجراءات التمهيدية لبناء سّد النهضة اإلثيوبي.
هذا المش���هد الذي قد يك���ون أظهر أم���اًل في نفوس 
اإلثيوبيين؛ كش���ف في الوقت نفس���ه عن اضطراب وقلق في 
نفوس المصريين والس���ودانيين، أو حسرة على انحسار الدور 
المصري والعربي في إفريقيا، وحوض النيل على أقل تقدير.

وبين األم���ل واالضطراب والقلق والحس���رة نهض هذا 
المشهد وتداعياته المحتملة )المباشرة منها وغير المباشرة) 
لتعيد مسألة نهر النيل إلى موقعها المهم في الدوائر الرسمية 
والش���عبية المصرية والسودانية - على مستوى القول في أقل 
تقدير -، وتطرح تس���اؤالت واجبة التقدي���ر، تتجاوز محاولة 
اإلجابة عنها مش���هَد تحويل مجرى أح���د روافد النهر، لتمتد 
وتشمل أبعاداً عّدة في مس���ألة نهر النيل خصوصاً، وإفريقيا 

عموماً.
إن اختزال مس���ألة نه���ر النيل فيما أُثير في الس���نوات 
األخيرة من اتجاه إرادة دول المصّب إلى إبرام اتفاقية إطارية 

جدي���دة لتنظيم نه���ر النيل، وما صاحب ذل���ك من جدل على 
المستويات الرسمية وغير الرسمية، الشعبية منها والنخبوية، 
عن جدوى بناء سدود جديدة في دول المنبع، وبخاصة إثيوبيا 
وخطتها المزمعة التي تبدأ بسّد النهضة، واحتماالت نيل ذلك 
م���ن حّصة مياه دول المصّب، لن يوفر بحال مدخاًل مناس���باً 
لتطوير األداء المصري والسوداني في مسألة النهر، والتعاطي 

مع دوله في الملفات األخرى.
وإنم���ا يجب أن يُنظر لهذه المس���ألة في ضوء متطلبات 
األوضاع الداخلية في بل���دان نهر النيل وتعقيداتها من ناحية، 
وتحوالت الس���احة اإلقليمية ونش���وء واقع إقليمي مغاير من 
ناحية ثانية، وااللتفات الدولي المتزايد إلقليم ش���رق إفريقيا 
ونهر النيل وتنامي أعداد الالعبين الدوليين به من ناحية ثالثة، 
وغياب مؤّثر للفاعل المصري والسوداني في حوض النهر على 
عدد من المس���تويات االس���تراتيجية السياسية والدبلوماسية 
واالقتصادية والثقافية لمصلحة أطراف إقليمية إفريقية وغير 
إفريقية من ناحية رابعة، وهي األطراف التي نهضت لملء هذا 
االنس���حاب أو الفتور في العالقات الذي اس���تمر لعقود كانت 
كفيل���ة - مع التحوالت الجوهرية عل���ى أرض النهر – بتعميق 
اله���ّوة بين بلدان المنبع والمصّب، واختزال مس���ألة نهر النيل 
والعالقات بين دوله في الجدل حول بناء س���ّد أو مجموعة من 

السدود عند بعض منابعه.
تسعى الدراسة في الورقات القليلة الالحقة إلى محاولة 
رّد االعتب���ار لمس���ألة نهر النيل، في ض���وء المداخل األربعة 
السالفة، من منظور محدد يتصل بالعالقات الدولية بين دوله 

ومستقبلها في األساس، من خالل عدد من المحاور:
أولها: الوض���ع القانوني لنهر النيل بي���ن قواعد القانون 

واعتبارات السياسة.

عن مسألة نهر النيل..
 مستنقع وفرة المياه، وعجز السياسة 

وغياب االقتصاد

)*)  مدرس مساعد السياسية - كلية الدراسات االقتصادية والعلوم 
السياسية - جامعة بني سويف.
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وثاني تل���ك المحاور: األوضاع الداخلي���ة في بلدان نهر 
النيل بين تعقيدات الواقع ومتطلبات المستقبل.

وثالث تلك المحاور: تحوالت الس���احة اإلقليمية ونشوء 
واقع إقليمي مغاير.

ورابع تل���ك المحاور: طبيعة االلتف���ات الدولي المتزايد 
إلقليم ش���رق إفريقيا ونه���ر النيل وتنامي أع���داد الالعبين 

الدوليين به.
وخامس تلك المحاور: تسعى الدراسة للوقوف على أداء 
الفاعل المصري والس���وداني في قضايا بلدان نهر النهر النيل 

الداخلية واإلقليمية.
وسادس���ها: وهو ما ستختُتم به الدراس���ة، الحديث عن 

مسارين رئيسين:
األول: مسارات األوضاع ومآالتها في مسألة نهر النيل.

والثان���ي: محاول���ة تقديم خطة عم���ل للفاعل المصري 
والس���وداني في هذا الخصوص، سواء على مستوى العالقات 
البينية بينهما م���ن جهة، أو عالقاتهما ببقية دول الحوض من 

ناحية أخرى.
المح���ور األول: الوضع القانوني لنهر النيل بين قواعد القانون 

واعتبارات السياسة:
النهر الدولي:

يُع���رف النهر الدول���ي – وفقاً لقواع���د القانون الدولي 
لألنه���ار – بأنه: ذلك النهر الذي يقع مجراه أو أيٍّ من روافده 
داخ���ل اإلقليم البري ألكثر من دولة واحدة كنهر النيل، أو يعبر 
ح���دود دولتين أو أكثر كنهر الس���نغال الذي يفصل في بعض 

أجزائه بين إقليمي كلٍّ من موريتانيا والسنغال)1).
وتثور أهمي���ة األنه���ار الدولية في الوق���ت الراهن في 
االس���تخدامات غير المالحية، خصوصاً م���ع تقّدم قطاعات 
النقل البري والج���وي والبحري، حيث تتمثل األهمية المعتبرة 
لنهر النيل لدى دوله في اس���تخدامات الزراعة والرّي والشرب 
وتولي���د الكهرباء، وعلى وج���ه العموم نّظم���ت اتفاقية األمم 

القاهرة -  العام،  الدولي  القانون  الرشيدي: مذكرات في  أحمد   (1(
ت)، ص  )د  السياسية،  والعلوم  االقتصاد  كلية  القاهرة،  جامعة 

.212

المتحدة لألنهار لعام 1997م الوضع القانوني لألنهار الدولية 
والتعاط���ي عليها، وهي االتفاقية التي اس���تندت أساس���اً لما 
يُسّمى »قواعد هلس���نكي« لعام 1966م، وتدور بشكل أو بآخر 
حول مبدأ االعتراف لكّل دولة واقعة في حوض نهر دولي معّين 

بالحق في اإلفادة من موارد النهر بنسبة عادلة ومنصفة.
النصيب العادل:

 ويُنظ���ر في تحدي���د النصيب الع���ادل والمنصف نظرة 
نسبية، تختلف من حالة ألخرى في ضوء عدد من التقديرات، 

أهّمها:
- جغرافية الحوض وطبيعته.

- وهيدرولوجية الحوض.
- والمناخ المؤّثر في الحوض.

- واالنتفاع السابق والحالي بمياه النهر.
- الحاجات االقتصادية واالجتماعية لدول الحوض.

- ع���دد س���كان كّل دولة من الدول المعتم���دة على مياه 
النهر.

- التكالي���ف النس���بية للبدائ���ل المائي���ة لتوفي���ر تلك 
االحتياجات في كّل دولة من دول حوض النهر.

- مدى توافر مصادر مائية أخرى في الدولة.
- إمكانية تعويض الدول المضارة أو األقّل اس���تفادة من 

النهر، وذلك كآلية لتسوية المنازعات حول حصص المياه.
- م���دى إمكانية تلبية حاج���ات الدولة دون إضرار مؤّثر 

لدولة نهرية أخرى.
- وكيفية التعامل مع الفقد المائي بحوض النهر.

وهي مجم���ل القواعد التي تَُعد استرش���ادية عند بحث 
مسائل استغالل األنهار الدولية)2).
النظام القانوني لنهر النيل:

أما ش���أن نهر النيل؛ فتنّظمه اتفاقيات خاصة، تش���ّكل 
في مجملها النظام القانوني لنهر النيل)3)، وتبلغ حوالي عش���ر 

أحمد الرشيدي، المرجع السابق، ص 216.  (2(

مستوى  على  وأطولها  الدولية  األنهار  أهم  أحد  النيل  نهر  يعد   (3(
العالم، حيث يبلغ طول النهر وروافده األساسية نحو 6700 كم، ما 
بين أبعد أطراف روافده عند بحيرة فكتوريا جنوباً، وصوالً إلى 
مدينة رشيد بجمهورية مصر العربية على ساحل البحر المتوسط 
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اتفاقيات، ُوّقعت معظمها في أثناء الفترة االستعمارية، وبدأت 
ب� »بروتوك���ول روما« في 1891/4/15م)1)، وصوالً إلى »مبادرة 
حوض النيل« المقترحة في 1999م، وقبلها مشروع »التيكونيل 

لتعاون وتنمية نهر النيل« في 1997م)2).
الخالف البارز ومنطلقاته:

الخالف الب���ارز بين بعض دول حوض نه���ر النيل يدور 
حول اتفاقية 1929م واتفاقية 1959م، اللتين نّصتا على حظر 
إقامة مشروعات على نهر النيل وروافده وما كان من شأنه أن 
يؤّثر في حّصة مصر إال بموافقة األخيرة، كما حّددت اتفاقية 
1959م حّصة كلٍّ من مصر والس���ودان م���ن مياه النيل، وذلك 

شماالً، ويجري حوالي 1536 كم داخل األراضي المصرية، وتصل 
درجة  ويمتد حوالي 35  كم2،   2،9 النهر حوالي  مساحة حوض 
من دوائر العرض بين 4 درجة جنوباً وحتى 31،5 درجة شماالً، 
ويتكون نهر النيل من التقاء نهرين هما النيل األبيض الذي ينبع 
والنيل  وتنزانيا،  وكينيا  أوغندا  في  تقع  التي  فكتوريا  بحيرة  من 
األزرق الذي ينبع من بحيرة تانا في إثيوبيا، ويلتقي النهران في 
النهر بشمال مصر  لدلتا  الخرطوم، وصوالً  السودانية  العاصمة 
المتوسط،  البحر  على  ودمياط  رشيد  فرعي  في  مصّبه  وحتى 
تحصل  مكعب،  متر  مليار   84 السنوية  النهر  مياه  كميات  وتبلغ 
مصر على حصة قدرها 55،5 مليار متر مكعب، والسودان 18،5 

مليار متر مكعب، فحصتهما تمثالن %84 من مياه النهر.

المعاصر  التاريخ  في  النيل  لنهر  المنّظمة  االتفاقيات  تلك  أول   (1(
بريطانيا ممثلة لمصر  بين  روما« في 1891/4/15م  »بروتوكول 
تعيين  بشأن  وذلك  وإريتريا،  إلثيوبيا  ممثلة  وإيطاليا  والسودان، 
نّصت  وما  والسودان،  إريتريا  بين  فيما  النفوذ  ومناطق  الحدود 
عليه من تعهد الحكومة اإليطالية باالمتناع عن إقامة أية أعمال 
الواقعة  باألراضي  المارة  الرئيسة  الروافد  على  منشآت  أو 
تحت احتاللها، ثم »اتفاقية أديس أبابا« في 1902/5/15م بين 
السودان  بين  المشتركة  الحدود  وإيطاليا، وذلك بشأن  بريطانيا 
المصري - البريطاني وكلٍّ من إثيوبيا وإريتريا، وقد تعهد ملك 
بحيرة  أو  األزرق  النيل  على  مشروعات  أية  إقامة  بعدم  إثيوبيا 
تانا أو نهر السوباط من شأنها التأثير في تدفق مياه النيل إال 
بين  1906/5/9م  لندن«  »معاهدة  و  بريطانيا،  إلى  الرجوع  بعد 
بريطانيا وبلجيكا المعّدلة التفاقية بروكسل في 1894/5/12م، 
وإيطاليا،  وفرنسا  بريطانيا  بين  1906/12/13م  واتفاقية 
عبارة  وأخرى  والسودان،  مصر  بين  نفسه  التاريخ  في  وأخرى 
وإيطاليا،  بريطانيا  بين  تبادل مذكرات في 1925/12/20م  عن 
واتفاقية  واتفاقية 1929/5/7م و 1932م بين مصر وبريطانيا، 
بين  1949م  اتفاقية  ثم  وبلجيكا،  بريطانيا  بين  1943/11/23م 
مصر وأوغندا، واتفاقية القاهرة في 1959م بين مصر والسودان، 
والتي حّددت حّصة كلٍّ من مصر والسودان من مياه النيل ضمن 

بنود أخرى.

دليل  )م��ح��رران):  سالم،  علي  أحمد  مهدي،  عاشور  محمد   (2(
البحوث  معهد   - القاهرة  الدولية،  اإلفريقية  المنظمات 
الطبعة  اإلفريقي،  التكامل  دعم  مشروع  اإلفريقية،  والدراسات 

األولى، 2006م، ص 201.

ضمن بنود أخرى شملتها االتفاقية.
 وقد دفعت بعض دول المنبع في معارضة تلك االتفاقيات 
بعدد من الحجج، أهمها أنه���ا – أي تلك االتفاقيات - ُوّقعت 
في أثناء االس���تعمار، ووفقاً لمب���دأ »الصحيفة البيضاء« في 
القانون الدول���ي من غير المقبول أن تلت���زم تلك الدول بهذه 
االتفاقيات، خصوصاً إن وقفت حائاًل أمام إحداث التنمية في 
تلك البل���دان، وهذا ما حدث عملياً ف���ي الموقف األوغندي، 
حيث أعلنت أوغندا عشية استقاللها التزامها بما ُسّمي »مبدأ 
نيريري«، والذي يُش���ير إلى تأكيد عدم اعترافها بأي اتفاقيات 

أو معاهدات تتعلق بمياه النيل يتم توقيعها دون مشاركتها)3).
كما تجدر اإلش���ارة إلى مبدأين أساسيين بشأن الموقف 
القانون���ي من تل���ك االتفاقيات، تدفع بهم���ا دول المصّب في 
معارض���ة موقف دول المنبع، أولهم���ا مبدأ »خالفة الدول في 
المعاهدات: االس���تخالف الدولي«، والثان���ي مبدأ »الحقوق 
التاريخي���ة«، حيث يمتد المبدأ األول إلى نوعين رئيس���ين من 
المعاهدات، يتجسدان في معاهدات الحدود والمعاهدات التي 
تتضمن التزامات وحقوقاً دولية ذات طبيعة اتفاقية كاتفاقيات 
األنهار، أما المبدأ الثاني فيتصل باالستخدامات التاريخية من 

المياه.
وعليه؛ طرحت بلدان المنبع في السنوات األخيرة ما ُعرف 
باس���م »االتفاقية اإلطارية الجديدة لتنظيم مياه النيل )اتفاقية 
عنتيبي)« في ع���ام 2010م، لوضع إطار تنظيمي جديد لتوزيع 
مياه نهر النيل، وهي االتفاقية التي بدأ التفاوض بش���أنها في 

عام 1999م، وهي وثيقة تتضمن 39 مادة و 66 مادة فرعية.
وق���د تم االتفاق على 65 م���ادة فرعية منها، واالختالف 
الحاصل بين الدول التي شاركت في التفاوض بشأن االتفاقية 
يتركز في األس���اس ح���ول مادة فرعية واح���دة تتصل باألمن 
المائ���ي، وهي المادة رقم )14 ب)، فقد اتفقت الدول الس���بع 
على الصيغة اآلتية: »عدم التس���ّبب بأضرار معتبرة ألي دولة 
من دول الني���ل«، بيد أن الموقف المصري والس���وداني تمّثل 

أميرة محمد عبد الحليم: المياه ومتطلبات التنمية في دول منابع   (3(
النيل، السياسة الدولية، عدد يوليو 2010م، انظر:

h t t p : / / d i g i t a l . a h r a m . o r g . e g / a r t i c l e s .
aspx?Serial=289003&eid=122
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في ض���رورة صياغتها عل���ى النحو اآلت���ي: »أال يكون هناك 
تأثير بشكل عكس���ي على االس���تخدامات والحقوق المتعلقة 
باألمن المائي أليٍّ من بالد ح���وض النيل«، ورأى المفاوضون 
أن المطالبة المصرية الس���ودانية بتلك الصيغة يرفض ابتداًء 

المساس بأي استخدام وأي حقوق)1).
وقد رفضت مصر والسودان الحضور في بداية التفاوض 
بش���أن االتفاقية، باإلضافة إلى حض���ور دول أخرى لكنها لم 
توّق���ع، وهناك ع���دد من المنطلق���ات التي تش���ّكل الموقف 
المصري من االتفاقية، منها الحقوق التاريخية السابقة لمصر 
في مياه النيل، ومس���ألة اإلعالم المسبق بأي أعمال تتم على 
مجراه من ِقَب���ل دول المنبع، وكذا التحّفظ المصري على آلية 
اتخ���اذ القرار في إطار االتفاقية الجديدة التي تنزع عن مصر 
والسودان حق االعتراض، واالتجاه نحو اتخاذ القرار باألغلبية 
غير الموصوفة – أي األغلبية بصفة عامة وليس األغلبية التي 
تضم مصر والسودان -، باإلضافة إلى منطلقات أخرى بعضها 

نفسية وسياسية)2).
المحور الثان���ي: األوضاع الداخلية في بل���دان نهر النيل بين 

تعقيدات الواقع ومتطلبات المستقبل:
تستعرض الدراس���ة في هذا المقام المؤشرات الرئيسة 
بين دول ح���وض النيل؛ لبيان حدود التف���اوت في المقّومات 
البش���رية والمادية لكّل دولة من دول الحوض، ومن ثم محاولة 
الوقوف على المزايا النسبية بين تلك الدول من ناحية، وحدود 
التعقيد على أرض الواقع من ناحية أخرى، وهي المؤش���رات 
التي قد يمكن بناء تصّور عليها في المستقبل بشأن الحاجات 
األكثر إلحاحاً، وطبيعة العالقات بين دول الحوض، ومتطلبات 

التنمية المستقبلية بها.

أحمد الرشيدي، مرجع سابق، ص 189.  (1(

حلقة مع »أسفاو دينغامو« وزير الموارد المائية اإلثيوبي، ببرنامج   (2(
»لقاء اليوم«، بعنوان »أزمة نهر النيل« على قناة الجزيرة الفضائية، 
بتاريخ 2010/6/29م، ونّص الحلقة متاح على الموقع اإللكتروني 

لشبكة قناة الجزيرة في الرابط اآلتي:
http://www.aljazeera.net/programs/pages/

86b6-c22564c8e8d4-44d4-da380639-b676

المصدر الرئيس: الموقع اإللكتروني لموسوعة المعرفة)3)
يبل���غ عدد دول ح���وض النيل بعد انفص���ال دولة جنوب 
الس���ودان إحدى عشرة دولة، هي )مصر -  السودان - جنوب 
السودان - أوغندا - الكونغو الديمقراطية - بروندي - رواندا 

- تنزانيا - إثيوبيا -  إريتريا - كينيا).
وبقراءة مؤش���رات تلك البلدان لع���ام 2008م؛ يتضح أن 
كاًل من )الكونغو الديمقراطية، والس���ودان، وإثيوبيا، ومصر، 
وتنزانيا) تتسم بوفرة االمتداد األرضي على التوالي، و )مصر، 
وإثيوبيا، والكونغو) تتميز بثقل سكاني، و )بوروندي، والكونغو، 

وإثيوبيا) بها معّدل نموٍّ مرتفع.
أما الناتج المحلي اإلجمالي؛ فهناك تفاوت ضخم تتفوق 
فيه مصر ف���ي مقابل معدالت متواضع���ة لبقية بلدان حوض 
النيل، وكذا في بقية المؤشرات، مما يضع مصر بما لديها من 
مق���ّدرات في موقع مهم في منطقة حوض النيل، وهو الموقف 
الذي يعّضده وضعية كلٍّ من )السودان، والكونغو الديمقراطية) 
لما لهما من مقّومات مميزة، أهمها المساحة والسكان، وتقارب 
المواقف بشأن تنظيم نهر النيل في منطقة حوض نهر النيل.

وعليه؛ فإن النظر في تطوير العالقات بين الدول الثالثة 
الس���الفة يمكن أن يؤّثر بشكل قوي في إدارة حوض نهر النيل، 
والتأس���يس لمدخل تعاون���ي لإلقليم ال يتورط في سياس���ة 
محاور متواجهة، وإنما يتجه نحو إدارة اإلقليم على المس���توى 
االقتصادي والسياس���ي، وليس في مس���ألة مياه النهر فقط، 

بالشكل الذي يحّقق مصالح جميع أعضائه بدرجة أو أخرى.
المحور الثالث: حوض نهر النيل.. تحوالت إقليمية ونشوء واقع 

مغاير:
تش���هد منطقة حوض النيل توترات متزايدة، سواء على 
المستوى الداخلي لدولها أو على مستوى العالقات فيما بينها، 
األمر الذي يؤّثر بدرجة أو أخرى في مستقبل المنطقة برّمتها، 
وخصوصاً مع احتماالت اس���تمرار سياسة المحاور المتواجهة 
فيم���ا بينها، حي���ث تتضارب مواقف دول ح���وض النيل حول 

انظر الرابط اآلتي:  (3(
http:::www.marefa.org:index.php%D8%AD%D
86%D9%84%D9%88%D8%B6_%D8%A7%D9%9

84%8A%D9%
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المقارنة بين المؤشرات الرئيسة لدول حوض نهر النيل )1)

 إريتريا الكونغو دبورونديرونداتنزانياكينيا أوغندا  إثيوبياالسودانمصربيان

المساحة: 

مليون كم2
1.02.51.10.230.390.90.030.032.3 0.12

السكان: 

بالمليون
77427932 394310870 5

نسبة نمو 

السكان %
1.82.63.212.72.62.12.43.33.2 2.4

الناتج 

المحلي 

اإلجمالي

46993323932575311 3

ترتيب 

التنمية 

البشرية

116146152157144153166172175 165

53 16.74044.237.75235.760.36871.3نسبة الفقر %

نصيب الفرد 

من الناتج 

المحلي 

اإلجمالي

5،4952،1678071،0591،6731،256899372312 747

حّصة الفرد 

من المياه: 

كم3

86.815411066 30.2915.23.61،283 6.3

العمر 

المتوقع
714949515550485146 59

سوء 

التغذية %
52044153035406375 66

القراءة 

والكتابة
66.460.935.973.673.6 72.364.959.367.2 64.2

لم يتضمن الجدول السابق بيانات منفصلة لدولة جنوب السودان، ألن المؤشرات المتاحة لدولة السودان هي مؤشرات ما قبل االنفصال، معظم   (1(

المؤشرات من كتاب الحقائق لوكالة االستخبارات المركزية األمريكية، وتدور أغلبها حول العام 2008م، ومتاحه على الرابط اآلتي:

https://www.cia.gov/library/publications/the-world-factbook/index.html   
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االتفاقي���ة اإلطارية لتنظيم مياه نهر النيل، وبخاصة موقف كلٍّ 
من إثيوبي���ا وأوغندا من ناحية، وطم���وح الدولة الوليدة دولة 
جنوب السودان التي نشأت في أعقاب استفتاء تقرير المصير 
وانفصالها بشكل رسمي في يوليو 2011م، وعالقاتها الوطيدة 
بفاعلين رؤس���اء في المنطقة - وهم أوغندا وكينيا وإثيوبيا - 

من ناحية أخرى.
وعليه؛ فإن تط���ور عالقات دول الجوار اإلقليمي بحوض 
النيل، وخصوصاً فيما يتصل بالعالقات السياسية واالقتصادية، 
وفي قلبها ملف مياه النيل، يرّش���ح المنطقة برّمتها إلى توفيق 
أوضاع سياس���ية واقتصادية ذات تح���والت كبيرة، بدأت قبل 
استقالل دولة جنوب الس���ودان، لتؤثر في التوازنات اإلقليمية 

في منطقة حوض النيل كلّه.
العالقات البينية:

فعلى صعيد العالقات البينية التي تعّبر عن حالة االنقسام 
لمحاور متقابلة؛ نجد س���عي كينيا لفك االرتباط النفطي بين 
ُس���ودانّي النيل – دولة السودان األّم ودولة جنوب السودان -،  
وذلك لجني منافع اقتصادية عّدة، حيث عرضت في أبريل من 
العام 2005م على حكومة جنوب الس���ودان المش���اركة في مّد 
خ���ط أنابيب لنقل البترول من الجنوب إلى »لوكيش���وكيو« في 
ش���مال غرب كينيا، ثم إلى ميناء »لوما« على المحيط الهندي، 
ومنها إلى ميناء »مومباس���ا« بس���فن الش���حن، وذلك وصوالً 
لمحطة تكرير البترول به، وهي المسافة التي تقّدر بنحو 1020 
كم، في حين تقّدر المسافة من جنوب السودان حتى بورسودان 

بالسودان األّم حوالي 4500 كم.
وك���ذا الموق���ف اإلثيوبي؛ من االضطالع بدور ش���رطي 
منطق���ة القرن اإلفريقي، وتداعي���ات ذلك على منطقة حوض 
الني���ل بالكامل، وذلك باعتبارها الدول���ة اإلقليمية ذات الثقل 
الس���كاني والوضعية االقتصادية السياسية المستقرة نسبياً؛ 
بالمقارن���ة ب���دول الجوار، في ظّل اس���تمرار إخف���اق الدولة 

الصومالية في تلك المنطقة)1).

السيد علي أبو فرحة: الفاعل الخارجي في الصومال.. طبيعته   (1(
ودوافعه وحدوده، القاهرة - التقرير االستراتيجي السنوي لمجلة 

البيان، اإلصدار السابع،1431ه�، ص 367.

ويتراوح األداء اإلثيوبي في منطقة القرن اإلفريقي وحوض 
النيل بين الدور العس���كري المباش���ر، كالحالة الصومالية، أو 
الدور السياسي الفاعل، كما في حالة جنوب السودان بوصفه 

حليفاً مؤثراً.
فمن ناحية؛ أمضى قادة الحركة الشعبية لتحرير السودان 
في أديس أبابا س���نوات ع���ّدة خالل مواجهته���ا مع حكومة 
الس���ودان األّم، وكذا وّفرت إثيوبيا الدعم العسكري لها، ومن 
ناحية ثانية؛ تحتضن أديس أباب���ا بعد االنفصال المفاوضات 
بين الس���ودان ودولة جنوب السودان لتسوية الخالفات بينهما، 
وبخاصة الخالفات الحدودية، باإلضافة إلى مشاركتها بقوات 
عسكرية لحماية الحدود بين السودان وجنوب السودان، حيث 

بلغت قوامها 860 فرداً بدالً من )2)300. 
التوازنات اإلقليمية:

أم���ا على صعيد التوازنات اإلقليمي���ة؛ فيُنتظر اضطالع 
المنتظم اإلقليمي المس���ّمى »هيئة اإليجاد«، وكذا »تجّمع دول 
ش���رق إفريقيا - EAC« الذي يضم كاًل من )كينيا، وأوغندا، 
وتنزاني���ا، ورواندا، وبروندي –  دول حوض النيل االس���توائي 
-) ف���ي حال انضمام جنوب الس���ودان له، وذل���ك في مقابل 
غي���اب مضّر لجامعة الدول العربية عن التفاعل بصورة مؤّثرة 
في قضايا المنطقة، وهو ما س���يؤّثر ف���ي المصالح المصرية 
والسودانية في المنطقة، وفي التوازن االستراتيجي في منطقة 

حوض النيل)3).
المح���ور الرابع: إقلي���م حوض النهر وش���رق إفريقيا )مباراة 

الفاعلين الدوليين):
إقليم حوض النيل وامتداده )منطقة القرن اإلفريقي) هو 
أحد النطاقات الجغرافية اإلفريقية ذات خريطة التش���ابكات 
اإلقليمي���ة المعق���دة، حيث يتع���دد الفاعل���ون الدوليون على 
المس���تويين اإلقليمي والدولي المعنّيي���ن بإقليم نهر النيل في 

 http://www.presssolidarity.net  :وكالة أنباء التضامن  (2(

السيد علي أبو فرحة: صراع سودانّي النيل بين ترتيب األوضاع   (3(
المصري  مركز  القاهرة:  المصرية،  المصالح  واعتبار  اإلقليمية 
 ،4 ص  2012م،  مايو  تحليالت،  باب  والمعلومات،  للدراسات 
والدراسة كاملة متاحة على الرابط اإللكتروني اآلتي للمركز بباب 

 asicenter.org :تحليالت
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مواقع عدة منه، منها )الس���ودان، وجنوب الس���ودان، وإثيوبيا، 
وإريتريا) لعدد من األجندات األمنية والسياسية واالقتصادية. 

التنافس )األمريكي البريطاني الفرنسي):
فعلى المس���توى الجيوسياس���ي والنفوذ التقليدي للقوى 
الكبرى؛ تَُع���د منطقة حوض نهر الني���ل وامتدادها )المتمثل 
في منطق���ة القرن اإلفريقي، وصوالً ألطراف اليمن بدرجة أو 
أخ���رى) موضوعاً للتنافس )األمريكي البريطاني الفرنس���ي)، 
والذي كان آخر مظاهره عقد مؤتمر لبحث المسألة الصومالية 

بلندن في فبراير من عام 2012م.
فعل���ى الرغم من أن الصومال ليس���ت من دول حوض 
الني���ل؛ فإن الترتيب���ات األمنية وتداعياته���ا على الصومال 
م���ن التأثير بمكان عل���ى مثيالتها في إقلي���م حوض النيل 
ودوله)1)، حي���ث ينهض هذا االهتمام في ض���وء كون إقليم 
حوض النيل وامتداده المتمثل في القرن اإلفريقي يش���رف 
بالكام���ل على البحر األحمر؛ ابتداًء م���ن المدخل الجنوبي 
عبر مضيق باب المندب، وحتى قناة الس���ويس، لكونه ممراً 
رئيس���اً للنفط الخليجي المتجه ألوروبا والواليات المتحدة، 
وممراً استراتيجياً ألي تحرك عسكري أيضاً لكلٍّ من أوروبا 

والواليات المتحدة.
لذا شهدت تلك المنطقة تحركات أمريكية استراتيجية 
إلعادة تمركز القوات األمريكية فيها، حيث نسقت الواليات 
المتح���دة مع بع���ض دول الحوض، منها إريتري���ا وإثيوبيا 
باإلضافة إلى جيبوتي الواقعة في منطقة القرن اإلفريقي، 
وذلك للموافقة على الس���ماح للطائرات األمريكية بالتحليق 
فوق أراضي تلك الدول، وتقديم معلومات عسكرية، والسماح 
للبحرية األمريكية بحرية الحركة قبالة ش���واطئها لضمان 
أمن البحر األحمر، والتنس���يق م���ع إثيوبيا لمواجهة تنامي 
نفوذ التنظيمات الموسومة باإلسالمية في الصومال، وهي 
القضية – قضية تنامي التنظيمات الموس���ومة باإلسالمية 

عاصم فتح الرحمن أحمد الحاج: الوجود العسكري األمريكي في   (1(
ومتاح عبر  اإللكترونية،  إفريقيا، مقال منشور بجريدة سودانيل 

الرابط اإللكتروني اآلتي:
-39-17-19-05-http://www.sudanile.com/2008
-02-2012-38503/10-47-08-24-05-2011-977/36

html (30.05-20-10-26/2012/9م).

- التي تَُعد مؤخراً محّدداً رئيس���اً في السياسة الخارجية 
األمريكية تجاه إفريقيا)2).

وآية ه���ذا االهتم���ام األمريكي، واتس���اقاً مع الرغبة 
األمريكية في الوجود العسكري للسيطرة على تلك المنطقة 
وامتدادها من جهة، وعدم تورطها في تدخل عسكري مباشر 
من جهة أخرى، اعتمدت الواليات المتحدة على التورط غير 
المباشر لحماية مصالحها االس���تراتيجية، وآخر الشواهد 
الداعم���ة لذلك أن تكون أوغندا – الدولة الفاعلة في إقليم 
حوض النيل - المحطة الثانية في الجولة اإلفريقية للوزيرة 
األمريكي���ة في أغس���طس 2012م، لتوّجه الش���كر للرئيس 
األوغندي يوري موسيفيني )القابض على مقاليد الحكم منذ 
س���نوات – وهو ما ينال من محّدد ترويج الديمقراطية في 
إفريقيا -) على المس���اعدة في استعادة النظام بالصومال، 
ومحاربة قوات حركة ش���باب المجاهدين المعارضة، حيث 
ش���ّكلت الق���وات األوغندية وحدات مق���ّدرة في قوة حفظ 

السالم التابعة لالتحاد اإلفريقي بها)3).
أما على مستوى ُسودانّي النيل؛ فلم يكن مستغرباً أن تكون 
دولة جنوب الس���ودان الوليدة هي المحطة الثالثة في الجولة 
اإلفريقية لوزيرة الخارجية األمريكية في أغس���طس 2012م، 
وه���ي الدولة ذات اإلمكانات النفطي���ة الضخمة، لتكون بذلك 
أكبر مس���ؤول أمريكي يزور الدول���ة الوليدة، وهو ما يمكن أن 
يُفهم - في أحد جوانبه - في ضوء دخول الصين بشكل واسع 
في مجال اس���تخراج النفط الس���وداني وإنتاجه، لتصبح أكبر 

منتج ومستورد للبترول السوداني)4).

ضمن  اإلفريقي«،  القرن  في  األمريكي  »الوجود  بعنوان  ندوة   (2(
فعاليات المنتدى الدوري لمركز الراصد للبحوث والعلوم، بتاريخ 
األحد الموافق 31 مايو 2009م، ومتاحة عبر الرابط اإللكتروني 

اآلتي:
http://www.arrasid.com/index.php/main/  

(2012/9/contents(30/21/index/4

www.edigear.com/detail/index.  (2012/9/20(  –  (3(
php?id=1139621

السيد علي أبو فرحة: التوجه األمريكي نحو إفريقيا - محددات   (4(
التقرير  في  مستجدة،  وقضايا  مستمرة  ومراجعات  ثابتة 
الفتاح  عبد  ونادية  قنصوه  صبحي  اإلفريقي،  االستراتيجي 
اإلفريقية،  والدراسات  البحوث  معهد   - القاهرة  )محرران)، 
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الصين ودول مجلس التعاون الخليجي:
في حي���ن تَُعد الصين والمملكة العربية الس���عودية على 
المس���توى الدولي، والس���ودان - بدرجة أقل - على المستوى 
اإلقليمي، من الش���ركاء التجاريين المميزي���ن إلثيوبياً)1)، أما 
بالنس���بة لكينيا فتعد الصي���ن والمملكة العربية الس���عودية 
واإلم���ارات العربي���ة المتحدة م���ن الش���ركاء المميزين على 
المس���توى الدولي، وأوغندا وتنزانيا على المستوى اإلقليمي، 
أما تنزانيا فشركاؤها األهم هم الصين والهند واإلمارات على 
المستوى الدولي، وعلى المس���توى اإلقليمي كينيا، باإلضافة 
لكون الصي���ن تَُعد من الدول المتصّدرة لالس���تثمار األجنبي 

المباشر في معظم دول حوض النيل.
وعلي���ه؛ يمكن أن تس���اهم كلٌّ من الصي���ن ودول مجلس 
التعاون الخليجي، وعلى رأس���هم السعودية واإلمارات والكويت 
)التي قّدمت دعماً لعدد من المش���روعات التنموية في بعض 
دول حوض النيل، ومنها إثيوبيا) بدور مهم في تنسيق المسألة 

النيلية وإدارتها مستقباًل)2).
التورط اإلسرائيلي في المسألة النيلية:

وفيما يتصل بالتورط اإلس���رائيلي في المس���ألة النيلية؛ 
فيتمثل ف���ي العالقات المؤّث���رة بينها وبين جنوب الس���ودان 
وأوغندا وكيني���ا وإثيوبيا، حيث تنهض عالق���ات )جوبا-  تل 
أبي���ب) كمؤث���ر أصيل في المس���ألة النيلي���ة، وخصوصاً في 
العالقات بين ُس���ودانّي النيل، ال س���يما مع الدور اإلسرائيلي 
في دعم انفصال الجنوب بالتمويل والتس���ليح ومساندته، وهي 
عالقات قديمة نس���بياً، يعود إرثه���ا لعام 1967م حينما رفض 
الجن���رال »جوزيف أونجا« )مؤس���س حركة التم���رد الجنوب 
سودانية تاريخياً) مشاركة جيش���ه في الحرب ضد إسرائيل، 

اإلصدار الثامن، ديسمبر 2012م، ص 349.

وفقاً لبيانات عام 2008م تعد ألمانيا المستورد األكبر لصادرات   (1(
إثيوبيا )11،8%)، السعودية )8،7%)، هولندا )8،6%)، الواليات 
الصين  إيطاليا )%6،1)،  )8،1%)، سويسرا )%7،7)،  المتحدة 
اإلثيوبية  الواردات  أما   ،(4،4( اليابان   ،(5،5( السودان   ،(%6(
فتأتي من الصين )16،2%)، السعودية )12%)، الهند )%8،7)، 

إيطاليا )6%)، اليابان )4،9%)، الواليات المتحدة )%4،5).

أميرة محمد عبد الحليم، مرجع سابق.  (2(

وكان تقدير الكيان اإلسرائيلي لموقفه دعوة »جولدا مائير« له 
لزيارة إس���رائيل، وتنظيم تدريب عسكري خاص له في جيش 

الدفاع اإلسرائيلي)3).
وهذه العالق���ات توطدت مع الثورة النفطية واكتش���اف 
اليورانيوم في تل���ك المنطقة، وتزايدت وتيرتها بعد االنفصال 
في ظّل ما تس���رب من أنباء حول عدد من اللقاءات المتبادلة 
بين مس���ؤولي البلدين، لتعضد ما كشفت عنه تقارير إخبارية 
من أن إسرائيل تدرس احتمال إرسال قوة شرطية لتندمج في 

نشاطات األمم المتحدة في جنوب السودان)4).
أما عالقاتها بأوغندا؛ فتعقد إسرائيل عدداً من مشاريع 
الري بمقاطع���ة »كاراموج���ا« بأوغندا، باإلضاف���ة لعالقات 
سياسية واقتصادية مميزة، حيث إنه وإّبان زيارة وزير خارجية 
إسرائيل »أفيجدور ليبرمان« في سبتمبر 2009م ألوغندا دعا 
الرئيس األوغندي »موس���يفيني« المس���تثمرين اإلسرائيليين 

لزيارة بالده)5).
أما عالقات )أديس أبابا -  تل أبيب)؛ فتتجسد مظاهرها 
في االستثمارات المائية اإلسرائيلية في إثيوبيا، والتي كان آخرها 
إعالن إس���ناد توزيع الكهرباء التي تنتجها إثيوبيا، ومنها الطاقة 

الكهرومائية التي تتصل بسّد النهضة، لشركة إسرائيلية)6).
إن تعّق���د ش���بكة المتورطين الدوليي���ن واإلقليميين في 
المس���ألة النيلية يدف���ع الموقف بصيغت���ه الراهنة لمزيد من 
التعقيد، وهو تعّقد الخريطة الذي يتطلب إعادة صياغة األداء 
المصري والسوداني في إقليم نهر النيل؛ ليتسم بالتعقيد الذي 
يتناس���ب وطبيعة الموقف على المس���توى اآلني والمتوس���ط 

والبعيد - كما سيرد الحقاً -.

السودان، موقع شبكة  انفصال جنوب  داود: من مخاطر  مجدي   (3(
األلوكة الثقافية، 2011/11/27م.

 -  /36288/http://www.alukah.net/Culture/0
)2012/4/24م).

جريدة البيان اإلماراتية، 2012/4/20م.  (4(

تحركات إسرائيلية للضغط على عمق مصر االستراتيجي، جريدة   (5(
الحياة اللندنية، 31 أكتوبر 2009م.

العربي  القدس  جريدة  العالقة،  القضايا  من  الهلباوي:  كمال   (6(
اليومية، 31 مايو 2013م. 

http://www.alquds.co.uk/?p=49684  /6/2013م).   
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سياسية

المحور الخامس: أداء الفاعل المصري والس���وداني بين عجز 
السياسة وغياب االقتصاد:

يتمث���ل أداء الفاعل المصري والس���وداني من المس���ألة 
النيلية في عدة مظاهر قانونية وسياسية، أهمها:

- استمرار الموقف المصري السوداني التفاوضي الرافض 
لالتفاقية اإلطارية المزمعة وفقاً للعرض السالف، وهو موقف 
تدفع مصر والسودان بقانونيته)1)، إال أن هذا الموقف القانوني 
لم يصاحبه بلورة أداء سياس���ي مؤّثر يعّضده، في ضوء اختفاء 
كثير من أدوات الفعل المصري في إفريقيا العتبارات سياسية 
أو لتجاوزه���ا تاريخي���اً، كتراجع دور ش���ركات القطاع العام 
المصري، وبخاصة »ش���ركة النصر للتصدير واالستيراد« في 
تدعيم العالقات االقتصادية بالعديد من بلدان إفريقيا لتدهور 

الوضع الداخلي المصري وقطاعه العام.
- وكذا تدهور اإلدراك المص���ري إلفريقيا في العقدين 

األخيرين.
- أو لدخ���ول العبي���ن إقليميين ودوليي���ن جدد في تلك 

المساحة الشاغرة.
نتج عن ذل���ك ضعف الدور المصري والس���وداني، وآية 
ذلك إدارة ملف انفصال جنوب الس���ودان ومفاوضاته برعاية 
منظمة اإليج���اد بعيداً عن الحضور المص���ري من ناحية، أو 
التج���اوز التاريخي ألدوات سياس���ية مصري���ة أخرى، كدعم 
حركات التحرر الوطني، وهو ما يمكن االستعاضة عنه بالتوسع 
المصري في المش���اركة في قوات حفظ الس���الم في إفريقيا 

بشكل قوي ومؤّثر)2).
مصر والسودان.. العالقات الثنائية ودورها:

ج���اء األداء المص���ري الس���وداني فاتراً على مس���توى 
العالقات الثنائية في إقليم حوض النيل، وجامداً على المستوى 
الجماع���ي في إط���ار اإلقليم، فما زال���ت العالقات المصرية 

محمد شوقي عبد العال: مشروع سّد النهضة في ضوء الوضع   (1(
2013م،   يونيو   5 الدولية،  السياسة  دورية  النيل،  لنهر  القانوني 

http://www.qiraatafrican.com/view/?q=1270

الشئون  مجلة  النيل!!،  مياه  أزمة  الدين:  نصر  أحمد  إبراهيم   (2(
اإلفريقية، القاهرة: معهد البحوث والدراسات اإلفريقية، المجلد 

األول، العدد األول، يناير 2013م، ص 181.

السودانية تش���هد عثرة على الرغم من اإلش���ارات اإليجابية 
لتطوير العالقات المصرية الس���ودانية في أعقاب »ثورة يناير 
المصري���ة«، والحديث عن تفعيل »اتفاقي���ة الحريات األربع«، 
و »التعاون الزراعي واالس���تثماري«، و »التب���ادل التجاري«، و 
»المش���روعات المش���تركة في مجال الطرق«، وأخيراً »تنسيق 
المواقف بش���أن مياه الني���ل«، إال أنه لم تح���دث نقلة نوعية 
على مس���توى تلك العالقات ذات األولوي���ة المهمة، إذ تتطور 
ببطء، وآية ذلك ما تم اإلعالن عنه إّبان تبادل الزيارات رفيعة 
المستوى بين البلدين؛ من أنه سيتم خالل شهر سبتمبر 2012م 
افتت���اح الطريق البري على الضفة الش���رقية لنهر النيل الذي 
يربط بين مصر والس���ودان عن طريق معبر تجاري، لكن هذا 

االفتتاح تأّجل عدة مرات)3).
مصر ودول حوض النيل:

أما على مس���توى العالقات االقتصادية بين مصر ودول 
حوض النيل؛ فيتضح أن إجمالي قيمة الصادرات لدول حوض 
النيل مجتمعة بلغ 6,16 مليارات جنيه عام 2011م، مقابل 6,48 
مليارات جنيه عام 2010م، بنسبة انخفاض قدرها 4،9%، بينما 
بلغ إجمالي قيمة الواردات م���ن دول حوض النيل 2,46 مليار 
جنيه عام 2011م، مقابل 1,53 مليار جنيه عام 2010م، بنسبة 

زيادة قدرها %60,4.
وقد جاءت السودان في المرتبة األولى للصادرات عامي 
2010م و 2011م، حي���ث بلغ���ت قيمته���ا 3,20 مليارات جنيه 
بنس���بة 52% عام 2011م، مقابل 3,85 مليارات جنيه بنس���بة 
59,3% عام 2010م من إجمالي الصادرات، والمرتبة الثانية في 
الواردات في العامين نفس���يهما، حيث بلغت 0,16 مليار جنيه، 
بنسبة 6,5% عام 2011م، مقابل 0,23 مليار جنيه بنسبة %15,3 

عام 2010م من إجمالي الواردات. 
في حين حلّت كينيا في المرتب���ة الثانية في الصادرات، 
حي���ث بلغت قيمة الصادرات المصرية لكينيا 1,38 مليار جنيه 

في  قراءة  السوداني..  المصري  التعاون  فرحة:  أبو  علي  السيد   (3(
ضوء خبرة مضطربة ومستقبل منظور، القاهرة: مركز المصري 
 ،2 تحليالت، سبتمبر 2012م، ص  باب  والمعلومات،  للدراسات 
للمركز،  اآلتي  اإللكتروني  الرابط  على  متاحة  كاملة  والدراسة 

asicenter.org  :بباب تحليالت
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بنس���بة 23,3% عام 2011م، مقابل 1,42 مليار جنيه بنس���بة 
21,9% عام 2010م من إجمالي الصادرات، في حين حلّت في 
المرتبة األولى عن العامين نفسيهما، حيث بلغت قيمتها %2,01 
مليار جنيه بنسبة 81,7% عام 2011م، مقابل 1,17 مليار جنيه 

بنسبة 76,2% عام 2010م من إجمالي الواردات)1).
هذه األرقام متواضعة في الغاية في مجملها، س���واء على 
مستوى عدد الدول أو مستوى القيمة النقدية، حيث ال تتجاوز 
أي منه���ا بضعة ماليين من ال���دوالرات إذا ما قورنت بفاتورة 
التب���ادل التجاري المص���ري البالغة 150 ملي���ار جنيه تقريباً 
للصادرات المصرية، مقابل 358 مليار جنيه للواردات في تلك 

الفترة)2).
وعلي���ه؛ ف���إن تواض���ع األداء المصري على المس���توى 
السياس���ي واالقتصادي الثنائي والجماعي يستوجب أن يتجه 
الفاعل المصري والسوداني إلى بذل مزيد من الجهود لتجاوز 
عثرات الحوض المتراكمة، وتطوير مدخل شامل مغاير إلدارة 

التنمية في إقليم حوض نهر النيل.
الخاتمة: المسألة النيلية بين مسارات الواقع وخطة عمل 

للمستقبل:
أوالً: مسارات األوضاع ومآالتها في مسألة نهر النيل:

بالنظ���ر لطبيعة الموق���ف الراهن المتصل بإنش���اءات 
س���ّد النهض���ة، والتي تصاع���دت حدتها في نهاي���ة مايو من 
الع���ام الحال���ي 2013م، بعد إعالن إثيوبيا الب���دء في تحويل 
مجرى النيل األزرق في طور االس���تعدادات للش���روع في بناء 
س���ّد النهضة، وما تال ذلك من ص���دور تقرير اللجنة الثالثية 
الفنية المش���ّكلة لدراسة ذلك السّد وتقييمه)3)، حيث أكدت أن 

النيل  ودول حوض  بين مصر  التجاري  »التبادل  السنوية  النشرة   (1(
العامة  للتعبئة  المركزي  الجهاز  عن  الصادرة  2011م«  عام 
واإلحصاء، جمهورية مصر العربية، والصادر يوم الثالثاء الموافق 
2012/12/4م، المنشور على موقع وزارة الخارجية المصرية عبر 

الرابط اآلتي:
http://www.mfa.gov.eg/MFANews/  

NewsEnglish/Documents

http://digital.ahram.org.eg/articles. انظر:    (2(
aspx?Serial=619750&eid=106 (5/2013/6م).

إثيوبيا ومصر  الثالثية: هي لجنة فنية تشّكلت بمشاركة  اللجنة   (3(
والسودان، باإلضافة إلى أربعة خبراء عالميين متخصصين في 

معظم الدراس���ات والتصميمات المقّدمة من الجانب اإلثيوبي 
بها قصور في منهجية عمل تلك الدراس���ات، والتي تحتاج إلى 
تحديث بعض منها لكونها قديمة، باإلضافة إلى أن التقرير قد 
أوصى بأهمية وجود احتياطات إنش���ائية تسمح بتوفير الحد 
األدنى من احتياجات دولتي المصّب من المياه تحت الظروف 
الطارئ���ة، والتي لم يت���م توضيحها في الدراس���ات اإلثيوبية 
والتصميمات المقّدمة للجنة، وإش���ارته إلى عدم وجود تحليل 
اقتصادي من واقع الدراس���ات المقّدمة من الجانب اإلثيوبي 
فيم���ا يخص الس���ّد وارتفاعه، والق���درة التصميمية لمحطة 
الكهرباء، وغيرها من النتائج المتضمنة في التقرير من ناحية.
وبالنظ���ر لطبيعة تحوالت الموقف على األرض من ناحية 
أخرى، في ضوء ما تناولته وسائل اإلعالم عن تراجع السودان 
– وبش���كل مفاجئ وسري وفردي - عن قرار تجميد المشاركة 
في مشروعات مبادرة حوض النيل، وبدء العودة لدفع أقساطها 
ومس���اهماتها الس���نوية، مع احتمال أن توقع عل���ى »اتفاقية 
عنتيبي« اإلطاري���ة، وذلك تحت ضغوط إثيوبية الس���تقطاب 
الس���ودان، وتفكيك التكت���ل المصري الس���واداني، وإضعاف 
الموقف المصري المتمسك بقرار تجميد أنشطته، وعدم دفع 
المساهمات بمشروعات مبادرة حوض النيل من جهة، وتداول 
وس���ائل اإلعالم أخبار عن اتخاذ دولتي أوغندا وتنزانيا قراراً 

ببناء سدود مائية جديدة إلنتاج الكهرباء)4). 
بالنظ���ر إلى تل���ك التطورات في ملف مي���اه النيل يمكن 

الوقوف على عدد من الحقائق:
1 - أن الشريك اإلثيوبي في حوض النيل أضحى يتصدر 
قائمة الفعل في ضوء تشابكاته اإلقليمية والدولية المؤّثرة، في 
مقابل فاعل مصري مضطرب، وما زال عاجزاً عن تطوير أدائه 

مجال عملها، وبدأت أعمالها في عام 2012م، وانتهت من عملها 
بإعداد تقرير نهائي بعد 6 اجتماعات و 4 زيارات لموقع السّد، 
للحكومات  التقرير  ورفعت  النهائي،  تقريرها  مؤخراً  وأعلنت 
الثالث المعنية، لتحديد ما سيتم عمله مستقباًل وكيفية التعاطي 

مع نتائج التقرير.

النهضة:  لسّد  النهائي  الثالثية  اللجنة  تقرير  فرحات:  إسالم   (4(
التصميمات اإلثيوبية للسّد قاصرة، والسودان يتراجع عن تجميع 
مشاركته في اتفاقية حوض النيل، جريدة األهرام، العدد 46202، 

5 يونيو 2013م.
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وتفعيل قدراته في تلك المنطقة.
2 - تعدد الفاعلين اإلقليمين والدوليين في تلك المنطقة، 
منه���ا الواليات المتحدة والصين وفرنس���ا وإس���رائيل، ودول 

الخليج العربي وبخاصة السعودية واإلمارات.
3 - أن ضعف التش���بيك االقتصادي والسياسي بين دول 
حوض النيل يفتح العديد من الخيارات الخارجية للتش���بيك، 

والتي تنال من مصالح طرف أو آخر من أطرافه.
4 - تعدد مداخل التش���بيك المصري بحوض النيل على 
المستوى السياسي واالقتصادي والثقافي والتعليمي، بيد أنها 
المداخل التي تتطلب إعادة صياغة لبعض منها، وتفعيل بعض 

آخر، وتوسعة الباقي.
ثانياً: خطة عمل للفاعل المصري والسوداني: 

على ضوء ما سبق عرضه بشأن المسألة النيلية؛ نرى 
أن تتجه خطة العمل المصرية والسودانية إلى إعادة النظر 
إلقليم نهر النيل في ضوء نظ���رة كلية تتجاوز ملف المياه، 
س���واء على مس���توى العالقات البينية بينهما من جهة، أو 
عالقاتهم���ا ببقية دول الحوض من ناحي���ة أخرى، وتتعداه 
إل���ى االعتبارات االقتصادي���ة والسياس���ية واالجتماعية، 
والتشبيك اإلقليمي، وخريطة الفاعلين الدوليين المتورطين 

في المنطقة.
وتس���تند في بعده���ا الجماع���ي الخارجي على 
إمكانية االس���تفادة من التنس���يق العربي بش���أن أي 
من ملفات حوض نهر النيل االقتصادية والسياس���ية 
عوضاً عن عالقات ثنائية لكّل طرف عربي على حدة، 
وذلك لتقييد أداء الفاعل اإلسرائيلي في تلك المنطقة 
على المستوى االقتصادي التنموي في األساس وكذا 

السياسي.
أما في بعدها الدولي؛ فتستند على ضرورة تنسيق 
المواق���ف مع الصين بوصفه���ا المتورط االقتصادي 

األكبر في إقليم حوض نهر النيل مؤخراً)1).

أيمن السيد عبد الوهاب: تقرير عن أعمال المائدة المستديرة   (1(
مجلة  نظمتها  والتي  العمل؟)،  ما  النيل..  مياه  وقضية  )مصر 
السياسة الدولية، وشارك فيها عدد من المسؤولين والخبراء، وهم 
د. نصر عالم - وزير الري والموارد المائية األسبق، د. السيد 

أما فيم���ا يتصل بالبع���د الجماع���ي الداخلي 
إلقليم حوض نهر النيل والقرن اإلفريقي والبحيرات 
العظمي؛ فيتمثل في ضرورة تفكيك سياسة المحاور 
المتقابلة الراهنة بين دول���ه، وهي الفرصة التي قد 
تكون متاحة من خالل االنضمام لالتفاقية اإلطارية، 
والمشاركة بصورة واسعة مباشرة أو غير مباشرة في 
مختلف األنش���طة التنموية في اإلقليم، وكذا التوسع 
في مس���ألة قوات حفظ الس���الم المصرية في دول 
الح���وض التي تعاني اضطراب���ات، وذلك عبر مظلة 

األمم المتحدة واالتحاد اإلفريقي.
أما على المس���توى الثنائي؛ فم���ن المهم تطوير 
العالق���ات، وبخاصة الثقافية واالقتصادية، مع بلدان 
الحوض، عبر التوس���ع في نشاط االستثمار األجنبي 
المباش���ر في تلك البلدان، وكذا التبادل العلمي بين 

دول الحوض، وإنشاء فروع للجامعات المصرية بها.
وأخيراً:

إن التعاطي مع ملف س���ّد النهض���ة دون النظر 
إلرث سنوات من االنعزال المصري عن إفريقيا، وهو 
اإلرث الذي أوج���د واقعاً مغايراً على األرض، وترتب 
عليه ظهور فاعلين إقليميين ودوليين متورطين بشكل 
قوي ومؤّثر في حوض نهر النيل، ال يَُعد بحال المدخل 
المالئم للتعاطي مع المس���ألة النيلية، وخصوصاً أن 
هذا اإلرث المصطنع لن يتالش���ى باختزال مس���ألة 
نهر النيل في ملف المي���اه، وإنما ببناء منظور جديد 
للعالق���ات م���ع دول الحوض، يعتمد عل���ى الدخول 
المباش���ر والرئيس في عالقات قوية متنوعة مع تلك 
الدول، والبحث عن مس���احات جدي���دة للحركة في 

حوض النيل.

فليفل- العميد األسبق لمعهد البحوث والدراسات اإلفريقية، أ. 
هاني رسالن- رئيس وحدة دراسات السودان وحوض النيل بمركز 
األهرام للدراسات السياسية واالستراتيجية، أ. حلمي شعراوي - 
المدير السابق لمركز البحوث العربية واإلفريقية، وآخرون، ومتاح 

تقرير عنها على الرابط اآلتي:
http://www.qiraatafrican.com/view/?q=1271
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مة متخصصة في شؤون القارة اإلفريقية ثقافية فصلية محكَّ

أ. محمد البشير أحمد موسى *

تمهيد:
دول���ة  الوس���طى  إفريقي���ا 
حبيس���ة، تق���ع في قل���ب القارة 
اإلفريقية، تحّدها تش���اد شماالً، 
والس���ودان ش���رقاً، والكونغو والكونغو كينشاس���ا في 

الجنوب، والكاميرون في الغرب.
تترواح نسبة المسلمين فيها ما بين 17 - 20% من 
إجمالي عدد الس���كان البالغ عددهم )4.400.000)، 
ويتوزع المس���لمون في عدد م���ن المدن والمحافظات 
الرئيس���ة، أهمها العاصمة بانج���ي، ومدينة بيربرتي، 

ومدينة إنديلي في الشمال.
وتوجد النس���بة األكبر منهم في شمال البالد في 
جهة حدود تشاد والسودان، حيث نشأت هناك سلطنة 
إسالمية في نهاية القرن السابع عشر الميالدي، حيث 
ن���زح عدد من س���الطين مملكة باجرمي اإلس���المية 
في جنوب تش���اد بعد س���قوط مملكتهم إلى المنطقة 
الشمالية من إفريقيا الوسطى، وبخاصة مدينة إنديلي، 
فس���اهموا بشكل كبير في نشر اإلسالم وسط الوثنين 
هناك امتداداً لدورهم السابق في أسلمة جنوب تشاد، 
كما كان لسلطنة دارفور اإلسالمية أثر كبير في أسلمة 

الجزء المتاخم للحدود السودانية األفروسطية.
وأدت الهج���رات التي صاحب���ت الحروب األهلية 
في تش���اد إلى دفع أعداد كبيرة من القبائل التشادية 
إل���ى الهجرة إلى إفريقيا الوس���طى، مما س���اهم في 

نش���ر اإلس���الم بصورة كبيرة في عدد من أهم المدن 
األفروس���طية، وأكبرها العاصمة بانج���ي، حيث بنوا 
عدداً كبيراً من المساجد والزوايا والخالوي القرآنية.

إال أن المس���لمين الذين يشّكلون 20% من مجموع 
الس���كان تغلب عليهم األمّية، لعزوف ع���دد من أبناء 
المس���لمين عن االلتحاق بالتعليم الحكومي، وقلّة منهم 
ال تستطيع مواصلة الدراسة الجامعية لقلّة ذات اليد، 
وعدم وجود عائل ينفق عليهم، مع أن الرس���وم زهيدة 
جداً مقارنة بالدول المجاورة، مما يتطلب دراسة هذا 
األمر من قبل المنظمات الخيرية اإلس���المية والدول 
اإلسالمية للمساهمة لرفع المستوى التعليمي والوعي 

الديني لدى المسلمين هناك.
األحداث األخيرة وتداعياتها على المسلمين:

بدأت األحداث األخيرة في 10 ديس���مبر 2012م، 
ويرجع سببها الرئيس إلى عام 2008م لّما نشبت مشكلة 
بين الرئيس فرانسوا بوزيزيه وجنوده )المرتزقة) الذين 
ساعدوه في االستيالء على السلطة في 2003/05/15م 
إلسقاط الرئيس الراحل باتاسيه، وهؤالء متفرقون من 

حيث االنتماءات القبلية والمناطقية وكذلك األديان.
ومم���ا يُذكر أن هناك قبيلتين كبيرتين تقطنان في 

الصراع في إفريقيا الوسطى.. أسبابه 
وتداعياته على المسلمين

)*)  باحث في الدراسات القانونية واإلفريقية - تشاد.
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منطقتي الشمال الش���رقي من البالد، وهما: »رونغا« 
الت���ي يعود الفضل إليها بعد الله عز وجل في الحفاظ 
على الس���لطنة اإلس���المية في ش���مال البالد، حيث 
عاصمة الس���لطنة »إنديلي«، ولها وجود قوي في داخل 
الدولة من حيث الكوادر المسلمة، أما القبيلة األخرى 
فهي: »ُقوال«، وهي أيضاً من القبائل الشمالية التي لها 
عدد من الكوادر المس���لمة في الدولة، ومن بينهم عدد 
من الثوار الحاليين الذي تسلّموا الحكم في »بانجي«.

وقد اعتمدت الحكومة على سياس���ة »فّرق تسد« 
في تعاملها مع أبناء الش���مال الشرقي، فأثارت الفتنة 
بين القبيلتين إلش���غالهما ع���ن المطالبة بحقوق أهل 
الشمال من تقاس���م الثروة، والمشاركة السياسية في 
الحك���م، والتنمية المفقودة نهائي���اً في هذه المناطق، 
مما أش���عل بينهما صراعاً دموياً، راح ضحيته عشرات 
اآلالف من القبيلتي���ن، وزاد الطين بلّة دخول عناصر 
من »جيش الرب« األفرووسطي، باإلضافة إلى أطياف 
من المعارضة السودانية والتشادية في منطقة المثلث 
)إفريقيا الوسطى – تشاد - السودان)، وهي من أكثر 
المناط���ق لهيباً، حيث تتردد عليه���ا أحياناً المعارضة 
المسلحة لحكومة جنوب السودان، باإلضافة إلى وجود 
كثيف للثوار التش���اديين، ونزح إليها في اآلونة األخيرة 
مجموعات من الحركات المسلحة من شمال مالي بعد 

دخول القوات الغربية إلى شمال مالي. 
وبعد فقدان عش���رات اآلالف ما بين جريح وقتيل 
توصل���ت القبيلتان إل���ى اتفاق بينهم���ا لوقف القتال، 
وشّكلتا مجموعتين ثوريتين مع القبائل األخرى المقيمة 
في ه���ذه المنطقة، وصّبا جام غضبهما على الحكومة 
والجيش النظامي، فاس���تمرت الح���رب بين الحكومة 
وهاتي���ن المجموعتي���ن، إال أن الحكومة اس���تطاعت 
توقيع اتفاقية سالم مع إحدى الجبهتين بشروط، ومن 
بينها مطلب أس���اس للتحالف، وهو تنفيذ الوعود التي 
قطعتها الحكومة على نفس���ها في السنوات الماضية 
بتسديد المستحقات المالية للجنود التابعين للحركات 
المعارضة، ودمج هؤالء الجن���ود في الجيش الوطني، 

وإطالق سراح المعتقلين من العسكريين وغيرهم.
غير أن الحكومة لم تس���تجب لهذه المطالب، ولم 
تف بما تّم االتفاق عليه في اتفاقية ليبرافيل، مما أدخل 
المنطقة في صراع مفتوح على كّل الجبهات، فاتحّدت 
الجبهتان في حركة واحدة س���ّمت نفسها ب� »سيليكا«، 
أي )العقد) بلغة السنغو المحلية، أي تعاقدوا وتعاهدوا 
إلس���قاط الحكومة المركزية في »بانجي«، وبناًء على 
ه���ذه الوحدة وجدوا دعماً قوياً بالعتاد والس���الح من 
متمردي كلٍّ من دولة جنوب السودان، ومتمردي تشاد، 
على أن تضمن الحركة الوليدة بعد وصولها إلى س���ّدة 
الحك���م دعم الحركتي���ن بالمقابل ف���ي صراعهما مع 

حكومتيهما المركزيتين بناًء على تعاهد بينهما.
تركيبة الثوار القبلية والمناطقية وأثرها في إس���قاط 

حكومة »بوزيزيه«: 
تعيش في إفريقيا الوس���طى عدد م���ن القبائل، 
منه���ا قبائل مش���تركة بين عدد من ال���دول، ومن بين 
هذه القبائل قبائل الش���مال التي اعتنقت اإلسالم في 
القرن الثالث عشر الميالدي، من بينها قبيلة »الرونغا«، 
ويتمرك���زن في منطق���ة »إنديلي« عاصمة الش���مال، 
وكذلك قبيلة »فاكاقا«، ويتمركزون في عاصمة الشمال 
الش���رقي مدينة »براو«، وهي من أكب���ر المدن الغنية 

باأللماس والذهب. 
وهن���اك مجموعات من المس���لمين الذين وفدوا 
إلى هذه المناطق في القرن الثامن عش���ر والتاس���ع 
عش���ر لعدد من العوامل، وساهموا في استقالل البلد 
من االس���تعمار الفرنس���ي في عام 1960م، باإلضافة 
إلى وجود بعض القبائل المس���لمة من غرب إفريقيا، 
مم���ن قدموا بدواع���ي الذهاب إلى الحّج فاس���تقروا 
في إفريقيا الوس���طى، وخصوصاً من قبيلتي الهوسا 
والفالتا، ويش���ّكلون النسبة األعلى في الحدود الغربية 

الجنوبية إلفريقيا الوسطى مع دولة الكاميرون.
وقد وج���دت معظم هذه القبائ���ل والمجموعات 
اإلثنية المسلمة تهميشاً من الّنخب الحاكمة للبالد منذ 
االس���تقالل، بل قبل االستقالل في أثناء اتخاذ فرنسا 
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األطراف الخارجية )تشاد، وفرنسا، وأمريكا)، فاستقر 
الرأي على منح مهلة أخرى للرئيس لعلّها تس���اهم في 
إعداد الّنخب���ة الجديدة التي تحك���م البالد، وضمان 
حصة كّل طرف، فاتفقوا على عقد »مؤتمر ليبرافيل«، 
ومن أهم بنوده تسليم رئاسة الحكومة للمعارض نيكوال 
تش���انغاي، وهو من أكثر المحامين شهرة في الدولة، 
وكان يترأس مكتب حقوق اإلنسان مدة، كما أنه رئيس 

ألكبر األحزاب المعارضة في البالد.
ظالل مؤتمر ليبرافيل على المصالحة الوطنية:

ُعق���د مؤتمر المصالحة ف���ي العاصمة الجابونية 
ليبرافيل ف���ي 2013/1/11م، ومن أه���م البنود التي 

اتفقوا عليها:
- اختيار رئيس الوزراء من المعارضة الديمقراطية 

المدنية.
- يُس���لّم منصب وزير الدفاع للمعارضة المسلحة 

»سيلكا«.
- الحكومة التي ستُش���ّكل ال ب���د أن تضم جميع 
أطي���اف المجتمع األفرووس���طي ومكوناته، بمن فيهم 
زعم���اء األديان الممثلة في البلد والمعترف بها، وهي: 
النصرانية )الكاثوليك، والبروتس���تانت)، واإلس���الم، 
باإلضاف���ة إلى المعارض���ة المدني���ة، ومجموعة من 

أعضاء حكومة بوزيزيه، باإلضافة إلى الثوار.
- مدة هذه الحكومة اثني عش���ر ش���هراً، بعدها 
يُنتخب مجلس برلمان يشرف على االنتخابات الرئاسية  

المقترح إقامتها في عام 2016م.
- أن ال يترش���ح الرئيس بوزيزيه لفترة رئاس���ية 
جديدة؛ ألنه حس���ب الدس���تور المعمول ال يسمح له 

بترشيح نفسه أكثر من مرتين.
- عدم إشعال النعرات القبلية في أوساط الشعب، 

المسلمين وغيرهم. 
وقد مّث���ل المعارضة في هذه المفاوضات الزعيم 
الحالي للمعارضة ميش���يل اندوتوجي���ا، والذي توّلى 
الس���لطة بعد هروب بوزيزيه، وهو من أبناء المسلمين 
في ش���مال الب���الد، وكان قنصاًل إلفريقيا الوس���طى 

لسياس���ة »المناطق المقفلة«، ومنعها المس���لمين من 
االتجاه نح���و الجنوب حيث موطن الوثنيين ومن بينهم 
األقزام، فأصبح هذا التهميش ُعرفاً وسياس���ة مّتبعة 
لدى الحكوم���ات المتعاقبة، بل وص���ل األمر في أيام 
الرئيس الراحل باتاسيه بشّن حمالت منظمة لتصفية 
الوجود اإلسالمي، س���واء في الحكومة أو في الحياة 
العامة، حيث يس���يطرون على التج���ارة، مما أوقعهم 
في عدد من المصادم���ات التي راح ضحيتها عدد من 
المس���لمين، وهي إحدى األسباب التي دفعت الحكومة 
التشادية إلى مساعدة الرئيس السابق بوزيزيه للوصول 
إلى س���ّدة الحكم وفرار باتاس���يه إلى الجابون، وبعد 
عودته بعام وفق اتفاقية س���الم توف���ي في العاصمة 

»بانجي«.
إال أن بوزيزيه لم يس���تفد من الدروس الس���ابقة، 
فس���اهمت حكومته في تأجيج الص���راع الديني مرة 
أخرى باعتباره قّس���اً س���ابقاً، ودفع بقواته لالعتداء 
على ممتلكات المس���لمين، ولعل أش���هر تلك الحوادث 
م���ا جرى في ع���ام 2010م، وراح ضحيتها المئات من 
المسلمين وغيرهم، مما اضطر الحكومة التشادية إلى 
إرسال وزير الدفاع حينها إلرسال رسالة مبطنة لوقف 

االعتداءات أو الرحيل.
وفي أواخر عام 2012م، تحديداً في شهر أكتوبر، 
بدأت الق���وات التش���ادية المتمركزة ف���ي العاصمة 
»بانجي« لحماية القصر الجمهوري والمنشآت الرئيسة 
ف���ي الخروج م���ن إفريقيا الوس���طى، فاتحة المجال 
لحرك���ة المعارضة بالوصول إلى س���ّدة الحكم، تحت 
قاعدة »بيدي ال بيد عم���رو«، حيث الحظت الحكومة 
التشادية التذّمر الش���ديد لدى كّل أطياف المعارضة 
والشعب - المسلمين وغيرهم - من األوضاع المعيشية 
الصعب���ة، مع أن إفريقيا الوس���طى م���ن أغنى الدول 
اإلفريقية بالمعادن والمياه، فتحركت قوات المعارضة 
بناًء على هذه اإلش���ارة من الحكومة التش���ادية صوب 
العاصم���ة، وأوقفتهم الحكومة التش���ادية في منطقة 
»بوالي« على بعد 60كم2، لحين عقد المس���اومات بين 
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سياسية

في والية نياال بغرب الس���ودان، ومن هناك انضم إلى 
المعارضة المتمركزة في الحدود الس���ودانية التشادية 
من���ذ  عام 2008م، حيث انضم إليهم في وقت متأخر، 

وذلك له دالالت معينة!
وكان من ضم���ن أهم البنود الت���ي ُطرحت ألول 
مرة بن���د يتعلق بأن يكون لإلس���الم مكان���ة حقيقية 
بي���ن األديان المعترف به���ا في الدول���ة، وأن يُحتفل 
رس���مياً بعيدي األضح���ى والفط���ر، ويُدرجان ضمن 
أعياد الدولة الرس���مية، وع���دم التعرض أو اضطهاد 
المس���لمين، وخصوصاً فيما يتعلق باألوراق الثبوتية، 
حيث لم يكن الحصول على الجواز في الس���ابق متاحاً 
إال بمرور األوراق الرس���مية وطلب اس���تخراج الجواز 
على لجنة عليا في القص���ر الجمهوري بعضوية وزير 
الداخلي���ة واألمي���ن العام واالس���تخبارات، باإلضافة 
إلى أحد القساوس���ة المعّين مستشاراً أميناً في هذه 
اللجنة، وإلغاء هذه اإلجراءات العس���يرة المتعنتة في 
اس���تخراج األوراق الثبوتية كان من ضمن الش���روط 
األساس���ية للمفاوضات، والتي وافقت عليها الحكومة 
الس���ابقة بقيادة بوزيزيه، كان الش���خص الذي اقترح 
هذه المقترحات ضمن وفد »س���يليكا«، وكان ش���ديد 
التمس���ك بها، هو المدعو/ حسن عثمان، أحد قيادات 
المس���لمين، وأحد الكوادر العلمية المهمة في إفريقيا 
الوسطى، حيث يحمل درجة الماجستير في االقتصاد 
من جامعة بانجي، لكن هذا القيادي المس���لم اختفى 
بعد انتهاء المفاوضات في ظروف غامضة، وال يُعرف 

مصيره حتى اآلن!
ولعل هذه الخطوات من ِقَبل المسلمين المشاركين 
في الثورة، وإصرارهم على إدراج مطالبهم األساس���ية 
من الحريات والحقوق األساسية ضمن بنود االتفاقية، 
أزعج���ت الدوائر الغربية، ومن بينها راعي الكنيس���ة 
الكاثوليكية البابا فرنسيس األول الذي دعا إلى »وقف 
فوري ألعمال العنف والنهب«، كتصريح علني هو األول 
من نوعه من راعي الكنيسة بعد تسلّمه منصب البابوية، 
علماً أن معظم رؤساء إفريقيا الوسطى من القساوسة، 

ب���ل إن كثيراً من الوزراء م���ن المتدينين الذين ينتمون 
لعدد من المذاهب النصرانية، ومثال ذلك وزير المالية 
السابق الذي وّظف إمكانيات وزارة المالية لبناء أضخم 
كنيسة في وسط حي شعبي في العاصمة بانجي، وكذا 
الحال بالنس���بة لكثير من كوادر الدولة، حيث تخرجوا 

في المدارس الكنسية والمعاهد الالهوتية.
ومن الذين ش���اركوا في المفاوضات، وفي قيادة 
الثورة والهج���وم األخيرة على العاصم���ة »بانجي«، 
قياديان من المس���لمين يترأسان المجموعتين اللتين 
س���بق ذكرهما، وهما محمد موسى دفان ونور الدين 
آدم)1)، وفصائلهما ليس���ت تابعة لمجموعة »العقد« 
)سيليكا)، حيث دخال المفاوضات مستقلين، وحضرا 

ضمن أطياف المعارضة العسكرية والمدنية.
هذا، وقد تم تشكيل الحكومة المؤقتة قبل يومين 
من 28 وزيراً، بمن فيهم وزراء الدولة، وأسندت ألول 
مرة في تاريخ الدولة 14 وزارة للمسلمين، باإلضافة 
إلى وزارة س���يادية، وهي وزارة الداخلية، التي عّين 
وزيراً له���ا القائد نور الدين آدم - الذي تحدثنا عنه 
-، باإلضافة إلى أن معظم مستش���اري الرئيس هم 
من المسلمين، وكان رئيس الجمهورية قد التقى وفداً 
رفيعاً من المسلمين ما بين تّجار وبرلمانيين وعلماء، 

وأسفر هذا اللقاء عن تلك التشكيلة الوزارية.
وتَُعد هذه التط���ورات إيجابية حالياً بالنس���بة 

من  دفان  محمد  ف��األول  الوسطى،  إفريقيا  مواليد  من  وهما   (1(
مواليد أقصى الشرق في منطقة )بانقاسو 750كم عن العاصمة)، 
وينتمي للقبائل المشتركة بين تشاد وإفريقيا الوسطى، وهو خريج 
التحق  ثم  الفرنسي،  األدب  قسم  اللغويات  وكلية  االقتصاد  كلية 
بالجامعة اإلسالمية في المدينة المنورة، فدرس في معهد اللغة 
العربية للناطقين بغيرها، إال أنه لبعض الظروف لم يكمل دراسة 
المرحلة الجامعية بها، وكان من الدعاة المشهورين في العاصمة، 
وقد عمل في شركة »اليكو« الليبية في العاصمة »بانجي« مدة من 

الزمن قبل أن يلتحق بالمعارضة المسلحة.
المساجد  أئمة  ابن ألحد  آدم، فهو  الدين  نور  الثاني  القائد  أما 
»الرونغا«،  قبيلة  إلى  وينتمي  »بانجي«،  العاصمة  في  العريقة 
وتخرج في كلية الشرطة العسكرية في مصر بمنحة من حكومة 
إفريقيا الوسطى، وكان مقيماً في دبي بعد انضمامه للمعارضة، 
في  تعسفياً  المسلحة اعتقاالً  للمعارضة  أثناء توجهه  وقد عانى 
تشاد، ثم أُطلق سراحه، وانضم إلى المعارضة التي كانت موجودة 

حينها في منطقة »بيبرتي« في شرق البالد.
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للمس���لمين، إال أنه���ا أيضاً في غاي���ة الخطورة من 
ناحية أخرى، فقد تكون اس���تدراجاً للمسلمين، وهو 
أمر يجب التنبه له، وكذلك فإن هذه الحكومة حكومة 
مؤقت���ة إلى إجراء االنتخابات ف���ي 2016م، وهو ما 
يتطلب ضرورة إعداد كوادر مسلمة للمرحلة القادمة. 
مج���االت دعم المس���لمين في ه���ذه الدولة وتعزيز 

هويتهم:
أصبحت الحاجة ملّح���ة اليوم أكثر من ذي قبل 
إلى دعم إخواننا المس���لمين في ه���ذه الدولة، التي 
تَُعد من الدول ذات األهمية الكبيرة للمسلمين عموماً 

ودول الجوار خصوصاً.
وه���ذه بعض مج���االت الدع���م الذي يحت���اج إليه 

المسلمون هناك:
 أوالً: دعم طالب الجامعات، سواء في الخارج، 
حي���ث يدرس قرابة أل���ف طالب وطالب���ة من أبناء 
المس���لمين ف���ي دول الجوار في عدد م���ن الكليات 
الجامعي���ة، أو في الجامعة الوطني���ة في »بانجي«، 
ويشّكل نس���بة خريجي هذه الجامعة من المسلمين 
وغيرهم في الوظيفة العامة في دولة مثل تشاد %40، 
مما يحت���م إعطاء مزيد عناية للدارس���ين في هذه 
الجامع���ات، وخاصة جامعة بانجي الوطنية، وإعطاء 
منح دراس���ية ألبناء المسلمين في الجامعات العربية 
واإلسالمية لرفع المستوى العلمي للمسلمين في هذه 

الدولة.
ثانياً: دعم الجهود الخيري���ة التي تبذلها بعض 
المؤسس���ات والمنظمات الخيرية ف���ي هذه الدولة 

للمساهمة في التنمية، وإحالل السلم االجتماعي. 
ثالثاً: أن تسعى المؤسسات الدعوية والتنموية في 
العالم اإلسالمي إلى تعزيز دور الجمعيات اإلسالمية 

المحلّية في الدعوة ونشر الثقافة اإلسالمية.
رابع���اً: ضرورة نأي المس���لمين في هذه الدولة 
بأنفس���هم ع���ن الخالف���ات الموجودة ل���دى بعض 

المنتمين للتيارات الفكرية المختلفة. 
خامساً: دعم الكوادر المسلمة والّنخب المثقفة 

م���ن خالل دعوتهم ل���دورات تطويري���ة، ومؤتمرات 
علمية، ولقاءات دعوية في عالمنا اإلسالمي، لربطهم 
بإخوانهم المس���لمين في الدول المختلفة، وبخاصة 
العربية، ولتحس���ين صورة المس���لمين ليكونوا أكثر 

إيجابية في الداخل والخارج.
سادس���اً: تحويل البرامج والمشروعات التنموية 
التي تقّدموا بها لعدد م���ن الدول العربية، وبخاصة 
قط���ر والكويت، إلى برامج عمل من قبل هذه الدول، 
وخصوص���اً أن هناك اس���تجابة قوية م���ن حكومة 
إفريقيا الوس���طى لهذه المشروعات التي تسهم في 
تنمية البلد، ومن ثم تعزز الوجود اإلسالمي والعربي 
ف���ي هذه الدولة، مع العلم أن هناك قبائل عربية قد 
هاجرت من تش���اد والس���ودان إلى هذه الدولة قبل 

سنوات عديدة.
سابعاً: تش���جيع التجار والمستثمرين المسلمين 
في الدخول في االس���تثمار في المجاالت المفتوحة، 
وقد كانت هناك اس���تجابة من الحكومة الس���ابقة 
لالس���تثمارات العربية في هذه الدولة، ولعل زيارات 
بعض التجار المس���لمين وما وج���دوه من قبول أكبر 
دليل على ذلك، وس���يتعزز ذلك ب���إذن الله تعالى في 

ظّل الحكومات القادمة.
ثامن���اً: االس���تفادة م���ن التجرب���ة التركية في 
االس���تثمار التج���اري والتعليمي في ه���ذه الدولة 
ألصحاب المال المس���لمين، وع���دم االلتفات لتلك 
الحمالت التي تطلقها بع���ض الدوائر الغربية لعدم 
االس���تقرار األمني في هذه الدول���ة، ولو كان كذلك 
لما وجدنا الش���ركات الغربي���ة التي تعمل في مجال 
األلماس وغيره���ا متمركزة هن���اك، باإلضافة إلى 

الشركات التابعة لحزب الله اللبناني وغيرها.
إن المستقبل بإذن الله تعالى للمسلمين في هذه 
الدول لمش���رق؛ فهال أعطين���ا اهتماماً إلخوتنا في 
إفريقيا الوس���طى مع ما تواجهه األّمة من تحّديات، 
وما تعانيه من جراح أليمة في س���وريا وبورما، ومن 

قبل فلسطين!
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تنموية

د. هويدا عبد العظيم عبد الهادي * 

مقدمة:
تُع���د منطقة الق���رن اإلفريق���ي من أهم 
المناطق الجيواس���تراتيجية ف���ي العالم، نظراً 
لموقعها المهم الذي ي���كاد يتحّكم في التجارة 
العالمية، حيث تمّر بها س���فن شركات البترول 
العالمي���ة، كم���ا أنها تتجاور م���ع مناطق إنتاج 

البترول العربي.
وانطالق���اً من ه���ذه األهمي���ة؛ يأتي هذا 
المقال لرصد األوضاع االقتصادية واالجتماعية 
والسياس���ية في هذه المنطقة، وبيان األسباب 
التي أّدت إلى تدهورها، مع اإلشارة إلى مظاهر 
الضعف والهشاش���ة في الجان���ب االقتصادي، 
ثم تعرض في النهاية س���بل العالج، ومحاوالت 
التصّدي، وكيف تتم مواجهة هذه المش���كالت، 
س���واء من قبل المؤسسات اإلسالمية كمنظمة 
اإلغاثة اإلسالمية، أو الجهات الدولية كمنظمة 
األغذية والزراعة )الفاو)، أو االتحاد األوروبي، 
أو CARES، أو عن طريق تهجير المتضّررين 
إلى الخارج بحثاً عن س���بل أفضل للمعيش���ة، 
وتحقي���ق فائ���دة مزدوجة لكلٍّ م���ن الطرفين؛ 

المهاجرين والدولة المضيفة. 

اأواًل: االأو�ساع االقت�سادية واالجتماعية 
في القرن االإفريقي:

يضّم الق���رن اإلفريقي ثمان���ي دول، وفقاً 
لتقسيم الفاو )منظمة األغذية والزراعة)، وهي: 
إريتريا وإثيوبيا والص���ومال وجيبوتي والسودان 
وجنوب الس���ودان وكي���نيا وأوغندا، وُقّدر عدد 
س���كان هذا اإلقليم ب� 160 مليون نس��مة عام 
2006م، حيث تضاعف ه�����ذا العدد عما كان 
عليه في 1974م، ووصل إلى 218 مليون نسمة 
تقريب���اً ع���ام 2010م، بمتوس������ط معّدل نمو 

.%2،6
وي���عان���ي حوالي 70 مليون نس���مة من��هم 
نقص���اً ح���اّداً في الغ���ذاء، كم���ا بلغت أعداد 
المتوفين في كلٍّ من الس���ودان وإثيوبيا ح��والي 
ملي���ون نس���مة من���ذ 1984م - 1985م حتى 

2011م)1). 
ترتفع نسبة الس���كان الذين يعيشون تحت 
خط الفقر المدقع ف���ي كلٍّ من إثيوبيا )%72)، 
والصومال )66%)، كما ياُلحظ تدّني متوس���ط 
نصي���ب الفرد من الناتج المحلي اإلجمالي لكّل 
دول المنطق���ة، فهناك ما يقرب من نصف دول 
القرن ال يتعّدى هذا المؤشر فيها 369 دوالراً، 
حت���ى معّدالت الخصوبة الكلّية لم تقّل عن 3،8 
طفل / امرأة عام 2010م، وذلك كما يتضح من 

الجدول )1). 

.UNEP ،2011 :انظر  (1(

القرن اإلفريقي ومحاوالت اإلغاثة

)*)  أستاذ االقتصاد المساعد بمعهد البحوث والدراسات اإلفريقية 
- جامعة القاهرة – 2012م.
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جدول )1) بعض المؤشرات االقتصادية 
واالجتماعية في دول القرن اإلفريقي 2009م 

/ 2010م)1)

وفي الفترة ما بين 1970م - 2000م ش���هدت 
هذه المنطق���ة مجاعة في كّل عقد تقريباً، وذلك 
بس���بب التغّيرات المناخّية ونمو الس���كان، األمر 
الذي ترّتب عليه عدم قدرتها على مواجهة الجفاف 
واألزم���ات الغذائّية، لذل���ك كان ال بد من تعزيز 
قدرتها على التكّيف، ومعالجة األسباب الجذرّية 

التي تصيب المنطقة بالضعف والهشاشة. 
شكل )1) منطقة القرن اإلفريقي - المصدر: 

الفاو، 2010م

 African Statistical yearbook 2011، pp.32 ، 47. :انظر  (1(
. Africa development report، 2011

متوسط نصيب الفرد من الناتج المحلي الدولة

اإلجمالي 2009م - 2010م / $

حجم السكان 2010م

)مليون نسمة)

معّدل نمّو السكان 2000م 

-2010م )%)

نسبة السكان تحت خط الفقر 

المدقع )%)

معّدالت الخصوبة الكلية 

2010م )طفل / امرأة) 

344849762،472،35إثيوبيا

5..36952243،7إريتريا

11940،8792،012،53،8جيبوتي

739408632،619،84،9كينيا

22093592،365،66،4الصومال

5،8..156431922،5السودان

514337693،339،76،3أوغندا

ففي الصوم���ال وحدها يعان���ي 4 ماليين 
نس���مة نقصاً حاّداً ف���ي الغ���ذاء، وصل لحّد 
المجاعة في س���بتمبر 2011م، وهناك عشرات 
اآلالف يموت���ون، نصفهم م���ن األطفال، وفي 
إثيوبيا هناك ما يقرب من 4،5 ماليين نس���مة 
في حاجة شديدة إلى المساعدات، وذلك بسبب 
نقص األمطار واالرتفاع الحاّد في أسعار الغذاء، 
ولم يختلف الوضع كثيراً في كينيا، مما أّدى إلى 

تفاقم انعدام األمن الغذائي في المنطقة)2). 
ومن ثم كانت س���نة 2012م إحدى سنوات 
الجفاف والمجاعات التي أّثرت بدورها في 12 
مليون نس���مة في القرن اإلفريقي، لذلك كانت 
هناك دعوات لكلٍّ من الحكومات والهيئات غير 
الحكومي���ة وقادة المجتمعات إل���ى وقف تكّرر 
ه���ذه الدائرة من أزمات الغ���ذاء في المنطقة، 
حيث أصبح مس���توى األمن الغذائي في كلٍّ من 

الصومال وإثيوبيا وكينيا متأّزماً)3). 

. UNEP. 2011 :انظر  (2(

CARE،2012 :انظر (  (3(
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 ش���كل )2) حالة األمن الغذائي في منطقة 
القرن اإلفريقي أغسطس 2012م

2011 ،SOURCE: UNEP

تده�ر  اإل��ى  اأّدت  التي  االأ�سباب  ثانيًا: 
واالجتماعية  االقت�سادية  االأو���س��اع 

وانعدام االأمن الغذائي:
يمكن إجمال األس���باب )ثم الحديث عنها 
بش���يء من التفصيل) التي ت���ؤدي إلى انعدام 
األمن الغذائي في القرن اإلفريقي في التغّيرات 
المناخي���ة، والصراع���ات، والنمّو الس���كاني، 
والرك���ود في التنمية الزراعي���ة، باإلضافة إلى 
تناقص المس���احات الزراعية، وتناقص المياه، 
وارتفاع الحرارة مما أّثر بش���كل س���لبي على 
المزروعات والمحاصي���ل الغذائّية، في الوقت 
الذي تزايدت فيه أعداد السكان، بل تضاعفت 
بالرغم من عدم توافر الظروف المالئمة لحياة 

كريمة. 
1 - التغيرات المناخية:

زادت معّدالت الخس���ائر بس���بب الجفاف 
ف���ي الصومال مرة أخرى وباق���ي أجزاء القرن 
اإلفريق���ي )خالل الش���هور الثالثة؛ من مارس 
حتى يونيو عام 2012م)، ويُعزى ذلك إلى نقص 
األمطار في كلٍّ من الصومال وجيبوتي وشمال 
كينيا وإثيوبيا )ولم يكن لديهم استعدادات كافية 
لتجّنب تكرار ظاهرة الالجئين في معس���كرات 
كينيا، وضرورة اتخاذ إجراءات سريعة للتحّوط 

أم���ام مثل هذه الكوارث) م���ن جهة، ومن جهة 
أخرى عملت شدة األعاصير على سحب الرطوبة 
بعيداً عن الق���رن اإلفريقي في هذا الوقت من 
الس���نة )حيث ترتفع فيه درجات حرارة المياه 
فوق المحيط الهندي)، وفي الوقت نفسه تتكرر 
»ظاهرة النينا« )التي تحدث عندما يبرد سطح 
المحيط الباس���يفيك عند الوس���ط والشرق، 
فيؤّثر في مناخ مناطق كثيرة في العالم)، لذلك 
كان للق���رن اإلفريقي النصيب األكبر من موجة 

الجفاف عام 2010م - 2011م. 
في كينيا س���ّجلت درجات الحرارة في عام 
2012م أعل���ى مع���ّدل لها منذ 13 س���نة، مما 
اقتضى أن تتخذ الحكومة ما يلزم لتأمين المياه 
وتوفيره���ا لكلٍّ من األف���راد وحيوانات الرعي، 
وكانت إثيوبيا أقّل تأّثراً، حيث كانت األمطار في 
نهاية 2011م أفضل من العام األس���بق، وتواجه 
جيبوتي نقصاً ف���ي المياه لدرجة جعلت واحداً 
من 8 أفراد في حاجة إلى المعونة في 2011م.
لكن أم���ام هذا وذاك؛ لم تكن االس���تجابة 
من قبل الحكوم���ات والهيئات الدولية بالدرجة 
المناس���بة لمثل هذه الكوارث، على الرغم من 
حفر هيئة الصليب األحمر مجموعة من اآلبار 
والعيون، لذا يمك���ن القول بأن تذبذب األمطار 
أّدى لتك���رار الجفاف، األمر ال���ذي عمل على 
تفاق���م انعدام األم���ن الغذائي ف���ي المنطقة، 
وما يثير القلق ه���و أن ارتفاع درجات الحرارة، 
وانخف���اض كمية األمطار يجعل م���ن الزراعة 

المطرية أقّل أماناً. 
حتى الرعاة لم يس���لموا من هذا الجفاف، 
فمع تدهور المحاصيل تدهورت أيضاً محاصيل 
األعالف وأراضي المراعي، مما أّدى إلى زيادة 
في ح���ّدة انعدام األمن الغذائي بس���بب تزايد 
مس���احة المناطق ش���ديدة التأّث���ر، من حيث 
نقص المياه والحش���ائش، بعد مواسم عديدة 
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من الجفاف، وزاد األمر سوءاً تجزئة المراعي، 
ومحدودية الوصول إل���ى الموارد، مما اضطر 
الرعاة إلى بيع ماشيتهم بأسعار زهيدة، وكانت 
أكثر المناطق تأّثراً بذلك جنوب ش���رق إثيوبيا 
وش���مال كينيا، حيث تَُعّد الفت���رة ما بين يونيو 
2010م - ويونيو 2011م أسوأ فترة جفاف مّرت 

بها البالد منذ 60 سنة)1).  
2 - الصراعات:

الص���راع ما هو إال درجة م���ن التنافس أو 
التعارض القولي أو الفعلي بين طرفين أو أكثر، 
وتتعّدد مصادره حس���ب مادة ذل���ك الصراع، 
فهناك صراع مائي، وص���راع حدودي، وصراع 

إثني، وصراع اقتصادي، وصراع سياسي. 
وتتن���وع الصراعات حس���ب الغرض محّل 
النزاع، فقد يكون هناك صراع حول منطقة لها 
أهمية جيواس���تراتيجية، أو صراعات حدودية 
)الص���راع بين دولتين) عل���ى إقليم معين، مثل 
الصومال وإثيوبي���ا، أو الصراعات اإلثنية، مثل 
روان���دا وبوروندي، باإلضاف���ة إلى الصراعات 
والح���روب األهلية واالنفصال، مثلما حدث في 
إثيوبيا بين إريتريا وإثيوبيا، حيث دارت الحرب 
بينهما 30 سنة، حتى استقلت إريتريا في بداية 
التس���عينيات، وأخيراً الصراع األخير يتمثل في 
محاولة الوصول إلى السلطة، واالنقالبات التي 
اعتادت القارة عليها، مما جعلها سمة مميزة لها 
عن باقي القارات األخرى، وليس هناك س���وى 
عدد محدود من ال���دول ال يتعّدى أصابع اليد 
الواحدة في استقرارها السياسي وعدم حدوث 

انقالبات. 
وبالنس���بة للص���راع الدول���ي القائ���م في 
الق���رن اإلفريقي؛ فيرجع س���ببه إلى األهمية 
الجيواستراتيجية للمنطقة، وذلك لتحّكمها في 

. Unep، 2011 :انظر  (1(

باب المندب والبحر األحمر، وما يتبع ذلك من 
تحّكم في التجارة بين الش���رق والغرب، ولهذا 
تتص���ارع عليها الوالي���ات المتحدة وفرنس���ا 
وإس���رائيل، وتحاول كلٍّ منه���ا التدّخل في هذه 
المنطقة حتى يكون له���ا اليد الطولى، ويظهر 
ذلك واضحاً - على سبيل المثال - في القواعد 
المتحدة في أس���مرة،  للوالي���ات  العس���كرية 
باإلضافة إلى تدّخل بعض دول ش���رق آس���يا، 
خصوصاً الصين واليابان، واس���تباق كلٍّ منهما 

لتجد لها موطئ قدم في القرن اإلفريقي. 

النتائج المترّتبة على الصراعات 
تتمّثل في تدمير البنية التحتية، 

وهروب رأس المال للخارج، 
وإحجام االستثمارات األجنبية،  

توجيه حكومات المنطقة لمواردها 
نحو اإلنفاق العسكري، وليس 

التنمية

وقد حرصت أمريكا على وجودها في البحر 
األحمر منذ الخمسينيات، وذلك بحجة مفادها 
ض���رورة األمن والس���الم في العال���م، ووّقعت 
اتفاق���اً مع إثيوبيا على إقامة قاعدة عس���كرية 
في أس���مرة، وهي من أهم القواعد العسكرية 
األمريكي���ة في الخارج، ومنذ ذلك الحين كّثفت 
كلٌّ من أمريكا وإسرائيل وجودهما في المنطقة 
باعتب���ار أن البح���ر األحم���ر يالص���ق القرن 
اإلفريقي، فهو ال يجاور مصر والسودان فقط، 
ولكن يجاور جميع دول ش���به الجزيرة العربية، 
حيث تقع أهم المم���رات المائية إلى المحيط 
الهندي، وذلك لضمان س���هولة العبور وتيسير 
نقل النفط، وحماية ش���ركات البترول األوروبية 
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واألمريكي���ة في منطقة الخلي���ج، والدفاع عن 
الش���يوعي  التس���لل  إفريقي���ا خصوصاً ضد 
السوفييتي والصيني على حدٍّ سواء، ومن أجل 

المحافظة على أمن إسرائيل وسالمتها.
وكانت تلك القاعدة أول موطئ قدم ألمريكا 
في منطقة القرن اإلفريقي، حيث بدأت أمريكا 
محاولتها مع إثيوبيا لما لها من أهمية في البحر 
األحمر، ولدورها المائي في قلب حوض النيل، 
ومن ثم تلّقت إثيوبيا مس���اعدات أمريكية بلغت 
50% من إجمالي المساعدات المقّدمة إلفريقيا 

في الخمسينيات. 
في الستينيات؛ أخذت إسرائيل دور الوكيل 
ع���ن أمريكا في لعب الدور المهّم في المنطقة، 
ومس���اعدة الوالي���ات المتح���دة إلثيوبيا ضد 

إريتريا.
أم���ا في الس���بعينيات؛ فقد ح���دث تبادل 
ل���ألدوار، حي���ث تخلّت إثيوبيا عن المعس���كر 
الغربي، وأعلنت الماركس���ية أيدولوجية رسمية 
له���ا، وتحالفه���ا مع المعس���كر الس���وفييتي 
االش���تراكي، لذلك حرصت الواليات المتحدة 
على بقاء إريتريا تحت س���يطرة إثيوبيا حماية 
لألم���ن القومي اإلس���رائيلي، وحفاظ���اً على 
المصالح األمريكية في الوجود على مقربة من 
المدخل الجنوبي للبح���ر األحمر والتحّكم في 

باب المندب.
بمس���اعدة  أمريكا  الثمانينيات؛ قامت  في 
إس���رائيل، وتقوي���ة دورها في تموي���ل برنامج 
المس���اعدات اإلس���رائيلية للق���ارة، وم���ن ثم 
اس���تغل اللوبي اليهودي الفرصة، وطالب بربط 
المساعدات إلثيوبيا بتسهيل هجرة الفالشا إلى 

إسرائيل. 
لكن بعد انتهاء الحرب الباردة انفرد الدور 
األمريكي بالقرن اإلفريق���ي، وترّتب على ذلك 
انهيار نظام منجستو في إثيوبيا، وسياد بري في 

الصومال، واستقالل إريتريا تحت حكم أفورقي، 
م���ع إعادة ترتيب ميزان القوتين في الس���ودان 

وجيرانها بما يخدم المصالح األمريكية.
وأينما توج���د الثروات تكث���ر الصراعات، 
ويتضح ذلك في الصراع الدائر في منطقة أبيي 
بالس���ودان التي تقع بين كردفان ومنطقة بحر 
الغزال، ضمن حزام الس���افانا الغني بالنباتات 
واألراضي الخصب���ة والمياه الغزيرة، فاألمطار 
في منطقة أبيي تس���تمر ثمانية أش���هر خالل 
الع���ام، وتتخل���ل المنطقة العديد م���ن األودية 
الكبيرة ذات الس���هول الواس���عة، والتي تتميز 
بالقابلية إلنت���اج المحاصيل الزراعية بمختلف 
أنواعها، وهناك نباتات نادرة، من مثل الزنجبيل 
والحرجل والشيح وغيرها، تنبت بكثرة في أودية 

أبيي، وتمتاز أبيي بمناخ معتدل طوال العام.
أما في باط���ن األرض؛ فقد ذكرت التقارير 
أن حوالي 70% من بترول الس���ودان في منطقة 
أبيي وما حولها، هذا غير الثروات األخرى التي 

لم تُكتشف بعد.
وعلى الرغم من التعاي���ش منقطع النظير 
الذي ش���هدته المنطقة بين القبائل المختلفة؛ 
خصوصاً بين القبيلتين الكبيرتين في المنطقة 
)المس���يرية ودينكا انقوك)، فقد اشتد الصراع 
حول هذه المنطقة مع تط���ور قضية أبيي في 
عهد حكومة اإلنقاذ، وخصوصاً عندما شرعت 
أمريكا في تسوية قضية جنوب السودان بشكل 
جّدي عقب أحداث الحادي عش���ر من سبتمبر 

2001م.
وأث���ارت قضية أبي���ي صراعاً ح���اّداً بين 
الحكومة الس���ودانية وحرك���ة التمرد، وأصبح 
ملفها يُرّحل من جولة إلى أخرى، إلى أن تدّخل 
القس جون دانفورث المبعوث األمريكي آنذاك، 
وط���رح رؤيًة للحّل ُس���ّميت بالورقة األمريكية، 

وذلك في مارس 2004م.
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تضّمنت ورقة دانفورث )الورقة األمريكية) 
أم���وراً خطيرة، منها عدم تحديد حدود منطقة 
أبيي التي يُجرى االس���تفتاء حولها، وتُرك ذلك 
للجنة الخبراء التي كّونت من )15) عضواً، )5) 
من الحكومة، و )5) من الحركة، ورئيس اللجنة 
سفير أمريكي سابق بالس���ودان اسمه »دونالد 
بيترس���ون«، ونائبه من جن���وب إفريقيا، وثالثة 

أعضاء من دول اإليجاد
 ومما جاء ف���ي )الورق���ة األمريكية) أنها 
فش���لت في ترس���يم حدود أبي���ي وفق حدود 
1956م، إال أنها بالرغم من ذلك قامت بترسيم 
حدود جديدة تمتد شمال بحر العرب، وهو نهر 
مح���اذ لمنطقة أبيي من الناحية الجنوبية تمتد 

شماله حوالى 100كم.
رفض���ت الحكومة هذا التقري���ر، واعتبرته 
تغّوالً على أراضي الشمال، بينما أّيدته الحركة 
الشعبية، وعلى إثر ذلك نشأت اشتباكات عنيفة 
بين المس���يرية والدينكا في ديس���مبر 2007م، 
واشتدت االش���تباكات في 2008/5/13م حيث 
ُقتل العش���رات، ونزح حوال���ي 50 ألف، حتى 
ُوصفت أبيي من قبل األمم المتحدة بأنها »مدينة 
أش���باح«، وعل���ى إثر ذلك وف���ي 2008/6/8م 
اتفق���ت الحكومة الس���ودانية وحكومة الجنوب 
عل���ى إحالة النزاع حول ح���دود أبيي إلى هيئة 

التحكيم الدولية بالهاي.
أم���ا ف���ي منطق���ة البحي���رات العظمى؛ 
فق���د حاولت أمريكا عزل الجبهة اإلس���المية 
في الس���ودان، فع���ّززت روابطها العس���كرية 
واالقتصادي���ة مع أوغندا وروان���دا تحت حكم 
األقلية التوتسي، ومن ناحية أخرى عملت على 
إنه���اء حكم األغلبية الهوتو ف���ي رواندا، ودعم 

أوغندا ورواندا في الكونغو الديمقراطية)1). 

أبو العينين، 2008.  (1(

أما عن الوضع في الصومال؛ فمن الممكن 
تّتبع األح���وال فيها منذ الس���بعينيات، حينما 
وّقع���ت الصومال معاه���دة صداقة 1974م مع 
الس���وفييت لتكوين جيش صومال���ي، وبالفعل 
تكّون أقوى جيش في القرن اإلفريقي، مما دعا 
إلى اس���تعادة إقليم األوجادي���ن، خصوصاً بعد 
رفض منجستو رّدها سلمّياً، والقى هذا ترحيباً 
من االتحاد الس���وفييتي من أجل السيطرة على 
مدخل البحر األحمر، لكن في الوقت نفسه قام 
انقالب في إثيوبيا ضد هيالسالس���ي، وأعلن 
المتمردون االشتراكية، مما دعا السوفييت إلى 
الترحيب بمس���اعدة إثيوبيا، ومن ثم استعادت 
إثيوبي���ا األوجادين مرة أخ���رى، لذلك تحّولت 

الصومال إلى الغرب.
ويالحظ أنه مع تدّخل أمريكا في الصومال 
في 1992م بغرض اس���تعراض القوة العسكرية 
والهيمنة؛ تراخت في الوقت نفسه جهودها في 
مجال اإلغاثة، وذلك بغ���رض إضعاف القوات 
المتناح���رة في الصوم���ال، وتحديد دورها في 
المنطقة حتى ال تطالب باألوجادين مرة أخرى. 
ترّت���ب على المطالب���ات القومية اإلقليمية 
للصومال في الدول المجاورة )إثيوبيا، وكينيا) 
إلى عزله���ا عربياً وإفريقي���ا، وذلك لخروجها 
عن مب���دأ مؤتمر القّمة اإلفريقية 1964م الذي 
يقضي باحترام الحدود الموروثة عن االستعمار، 
فدخلت الصومال بسبب ذلك فيما يشبه العداء 
المس���تمر مع إثيوبيا وكينيا، وحّرضت إثيوبيا 
القوات المعارضة في الصومال حتى ال تطالب 

باألوجادين، وللحيلولة دون قيام صومال قوي.
قامت أمريكا أيضاً بحروب وعمليات تغيير 
بالوكالة في المنطقة، ومثال ذلك سقوط سياد 
بري، ثم منجس���تو، واستقالل إريتريا بدعم من 
أمريكا، وحالت دون انهيار إثيوبيا، وس���اعدت 
في نهوضها بدور الق���وة الفاعلة في المنطقة، 
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واستغلتها كوكيل عنها في الحرب. 
لكن ما يهمن���ا هنا النتائ���ج المترّتبة على 
تل���ك الصراع���ات، والت���ي تتمّثل ف���ي تدمير 
البني���ة التحتية، وه���روب رأس المال للخارج، 
وإحجام االس���تثمارات األجنبي���ة عن الدخول 
في تل���ك المنطقة، ومن ناحي���ة أخرى صارت 
معظم حكومات دول المنطق���ة توّجه مواردها 
نحو اإلنفاق العس���كري، وليس نحو التنمية، أو 
الخدمات االجتماعية الت���ي تعاني دول القرن 
اإلفريقي نقص���اً حاّداً فيها )الصحة والتعليم)، 

أو معالجة مشكالت الالجئين. 

 GDP شكل )3) نسبة اإلنفاق العسكري من
لدى بعض الحكومات اإلفريقية

 Source: human development
2005 ،report

يالحظ في الش���كل الس���ابق ارتفاع نسبة 
اإلنفاق العس���كري بالنس���بة للنات���ج المحلي 
اإلجمالي، خصوصاً ف���ي إثيوبيا )حوالي أكثر 

من 90% عام 2000م). 
أما الالجئون؛ فالجدير بالذكر أن معظمهم 
يأتون من السودان والصومال وإريتريا وإثيوبيا، 
ويعبرون الحدود إل���ى دول الجوار، مثل تنزانيا 
وكينيا وأوغندا والسودان وإثيوبيا، ويظهر ذلك 

من الجدولين اآلتيين:

أعداد الالجئين حسب البلد الطارد والبلد 
المضيف عام 2006م في الجدولين )2) و )3) 

 Source: Africa development
15 .p ،2009 ort

                   

واذا كانت هناك بع���ض التقارير الصادرة 
عن »معه���د هايدبرك للصراع���ات« بأن عدد 
الصراعات ف���ي إفريقيا تزايد في الس���نوات 
األخيرة، حيث وصل إل���ى 98 صراعاً في عام 
2008م، فإن ش���ّدة هذه الصراعات تضاءلت، 
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لكن في الوقت نفس���ه انخفض���ت الصراعات 
العنيف���ة م���ن 12 إلى 9 صراع���ات فقط عام 
2009م )بعدم���ا كانت 12 صراعاً في 2008م)، 
كذلك انخفضت حاالت الحرب المفتوحة من 3 

إلى 1 )الصومال))1). 
وإذا نظرن���ا إلى الص���راع االقتصادي في 
الصوم���ال، فيمكن القول ب���أن الصومال كانت 
مكتفية ذاتّياً في مجال الغذاء حتى السبعينيات، 
لكن هناك بع���ض العوامل يمكن أن يُعزى إليها 
انهي���ار اقتصادها، وتدمي���ر زراعة المحاصيل 
الغذائية، وكذلك المراعي، إما بسبب الجفاف 
والتصّحر، وإما بس���بب الح���رب األهلية، وقد 

يكون أيضاً بسبب الصراعات الحدودية. 
فاالقتصاد الصومالي كان يغلب عليه الطابع 
الرعوي، أي أنه يق���وم على التبادل بين الرعاة 
وصغار المزارعين، حيث مّثلت الماش���ية %80 
من عائدات التصدير حت���ى 1983م، وبالرغم 
من تكّرر الجفاف بقيت الصومال عملّياً مكتفية 
ذاتياً غذائّياً حتى السبعينيات، لكن أسهم تدّخل 
صندوق النق���د الدولي في تفاقم أزمة الزراعة 
ف���ي الصومال، حي���ث فرض���ت اإلصالحات 
االقتصادية عالقة التبادل الهّشة عبر اقتصاد 
الرحل واقتص���اد الخضر، حي���ث فرض على 
الحكومة برنامج تقّش���ف شديد لتوفير األموال 

الالزمة لخدمة ديون الصومال لنادي باريس. 
أم���ا كيفية تدمي���ر الزراع���ة الغذائية في 
الصوم���ال؛ فكان ذلك بس���بب زي���ادة اعتماد 
الصومال على اس���تيراد الحبوب الغذائية من 
القمح واألرز  المعون���ات الغذائية، خصوص���اً 
المحلي���ة، مقترناً  األس���واق  إل���ى  الرخيص، 
بزي���ادة ال���واردات التجاري���ة، مم���ا أدى إلى 
تش���ريد المنتجين المحليين، مع تحوالت كبيرة 

. ADEF، 2011 :انظر  (1(

في أنماط االس���تهالك الغذائي على حس���اب 
المحصولَيْن التقليديَّيْن )الذرة، والسرغم). 

وخالل هذه الفترة كان���ت معظم األراضي 
مملوكة للبيروقراطيين وضباط الجيش والتّجار 
ذوي الصالت بالحكومة، وبدالً من أن يش���جع 
المانحون اإلنتاج الغذائي للسوق المحلية كانوا 
يش���ّجعون زراعة محاصي���ل الفواكه والخضر 
والحبوب الزيتية والقطن ذات القيمة المضافة 
العالية للتصدير في أفضل األراضي المروّية.  

المجاعات لم تكن بسبب التغّيرات 
المناخية فقط بل أصبحت من صنع 
اإلنسان، فهي لم تكن بسبب نقص 
األغذية، بل بسبب فائض العرض 

العالمي للغذاء الذي تسيطر عليه 
بشدة المنشآت الزراعية الدولية

في الوقت نفس���ه انهار اقتصاد الماش���ية 
نتيجة زيادة أسعار عقاقير الماشية المستوردة 
بسبب انخفاض سعر العملة، ومن ناحية أخرى 
كان عدد قليل من البيطريين الخاصين يختارون 
العمل في المناطق النائية، لذلك كان االعتماد 
في رعاية الماشية على أشباه البيطريين الذين 
يتقاضون أجورهم من مبيعات األدوية، واقترنت 
الخصخص���ة في قط���اع الرع���ي بخصخصة 
األغذي���ة الحيوانية في فت���رات الجفاف، إلى 
جانب االّتج���ار بالمياه وإهمال المحافظة على 

المياه والمراعي. 
ترّتب عل���ى تلك النتائ���ج المتوّقعة هالك 
القطعان، بل يمكن القول بأن الس���بب المستتر 
وراء ذل���ك هو القض���اء على الرع���اة الرّحل 
المشاركين في اقتصاد التبادل التقليدي، وذلك 
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العتبارهم أنهم السبب في التدهور البيئي.
اّتس���مت اإلصالحات  على صعيد آخ���ر؛ 
االقتصادية بتحلّل البرامج الصحية والتعليمية، 
حيث انخفض اإلنفاق على الصحة بنسبة %78 
عن مس���تواها في 1975م، كذلك على التعليم، 
حيث صار نصيب الطفل في المرحلة االبتدائية 
4 دوالرات س���نوياً عام 1989م، بعد أن كان 82 
دوالراً في 1982م، مما أدى إلى انخفاض عدد 
الملتحقين بالتعليم بنس���بة 41% بين 1981م - 
1989م، واختفت الكتب المدرس���ية، وتدهورت 

المدارس.
وعلي���ه؛ يمكن القول ب���أن تخريب اقتصاد 
البل���د كان بفع���ل المعونة الغذائية وسياس���ة 
االقتصاد الكلي، خصوصاً أن الصومال لم تكن 
تعاني عجزاً غذائيا،ً بل كانت مكتفية ذاتّياً، بل 
في بعض األحيان كان لديها فائض غذائي من 
الحبوب، ومن���ذ الثمانينيات ألغيت القيود على 
أس���واق الحبوب تحت إش���راف البنك الدولي، 
وبدأ اس���تخدام الفائض األمريكي من الحبوب 
بانتظ���ام لتدمير الفالحي���ن، وزعزعة الزراعة 
الغذائي���ة الوطنية، ول���م تكن المعون���ة أيضاً 
مخّصصة لبلدان ضربه���ا الجفاف في الحزام 
الس���احلي، بل ُوّجهت كذلك لبلدان كانت حتى 

وقت قريب مكتفية ذاتّياً )زيمبابوي). 
كذلك؛ ت���ّم تدمير االقتص���اد الرعوي في 
الصومال على يد الصن���دوق والبنك الدوليين 
بالطريقة نفس���ها، حيث أّدت منتجات اللحوم 
واأللب���ان المدعومة )دون رس���وم) من االتحاد 
األوروبي إل���ى القضاء على اقتص���اد إفريقيا 
الرعوي إلى جانب المصالح الكبرى، حيث كانت 
السعودية تعتمد على استيراد الثروة الحيوانية 
من الصومال في موسم الحّج )في الوقت الذي 
كان هناك نوع من الترويج للثروة الحيوانية من 
أستراليا، لكن كانت المشكلة في بعد المسافة)، 

وبعد تدمير ه���ذا القطاع  في الصومال أصبح 
الطريق ممهداً للحوم األس���ترالية دون اعتبار 

للمسافة. 
إذاً المجاعات في عص���ر العولمة لم تكن 
بس���بب التغّيرات المناخية )كم���ا كان يحدث 
س���ابقاً)، بل أصبحت من صنع اإلنس���ان، فهي 
لم تكن بس���بب نقص األغذية، بل بسبب فائض 
الع���رض العالم���ي للغذاء الذي تس���يطر عليه 
بشدة المنش���آت الزراعية الدولية، األمر الذي 
ترّتب عليه ركود كلٍّ م���ن إنتاج المواد الغذائية 
األساسية، واس���تهالكها، وإفقار المزارعين في 

العالم كلّه. 
أما الصراع السياس���ي الدولي؛ فيظهر في 
جيبوتي، والتي لم تس���لم من وجود قوى أجنبية 
عل���ى أراضيها، خصوصاً القواعد العس���كرية 
األمريكية والفرنس���ية، والحّج���ة المعلنة وراء 
وجود القواعد العس���كرية الفرنسية فيها أنها 
موروث���ة عن النظام الفرنس���ي االس���تعماري 
السابق وفقاً التفاقية الدفاع المشترك بينهما، 
أما القاعدة األمريكية التي تستضيفها جيبوتي 
وفقاً التفاقية التحالف الدولي لمكافحة اإلرهاب 
)الذي تمّثل أمريكا العمود الفقري له)؛ فحّجتها 
أن تتمكن أمريكا من مراقبة المنطقة، وإحالل 
السالم، والحيلولة دون انتقال عناصر إرهابية 
ماّرة إلى الصومال التي أنهكتها الحروب، وكانت 
هناك حّجة أخرى تتمثل في مراقبة القرصنة، 
وتقديم والدعم اللوجيستي لمواجهة القراصنة. 
3 - ارتفاع معّدالت نمّو سكان القرن اإلفريقي:
يالحظ ارتف���اع معّدالت النمّو الس���كاني 
وتضاعفها ثالث م���رات في الفترة من 1960م 
- 2010م في دارف���ور، والجدير بالذكر هو أن 
الغالبية العظمى من السكان في هذه المنطقة 
يعتم���دون على الزراعة والرع���ي، ولم يقتصر 
األمر على الس���ودان فقط، بل يمتد إلى باقي 
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أجزاء الق���رن اإلفريقي خصوصاً في ش���رق 
إثيوبيا وغربها ووسط كينيا.

شكل )4) تقديرات معّدالت نمّو السكان في 
دول القرن اإلفريقي

 UNEP، united nation environment
 ،program،  (GEAS( NOVEMBER

2011
يتضح م���ن الج���دول )1) أن إثيوبيا أكثر 
دول القرن اإلفريقي س���كاناً )من حيث العدد)، 
تليها السودان ثم كينيا، أما من حيث معّدل نمّو 
الس���كان؛ فتقع إريتريا في قمة القائمة، تليها 

أوغندا وكينيا كما يظهر من شكل )4).
لكن إذا أخذنا بمؤّشر معّدل الخصوبة الكلية 
)عدد األطف���ال لكّل ام���رأة) تصعد الصومال 
لتتقدم على جيرانها، ثم أوغندا، فالسودان، في 
حين يعيش الغالبية العظمى من الس���كان تحت 

خط الفقر المدقع في إثيوبيا والصومال. 
لذل���ك بات التفاعل بين ضعف المجتمعات 
سياس���ياً، والتدهور البيئي، والنمّو الس���كاني، 
وتجزئ���ة األراضي، وانخفاض االس���تثمار في 

الزراعة، مشكلة قابلة لالنفجار. 

ثالثًا: �سبل العالج ومحاوالت الت�سّدي: 
مع تصاعد حّدة هذه المش���كالت بات من 

الضروري إيجاد الحلول المناس���بة، سواء من 
الداخل )من الحكومات نفسها)، أو من الخارج، 
مما يدعو إلى التعاون بين كلٍّ من المؤّسس���ات 
الدولية، مثل األمم المتح���دة، وبرنامج الغذاء 
العالمي، والفاو، وبرنامج األمم المتحدة للبيئة، 

للتصّدي لمشكالت هذه المنطقة. 
الحلول الداخلية )مجهودات الحكومات): 

حّققت كينيا في فبراير 2011م معّدالت نموٍّ 
مرتفع���ة، بلغت 5،7%، نتيجة زيادة اإلنفاق على 
البنية التحتية، ونمّو القطاع الخاص، كما أشاد 
ممثل صندوق النقد الدول���ي أيضاً بإمكانيات 
 frontier كينيا ف���ي أن تتحول من دولة حدية

إلى دولة صاعدة خالل وقت قصير)1).  
 لكن يؤّثر ارتفاع أس���عار الحبوب الرئيسة 
في مس���تهلكي الغذاء أكثر مما يؤّثر في منتجي 
الغذاء، خصوصاً األسر الفقيرة التي تعيش في 
الم���دن التي تنفق معظم دخله���ا على الحبوب 
الرئيس���ة، وأيضاً له أثر س���لبي في مؤشرات 
االقتصاد القومي، لذلك عند ارتفاع األس���عار 
ال بد من فتح الح���دود بين دول الجوار لتبادل 
الحبوب حتى يتحقق األمن الغذائي عندما يتم 
التقريب بي���ن المنتجين والمس���تهلكين، وفتح 
الحدود بي���ن الدول يعمل على تيس���ير عملية 
انتق���ال الغذاء من المناط���ق ذات الفائض إلى 
المناط���ق ذات العجز، وخصوص���اً أن الموارد 
الزراعي���ة موّزعة بطريقة غير متس���اوية بين 

الدول، حتى بين أجزاء الدولة الواحدة.
أما على مستوى القارة؛ فتجد المناطق ذات 
العج���ز تتمّثل في القرن اإلفريق���ي، وهي تَُعّد 
مناطق معّرضة للجفاف، لذلك غالباً ما تُخفق 
فيها زراعة المحاصي���ل، ووجود الحدود يعمل 
على إعاقة حركة الغذاء من مناطق اإلنتاج إلى 

. Duncan Mirir، 2011 :انظر  (1(
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مناطق االستهالك، حيث تؤدي تكاليف النقل إلى 
رفع أس���عاره، باإلضافة إلى الرسوم الجمركية 
التي تحّصل عليه وقت عب���وره الحدود، لذلك 
تكمن الحلول في مثل هذه الحالة بقيام أوغندا 
)منطق���ة ذات فائض في إنت���اج الذرة) – مثاًل 
-  بتصدي���ر الذرة إل���ى منطقة ذات عجز مثل 

كينيا)1).   
أما الحلول الخارجية:

ف���ي الحقيق���ة؛ هن���اك مجه���ودات لكّل 
مؤّسس���ة على حدة، ولكنها لم تستطع تحقيق 
األهداف المرجّوة، ربم���ا يرجع ذلك إلى عدم 
التنس���يق فيما بينها، وربما ل���م تكن جهودها 
كافية، لذلك دعن���ا نتتبع مجهوداتهم في إغاثة 
المنطق���ة، خصوص���اً أن ه���ذه المنطقة لها 
أهمي���ة كبيرة، حيث تُعد الجس���ر الذي يربط 
بين إفريقيا والشرق األوس���ط، كما أنها بوابة 
حق���ول البترول، وتَُعّد المنطق���ة الوحيدة التي 
يتقابل عندها البحر األحمر والمحيط الهندي، 
كذلك فهي منطقة غني���ة ثقافّياً وتاريخّياً، كما 
أنها غنية بالموارد الطبيعية، إال أن سكان هذه 
المنطقة لديهم مس���توى معيشي منخفض، كما 
تتدنى الخدمات اإلنس���انية التي تساعدهم في 
البقاء على قيد الحياة، خصوصاً في الصومال 

وإثيوبيا والسودان. 
وقد يك���ون هن���اك لبعض المس���اعدات 
اإلنسانية التي تدخل البالد أغراض غير معلنة 
مثل التنصير، فبعض  تلك المنظمات تعمل على 
تنصير المس���لمين الصوماليين الالجئين تحت 
عباءة المساعدات اإلنس���انية، كما أن لبعضها 
أثراً في تأجيج الصراع ف���ي الصومال، وعدم 
االس���تقرار السياس���ي، إلى جان���ب التغّيرات 
المناخية الشديدة التى أثرت بدورها في تفاقم 

. W. B، Africa can feed Africa، 2012 :انظر  (1(

األزمة في الصومال دون غيرها من دول القرن 
اإلفريقي)2). 

وه���ذا ع���رض لبعض جه���ود عدد م���ن تلك 
المنّظمات والمؤّسسات على اختالف أغراضها:
1 – منظم���ة اإلغاثة اإلس���المية)3): كانت 
منظمة اإلغاثة اإلس���المية أول���ى المنظمات 
التي أس���رعت بمّد يد العون ألهالي الصومال 
حين اشتد فيها الجفاف، فقامت بتوزيع المياه 
والطعام يومياً إلنقاذ السكان من الموت بسبب 
الجوع والعطش، وُقّدر عدد المس���تفيدين من 
هذه المس���اعدات اإلنسانية 600 ألف شخص، 
باإلضاف���ة إلى مش���روع بن���اء آب���ار ارتوازية 
الس���تخراج المياه الجوفية ف���ي جميع أنحاء 
الصوم���ال، بالتع���اون مع كبرى المؤسس���ات 

والهيئات الدولية.
وتمّثل���ت جه���ود اإلغاثة أيض���اً في توفير 
ش���احنات لنقل المياه إلى األماكن التي يصعب 
توفير المياه فيها بش���كل دائم، هذا إلى جانب 
بناء وحدة عزل في مستش���فى بنادير الرئيس 
في مقديش���يو من أجل التصدي النتشار مرض 
الكولي���را، ومن جه���ة أخرى لتس���هيل توزيع 
المؤسسات  تقّدمها  التي  الغذائية  المساعدات 
الخيري���ة، خصوص���اً م���ن المملك���ة العربية 

السعودية ومصر ولبنان.
أما في كينيا وإثيوبي���ا؛ فقد قامت اإلغاثة 
اإلس���المية بتنفيذ برنامج التغذي���ة التكميلية 
لألطف���ال الذين يعان���ون س���وء التغذية، وبلغ 

انظر:   (2(
http://www.moqatel.com/openshare/Behoth/  

Siasia2/karn-Afric/sec18.doc_cvt.htm

»اإلغاثة اإلسالمية«: منظمة دولية غير حكومية، تعمل في مجال   (3(
الشعوب  تنمية  مجال  في  تعمل  كما  والطوارئ،  العاجلة  اإلغاثة 
بمدينة  اإلسالمية  اإلغاثة  تأّسست  البعيد،  المدى  على  الفقيرة 
التي  المجاعات  لمواجهة  1984م  عام  بريطانيا  في  برمنجهام 

اجتاحت بعض دول إفريقيا في ذلك الوقت.
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عدد المس���تفيدين في كينيا 35000 ش���خص، 
أم���ا في إثيوبي���ا؛ فقد بلغ عدد المس���تفيدين 
8000 ش���خص، هذا إلى جانب توفير شاحنات 
لتوصيل المياه النظيفة إلى 150000 ش���خص 
في كينيا، كما تبذل منظمة اإلغاثة اإلس���المية 
البريطانية التي تتخذ من لندن مقراً لها جهوداً 
كبيرة لمواجهة كارثة الجفاف والتصّحر بالقرن 

اإلفريقي )الصومال وكينيا وإثيوبيا). 
من ناحي���ة أخرى؛ يعان���ي 310 ألف طفل 
، ولذلك قامت منظمة اإلغاثة  س���وء تغذية حادٍّ
اإلسالمية بالتعاون مع شركائها باللجان الخيرية 
بشراء حّفارات لحّل مش���كلة المياه جذرّياً في 

18 محافظة بالصومال.
وفي 20 م���ارس 2013م ش���رعت اإلغاثة 
اإلسالمية في تنفيذ مش���روعين جديدين في 
مقديشيو بالصومال، وهما: مشروع مركز طّبي 
ومدرس���ة بتمويل من مجم���ع النقابات المهنية 
ف���ي األردن، إلى جانب إنش���اء معهد لتدريب 
المعلمين، وكذلك مشروع مستشفى العيون في 
مقديش���يو الذي يخدم أكثر من 2000 مريض 
إلجراء العملي���ات الجراحية مجان���اً، وتقديم 
خدمات الرعاية بع���د العمليات، باإلضافة إلى 
مش���روع حفر اآلبار )حيث يخدم البئر الواحد 

20 ألف صومالي))1).
2 - االتحاد األوروبي: قّدم االتحاد األوروبي 
مس���اعدات الهيئة العليا لالجئين التابعة لألمم 
المتح���دة ضمن برنام���ج الحماي���ة اإلقليمي 
في كيني���ا وجيبوتي، من أج���ل توفير الحماية 
له���ؤالء الالجئين في أماك���ن اللجوء، من أجل 
تأمين الحدود، ومنع انتشار المخّدرات، وترّكز 
االهتمام في معس���كرات Dadaab في كينيا، 

http://www.islamic- :اإلغاثة اإلسالمية عبر العالم، انظر  (1(
relief.me/index.php/site_news/index/160

وهو أكبر معسكر الجئين في العالم. 
قّدم االتح���اد األوروبي أيض���اً مبادرة في 
2007م للق���رن اإلفريقي، تقوم عل���ى التعاون 
اإلقليم���ي ل���دول المنطقة من أج���ل مواجهة 
التحّدي���ات، مث���ل الصراعات، وتدّن���ي البنية 
التحتية، وإدارة الم���وارد من أجل تدعيم إنتاج 

الطاقة والنقل والمياه)2). 
3 - مجهودات الفاو في القرن اإلفريقي:

أوالً في الصومال: حيث ُقّدر عدد س���كانها 
ب� 9 ماليين نس���مة 2006م، وي���كاد يكون هذا 
الرقم مس���تمراً ف���ي 2010م، حي���ث بلغ عدد 
السكان 9،3 ماليين نسمة، كما أن نمّو السكان 
فيها من أعلى المعّدالت في العالم، أما األرقام 
الحقيقية فيصعب الحصول عليها بس���بب عدم 
االستقرار السياس���ي، كما أن هذه التقديرات 
تش���ير إلى أن أكثر من 2 مليون نسمة في أشّد 
الحاجة للمساعدات اإلنسانية، إلى جانب إقبال 
أكثر من 200000 ش���خص على شبه مجاعة، 
وحوالي 345000 شخص يواجهون أزمات حاّدة، 
إل���ى جانب معاناة أكثر من 400000 ش���خص 
فقدوا مواردهم كلّها خالل الجفاف، تزامن هذا 
مع األوضاع المحلي���ة المتمثلة في الفيضانات 
والعنف وعدم االس���تقرار، األم���ر الذي ترّتبت 
علي���ه معاناة هيئات اإلغاثة في الوصول إليهم، 

وذلك النتشار العنف في المنطقة. 
لذل���ك حاولت الفاو تخصي���ص 27 مليون 
دوالر للصومال، وهو ما يشّكل ثلثي ما ُقّدم من 
االتحاد األوروبي، هذا المخّصص يمّثل عمليات 
إنق���اذ في األجل القصي���ر، وأخرى في األجل 
المتوس���ط، لتوفير بعض المتطلبات األساسية 
لدولة تُع���د من أفقر دول العال���م، ومن الدول 

األقّل نمّواً. 

. EN :انظر  (2(
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رّكزت الفاو في مس���اعدتها في المزارعين 
المعّرضي���ن لألخط���ار، والرع���اة والنازحين، 
فقّدمت لهم المساعدات الفنية والبذور وأدوات 
الزراعة، لكن ما زال هناك 1،8 مليون صومالي 

في حاجة إلى المساعدات. 
ثاني���اً في الس���ودان: على الرغ���م من أن 
السودان أكبر دولة إفريقية من حيث المساحة 
– قبل التقس���يم - 2،5 ملي���ون كيلومتر مربع، 
وسكانها تجاوزوا 40 مليون نسمة، فإنهم يعانون 
نقصاً في الخدمات األساسية، والتهميش، األمر 
ال���ذي أّدى إلى ارتفاع مس���تويات الفقر، وقلّة 
فرص التعليم، والفرص االقتصادية، وانتش���ار 

سوء التغذية بين األطفال.  
وإذا كانت الزراعة تش���ّكل العمود الفقري 
لالقتصاد القومي، حيث تشّكل 45% من الناتج 
القومي اإلجمالي، ويعمل بها 87% من السكان، 
فالغالبية العظمى من الس���ودانيين تعيش على 
الزراعة المعيش���ية بوس���ائل تقليدية،  وازداد 
األمر سوءاً عقب توقيع االتفاقية بين الحكومة 
وبين حركة تحرير الس���ودان الشعبية 2005م، 
حيث ع���اد بعض النازحين إل���ى أماكنهم التي 
تعاني أصاًل نقص الخدمات اإلنسانية ألهلها، 
ناهيك عن الجفاف المتكّرر الذي أصاب البالد 
ف���ي 2000م - 2004م، مم���ا مّثل ضغطاً على 
الموارد المائي���ة المح���دودة، والبنية التحتية 

واالجتماعية المتهالكة. 
منذ 2004م حاولت الفاو التوّسع في مجال 
نش���اطها داخل الس���ودان من خالل مكاتبها، 
وقام���ت بالتنس���يق بينها عن طري���ق وحدتين 
لإلغاثة وإع���ادة البناء في جوب���ا والخرطوم، 
بلغت المساعدات التي حصلت عليها السودان 
في ع���ام 2006م م���ن المانحي���ن حوالي 19 
مليون دوالر، كانت بغرض توفير المس���اعدات 
اإلنسانية، إلى جانب تخصيص 23 مليون دوالر 

م���ن قبل صندوق اإلغاثة وإع���ادة البناء التابع 
للفاو.

وعل���ى الرغم من تخصيص ه���ذه المبالغ 
للس���ودان فإنها لم تكن كافية لتخفيف الضغط 
على المجتمعات المستقِبلة، وإن كانت برامجها 
ترّك���ز ف���ي حيوان���ات الرع���ي إال أن الموارد 
المح���دودة أّدت إلى انتش���ار األمراض، ونفوق 
العديد من الماشية والماعز واألغنام التي كانت 

تمتاز بها السودان قبل تأّجج الصراع فيها. 

كانت منظمة اإلغاثة اإلسالمية أولى 
المنظمات التي أسرعت بمّد يد 

العون ألهالي الصومال حين اشتد 
فيها الجفاف

4 - مؤّسسة CARE: بذلت هذه المؤّسسة 
مجهودات كثيرة، وصل عدد المس���تفيدين منها 
2،77 مليون نسمة، في كلٍّ من الصومال وإثيوبيا 
وكينيا، وقامت هذه الهيئة بتقديم المساعدات 
الغذائي���ة إلى جانب مس���اعداتها األخرى في 
ش���كل حفر آبار، وصرف صحي، وإعادة بناء، 
وتوفير األسمدة، وبعض المدخالت للمزارعين. 
ففي إثيوبيا وصل عدد المستفيدين 1،240 
مليون نسمة، وتمّثلت المساعدات المقّدمة لهم 
في مساعدات غذائية، ومياه، وصرف، أما عدد 
المس���تفيدين في كينيا فهو 940 ألف مستفيد، 

وفي الصومال 588 ألف مستفيد. 
وهذا النوع من المساعدة يُقّدم داخل أماكن 
إقام���ة المواطنين األصلية، وه���و يختلف عن 
للمهاجرين والالجئين،  تقّدم  التي  المس���اعدة 
فما زالت هن���اك عوامل تدفع إل���ى هجرة أو 
لج���وء العديد من الس���ودانيين ومواطني باقي 
دول الق���رن اإلفريق���ي إلى أس���تراليا، حيث 
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والهدوء  الواسعة،  األراضي  تتوافر مس���احات 
واألمن واالستقرار الذي افتقده هوالء األفارقة 
في بالدهم األصلية؛ س���واء كانت السودان أو 
الصومال أو حتى  باقي دول القرن اإلفريقي. 

5 - وكالة اإلغاث���ة لتنمية القرن اإلفريقي 
بأستراليا:

ف���ي العقد الماض���ي قامت ه���ذه الوكالة 
بإع���ادة توطين 20000 من الالجئين من القرن 
اإلفريق���ي فيها، هذا إلى جانب المهاجرين من 
العّمال المه���رة، أو الوافدين ضم���ن البرامج 

اإلنسانية الخاصة.
ومن خالل تقرير نش���رته إح���دى وكاالت 
إغاثة الالجئين األفارقة بأستراليا، عن قيامها 
بتوطي���ن ه���ؤالء الالجئي���ن والمهاجرين، تم 
استخدام 10 مؤشرات للتحّقق من نجاح توطين 
ه���ؤالء الالجئي���ن والمهاجرين ع���ام 2008م، 
وكيفية دمجه���م في المجتم���ع الجديد، وكان 
مفهوم الدمج يش���ير إلى مدلول إيجابي، وهو 
نجاح اندماج الالجئين ف���ي المجتمع الجديد، 
واستفادة المجتمع بدوره من القادمين الجدد، 

وتشجيعهم على التجانس االجتماعي. 
وللحكم على مدى نجاح االندماج من عدمه 
هناك بعض المؤشرات يمكن األخذ بها، وتتمّثل 

في الشكل اآلتي:

شكل )5) مؤّشرات نجاح االندماج

2009 ،Source: Eileen، Piitway

تتمّثل مؤّشرات النجاح في:
1 - الوسائل والدالئل )التوظيف، واإلسكان، 

والتعليم، والصحة).
)الجس���ور  االجتماع���ي  التراب���ط   -  2
االجتماعي���ة، والروابط االجتماعية، والصالت 

االجتماعية).
3 - وس���ائل التيس���ير )اللغ���ة والثقاف���ة 

والمعرفة، وكذلك األمن واالستقرار).
4 - وأخيراً األساس���يات، والتي تظهر في 

)الحقوق والمواطنة).
وإذا كانت أس���تراليا تقوم بتقديم الخدمات 
واستضافة الالجئين والمهاجرين فهي تستفيد 
منهم قبل إفادتهم )حيث تتوافر لديهم الخبرات 
والقدرات)، لك���ن تنقصهم في الوقت نفس���ه 
القدرة على اس���تغالل هذه القدرات، قد يشكو 
بع���ض الالجئين م���ن بعض المش���كالت التي 
تواجههم، مثل التمييز والعنصرية في الحصول 
على ه���ذه الخدمات )الس���كن والتعليم)، لكن 
يجب أن يُؤخذ في الحسبان أن هذه المشكالت 
توجد في أي م���كان آخر كانوا فيه، أو يلجؤون 
إليه، سواء أستراليا أو غيرها، حتى لو بقوا في 
أماكن إقامتهم األصلية، وذلك الختالف البيئات 
واللغات والثقافات بين الدول المضيفة والدول 

التي أتوا منها. 

الخال�سة:
يعاني سكان القرن اإلفريقي مشكالت جّمة 
)على الرغم من تمّتعهم بمكان استراتيجي مهمٍّ 
يربط بين دول الش���رق والغ���رب)، تمّثلت في 
الصراعات، وتدهور البيئة، وانخفاض مستويات 
معيشتهم، وارتفاع معّدالت نمّو السكان، وكذلك 
معّدالت الخصوبة الكلية، وانتش���ار األمراض، 
وسوء التغذية، ونقص األغذية الذي أودى بحياة 
الكثيرين نتيجة الجفاف المتكّرر وارتفاع درجات 
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الحرارة )أي بسبب العوامل المناخية)، مما أدى 
إلى نقص األراضي الزراعية والمراعي، وتفاقم 
انعدام األم���ن الغذائي، في الوقت الذي يعانون 

فيه انخفاضاً في مستويات الدخول.
ولم يتوقف األمر عند هذا الحّد؛ بل اتجهت 
الحكوم���ات إل���ى توجيه إنفاقها نح���و الدفاع 
واألمن وليس للتنمية االقتصادية واالستثمارات، 
وإن كان بعضهم حاول النهوض من الداخل، مثل 
كيني���ا، حيث حّققت معّدل نم���ّو مرتفع، إال أن 
اآلخرين ما زالوا يعانون عدم االس���تقرار، وفي 
حالة صراع مستمر )الصومال، والسودان)، ولم 
تُتح الفرصة للدولة م���ن الداخل للنهوض مرة 

أخرى. 
لذل���ك حاولت منظمة اإلغاثة اإلس���المية 
المس���اعدة  تقديم  أخرى  ومؤّسس���ات  والفاو 
لمنكوبي تل���ك المناطق في أراضيهم، بينما فّر 
الباقون إلى أماكن أخرى قد تكون فيها ظروف 
المعيش���ة أفضل، لذا يمكن الق���ول بأن بعض 
األفارقة من القرن اإلفريقي والمهاجرين وجدوا 
ضالتهم في فرص الهجرة المتاحة، مثلما نجح 
بعضهم في التوّطن بأس���تراليا، قد تكون هناك 
مش���كالت حاولوا مواجهتها، فهؤالء الالجئون 
القادمون لديهم قدرات وإمكانات، لكن تنقصهم 
الفرصة الس���تغالل هذه القدرات، أي أنهم في 
حاجة لمس���اعدتهم لينفعوا أنفس���هم، وكذلك 
المجتمع الذي هاجروا إليه، والدليل على ذلك 
أن أستراليا نفسها اس���تفادت من المهاجرين 
والالجئين، ومن ثم كانت الفائدة مزدوجة، وإذا 
كان التمييز والفصل العنصري يظهر في السكن 
وفرص العمل، وكان له أكبر األثر في الش���باب 
الصغير في شعوره بالعزلة والتهميش، فإن دور 
العبادة )المساجد، والكنائس) كان لها دور مهم 
في تقريب الفوارق بي���ن القادمين الجدد وبين 

أفراد المجتمع األصلي. 

كان لالستعمار الذي قام به الغرب في ديار 
اإلس���الم وغيرها في إفريقي���ا دور خطير في 
عرقلة تقّدمها، والذي ال يزال مستمراً في الغزو 
الفكري بدافع آخر، ال لتنصير المس���لمين بل 
إلبعادهم عن دينهم وتركهم مس���خاً ال روح فيه، 
وفي الغزو االقتصادي والسياس���ي والعسكري 
لس���رقة ثرواتهم واغتصابها، ومنعهم من تنمية 
مواردهم التي تجعلهم لو استغلوها أمة ناهضة 

في يوم من األيام. 
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د. عبدالروؤف عبده عمر *

المقّدمة: 
 دخل اإلس���الم جزر القمر منذ القرون األولى للهجرة، 
وق���د ذك���رت المصادر أن ه���ذه الجزر عربي���ة في األصل؛ 
ألن اليمنيين )معين، وحمير، وس���بأ) هم الذين اكتش���فوها، 
واس���تقروا بها، وأطلقوا عليها اسم »القمر« لظهورها للناظر 
إليها من بُْعد كأنها جزر معلّقة بالس���ماء، وذلك الرتفاعها عن 

سطح الماء)1). 
وه���ذه الهجرات العربية القديمة، والتي اس���تمرت بعد 
ظهور اإلس���الم، اش���تركت مع الهجرات اإلفريقية البانتوية 
والماليوية في تكوين المجتمع القمري، ولكن حضارة الشعب 
القمري اإلسالمية العربية وثقافته في جزره األربع كانت أكبر 
عون لحماية البالد من مخاطر الثقافة االستعمارية الفرنسية.

وقد كانت اللغة العربية قبل االستعمار هي اللغة الرسمية 
في الس���لطنات القمرية، إلى جانب اللهجة المحلّية القمرية 
التي توّلدت من الثقافات المختلفة للشعوب واألمم التي تكّون 

منها الشعب القمري)2).
وإن من أب���رز اآلثار الثقافية الت���ي ترّتبت على توطين 
اإلسالم في جزر القمر، وما صاحبه من انتشار اللغة العربية 
فيه���ا، ظهور العلماء والش���عراء القمريين الذين أصبحوا من 
أهم العوامل ذات التأثير اإليجابي والتفاعل الحي في مس���ار 
الدعوة اإلسالمية، وانتش���ار الثقافة العربية ولغة القرآن في 

الجزر.

مخطوطة برهان مكيلي، ص 5.  (1(

مخطوطة برهان مكيلي، ص 47.    (2(

 فهؤالء العلماء والشعراء، بعدما درسوا العلوم الشرعية 
وفنون األدب واللغة العربية على أيدي العرب المهاجرين من 
الدعاة والعلماء، اس���تلموا الراية من أيديهم، وكانوا هم في 
الطليعة دائماً في حفظ هذا الدين، والقائمين على إش���اعته 
وتعميمه بين الناس، وتحّملوا تجاه ذلك كّل المس���ؤوليات)3) 
والتبع���ات كاملة، وقادوا مس���يرة التوعية والصمود في وجه 
التي���ارات الجارف���ة المتدفقة من جميع الجه���ات الداخلية 
والخارجي���ة، واس���تطاعوا بتوفيق الله تمكين اإلس���الم في 
الجزر، وتحبيبه إلى الس���كان، وزرع قيمه الحضارية وثقافته 
اإلنس���انية ولغته العربي���ة في وجدانه���م وحياتهم الروحية 
واالجتماعية، ليس في جزر القمر فحس���ب، بل في البلدان 

المجاورة.
ونلم���س ذلك من خالل جهود بع���ض أولئك العلماء في 
التعلي���م والتدري���س والتوعية والتثقيف، وع���ن طريق بعض 
كتبهم ومؤلفاتهم وإس���هاماتهم األدبية والفكرية، والتي تعكس 
الموروث الثقافي والحضاري والس���لوك االجتماعي للش���عب 
القمري المس���لم، كما أنها في الوقت نفسه تشّكل لبنة قوية 
في البناء الثقافي والحضاري واالجتماعي لألمة اإلس���المية 

والعربية.
ه���ذا، وقد أنجبت جزر القمر المئ���ات من كبار العلماء 
والشعراء الذين كانت لهم بصمات واضحة وإسهامات رائعة، 
وجهود إبداعية وفنية رائدة، بقيت قابعة في أضابير المكتبات 

الخاصة تعاني اإلهمال والنكران.
وسوف نس���لط الضوء على بعض أولئك العلماء األجالء 
الذين نحس���ب أنهم قد أس���هموا بفاعلية في انتش���ار اللغة 

د. حامد كرهيال: أثر اإلس��الم في تشكيل الس��لوك االجتماعي   (3(
الش�ارقة، 2008،  - حكومة  واإلعالم  الث��قافة  دائرة  القم��ري، 

ص 239.

علماء جزر القمر ودورهم في نشر التعليم 
العربي اإلسالمي وتطويره في الجزر

)*)  رئيس قسم اللغة العربية بالجامعة الوطنية بجزر القمر.
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العربي���ة والثقافية اإلس���المية، وخدمة اإلس���الم في جميع 
الجزر، وتشكيل سلوكه االجتماعي، وإيراد نماذج من إنتاجهم 

الشعري.

– 1343ه� /  اأحمد بن �سميط )1277ه�  ال�سيخ   -  1
1861م - 1925م(

أصله ونسبه:
ه���و أحمد بن أبي بكر بن عبدالله ب���ن عبدالرحمن بن 
محمد ب���ن زين بن س���ميط، من أصل حضرم���ي، كان أبوه 
العالمة أبوبكر بن عبدالل���ه )ت 1290ه� / 1873م) أول من 
هاجر إلى جزر القمر من آل س���ميط من ش���بام حضرموت، 
عام )1267ه� / 1850م) تقريباً للدعوة ونشر العلم واالتجار، 
وأقام مدة طويلة ببلدة »اتس���اندرا« في جزيرة القمر الكبرى، 
وأقام بها ال���دروس العلمية، وأّلف كتابه المش���هور )الترياق 
النافع ش���رح إرشاد المسلمين) المنتش���ر في شرق إفريقيا، 

ويدرس في الكتاتيب والحلقات العلمّية.
مولده:

ولد الش���يخ أحمد بن أبي بكر ببلدة »اتساندرا« بجزيرة 
القمر الكبرى في 5 رجب س���نة 1277ه���� الموافق 16 يناير 

1861م، وتوفي أبوه وعمره 17 سنة.
تعليمه:

ب���دأ الحبيب أحمد بن أبي بكر تعليم���ه على يد والده، 
وعلى م���ن كان من العلماء بجزر القم���ر، أمثال العالمة أبي 
الحس���ن األول جمل الليل وغيره، ثم س���افر سنة )1298ه� 
/ 1881م) إلى حضرموت، وأقام ببلدة »ش���بام« بين أعمامه 
وأقاربه وتزّوج بها، وترّدد إلى الحوطة وس���يون والغرفة وتريم 
وغيرها، ودرس على أي���دي علماء معروفين، أمثال أحمد بن 
حس���ن بن عبدالله العطاس، وعبدالله بن محس���ن السقاف 
مفتي حضرموت، وعبدالرحمن بن محمد)1)، ثم عاد إلى جزر 
القم���ر وتزّوج بها، وأخذ يدرس العلوم اإلس���المية والعربية، 
حت���ى ذاع صيته، وهذا ما جعل س���لطان زنجبار »برغش بن 
س���عيد« يطلبه إلى زنجبار لتوّلي القضاء، وذلك سنة 1300ه� 

د. حامد كرهيال، المرجع السابق، ص 241.  (1(

/ 1882م حيث اس���تقر بها، وعاش فيها حياة حافلة بالنشاط 
والعطاء، فازدادت مكانته العلمّية، وتخّطت شهرته حدود شرق 
إفريقيا إلى أرجاء العالم اإلسالمي، حتى إن الخليفة العثماني 
منحه وس���اماً عثمانياً رفيع المستوى تقديراً لجهوده العلمّية 

المتميزة.
من آثاره:

أّلف الحبي���ب أحمد بن أبي بكر بن س���ميط عّدة كتب 
نافعة، طبع ونش���ر أكثرها، منها: )االبتهاج في بيان اصطالح 
المنهاج)، يشرح فيه المؤلف المصطلحات الفقهية الواردة في 
منه���اج الطالبين لإلمام النووي، و )تحف���ة اللبيب)، و )منهج 
الفضائ���ل)، و )منهل الوارد)، و )حاش���ية على فتح الجواد)، 
بلغ فيها إلى صالة الجمعة، و )حاشية على النصائح الدينية) 

تُسّمى )المطالب السنية).
وفاته:

انتقل الحبيب أحمد بن أبي بكر بن س���ميط إلى الرفيق 
األعلى في 13 من ش���وال عام 1343ه���� بزنجبار، بعد حياة 
حافلة بالعطاء العلمي والتأثير الثقافي - رحمه الله تعالى -.

– 1322ه� /  2 -  ال�سيخ محمد المعروف )1269ه��� 
1852م - 1904م(.

أصله:
هو محمد بن أحمد بن أبي بكر الش���اذلي اليش���رطي، 
ينحدر نسبه إلى الش���يخ أبي بكر بن سالم، وينتهي إلى علي 
ب���ن أبي طالب رضي الله عنه، وأّما أّمه فهي »موان مكو« بنت 

السلطان السيد أحمد من آل أبي بكر بن سالم أيضاً.
والدته وتعليمه:

كان���ت والدته ف���ي موروني )عاصمة ج���زر القمر) عام 
1852م، فنشأ في حجر والده، وقرأ القرآن الكريم والتجويد، 
ثم أرس���له أبوه إل���ى زنجبار، حيث تعلّم فيه���ا علوم الحديث 
والتفس���ير والفقه والنح���و، وغيرها من العلوم اإلس���المية 

والعربية.
ثم سافر إلى مّكة المكّرمة، وأخذ الطريقة الشاذلّية عن 
الش���يخ عبدالله درويش، وعمل على نشرها في شرق إفريقيا 

من جزر القمر ومدغشقر وموزمبيق. 
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أعماله:
ترك الشيخ المعروف أثراً واضحاً في المجتمع القمري، 
وجه���وده وأعماله ظلّت ب���ارزة المعالم في س���يرة المجتمع 
القمري، ومن مواقفه اإلصالحية محاربته للعادات المصاحبة 
ل� »ال���زواج األكبر)1)«، ودعوته إلى االمتثال بأوامر الش���ريعة 
اإلس���المية، كما عمل على نش���ر قيم العم���ل واالجتهاد في 
الكسب درءاً للكسل والتواكل، فاشتغل هو بالخياطة والزراعة، 
ولم يترك الشيخ محمد المعروف على ما يبدو آثاراً مكتوبة. 

وفاته:
توفي الش���يخ محمد المعروف بمورون���ي عام 1904م، 
وبلغ احترام القمريين وتقديره���م له - رحمه الله - أن أكبر 
مستش���فى في الدولة يحمل اس���مه، إذ يُس���ّمى »مستشفى 

المعروف«.

3 - ال�سيخ اأحمد قمر الدين )1882م -  1974م(:
نسبه ووالدته:

ه���و أحمد بن علّي بن مس���وما، ولد في بل���دة »بوني« 
بمنطقة »همهامي« ش���مال ش���رق جزيرة القمر الكبرى عام 
1882م، وكان أب���وه »علّي مس���وما« الذي ه���و من أصل بلدة 
»بنغوا« بجزيرة القمر الكبرى عالماً جلياًل، درس وأخذ العلوم 

اإلسالمية والعربية في زنجبار.
نشأته وتعليمه:

انتقل قم���ر الدين إلى بلدة »مبيني«، وبدأ رحلته العلمّية 
في »كتَّاب الق���رآن الكريم« لوالدته، حيث تعلّم القرآن الكريم 
قراءة وحفظ���اً، ودرس على والده األربعين حديثاً، وكتاباً آخر 
في التوحيد، وكتاب الكفراوي ف���ي النحو، ثم أخذه أبوه معه 
إلى بلدة »بنغوا« ليواصل مسيرته التعليمية عند الشيخ قاسم 
أحمد، وهو أول معلّم له بعد والديه، ومكث عنده عّدة سنوات، 
تعلّم فيها الفقه والحديث والتفس���ير، ثم انتقل بعد ذلك إلى 
موروني حوالي 1910م، وهناك دخل المدرس���ة الفرنس���ّية 
النظامي���ة، وأقبل على دراس���ة اللغة الفرنس���ّية، إلى جانب 
مواصلة الدراس���ة العربية واإلسالمية في المساجد على يد 

فيه يعيد الزوج مراسم الزواج بعد 30 سنة من الزواج، وهو يمتد   (1(
لمدة أسبوع، يتخلله الرقص والغناء، وتوزيع الطعام.

علماء »موروني«، من أمثال الش���يخ ثابت، وحفظ لديه بعض 
الش���عر العربي والمدائح النبوية، كما تعّرف إلى الحبيب عمر 
بن أحمد بن سميط )1886م - 1974م)، وأخذ عنه ألفية ابن 
مالك ومنهاج الطالبين للنووي، كما نال منه عّدة »إجازات« في 

العلوم اإلسالمية)2).
أسفاره:

قام برحالت كثيرة إلى ج���زر المحيط الهندي، كجزيرة 
مدغش���قر ورينيون وموريش���يوس الت���ي درس فيها على يد 
عالمين جليلين، قيل إنهما عل���ى التوالي من المدينة المنّورة 
ومّك���ة المكّرمة، وهما علّي بن عبدالرحمن الصديقي المدني 
وعبدالله الراش���د الن���واب، وأخذ عل���وم البالغة والعروض 
من األول، كما س���افر أيضاً إلى بع���ض الدول العربية كمصر 
والسعودية، فجاء تكوينه جامعاً بين علوم الدين واألدب واللغة. 
ولقد كان لهذه الجوالت أثر كبير في تعميق اإلحس���اس 
باإلص���الح والتغيي���ر عنده، حيث اس���تفاد م���ن الحركات 
التحريرية واإلصالحّي���ة، وتجلّت آثار ذلك في حياته العلمّية 

والدعوّية والعملّية.
أعماله اإلدارية:

تدّرج في السلّم الوظيفي، وتقلّد خالله المناصب اآلتية:
- كاتب عدل بالمحكمة الش���رعية في بلدة »تسوجين«، 

وكان القاضي بها الشيخ عبداللطيف موسى فوم.
- مترج���م بمكت���ب الصحافة ف���ي »تناناريف« عاصمة 

مدغشقر.
- مذيع باللغة العربية في اإلذاعة المدغشقرّية.
- نائب محافظ في مكتب المحافظ بتناناريف.

- محافظ أساس )عام).
- محافظ بالدرجة الممتازة.

- مستش���ار خاص لرئيس مجل���س الحكومة في جزر 
القمر.

نشاطه الدعوي:
اش���تغل الش���يخ قمر الدين، إلى جان���ب عمله اإلداري، 
بالتدريس والتثقيف والدعوة إلى الله تعالى، ومما ساعده على 

د. حامد كرهيال، المرجع السابق، ص 248.  (2(
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ذلك إجادته لعدة لغات، هي العربية والفرنس���ية واإلنجليزية 
والملغاشية )لغة مدغشقر) والسواحيلية)1).

وخالل فترة وجوده في مدغش���قر قام الشيخ قمر الدين 
بجهود دعوية في الوعظ ونش���ر اإلسالم، ومحاربة التنصير، 
وخصوصاً في منطقته »طليارا«، وأّلف في هذا السياق كتابين 
باللغة الملغاش���ية، إال أن اإلدارة االس���تعمارية )الس���لطات 

الفرنسية) سرعان ما صادرت الكتابين.
كما قام الشيخ قمر الدين بدعوة جميع علماء الجزر في 
27 ش���عبان 1345ه / 1 م���ارس 1927م إلى اجتماع بموروني 
في بس���تان »بوندوني« للمرحوم الش���يخ موني س���يد لغرض 
وض���ع آلّية لتنمية الثقافة اإلس���المية والعربي���ة في الجزر، 
وق���ّدم للعلماء الحضور كتابه المس���ّمى )القاعدة األحمدّية) 
الذي نال إعجابهم واستحس���انهم، وأشادوا به، وبمبادرته إلى 
التئام هذا االجتماع الذي تمخ���ض عنه قيام جمعية »إخوان 
الهدى«، والتي اختير رئيس���اً لها، كما كان رئيس���اً ل� »جمعية 
علماء المحيط الهندي« التي أّسس���ها عام 1354ه� / 1935م 

حتى نهاية حياته.
آثاره:

من أهم آثاره العلمّية ما يأتي: 
أوالً: في التوحيد: نظمه المس���ّمى »القصد األسنى في 

أسماء الله الحسنى«، بدأه بقوله:
بدأت بسم الله والحمد شاكراً   وداعي��اً المولى القري�ب 

وذاكراً
ثانياً: في النح���و والصرف: نظمه المس���ّمى »المتّممة 

لملحة اإلعراب«)2).
ثالثاً: في الفق���ه وأصوله: كتاب في أص���ول الفقه في 
المذهب الش���افعي باللغة القمرية، إال أن المؤلِّف توّفي قبل 

إتمامه.
رابعاً: في الشعر: ديوان يتضّمن أكثر من 50 قصيدة في 

الوعظ والمدح والهجاء والرثاء )غير مطبوع).
خامساً: في اللغة: )القاعدة األحمدّية لتالميذ المدارس 

د. حامد كرهيال، المرجع السابق، ص 150.  (1(

د. حامد كرهيال، المرجع السابق، ص 251.  (2(

القمري���ة)، وتتكون من ثالثة أجزاء، وكت���اب )القراءة) باللغة 
الفرنسية لتالميذ المدارس المتوسطة )غير مطبوع)، وكتاب 
)مفت���اح اللغة الفرنس���ية بالقمرية في تس���هيل معرفة اللغة 

العربية) لتالميذ المدارس القمرية )غير مطبوع).
سادسا: في الصحافة: أنشأ صحيفة دورية نصف سنوية، 
كانت باللغة العربية والقمرية، سّماها »مواندو« بمعنى البداية، 
وكانت تُعنى بالفكر والثقافة واألدب والتربية، وتعكس اهتمامات 

قمر الدين، وسعة اطالعه، وتفانيه في خدمة دينه ووطنه.
والمّطلع المتأّمل لمقاالت الشيخ قمر الدين وأطروحاته 
يجد تأّثر الش���يخ بما كتبه جم���ال الدين األفغاني )1839م - 
1897م)، وخصوصاً فيما يتعلّق بدعوة األخير إلى أهمية وحدة 
المسلمين في ظّل مبدأ الش���ورى والتعاون، ونبذ الخالفات، 
كم���ا يظهر تأّثره كذلك بدعوة الش���يخ محمد عبده )1849م 
- 1905م)، وم���ن أبرز معالمها التركيز ف���ي أهمية االعتزاز 
بالوطن اإلس���المي الكبي���ر، ومحاربة األف���كار واالتجاهات 
المذهبي���ة الضيقة، ومعلوم أن محمد عب���ده تأّثر هو اآلخر 

بدعوة األفغاني.
وكان قمر الدين يرى أن الفهم الصحيح للقرآن والس���ّنة 
المطّهرة المصدرين التش���ريعيين لإلسالم ال يتأتى إال بتعليم 
اللغة العربية، األمر الذي جعله يهتم اهتماماً كبيراً بتبس���يط 

طرق تعليم اللغة العربية بالنسبة ألبناء جزر القمر.
وتأّثر قم���ر الدين باإلمامين األفغاني ومحمد عبده جاء 
على ما يبدو عن طريق أس���اتذته الذي���ن تتلمذ على أيديهم، 
كالش���يخ قاسم أحمد بن أحمد قاسم الذي تخّرج في مدرسة 
الش���يخ فاضل بزنجبار، والحبيب عمر بن أحمد بن سميط، 
وكالهما أخذ العلم النافع والدعوة لإلصالح من والد الحبيب 
عمر، الس���يد أحمد بن أبي بكر س���ميط في أثناء وجودهم 
بزنجبار، وقد ثبت تأّثر األخير بالدعوة اإلصالحية لألفغاني 
ومحم���د عبده، وكان له عالقات وثيقة)3) بالعالم اإلس���المي 

ومراكزه العلمّية المختلفة.
لقد نظم قمر الدين العش���رات من القصائد في ش���ّتى 
المناس���بات الدينية واإلخواني���ة والحضارية، إال أن عاطفته 

د. حامد كرهيال، المصدر السابق، ص 253.  (3(



64
العدد السابع عشر /  رجب - رمضان 1434هـ ، يوليو - سبتمبر 2013م

تنموية

تكون أكثر توّقداً في رثائه لمن حملوا معه مش���اعل اإلصالح، 
كالشيخ س���الم ودعان المتوّفى في غرة رجب سنة 1341ه�، 

والذي يقول فيه: 
ال حّي إال من تفّرد بالبق�اء

فاصبر فكّل حادٍث بقض�اء
وواضح جداً اس���تلهامه في هذه المرثية المناخ الحكمي 
والوعظ���ي الداع���ي إلى الرض���ا بالقضاء في ش���عر اإلمام 

الشافعي القائل: 
دع األي�ام تفع����ل ما تش���اء

وطب نفساً إذا حكم القضاء
ولم يكن الشاعر أسير األغراض التقليدية، بل استوحى 
بعض أعماله الش���عرية واألدبية من قضايا العصر، كقصيدته 
التي جادت بها قريحته بمناس���بة وصول اإلنسان إلى سطح 

القمر، والتي مطلعها: 
تبارك الخالق كّل عالم

حمداً لمن قد كّرم ابن آدم
له فنعم ما قد كّرم فضَّ

إذ علّم اإلنسان ما لم يعلم
ويَُع���د قمر الدين من رعيل حركة البعث األدبي في جزر 
القمر؛ ممن أس���هموا في إيقاظ الشعور الوطني واألدبي لدى 
الجيل القمري الجديد الباحث عن انتمائه اإلسالمي السليم.

وفاته:
توّفي الشيخ قمر الدين عام 1974م، ودفن بمدينة مبيني.

 - )1303ه�����  �سميط  ب��ن  عمر  الحبيب  ال�سيخ   -  4
1396ه� / 1886 - 1976م(.

أصله ومولده:
هو عمر بن أحمد بن أبي بكر بن س���ميط، ُولد ألس���رة 
متدّين���ة في بل���دة »اتس���اندرا« بجزيرة القم���ر الكبرى في 

1886/9/24م الموافق 26 ذي الحّجة 1303ه�.
نشأته وتعليمه:

نشأ الحبيب عمر بن أحمد مولعاً بالعلم، وتلّقى تعليمه األول 
في الكّتاب ببلدة »اتس���اندرا«، ثم التحق بوالده في زنجبار والزمه، 
وأخذ ع���ن علماء زنجبار، وفي مقّدمتهم والده، والش���يخ عبدالله 

باكثير، ثم أرسله والده في سّن مبكرة إلى حضرموت، وأقام بشبام، 
تحت كنف عّم والده الحبيب طاهر بن عبدالله بن سيمط ورعايته، 
حي���ث أخذ عنه وعن غيره من علماء حضرموت العلوم الش���رعّية 

واللغوّية، ثم عاد إلى زنجبار فواصل فيها تعليمه عند والده.
عمله الدعوي:

بعد عودة الحبيب عمر بن أحمد بن أبي بكر بن س���ميط 
إلى ج���زر القمر؛ ش���هدت اهتماماته الدعوي���ة واإلصالحية 
واالجتماعية والتجارية، حتى عام 1355ه، حيث عاد إلى زنجبار 
بناًء على طلب س���لطانها للعمل في مج���ال القضاء، ولم يغادر 
زنجبار إال بعد قيام الثورة عام 1964م، وغادرها إلى الش���جر 
بحضرموت، ومنها عاد إلى مس���قط رأس���ه بجزر القمر عام 
1384ه�، حيث استأنف نشاطاته الدعوية ومسيرته اإلصالحية 
وأعماله االجتماعية، فعّين أول مفتي لجزر القمر، وشارك في 
إنش���اء »جمعية أبناء الصفا« في »اتساندرا«، و »إخوان الهدى« 
في موروني، وبنى عدة آبار مي���اه لقلّة المياه في جزيرة القمر 

الكبرى، وأفتى بعدم استعمال مائها في غير الشرب.
آثاره:

ومن اآلث���ار التي تركها الحبيب عمر بن س���ميط كتاب 
)النفحة الش���ذية من الديار الحضرمية)، وهو بمثابة سيرته 
الذاتية، كما أّلف كتاب )هدّية اإلخوان لشرح عقيدة اإليمان).
وله عدة أش���عار، نظمها في ش���ّتى المناسبات الدينية 
واالجتماعية)1)، ومن ذلك مرثيته في الشيخ محمد المعروف 

التي مطلعها: 
معروفن�ا معروفن�ا

مصباحنا في ليلنا
وقصيدته الترحيبية التي مطلعها: 

أيا من تش��رف ه���ذا المق��ام
به�م وس���ما رف��ع�ة واحترام

عليكم من الله أزكى السالم
ورحمته وما استهل الغمام

عبدالقادر بن عبدالرحمن بن عمر الجيد: نبذه من حياة اإلمام   (1(
 - الهند  الطابعة  دار   ،5 سميط، ص  بن  عمر  الحبيب  العالمة 

1415ه / 1994م.
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وفاته:
وتوفي الحبيب عمر بن أحمد بن سميط في جزر القمر، 

ودفن في مسقط رأسه عام 1976م.
ويَُع���د الحبيب عمر م���ن رواد الحركة الس���لفّية 
في ج���زر القمر، حي���ث حمل لواء اإلص���الح الديني 
واالجتماعي والتربوى، ودعا إلى الفهم الصحيح للدين 

اإلسالمي.

5 - ال�سيخ ال�سيد محمد بن عبدالرحمن )1330ه� - 
1411ه� / 1912م - 1990م(.

نسبه:
هو محمد بن عبدالرحم���ن بن أحمد الملقب ب� »مويني 
مكو« بن الشيخ سالم بن ناصر بن أحمد محضار بن عيدروس 
بن أبي بكر بن س���الم، ينتهي نس���به إلى علّي بن أبي طالب 

رضي الله عنه.
مولده:

ولد س���نة 1330ه� / 1912م في بل���دة »هاهيا« بجزر 
القمر الكبرى، في أسرة متدّينة.

تعليمه:
تلّقى محمد بن عبدالرحمن تعلميه األول في المبادئ 
العربية والعلوم الش���رعية وحفظ القرآن الكريم في كتَّاب 
والده، ثم سافر إلى زنجبار ودرس على يد علمائها وشيوخها 
في ش���ّتى العلوم العربية واإلسالمية، ما أّهله ليكون واسع 
الثقافة واالّطالع، متع���ّدد المواهب، متنّوع العطاء، مرهف 

الحّس، ذا شاعرية متدّفقة.
أعماله:

عاد س���يد محمد بن عبدالرحمن إلى جزر القمر عام 
1939م، أي قبل وقوع االنقالب في زنجبار، فأّسس مدرسته 
التي س���ّماها »المدرسة السلفّية« بموروني، ثم عمل مدرساً 
وقاضي���اً وواعظاً، ثم مفتي���اً لجمهورية القم���ر االتحادية 
اإلس���المية بعد وفاة الحبيب عمر بن سميط، وكان عضواً 
في مجمع الفقه اإلس���المي، وأس���هم مع قمر الدين وغيره 
م���ن علماء جزر القمر في إنش���اء »جمعية العلماء في جزر 
القمر«، و »إخوان الهدى«، كما أّس���س عام 1985م »الرابطة 

الخيرّية اإلس���المية«، وكانت له مشاركات سياسية وثقافية 
واجتماعية، وحلقات إذاعية في الوعظ واإلرش���اد وتفسير 

القرآن الكريم.
آثاره:

ترك سيد محمد عبدالرحمن حلقات مسجلة في تفسير 
القرآن الكريم تُبث يومياً في اإلذاعة الوطنية.

كما أّلف عدة كتب، منها )الطريقة المرضية ألداء صالة 
الجمع���ة) )مخطوطة)، وكتاب )تحذي���ر البالد من المضالت 
اإللحادي���ة) )مخطوطة)، و )النصوص الش���رعية في إثبات 

الملكية الفردية) )مخطوطة).
ه���ذا إلى جان���ب مجموع فت���اواه في قضاي���ا مختلفة 
)مخطوطة)، وعدة مقاالت، منها: »القول القّيم مما يروي ابن 

تيمية وابن القيم«. 
وله مش���اركات ش���عرية في عدة أغراض ومناس���بات 
مختلفة، ومن ذلك مرثيته في الشيخ سالم بن عامر بن بوبح، 

والتي مطلعها:
مصاب عظيم في معاهدنا تربى

فظلت به تبكي المدائن والقربى
وقصيدة مدح الملك فيصل بن عبدالعزيز، ومطلعها: 

سالم على حامي الحمى والمشاعر
وأسمى تحيات أتت من مشاعر

ملي������ك إذا ع����د الم�ل���������وك م�ق�����دم
عليه���م جميع�����اً بالع�ال والمفاخ�ر

وقصيدته في تهنئة الس���يد عمر ب���ن عبدالله آل 
الش���يخ أبي بكر بن س���الم بمناس���بة قدومه إلى جزر 

القمر:
القطر مبتهج بكم بسام

يهنئكم فيه أكابر وكرام)1)
وفاته:

وافت���ه المنّية في مستش���فى بباريس ف���ي نوفمبر 
1990م، ونق���ل جثمانه ليدفن في جزر القمر - رحمه الله 

رحمة واسعة -. 

د. حامد كرهيال، المصدر السابق، ص 260.  (1(
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 - )1349ه���  اأحمد  �سريف  محمد  ال�سيد  ال�سيخ   -  6
1427ه� / 1930م - 2006م(:

نسبه ووالدته:
هو محمد ش���ريف بن أحمد بن شيخ مؤمن بن عبدالله 
أحم���د، ُولد في بل���دة »إكوني« عام 1930م، ويتصل بأس���رة 
»موينيبا حس���ن«، وهي أسرة متدّينة من األسر المشهورة في 

جزر القمر.
نشأته وتعلميه:

ترّبى الس���يد محمد شريف أحمد تربية طيبة، فقد كان 
س���يد عبدالله المطلب الذي تزّوج أّمه يحّبه حّباً شديداً لما 
رأى أنه قادر على مواصلة الدراس���ة، وكان يمنعه الخروج من 
البيت إلى مكان بعيد خش���ية أن  تتس���رب إليه أخالق سيئة 

من أقرانه. 
وفي الس���نة الخامسة من عمره أرسلته والدته إلى كتَّاب 
قرآني، ثم درس وتعلّم، فحفظ على يد الش���يخ موس���ى نازي 
بعض الس���ور القرآنية، ثم أخذ مبادئ اللغة العربية كالنحو، 
ودرس الفقه والتفس���ير والحديث والتوحيد، وكان يش���ارك 
في حلقات المس���اجد بين المغرب والعش���اء، ويجالس بعض 
المشايخ، كالشيخ موني حلوة والشيخ مماد مادي اللذين أخذ 

عنهما بعض المختصرات الفقهية وتربية األخالق الفاضلة.
وفي الرابعة عشرة من عمره سافر السيد محمد شريف 
أحمد إلى زنجبار لطلب العلم، فالتحق بمدرسة باكثير بشرق 
إفريقيا، وكانت هذه المدرس���ة مش���هورة آن���ذاك بمنهجها 
وعلومها وأساتذتها األجالء، وقد فتحت هذه المدرسة أبوابها 

لجميع طلبة العلم من أنحاء العالم ليلتحقوا بها.
وبعد خمس سنوات التحق الشيخ بمدرسة أخرى، وتعلّم 
بع���ض اللغات األجنبي���ة كاإلنجليزية، كم���ا درس فيها اللغة 
الفرنس���ية والعربية والس���واحلية، حتى حصل على الشهادة 

المتوسطة عام 1955م)1).
ولم يكتف الس���يد محمد ش���ريف بهذا القدر من العلم، 

انظر: عيسى محمد ومحمد عبدالحميد: األستاذ محمد شريف   (1(
للتعليم  القومية  للمدرسة  دبلوم  لنيل  آثاره، بحث  وثقافته  حياته 

العالي )1989م - 1990م).

بِّ ِزْدِني ِعلْماً{  إدراكاً منه لقول الله تبارك وتعال���ى: }َوُقل رَّ
]ط���ه : 114[، واقتداًء بالس���لف الصالح الذي���ن جعلوا العلم 

جهاداً وفّضلوه على سائر الصنائع.
وبعد أن حصل الش���يخ محمد ش���ريف على الش���هادة 
المتوس���طة التح���ق بالمعهد الثانوي اإلس���المي، وبعد أربع 
سنوات حصل على الشهادة الثانوية، وبعدها حصل على منحة 
الدراس���ة في دولة السودان، حيث التحق بمعهد التربية الذي 
يُس���ّمى »بخت الرضا«، ودرس فيه حتى نال شهادة التربية مع 

مرتبة شرف.
مهّمته بالخارج:

بعد حصول الس���يد محمد ش���ريف أحمد على شهادة 
التربية ف���ي دولة الس���ودان من معهد »بخ���ت الرضا« عاد 
إلى زنجبار، ولحس���ن أخالقه وعلّو معارفه أصبح مش���هوراً 
ومحبوباً، وعرف كثيراً من العلماء والحكام، وقد سّهل له ذلك 
أن ينال منصباً علمّياً مرموقاً، حيث عّين مفتشاً للغة العربية 

في المدارس التعليمية كمدرسة »ُعِلُم« بزنجبار.
وفي س���نة 1964م حصلت زنجبار على اس���تقاللها من 
االس���تعمار البريطان���ي، م���ا جعله يدرك قيمة االس���تقالل 
والحرية الفعلّية، فقّرر الرجوع إلى مس���قط رأسه جزر القمر 

لمشاركة أبنائها في المطالبة بالحرية واالستقالل.
رجوعه إلى جزر القمر:

بعد عودة محمد ش���ريف إلى وطنه ج���زر القمر؛ عمل 
بمعهد سيد محمد شيخ الثانوي بموروني عاصمة جزر القمر 
مدرس���اً للغة العربية التي كانت مهملة في عهد االس���تعمار، 
فعم���ل جاهداً على أن يصبح لهذه اللغ���ة أهمية ومكانة لدى 
الش���عب القمري، فكان من األوائل الذي وضعوا أسس العناية 
بلغة الق���رآن الكريم، وعمل على تطوير التعليم اإلس���المي، 
والعربي، والتربية القمرية، بدروسه التعليمية وحلقاته الدينية 
والتربوية، وخطبه اإلرش���ادية، فذاع صيته، وتتلمذ على يديه 
عدد كبير من الطلبة الذين أصبحوا اليوم أساتذة ومسؤولين 

كباراً.
 وق���د الزم الحبيب عمر بن س���ميط)2)، والس���يد عمر 

أول مفتي األكبر في جزر القمر.  (2(

تنموية
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مة متخصصة في شؤون القارة اإلفريقية ثقافية فصلية محكَّ

ب���ن عبدالله المع���روف ب� »مون���ي براكة«، والس���يد محمد 
عبدالرحمن، والسيد طاهر بن سيد موالنا)1)، والسيد أبوبكر 
بن س���يد عبدالله، وغيرهم من العلم���اء والمصلحين الذين 
أّسسوا حركة الوعي اإلسالمي واإلصالح االجتماعي في جزر 

القمر حديثاً.
أسفار محمد شريف:

بعد أسفاره لمواصلة الدراسة في زنجبار والسودان 
رج����ع إلى وطنه ج����زر القمر، ولّما أمض����ى تقريباً أربع 
س����نوات قام برحلة إلى جزيرة مدغشقر التي يوجد فيها 
قبر أبيه، وأخذ يتجّول حول مدن مدغش����قر، وزار مدينة 

»ديغو« ثم »تناناريف«)2).
وأخيراً انتهى بجولته وزيارت����ه إلى مدينة »ماجنغا« 
التي يعيش فيها أكثر المواطنين القمريين، وقد اش����تغل 
في المدة التي مكث فيها هناك بدعوة الناس إلى اإلسالم 

وإلى العلم والتربية واإلرشاد.
وفي عام 1976م قام في عهد الرئيس علي صالح)3) 
بزيارة رسمية مع وفد رفيع المستوى إلى موريتانيا، وذلك 
لحضور المؤتمر اإلسالمي، والذي كان من أهدافه بحث 

سبل وطرق نشر اإلسالم في القارة اإلفريقية.
ومن خالل هذه الزيارة اس����تطاع الس����فر إلى بعض 
الدول، كالمغرب ومصر وفرنسا وإيطاليا، وفي جمهورية 
مص����ر العربية انته����ز هذه الفرصة الذهبي����ة مع الوفد 
المرافق ل����ه بتقديم طلب إلى الحكومة لمس����اندة جزر 

القمر في االنضمام لجامعة الدول العربية.
وفي هذا العام نفس����ه س����افر محمد شريف أيضاً 
إلى جمهورية مصر العربية للم����رة الثانية لبحث تطوير 
العالقات بين جزر القمر والدول اإلس����المية، وأصبحت 
جزر القمر ف����ي هذا المؤتمر عضواً ف����ي رابطة العالم 
اإلسالمي، ثم واصل جولته مع الوفد المرافق له المكّون 

مفتي األكبر حالياً.  (1(

عاصمة مدغشقر، وسكانها 1000000 نسمة تقريباً.  (2(

رئيس جزر القمر 1970 - 1978م، قتله »بوب دينايز« ومرتزقة   (3(
في مايو 1978م.

من عبدالله محمد تاج الدين بن مس����عود ومحمد حسن 
مشنغامي وغيرهم من المسؤولين اآلخرين في الدولة إلى 
شرق إفريقيا، وكان آخر س����فره إلى جمهورية مدغشقر 
ليجدد العالقات بين الدولتين، وكان من أهداف أس����فاره 
أن يش����ارك بفعالية في تطوير عالقات المجتمع القمري 

في الخارج، ومع العالم اإلسالمي بصفة عامة.
أخالقه وأدبه: 

إن حياة محمد شريف مدرسة تفيض بالعطاء والعلم 
واألدب، وكان ق����دوة في األخ����الق والفضيلة؛ فقد كان 
متأسياً بالرسول صلى الله عليه وسلم، متمسكاً بسيرته، 
ومهتدي����اً بهديه، من هنا نجده ق����د امتاز باألدب والخلق 
الرفيع، فمعرفة س����لوكه وفهم منهجه ومس����لكه الفقهي 
والعقدي مهم جداً؛ ألنه ما كان داعياً للناس بلسانه فقط 

بل كان قدوة بمنهجه وسلوكه.
ثقافته وعلمه:

من ذلك معرفته بعقيدة التوحيد، وما يتفرع عنها من 
أحكام اإلسالم وقوانينه وش����رائعه المستنبطة من كتاب 

الله وسّنة نبيه صلى الله عليه وسلم.
ومن هنا كان العلم عنده أساس كّل شيء، من معرفة 
الحالل والحرام، والعبادة على الوجه الصحيح، والدعوة 
إلى الله عل����ى بصيرة، وتربية األمة عل����ى طريق الهدى 
والرش����اد، وقد قال الله تعالى: }... ِإنََّما يَْخَشى اللََّه ِمْن 
ِعبَاِدِه الُْعلََماء ِإنَّ اللََّه َعِزيٌز َغُفوٌر{ ]فاطر : 28[، والحديث 

النبوي الشريف يؤّكد لنا أن »العلماء ورثة األنبياء«)4). 
كان الشيخ محمد شريف من كبار علماء جزر القمر 
في عصره، أفاد أبناءها بعلومه وعلمه الذي ال يقف عند 
المعلومات الدينية فحسب، بل شمل علوماً كثيرة كالعلوم 

المنطقية واألدبية وغيرها)5).
العلوم الدينية: 

حفظه للقرآن الكريم: بدأ الش����يخ محمد ش����ريف 
بحف����ظ القرآن الكري����م في الكتاتي����ب القرآنية على يد 

رواه أحمد من حديث أبي الدرداء، رقم 21714، وغيره.  (4(

محمد عبدالحميد عيسى محمد، المصدر السابق، ص 28.  (5(
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الشيخ موسى نازي، ولم يزل يحفظ القرآن طوال دراسته، 
حتى حفظ من القرآن وتفسيره الكثير.

التجويد: اهتم الش����يخ محمد شريف أحمد بدراسة 
التجويد لكي يحّسن قراءته، فدرس التجويد في مدرسة 
باكثير، وكذلك في المعهد اإلسالمي بزنجبار، وكان يقرأ 
الق����رآن قراءة تثبُّت امتثاالً ألمره تعال����ى: }َوَرتِِّل الُْقْرآَن 

ل : 4[، واقتداًء بالرسول #. تَْرِتياًل{ ]المّزمِّ
وكان الش����يخ محمد ش����ريف يدرس ويعلّم التجويد 
لتالميذه ليدربه����م على قراءة القرآن ق����راءة صحيحة،  

برواية حفص عن عاصم. 
تفسير القرآن: وكان يطلع على أكثر من تفسير، منها: 
تفس����ير جالل الدين المحلي وجالل الدين الس����يوطي، 

وجامع األحكام للقرطبي، والصاوي، والزمخشري.
ومنهج تفسيره: كان يشرح الكلمات الصعبة، ثم يشرح 

إجماالً، ثم يستنبط بعض األحكام الفقهية واللغوية.
علم الحديث: كان الش����يخ محمد شريف مهتماً بهذا 
الف����ن العظيم، وقرأ صحيح البخاري ومس����لم وأبي داود 

والتزمذي والنسائي، كما حفظ أكثر من مائتي حديث. 
علم الفقه: لم تعرف جزر القمر إال مذهباً واحداً في 
الفقه، هو مذهب اإلمام الش����افعي، وذلك ما جعل الشيخ 

محمد شريف وكّل فقهاء جزر القمر يهتمون بدراسته.
فتعلّم الشيخ محمد شريف )الرسالة) في علم أصول 
الفقه، و )األم) في الفقه، ثم اشتغل بمعرفة مؤلفات أئمة 
مذهبه كاإلمام النووي والغزالي، ولم يزل محمد ش����ريف 
ينشر معارفه، ال سيما معرفته الفقهية لدى تالميذه، سواء 
في مدرسة الفتح أو في المساجد، وكان يدرس لألطفال 
بعض المختصرات الفقهية، كالمقدمة الحضرمية وبداية 

الهداية وغيرهما.
علم التوحيد: كان من منهج الشيخ محمد شريف أن 
عقيدة التوحيد ال تكون نقية صادقة إال إذا آمن المس����لم 
بتوحي����د الله في كّل ش����يء، وعلى وج����ه التحديد يجب 

توحيده في األمور اآلتية:
1 - توحيد الله في ذاته: وهو منطلق التوحيد، وعلى 

أساسه تقوم أبنية العقيدة.

2 - توحيد الله في صفاته: فهو واحد، يتصف بالغنى 
والعلم والقدرة واإلرادة؛ لذلك اختص باألسماء الحسنى 
ووصف نفس����ه بها: }َوِللِّه األَْسَماء الُْحْسنَى َفاْدُعوهُ ِبَها{ 

]األعراف : 180[.
3 - توحي����د الل����ه ف����ي األفعال: فهو وح����ده يخلق 
وي����رزق ويحيي ويميت، وهذا الكون والحياة ال يس����تطيع 
أن يتص����رف فيهما غيره عز وج����ل، وال يكون حدث إال 

بإذنه سبحانه.
4 - توحيد الله ف����ي األلوهية بالعبادة: أي أن كمال 

توحيد الله اإلخالص له في العبادة.
كّل ه����ذه األمور التوحيدية التي ذكرناها قد ضبطها 
الشيخ محمد ش����ريف، وكان يدرسها لطالبه، ويعمل بها 

في حياته، ويظهر إخالصه في شخصيته الحسنة.
العلوم اللغوية:

درس الش����يخ محمد ش����ريف اللغ����ة العربية طول 
دراس����ته، وما يتعلق بها م����ن العلوم كالنح����و والصرف 

والبالغة واألدب.
وقد بدأ دراسة النحو في مدرسة باكثير في زنجبار 
بش����رق إفريقي����ا، كم����ا درس جميع الم����واد اللغوية في 
االبتدائية والمتوس����طة والثانوية والجامعية، وكان يدرس 
تالميذه المواد اللغوية في مدرس����ة الفتح ومعهد س����يد 

محمد شيخ وغيرهما. 
علم التاريخ:

درس الشيخ محمد شريف تاريخ العصرين، الجاهلي 
واإلس����المي عند العرب، وهذا ما أعط����اه نظرة ناقدة 

لمقارنة ذلك العصر بالعصر اإلسالمي.
آثاره:

أما آثار الش����يخ محمد ش����ريف فيمكننا القول بأنه 
ت����رك آثاراً طيبة، وأن المجتم����ع القمري يجني من ثمار 
جهوده راضياً مغتبطاً، فتالميذه الذين رباهم يس����اهمون 
اليوم في تقّدم المجتمع القم����ري ورفعته في المجاالت 

المختلفة.
ومن آثار محمد ش����ريف أحمد تأس����يس »مدرسة 
الفتح«، وهي أول مدرس����ة نظامية لنش����ر اللغة العربية، 

تنموية



69
مة متخصصة في شؤون القارة اإلفريقية ثقافية فصلية محكَّ

ولّما رجع محمد ش����ريف إلى »إيكوني« مس����قط رأسه 
وجد أهالي بلدته قد شرعوا في بناء ناٍد للشباب للترفيه 
وحفظ اآلالت الموس����يقية والتدريب عليها، وكان المبنى 
على وش����ك االنتهاء، فحاور األهال����ي برفق، وطلب منهم 
للمصلحة العام����ة ولمصلحة دينهم تحوي����ل النادي إلى 
مدرس����ة، فرّحبوا بالفكرة، وكانت هذه الخطوة المباركة 
بحق نقطة تحّول وانطالق إلى نشر اللغة العربية ومبادئ 
الدين اإلس����المي الحنيف ألبناء جزر القمر بصفة عامة، 

وأبناء جزيرة القمر الكبرى بصفة خاصة.
مؤلفاته:

اهتم بالكتابة في بعض مشكالت وطنه من الناحية التقليدية، 
والناحي���ة التربوية، وتأّخر المرأة القمرية بصفة خاصة، فدفعه 
ذلك إلى كتابة مؤلفات باللغة المحلّية )مخطوطة)، ألنه في ذلك 
الوقت كان كثير من القمريين ال يحسنون الحديث باللغة العربية، 
فألف كتاباً بعنوان )التربية اإلسالمية) في العام 1973م، وكتاباً 

آخر بعنوان )مبابكتسُ يلوا) أي )األب ال يفهم).
وفاته:

أصيب الشيخ محمد بمرض فأرسل إلى فرنسا عدة 
مرات للعالج، وف����ي المرة األخيرة توفي ليلة الجمعة 24 
من جم����ادى الثاني 1427ه� المواف����ق 21 تموز / يوليو 
2006م في باريس عاصمة فرنسا، ونُقل جثمانه الطاهر 
إلى جزر القم����ر، ودفن يوم الخميس غرة رجب 1427ه� 

الموافق 27 من تموز / يوليو 2006م.

خاتمة:
مهما يكن م����ن أمر؛ فإن الباحث المتتبع لمس����يرة 
التعليم العربي واإلسالمي في جزر القمر يالحظ بوضوح 
تام مدى الجهد والعمل الذي قّدمه علماء جزر القمر في 

سبيل نشر العلم والمعرفة في أوساط القمريين.
ويمكن بذل����ك تحديد أهم الجهود والمالحظات في 

النقاط اآلتية:
أن ما قّدمه العلماء في خدمة اللغة العربية والتربية 
اإلس����المية في جزر القمر أكبر كثي����راً مما هو معروف 

بين الناس.

أن جه����ود علماء جزر القمر ل����م تتوقف عند حدود 
الج����زر القمرية األربع، بل تجاوزته����ا إلى جزر المحيط 
الهندي، مثل مدغش����قر وموريشيوس وسيشل، كما شمل 
ذلك الجهد الش����واطئ الشرقية للس����احل اإلفريقي في 
مناطق دار الس����الم وممباس����ا وزنجب����ار، ووصلت حتى 
س����واحل الصومال، بل توغلت إلى أنحاء كثيرة من شرق 

إفريقيا ووسطها. 
أن م����ا قّدمه علماء جزر القم����ر من جهود مخلصة 
في دعم حركة الدعوة والتعليم؛ ش����ّكل مالذات أساسية 
ومص����دات قوية ضد حرك����ة الفرنس����ة والتغريب التي 

اجتاحت الجزر إبان الحقبة االستعمارية.
أن هذه الجهود قد س����اهمت بشكل كبير في حفظ 

الدين والهوية اإلسالمية لشعب جزر القمر. 

واأخيرًا:
فإن الباح����ث يرى أن هذا العمل ال����ذي قّدمه دون 
المطل����وب، وأن الحاج����ة ماّس����ة للمزيد م����ن البحوث 
والدراس����ات  للوقوف على جهود أولئ����ك العلماء، هذا، 

وآخر دعوانا أن الحمد لله رب العالمين.

اأهم الم�سادر والمراجع:
1 – د. عبدالعزي����ز غي����م / جزر القم����ر، األزهر 

الشريف، مطبعة المصحف الشريف، القاهرة 1992م.
2 - ياق����وت الحم����وي: معجم البل����دان، دار صادر 

بيروت، 1376ه / 1957م.
3 – د. محم����د ذاكر الس����قاف: ج����زر القمر عبر 
العصور، دار القناعة للكتابة والطباعة، موروني 1423ه� 

/ يوليو 2003م.
4 - شكيب أرسالن: حاضر العالم اإلسالمي، مكتبة 

الحلبي، القاهرة، 1353ه�.
5 - كارلتومن � إدوارد: الس����الالت البشرية، ترجمة 

محمد السيد غالب.
6 - السيد رجب حرزاز: إفريقيا الشرقية واالستعمار 

األوروبي، دار النهضة العربية، 1968م.
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أ. ليلى أمين أغاس *

المقّدمة: 
 يهتم اإلس���الم ببناء األس���رة، ألن األسرة السوّية هي 
أس���اس الحياة االجتماعية الس���وّية، كما أن المجتمع ليس 
إال مجموعة من األس���ر المتفاعلة؛ فإنه إذا صلحت األسرة 
صل���ح المجتمع، والحقيقة التي ال خ���الف فيها أن ظاهرة 
التفّكك األسري لها آثار خطيرة في أفراد األسرة والمجتمع، 
ولهذا فهي جديرة باالنتباه والوقوف عندها من أجل تحليلها 
وفهمها ومعالجتها، والحاجة لذلك أشد إلحاحاً في ظروف 
المجتم���ع الصومال���ي، ومن هذا المنطلق ت���م اختيار هذا 

الموضوع كمجال لهذا البحث.

م�سكلة البحث: 
في هذه الدراس���ة تحاول الباحثة الوقوف على بعض 
العوامل التي تؤدي إلى التفّكك األسري وضعف تربية األبناء، 

وتتحدد مشكلة الدراسة في اإلجابة عن السؤال اآلتي: 
ما أثر التفّكك األس���ري في تربية األبناء في المجتمع 

الصومالي؟
وتتفرع منه األسئلة اآلتية:

1 - هل هناك أس���باب تؤدي إلى التفّكك األسري في 
المجتمع الصومالي؟

2 - هل التفّكك األس���ري له أث���ر في تربية األبناء في 
المجتمع الصومالي؟

3 - ما اآلثار االجتماعية والنفسية للتفّكك األسري في 
المجتمع الصومالي؟

اأهمية الدرا�سة:
- تأكيد أهمية األس���رة، وااللتزام بمسؤولية الوالدين 
لدى أبنائهم، حتى ال يحدث التفّكك األس���ري والضعف في 

تربيتهم.
- إلق���اء الضوء على العوامل التي ت���ؤدي إلى التفّكك 
األس���ري في المجتمع الصومالي، حتى يمكن التصدي لها 

والحّد من آثارها السلبية.
- االس���تفادة من نتائج الدراس���ة الحالية في التوصل 
إلى حلول واقعية، وذلك للتغلب على مش���كلة التفّكك وعدم 

االستقرار األسري.

اأهداف الدرا�سة: 
الهدف الرئيس لهذه الدراس���ة هو إظهار مدى إسهام 
العوامل المؤدية للتفّكك األسري في ضعف تربية األبناء في 
المجتمع الصومالي، من خالل استكشاف محاور أربعة، هي:

1 - نسبة الطالق لدى األسر المفّككة، وأثره في تربية 
األبناء في المجتمع الصومالي.

2 - مس���توى تعّدد الزواج لدى والدي األبناء في األسر 
المفّككة.

3 - نسبة الغياب الراجعة إلى غياب أحد الوالدين عن 
أبناء األسر المفّككة.

4 - تناسب السّن بين والدي أبناء األسر المفّككة.

فرو�ض الدرا�سة:
وضعت الباحثة عدداً من الفروض إلجراء الدراسة على 

المجتمع الصومالي، وهي: 
1 - ارتفاع مس���توى الطالق ل���دى الوالدين له أثر في 

تربية األبناء.
2 - غي���اب أحد الوالدين أو كليهما، بس���بب الوفاة أو 
الس���جن أو الهجر، يؤدي إلى تفّكك األس���رة وضعف تربية 

النزاعات في الصومال وأثرها في النسيج 
االجتماعي والتفّكك األسري

)*)  باحثة صومالية متخصصة في الدراسات االجتماعية.
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األبناء.
3 - فارق الس���ّن الكبير بين الوالدين يؤدي إلى التفّكك 

األسري.
4 - التفّكك األس���ري يؤدي إلى آثار سلبية على األبناء 

في المجتمع الصومالي.

الدرا�سة الميدانية:

اأواًل: االإجراءات المنهجية:
منهج الدراسة:

اتبع���ت الباحثة المنهج الوصفي التحليلي، الذي يعتمد 
على دراس���ة الواقع أو الظاهرة كما توجد في الواقع، ويهتم 
بوصفها وصفاً دقيقاً، ويعّبر عنها تعبيراً كيفّياً أو كمّياً، وذلك 
من أجل الحصول على نتائج عملية، ثم تفس���يرها بطريقة 

موضوعية بما ينسجم مع المعطيات الفعلية للظاهرة.
عّينة الدراسة: 

اعتمدت الدراس���ة على العّينة العشوائية، تركزت في 
منطقة محّددة )مدينة مقديشو)، وأخذت 10%، مّثلت مجتمع 

الدراسة للطالب في المدارس األساس بمنطقة مقديشو.
أدوات الدراسة:

تم استخدام االستبانة والمقابلة والمالحظة بالمشاركة 
والمصادر والمراجع. 

مجتمع الدراسة:
يتكون مجتمع هذه الدراسة من مجتمع مدينة مقديشو، 
وبخاصة أبناء األس���ر المفّككة، والذين تتراوح أعمارهم من 
7 أعوام إلى 16 عاماً، وعددهم )100) طفل، وهم من طالب 

مدارس األساس في مدينة مقديشو. 
حدود الدراسة: 

الحدود المكانية: تنحصر حدود الدراس���ة في مدارس 
األساس بمدينة مقديشو.

الح���دود الزمانية: هي الفترة ما بين 2012/6/1م إلى 
2012/8/20م.

الحدود البشرية: أبناء األس���ر المفّككة من مستويات 
اجتماعية واقتصادية مختلفة في مقديشو.

ثانيًا: عر�ض بيانات الدرا�سة: 
النتائج المتعلقة بالبيانات األولية: 

تقوم هذه الدراس���ة على عدد م���ن المتغيرات، وهي 
)العمر، الجنس، اإلقامة الحالية، حجم األس���رة، متوس���ط 
دخل األسرة، المس���توى التعليمي لألب، المستوى التعليمي 
ل���ألم)، وفي ضوء هذه المتغي���رات يمكن تحديد خصائص 

أحداث الدراسة على النحو اآلتي: 

الجدول رقم )1) يوضح توزيع أفراد عّينة الدراسة 
وفق متغير العمر

النسبة المئويةالتكرارمتغير العمر
3738.1من 7 وأقل من 10 سنوات
3030.9من 10 إلى أقل من 13 سنة
3030.9من 13 إلى أقل من 16 سنة

97100.0المجموع
يتض���ح من الجدول أع���اله أن 38.1% م���ن إجمالي أفراد 
الدراس���ة تتراوح أعمارهم من 7 س���نوات إل���ى أقل من 10 
س���نوات، وهم الفئة األكثر حجماً من أحداث الدراس���ة، في 
حين أن 30.9% تتراوح أعمارهم من 10 سنوات إلى أقل من 
13 س���نة، و 30.9% تتراوح أعمارهم من 13 إلى أقل من 16 
س���نة، فاألبناء يمّرون بفترة عمرية حرجة )من 13 سنة إلى 
أقل من 16سنة)، وهي الفترة التي تمّثل بداية فترة المراهقة.

الجدول رقم )2) يوضح توزيع أفراد عّينة الدراسة 
وفق متغير الجنس

النسبة المئويةالتكرارالجنس

5556.7ذكر

4243.3أنثى

97100.0المجموع

يتضح من الجدول أعاله أن 56.7% من إجمالي أفراد عّينة 
الدراسة ذكور، في حين أن 43.3% إناث.

ويالحظ من النتائج السابقة: أن حجم الذكور أكبر من 
حجم اإلناث كما هو واضح في الجدول.
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الجدول رقم )3) يوضح توزيع أفراد عّينة الدراسة وفق 
متغير اإلقامة الحالية

النسبة المئويةالتكراراإلقامة الحالية

2828.9مع الوالدين

2020.6مع الوالد

3637.1مع الوالدة

33.1مع أخي

55.2مع أقربائي

33.1مع آخرين

22.1في دور الرعاية

97100.0المجموع

يتضح م���ن الجدول أعاله أن 37.1% م���ن إجمالي العّينة يقيمون 
حالي���اً م���ع الوالدة فقط، في حي���ن 28.9%  يقيم���ون حالياً مع 
الوالدين، بينما 20.6% يقيمون مع الوالد فقط، 5.2% من إجمالي 
أفراد عّينة الدراسة يقيمون مع األقرباء، و 3.1% يقيمون مع األخ، 
و 3.1% يقيمون مع آخرين، بينما 2.1% يقيمون في دور الرعاية.

الجدول رقم )4) يوضح توزيع أفراد عّينة الدراسة وفق 
متغير المستوى التعليمي )لألب)

النسبة المئويةالتكرارالمستوى التعليمي لألب

3738.1أّمي

3030.9ثانوي

2222.7جامعي

88.2دراسات عليا

97100.0المجموع

يتضح من الجدول أعاله أن 38.1% من إجمالي أفراد عّينة الدراسة 
أّمّيون، بينما 30.9% من إجمالي أفراد عّينة الدراس���ة في مستوى 
التعليم الثانوي، و 22.7% من أفراد عّينة الدراسة جامعيون، بينما 

8.2% من أفراد عّينة الدراسة في الدراسات العليا.

الجدول رقم )5) يوضح توزيع أفراد عّينة الدراسة وفق 
متغير المستوى التعليمي )لألم)

النسبة المئويةالتكرارالمستوى التعليمي لألم

5556.7أّمية

2727.8ثانوي

1414.4جامعي

11.0دراسات عليا

97100.0المجموع

يتضح م���ن الجدول أعاله أن 56.7% من أفراد عّينة الدراس���ة 
أّمي���ات، بينما 27.8% في مس���توى التعلي���م الثانوي، و %14.4 

جامعيات، و 1% من أفراد عّينة الدراسة في الدراسات العليا.
ولذلك ترى الباحثة أن نس���بة األّمّية عند األمهات مؤش���ر 
خطير، فهي نسبة عالية جداً، حيث بلغت )56%)، وهذا ما يسّبب 
قلّة التفاهم بي���ن الزوجين، أيضاً يؤدي إلى ضعف قدرة األم في 

تربية أبنائها تربية صحيحة.

الجدول رقم )6) يوضح توزيع أفراد عّينة الدراسة وفق 
متغير ما إذا كان الوالدان على قيد الحياة

النسبة المئويةالتكرارالوالدان على قيد الحياة

7274.2نعم

2525.8ال

97100.0المجموع

يتضح من الجدول أعاله أن 74.2% من إجمالي عّينة الدراسة ال 
ي���زال الوالدان لديهم على قيد الحياة، بينما 25.8% من إجمالي 

عّينة الدراسة فارق الوالدان لديهم الحياة.
وم���ع أن وجود أكثر الوالدين على قي���د الحياة يقلل معاناة 
األبناء من الناحية المادية، ويمنحهم االطمئنان النفس���ي بحياة 
والديه���م، فإن األبن���اء يفتقدون الوالدين م���ن الناحية المعنوية 
والتربوية، وذلك لعدم وجود الوالدين معهم في بيت واحد – كما 

سيأتي -، وعدم قدرتهم على مراقبة أبنائهم وتربيتهم.

الجدول رقم )7) يوضح توزيع أفراد عّينة الدراسة وفق 
متغير ما إذا كان الوالدان يعيشان معاً 

النسبة المئويةالتكرارالوالدان يعيشان معاً

3334.4نعم

6365.6ال

96100.0المجموع

يتضح من الج���دول أعاله أن 65.6% من إجمال���ي أفراد عّينة 
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الدراس���ة ال يعيش الوالدان لديهم معاً، وذلك بس���بب الطالق أو 
الهجر أو الوفاة، بينما 34.4% يعيش الوالدان لديهم معاً.

وعدم عيش الوالدين معاً مما يؤدي إلى االختالل في تربية 
األبناء، وافقدان االس���تقرار األسري، وهذا يؤثر في حياة األبناء 

في الصغر والكبر.
الجدول رقم )8) يوضح توزيع أفراد عّينة الدراسة وفق 

متغير ما إذا تم الطالق بين الوالدين
النسبة المئويةالتكرارالطالق بين الوالدين

5963.4نعم 

3436.6ال

93100.0المجموع

 يتضح م���ن الجدول أعاله أن 63.4% م���ن إجمالي أفراد عّينة 
الدراسة يوجد لديهم طالق بين الوالدين، بينما 36.6% من أفراد 

عّينة الدراسة ال يوجد طالق بين والديهم.
وهذه النتيجة تدّل على: أن نس���بة الطالق مرتفعة، س���واء 
كان السبب اقتصادياً أو اجتماعياً، وهذا له أثره النفسي والمادي 

الظاهر على األبناء.

الجدول رقم )9) يوضح توزيع أفراد العّينة وفق متغير ما 
إذا كان األب تزوج بعد الطالق

النسبة المئويةالتكرارزواج األب بعد الطالق

5781.4نعم

1317.6ال

70100.0المجموع

يتضح من الج���دول أعاله أن 81.4% من إجمال���ي أفراد عّينة 
الدراس���ة تزوج آباؤهم بعد الطالق، بينم���ا 18.6% من إجمالي 

أفراد العّينة لم يتزوج آباؤهم بعد الطالق.

الجدول رقم )10) يوضح توزيع أفراد العّينة وفق متغير ما 
إذا كانت تزوجت األم بعد الطالق

النسبة المئويةالتكرارزواج األم بعد الطالق

3552.9نعم

3247.1ال

97100.0المجموع

يتضح م���ن الجدول أعاله أن 52.9% من أفراد عّينة الدراس���ة 
تزوج���ت أمهاتهم بعد الط���الق، بينما 47.1% م���ن أفراد عّينة 

الدراسة لم تتزوج أمهاتهم بعد الطالق.

الجدول رقم )11) يوضح توزيع أفراد عّينة الدراسة وفق 
متغير سبب طالق الوالدين

النسبة المئويةالتكرارسبب طالق الوالدين

3044.1سبب اقتصادي

913.2الفارق التعليمي الكبير بينهما

1217.6الفارق بين المستوى االجتماعي

11.5الفارق العمري الكبير

1217.6طريقة الزواج كانت غير اختيارية

45.9أخرى

68100.0المجموع

يتضح من الجدول أعاله أن 44.1% من إجمالي أفراد العّينة تم الطالق 
بين والديهم بسبب اقتصادي، تمّثل في عدم وجود دخل أو عمل منتظم 
لرّب األسرة، و 17.6% يرجع سبب الطالق بين والديهم إلى الفارق بين 
مستوى كلٍّ من الزوجين االجتماعي، و 17.6% تم الطالق بين والديهم 
بس���بب أن الزواج ل���م يكن نتيجة االختيار بي���ن األب واألم، و %13.2 
يرجع س���بب الطالق بين والديهم إلى الفارق الكبير في مستوى التعليم 
بين الوالدين، و 5.9% لم يحددوا أسباب الطالق، و 1.5% يرجع سبب 

الطالق بين والديهم إلى الفارق العمري الكبير بين الوالدين.
ومن خالل النتائج الس���ابقة: يتبّين وجود أس���باب واضحة أّدت إلى 
الطالق بين الوالدين والتفّكك األس���ري، وأبرزها العامل االقتصادي، وعدم 
االختيار الصحيح في بداية الزواج، والفارق في مستوى التعليم بين الوالدين. 

الجدول رقم )12) يوضح توزيع عّينة الدراسة وفق متغير 
من تولى رعايتك بعد طالق الوالدين

النسبة المئويةالتكرارمن تولى رعايتك بعد طالق الوالدين

3042.9األب

2637.1األم

1115.7أحد األقارب

34.3لم يُذكر شخص آخر 

70100.0المجموع
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يتضح من الج���دول أعاله أن 42.9% من إجمال���ي أفراد عّينة 
الدراس���ة كان األب هو من توّلى رعايتهم بعد الطالق، و %37.1 
كان���ت األم هي من توّلت رعايتهم بعد الطالق، و 15.7% األقرباء 
هم من توّلوا رعايتهم بعد طالق والديهم، و 4.3% ال يوجد لديهم 

من يتوّلى رعايتهم بعد أن تم الطالق بين والديهم.

الجدول رقم )13) يوضح توزيع أفراد العّينة الذين تطلق 
والداهم وفق متغير معاملة من عاشوا معهم

النسبة المئويةالتكرارمعاملة من عاشوا معهم

4560.0معاملة حسنة 

1722.7متوسطة

810.7ال أستطيع أن أحدد

56.7سيئة

75100.0المجموع

يتضح من الجدول أعاله أن 60% من إجمالي أفراد عّينة الدراسة 
تلقوا معاملة حس���نة ممن عاش���وا معهم بعد ط���الق والديهم، و 
22.7% تلق���وا معاملة متوس���طة ممن عاش���وا معهم بعد طالق 
والديهم، و 10.7% لم يستطيعوا تحديد معاملة من عاشوا معهم 
بعد طالق والديهم، و 6.7% تلقوا معاملة سيئة ممن عاشوا معهم 

بعد طالق والديهم.
ولذا يتضح من النتائج السابقة: أن أغلبية من تطلق والداهم 
تلقوا معاملة حس���نة ممن عاشوا معهم، هذا مما خّفف معاناتهم 

بغياب أحد الوالدين.

الجدول رقم )15) يوضح توزيع أفراد عّينة الدراسة وفق 
متغير فقدان أحد الوالدين

النسبة المئويةالتكرارفقدان أحد الوالدين

4750.5نعم 

4649.5ال

93100.0المجموع

يتضح من الجدول أن 50.5% من إجمالي عّينة الدراس���ة فقدوا 
أحد والديهم، في حين أن 49.5% من إجمالي عّينة الدراس���ة لم 
يفقدوا أحد الوالدين. ويالحظ: أنه ال يوجد فرق كبير بين الذين 

فقدوا أحد والديهم والذين لم يفقدوا.

الجدول رقم )15) يوضح توزيع أفراد عّينة الدراسة وفق 
متغير وفاة أحد الوالدين أو كليهما

النسبة المئويةالتكراروفاة أحد الوالدين

3660.0األب

2135.0األم

35.0الوالدان

60100.0المجموع

يتضح من الجدول أعاله أن 60% من إجمالي أفراد عّينة الدراسة 
الذي���ن توفي أحد والديهم فقدوا الوالد، في حين أن 35% فقدوا 

الوالدة، بينما 5% فقدوا األب واألم.

الجدول رقم )16) يوضح توزيع أفراد عّينة الدراسة الذين 
فقدوا والديهم وفق متغير زواج األم بعد فقدان األب

النسبة المئويةالتكرارزواج األم بعد فقدان األب

3065.2نعم

1634.8ال 

46100.0المجموع

يتضح م���ن الجدول أعاله أن 65.2% م���ن إجمالي أفراد العّينة 
تزوج���ت أمهاتهم بعد وف���اة األب، في حي���ن 34.8% لم تتزوج 

أمهاتهم بعد وفاة األب.
ويتضح من النتائج الس���ابقة: أن كثيراً من األمهات تزوجن 

بعد وفاة األب. 

الجدول رقم )17) يوضح توزيع أفراد عّينة الدراسة وفق 
متغير الشخص الذي كانوا يعيشون معه بعد فقد أحد الوالدين

من كانوا يعيشون معه
 بعد فقدان أحد الوالدين

النسبة المئويةالتكرار

1623.3األب

3347.8األم 

1927.5أحد األقارب

11.4دار الرعاية

69100.0المجموع

يتضح من الج���دول أعاله أن 47.8% من إجمال���ي أفراد عّينة 
الدراس���ة الذين فقدوا آباءهم يعيش���ون مع أمهاتهم، و %27.5 
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الذين فقدوا أحد الوالدين يعيش���ون مع أحد األقارب، و %23.3 
الذين فقدوا أمهاتهم يعيش���ون مع آبائهم، و 1.4% الذين فقدوا 

أحد الوالدين يعيشون في دور الرعاية.

الجدول رقم )18) يوضح توزيع أفراد عّينة الدراسة الذين 
فقدوا أحد الوالدين وفق متغير معاملة من عاشوا معهم

النسبة المئويةالتكرارمعاملة مع من عاشوا معهم

4660.5معاملة حسنة

1519.7متوسطة 

79.2ال استطيع أن أحدد

810.5 سيئة

76100.0المجموع

يتضح من الجدول أعاله أن 60% من إجمالي أفراد العّينة الذين 
فقدوا أحد والديهم تلقوا معاملة حس���نة مع من عاشوا معهم، و 
19.7% تلقوا معاملة متوس���طة ممن عاشوا معهم، بينما %10.5 
تلقوا معاملة سيئة ممن عاشوا معهم، و 9.2% عجزوا عن تحديد 

معاملة مع من عاشوا معهم.
ونالحظ من النتائج الس���ابقة: أن األغلبي���ة تلقوا معاملة 
حس���نة، وترى الباحثة أن المعاملة الحسنة تخفف معاناة األبناء 

بفقدان والديهم ولم تؤد إلى التفّكك.

الجدول رقم )19) يوضح توزيع عّينة الدراسة وفق متغير 
ما إذا كان سبق لألب أن هجر األم وترك البيت

النسبة المئويةالتكرارهجر األب لألم وتركه البيت 

4245.7نعم 

5054.3ال 

92100.0المجموع

يتضح من الج���دول أعاله أن 54.3% من إجمال���ي أفراد عّينة 
الدراسة هجر آباؤهم أمهاتهم وتركوا البيت، في حين أن %45.7 
من إجمالي عّينة الدراس���ة آباؤهم لم يهجروا أمهاتهم ولم يتركوا 

بيوتهم.
ونالحظ من النتائج الس���ابقة: أنه ال يوجد فرق يُذكر بين 

الذين هجر آباؤهم أمهاتهم والذين لم يهجروا.

الجدول رقم )20) يوضح توزيع أفراد عّينة الدراسة وفق 
متغير تأثير هجر األب وتركه البيت

النسبة المئويةالتكرارتأثير هجر األب

4761.8نعم 

2938.2ال

76100.0المجموع

يتضح من الجدول أعاله أن 61.8% من إجمالي عّينة الدراس���ة 
تأثروا بهجر آبائهم م���ن البيت، في حين أن 38.2% من إجمالي 

عّينة الدراسة لم يؤّثر هجر األب وتركه البيت فيهم.
ومن خالل النتائج الس���ابقة يتضح: عدم وجود نتائج تحّدد 

بصفة قاطعة تأثير هجر األب وتركه البيت في رعاية األبناء.

الجدول رقم )21) يوضح توزيع أفراد عّينة الدراسة وفق 
متغير من تولى رعايتهم بعد حدوث الهجر

النسبة المئويةالتكرارمن تولى الرعاية بعد الهجر

1221.4األب

2850.5األم

1425.0األقارب

23.6لم يُذكر شخص آخر 

56100.0المجموع

يتضح من الجدول أعاله أن 50% من إجمالي أفراد العّينة الذين 
هجر آباؤهم البيت توّل���ت رعايتهم أمهاتهم، في حين 25% توّلى 
األق���ارب رعايتهم، بينما 21.4% توّلى رعايتهم اآلباء، وأن %3.6 

توّلى رعايتهم شخص آخر لم يُذكر.
ومن خالل النتائج الس���ابقة يتضح: أن أغلبية األبناء الذين 

هجر آباؤهم البيت كانت األم قد توّلت رعايتهم.
الجدول رقم )22) يوضح توزيع أفراد عّينة الدراسة وفق 

متغير معاملة من عاشوا معهم بعد هجر األب من األم وتركه البيت
النسبة المئويةالتكرارمعاملة من عاش معهم

3656.3معاملة حسنة 

1625.0متوسطة

1015.6سيئة 

23.1ال أعرف

64100.0المجموع
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يتضح من الجدول أعاله أن 56.3% من إجمالي أفراد العّينة الذين 
هجر آباؤهم األم وتركوا البيت تلقوا معاملة حس���نة ممن عاش���وا 
معه���م، و 25% تلقوا معاملة متوس���طة ممن عاش���وا معهم، بينما 
15.6% م���ن إجمالي أفراد العّين���ة الذين هجر آباؤهم األم وتركوا 
البيت تلقوا معاملة سيئة ممن عاشوا معهم، في حين أن 3.1% من 

إجمالي أفراد العّينة ال يعرفون كيف ُعوملوا ممن عاشوا معهم.

الجدول رقم )23) يوضح توزيع أفراد عّينة الدراسة وفق 
متغير فارق السّن بين األب واألم

متغير فارق السّن بين 
األب واألم

النسبة المئويةالتكرار

3741.1أقل من 5 سنوات

102831.1 - 5 سنوات 

101718.9 - 15 سنة 

1588.9 فأكثر 

90100.0المجموع

يتضح من الجدول أعاله أن 41.1% من إجمالي عّينة الدراس���ة 
أفادوا أن فارق الس���ّن بين والدهم ووالدتهم أقل من 5 سنوات، 
و 31.1% كان فارق الس���ّن بين والده���م ووالدتهم يتراوح من 5 
سنوات إلى 10 سنوات، و 18.9% من إجمالي أفراد العّينة أفادوا 
أن فارق الس���ّن بين والدهم ووالدتهم يتراوح من 10 سنوات إلى 
15 س���نة، و 8.9% من إجمالي أفراد العّينة أفادوا أن فارق السّن 

بين والدهم ووالدتهم يبلغ 15 سنة فأكثر.
ويالحظ: أن فارق الس���ّن لدى األغلبية أقل من 5 سنوات، 
وه���ذا ال يؤثر كثيراً في اس���تقرار الحياة الزوجية، وال يعد فارق 
السّن الذي كشفت عنه النتائج سبباً من أسباب التفّكك األسري.
الجدول رقم )24) يوضح توزيع أفراد عّينة الدراسة وفق 

متغير الوالد األكبر سّناً
النسبة المئويةالتكرارالوالد األكبر سناً

7682.6األب أكبر من األم

1617.4األم أكبر من األب

92100.0المجموع

يتضح من الج���دول أعاله أن 82.6% من إجمال���ي أفراد عّينة 
الدراسة أفادوا أن والدهم أكبر من والداتهم، في حين أن %17.4 

من إجمالي أفراد العّينة أفادوا أن والدتهم أكبر من والدهم.
ويالحظ: أن هناك فرقاً واضحاً في استجابات أفراد العّينة 

التي ذكرت أن األب هو األكبر مقارنة باألم.

الجدول رقم )25) يوضح توزيع عّينة الدراسة وفق متغير 
ما إذا كان ضعف الوازع الديني لدى األبوين سبباً من أسباب 

التفّكك األسري
ضعف الوازع الديني سبب من أسباب 

التفّكك األسري
النسبة المئويةالتكرار

2828.9أوافق 

5051.5أوافق بشدة

88.2إلى حدٍّ ما 

99.3ال أوافق

22.1ال أوافق بشدة

97100.0المجموع

يوض���ح الجدول أع���اله أن 51.5% من إجمالي عّينة الدراس���ة 
وافقوا بش���دة على أن ضعف الوازع الديني لدى األبوين س���بب 
من أس���باب التفّكك األس���ري، و 28.9% وافقوا، بينما 9.3% لم 
يوافق���وا، و 8.2% يوافقون إلى حدٍّ ما، ف���ي حين أن 2.1% لم 

يوافقوا بشدة.
ونالحظ من النتائج الس���ابقة: أن أغلبي���ة العّينة المبحوثة 
اتفقت على أن ضعف الوازع الديني س���بب من أس���باب التفّكك 

األسري.
الجدول رقم )26) يوضح توزيع أفراد عّينة الدراسة وفق 
متغير ما إذا كان عدم تبادل مشاعر الحب والتقدير بين األبوين 

تؤّثر في نفسية األبناء
عدم تبادل مشاعر الحب والتقدير بين 

األبوين يؤثر في نفسية األبناء
النسبة المئويةالتكرار

3132.0أوافق 

3334.0أوافق بشدة 

2727.8إلى حدٍّ ما

33.1ال أوافق

33.1ال أوافق بشدة

97100.0المجموع
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يتض���ح من الج���دول أعاله أن 34% من إجمالي عّينة الدراس���ة 
موافقون بش���دة على أن عدم تبادل مشاعر الحّب والتقدير بين 
األبوي���ن يؤّثر في نفس���ية األبناء، و 32% موافق���ون، و %27.8 
موافقون إلى حدٍّ ما، بينما 3.1% لم يوافقوا، و 3.1% لم يوافقوا 

بشدة.
ونالحظ من خالل النتائج الس���ابقة: أن أغلبية المبحوثين 
اتفق���وا على أن عدم وجود الحّب والتقدير بين الوالدين يؤّثر في 

نفسية األبناء.

الجدول رقم )27) يوضح توزيع أفراد العّينة وفق متغير ما 
إذا كان الفارق في التجانس النفسي بين طباع الوالدين يؤدي 

إلى االضطرابات
الفارق في التجانس النفسي بين طباع 

الوالدين يؤدي إلى االضطراب
النسبة المئويةالتكرار

3940.2أوافق

2121.6أوافق بشدة

2424.7إلى حدٍّ ما

99.3ال أوافق

44.1ال أوافق بشدة

97100.0المجموع

يتضح من الج���دول أعاله أن 40.2% من إجمال���ي أفراد عّينة 
الدراسة موافقون على أن الفارق في التجانس النفسي بين طباع 
الوالدين يؤدي إلى االضطرابات، و 24.7% موافقون إلى حدٍّ ما، 
و 21.6% موافقون بشدة، في حين أن 9.3% لم يوافقوا، و %4.1 

لم يوافقوا بشدة.
نالحظ من النتائج السابقة: أن الفارق في التجانس النفسي 

بين طباع الوالدين يؤدي إلى االضطرابات.

الجدول رقم )28) يوضح توزيع أفراد عّينة الدراسة وفق 
متغير ما إذا كان دور األب في تربية األبناء غير ظاهر في 

األسرة
دور األب في تربية األبناء غير 

ظاهر في األسرة
النسبة المئويةالتكرار

2020.6أوافق

77.2أوافق بشدة

1212.4إلى حدٍّ ما 

4243.3ال أوافق

1616.5ال أوافق بشدة

97100.0المجموع

يتضح من الج���دول أعاله أن 43.3% من إجمال���ي أفراد عّينة 
الدراس���ة غير موافقين عل���ى أن دور األب في تربية األبناء غير 
ظاهر في األسرة، في حين 20.6% موافقون، بينما 16.5% غير 
موافقين بشدة، و 12.4% موافقون إلى حدٍّ ما، و 7.2% موافقون 

بشدة.
ونالحظ من خ���الل النتائ���ج الس���ابقة: أن األغلبية غير 
موافقين على أن دور األب غي���ر ظاهر في تربية األبناء وفق ما 

أفاد به المبحوثون.

الجدول رقم )29) يوضح توزيع أفراد عّينة الدراسة وفق 
متغير ما إذا كان يوجد تفاوت حاد بين مستوى االلتزام الخلقي 

لدى األبوين
يوجد تفاوت حاد بين مستوى 
االلتزام الخلقي لدى األبوين

النسبة المئويةالتكرار

2323.7أوافق 

1616.5أوافق بشدة

3030.9إلى حدٍّ ما 

1313.4ال أوافق

1515.5ال أوافق بشدة

97100.0المجموع

يتضح من الجدول أعاله أن 30.9% من إجمالي عّينة الدراس���ة 
موافق���ون إلى حدٍّ م���ا على أنه يوجد تفاوت حاد بين مس���توى 
االلت���زام الخلقي لدى الوالدي���ن، و 23.7% موافقون، و %16.5 
موافقون بش���دة، بينما 15.5% غير موافقين بش���دة، و %13.4 

غير موافقين.
ومن هنا نالحظ: أنه يوجد تفاوت حاد بين مستوى االلتزام 
الخلقي لدى الوالدين كما أف���ادت أغلب العّينة المبحوثة، وهذا 
يؤدي إلى حدوث خالفات بين الزوجين، والتي تؤدي بدورها إلى 

تفّكك األسرة.
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الجدول رقم )30) يوضح توزيع أفراد عّينة الدراسة وفق 
متغير غياب التوجيه التربوي لألبناء

غياب التوجيه التربوي 
لألبناء 

النسبة المئويةالتكرار

2525.8أوافق

2222.7أوافق بشدة

2424.7إلى حدٍّ ما 

1313.4ال أوافق

1313.4ال أوافق بشدة

97100.0المجموع 

يتضح من الج���دول أعاله أن 25.8% من إجمال���ي أفراد عّينة 
الدراسة موافقون على أنه يوجد غياب التوجيه التربوي لألبناء، 
و 24.7% موافقون إلى حدٍّ ما، و 22.7% موافقون بش���دة، بينما 

13.4% غير موافقين، و 13.4% غير موافقين بشدة.
ونالحظ من خالل النتائج السابقة: أن هناك غياباً للتوجيه 

التربوي لألبناء.

الجدول رقم )31) يوضح توزيع أفراد عّينة الدراسة وفق 
متغير ما إذا كان االنفتاح الفكري واإلعالمي عبر القنوات 

الفضائية يساهم في التفّكك األسري
يساهم االنفتاح الفكري واإلعالمي عبر 
القنوات الفضائية في التفّكك األسري

التكرار
النسبة 
المئوية

1515.5أوافق

2626.8أوافق بشدة

3132.0إلى حد ما

1818.6ال أوافق

77.2ال أوافق بشدة

97100.0المجموع

يتض���ح من الج���دول أع���اله أن 32% من إجمالي أف���راد عّينة 
الدراسة موافقون إلى حدٍّ ما على أن االنفتاح الفكري واإلعالمي 
عبر القنوات الفضائية يس���اهم في التفّكك األس���ري، و %26.8 
موافقون بشدة، بينما 18.6% غير موافقين، في حين أن %15.5 

موافقون، و 7.2% غير موافقين بشدة.
ونالحظ من خالل النتائج السابقة: أن غالبية أفراد العّينة 

يؤك���دون أن القن���وات الفضائية واالنفتاح الفك���ري واإلعالمي 
يساهم في التفّكك األس���رة، وذلك لما يُبث منها من مسلسالت 
وبرامج عن المرأة وحقوقها المشوهة واألفالم الهّدامة، وغيرها 
من البرامج التي تش���ّجع المرأة عل���ى الخروج من البيت وطلبها 

المساواة مع الرجل.

الجدول رقم )32) يوضح توزيع أفراد عّينة الدراسة وفق 
متغير ما إذا كانت وسائل اإلعالم كونت شخصيتك سلباً

وسائل اإلعالم كونت 
شخصيتك سلباً

النسبة المئويةالتكرار

1010.3أوافق 

1313.4أوافق بشدة

4041.2إلى حّد ما 

2121.6ال أوافق 

1313.4ال أوافق بشدة

97100.0المجموع

يتضح م���ن الجدول أعاله أن 41.2% م���ن إجمالي أفراد العّينة 
موافقون إلى حدٍّ ما على أن وس���ائل اإلعالم كونت ش���خصيته 
س���لباً، في حين أن 21.6% غير موافقين، بينما 13.4% موافقون 

بشدة، مقابل 13.4% غير موافقين بشدة.
ومن خالل النتائج السابقة نالحظ: أن وسائل اإلعالم تكّون 
شخصية الفرد س���لباً إذا ترك أمامها دون مراقبة، واستخدمها 
بأس���لوب خاطئ، بينما وسائل اإلعالم تس���اعد أيضاً في تكوين 
الش���خصية إيجاباً إذا استُخدمت بالطريقة الصحيحة، ويالحظ 
أن األبناء الذين تفّككت أس���رهم لديهم ف���راغ عاطفي يمكن أن 
يس���تخدموه بطريقة غير صحيحة بس���بب متابعة األفالم غير 
األخالقية، والتي تعلّم اإلنس���ان طرق اإلجرام والس���رقة وتكوين 

عالقات سيئة مع الجنس اآلخر.

الجدول رقم )33) يوضح توزيع أفراد عّينة الدراسة وفق 
متغير ما إذا كان يوجد أحد في األسرة مدمن

يوجد أحد في األسرة 
مدمن

النسبة المئويةالتكرار

1818.6أوافق
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99.3أوافق بشدة 

2020.6إلى حدٍّ ما 

2626.8ال أوافق

2424.7ال أوافق بشدة

97100.0المجموع 

يتضح من الجدول أعاله أن 26.8% من إجمالي عّينة الدراس���ة 
غي���ر موافقين على أنه يوجد في األس���رة مدمن، و 24.7% غير 
موافقين بش���دة، بينما 20.6% موافق���ون إلى حدٍّ ما، و %18.6 

موافقون، و 9.3% موافقون بشدة.
ونالح���ظ من خالل النتائج الس���ابقة: أن���ه ال توجد نتائج 

قاطعة بأن األسرة المفّككة لديهم في األسرة أحد مدمن. 

الجدول رقم )34) يوضح توزيع أفراد عّينة الدراسة 
وفق متغير ما إذا كانت توجد عوامل خارجية أثرت في 

تفّكك األسرة
توجد عوامل خارجية أثرت في 

تفّكك األسرة
النسبة المئويةالتكرار

2929.9أوافق

2828.9أوافق بشدة

1515.5إلى حدٍّ ما

2020.6ال أوافق

55.2ال أوافق بشدة 

97100.0المجموع

يتضح من الج���دول أعاله أن 29.9% من إجمال���ي أفراد عّينة 
الدراسة موافقون على أنه توجد عوامل خارجية أثرت في تفّكك 
أس���رتهم، و 28.9% موافقون بشدة، بينما 20.6% غير موافقين، 
في حين 15.5% موافقون إلى حدٍّ ما، بينما 5.2% غير موافقين 

بشدة.
ونالح���ظ من خ���الل النتائج الس���ابقة: أن���ه توجد داللة 
إحصائي���ة تؤكد أنه توج���د عوامل خارجية أثرت على األس���رة 
وس���اعدت في تفّككها، وهذه العوام���ل الخارجية منها تدخالت 
األقرباء على قضايا األسرة ومشكالتها، مما يزيد الخالفات بين 

الزوجين في بعض األحيان. 

الجدول رقم )35) يوضح توزيع أفراد عّينة الدراسة وفق 
متغير ما إذا كان لألصدقاء دور في تفّكك األسرة

دور األصدقاء في تفّكك 
األسرة

النسبة المئويةالتكرار

1515.5أوافق

2020.6أوافق بشدة

3030.9إلى حدٍّ ما 

2222.7ال أوافق  

1010.3ال أوافق بشدة

97100.0المجموع

يتضح من الج���دول أعاله أن 30.9% من إجمال���ي أفراد عّينة 
الدراس���ة موافقون إلى حدٍّ ما على أن لألصدقاء دوراً في تفّكك 
األسرة، في حين أن 22.7% غير موافقين، بينما 20.6% موافقون 

بشدة، و 15.5% موافقون، بينما 10.3% غير موافقين بشدة.
ونالحظ من خالل النتائج السابقة: أن هناك دوراً لألصدقاء 
في تفّكك األسرة، هذا ما أفادت به إجابات أبناء األسر المفّككة.

الجدول رقم )36) يوضح توزيع أفراد عّينة الدراسة 
وفق متغير ما إذا كان الفقر يعد أحد العوامل التي تؤدي إلى 

المشكالت األسرية
الفقر يعد أحد العوامل التي تؤدي إلى 

المشكالت األسرية
التكرار

النسبة 
المئوية

2727.8أوافق

4041.2أوافق بشدة 

1111.3إلى حدٍّ ما 

1212.4ال أوافق

77.2ال أوافق بشدة

97100.0المجموع

يتضح من الج���دول أعاله أن 41.2% من إجمال���ي أفراد عّينة 
الدراس���ة موافقون بش���دة على أن الفقر يعد أحد العوامل التي 
تؤدي للمشكالت األسرية، و 27.8% موافقون، بينما 12.4% غير 
موافقي���ن، و 11.3% موافقون إلى حدٍّ ما، و 7.2% غير موافقين 

بشدة.
ونالحظ من خالل النتائج الس���ابقة: أن الفقر أحد العوامل 
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التي تؤدي إلى المشكالت األسرية، والتي تؤدي بدورها إلى تفّكك 
األسرة.

الجدول رقم )37) يوضح توزيع أفراد عّينة الدراسة وفق 
متغير ما إذا كان عدم استقرار رّب األسرة على عمل واحد 

يؤدي إلى تفّكك األسرة
عدم استقرار رّب األسرة على عمل 

واحد يؤدي إلى تفّكك األسرة
النسبة المئويةالتكرار

1717.5أوافق

3233.0أوافق بشدة

2727.8إلى حدٍّ ما 

1515.5ال أوافق  

66.2ال أوافق بشدة

97100.0المجموع

يتضح من الجدول أعاله أن 33% من إجمالي أفراد عّينة الدراسة 
موافقون بش���دة على أن عدم استقرار رّب األسرة في عمل واحد 
ي���ؤدي إلى تفّكك األس���رة، و 27.8% موافقون إلى حدٍّ ما، بينما 
17.5% موافقون، و 15.5% غير موافقين، و 6.2%  غير موافقين 

بشدة.
ونالحظ من خالل النتائج الس���ابقة: أن عدم استقرار رب 
األس���رة في عمل واحد عامل من العوامل التي تؤدي إلى تفّكك 

األسرة.

الجدول رقم )38) يوضح توزيع أفراد عّينة الدراسة وفق 
متغير ما إذا كان عدم مراعاة مسؤوليات الزواج وتبعاته يؤدي 

إلى تفّكك األسرة
عدم مراعاة مسؤوليات الزواج وتبعاته 

يؤدي إلى تفّكك األسرة
النسبة المئويةالتكرار

2828.9أوافق

2424.7أوافق بشدة

2828.9إلى حدٍّ ما 

99.3ال أوافق  

88.2ال أوافق بشدة

97100.0المجموع

يتضح من الج���دول أعاله أن 28.9% من إجمال���ي أفراد عّينة 
الدراسة موافقون على أن عدم مراعاة مسؤوليات الزواج وتبعاته 
يؤدي إلى تفّكك األسرة، و 28.9% موافقون إلى حدٍّ ما، و %24.7 
موافقون بش���دة، و 9.3% غير موافقي���ن، و 8.2% غير موافقين 

بشدة.
ونالح���ظ من خ���الل النتائج الس���ابقة: أن ع���دم مراعاة 

مسؤوليات الزواج وتبعاته يؤدي إلى تفّكك األسرة.
الجدول رقم )39) يوضح توزيع أفراد عّينة الدراسة وفق 
متغير ما إذا كانت كثرة الخالفات بين األب واألم أثرت في 

تعليمي
كثرة الخالفات بين األب واألم أثرت 

في تعليمي 
النسبة المئويةالتكرار

3233.0أوافق

2323.7أوافق بشدة

1919.6إلى حدٍّ ما 

1515.5ال أوافق  

88.2ال أوافق بشدة

97100.0المجموع

يتضح من الجدول أعاله أن 33% من إجمالي أفراد عّينة الدراسة 
يوافقون على أن كثرة الخالفات بين األب واألم أثرت في تعليمهم، 
و 23.7% موافق���ون بش���دة، و 19.6% موافق���ون إلى حدٍّ ما، و 

15.5% غير موافقين، و 8.2% غير موافقين بشدة.
ونالحظ من خالل النتائج السابقة: أن كثرة الخالفات تؤدي 
إلى التأخر عن التعليم وعن المدرسة؛ ألن األسرة غير المستقرة 

تصّعب على أبنائها التعليم.

ثالثًا: تحليل بيانات الدرا�سة ومناق�ستها:
1 - أوضحت النتائج المتعلقة بوصف عّينة الدراسة؛ أن 
أكثر أفراد العّينة التي أُجريت عليهم الدراسة كانت أعمارهم 
تتراوح من 7 - 10 س���نوات، وحجم أسرتهم متوسطة تتكون 

من )5 – 7 سنوات)، واألّمّية تسود وسط اآلباء واألمهات. 
2 - وأن األبناء الذين أصبحوا ضحية للتفّكك األس���ري 
أف���ادوا أن والديهم على قيد الحياة، ولكنهم ال يعيش���ون معاً 
بس���بب الطالق أو الهجر أو الوفاة، وأرجعوا أسباب التفّكك 
ألس���باب اقتصادية، وعدم قدرة رّب األسرة على االستجابة 
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الحتياجات َمْن يعول لعدم وجود عمل منتظم له.
3 - وبالنسبة لفارق السّن بين الوالدين؛ أفاد أبناء األسر 
المفّككة في عّينة الدراسة أن فارق السّن بين والديهم أقل من 
5 سنوات، وأن والدهم أكبر من والدتهم، وهذا فارق بسيط ال 

يؤثر في عالقات الزوجية.
4 - وبالنس���بة لضعف الوازع الديني لدى الوالدين بّينت 
الدراس���ة أنه يؤدي إل���ى التفّكك األس���ري، ألن عدم معرفة 
الحقوق والواجبات، وعدم إعطاء كّل ذي حقٍّ حّقه، يتسبب في 
وقوع مش���اجرات وخالفات تنتهي في النهاية إلى االنفصال، 
أو أن يعي���ش أفراد األس���رة في جوٍّ ليس له معنى األس���رة 
الحقيقي���ة، حيث يكون عندهم تفّكك غي���ر ظاهر وال يفهمه 

إال أفراد األسرة.
5 - ووجود تفاوت حاد بين مستوى الخلقي لدى الوالدين 
يؤدي إلى عدم تبادل مشاعر الحّب والتقدير، ويؤثر في نفسية 

األبناء.
6 – وأفادت إحصاءات عّينة الدراسة أن االنفتاح الفكري 
واإلعالمي عبر القنوات الفضائية له دور في التفّكك األسري، 
حيث كّون هذا االنفتاح بعض ش���خصيات األبناء السلبية، مع 
مالحظة أن وس���ائل اإلعالم س���الح ذو حدين، ففيها برامج 
امة، وع���دم وجود مراقبة على البرامج التي  بنَّاءة وأخرى هدَّ
تُب���ث عبر القنوات، وإعطاء فرصة لألبناء لمش���اهدتها دون 
رقيب لغياب أحد الوالدين، س���يؤدي حتماً إلى نتائج ال تُحمد 

عقباها.
7 - وعموم���اً أفادت الدراس���ة أن التفّكك األس���ري له 
عوامل كثيرة، تكون سبباً مباشراً أو غير مباشر، وهي بدورها 

تساهم في عدم االستقرار األسري.

رابعًا: اختبار فرو�ض الدرا�سة: 
الفرض األول: »ارتفاع مستوى الطالق له أثر سلبي في تربية 

األبناء«:
تحّققت صّحة الفرض األول بنتائج الجدول رقم )8) إلى 
ج���دول رقم )15)، والتي بّينت أن ت���زوج أحد الوالدين بزوج 
آخر بعد الطالق، مما يجعل األبناء يعيش���ون مع األب فقط، 
أو م���ع األم فقط، أو مع األقرب���اء فقط، يُضعف دور الرعاية 

والمراقبة الالزم تلقيها م���ن الوالدين معاً، وأن األبناء الذين 
تعرضوا للتفّكك األس���ري بس���بب الطالق نسبتهم عالية، مع 
مالحظة أن أفراد العّينة التي تعاني مش���كلة طالق الوالدين 
أرجعوا س���بب الطالق بين والديهم إلى سبب اقتصادي، وكان 
من أهداف الدراس���ة معرفة مس���توى الطالق بين الوالدين 

وأثرها في تربية األبناء.
الفرض الثاني: »غياب أحد الوالدين أو كليهما، بسبب الوفاة 
أو الس���جن أو الهجر، يؤدي إلى تفّكك األسرة وضعف تربية 

األبناء«:
تحّققت صّحة هذا الفرض بنتائج الدراس���ة التي بّينت 
أن غياب أحد الوالدين أو كليهما يؤدي إلى التفّكك األس���ري، 
ويُضع���ف تربية األبناء ف���ي المجتمع الصومال���ي، وأن أكثر 
األبناء أف���ادوا أن أمهاتهم توّلوا رعايته���م بعد غياب آبائهم 
بس���بب الموت أو الهجر، ألن غياب األب يؤدي إلى أن تحمل 
األّم المس���ؤولية الكاملة نحو أبنائها، سواء كانت مصروفاتهم 
المعيشية أو الدراسية، وأيضاً رعايتهم، وتربيتهم على مشاعر 
الحّب، وإدراك مس���ؤولياتهم، وهذا ما يشّكل عبئاً كبيراً على 
األّم، وإن اس���تطاعت أن تتحّمل منه جزءاً يكون مصير الجزء 
الباق���ي الضياع ال محال���ة، وغالبية األمه���ات في المجتمع 
الصومالي هّن َمن يتولين هذه المسؤولية، حيث يخرجن للعمل 
خ���ارج البيت، ويعملن طوال الي���وم، ويرجعن في وقت متأخر 
وه���ّن مرهقات، مما ال يس���مح لكّل أمٍّ أن تس���أل عن أحوال 

أبنائها وتعيش مع همومهم وتراقب سلوكياتهم.
الفرض الثالث: »فارق الس���ّن الكبي���ر بين الوالدين يؤدي إلى 

التفّكك األسري«:
على الرغم من تحّقق صحة هذا الفرض إذا أصبح فارق 
السّن كبيراً في بعض األحيان، حيث يؤدي إلى خالفات وسوء 
تفاهم بين الزوجين، فإن الدراس���ة كشفت أن فارق السّن بين 
الوالدين لدى كثير من األبناء في عينة الدراس���ة في المجتمع 
الصومالي هو )5) س���نوات، وأن األّب غالب���اً أكبر من األّم، 
وهذا ال يؤّثر في الترابط األس���ري، وليس س���بباً من أسباب 

التفّكك األسري. 
الفرض الرابع: »التفّكك األس���ري يؤدي إلى آثار سلبية على 

األبناء في المجتمع الصومالي«:
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تحّققت صّحة هذا الفرض بما كشفت عنه الدراسة من 
آثار سلبية للتفّكك األس���ري، نتجت عن غياب أحد الوالدين 
في العمل لفترة طويلة، وعدم وجود دخل مناس���ب لألس���رة، 
وغيرها من األس���باب كما س���بق عرضه، ويكون ضحية هذا 
التفّكك األس���ري غالباً هم األطف���ال الذين تصيبهم أمراض 
نفس���ية وأخرى اجتماعي���ة واقتصادية، مم���ا أضعف تربية 
األبناء ورعايتهم، وتسّبب في تخلّفهم عن أصدقائهم الذين لم 
تتعرض أسرهم للتفّكك، واضطرارهم للعمل في األسواق في 
سنٍّ مبكرة، فيكتس���بون فيها سلوكيات منحرفة، مثل السرقة 

واإلدمان، مما يضر بالمجتمع كلّه.

خام�سًا: النتائج والت��سيات: 
أوالً: النتائج: 

1 - أثبتت الدراس���ة أن العامل االقتصادي واالجتماعي 
والصّحي له دور في التفّكك األسري في المجتمع الصومالي.

2 - وأوضحت الدراس���ة أن عدم االختيار الصحيح في 
الزواج، وقلّة الفهم بأهمية األس���رة، وعدم التجانس الخلقي 

بين الزوجين، من أسباب التفّكك األسري.
3 - وأن الفق���ر، وعدم وجود فرص عمل لرّب األس���رة، 
وخ���روج األم للعمل إلش���باع احتياجات أبنائه���ا أيضاً، من 
األس���باب التي زادت من المشكالت األس���رية وضعف تربية 

األبناء في المجتمع الصومالي.
4 - وأن الجه���ل، وقلّ���ة الوازع الديني، وعدم الش���عور 
بمس���ؤوليات الزواج، س���ّهل ألس���ر كثيرة أن تتكون بسهولة، 

وتتفّكك أيضاً في فترة وجيزة.
5 - وأكدت الدراسة أن األطفال الذين ينشؤون في داخل 
جوٍّ أس���ري غير مستقر يعانون مش���كالت انفعالية وسلوكية 

واجتماعية.
6 - وأكدت الدراس���ة أنه توج���د عوامل خارجية أثرت 

في األسرة، وساعدت في تفّككها، مثل األصدقاء واألقرباء.
7 - وأن غي���اب أحد الوالدين من البيت يس���ّبب القلق 

لألبناء.
8 - وأن انحسار دور األسرة الممتد أدى إلى عدم إيجاد 

حلول مناسبة لالضطرابات األسرية.

9 - وأكدت الدراسة أنه يوجد تعدد الزوجات لدى اآلباء، 
وه���ذا مما أدى إلى تقصير بعض اآلب���اء وضعفهم في تربية 

أبنائهم.
10 - وأثبتت الدراس���ة أنه ال توج���د نتائج قاطعة بأن 

األسر المفّككة لديها أحد مدمن في األسرة.
ثانياً: التوصيات: 

أهمية ابتعاد الوالدين عن الخالفات والمشاجرات   – 1
أمام األبناء؛ ألن هذا يؤثر في حياتهم الزوجية في المستقبل.
2 - إقامة الدورات إلعداد الشباب المقبلين على الزواج، 
والتي توّضح لهم أن الزواج مس���ؤولية، ويحتاج إلى تضحيات 
للحفاظ على كيان األسرة، وتقوية الوازع الديني، واالستمساك 
بقيم اإلس���الم وحدوده وأخالقه، وتفعيل دور أئمة المساجد 

والدعاة في التوعية األسرية والتركيز في رعاية األبناء.
3 - تثقي���ف المتزوجي���ن وتدريبهم عل���ى التغلب على 
العقبات والمشكالت الزوجية، وتنظيم برامج التوعية األسرية 
ودعمها بمختلف وسائل اإلعالم، ووضع خطة إعالمية تشمل 
برامج ومحاضرات ف���ي التوعية بخطورة التفّكك األس���ري 

وآثاره في تربية األبناء.
4 - تفعيل دور االختصاصيين االجتماعيين والنفس���يين 
ف���ي المدارس ودور الرعاية، وإنش���اء مراكز لالستش���ارات 
األس���رية، لتخفيف المش���كالت واآلثار الناتجة عن التفّكك 

األسري.
5 - توفير فرص عمل لآلباء، ورفع دخولهم ومس���تواهم 
االقتص���ادي، للتغلب عل���ى الفقر الذي أصبح أهم أس���باب 
التفّكك األس���ري، وإيجاد حلٍّ للغياب الطويل ألحد الوالدين 
من البيت، وذلك بتوفير فرص العمل في أماكن قريبة للسكن، 
وتقليل س���اعات العمل، وخصوصاً لألم العاملة، لتجد فرصة 

كافية لرعاية أبنائها وتربيتهم.
6 - زي���ادة فاعلية وس���ائل اإلعالم في دع���م الترابط 
األس���ري وتربية األبناء، عب���ر تقديم برام���ج تثقيفية نافعة 
للوالدي���ن ولألبن���اء، واالبتعاد عن البرامج الس���لبية، وتقوية 
التعاون والتواص���ل اإليجابي بين إدارات المدارس واألس���ر 

لمواجهة مشكالت التفّكك األسري. 
وآخر دعوانا أن الحمد لله رب العالمين.
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أ. آالء محمد معوض *

المقّدمة:
 احتلّت ظاهرة الفقر مكانة بارزة في البحث العلمي، 
وقد كانت أغلب اهتمامات الباحثين تنصب على معرفة 
المش���كالت المترتب���ة أو الناتجة عن ظاه���رة الفقر، 
مثل المش���كالت االقتصادية واالجتماعية والسياسية 
والتعليمية والصحية، وتأثيرها في المجتمع، ومحاولة 

إيجاد حلول لهذه الظاهرة. 
والفقر لي���س ظاهرة في جيل واح���د، وإنما هي 
ظاهرة عميقة الج���ذور في كّل مجتم���ع، ويعد الفقر 
مصدر المش���كالت وكافة الشرور التي يعانيها األفراد 

في أي مجتمع. 
يتن���اول هذا البحث إحدى أهم مش���كالت الدول 
النامية بوج���ه عام، والدول اإلفريقي���ة فقيرة الموارد 
بش���كل خاص، حيث إن الفقر يمثل ص���ورة من صور 
التمايز االجتماعية والال مساواة وانعدام العدالة، والتي 
هي السبب األساس���ي الذي ظّل وما زال يهدد الحياة 
البش���رية والحضارات اإلنسانية، س���واء على مستوى 

األفراد أو الجماعات والدول والمجتمعات. 
والتمايز االجتماعي والالمساواة والفقر ليست 
ظاهرة أبدية متأصلة في الحضارات البشرية، تظهر 
بفعل عوامل بيولوجية يتوارثها األفراد والمجتمعات، 
وإنما ه����ي نتائج ألنم����اط تاريخية مح����ّددة على 
العالقات التي تربط بين البش����ر، وقد تناول البحث 
هذه القضي����ة ابتداًء من تعريفه����ا وتحديد نطاقها 
مروراً بأس����بابها، ثم التوّصل إل����ى طرق لحّل هذه 
األزم����ة، خصوصاً أنها قد تفاقمت من وقت ال يكاد 

يكون بعيداً.

مفهوم الفقر:
ورد للفق���ر كثير من التعاري���ف ضمن العديد من 
األدبيات التي تتحدث عن التنمية البشرية واالقتصادية 

ومكافحة الفقر.
وللفقر أشكال وأنواع مختلفة:

فهناك الفق���ر المادي، وهو النوع المفهوم من قبل 
الجميع.

وهناك فقر المش���اركة، وفقر االستقاللية، وفقر 
الحماية.

كم���ا أن هناك أنواعاً أخرى م���ن الفقر تبعاً لمدة 
بقائها، فهناك فقر صدمة، وفقر موسمي، وفقر دائم.

وهن���اك أنواع أخ���رى من الفقر نس���بة إلى عدد 
الفقراء، مث���ل الفقر الفردي، والفقر الجماعي، والفقر 

المنتشر، والفقر المتوطن.
وهناك نوع آخر من الفقر نسبة إلى أسلوب قياسه، 
وأهمها الفقر النسبي، والفقر المطلق، والفقر المدقع)1).
وتُجمع معظم األدبيات التي تتحدث عن الفقر على 
أنه: عبارة ع���ن حالة تعّبر عن النق���ص أو العجز في 
االحتياجات األساسية والضرورية لإلنسان، وأهم هذه 
االحتياجات: الغذاء، الرعاية الصحية، التعليم، السكن 
أو الم���أوى، تملّك الس���لع المعم���رة، وتوّفر االحتياط 
الم���ادي لمواجهة األمور الطارئ���ة أو األزمات التي قد 

تتعرض لها األسرة أو الفرد. 
إن الفق���ر هو الوضع الذي يعمل جميع الناس على 
الهروب منه، الفقر ه���و الجوع، الفقر هو االفتقار إلى 
الم���أوى، الفقر هو أن تكون مريض���اً وغير قادر على 
زيارة الطبيب، الفقر هو عدم القدرة على الذهاب إلى 
المدرسة لمعرفة القراءة والتعلّم، الفقر هو فقدان طفل 

تقرير التنمية البشرية 2012م.  (1(

األبعاد الجغرافية لمشكلة الفقر في إفريقيا

)*)  باحثة مصرية - معهد الدراسات والبحوث اإلفريقية.
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يزال الركود االقتصادي، وانخفاض مستويات المعيشة، 
سائداً في أغلب مناطقها، وهو الوضع نفسه الذي كان 
سائداً منذ عقد سابق من الزمان؛ مما يعني إخفاق كّل 
المحاوالت التي بذلتها دول القارة والمؤّسسات المالية 
الدولية لرفع معّدالت النمو االقتصادي، وإنجاح تجارب 

التنمية، وتحسين مستويات معيشة أبناء القارة)3). 
متوسط نصيب الفرد من الناتج المحلي اإلجمالي 

:GDP
هو محصلة قس���مة إجمالي الدخل القومي لدولة 
ما على عدد س���كانها في منتصف العام، ويس���تخدم 
البنك الدولي مؤش���ر »نصيب الفرد من الدخل القومي 
اإلجمال���ي« لتصنيف دول العالم إل���ى فئات، وتحديد 

البلدان األكثر احتياجاً للمساعدات والقروض.

قراءة التغّيرات في 2011م:
التغّير واضح بالزيادة في رواندا، حيث انتقلت من 

الفئة أقل من 1000 إلى الفئة من )1000 - 5000).
أم���ا التغّير في غينيا بيس���او ف���كان باالنخفاض 
لصال���ح الفئة األولى أقل م���ن 1000، حيث كانت في 

الفئة الثانية من )1000 - 5000).

أبعاده  إفريقيا:  في  الفقر  ناجي:  القادر  عبد  محمد  ع��زو   (3(
واالستراتيجيات الموضوعة الختزاله )السودان نموذجاً)، الحوار 

المتمدن - العدد: 2186 – 2/9/ 2008م.

أو مرضه بسبب تلوث مياه الشرب)1).
:(Poverty Line( خط الفقر 

هو الحّد الفاصل بين دخل أو اس���تهالك الفقراء 
عن غير الفقراء، ويَُعد الفرد فقيراً إذا كان اس���تهالكه 
أو دخل���ه يقع تحت مس���توى الحّد األدن���ى للحاجات 
األساسية الالزمة للفرد، ويُعرف الحّد األدنى لحاجات 
الفرد األساسية على أنه خط الفقر، فاألفراد أو األسر 
التي يكون إنفاقها أو دخله���ا تحت خط الفقر تُصّنف 
على أنها فقيرة، واألس���ر أو األفراد التي يكون إنفاقها 
أو دخلها فوق خط الفقر تُصّنف على أنها غير فقيرة. 

وهناك نوعان رئيسان من خطوط الفقر، هما: 
1 - خ���ط الفق���ر المطلق: ويُعرف بأنه مس���توى 
الدخ���ل، أو اإلنفاق الالزم لألس���رة أو الفرد، لتأمين 
الحاجات الغذائية وغير الغذائية األساسية التي تتعلق 

بالمسكن والملبس والتعليم والصحة والمواصالت .
2 - وهناك خط فقر يدعى بخط الفقر النس���بي: 
وهو الذي يعتمد على أن من يقّل دخله عن قيمة محّددة 
في س���لّم الدخل يعتبر فقيراً، واختُلف في مقدار هذه 
القيمة، حيث اعتبرها البعض الوسيط، والبعض اآلخر 
اعتبرها العشير الرابع، وتَُعد هذه القيمة المحّددة هي 

خط الفقر النسبي.
ويختلف خط الفقر النسبي عن خط الفقر المطلق 
بأن خط الفقر النسبي يختلف أو يتغير مع التغيرات في 
مس���توى المعيشة، بينما يُعرف خط الفقر المطلق بأنه 

قيمة حقيقية ثابتة في زمان ومكان معّينين)2).
ظاهرة الفقر في إفريقيا:

تعان���ي إفريقيا جنوب الصحراء ظروفاً معيش���ية 
متدنية؛ حيث يعاني ثلث تعداد س���كانها الجوع، ويموت 
نحو سدس عدد أطفالها قبل س���ّن الخامسة؛ بالرغم 
من استمرار الزيادة السكانية في الكثير من دولها، وما 

جغرافية السكان - الموسوعة الجغرافية / المجلة الجغرافية..   (1(
نافذة الجغرافيين العرب.

http://ar.wikipedia.org/wiki :انظر  (2(
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أما باقي دول القارة فق���د حدثت تغّيرات طفيفة 
باالرتفاع، مثل كلٍّ من )غينيا االس���توائية، موريشيوس، 
ناميبي���ا، أنجوال، المغ���رب، غانا، الكونغ���و، جيبوتي، 
نيجيريا، السودان، كوت ديفوار، تنزانيا، غامبيا، زامبيا، 
بوركينا فاسو، رواندا، أوغندا، مالي، إثيوبيا، موزمبيق، 

مالوي، سيراليون).
أما االنخفاض فقد ش���مل باقي الدول، وكل منها 
استقرت في الفئة نفسها التي تنتمي إليها في 2007م.

ونالح���ظ في 2011م أنه ق���د توافرت بيانات عن 
زيمبابوي وكانت ضمن الفئة األولى أقل من 1000.

 :(Measuring Poverty( قياس الفقر
تكمن أهمية قياس الفقر في التعرف على الفقراء، 
ومعرفة أماكن وجودهم، وحجمهم نسبة إلى المجتمع، 
ومعرف���ة خصائصه���م الديموغرافي���ة ومس���توياتهم 
التعليمية والصحية، وذلك من خالل المس���وح األسرية 
المتخصصة، بهدف وضع الخطط والسياسات الرامية 
إلى انتشال هؤالء الفقراء من حالة الفقر إلى الالفقر، 
ومن أجل تصنيف أو فرز األس���ر الفقيرة من األس���ر 
غير الفقي���رة، كما يجب أن نس���تخدم بعض األدوات 
والمؤشرات التي تساعدنا في الحكم على فقر أو عدم 

فقر األسرة.
هنالك طرق وأساليب مختلفة لقياس الفقر حسب 
الغرض الذي تس���تهدفه عملية القياس، وحسب توّفر 
البيانات الالزمة لتطبيق أيٍّ من هذه الطرق واألساليب، 

وعوامل أخرى.
أدرك الخبراء في مجال قياسات الفقر بأن مؤشر 
نصيب الفرد م���ن الناتج المحلي هو مقياس غير كاف 
للفقر، فالفقر له أعراض كثيرة ومتشابكة، ومن الصعب 

وصف حياة الفقراء باالعتماد على مؤشر منفرد.
كذلك هناك مؤش���رات منفردة متعددة كمؤش���ر 
 Living Standard Indicator مستوى المعيش���ة
لقياس الفقر، والتفاوت في مس���توى الرفاه والمعيشة 
بش���رائح المجتمع المختلفة، وبناًء على هذا المؤش���ر 
ُحّدد الفقر بأنه المستوى الذي يجب أن يزيد فيه دخل 

الفرد عن نصف متوس���ط نصيب الفرد الس���نوي من 
الدخل القومي، ولكن كم���ا ذكرنا فهذا المعيار أحادي 
القياس، يعتمد على مؤش���ر واح���د، هو الدخل المالي 
دون إعطاء اعتبار لمجاالت أخرى، كالتفاوت والحرمان 
عند بعض ش���رائح المجتمع، واألوض���اع االقتصادية 

واالجتماعية السائدة)1). 
وسوف نقوم بدراسة مستوى الفقر تبعاً لمجموعة 

من األبعاد ستُذكر في سياق البحث.
أوالً: نسبة السكان الذين يعانون الفقر في إفريقيا:

الفئة األولى: من )%60 – %80):
بتقس���يم الدول اإلفريقية إلى أربع فئات حس���ب 
نسبة السكان الذين يعيشون تحت خط الفقر العالمي؛ 
نجد أن هناك عش���ر دول تكون نس���بة السكان الذين 
يعيشون تحت خط الفقر فيها من )60% - 80%)، وتضم 
مجموعة من الدول اإلفريقية، والتي تقترب بها نس���بة 
الس���كان الذين يعيشون تحت خط الفقر فيها من ثلثي 
الس���كان، وهي )مدغش���قر، تنزانيا، جمهورية إفريقيا 
الوسطى، ليبيريا، تش���اد، موزمبيق، بوروندي، رواندا، 
مالوي)، هذه الدول تزيد بها نس���بة الس���كان الفقراء 
عن 60% وتقل عن 80%، وتأتي دولة ليبيريا كأكبر دولة 
إفريقية من حيث نسبة السكان تحت خط الفقر، والتي 
تمثل 83.7% من جملة السكان، بينما موزمبيق هي أقل 

نسبة في هذه الفئة بنسبة 60% من السكان. 
الفئة الثانية: من )%40 – %60):

تضم هذه الفئة مجموعة الدول التي يمّثل السكان 
الذين يعيشون تحت خط الفقر بها نسبه تزيد عن %40 

وتقل عن 60%، وهي إحدى عشرة دولة.
تَُعد بوركينا فاس���و والكنغ���و أعلى هذه الدول في 
نسبة السكان تحت خط الفقر بنسبة 56%، بينما ليستو 
والنيجر تصل النسبة فيهما إلى 43%، وتتساوى كل من 

إدارة  الفقر،  قياس  بيانات  معوقات  الرفاعي:  عبدالله  محمد   (1(
التخطيط/  وزارة االقتصاد، المؤتمر اإلحصائي العربي األول، 

عمان / األردن، 13 نوفمبر 2007م، ص 470.
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الكنغو وأنجوال بنسبة 45%، أما مالي فهي تتوسط هذه 
الفئه بنسبة تقترب من %50.

الفئة الثالثة: من )%20 - %40):
 تضم ال���دول التي يمّثل نس���بة الس���كان الذين 
يعيشون فيها نسبة أقل من 40% وأكثر من 20%، وهي 9 
دول: )غانا، السنغال، موريتانيا، أوغندا، توجو، زامبيا، 

غامبيا، كوت ديفوار، إثيوبيا). 
تأتي موريتانيا أقل الدول في نسبة السكان الذين 
يعيش���ون تحت خط الفقر في هذه الفئة بنسبة %21، 
تليها كوت ديفوار بنس���بة 23%، وتتساوى كل من زامبيا 
وغامبيا بنسبة 34% من نسبة السكان، أما إثيوبيا فهي 
أعلى دولة في نس���بة السكان الذين يعيشون تحت خط 

الفقر في الفئة الثالثة بنسبة %39.
الفئة الرابعة: أقل من )%20):

هناك عشر دول تكون نسبة السكان الذين يعيشون 
تح���ت خط الفقر فيها أقل من 20% من جملة س���كان 
الدول���ة، وهي: )ليبيا، تونس، مصر، المغرب، الجابون، 

كينيا، جنوب إفريقيا، جيبوتي، الكاميرون). 
تَُعد ليبي���ا الدولة الوحيدة في الق���ارة اإلفريقية 
التي تكاد تكون خالية من نسبة السكان الذين يعيشون 
تحت خط الفقر، بينما تقترب النسبة في كلٍّ من تونس 
والمغرب م���ن 7% من حجم س���كانها، وذلك يعود إلى 
تحّسن مستوى المعيشة فيهما، وتحتل جمهورية جنوب 
إفريقيا وكينيا وجيبوتي آخر هذه الفئة بنس���بة تقترب 
من 20%، أما الكاميرون فتتوس���ط هذه الفئة بنس���بة 

تقترب من %10.
 Indicator Headcount( مؤشر نس���بة الفقر

:(Index
ويُس���ّمى »مؤش���ر تعداد ال���رؤوس«، ويُعرف بأنه 
النسبة الناتجة عن قس���مة عدد السكان الفقراء على 
عدد الس���كان الكلي، ويمكن حس���ابه من خالل قسمة 
عدد األس���ر الفقيرة على أعداد جميع األسر )الفقيرة 
وغي���ر الفقيرة في المجتمع)، وهو من أكثر مؤش���رات 
الفقر شيوعاً واس���تخداماً، وسوف يتم استخدامه في 

األبعاد التالية. 
الفقر المتعدد األبعاد: 

هو نسبة عدد السكان الذين يعانون حرماناً تصل 
حّدته إلى 33% على األقل، وله ثالثة أبعاد، هي ش���دة 
الحرمان، ومعرضون لخطر الفقر، ويعيش���ون في فقر 

مدقع)1).
1 - شدة الحرمان: 

وهو متوسط نسبة الحرمان الذي يعانيه األشخاص 
الذين يعيشون في الفقر المتعدد األبعاد)2).

يرتفع متوسط السكان الذين يعانون شّدة الحرمان 
على مستوى القارة بنس���بة تتعدى نصف سكان القارة 
53.7%، وتتباين هذه النسبة على مستوى أقاليم القارة، 
حيث يأتي في المقدمة إقليم غرب إفريقيا بنسبة %58 
من جملة سكان اإلقليم، يليه إقليم شرق إفريقيا بنسبة 
55.6%، ثم يأتي إقليم وسط إفريقيا في المرتبة الثالثة 
بنسبة 53.8%، ثم يأتي في المركز الرابع إقليم جنوب 
إفريقيا بنسبة 44.5%، أما إقليم شمال إفريقيا فيحتل 

المركز الخامس واألخير بنسبة %41.3.

برنامج األمم المتحدة - دليل التنمية البشرية 2011م.     (1(

برنامج األمم المتحدة - دليل التنمية البشرية 2011م.     (2(
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وتعد تونس أقّل دولة من حيث نسبة السكان الذين 
يعانون ش���دة الحرمان بنس���بة بلغت 37.1% من نسبة 

السكان، تليها مصر بنسبة %40.7.
بينما تأتي النيجر أعلى نس���بة من حيث السكان 
المحرومين على مس���توى دول القارة بشكل عام بنسبة 

96.4%؛ أي ما يقترب من ثلثي سكان الدولة.
2 - السكان المعرضون لخطر الفقر:

هو نسبة السكان المعّرضين للمعاناة من أكثر من 
وجه من أوجه الحرمان؛ بنس���بة تصل حّدتها من %20 

إلى %33.
تحتل تونس والنيجر أقل الدول بنسبة 4.9 – 4 % 
على التوالي، بينما تتس���اوى كل من مصر ومالي بنسبة 
7.5%، ث���م تتبعهم  ليبيريا، وذل���ك لوجود العديد من 
الصراعات الداخلية والنزاعات المس���لحة أعلى نسبة 

من حيث من يتعرضون لخطر الفقر وهي %9.7. 
تأتي أنج���وال بعدها بنس���بة 10.7%، وربما يعود 
ذلك ألن معظم سكانها يعملون بالزراعة، ولكن إنتاجهم 
الزراعي ضعيف، إذ ي���زرع العديد من الناس ما يكفي 
فقط لقوتهم)1)، بينما تتساوى زامبيا وغامبيا والكونغو 
ونيجيريا ومدغش���قر في النس���بة بمتوسط %17.7، 
وذلك الرتفاع معدالت البطالة، خصوصاً بين النس���اء 
والشباب، بس���بب انكماش العمل في القطاع الرسمي، 
حيث تستخدم ما يزيد قلياًل عن 10% من القوى العاملة 

في الدولة.
وبش���كل عام تقترب نس���بة الس���كان المعرضين 
لخطر الفقر في هذه الدول من ربع س���كان هذه الدول 
)غان���ا، توجو، جنوب إفريقيا، الجابون، تنزانيا، نامبيا، 
زمبابوي، سوازيالند، ليسوتو، كينيا، تشاد)، وأولى هذه 
ال���دول مرتبة من األصغر إل���ى األكبر هي غانا وتوجو 
بنس���بة 21.6% لكلٍّ منهما، وبالرغ���م من أن غانا من 

ماج��دة إبراهيم عامر: الفقر في غرب إفريقيا٬ دراسة جغرافية   (1(
تحليلية٬ الجمعي��ة الجغرافي��ة المصرية، سلسلة عن الجغرافية 

- العدد 30، القاهرة 2010م، ص 11.

ال���دول الغنية بثرواتها الطبيعي���ة فإنها ال تزال تعتمد 
على المس���اعدات الدولية، وال يزال االقتصاد المحلي 
يدور حول زراعة المحاصيل األساسية التي تمّثل %36 
من إجمالي الناتج المحل���ي، وتأتي في المرتبة الثانية 
جمهورية جنوب إفريقيا بنس���بة 22.2% تتوسط هذه 
الفئة سوازيالند بنس���بة 24.4%، وتحتل كينيا المرتبة 
قبل األخيرة بنس���بة 27.4% من حجم الس���كان، بينما 
تأتي تشاد كأكبر نسبة للسكان المعرضين على مستوى 
القارة لخطر الفقر بنس���بة 28.2%، وذلك لوقوعها في 
النطاق الصحراوي الجاف، وكذلك تعرضها لصراعات 

داخلية. 
3 - السكان الذين يعيشون في فقر مدقع:

هم نسبة الس���كان الذين يعانون من الفقر متعدد 
األبعاد المدقع، وترجع نسبته من 50% فأكثر.

تحتل تونس ومصر أقل نس���بة سكان يعيشون في 
الفقر المدقع بنس���بة 0.2 – 1% ل���كلٍّ منهما، وتليها 
المغرب 3.3%، وهذا ما يعني ارتفاع مس���توى التنمية 
البش���رية في هذه الدول، كذلك تأت���ي جنوب إفريقيا 
أقل نسبة سكان يعيش���ون في الفقر المدقع في إقليم 
الجن���وب بنس���بة 2.4%، وتأتي الكامي���رون أولى دول 
هذه الفئة بنس���بة ثلث سكان الدولة، تليها في الترتيب 
نيجيريا بنسبة 33.9%، تتبعها كلٌّ من زامبيا ومدغشقر 
وغامبيا وكوت ديف���وار، وذلك بالرغم من أن جمهورية 
ك���وت ديفوار تَُعد من أكبر ال���دول المنتجة والمصّدرة 
للبن والكاكاو وزيت النخيل في العالم، إال أن اقتصادها 
ش���ديد التأّثر بتذبذبات األس���عار العالمية لهذه السلع 
الثالث)2)، بينما تزيد رواندا وس���يراليون وأنجوال عن 

نصف سكان الدولة.
وهناك دول تمّثل السكان الذين يعيشون في 
فق���ر مدقع؛ بما يقارب من ثلثي س���كان الدولة 

ماج��دة إبراهيم عامر: الفقر في غرب إفريقيا٬ دراسة جغرافية   (2(
تحليلية٬ الجمعي��ة الجغرافي��ة المصرية، سلسلة عن الجغرافية 

- العدد 30، القاهرة 2010م، ص 13.
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ويزيد عنها قلياًل، كما في غينيا بنسبة %62.3، 
بينما تمّثل نسبة السكان الذين يعيشون في هذا 
الفقر في كّل من مالي وإثيوبيا وليبيريا والنيجر 
ما يق���رب من ثالثة أرباع س���كان الدولة، حيث 
تأت���ي النيجر كأعلى دولة على مس���توى القارة 

بنسبة %81.8. 
أسباب الفقر: 

تمتلك القارة اإلفريقية العديد من المقومات 
التي تس���مح له���ا بالخروج من دائ���رة الفقر؛ 
فهي أكثر قارات العالم ث���راء، وقد حباها الله 
بالطبيعة الرائعة، وبالموارد المعدنية، والثروات 
الطبيعي���ة، واألرض الخصبة، والتي تمّكنها من 
أن تلحق بركب التنمية، وتتوّلى مكاناً رائداً على 

المستوى الدولي.
إال أنها في الوقت نفس���ه تشهد العديد من 
المعّوقات التي تكون س���بباً في حدوث الفقر، 
وتعترض طريقها للتنمي���ة، وتحول دون إنجاح 
لرفع مس���توى معيش���ة مواطنيها،  محاوالتها 
وتتعدد هذه األسباب بين أسباب اقتصادية من 
تخلّف في األوضاع االقتصادية، واعتماد أغلب 
االقتصادي���ات اإلفريقية على تصدير الس���لع 
األساس���ية، وهو ما يجعلها عرض���ة للتقلبات 
االقتصادي���ة العالمية، ومعوقات اجتماعية مثل 
ارتفاع معدالت األمية، وانتش���ار الفساد الذي 
يلتهم جزءاً كبيراً من عوائد التنمية، كما أصبح 
الفقراء في الق���ارة اإلفريقية ضحايا لظروف 
وقوى جديدة التهمت ثم���ار النجاح المتواضع 

الذي حّققته في طريق التنمية)1).
ونفّصل أهم هذه األسباب كما يأتي:

)1) البعد األمني:
ويتضمن هذا البع���د الحروب والصراعات 

هالة جمال ثابت: الفقر في إفريقيا.. خصوصيته واستراتيجية   (1(
اختزاله.   

األهلية، والتي تؤثر في مس���توى معيشة الفرد، 
وتجعل���ه يعيش في مس���توى أدنى للمعيش���ة، 
وذلك ألن الصراعات األهلية تؤّثر في النشاط 
االقتصادي، والموارد الموجودة، وتؤدي إلى وقف 
أي نشاط أو استثمار، وال يجد أفراد المجتمع 
أمامهم إال الموارد المتاحة لهم، ومن ثم يصلون 
إلى مرحلة الفقر المطلق، باإلضافة إلى تدمير 
البنى التحتية في الدولة، وتشريد أعداد كبيرة 
من األفراد، والمؤسف أن 90% من ضحايا هذه 
الصراعات من المدنين، ونصفهم من األطفال، 
مما يمّثل تهديداً مس���تمراً الس���تقرار الدول، 
مع ما يمّثل���ه من خطورة عبور الصراع للحدود 
السياس���ية، وتأثيره في أمن ال���دول المجاورة 
واس���تقرارها، كما أنه يعيق تنفيذ السياس���ات 
االقتصادية واالجتماعية طويلة األجل، فتصبح 
ف���ي حالة تده���ور وعجز اقتصادي مس���تمر، 
وتضيع جهود وس���نوات من التنمية االقتصادية 

والبشرية في العديد من دول إفريقيا.
ش���كل يوضح مواقع الصراع���ات األهلية 

الحديثة في القارة اإلفريقية
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)2) البعد االقتصادي:
ويتمثل هذا البعد في النقاط اآلتية: 

- عدم االس���تفادة من الموارد الموجودة بالدولة، 
والتي تساعد في رفع المستوى االقتصادي.

- االتج���اه إلى الخصخصة، وتنفيذ برامج التكيف 
الهيكلي، والتي عّمقت من مشكلة الفقر.

- عدم اس���تغالل الموارد الطبيعية الموجودة في 
الدولة االس���تغالل األمثل، واالعتماد على الزراعة في 
الدخل القومي، وتدني اإلنتاجية، واتجاه أفراد المجتمع 

إلى االستهالك أكثر من اإلنتاج.
- الديون وخدمة الدي���ن المثقلة بها معظم الدول 

النامية، وعجزها عن سداد فوائد الدين.
- االقتصاديات الهّش���ة التي تقوم أساس���اً على 

الزراعة من جانب غير المزارعين.
- التقلبات، والصدم���ات الخارجية، مثل التقلبات 
في قيم���ة ال���دوالر، والتغّيرات في أس���عار الصرف، 

وأسعار الذهب، والقطن، والبترول.
- ضع���ف قاعدة الموارد الطبيعية، بما فيها نقص 

المياه بسبب الجفاف على المدى الطويل.
- اعتماد اقتصاد معظم الدول على تصدير السلع 
األساسية، وهو ما يجعلها عرضة للتقلبات االقتصادية 

العالمية.
)3) البعد االجتماعي، ويتمّثل في اآلتي:

- عدم المساواة بين أفراد المجتمع، وبين المناطق 
الريفية والحضرية.

- عدم تقديم الخدمات األساس���ية، مثل الرعاية 
الصحية، والتعليم، وفرص العمل، وهي من األس���باب 

المؤدية للفقر.
- ظه���ور التفرق���ة والتماي���ز بي���ن الطبقات في 
المجتمع، والذي يؤدي إلى عدم وجود مش���اركة فّعالة، 
وحرمان الفقراء من المش���اركة األساس���ية في صنع 

القرار، فهي في الواقع استمرار لفقرهم. 
- عدم االهتمام بالتنمية الثقافية بالنس���بة ألفراد 

المجتمع؛ مما يؤدي إلى ظهور الفقر. 
- انتشار الفساد الذي يلتهم جزءاً كبير من عوائد 

التنمية.
- ظاهرة هيمنة العولمة التي تعانيها القارة بصفة 
عامة في ظّل النظام العالمي الجديد، وانخفاض نسبة 
االس���تثمار الخارج���ي، وهبوط حصتها م���ن التجارة 

العالمية.
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اجتماعية

- انتش����ار اإليدز، وتركزه في أكثر الفئات العمرية 
نشاطاً على المستوى االقتصادي واالجتماعي )15 – 45 
عاماً)، وهي الفئة التي تع����ّول عليها الدول إدارة عملية 
التنمي����ة للخروج من دائرة الفق����ر، والعالقة بين مرض 
اإليدز والفقر المادي في صورة انخفاض الدخل عالقة 
مزدوجة، حيث يعد الفقر من أهم أسباب اإلصابة باإليدز 
نتيجة ألّمية الفقي����ر، والتي نتجت عن فقره وعجزه عن 
دف����ع تكاليف التعليم، كما أن اإلصابة بالمرض تس����بب 
العجز عن العمل واإلنتاج، ومن ثم انخفاض الدخل نتيجة 
النخفاض اإلنتاج، كما أن ما يتبقى من دخله يتم صرفه 

على العالج، مما يؤدي إلى زيادة معدالت الفقر)1).
كما ترج���ع ظاهرة الفقر إلى اتس���اع الفجوة بين 
األغنياء والفقراء، حيث يمتل���ك بعض أفراد المجتمع 
الثروات والسلطة، وبعضهم اآلخر ال يستطيع أن يمتلك 
ش���يئاً، وهناك أيضاً الفساد اإلداري، وعدم العدالة في 

توزيع الدخل بين أفراد المجتمع الواحد.
وم���ن هنا كان ظهور ما يس���مى باس���تراتيجيات 
 Poverty Reduction Strategy اخت���زال الفق���ر

. (Papers (PRSP›s
استراتيجيات اختزال الفقر في القارة اإلفريقية:

من كّل ما س���بق تتض���ح أهمية ظاه���رة الفقر، 
وخط���ورة تأثيرها على التنمية في الق���ارة اإلفريقية، 
وظه���رت العديد من المبادرات الختزال معدالت الفقر 
في إفريقيا، وكان للدول المانحة الدور األكبر في طرح 
هذه المب���ادرات، فقد اتخ���ذت دول االتحاد األوروبي 
العديد من التدابير للمساعدة في تخفيف عبء الديون 
عن البلدان الفقيرة التي تبّنت برامج إصالح اقتصادي. 
وبما أن الفقر ليس مادياً فقط، وال يمكن قياس���ه 
بمس���توى الدخل الفردي فقط، كان���ت محاوالت زيادة 
الدخ���ل الفردي غير كافية الختزال الفقر، فاس���تبعاد 

ماج��دة إبراهيم عامر: الفقر في غرب إفريقيا٬ دراسة جغرافية   (1(
تحليلية٬ الجمعي��ة الجغرافي��ة المصرية، سلسلة عن الجغرافية 

- العدد 30، القاهرة 2010م.

الفق���راء وتهميش���هم عل���ى المس���توى االقتصادي، 
وحرمانهم من المشاركة السياسية في صنع القرار تعد 

في الواقع استمراراً لفقرهم.
وتتك���ون اس���تراتيجية اختزال الفق���ر من ثالث 

مراحل، هي:
المرحلة األولى: تحليل الفقر وتشخيصه:

وتتعلق ه����ذه المرحلة بالتحليل: م����ن هم الفقراء؟ 
وما جذور فقرهم؟ وتض����ع المرحلة األولى كذلك تعريفاً 
واضحاً للفقر بأبعاده المتعددة )الحّد األدنى من استهالك 
الكهرباء، قياس الوصول للخدمات األساس����ية..)، وأين 
يعيش من يحص����ل على أقل من هذا الح����ّد األدنى؟ ما 
أدواره����م؟ عالقاته����م؟ ممتلكاتهم؟ نوعه����م؟ ثم مراقبة 

التغّيرات في معدالت الفقر عبر الزمان.
المرحلة الثانية: وضع أولوي���ات / خيارات للحّد 

من الفقر:
تتع����دد أولويات ال����دول التي تعمل عل����ى تبّنى هذه 
االس����تراتيجية وتنفيذها، وبغّض النظر عن ترتيب هذه 
األولويات، فإن لكّل منها أس����لوباً يجب اتباعه للحّد من 

الفقر كما يأتي:
1 - تطوي���ر القطاع الزراعي: م���ن خالل ائتمان 
ريفي، أبحاث، تحسين طرق، ضمان الوصول لألسواق، 

توفير مياه الري.
2 - االس���تثمار ف���ي التعليم: تطوي���ر المدارس 
االبتدائي���ة، تقلي���ل مصاريف التعليم للفق���راء، تقليل 

معدالت التسرب من التعليم، تعليم اإلناث.
3 - تحس���ين الخدم���ات الصحي���ة: التركيز في 
الريف، إصالح نظم توصيل الخدمات الصحية، التربية 

الصحية.
 governance 4 - تطبيق معايير الحكم والشراكة
على مس���توى الحكومات المحلية، وضع السياس���ات، 

والتركيز في تنمية الجمعيات االجتماعية.
5 - اس���تقرار معدالت االقتصاد: تقليل معدالت 
التضخم، تجنب عج���ز الميزانية الداخلية، والضرائب 

على الصادرات.
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المرحلة الثالثة: وضع الميزانية، وتغيير أوجه اإلنفاق:
تعد مراجعة الميزانية داخ���ل البرلمان أحد أهم 
الخطوات، وبخاصة مرحلة إعداد الميزانية، وتنفيذها، 
فه���ي تَُعد أحد وس���ائل مش���اركة العام���ة والممثلين 

البرلمانيين في وضع األولويات العامة ورسمها)1).

وقد ح���دد تقرير التنمية البش���رية للعام 2003م 
ثمانية مش���روعات تحت عنوان )أهداف تنمية األلفية) 

على أمل تحقيقها بحلول عام 2015م، ومن بينها: 
- خفض عدد الذين يعانون الفقر المدقع بمقدار 
النصف، وهم الذين يكسبون دوالراً واحداً في اليوم أو 

أقل، مقارنة بعام 1990م. 
- خف���ض نس���بة الذي���ن يعانون الج���وع بمقدار 

النصف.
- نشر التعليم االبتدائي على كّل المستويات.

- وقف انتشار فيروس )إتش آي في) واإليدز. 
إن دوالً قالئ���ل فق���ط من بين أكثر م���ن 30 بلداً 
من بل���دان إفريقيا جنوب الصحراء تس���ير على درب 
الوصول إل���ى تلك األهداف، ولك���ن تلك األهداف لن 
تبلغها »البلدان األفقر... التي ما زالت بعيدة كثيراً عن 
ال���درب، ما لم يبذل المجتمع الدولي وتلك الدول ذاتها 

االقتصادية  التنمية  سياسات  في  البرلمان  دور  مسعود:  أماني   (1(
بالتطبيق على موضوع الفقر.

جهوداً إضافية كبيرة«)2). 
ويمك���ن الوص���ول إلى مع���دالت النم���و األعلى 
المطلوب���ة، إذ إن بلداناً أخرى قد حّققتها، مثل الصين 
والهن���د و )كوريا الجنوبية) وتايالند، وهي البلدان التي 
بدأت بمس���تويات دخول مماثلة لمستويات الدخول في 

بلدان إفريقيا جنوب الصحراء اليوم.
الخالصة:

- أن إفريقي���ا جن���وب الصحراء تَُع���د المنطقة 
الوحيدة في العالم التي تنامى فيها عدد الذين يعيشون 

في فقر مدقع على مدار العقدين الماضيين. 
- أن مع���دل الذين يعيش���ون في فق���ر مدقع في 
المنطقة ارتفع بنس���بة 42%، حتى وصل إلى 47% في 

الفترة من 1981م إلى 2001م. 
- أن الفق���ر المدقع انخفض ف���ي العالم كلّه من 

40% إلى %21. 
خاتمة:

على الرغم من الجهود الموجهة لتس���وية موضوعية 
لمشكلة الفقر، ومع اختالف الطروحات المتبناة في مسيرة 
مكافحة الفقر، فإن األمر الذي ال يختلف عليه العلماء هو 
أنه على الرغم من التطّور االقتصادي واالجتماعي العظيم 
الذي شهده العالم، وعلى الرغم من التحّسن الذي عرفته 
حي���اة كثير من الناس في معظم الدول، فإن الفقر ال يزال 
يشّكل معضلة إنس���انية، وعلى الرغم من عالميتها فإنها 

تبرز بصفة خاصة عند شعوب العالم الثالث.
وم���ع بقاء ص���ورة الفقر بصورته���ا القاتمة تلك؛ 
ف���إن الفجوة بي���ن األغنياء والفقراء ازدادت اتس���اعاً 
هي األخرى خالل العقود الثالثة األخيرة بش���كل يثير 
التس���اؤل حول الراهن والمستقبل االجتماعي في هذه 

المجتمعات)3).

لأللفية:  التنمية  »أهداف  2003م،  للعام  البشرية  التنمية  تقرير   (2(
تعاهد بين األمم إلنهاء الفاقة البشرية«، نيويورك، برنامج األمم 

المتحدة اإلنمائي، 2003م، ص 378.   

جامعة  ومظاهرها،  آثارها  الفقر..  معضلة  قطوش:  سامية   (3(
الجزائر.
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ثقافية

د. ه��ارون المه�دي ميغا *

المقّدمة:
 ُعرفت الُمراَس���الت الِعلْمّية – 
قديماً وحديثاً – فيما بين س���الطين 
أو علماء يعيشون في السودان الغربي 
)غرب إفريقيا)، أو بينهم وبين من يعيشون في أجزاء أخرى 
من العالم اإلسالمي، وبخاصة سالطين بعض الدول العربية 
وعلماؤها، س���واء كانوا من جاليات غرب إفريقيا المغتربة، 

أم من أبناء تلك البالد. 
وكانت تلك المراسالت معروفة منذ قيام اإلمبراطوريات 
والممالك اإلسالمّية في غرب إفريقيا، وظهر أثُرها البالغ في 
التواصل العلمّي والثقاف���ي، واإلصالح الديني واالجتماعي، 
والتعارف اإلنس���اني.. إلخ؛ إذ تناولت مسائل علمّية مختلفة، 

فقهّية، وعقدّية، وثقافّية، وتاريخّية، واجتماعّية، وغيرها.
ففيها سياسة ش���رعية؛ بنصائح للملوك والسالطين، 
وفيها ِحسبٌة؛ باألمر بالمعروف والنهي عن المنكر وبتصحيح 
بعض العقائد واألفكار المنحرفة، وفيها تعليٌم؛ بنشر التعليم 
والثقافة اإلس���المّية والوعي بين المسلمين، وفيها محافظٌة 
على اللغة العربية؛ إذ هي لغة المراس���الت، وفيها – أخيراً 
- حواٌر بين العلماء باألس���لوب العلمي، وتعاون بين الدعاة 
المصلحين على المنهج السليم – غالباً -، واألسلوب القويم 

في التعامل مع المدعّو. 

وفي العصر الحديث - منذ أوائل القرن التاس���ع عشر 
الميالدي تقريباً - تَُعدُّ الُمراَسالت الِعلْمّية أحد أبرز روافد 
النهضة اإلس���المّية المعاصرة وأقواه���ا في غرب إفريقيا، 
ة من غرب بحيرة تش���اد إلى  ونقص���د به المنطق���ة الممتدَّ
المحيط األطلسي غرباً )دول CEDEAO)، ويشمل الجزء 

األكبر لما كان يُعَرف باسم »السودان الغربي«.
 وبالرغم م���ن أّن هذه الُمراَس���الت قديمة في غرب 
إفريقيا، وبالرغم من أّنها تُمثِّل رافداً قوّياً من روافد النهضة 
المعاص���رة العلمّية والثقافية واإلصالحية، وجانباً مهّماً من 
جوانب التعاون على البّر والتقوى، وترس���يخ مبدأ التواصل 
العلم���ي والتع���اون االجتماعي، فإّنها لم تح���ظ إلى اآلن - 
حسب علمي - بدراس���ات علمّية، تعليمّيًة وتربوّية كانت أو 
ثقافّية وتاريخّي���ة، أو دعوّية وإصالحية، أو غيرها، ما عدا 

بعض الجهود التي قّدمتُها)1). 

منشوران،  منها  اثنان  المراسالت،  تتناول  بحوث  أربعَة  قّدمُت   (1
وهي:

أ - المراسالت العلمّية وأثرها التعليمي والثقافي واإلصالحي بغرب 
العربي  اإلفريقي  الثقافي  المعهد  إلى  م  مقدَّ بحث  إفريقيا، 
)ICAA) - بماكو / مالي، عام 2008م، للمشاركة في المسابقة 
العالقات  حول  األكاديمية  للبحوث  المعهد  نظّمها  التي  الدولية 
أُلغيْت بعد سنتين  بل  العربية )غير منشور)،  الثقافية إإلفريقية 

من تقديم البحث.
إفريقيا  بغرب  والدعوي  التعليمي  وأثرها  العلمية  المراسالت   - ب 
ثقافية  )مجلّة  إفريقية  قراءات  مجلّة  نموذجاً،  باز  ابن  رسالة 
فصلية متخّصصة في شؤون القارة اإلفريقية، يصدرها المنتدى 
ديسمبر   / 1429ه���  الحجة  ذو   -  3 العدد  بلندن)،  اإلسالمي 

2008م، ص 4 - 15. 
من  وعلماء  إفريقيا  بغرب  مالكيين  علماء  بين  العلمّي  التواصل   - ج 
منشورات  بالسعودّية،  والحنبلي  بمصر،  الشافعي  المذهبين: 
جامعة أدرار، العدد الثالث، خاص بالملتقى الدولي الثالث عشر: 
المذهب المالكي تاريخ وآفاق، المطبعة العربية، الجزائر، نوفمبر 

2010م، ص 631 - 653. 
م إلى  د - المراسالت بين غرب إفريقيا وشمالها )غير منشور)، مقدَّ

المراسالت العلمية لعلماء غرب إفريقيا
في العصر الحديث

وآثارها العلمية واالجتماعية   

)*)  باحث وأستاذ بقسم اللغة العربية - كلية اآلداب واللغات - جامعة 
اآلداب والعلوم اإلنسانية - بماكو / مالي.
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ا أسباب اختيار الموضوع؛ فمنها:  أمَّ
أّنني لم أقف على دراسات علمّية تتناول هذا الموضوع 
بالرغ���م من أّنه رافد قوّي م���ن الروافد المحلّية واإلقليمية 
للنهض���ة العلمّي���ة والثقافية، ولإلص���الح والدعوة، وجانب 
مهم من جوانب التواصل العلم���ي والثقافي باللغة العربية، 
والتعارف اإلنساني، بين شعوب المنطقة في العصر الحديث. 

ومن األهداف المرجّو تحقيُقها:
- إبراز ش���يء من مكانة علم���اء غرب إفريقيا، وبعض 
آثارهم القويِّة حديثاً - عن طريق التواصل العلمّي بالمراسلة 
- في جمع كلمة األّم���ة، ومعالجة قضاياها المختلفة، وفي 
التصدي لمح���اوالت زعزعتها عقدياً، وفكرياً، وسياس���ياً، 

وأمنياً، واجتماعياً.. إلخ. 
- التنبيه إلى أثر هذه الُمراَس���الت في نش���ر التعليم 
والثقافة اإلسالمية، واللغة العربية، وفي اإلصالح االجتماعي 
والعقدي، وفي التواصل الحضارّي والتعارف اإلنس���اني في 

المنطقة - حديثاً كما كانت قديماً -.
- التنبي���ه إل���ى أهمّي���ة تناولها في دراس���ات علمّية 
قة، وإلى تنوُّع الجوانب التي يمكن أن تُدَرس  متخّصصة وُمعمَّ
فيها، ما بين التعليم والتربية، والتاريخ والحضارة، واإلصالح 
االجتماعي والعقدي والفكري، والِحس���بة، ونش���ر الثقافة 
اإلس���المية واللغة العربّية، والتعاون العلمي والحضاري بين 

شعوب المنطقة، أو بين أبناء الدولة الواحدة.              
مصدر الُمراَسالت الِعلْمّية: 

َحِظي العلماء في غرب إفريقيا – وال يزالون - بمنزلة 
مرموقة لدى السالطين والملوك والشعب، وباحترام العاّمة 
والخاّصة على حّد س���واء، ولم تكن ه���ذه العالقة الوطيدة 
تمنع أغلبهم من قول الحق بال خوف من لومة الئم، بل كانت 
دافعاً قوياً لهم للسير باألّمة إلى ما فيه صالح العباد والبالد، 
وقد ع���رف تاريخ التعليم والثقافة واإلصالح والدعوة بغرب 

إفريقيا ُمراَسالت متنوِّعة للعلماء في ذلك.

الصحراء،  جانبي  بين  التواصل  حول  الدولي  العلمي  المؤتمر 
 ،9  ،8 تاريخ  في  النيجر،  جمهورية  نيامي،  بمدينة  يعقد  الذي 
 WARA للبحث  إفريقيا  غرب  جمعية  ينظمه  2011/7/10م، 

  . AIMS والمعهد األمريكي للدراسات المغاربية

ولّم����ا كان الحدي����ث في هذا البح����ث مقصوراً على 
الُمراَس����الت الِعلْمّية؛ فينبغي اإلشارة إلى أّن أحد أطراف 
هذه المراسالت قد يكون َمِلكاً، سواء كان َمِلكاً فحسب أو 
كان َمِلكا وعالماً معاً؛ فإّن كثيراً من ملوك غرب إفريقيا - 
قديماً وحديثاً - جمعوا بين العلم والس����لطان، وَمْن لم يكن 
عالم����اً اتخذ من العلماء البارزين مستش����اراً له، يقول آدم 
عبد الله اآللوري عن ملوك اإلمبراطوريات اإلسالمية في 
غرب إفريقيا: »إّن أكثر أولئك الس����الطين علماء وفقهاء، 
وإذا لم يكن السلطان نفسه عالماً فقيهاً اتخذ أحد العلماء 
البارزين وزيراً يدير له الدولة على وفق الش����ريعة، وال بّد 
من هيئة شورّية على ش����كل لجنة الفتوى من كبار العلماء 
والفقه����اء«)1)، وكان الس����الطين يحترمون ه����ؤالء العلماء 
والفقهاء، ويزورونهم في بيوتهم، ويستفتونهم، ويشاورونهم 
في ش����ؤون الدولة وما تتعرض له م����ن أخطار، ويأتمرون 
بأمرهم)2)، لم يتخلَّف عن هذه األمور س����لطان أو ملك في 

السودان الغربي. 
 Sonny( وقديماً أقرَّ إمبراطور سنغاي ُسنِّي علي بير
Ali Ber 869ه���� - 899ه���� / 1464م - 1493م) بفضل 
العلماء ومكانتهم، وبأثرهم في الدين والدنيا، فاش���تهر عنه 
عب���ارة كان يرددها، وهي: »لوال العلم���اء ال تحلو الدنيا وال 

تطيب«)3). 
وقبل الحديث ع���ن أنواع الُمراَس���الت الِعلْمّية لعلماء 
غرب إفريقيا، وتقديم نماذج لها في العصر الحديث، ينبغي 
اإلجابة عن أربعة أسئلة هي: ما أطوار هذه المراسالت؟ ما 

وسائلها؟ ما منهجها؟ ما لغتها؟ 

اإلسالم في نيجيريا والشيخ عثمان بن فوديو الفالني، آدم عبد   (1(
الله اآللوري، ص 74، ط 3، عام 1398ه� / 1978م.

انظر: بحث: تجارة القوافل بين المغرب والسودان الغربي وآثارها   (2(
الشيخ  د.  الميالدي،  عشر  السادس  القرن  حتى  الحضارية 
األمين عوض الله، ص 97، ضمن كتاب )تجارة القوافل ودورها 
الحضاري حتى نهاية القرن التاسع عشر الميالدي)، لمجموعة 
من الباحثين، معهد البحوث والدراسات العربية، بغداد، المنظمة 
العربية للتربية والثقافة والعلوم، عام 1404ه� / 1984م، مؤسسة 

الفليج للطباعة والنشر، الصفاة / الكويت.  

تاريخ السودان، عبد الرحمن السعدي، تحقيق هوداس، ص 76،   (3(
طبع باريس 1898م.
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ثقافية

األطوار:
ْت بها الُمراَسالت الِعلْمّية  يمكن تقسيم األطوار التي مرَّ
لعلم���اء غرب إفريقيا في العصر الحديث إلى طْوَرين، وهذا 
تقس���يم مرتبط أكثر من غيره بوس���ائل االتص���ال والتطّور 

االجتماعي.
الطور األّول: من بدايات القرن التاسع عشر الميالدي 
إلى نهاية ثمانينّيات القرن العش���رين الميالدي )1801م - 

1989م).
 والوسائل الغالبة فيه ثالث:

أ - الكتابة نثراً أو نظماً. 
ب - التكليف الش���فوي لشخص يسافر إلى المدينة أو 
البلد التي يعيش فيها المراَسل، أّيًا كان الغرض من السفر، 
الِوفادة، أو التجارة، أو الس���ياحة، أو المش���اركة في ندوات 

ومؤتمرات علمّية، أو الحّج والعمرة.
ج - البرقيات، ثّم الهاتف في أواخر هذا الطور.

الطور الثاني: من تسعينيات القرن العشرين الميالدي 
)1990م - 2010م)، وأهّم الوس���ائل المس���تعملة فيه هي: 
الكتابة، التكليف الش���فوي لمس���افر، الهات���ف، ثم البريد 

اإللكتروني.
منهج الُمراَسالت الِعلْمّية بين علماء غرب إفريقيا:

 أّما المنهج المتَّبَع في المراس���الت بطوريها فهو منهج 
علمي وصفي تحليلي، تتمثل عناصره فيما يأتي:

 أ – االستفتاء، أي )عرض المسألة وطلب الرّد عليها).
 ب - بي���ان ما صدر في المس���ألة م���ن أحكام وفق 
المذه���ب المالك���ي، أو رأي جمه���ور العلم���اء من مختلف 

المذاهب الفقهّية األخرى، ثم طلب رأي الُمراَسل.
 ج - المب���ادرة إلى توجي���ه الُمراَس���ل للقيام بواجب 

الِحسبة واإلصالح االجتماعّي في البيئة التي يعيش فيها.
لغتها: اللغة المستعملة في جميع األطوار والمناهج هي 
اللغة العربية الفصحى، أّما إذا كان الُمراِس���ل أو الشخص 
المكلَّف شفوياً والُمراَسل من قبيلة واحدة فقد تُستعمل اللغة 

اإلفريقية التي يُجيداِنها.
أنواع الُمراَسالت الِعلْمّية في العصر الحديث: 

يمكن دراس���ة أنواعها م���ن ناحيتين، هم���ا: المصَدُر 

والموِرُد، والمحتوى)1).

اأربعة  لها  اأن  نجد  والم�ِرُد  الم�سدُر  حيث  من  اًل:  اأوَّ
اأن�اع:        

الن�ع االأّول: المرا�سالت المحلّية اإذا كان المرا�ِسل 
والمرا�َسل في دولة واحدة:

منها: استفس���ارات القادة واألمراء – بالمراسلة - عن 
بع���ض القضايا الدينّية واالجتماعّية، وقد يكون المراَس���ل 
عالماً، أو س���لطاناً وعالماً في الوقت نفس���ه، مثالها: ثالثة 
عشر س���ؤاالً تتناول قضايا دينّية واجتماعّية، أرسلها أمير 
بَْوثي يعقوب األّول في دولة س���ّكتو، إلى السلطان محمد بلّو 
الذي أجابه برس���الة عنوانها: »الق���ول الموهوب في أجوبة 

أسئلة األمير يعقوب«)2). 
ومنها: مراسالت الش���يخ محمد كاوسن، الذي اشتهر 
بمقاومة االس���تعمار الفرنس���ي أكثر من ش���هرته العلمية 
والدينية، ولد في منطقة دَمْرغو Demargo شمال زندير، 
بجمهوري���ة النيجر ُقِتل ف���ي 1919/01/15م في ليبيا على 

هذا التقسيم أفضل من تقسيمين سابقين ذكرتُهما؛ ألّنهما بُِنيا   (1(
بدرجة أكبر على المصدر؛ وألّني اطلعت على مصادر ومراجع لم 
أقف عليها من قبُل؛ ولطول معايشة الموضوع فيما يقارب – اآلن 

- أربعة بحوث، انظر: حاشية 1 من هذه الدراسة.
التقسيم األّول: جعل المراسالت العلمية نوعين: داخلية بمراسلة 
بين  وخارجية  دولها،  إحدى  في  يعيش  المنطقة  أبناء  من  عالم 
عالم في المنطقة وبين غيره في خارجها، سواء كان من أبنائها 
المغتربين أو من أبناء بلد إسالمي آخر، كل ذلك باعتبار غرب 
إفريقيا بلداً واحداً، منذ أيام اإلمبراطوريات، فلم يهتّم بالقديم 
والحديث، َورد هذا التقسيم في بحث: المراسالت العلمية وأثرها 
التعليمي والدعوي بغرب إفريقيا، قراءات إفريقية عدد 3 )مرجع 

سابق)، ص 6 - 7، ويرجع إلى عام 2006م في مدينة الرياض.
عالم  من  عكسية  هي:  أن��واع  أربعة  جعلها  الثاني:  والتقسيم 
واإلرشاد  التوجيه  بقصد  خارجها  ملك  أو  عالم  إلى  بالمنطقة 
الرّد. ومحلية، وداخلية، وخارجية لها  والدعوة ال االستفسار أو 
جانبان: مراسلة عالم من أبناء المنطقة يعيش خارجها، أو عالم 
بحث:  في  التقسيم  هذا  َورد  خارجها،  يعيش  المنطقة  غير  من 
المراسالت العلمية وأثرها التعليمي والثقافي واإلصالحي بغرب 
إفريقيا )مرجع سابق)، ص 18 - 28، يرجع إلى عام 2008م، في 

مدينة بماكو )غير منشور).

كتابه:  في  البيلي  أحمد  عثمان  البروفيسور  ونشرها  حققها   (2(
اإلسالمية  العربية  والثقافة  اإلسالم  من  جوانب  أوراق  )بعض 
في إفريقيا)، ص 61 - 72، مركز محمد عمر بشير للدراسات 
الثقافة  وانظر:  2005م،  عام  السودان،  درمان،  أّم  السودانية، 

العربية في نيجيريا، ص 290.
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أيدي خصومه، أرس���ل عّدة رسائل باللغة العربية إلى زعماء 
هم عليه،  الطوارق وأس���رته لبيان هدفه من الجه���اد، ولحقِّ

ن في العلوم العربية والشرعية.    وتدّل رسائله على تمكُّ
والشيخ عثمان بن س���مبو الفالني، من غرب جمهورية 
النيجر، لكّنه استقّر في شمال منطقة تاوا، كتب عّدة رسائل 
إلى س���الطين المنطقة للنصيحة واألمر بالمعروف والنهي 
ع���ن المنكر، ُقِتل على أيدي الفرنس���يين في إحدى معاركه 

معهم عام 1901م)1).

الن�ع الثاني: الُمرا�َسالت الداخلّية:
وهي التي تت���ّم بين علماء داخ���ل دول غرب إفريقيا، 
حيث يكون المراِسل والمراَس���ل في دولتين فأكثر من دول 
المنطقة، مثال هذا النوع: ما تَمَّ بين الشيخ محمد األمين بن 
ب ب� »كالَبنا« )ت 1835م) وبين الشيخ  محمد الكانمي، الملقَّ
عثم���ان بن فودي محمد )ت 1818م) حول جهاد األخير في 

بالد الهوسا وكانم برنو.
درس الكانمي في المدينة المنّورة وفي القاهرة وفاس، 
ثم ع���اد إلى كانم، حيث ق���ام بتدريس العلوم اإلس���المية 
والعربية، ولم يمِض وق���ت طويل حتى ذاع صيتُه في البالد 
كلّها لعلمه وورعه، وصار له نفوذ وتأييد كبيران لدى الخاصة 
ا قام ابن فودي بجهاده في تلك البالد اس���تنكر  والعامة، ولمَّ
عليه؛ ألّنها بالد إس���المّية، وليس���ت المنكرات والمعاصي 
مس���وِّغات لقتال أهله���ا، ورأى أّن ابن ف���ودي قد بُعد عن 
رسالة الفقيه المتواضع المسالم، والعالم الورع، إلى رسالة 
السياسي الذي يؤمن بالحديد والنار)2)؛ فدخل – بالمراسلة 

- مع علماء سّكتو في مناقشات وردود.
لن أقف عند قضية الجهاد؛ ألّن الكانمي – فيما يتعلق 

العربي اإلسالمي في غرب إفريقيا بين الماضي  التعليم  انظر:   (1(
www. :والحاضر -  النيجر نموذجاً، د. علي يعقوب, الموقع

mubarak-ikst.org

انظر: الثقافة العربية في نيجيريا من 1750م إلى 1960م عام   (2(
االستقالل، د. علي أبو بكر، ص 92 - 93، ط 1 - عام 1972م، 
واإلمبراطوريات  الدول  وتاريخ   ،64 ص  نيجيريا،  في  واإلسالم 
د.  1864م،   -  1758 واألوسط  الغربي  السودان  في  اإلسالمية 
والعلوم،  للثقافة  أروقة   ،112  -  111 ص  الماجد،  عبد  عمر 

السودان، فبراير 2004م.

بهذه القضية - قد وقع مّرتين فيما آخذ به ابن فودي، األولى 
بدفاعه عن برنو وكانم، ومنه جهاده بش���جاعة مع س���لطان 
برن���و ألماي أحمد دونََمْه لتحري���ر عاصمته من الفوالنيين 
مّرتين، واألخرى بالجيش الجّرار الذي قاده هو بنفس���ه عام 
1826م إلى َغْرُكو لمالقاة جيش ابن فودي وأتباعه، وقد ُهِزم 
الكانمي ونجا بحياته، ث���ّم آلت دولة كانم - برنو إلى أوالده 

بون بالشيخ حتى اليوم)3). وأحفاده الذين يلقَّ
أّما المراس���الت بينهما؛ فقد بلغت عش���رات الرسائل 
باللغة العربية، ودامت سّت س���نوات قبل المعركة األخيرة، 
يدافع فيها كّل واحد منهما ع���ن مواقفه بالحّجة والبرهان 

من الكتاب والسّنة وأقوال العلماء. 
وأّم���ا موضوعاتُها؛ فقد ش���ملت قضايا ع���ّدة تتعلق 
بالجهاد وأس���بابه، وبمن يُجاَهد، وبما يُثاُر حول ابن فودي 
وأتباعه من تكفير أهل القبلة وقتالهم؛ بسبب بعض الكبائر، 
كالتبرج، وأخذ الرشوة، وأكل مال اليتيم، والجور في الحكم، 
ومن القضايا اتهام الكانمي البن فودي بالخروج على اإلمام، 
وله وألتباعه بحّب الملك والسعي وراءه باسم الدين، ولبعض 

أتباعه بنقض العهود.
ولقد رّد الش���يخ ابن ف���ودي على تل���ك القضايا كلّها 
بكتابات تواّلها – بأمر منه - أخوه عبد الله – تارة -، وابن 

الشيخ محمد بلّو - تارة أخرى -)4).
كما تن���اول عثمان بن فودي في كتابه ش���فاء الغليل)5) 
بع���ض تلك القضايا بش���يء م���ن البيان والتقيي���د للعموم 
واإلطالق اللذين وردا في كالم ش���يخه جبريل بن عمر في 

انظر: الثقافة العربية في نيجيريا الصفحات السابقة، واإلسالم   (3(
واإلمبراطوريات اإلسالمية  الدول  وتاريخ  نيجيريا، ص 64،  في 

في السودان الغربي واألوسط، ص 112 – 115.

ص  بلّو،  محمد  التكرور،  بالد  تاريخ  في  الميسور  إنفاق  انظر:   (4(
158، مطابع الشعب، القاهرة، عام 1964م، والثقافة العربية في 
نيجيريا، ص 95 - 108، ونّص بعض المراسالت في ملحق رقم 
1 من هذا المرجع، ص 475 - 511، واإلسالم في نيجيريا، ص 

.13 – 122

شفاء الغليل، رسالة صغيرة، ال تتعّدى خمس صفحات، قّدم لها   (5(
أوراق  كتابه:  في  البدوي  محمد  أحمد  د.  غيرها  مع  ونشرها 
جامعة  منشورات  من   ،44  -  39  ،38  -  13 في صكتو،  عربية 

قاريونس، بنغازي / ليبيا، ط 2 - عام 1991م.
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منظومته في تكفير أهل السودان بالمعاصي، التي ذاعت بين 
العلماء وطلبة العلم في مناطق الهوسا والبرنو قبل حركة ابن 

فودي وفي أثنائها.
وإذا كان كلٌّ م���ن الكانمي وابن فودي عالماً وَمِلكاً وإذا 
كان لمراسالتهما أثرها في التعليم ونشر الثقافة اإلسالمية 
واللغة العربية، والدعوة واإلصالح؛ بتصحيح المفاهيم، والرّد 
على التَُّهم، والمناقشة بالبرهان، واالستدالل بالكتاب والسّنة 
وأقوال العلماء - بالرغم من أّنها لم تُحْل دون المواجهة - فإّن 
رة  هذه المراس���الت تعطينا - من جهة أخرى - صورة ُمصغَّ
مم���ا يتمتع ب���ه كال الرجلين وبع���ض أصحابهما من مكانة 
علمّي���ة، بل هي نموذج ِلَم���ا كان عليه علماؤنا األقدمون من 
رسوخ القدم في العلوم، والمناظرة والحوار الفكري والفقهي، 
د معه،  والمرونة في الموقف من المؤمن العاصي أو التش���دُّ
ومراعاة الظ���روف المكانية والزمانية)1). ونموذج – أيضاً - 
للتواص���ل العلمي والثقافي واإلصالح���ي بين ملوك وعلماء 
غ���رب إفريقيا بالرغم من االختالف الفكري، والسياس���ي، 
واالختالف في المنهج والوسائل، ونموذج لجهودهم في نشر 
التعليم والثقافة اإلسالمية بين الناس، واالجتهاد في النوازل 

في ضوء الكتاب والسّنة.
ال يغّض من ش���أن هذه اآلثار القّيمة التمثيُل للرسائل 
الخطي���رة بهذه التي كانت بين الكانمي وعلماء دولة س���كتو 
وأمرائها)2)؛ ألّن وصفها بالخطيرة مبنيٌّ على تعلّقها بسياسة 
الدولة الخارجّية وبعالقاتها بالدول المجاورة ومواقفها منها. 
ومن الداخلّية: الُمراَس���الت الِعلْمّية بين أحمدو الثالث 
)1853م - 1862م) بن أحمدو بن شيخ أحمدو لوبو، سلطان 
دولة »ِدينا« في إقليم ماِس���نا )بجمهورية مالي – حالياً -)، 
وبي���ن الحاج عمر الفوت���ي )1797م - 1862م)، وكلٌّ منهما 
س���لطان وعالم في الوقت نفس���ه، وبخاصة بعد اس���تيالء 

ال��دول  وت��اري��خ   ،131 ص  نيجيريا،  ف��ي  اإلس���الم  ان��ظ��ر:   (1(
واألوسط، ص  الغربي  السودان  في  اإلسالمية  واإلمبراطوريات 

.119 ،113 ،112

انظر: محمد بلّو والدولة الصكتّية في عهده، د. محمد بن عبد   (2(
الله السكاكر، ص 129، جامعة اإلمام محمد بن سعود اإلسالمية، 

الرياض، عام 1421ه� / 2000م.

الفوتي على نيورو Nioro ، وما أحدثه أتباعه فيها من قتل 
ما يزيد على )400) ش���خص من المدنيين حتى ال يتمّردوا، 

وكذلك مجزرة أتباعه في جيش بمبارا سيغو.
فتلقى الفوتي من أحمدو رس���ائل عدي���دة يتهمه فيها 
باحتالل قرى ودول إس���المية بينه���ا وبين دولة »دينا« بيعة، 
كمملكة بمبارا َمسا ِس���ي، ويطلب منه االنسحاب منها وإاّل 
فالحرب، ويرّد الفوتي بأّنه���ا ديار كفر يجب على كّل مؤمن 

بالله ورسوله محاربتها.
ولّم���ا اس���تولى الفوت���ي عل���ى مدين���ة سنس���اندغ 
Sansandng أرس���ل إليه أحمدو ثالَث رسائل فيها تهديد 
لة  ووعي���د، لكّن الفوتي رّد عليه في رس���ائل - بعُضها ُمطوَّ
- بتفنيد ما ذهب إليه من إس���المية تلك القرى والمدن أو 
تبعّيتها لدولة »دينا«، وبدعوته إلى التعاون بين المسلمين في 

محاربة الكافرين)3).
وأش���ار أحد الباحثين إلى: مراس���الت الشيخ أحمد 
البكاي بن محمد بن الش���يخ س���يدي المخت���ار الكنتي )ت 
1281ه / 1865م) لعدد من ملوك غرب إفريقيا وأمرائها)4).

في  يعي�س�ن  علماء  بين  المرا�سالت  الثالث:  الن�ع 
غرب اإفريقيا وبين علماء من المنطقة يعي�س�ن في 

خارجها:
فالُمراِسل والُمراَس���ل كالهما من أبناء غرب إفريقيا، 
لك���ّن أحدهما يعيش ف���ي إحدى دول���ه، واآلخر يعيش في 
خارج���ه، أي من علم���اء المنطق�ة المهاجري���ن، هذا النوع 
من المراس���الت من أقوى روافد النهضة الس���ّنيَّة الحديثة 
والصحوة اإلس���المّية المعاصرة بالمنطق���ة وأهّمها، وكان 
لها أثر ب���ارز في التعاون العلم���ي والثقافي، وفي اإلصالح 

االجتماعي، والدعوة، بغرب إفريقيا.
وأبرز علمائه ينتمون إلى البورنو، والهوس���ا، والفالتة، 

السودان  في  اإلسالمية  واإلمبراطوريات  الدول  تاريخ  انظر:   (3(
الغربي واألوسط، ص 168 - 169، 172، 173.

انظر: من نقائض الشعراء العرب في الصحراء، د. محمد سعيد   (4(
القّشاط، ص 19، ط 1 - عام 1996م، شركة الملتقى للطباعة 

والنشر والتوزيع، بيروت / لبنان.
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والس���نغاي، والطوارق، والع���رب، والس���وننكي، والماندنغ 
/ البمب���ارة، ومن المتأخرين منهم الش���يخ محمد المرزوق 
الفالت�ي، وعبد الرحمن يوس���ف إإلفريقي، المدير األسبق 
ل���دار الحديث بالمدينة المنّورة، والعالم الزاهد عماد الدين 
ْرماتَِنّي، وحّماد األنصاري، وإسماعيل األنصاري  بن حنبل الشَّ
– رحمهم الله -، وغيرهم من الذين هاجروا جميعاً من شرق 
مالي وش���مالها )منطقة غاو) إلى الس���عودية، والشيخ عمر 
محمد فالتة - رحمه الله - األمين العام األس���بق للجامعة 
اإلس���المية بالمدينة المنّورة، والمدرس بالمسجد النبوي، 
وكثي���ٌر غيُرهم من علماء غرب إفريقي���ا الذين جاوروا في 

الحرمين ولم يعودوا)1).
ويدخل فيهم الطلبة الدارسون في الجامعات اإلسالمية 
والعربية ومعاهدها بمعظم الدول العربّية، وبخاصة الجامعة 
اإلس���المّية بالمدينة المنّورة، وحلق���ات العلم في الحرمين 
الشريفين، وجامعة أّم القرى بمّكة المكّرمة، وجامعة اإلمام 
محمد بن س���عود اإلس���المّية بالري���اض، وجامعة األزهر 
بالقاهرة، والجامعة الزيتونية في تونس، والمركز اإلسالمي 
اإلفريق���ي )جامعة إفريقيا العالمية، حالياً) في الس���ودان، 

وغيرها. 
ويالحظ أّن الغالب على هذا النوع من الُمراسلة العلمّية 
هو االتصال بالعالم حسب مجموعته التي ينتمي إليها شعباً 
أو دولة، وأّن االستفتاء يتّم إّما بالمراسلة، أو بتكليف مسافر 
للحّج والعمرة أو لغيرهما لاللتقاء بالمستفتَى في الحرمين 
الش���ريفين وغيرهما؛ فقد كان من ع���ادة بعض المذكورين 
وغيرهم من الجالي���ات المهاجرة أن يُضيِّف���وا بعض أبناء 
منطقتهم القادمي���ن للحّج، وبخاصة طلب���ُة العلم والدعاة، 
ورؤس���اء القبائل، وفي ذلك فرصة س���انحة لمناقشة بعض 
القضايا العلمي���ة واالجتماعّية والدينية في المنطقة، والرّد 

في   - تناولُت  فقد  عادوا؛  ثم  الحرمين  في  جاوروا  الذين  أّما   (1(
بحث آخر - جهوَد بعضهم في نشر التعليم والثقافة اإلسالمية، 
وفي الدعوة واإلصالح، وفي إنشاء المدارس اإلسالمّية العربّية 
الحرمين  دروس  ينقلون  ومجاورون  »حّجاج  انظر:  النظامية، 
والعمرة  الحّج  مجلة  نشرته  إفريقيا«،  غرب  إلى  الشريفين 
جمادى   ،60 سنة   -  5 عدد  السعودّية)،  الحّج  وزارة  )تصدرها 

األولى 1426ه� / يونيو - يوليو 2005م، ص 40 – 43.

على ما يرد إليهم من مسائل. 
وقد يس���تفتي الُمراَس���َل عالٌم أو أحد أبناء ش���عبه أو 
قريته أو َمن اشتهر بينهم بالعلم والدعوة والورع من القبائل 

األخرى.
من دواعي الُمراَس���الت بين علماء يعيش���ون في غرب 

إفريقيا وبين علماء من المنطقة يعيشون خارجها:
1 - أن يكون المس���تفتَى ممن ال يطمئن المستفتُون إاّل 

إلى رأيه؛ لكونه مشتهراً بينهم، ومن أبناء قبيلتهم.
2 - ع���دم االطمئنان أو القبول بما قد يكون َصَدر في 
المسألة من فتاوى علماء آخرين في المنطقة أو في غيرها، 
يجي إحدى الجامعات اإلس���المّية  حت���ى لو كانوا م���ن خرِّ

والعربّية.
���ُع أن يكون ل���دى َمْن يعيش خ���ارج المنطقة  3 - توقُّ
إحاطٌة أكثر بتفاصيل المسألة وأدلتها؛ بسبب إمكان اتصاله 
بالعلماء األع���الم وبالجهات العلمّية، أو إمكان اطالعه على 
مصادر قديمة، أو مراجع حديثة، ال يس���هل االطالع عليها 
لمن في المنطقة إن لم يتعذر عليه، كفتاوى جديدة، وقرارات 

علمّية لبعض المجامع اإلسالمّية. 
وإذا كان الُمراِس���ل من العلماء لم يخُل األمر من األخذ 
والرّد، والمناقشة، ومقارعة األدّلة باألدّلة، والجدال بالحسنى 
بينه وبين الُمراَس���ل، وهذا يدّل على أّن األقوال التي يُْفتَْون 
بها ال تكون مس���لًّما بها تس���ليماً مطلقاً، وكم كان مثل هذه 

المراسلة سبباً في تأليف كتّيب للتفصيل في موضوعه��ا!
يقول الش���يخ عبد الرحمن إإلفريقي في مقّدمة كتابه 
)األن���وار الرحمانّية لهداية الفرقة التيجانّية): »أّما بعد، فيا 
أخ���ي المحترم! قد وصلت إلّي وثيقتكم، وقرأتُها وفهمُت ما 

ذكرتُموه، وها أنا أكتب جوابها إن شاء الله تعالى«)2).
ويق���ول: »إّن طائف���ة من اإلخوان وقع���ت بيني وبينهم 
مذاك���رة علمّية حتى ذكرنا البدعة… فطلب���وا مّني الدليل 

األنوار الرحمانّية لهداية الفرقة التيجانّية، الشيخ عبد الرحمن   (2(
الدعوة  شؤون  مركز  1412ه���،  عام   -  2 ط   ،7 اإلفريقي، ص 

بالجامعة اإلسالمية بالمدينة.
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على ذلك، وخاصة على إنكار أهل السّنة على التيجانّية«)1)، 
س���بب تأليف هذا الكتّيب – إذن - أمران، أحدهما: سؤال 
ورد إل���ى المؤلِّف من بعض إخوانه في غ���رب إفريقيا عن 
التيجانّية وبع���ض أفكارها ومبادئها، واآلخر: مذاكرة علمّية 
ح���ول البدعة؛ ُطوِلب فيها بالدلي���ل على ما ينكره هو وأهل 

السّنة على التيجانيين.
4 - ومن الدواعي كذلك: أن يكون أَحُد القولين مخالفاً 
للمذهب الس���ائد في غرب إفريقيا، وهو المذهب المالكي، 
أو لم يش���تهر عندهم قول فيه، س���واء كان َم���ْن ذهب إليه 
ممن درس المذاهب الفقهّية اإلسالمّية في الخارج، أو عالماً 

ح له بالدليل.  اطلع عليها فترجَّ

اإفريقيا  غرب  من  الُمرا�ِسل  يك�ن  اأن  الرابع:  الن�ع 
دولة  اأبناء  من  المل�ك  اأو  العلماء  اأحد  والُمرا�َسل 
اأو بع�ض  اإ�سالمّية اأخرى، وبخا�سة الدول العربّية، 

المجامع العلمّية والمراكز االإ�سالمية فيها:
فالمراس���لة – هنا - تصدر عن عالم من غرب إفريقيا 
إل���ى عالم أو مل���ك خارج المنطقة وليس م���ن أبنائها - تمَّ 

تفصيل القول في هذا النوع في بحوث أخرى)2) -. 
وقد ال يكون الغرُض من هذه المراسالت هو االستفتاَء 
والس���ؤال، وال مناقشَة عالم والرّد عليه، وإّنما يكون الغرض 
التأكيد، أو التوجيه واإلرشاد، والدعوة واإلصالح، والِحسبة؛ 
بالتنبيه على منكرات ش���نيعة وبدع وإنكارها، ودعوة العلماء 

أو السلطات إلى تغييرها.
وي���دل بعض هذه المراس���الت على جان���ب من األثر 
المهّم لحّجاج غرب إفريقيا في التعليم والدعوة واإلرش���اد، 
وإنكار البدع والخراف���ات، واإلصالح العقدي واالجتماعي، 
والتواصل الثقاف���ي والعلمي، في البالد التي يمّرون بها في 
طري���ق أدائهم للحّج بّراً أو بحراً، كالمغرب وتونس والجزائر 

المرجع نفسه، ص 5.  (1(

بغرب  والدعوي  التعليمي  وأثرها  العلمية  المراسالت  انظر:   (2(
إفريقيا، رسالة ابن باز - رحمه الله - نموذجاً، )مرجع سابق)، 
إفريقيا وعلماء من  بغرب  بين علماء مالكيين  العلمّي  والتواصل 

المذهبين...، )مرجع سابق).

وطرابلس وتش���اد والس���ودان، كما تدّل على فهم المراِسل 
لواق���ع المغ���رب العربي وقضاي���اه االجتماعّي���ة والدينّية 

والسياسّية واإلصالحّية.. إلخ)3).
كلُّ ذلك يدخل في اآلث���ار العلمية واالجتماعية لعلماء 
غرب إفريقيا في مسيرة األّمة اإلسالمية في منطقتهم وفي 
خارجها، كش���مال إفريقيا, ويُبِرز المكانة العلمّية التي كان 

يتمتع بها هؤالء العلماء عند العاّمة والخاصة.
إّن هذه األنواع األربعة من المراسالت العلمية لها أمثلة 
عديدة، وأولئك العلماء المراِس���لون والمراَسلون موجودون 
وُكثٌر، وال تقتصر المراس���الت على أهل الس���ّنة فقط، وال 
تختص هذه األنواع بش���عب دون شعب، وال بدولة دون دولة؛ 
إذ ال يمكن أن يخل���و منهم وال منها مجتمع أو بيئة في هذه 
المنطقة، فلهم نماذج عديدة في كّل دول المنطقة وشعوبها، 
من الهوس���ا، والبورنو، والس���نغاي، والفالت���ة، والماندنغ 
/ البمبارة، والولوف، والس���وننكي، واليورب���ا، والدغومبا، 
والموسي، والطوارق، والعرب، وغيرها؛ تحقيقاً لقوله تعالى: 
ْكِر ِإن ُكنتُْم الَ تَْعلَُموَن{ ]النحل : 43[. }... َفاْسَألُواْ أَْهَل الذِّ
وإّنما يتمثَّل الفرق بينهم في التفاوت في العلم والتأثير، 
وفي الشهرة العلمّية والثقافّية، واختالف المنهج اإلصالحي 
في وس���ائله وأساليبه، وفي سعة المجال التعليمي والدعوي 
حيث يش���مل عدداً كبيراً من المسلمين من مختلف الشعوب 
والبالد، أو في ضيقه حيث يقتصر على شعب أو بلد معّين، 
ثّم في اخت���الف االتجاه العقدي للس���ائل أو المجيب، وإن 
كانت المراسالت لدى أهل السنَّة والجماعة أكثر للمرجعيَّة 
العلميَّة لهم في بالد الحرمين، واألزهر، والمجامع الفقهيَّة، 

ومراكز البحوث اإلسالميَّة.
االستقصاء والتمثيل الشامل يصعبان في هذه العجالة؛ 

ألّن أهّم أهداف هذا الموضوع هي:
1 - التنبيه إل���ى األثر التعليمي، واإلصالح االجتماعي 
والعق���دي، والتواصل الحضارّي، والتعارف اإلنس���اني لهذه 

المراسالت.

المراسالت العلمية وأثرها التعليمي والثقافي واإلصالحي بغرب   (3(
إفريقيا، )مرجع سابق)، ص 18 – 20.



99
مة متخصصة في شؤون القارة اإلفريقية ثقافية فصلية محكَّ

2 - وإبراز ش���يء م���ن مكانة علماء غ���رب إفريقيا، 
ال في معالجة قضايا األمة المختلفة في  وبعض أثرهم الفعَّ
مس���يرتها في العصر الحديث، من خ���الل التواصل العلمي 
واإلصالح االجتماعي، بالمراسلة كما كان األمر قديماً، ذلك 
األثر الذي لم يقتصر على منطقتهم – فحسب - وإّنما شمل 

غيره، كشمال إفريقيا وبالد الحرمين الشريفين ومصر.
3 - ثّم التنبيه إلى أهمّية تناول المراسالت في دراسات 
قة، وإلى تنوُّع الجوانب التي يمكن أن  علمّية متخصصة وُمعمَّ
تُدَرس فيها، ما بين التعلي���م والتربية، والتاريخ والحضارة، 
واإلص���الح االجتماع���ي والعق���دي والفكري، والِحس���بة، 
ونش���ر الثقافة اإلس���المية واللغة العربّية، والتعاون العلمي 

والحضاري بين شعوب المنطقة أو بين أبناء دولة واحدة.
وإذا كان االس���تقصاء والتمثيل الشامل يصعبان – كما 
قلنا - فإّن في النماذج الس���ابقة واآلتي���ة أدّلًة قاطعة على 
المكانة العلمّي���ة لعلماء غرب إفريقيا، وعلى آثارهم العلمية 
واالجتماعي���ة في مجتمعاتهم - كما في غيرها - عن طريق 

هذه المراسالت في العصر الحديث. 
ثانياً: أنواع الُمراَسالت العلمّية بين علماء غرب إفريقيا من 

حيث المحتوى:
 يمكن تصنيفها حسب المحتوى إلى ثالثة أنواع:

اأ - م�سائل علمية:
فقهّية، أو عقدّية، أو دعوة إلى الِحسبة.. إلخ.

ب - تاأكيد البقاء على ال�الء:
كالُمراَس���لة المحلّية بين كاوي بن الس���لطان أّم علي 
وش���يخ الطريقة القادرية بتنبكت المختار بن أحمد الكنتي 
)ت 1811م) ف���ي أواخر القرن الثامن عش���ر وأوائل القرن 

التاسع عشر الميالديين.
وفي رس���الة كاوي مبالغات ومخالفات عقدية، »فيسلِّم 
السلطان كاوي بن السلطان أّم علي وسيلة لولّي أمره، ومالك 
نفعه وضّره الشيخ سيدي المختار بن سيدي أحمد... واعلم 
يا ش���يخنا ووس���يلتنا إلى ربنا! أّن قلوبنا من التعلّق بما ال 

ترضاه سليمة«، كما يدعوه للعودة إلى بالده.

وفي رّد الكنتي عليه الكثير من النصائح واإلرشادات)1). 

ج - دعم وتاأييد لم�قف اإ�سالمي:
يب���رز هذا في رس���ائل العلماء من غ���رب إفريقيا في 
العصر الحديث إلى بعض الحكام والعلماء في أجزاء أخرى 
من العالم اإلس���المي، منها مراس���لة خارجية، تشتمل على 
موقف العلماء والمس���لمين، في مدينة ُكوْرُغو شمالي ساحل 
الع���اج، من التحالف مع الفرنس���يين أو األلمان في الحرب 

العالمّية األولى.
ذلك أّن االس���تعمار الفرنسي اس���تغّل مكانة الحرمين 
الش���ريفين ف���ي قلوب المس���لمين بغرب إفريقيا لكس���ب 
مساندتهم له ضّد األلمان في الحرب العالمّية األولى؛ فأشاع 
أّن بالد الحرمين تحالفت مع فرنس���ا ضّد ألمانيا، فما كان 
من مس���لمي مدينة ُكوْرُغو وعلى رأسهم العلماء إاّل أن كتبوا 
رس���الة إلى أهل مّكة المكرمة، فيها مساندتهم للفرنسيين 
لعلمهم بأّن جميع المس���لمين في األراضي المقّدس���ة قد 
تحالفوا مع فرنس���ا، بل هاجموا الخليفة العثماني لتحالفه 
م���ع ألمانيا، وخلعوا طاعته؛ لمخالفته أمراً رأوا فيه إجماعاً 
إسالمياً، ومّما قالوه: »إّن طاعتنا لله، ولرسوله، ولحاكم مّكة 

فحسب«)2).

د - طلب الرّد على اأ�سخا�ض ن�سروا بح�ثًا ومقاالت 
التاريخية،  المنطقة  ق�سايا  بع�ض  ح�ل  كتبًا  اأو 

واالجتماعية، ونح�ها:
م���ن ذلك – مثاًل - خطاب المؤرخ الش���ريف أبي بكر 
ميغ���ا – رحمه الله - بتاري���خ 1997/10/26م، بماكو، إلى 
الدكتور أبي بكر إسماعيل ميغا، أستاذ الدراسات اإلسالمية 
بجامعة الملك س���عود بالري���اض، والباحث في تاريخ غرب 
���نِْغيِّين  إفريقيا، يطل���ب منه هو وَمن معه ِمن الباحثين السُّ

الهادي  الصحراء،  وراء  فيما  إفريقيا  أدب  روائ��ع  من  انظر:   (1(
المبروك الدالي، ص 104 - 119، دار الملتقى للطباعة والنشر، 

بيروت، لبنان، ط 1 - عام 1995م.

مجلة الحّج والعمرة، سنة 58، عدد 5، جمادى األولى 1424ه� /   (2(
يوليو 2003م، ص 76، مقال آدم بمبا: »رحالت الحّج واإلشعاع 

الحضاري في غرب إفريقيا«.
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ثقافية

في الس���عودية كالدكتور جبريل المهدي ميغا األس���تاذ في 
كليَّة الش���ريعة بجامعة أّم القرى، وكاتب هذه السطور حيث 
���ر الدكتوراه في جامعة اإلمام محمد بن س���عود  كان يحضِّ
اإلس���الميَّة بالرياض، طلب منهم اقتناء كتابين إلس���ماعيل 

جاجي حيدره، نشرهما بالفرنسّية، والرّد عليه)1). 
وذك���ر في خطابه أّن حيدره يبحث فيهما عن س���اللة 
عبيد مغاربة من يهود إسبانيا كانوا قادة في الجيش المغربي 
الذي أسقط إمبراطورية سنغاي اإلسالمية عام 1003ه� / 
1594م، وأّنهم اس���تعاروا – فيما بعُد - ألقاباً من المنطقة 
لالختفاء، وصّب حيدره في الكتابين – أيضاً - جامَّ غضبه 
وحقده على الملك أسكيا محمد الكبير أحد أبرز ملوك هذه 
اإلمبراطورية، متهماً إياه بالتس���ّبب في دفع أجداده اليهود 

إلى اعتناق اإلسالم.
كما أش���ار الشيخ الش���ريف أبو بكر ميغا في الخطاب 
إلى اجتماعه ه���و وعدد من العلم���اء والباحثين من م�الي 
بإس���ماعيل حيدره في بماكو لمناقشته والرّد عليه لكن دون 
جدوى، وإلى انتشار دعوى األصل اليهودي بين بعض قبائل 

سوننكي وفالته)2).

ه� - قد تك�ن المرا�سلة ح�ل بع�ض الن�ازل الكبرى 
التي تهم االأّمة االإ�سالمية كّلها:

سواء تعلّقت – مباش���رة - بغرب إفريقيا، كاالختالف 
حول إس���المية بعض الق���رى أو كفرها، أو ل���م تتعلق بها 
مباشرة، كحرب الخليج الثانية التي احتدم االختالف حولها 
بين بعض مس���لمي المنطقة ما بين مؤيد ومعارض، وحرب 
أمريكا على العراق وتداعياتهما، وليس���وا بدعاً في ذلك، بل 

هذه  كاتب  إلى  الِخطاَب  ميغا  إسماعيل  بكر  أبو  الدكتور  أحال   (1(
السطور وال يزال عنده.

مع  مقابلة  ضّمنه  بالفرنسية  تقريراً  اندرياميرادو  سينان  نشر   (2(
إسماعيل جاجي حيدره، في مجلة جون إفريقيا »إفريقيا الفتاة«، 
 ،22  – يناير 1997م، ص 20   14   – عدد 1879، 8 أغسطس 
ترجمته إلى العربية رابطة العالم اإلسالمي بتاريخ 1418/6/28ه، 
كما أجرت معه إذاعة لندن العربية مقابلة في بماكو عن وجود 
جالية يهودّية في مالي،  أُذيعْت في برنامج »حول إفريقيا« عام 
اآلن - صاحب مكتبة الكعتي للمخطوطات في  1996م، وهو – 

مدينة تنبكتو.

شأنُهم شأن الش���عوب اإلسالمية األخرى »في ردود أفعالها 
تج���اه أحداث عصره���ا، فكلما وقع حدث جلل انقس���مت 
األمة إلى قس���مين متناحرين، وما ذل���ك إاّل لضعف قاعدة 
المعلوم���ات التي يُحرمون من الحصول عليها، وإاّل لتش���وُّه 
الحقائق في أذهانهم«)3)، وق���ّوة آالت الدعاية المضلِّلَة في 
ظّل تغذية بعض وس���ائل اإلعالم الخارجّية لحّدة االختالف 
في هذه النوازل بهدف إحداث البلبلة، ومحاولة االبتعاد بها 
عن هموم األّمة كلّها إلى هموم فئة معّينة أو منطقة خاّصة. 

نم�ذج للمرا�سالت العلمية الثالث:
 نتناول النموذج التالي، وهو يشمل أنواع الُمراَسالت الِعلْمّية 

الثالث:
المحلّي���ة؛ أي داخل البلد الواحد، وق���د ورد في هذا 

النموذج أسماء علماء من مدن كثيرة من جمهورية مالي.
والداخلّي���ة؛ أي داخل منطقة غرب إفريقيا، ومن دولها 
الت���ي وردت فيه: النيجر، وغينيا كوناكري، وبوركينافاس���و، 

وموريتانيا.
والخارجّية؛ أي خارج غرب إفريقيا، الُمراَس���ل – هنا 
- م���ن غير أبناء غرب إفريقيا، فلم يِرد فيه ُمراس���لة عالم 
من غرب إفريقي���ا يعيش فيه لعالم من غرب إفريقيا يعيش 

في خارجه.
تناولْت الُمراَسلة ثالث قضايا علمّية: 

األول���ى: إلقاء خطب���ة الجمعة والعيدي���ن بغير اللغة 
العربية، أو ترجمتهما إلى غير العربية. 

والثاني���ة: الحّج بأموال ُجمعت من مس���اهمة عدد من 
األشخاص. 

والثالثة: الصالة في الطائرة.
أّما صاحب الُمراَس���لة؛ فهو الش���يخ الحاج عثمان بن 
هها إلى عدد من  أبي بكر َخلَُف – رحمه الل���ه -)4)، وقد وجَّ

فصول في التفكير الموضوعي، د. عبد الكريم بّكار، ص 226،   (3(
دار القلم، دمشق، ط 4 - عام 1426ه� / 2005م.

الحسن  بن  بكر  أبي  بن  عثمان  الحاج  اللغوي  الفقيه  العالم  هو   (4(
الله«  »حمد  حّي  جامع  إمام   ،- الله  رحمه   -  ]Kalapo[ َخلَُف 
ُفلُمانا  قرية  في  ُولد  مالي،  جمهورية  عاصمة  بماكو  بمدينة 
عام  منطقة سيغو، حوالي  ماسينا،  بدائرة   ،  FOLOMANA
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العلماء والهيئات العلمّية، ذكر هذه المراس���لة في أحد كتبه 
المطبوعة مع تواريخ معظم اإلجابات عنها، س���يأتي ذكرها 

- إن شاء الله -. 
في حديثه عن هذه القضايا واالس���تدالل على جوازها أخذ 
يس���رد َمن راسلهم من الش���خصيات والهيئات؛ فبدأ بعلماء 

وهيئات خارج غرب إفريقيا:
1 - من السعودية: قال: »وقد أفتى علماء دار الحديث 
ف���ي مكة المكرم���ة...«، كان الرّد على أس���ئلته بتاريخ »ذو 
الحّجة عام 1384ه�، الموافق أبريل عام 1965م«، وبإمضاء 
مدير مدرس���ة دار الحديث بمكة المكرمة محمد عمر عبد 
الهادي، والمدرس الس���يد محمد عبد الحق الهاشمي، وأبو 
محمد عبد الحق الهاش���مي، وس���كرتير ال���دار علي عامر 
ن راسلهم كعلماء المدينة  عقالن األسدي)1)، ثّم ذكر عدداً ممَّ
المنّورة وكان تاريخ رّدهم على أسئلته عام 1382ه�، بإمضاء 
لفي���ف من العلماء، منهم: نائب رئيس الجامعة اإلس���المّية 
)لم يذكر اس���مه، ولعلّه الش���يخ عبد العزيز بن باز - رحمه 
الل���ه-)، ورئيس هيئة األمر بالمع���روف والنهي عن المنكر 
بالمدينة، وعطية محمد س���الم، مدرِّس بالمس���جد النبوي 
والجامعة، وعبد القادر ش���يبة الحمد، مدرِّس بالمس���جد 
النبوي والجامعة، وس���عد الدين أحمد، مدرِّس بالمس���جد 
النبوي والجامعة، ومحمد شريف، مدرِّس بالمسجد النبوي 
والجامع���ة، وأبو بكر جابر ]الجزائري[، مدّرس بالمس���جد 
النبوي والجامعة، وحامد بكر كتبي، مدرِّس بالمسجد النبوي 
ودار الحدي���ث بالمدينة المنّورة، والس���يد محمود طرازى، 

مدرِّس بالمسجد النبوي... إلخ)2). 
2 - من مصر: لجنة الفتوى بمجمع البحوث اإلسالمّية 

1920م؛ بناء على أّن عمره كان يوم وفاته )1993م) ثالثاً وسبعين 
سنة وتسعة أشهر.

انظر: كتاب تبيين األحكام في استحباب تفسير الخطبة للخطيب   (1(
للمؤلف  ويليه  بكر،  أبي  بن  عثمان  الحاج  سيدي  تأليف  اإلمام، 
كتاب الحق المبين في جواز االشتراك المعين على طلب زاد الحّج 
45، نشر وتوزيع المكتبة اإلسالمّية للحاج  للمسلمين، ص 42 – 

عيسى أُنغيبا، بماكو / مالي، عام 1411ه / 1990م.  

انظر: كتاب تبيين األحكام، مرجع سابق، ص 46 – 47.  (2(

بجامعة األزهر في القاهرة بمصر، وكانت إجابة اللجنة عن 
أس���ئلته عام 1382ه�، بإمضاء عض���و اللجنة محمود عبد 

الدائم، وختم لجنة الفتوى باألزهر)3). 
ومن علماء غرب إفريقيا الذين راَسلهم ووصفهم:

1 - من مالي: علماء تمبكتو، كالفاهم س���الم اللمتوني 
وغيره، كان اإلمضاء على الرّد ب� »... في تُنبكُت يوم االثنين 
الرابع والعش���رين من المحّرم عام 1389ه�... ألفا سالم بن 

اإلمام بابير اللمتوني التنبكتي«)4). 
وعلماء َجّني، كأس���تاذي العالم العاّلمة السيد الفاهم 
الهادي بن س���ليمان، والحاج ألفا عم���ر ناصر الجنِّي، وألفا 
الهادي جاَورى الجنِّي، كما ذكر بيتين البن األخير، واس���مه 
أبو بكر بن ألفا الهادي جاَورى في تأييد األجوبة الس���ابقة، 

لكن لم يذكر التاريخ)5).
وعلماء بلدتنا)6)، كأستاذي العالم العاّلمة الفقيه السيد 

الشيخ الحاج الفاهم عمر بن محمد.
وعلماء زاُغ ]غاو[، كالعاّلمة الحاج الش���يخ القرش���ي، 

والحاج ُمودي ُدُكري في بلد طوبا.
أّما تاري���خ الجواب فهو »1386/12/26ه�، يوم االثنين 
بطوبى«)7)، وَجُمُكو ُوُرفان في بلد ياِمنني)8)، وَكرُمُكو َطَغَرى، 

انظر: المرجع السابق، 40 – 41.  (3(

كتاب تبيين األحكام، ص 47 – 48.  (4(

49. أّما مدينة جنِّي فهي  انظر: كتاب تبيين األحكام، ص 48 –   (5(
المدينة التاريخية أحد أهّم المراكز الحضارية والعلمّية بالسودان 

الغربي، وتقع – حالياً –  في منطقة موبتي بجمهورية مالي.

بمنطقة  ماسينا  دائ��رة  في  تقع   FOLOMANAُفلَُمانَا هي   (6(
سيغو، بجمهورية مالي.

انظر: كتاب تبيين األحكام، ص 49، هو الحاج محمد عبد القادر،   (7(
الحرمين  في  وجاور  حّج  دوك��ري«،  مودي  »الحاج  باسم  اشتهر 
 / 1429/4/5ه����  تعالى  الله  رحمه  توفي  وقد  العلم،  لطلب 
منطقة  من  بنمبا  دائرة  في  تقع  طوبى  ومدينة  2008/4/11م، 
كوليكورو بمالي، وفيها مدرسة دار القرآن والحديث يديرها أبناء 
الشيخ، منهم د. محمد البشير دوكري، كما فتحوا كلية إسالمية 
األولى  سنتها  في  والدراسة  بماكو،  مدينة  إلى  انتقلت  ثم  فيها، 

2010م – 2011م.

لعلّه يقصد نيامينى NYAMINA، وهي مدينة تقع في منطقة   (8(
كوليكورو بجمهورية مالي.
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ثقافية

والعاّلمة أحمد بن حمر تراوري في بلد َسنْسْن)1)، والعاّلمة 
عثمان بن محّم���د في بلد فاِتني)2)، والعاّلمة محمد تراوري 
في بلد تُنَْكى)3)، والعاّلمة الفاهم عيسى ابن الفاهم الصديق 
تراوري في بلد ِبْرتا)4)، والعاّلمة باغ بن عمر س���يال، وأخوه 
الحاج أحمد بن عمر س���يال في بلد بماكو، ومالك جاكيتي، 
وموسى القرش���ي، والس���ّيد العاّلمة الحاج محمد يوسف 
جارى، والعاّلمة الحاج البّكاء ب���ن المختار الكنتي، واإلمام 
الراتب الحاج أحم���د بليري في بلد بماكو، والعاّلمة الفاهم 

هاشم تيام في بلد سيغو)5).
2 - من بوركينافاس���و: الحاج باُمْره َجنَُفو في بلد 

بُبُوُجوالسو)6).
3 - من غينيا كوناكري: س���ليمان بن عّفان في بلد 
ُكناِكري ]غيني���ا[، خّريج جامعة األزه���ر بمصر، وجاء 
إمض���اء جوابه ب���� »ُكناكِر غيني���ه 1962/12/23م«)7)، 

والحاج الصديق بن محمد الشريف في بلد َكنَْكْن)8). 
4 - م���ن موريتانيا: العاّلمة الش���ريف الموريتاني 
الس���احلي محمد بن الحّطاب وأخوه عبد الله، حفيدا 
محمد فاضل، والعاّلمة باي ابن الشيخ محمد تقي الله. 
5 - من النيجر: العاّلمة الفّهامة مفتي بالد النيجر: 
ألفا العرب، وقد كان اإلمضاء ب� »أخوكم في اإلس���الم 
ألفا العرب في بلد نيامي عاصمة بالد نيجير، حرس���ها 

في جمهورية  سيغو  بمنطقة  َسنسنْدنغ[   [ أو  َسنَْسْن  مدينة  تقع   (1(
مالي.

دائرة  في  كاي  بمنطقة  مالي،  جمهورّية  في   Fatinéفاتني تقع   (2(
سمّيت باسمها، هي »دائرة فاتني«.

تنبكتو، جمهورية  بمنطقة  ُغونداْم  محافظة  في  تُنْكا  مدينة  تقع   (3(
مالي.

تقع في منطقة سيغو.  (4(

الرابعة  المنطقة  سيغو،  منطقة  عاصمة  هي  سيغو:  مدينة   (5(
بجمهورية مالي على بعد 220كم من العاصمة.

المدينة الثانية في بوركينافاسو.  (6(

انظر: كتاب تبيين األحكام، ص 50، ومدينة كوناكري هي عاصمة   (7(
جمهورية غينيا.

مدينة بجمهورية غينيا قرب الحدود مع مالي.  (8(

الله تعالى، آمين، س���نة 1968م«)9)، وه���و عالم لغوي، 
فقيه، واس���مه حس���ين محمد، ويُعرف ب�اسم »حسين 
بَبُّو«، وش���هرته »ألفا الَربُو«، من مدينة نَيني في منطقة 
ج على يديه عدد  تيالبيري، جاور في الحرمين مّدة، تخرَّ
من أبناء ش���رق مالي والنيجر في التفس���ير والحديث 
والفق���ه واللغة، وكان لهم أثر كبير في النهضة الس���ّنّية 
المعاصرة في مالي والنيجر وغانا وتوغو، تعليماً ودعوة، 

وإنشاًء للمدارس اإلسالمية العربية)10). 
ثّم ختم عثمان خلَ���ُف بقوله: »وغيرهم ممن يطول 
ذكرهم، ]وقد أفتوا جميعاً[ بجواز تفسير خطبة الجمعة 
والعيدين بلس���ان الق���وم الحاضرين لها بع���د قراءتها 
وإلقائها بالعربية إذا كان���وا ال يعرفون العربية، وبجواز 
عة،  هذا االشتراك المعلوم لطلب زاد الحّج، برسائل ُمَوقَّ
خ���رة عندي إلى اآلن،  ممض���اة، مختومة، محفوظة ُمدَّ
بعضهّن نثر، وبعضهّن نظم، والله على ما نقول ش���هيد، 
وما منعنا أن نكتبهّن – هنا - إاّل خوف التطويل المِمّل، 
وكثرة مؤونة الطبع، ولعلّهّن أن يُطبعن بعد هذه  إن شاء 

الله ذلك«)11).

اإّن َمْن ُينِعم النظر في هذه الُمرا�َسلة يخرج بعّدة 
اأم�ر، منها:

1 - احتفاظ الش���يخ عثمان َخلَ���ُف بها يدّل على 
موضوعّيت���ه ومصداقّيته، وس���دِّ كّل باب قد يدخل منه 
الشّك أو الطعن فيها؛ بدليل قوله عن تلك الرسائل: »... 
خرة عندي إلى اآلن ]انتقلت بعد وفاته إلى  محفوظة، مدَّ
ورثته[، بعضها نثر، وبعضها نظ���م، والله على ما نقول 
شهيد، وما منعنا أن نكتبهّن – هنا - إاّل خوف التطويل 

الممّل، وكثرة مؤونة الطبع«)12).

كتاب تبيين األحكام، ص 50 – 51.  (9(

انظر: مجلة الحّج والعمرة، عدد 5، )مرجع سابق)، ص 43.  (10(

32،وياُلحظ أّنه استعمل ضمير  كتاب تبيين األحكام، ص 13 –   (11(
اإلناث العاقالت »هّن« لغير العاقلة 4 مّرات، وكذلك نون النسوة 

في »يطبعن«، وهو صحيح لغة، ركيك أسلوباً.

المرجع السابق، ص 32.  (12(
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ُع الب���الد، والعلم���اء، والهيئ���ات العلمّية  2 - تن���وُّ
والثقافّية التي راسلها، في غرب إفريقيا وخارجه.

3 - تأكيد التنويع العلم���ّي والثقافي ومصادرهما، 
وأث���ره في نش���ر االس���تقرار والتعايش الس���لمي في 
المجتمعات اإلس���المية بإفريقي���ا وغيرها، فبعض َمْن 
راس���لهم صوفّيون، وآخرون ُسنِّيون، والقاسم المشترك 
بينهم أّنهم مسلمون، يتواصلون باللغة العربّية، ويهدفون 
إلى التوعية ونشر التعليم والثقافة اإلسالمّية، والدعوة 
واإلرش���اد بالتواصل العلمي والثقافي والحضاري، وألنَّ 
الجمهور الذي يواجهه بالوعظ واإلرش���اد والتعليم في 

بلده إنَّما هم سنِّيُّون وصوفيُّون.
���ل إل���ى الحك���م بدّقة  4 - الرغب���ة ف���ي التوصُّ
وموضوعّية، بأمرين: التنويع في مصادر المعرفة؛ حيث 
إّن َم���ْن ذكرهم وَمْن لم يذكره���م – خوفاً من التطويل 
المِمّل - قد أفتوا جميعاً بجواز المس���ائل الثالث التي 
راس���لهم بش���أنها، على اختالفهم بالداً وثقافة وعلماً 
ومذهب���اً فقهي���اً، واألمر اآلخر: توثي���ق الحكم بكتابته 
ق عليه – كما يقول - »برس���ائل  نثراً أو نظماً، وقد ُصدِّ

عة، ُمْمضاة، مختومة«. ُموقَّ
5 - كثيٌر من علماء مال���ي وغرب إفريقيا يعرفون 
بعض ما في الدول العربّية م���ن مراكز علمّية وثقافّية، 
وهيئ���ات دينّية، وأهدافها، والعك���س كذلك، فمن ثمار 
ل التواصل العلم���ي والثقافي،  ه���ذه المعرفة أن تس���هِّ
والتعاون الدعوي واإلصالحي، ويُعرِّف المس���ؤولين عن 
الهيئات والمراكز بعلماء أو بجماعات أو بمؤسس���ات ال 
تُمثِّل الجهات الرسمّية في دولهم بغرب إفريقيا وغيره، 
يمكنها أن تُس���هم في ثراء الندوات العلمّية والمؤتمرات 

اإلسالمّية التي تُقام فيها.
6 - تأكيد عالمّيِة الحضارة اإلس���المّية، وإس���هام 
مختلف األجناس في ترسيخ دعائمها، والمحافظة على 
واالجتماعّية..  والثقافّية  والعلمّية  اإلنسانّية  مكتسباتها 

إلخ.
7 - تأكيد عالمّيِة اللغة العربّية التي اكتس���بتها من 
عالمّية اإلس���الم، وقّوة انتشار هذه اللغة والتواصل بها 

في غرب إفريقيا.
8 - دلَّ���ْت هذه الُمراَس���الت على بعض األس���س 
القوّي���ة، والمعايير الصحيحة لبناء التواصل الحضاري، 
والتعارف اإلنس���اني بين الش���عوب والقبائ���ل والبالد 
والعلماء والهيئات، سواء في غرب إفريقيا أو في غيرها، 
وهي: الدين والعل���م والثقافة ونبل األهداف وش���رف 

الوسائل ولغة المراسلة.
ْت أق���داَم أص���ل مهّم ف���ي العالقات  9 - رس���خَّ
االجتماعّية وفي الِحس���بة بالمجتمعات اإلسالمية في 
غرب إفريقيا وغيره، وهو االنفتاح على اآلخرين من أجل 
التواصل والتعاون، مع صدق النصيحة، واإلخالص لمن 
استشار، والثقة، يقول اإلمام الشافعي – رحمه الله -: 
س�الٌم على الّدنيا إذا لم يكن به�ا    صديٌق َصدوٌق 

صادُق الوعد ُمنصفا
10 - أّن مستوى كثير من علماء مالي، وبالد غرب 
إفريقيا األخرى، ال يقّل عن مس���توى غيرهم في البالد 
العربّية وغيرها م���ن حيث العل���م، أو العناية بالنوازل 
والنظر فيها، والبحث عن حكم اإلس���الم فيها، أو نشر 
الوع���ي بها، وإن كان يغل���ب على علمائن���ا عدم كتابة 
ل  مواقفهم أو عدم نش���رها؛ فتضيع بمرور الزمن والتنقُّ

رها حقَّ قدرها. بين أيٍد ال تقدِّ
11 - مراس���لة علمائنا للعلماء خارج مالي أو غرب 
إفريقيا - حديثاً كما كان قديماً - لم تكن بسبب ضعف 
مستواهم العلمّي أو الش���ك في قدراتهم االستنباطّية، 
وإّنم���ا كانت من باب التأكي���د، وتنويع المصادر العلمّية 
والمراجع الثقافّية والفكرّية، وتقوية إقناع المخاَطبين، 
وخصوصاً في مس���ائل يكثُر فيه���ا - أحياناً - النقاش 
والتخاص���م، فقد جاءت إجابات العلماء من داخل غرب 

إفريقيا وخارجه ُمتَِّفقة.
جوان���ُب مهّمة م���ن آثار علم���اء غ���رب إفريقيا 

بالمراسلة:
 تَبرُز في الُمراَس���الت الِعلْمّية الس���ابقة المكانُة 
العلمّي���ة لعلم���اء غرب إفريقي���ا، وجوان���ُب مهّمة من 
آثارهم –بالمراسلة - في مجتمعاتهم وفي مسيرة األّمة 
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اإلس���المية من حيث التعليم، ونشر الثقافة اإلسالمية 
واللغة العربية، واإلص���الح، وجمُع كلمة األّمة، ومعالجة 
لمح���اوالت زعزعتها  والتصّدي  المختلف���ة،  قضاياها 

عقدياً، وفكرياً وسياسياً وأمنياً واجتماعياً.. إلخ.
يُمكن إيجاُز أهّم تلك الجوانب في اآلتي:

1 - نش���ر التعلي���م والثقافة اإلس���المية بالحجة 
والبرهان، فقد تس���تمر الُمراَسالت إلى أن يقتنع أحد 
الطرفين برأي صاحبه وبأدّلته التي يغلب عليها اآليات 
القرآنية، واألحاديث النبوية، ومذهب الس���لف الصالح 

وأقوالهم – غالباً -.
2 - ترسيخ الرأي الراجح في المسائل االختالفية، 
وذلك باس���تقطاب آراء علماء من شعوب وقبائل ومدن 
ر تواطؤها على  وبالد مختلفة في غرب إفريقي���ا، يتعذَّ

الباطل.
3 - تقوية االطمئنان في نفس المس���لم إلى صحة 
ما يؤّديه من عبادات ومعامالت؛ بمعرفة موافقته لهدي 

الرسول صلى الله عليه وسلم.
4 - حسم االختالف والتنابذ والبغضاء وأسبابهما؛ 
والمحّبة،  واالجتماع���ي،  الدين���ي  التآل���ف  فينتش���ر 
والس���الم، واألمن واالس���تقرار، وبخاصة في القضايا 
الكبرى والنوازل الت���ي يكون لِعَظمها وِجّدِتها، ولألهواء 
والعواطف الَجيَّاش���ة، دور في اخت���الف الناس حولها 

اختالفاً شديداً.
5 - نشر الوعي بضرورة حّل المشكالت بالمناقشة 
والحوار العلمي، والرجوع إلى مصادر األّمة ومرجعّياتها، 
وبخاص���ة العلماء األعالم،  بعيداً عن التناحر والتقاتل، 

وعن النعرات القبلية والطائفية.
6 - محاوالت جمع معظم مس���لمي المنطقة على 
ٍق عليها، ال تختلف  مفهومات إسالمية ومصطلحات ُمتفَّ

باختالف المدينة أو البلد.
7 - ترس���يخ أهمّية التحاور والتعاون في التأصيل 
الش���رعي لقضايا األمة وللن���وازل، بالفتاوى الجماعية 

القائمة على الموضوعّية واإلخالص.
8 - ترغي���ب علماء كّل مدين���ة أو قطر في العناية 

بواقع المجتمع وقضاياه ومشكالته؛ فال يكونون في واٍد 
والمجتمع وقضاياه في واٍد آخر.

9 - ترغي���ب العلماء في س���عة االطالع، ومواصلة 
البح���ث والتدقيق، ليكونوا على درج���ة تؤّهلهم لتقديم 
الحلول لمش���كالت األمة، وللنوازل المستجّدة، واإلفتاء 

واإلصالح عن علم وبصيرة ال التعالُم.
10 - تقديم المراَس���ل - بأسلوب غير مباشر - 
عل���ى أّنه قدوة علمّية وقيادية حس���نة، وذلك بإظهار 
مكانت���ه العلمّية والدينّي���ة واالجتماعية، التي جاوزْت 
حتْه لالتصال به في سبيل البحث  مدينته أو بلده، ورشَّ
عن حلول لقضايا ومش���كالت ف���ي مجتمع آخر في 
ا يُبرز مكانته،  ضوء الشريعة اإلسالمية، فكلُّ ذلك ممَّ
ال، ونشر ثقافة الوئام الوطني  ومدى إمكان تأثيره الفعَّ
والدين���ي في المجتمع الذي يعي���ش فيه، وفي معظم 

دول المنطقة.
ة بين عاّمة المسلمين وحّكامهم؛  11 - تضييق الهوَّ
بتقوية صلة كّل طرف بمرجعّية دينّية، ذات قدوة حسنة، 

منتشرة في طول دول غرب إفريقيا وعرضها.
12 - الدالل���ة على إدالء الجميع م���ن أبناء غرب 
إفريقيا، بمختلف ش���عوبها وقبائله���ا وبالدها - حتى 
المغتربين عنها مع بعدهم -، بدالئهم في شؤون قضايا 
المنطقة العلمّي���ة والثقافّية واالجتماعّية والدينّية، وفي 

توجيه مسيرة األّمة.
13 - دور علماء غ���رب إفريقيا في دعم المواقف 
والقضايا اإلسالمّية وتأييدها، في غرب إفريقيا وأجزاء 
أخرى من العالم اإلسالمي، ومن شأن هذا ترسيخ وحدة 
األّمة اإلس���المية، والتوعية بضرورة االهتمام بش���ؤون 
المس���لمين حيث كانوا، حكاماً أو علماء أو عاّمة، ومن 
شأن ذلك التضييق على األعداء في سعيهم لالستفراد 

ببعض المجتمعات اإلسالمية، وعزلها عن غيرها.
14 - أثرهم في نش���ر التواصل العلمي والثقافي، 
والتع���اون الدع���وي واإلصالح االجتماع���ي، والتعارف 
اإلنساني، بين مختلف الش���عوب والقبائل في المنطقة 

وغيرها.

ثقافية
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■ بع���د معركة قضائي���ة أخرت التنصي���ب.. كينياتا يؤدي 
اليمين الدستورية رئيساً لكينيا:

 أّدى »أوهورو كينياتا« اليمين الدستورية، رئيساً جديداً 
لكينيا، عقب معركة قضائية استمرت نحو أسبوعين، وكان 
من المفترض أن تُقام مراسم أداء اليمين في مارس عقب 
االنتخاب���ات التي أُجريت أوائل ذلك الش���هر، لكنها أُّجلت 
بعد قيام راي���ال أودينغا المنافس الرئيس لكينياتا بالطعن 

في النتائج الرسمية.
وأرسلت الواليات المتحدة ودول من االتحاد األوروبي 
سفراء لحضور مراس���م تنصيب كينياتا، المتهم مع نائبه 
الرئاس���ي للحملة االنتخابية وليام روتو من قبل المحكمة 
الجنائية الدولية بارتكاب جرائم ضد اإلنس���انية، مرتبطة 
بضلوعهما المفترض في أعمال العنف المريعة التي شابت 
االنتخابات الرئاس���ية أواخر عام 2007م، وكان الرجالن 

وقتها ينتميان إلى فريقين متنازعين.
وكانت المحكمة العليا بكيني���ا أّكدت انتخاب كينياتا 
رئيساً للبالد، رافضة طعناً تقّدم به منافسه أودينغا، ورأت 
المحكمة التي كان لجأ إليها رئيس الوزراء المنتهية واليته 
إثر خس���ارته الواضحة أمام كينياتا، أن »انتخاب« األخير 
ومرش���حه لمنصب نائ���ب الرئيس روت���و، كرئيس ونائب 

لرئيس الجمهورية، »صحيح«.
وأق���ر أودينغا بهزيمت���ه، وتمّنى »التوفي���ق للرئيس 
المنتخب كينياتا« )51 عاماً)، وهو نجل جومو كينياتا أول 

رئيس للبالد وأحد أكبر األثرياء بإفريقيا. 
الجزيرة نت - 2013/4/9م

■ انتخاب زعيم انقالب إفريقيا الوسطى رئيساً للبالد:
انتخب المجلس االنتقالي الذي يقوم بأعمال البرلمان 
ف���ي جمهورية إفريقيا الوس���طى ميش���ال جوتوديا زعيم 
ائتالف سيليكا الذي س���يطر على السلطة في البالد في 
مارس الماض���ي، وكان جوتوديا قد دخل العاصمة بانجي 
على رأس آالف المقاتلين من ائتالف سيليكا في 24 مارس 

مطيحاً بالرئيس فرانسوا بوزيز.
وصّدق المجل���س االنتقالي الذي يضم 105 من األعضاء 
خالل اجتماعه ف���ي البرلمان في بانجي عل���ى توّلي جوتوديا 
المرشح الوحيد رئاسة البالد ممهداً الطريق أمام االعتراف به.
وكان���ت س���يليكا التي تضم خمس حركات مس���لحة 

قد بدأت قتالها ضد الس���لطة في أوائل ديسمبر، متهمة 
الرئيس الس���ابق بالتراجع عن اتفاقية س���الم أُبرمت عام 

2007م.
 وكالة رويترز -  2013/4/14م

■ نج���اد يج���ري جول���ة إفريقية تش���مل النيج���ر الغنية 
باليورانيوم:

قام الرئيس اإليراني أحمدي نجاد، خالل شهر أبريل، 
بجولة إفريقية، زار خاللها بنين وغانا والنيجر )أحد أكبر 
منتجي اليورانيوم في العالم)، حيث كانت مس���ألة الطاقة 

من أهم المسائل على أجندة أحمدي نجاد خالل جولته.
وطبق���اً ل� »الرابطة العالمية النووي���ة« الصناعية فإن 
اليورانيوم المنتج في النيجر التي ليس لها أية منافذ بحرية، 
يُنقل إلى بنين المجاورة لتصديرها، ويتم إرسال معظمه إلى 
ش���ركة كومورهيكس في فرنسا المتفرعة عن شركة اريفا. 
ودافع نجاد، خالل زيارته لبنين، عن س���لمّية برنامج بالده 
النووي المثير للجدل، ونفى س���عي طهران المتالك القنبلة 
النووية. وجاء في بي���ان لوزارة الخارجية في بنين أن زيارة 
أحمدي نجاد إلى البلد، التي يسكنها تسعة ماليين شخص، 

ترتبط بمنصبه بوصفه رئيساً لحركة دول عدم االنحياز.
وكالة فرنس برس )أ ف ب) - 15 /2013/4م

■ لخالفهم���ا حول الترّش���ح للرئاس���ة.. س���لفاكير يعلّق 
»السلطات التنفيذية« لنائبه: 

أص���در رئيس جنوب الس���ودان س���لفاكير ميارديت 
مرس���وماً رئاسياً علّق به الس���لطات التنفيذية لنائبه ريك 
مش���ار، وترك القرار، الذي بّثه التلفزيون الرسمي، لنائب 
الرئيس ما س���ّماه ب� »الس���لطات اإلداري���ة« دون تحديد 
نوعية تلك الس���لطات، بينما س���مح القرار لنائب الرئيس 
أن يمارس س���لطاته المنصوص عليها بالمادة 105 حسب 
دس���تور جنوب السودان، والتي تس���مح له أن يكون عضواً 
بمجلس الوزراء، وأن يحضر جلسات مجلس األمن القومي 

بجنوب السودان.
ولم يذكر المرس���وم الرئاس���ي األس���باب التي أّدت 
التخاذ القرار الذي اعتبره الكثيرون مفاجئاً، لكن مراقبين 
ربطوه بالخالفات التي قيل إنها بدأت تتطور بين سلفاكير 
وريك مش���ار نائبه في الحزب الحاك���م أيضاً، وتعود هذه 
الخالفات إلى رغبة مشار في الترشح النتخابات الرئاسة 
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المق���ررة في أبريل عام 2015م، في حين يصر س���لفاكير 
على إعادة ترش���يحه، وهو أمر لم يُحسم حتى اآلن داخل 

أجهزة الحزب.
شبكة سكاي نيوز اإلخبارية - 2013/4/16م

■ إثيوبيا: نستعد لالنسحاب من الصومال قريباً:
أعلن رئيس الوزراء اإلثيوبي هيلى مريام ديسالين أن 
بالده ستسحب قواتها من الصومال »قريباً«، لكنه لم يحدد 
حجم االنس���حاب أو تاريخه، معرباً عن شعوره باإلحباط 
تجاه حكومة مقديشو والقوات التابعة لالتحاد اإلفريقي. 
وانس���حبت ق���وات إثيوبية بش���كل مفاجئ ش���هر مارس 
الماضي من »ه���دور« عاصمة إقليم »بكول« قرب الحدود 
اإلثيوبية، وهو ما مّكن مقاتلي حركة الش���باب المجاهدين 

من استعادة البلدة.
ولم يصل هايلي مريم ديساليغن - الذي خلف رئيس 
ال���وزراء اإلثيوبي الراح���ل ميليس زيناوي في س���بتمبر 
الماض���ي- في حديثه أمام برلمان ب���الده إلى حّد إعالن 
انس���حاب كامل للقوات اإلثيوبية من الصومال، لكنه عبر 
عن القلق من »بطء التقّدم« في الصومال الذي يتعافى من 

حرب أهلية استمرت عقدين.
وكالة رويترز - 24 /2013/4م

■ محاولة إنقالب فاشلة في تشاد:
قال وزي���ر االتصاالت في تش���اد: إن ق���وات األمن 
التش���ادية أحبطت محاولة انقالب عل���ى حكومة الرئيس 
التش���ادي إدريس ديبي، كان يجري اإلعداد لها منذ بضعة 
أش���هر، وقال الوزير حسن سيال بكاري في بيان أُذيع على 
شاش���ة التلفزيون الحكومي: »اليوم األول من مايو حاولت 
مجموعة من األف���راد ذوي النيات الس���يئة تنفيذ إجراء 

لزعزعة مؤسسات الجمهورية«.
ولتش���اد الواقعة في غرب إفريقي���ا تاريخ طويل من 
االنقالبات وحركات التمرد، وقاد ديبي نفسه قوات متمردة 
من الجيش إلى العاصمة انجامينا عام 1990م لالستيالء 

على السلطة.
وكالة رويترز - 2013/5/2م

■ إثيوبيا تبدأ بناء »سّد النهضة« على نهر النيل وسط قلق 
مصر والسودان:

أعلن���ت الحكومة اإلثيوبية عن ب���دء العمل في 

تحويل مج���رى النيل األزرق، وهو أح���د روافد نهر 
النيل، إيذاناً بالبدء الفعلي لعملية بناء »سّد النهضة«، 
ومن شأن تلك الخطوة أن تثير غضب دولتي المصّب 
مصر والسودان، اللتين تخشيان من أن يؤّثر بناء سّد 
النهضة س���لباً في حصتيهما من مي���اه النيل. وقال 
»بريخيت سمؤون« المتحدث باسم الحكومة اإلثيوبية 
- في تصريحات للتليفزيون اإلثيوبي الرسمي -: إن 
بالده بدأت في تحويل مجرى النيل األزرق قرب موقع 
بناء »سّد النهضة«، وذلك للمرة األولى في تاريخ نهر 

النيل.
وكانت مصر وإثيوبيا قد اتفقتا على »ضرورة مواصلة 
التنس���يق بينهم���ا في ملف مي���اه نهر الني���ل، بما يحقق 
المصالح المشتركة للبلدين، واستناداً إلى التزام كلِّ طرف 

بمبدأ عدم اإلضرار بمصالح الطرف اآلخر«.
العربية نت – 2013/5/28م

■ قوة عسكرية إفريقية للرد السريع:
ق���ّرر الزعم���اء األفارق���ة المجتمع���ون في أديس 
أبابا، ضمن أعم���ال قمة ق���ادة دول االتحاد اإلفريقي 
التي اختتمت أعمالها في وقت س���ابق من ش���هر مايو، 
تش���كيل قوة عس���كرية للتدخل الس���ريع والتعامل مع 
حاالت الطوارئ األمنية في القارة، وجاء في نص القرار 
ال���ذي اتخذه االتحاد اإلفريقي: أن القوة ستتش���كل من 
مس���اهمات طوعية من القوات والمعدات واألموال التي 
تقّدمه���ا ال���دول األعضاء التي يس���مح وضعها الحالي 

بتقديم تلك المساهمات.
وامتدح رئيس الوزراء اإلثيوبي هيلى مريام ديس���الين 
ف���ي تصريحات صحافية قرار القمة بتش���كيل قوة تدخل 

سريع، ووصفه بأنه قرار تاريخي.
وأوضح مفوض الس���لم واألمن في االتحاد اإلفريقي 
رمضان العمام���رة أن هذه القوة س���تعمل »فورا« بفضل 
اإلس���هامات الفعلية الت���ي ُعرضت من جن���وب إفريقيا 

وأوغندا وإثيوبيا.
ويبحث القادة األفارقة منذ سنوات إنشاء »قوة تأهب 
إفريقية« نّص عليها دستور االتحاد اإلفريقي، لكن قيامها 

الذي كان مقرراً له عام 2010م تم تأجيله.
وكالة رويترز – 2013/5/28م
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 السودان يهدف إلنتاج 50 طناً على األقل من الذهب في 2013م:
قال كمال عبد اللطيف وزير المعادن الس���وداني: »إن الس���ودان سينتج 50 طناً على األقل من الذهب و 40 ألف طن من الكروم هذا العام«، 
وأصبح الذهب من أكبر صادرات السودان، ليعوض جزئياً إيرادات النفط التي كانت تشّكل أكثر من %50 من إيرادات الحكومة حتى 2011م، وذلك 

حينما استقلت دولة جنوب السودان مستحوذة على معظم احتياطيات البالد النفطية.
وقال عبد اللطيف إن السودان سينتج 50 طناً من الذهب هذا العام بالوسائل اليدوية التقليدية وحدها ارتفاعاً من 42 طناً العام الماضي، 
وقال الوزير إن ثماني شركات للتعدين تنتج حالياً في السودان، وإن هناك أكثر من 80 شركة أخرى ما زالت في مرحلة التنقيب، وأضاف أن إنتاج 

الكروم زاد إلى 40 ألف طن في السنة متماشياً مع توّقعات سابقة.
وبلغ إجمالي إنتاج الس���ودان من الذهب العام الماضي نحو 50 طناً، ويعمل أكثر من نصف مليون س���وداني في قطاع التعدين األهلي الذي 

ينتج الجزء األكبر من الذهب.
وكالة رويترز  – 2013/5/30م

 تقرير مصرفي يتوّقع زيادة حجم االستثمار األجنبي المباشر في إفريقيا بأكثر من 10% عام 2013م:
توّقع تقرير مصرفي إفريقي ارتفاع حجم االستثمار األجنبي المباشر في إفريقيا بأكثر من %10 عام 2013م، ليقترب من مستواه القياسي 

الذي سّجله عام 2008م.
وذكر تقرير سنوي للبنك اإلفريقي للتنمية أنه بعد هبوط استمر ثالث سنوات؛ يتوّقع أن يصل حجم االستثمار األجنبي المباشر في القارة 
إلى 56.6 مليار دوالر هذا العام ارتفاعاً من 49.7 ملياراً في العام الماضي، ليقترب من المستوى القياسي، وهو 57.8 ملياراً الذي سّجل عام 2008م.
لك���ن م���ن المتوّقع أن تظّل التدفقات االس���تثمارية متركزة في االقتصادات الرئيس���ة، مثل جنوب إفريقيا ونيجيري���ا وجمهورية الكونغو 

الديمقراطية ومصر والمغرب، وأن تظّل بقية دول القارة معتمدة بشّدة على المعونات.
وقال التقرير إنه بالرغم من زيادة االستثمار األجنبي المباشر في ليبيا ومصر عام 2012م؛ فإن استمرار االضطرابات السياسية في شمال 

إفريقيا يعني أن الدول الواقعة جنوب الصحراء الكبرى يُرجح أن تتلقى نحو %80 من إجمالي االستثمارات عام 2013م.
وكالة رويترز - 2013/5/28م

 صادرات النفط النيجيرية عند أدنى مستوى في 4 سنوات:
أظهرت بيانات شحن أولية أنه من المتوّقع أن تصدر نيجيريا )أكبر منتج للنفط في إفريقيا) نحو   مليون برميل من النفط يومياً في يوليو، 

مما يجعل الصادرات عند أدنى مستوى في أربع سنوات.
وتبرز أحدث بيانات للش���حن تأثير سرقة النفط من خطوط األنابيب ومشكالت أخرى في اإلمدادات، والتي أضرت باالقتصاد النيجيري 

الذي يعتمد على النفط والغاز في نحو %80 من إيراداته.
والبيانات أقّل من المعتاد، وهو ما يرجع في األس���اس إلى إغالق »خط أنابيب نيمبي« الذي يُس���تخدم لنقل »خام بوني« الخفيف، والذي 

أعلنت شركة »رويال داتش شل« حالة »القوة القاهرة« بسببه في أبريل الماضي.
وكالة رويترز - 2013/5/23م

 ماالوي تبيع طائرة الرئاسة مقابل 15 مليون دوالر لتدبير سيولة: 
قال مس���ؤول حكومي: إن ماالوي باعت طائرة الرئاس���ة الفخمة التي اشتراها الزعيم الراحل »بينجو وا موثاريكا«، مقابل 15 مليون دوالر 

لتدبير سيولة مالية، وكان موثاريكا قد اشترى الطائرة مقابل 22 مليون دوالر في عام 2009م قائاًل: »إنها تالءم مكانته«.
وانتقدت بريطانيا أكبر دولة مانحة لماالوى ش���راء الطائرة، وخّفضت ميزانية الدعم المقّدم لماالوي بنحو ثالثة ماليين إس���ترليني )4.5 

ماليين دوالر) نتيجة لذلك.
وقال تش���ينتو فيرى األمين العام لمكتب الرئاس���ة والحكومة: إن ش���ركة بونوكس انتربرايز من جزر فيرجن تقّدمت بأعلى عرض لشراء 

الطائرة التي تسع 14 راكباً، وتكلّف الدولة 300 ألف دوالر سنوياً للصيانة والتأمين، وأضاف: »قبلنا عرضهم، وننتظر الرد«.
وكالة رويترز – 2013/5/22م
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قالو ا عن ...

»إفريقي���ا تتع���رض للنهب من 
خالل صفق���ات تعدين، وتحويالت 
مالية س���رية، وإعف���اءات ضريبية 
باإلضافة، فالش���ركات التي تتمتع 
بأق���ّل مس���تويات الضرائب تكلّف 
القارة الس���وداء 30 ملي���ار دوالر 
سنوياً.. إن إفريقيا تفقد من خالل 
ه���ذه الثغرات ِضْع���ف ما تحصل 
عليه من المانحين، هذا يشبه أخذ 

الطعام من موائد الفقراء«.
 كوفي عنان األمين العام 
السابق لألمم المتحدة

»إننا نتطلع إل���ى قارة إفريقية 
ننعم فيها باندم���اج كامل وازدهار، 
قارة مس���المة مع نفسها، وسنعمل 
على النه���وض بالق���ارة وبث روح 
يمّكن  بم���ا  والوح���دة  التضام���ن 
التنقل بحري���ة داخل  ش���عبنا من 
بل���دان القارة، وتحقي���ق االزدهار 
م���ن الم���وارد الت���ي نزخ���ر بها، 
والتعايش في كنف الس���الم.. لكن 
االندماج الكام���ل لألمم اإلفريقية 
لن يتأتى إال باتحاد ش���عوب القارة 

وانخراطها الكامل في العملية.. إننا 
نسّجل تقّدماً في األجندة الوحدوية 
للشعوب والحكومات اإلفريقية، وما 
ي���زال هناك بطبيع���ة الحال طريق 

طويل نقطعه«.
 نكوسازانا دالميني زوما 
رئيسة مفوضية االتحاد اإلفريقي

»يتعّي���ن احت���رام رغبات الدول 
اإلفريقي���ة وحريته���ا ف���ي اختيار 
أصدقائها وش���ركائها في التعاون.. 
الحظ���ت أن بعض األش���خاص في 
العالم ليسوا سعداء برؤية العالقات 
الصيني���ة اإلفريقية تنمو، ودائماً ما 
يحاول���ون العثور عل���ى أخطاء في 
بي���ن الصين  التعاون ف���ي الطاقة 
وإفريقي���ا، نحن نؤيد تع���اون دول 
أخ���رى في العالم م���ع إفريقيا في 
قطاع الطاقة على أساس المساواة 
والمنفع���ة المتبادلة.. لكنني ال أرى 
لتعاون  المعارضين  لهؤالء  أي سبب 
الصين المتكافئ وتبادل المنفعة مع 

إفريقيا«.
 يانغ جيه تشي وزير 
الخارجية الصيني 
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 تخصي���ص 34 مليار دوالر لرف���ع معدالت التنمية في 
إفريقيا:

أعلن���ت اليابان ع���ن تخصيص مبل���غ 34 مليار دوالر 
لالرتفاع بمعدالت التنمية البش���رية داخل القارة الس���مراء 
وحت���ى عام 2015م، وذلك في ختام أعمال مؤتمر »تيكاد 5«، 
بهدف دعم التعاون والتنمي���ة بين اليابان والدول اإلفريقية, 
والذي اختتم أعماله في وقت سابق من شهر يونيه في مدينة 

يوكوهاما.
وأص���در المؤتمر وثيق���ة ختامية؛ أّك���د خاللها العمل 
الف���وري بين الياب���ان والدول اإلفريقية عل���ى فتح مجاالت 

جديدة لالستثمار, واالهتمام بالمرأة اإلفريقية.
وأوضح البيان الختامي أنه سيتم إعطاء مجاالت أوسع 
للقط���اع الخاص للمس���اهمة في إقامة مش���روعات كبرى، 
تس���اعد الحكومات على توفير أكبر ق���در من فرص العمل, 
وتدريب كوادر جديدة قادرة على اس���تيعاب العمل الجديد, 

واالعتماد في تلك الشركات على أبناء الوطن.
وقد تم االتفاق مع العديد من الش���ركات اليابانية على 
نقل خبراته���ا للدول اإلفريقية, ونق���ل التكنولوجيا الحديثة 
لدول إفريقي���ا, والعمل على تدريب الك���وادر داخل اليابان 
ليكونوا ن���واة لنقل التكنولوجيا واالس���تفادة م���ن خبراتهم 

التدريبية.
صحيفة األهرام - 2013/6/3م

 البن���ك الدولي يتعهد بمليار دوالر لدعم الس���الم في 
البحيرات العظمى بإفريقيا:

أعل���ن البنك الدولي ع���ن تقديم تموي���ل بمليار دوالر 
لمنطقة البحي���رات العظمى في إفريقي���ا، حيث أثار تجّدد 
القتال بين الحكومة والمتمردين في ش���رق الكونغو مخاوف 

من اشتعال الصراع مرة أخرى.
وق���ال جيم يون���ج كيم رئيس البنك الدول���ي، في اليوم 
األول لجولة تش���مل جمهورية الكونغو الديمقراطية ورواندا 
وأوغن���دا، بصحبة األمين الع���ام لألمم المتح���دة بان كي 
مون، إن المخّصصات التي تهدف لتمويل مش���روعات توليد 

الكهرب���اء من مص���ادر مائية والتجارة عب���ر الحدود؛ يمكن 
أن تصبح »مس���اهماً رئيس���ياً في إحالل سالم دائم بمنطقة 

البحيرات العظمى«.
وكالة رويترز – 2013/5/22م 

 الجوع يهدد مئات اآلالف في النيجر:
أعلنت األمم المتحدة اليوم أن قرابة 800 ألف من أبناء 
النيجر يحتاج���ون إلى معونة غذائية في األش���هر القادمة، 
بينهم 84 ألفاً بحاجة إلى مس���اعدات عاجلة؛ ألنهم يواجهون 

أسوأ أزمة إنسانية بسبب الجفاف.
وقال مكتب األمم المتحدة لتنس���يق الشؤون اإلنسانية 
إن هؤالء األش���خاص يحتاجون إل���ى المعونة من اآلن وحتى 
بداية موس���م المطر الذي يحّل عادة في أشهر يونيو ويوليو 

وأغسطس القادمة.
وأضاف أن دراسة ميدانية، أجرتها الحكومة في مارس 
الماض���ي، أوضحت أن الوضع حرج ف���ي 13 منطقة، حيث 

يحتاج 84 ألف شخص إلى معونات عاجلة.
ونّبه المكتب إلى وجود مشكالت في تغذية األسواق في 
بعض المناطق، مثل أرليت في الش���مال، وناهوا في وس���ط 
البالد، وتيالبري في الغرب، وهو ما أّدى إلى ارتفاع أس���عار 

الحبوب.
الجزيرة نت – 2013/5/13م

 قطر تتعهد بنصف مليار دوالر لدارفور:
تعهدت قطر بتقديم نصف مليار دوالر للمس���اهمة في 
إع���ادة إعمار إقلي���م دارفور بغربي الس���ودان، وذلك خالل 
المؤتمر الدولي الذي اس���تضافته الدوحة لدعم اإلقليم بعد 

عشر سنوات من اندالع النزاع فيه.
وكان ع���دد م���ن ممثلي ال���دول المانحة ق���د خاطبوا 
المؤتم���ر إلعالن دعمهم السياس���ي والمالي لدارفور، حيث 
أعلنت ألمانيا من جهتها عن تعهدها بمبلغ ستين مليون يورو، 
واكتفى متحدثون آخرون بإعالن الدعم السياسي للسالم في 

دارفور دون اإلفصاح عن مبالغ محددة.
الجزيرة نت - 2013/4/8م
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■ العالقات المصرية اإلثيوبية.. في عهد محمد علي باشا:
أدرك محمد علي باشا – الذي ولي مصر في بدايات القرن التاسع عشر - أنه بسيادته على البحر األحمر يمكنه 
أن يعيد إليه أهميته التجارية القديمة، فتستفيد مصر من الطرق التجارية المارة عبره، وعلى هذا؛ فقد آَل محمد علي 
على نفسه أن يحّول هذا البحر إلى بحيرة مصرية، بعد أن رسخت السيادة المصرية – في ظّل السيادة العثمانية – في 

مواني مصوع وسواكن، وتم تعيين ابنه إبراهيم باشا والياً عليها.
فحاول أن يحتل بربرة سنة 1821م، كما تفاوض مع سلطان لحج في جنوب شبه الجزيرة العربية لكي يحّصن ميناء 
عدن االستراتيجي التابع له، واستولى أسطول محمد علي على المواني المهمة في اليمن على البحر األحمر، ووضع بها 
حاميات قوية، ولم يبق من المواني المهمة س���وى عدن التي اس���تطاع اإلنجليز احتاللها، وبذلك استطاع محمد علي أن 

ينشر نفوذه على الساحل اآلسيوي للبحر األحمر.
كما أنه فتح الس���ودان، وضم إقليم التاكا، وبذلك أصبح الس���احل اإلفريقي للبحر األحمر خاضعاً لمصر، وأصبح 
هناك أيضاً حدود مشتركة بين إثيوبيا من جهتي الشمال والغرب، وتاخمت واليتي تيجري من الشمال وجندر من الغرب، 
ولقد ذكر أحد الرحالة األجانب أن محمد علي يطمع في فتح إثيوبيا حتى يكون س���ّيداً على وادي النيل كلّه من مصّبه 

إلى منبعه.
على أن الحملة على الس���ودان لم تتعد في فتحها أبعد من دنقلة وبربر وشندي وسنار وكردفان، وربما كان لتحذير 

القنصل البريطاني العام في مصر أثر في أن محمد علي لم يفتح إثيوبيا. 
على أن األمور تطورت بعد ذلك تطوراً خطيراً، فقد كان لمقتل إسماعيل بن محمد علي على يد الملك نمر، وهروب 
األخير إلى إقليم التاكا، وأخيراً اس���تقراره في منطقة قرب القالب���ات، ثم زواج ابنه من ابنة الرأس اإلثيوبي أوبي، كان 
لهذا أثر كبير في العالقات المصرية اإلثيوبية، ذلك أن الملك نمر كان أول من أّس���س إمارة ش���به مستقلة في المنطقة 
الخاضعة للحكم واإلدارة المصرية في الس���ودان، ومن ثم فقد نال المل���ك نمر تأييد اإلثيوبيين له، ومن ثم أّمن ظهره، 
واس���تمر في غاراته على الحدود السودانية وعلى األهالي والقرى الواقعة عليها، مما سّبب اضطراباً كبيراً في استقرار 
األم���ور ف���ي تلك المناطق المتاخمة لحدود إثيوبيا، ولقد دّمر الدفتردار – زوج ابنة محمد علي – المنطقة كلّها بعد أن 

طرد الملك نمر، ولم يتراجع إال بعد أن محا كّل عالمة ألي نوع من اإلدارة. 
وعندما أراد محمد علي أن يدعم نفوذه في مصوع – في ظّل الس���يادة العثمانية – أرس���ل حملة في سنة 1826م، 
اس���تطاع فيها احتالل مصوع، وال جدال في أن حكومة محمد علي قصدت من هذا االحتالل أن تكون بمثابة خطوة في 
نش���ر نفوذ مصر على إثيوبيا وكّل س���احل البحر األحمر اإلفريقي، كذلك ربما تكون بقصد السيطرة على رؤوس إثيوبيا 

المساعدين للملك نمر، والحّد من اعتداءاته على أهالي السودان وقراهم.
ولكن تركيا رفضت في هذا الحين السماح لمصر بتوطيد نفوذها على ساحل البحر األحمر الغربي، ذلك الساحل 
الذي يواجه األماكن اإلسالمية المقّدسة في إقليم الحجاز، خوفاً من تعرض نفوذها )أي تركيا) للخطر في هذه البالد، 

لذلك اضطرت حكومة مصر إلى الجالء عن مصوع. 
المراجع: كتاب العالقات المصرية اإلثيوبية 1855م – 1935م، د. أنتوني س���وريال عبد الس���يد، الهيئة المصرية 

العامة للكتاب - 2003م، الجزء األول، – بتصرف -. 

ذاكرة التاريخ



112
العدد السابع عشر /  رجب - رمضان 1434هـ ، يوليو - سبتمبر 2013م

فــرق و أديان المشهد 
اإلفـريقي

112

 مس����يحيو نيجيريا يرفضون توجهات الحكومة للعفو 
عن بوكو حرام:

رفض زعماء الجمعية المسيحية بنيجيريا توجهات 
الحكومة للعفو عن أعضاء جماعة بوكو حرام المس����لحة 

بهدف وضع حدٍّ للعنف في البالد.
وقال القس ايو اورتيسجافور رئيس الجمعية - التي 
تعد أكبر مؤّسس����ة دينية مس����يحية في البالد -: »على 
الحكوم����ة العمل على تخفيف معان����اة ضحايا الهجمات 

بدالً من التفكير في العفو عن أعضاء الجماعة«.
في الس����ياق نفس����ه؛ قال موسى أس����اكي األمين 
الع����ام للجمعية: إن المس����يحيين اندهش����وا من طلب 
رئيس المجلس األعلى للش����ؤون اإلسالمية بنيجيريا أبو 
بكر محمد س����عد أبو بكر العفو ع����ن أعضاء الجماعة، 
مش����يراً إلى أنهم متورطون ف����ي أعمال عنف وقتل ضد 

المسيحيين.
وكان الزعيم اإلس����المي أبو بكر قد حّث الحكومة 
على قبول العرض الذي أعلنه فصيل أساسي في جماعة 
بوك����و حرام لوقف إطالق النار وإلقاء الس����الح من أجل 

تحقيق السالم في البالد.
وكالة أنباء الشرق األوسط )أ ش أ) - 
2013/4/17م

 غان����ا تحظر طقوس وثنية لقت����ل األطفال المعاقين 
بدعوى أنهم »مسكونون بأرواح شريرة«:

أعلن زعماء محليون في ش����مال غانا حظر طقوس 
قتل الرّضع الذين ُولدوا معاقين أو مصابين بتش����وهات 
خلقية، حيث يعتقد الوثنيون من الغانيين أنهم »مسكونون 

بأرواح شرير«.
ووفق����اً للمعتقدات الوثنية في غان����ا؛ فإن األطفال 
المش����وهين أو المعاقين يَُعدون نذير ش����ؤم وسوء طالع، 
ولهذا يُعطون ش����راباً مسّمماً لقتلهم، وفي بعض األحيان 
يَُعد أي طفل يولد في وقت عس����ير بالنس����بة لألس����رة 

»مسكوناً باألرواح الشريرة« ويُقتل.

وتَُعد منطقة كاس����ينا نانكانا التي أُعلن فيها الحظر 
هي أكثر المناطق التي تنتش����ر فيها هذه الممارسة في 
غانا، وقال أحد المش����اركين في حملة ضد قتل األطفال 
المعاقين: إن تحس����ن الرعاي����ة الطبية والتعليم يعني أن 

هذه المعتقدات أصبحت أقّل شيوعاً.
وُمنح َم����ن يُطلق عليهم »رجال الجرعة الس����امة«، 
والذين كان����وا يُكلّفون بقتل أطفال »األرواح الش����ريرة«، 
مهمة جديدة، هي مس����اعدة األطفال المعاقين للحصول 

على حقوقهم.
شبكة )bbc) اإلخبارية - 2013/4/30م

 نيجيريا تؤّكد اعتقال خلية ش����يعية تابعة ل� »حزب 
الله«:

قالت السلطات النيجيرية إنها اعتقلت ثالثة لبنانيين 
في منزل شمالي البالد، اس����تُخدم لتخزين أسلحة كان 
يُخطط الس����تخدامها بش����ّن هجمات في نيجيريا، وإن 

أحدهم اعترف بانتمائه ل�حزب الله اللبناني الشيعي.
وأّكد باس����ي إيتانغ رئيس قس����م والية كانو - حيث 
يوجد المنزل - أن مالك المنزل يرتبط بعالقات بحزب 
الله، وأن المنزل كان يأوي »خلية لحزب الله«، وقال: إنه 
تم اعتقال ثالثة لبنانيين، بينما ال يزال المشتبه به الرابع 

حراً طليقاً.
واصطحب المس����ؤولون النيجيري����ون الصحافيين 
إلى المنزل الواقع في ح����ي بومباي الراقي بوالية كانو، 
وج����رت مرافقتهم إلى خن����دق تّم حف����ره تحت إحدى 
غ����رف النوم، حيث كانت تُخزن فيه األس����لحة وفقاً لما 
صرح به المس����ؤولون النيجيريون األمنيون، وقال إيتانغ 
للصحافيين: »هذا العمل من فعل حزب الله، ما اكتشفناه 
للتو هو خلية لحزب الله، وما ش����اهدناه هنا هو أسلحة 

لحزب الله«.
تجدر اإلشارة إلى أن نيجيريا تضم عدداً كبيراً من 
ذوي األصول اللبنانية، الذين ينتش����رون في جميع أنحاء 

البالد بما فيها المناطق الشمالية.
الجزيرة نت - 2013/6/1م
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اآرا ■ ما الخطوة التالية بالنسبة لمالي والجزائر؟:

حاولت الجزائر، حتى بدء التدخل العس���كري الفرنس���ي المفاجئ في مالي، التفاوض إليجاد حلٍّ سياس���ي للصراع من خالل اإليعاز بذلك إلى 
الجهات الفاعلة المسلحة التي لديها اتصاالت معها، فقد كانت الجزائر وسيطاً دائماً في الصراعات بين حكومة مالي والطوارق في مالي.

كانت الجزائر ترّكز خصوصاً على جماعة أنصار الدين التي ال تس���عى إلى تقس���يم مالي، بل إلى تطبيق الشريعة في جميع أنحاء البالد، زعيم 
الجماعة »إياد آغ غالي« ش���خصية معروفة في الجزائر العاصمة، والتي راهنت على جعل آغ غالي وأنصاره يخّففون عالقاتهم مع تنظيم القاعدة في 
بالد المغرب، ويُقبلون على التفاوض من أجل عقد اتفاق س���الم مع باماكو، انس���حب آغ غالي من المفاوضات مع باماكو في 7 كانون الثاني )يناير) 

2013م، مما وضع حّداً لجهود الجزائر لضمان التوّصل إلى حلٍّ دبلوماسي للصراع في مالي.
ش���كا كبار مس���ؤولي مكافحة اإلرهاب األوروبيين واألميركيين، على مدى س���نوات، من أن الجزائر ال تفعل ما يكفي لمراقبة حدودها الجنوبية 
والسيطرة على الموارد التي تساعد مختلف الجماعات المسلحة على النمو، إذ أن السيطرة على هذه الحدود ضرورية إلضعاف قدرات تنظيم القاعدة 
في بالد المغرب وتعطيل عملياته اللوجستية، لذلك ليس من المستغرب أن نرى مسؤولي مكافحة اإلرهاب الفرنسيين، الذين كانوا يشتبهون حتى أشهر 

قليلة خلت في أن الجزائر تلعب لعبة مزدوجة في مالي، يثنون على قرارها بإغالق حدودها الطويلة مع مالي.
كانت محنة رهائن حقل عين أميناس للغاز الطبيعي في شرق الجزائر تمّثل بالنسبة إلى فرنسا فرصة لحشد مساعدة جزائرية ودولية لحملتها 
العس���كرية في مالي، فمنذ استيالء اإلس���الميين على شمال مالي؛ دفعت فرنسا باستمرار باتجاه الخيار العسكري، إذ يخشى الفرنسيون من أن يهّدد 
استيالء الجماعات اإلسالمية المسلحة على شمال مالي مصالحهم االقتصادية في المنطقة، ويزعزع استقرار حلفائهم األكثر أهمية في شمال إفريقيا. 
بعد أن تم إبالغه بالتوّغل الفرنسي في مالي في 11 كانون الثاني )يناير)؛ تساءل الجنرال كارتر هام رئيس القيادة األميركية في إفريقيا قائاًل: 
»ماذا نفعل اآلن؟«، بطبيعة الحال يتمّثل االختبار الحقيقي في مالي في الحيلولة دون تكرار األخطاء التي أعقبت العمليات التي قام بها »ناتو« في ليبيا، 

وأفغانستان، والعراق، فالردود العسكرية وحدها لن تهزم الجماعات المسلحة.
ولكي يُس���كتوا أي اتهام لهم بممارسة االستعمار الجديد؛ يس���عى الفرنسيون جاهدين إلعطاء وجه إفريقي لتدخلهم؛ من خالل ترتيب بعثة دعم 

دولية بقيادة إفريقية.
القوات المالية واإلفريقية هي الحلقة األضعف في خطة استعادة السيطرة على منطقة تزيد مساحتها عن مساحة فرنسا مرتين، فهذه القوات 
سيئة التدريب والتجهيز والتنظيم لن تكون جاهزة تماماً قبل أشهر عدة، كما أن مستواها المهني يشّكل مشكلة أيضاً، فقد التزمت نيجيريا، على سبيل 
المثال، بتوفير قوات لهذه المهمة، ولكن في نيجيريا، يؤّجج سلوك هذه القوات، واألضرار الجانبية التي تسّببها في الواقع، عمليات التمّرد في البالد، 

ويزيد من التعاطف الشعبي والتأييد لحركة بوكو حرام المسلحة.
خروج المقاتلين اإلس���الميين من المدن الرئيس���ة في مالي يدفعهم إلى اللجوء إلى الجبال الصحراوية الضخمة بالقرب من الحدود الجزائرية، 

ولذلك فإن التعاون الجزائري أمر بالغ األهمية هنا لنجاح المهمة الفرنسية في مالي.
وهناك خطر؛ يتمّثل في احتمال أن يمارس الجيش المالي أو الميليش���يات األمنية أعمال انتقام ضد الطوارق والعرب من ذوي البش���رة الفاتحة 
الذين ش���اركوا في التمّرد الذي طرد القوات المالية من الش���مال، فقد أس���فرت الصدامات بين الجيش والطوارق في ثالث تمّردات سابقة عن سوء 

معاملة مرّوعة بحق المدنيين.
للتخفيف من المخاطر؛ يجب أن يكون التدّخل مصحوباً باس���تراتيجية سياسية سليمة تتولى إدارة مصالح المجموعات المتباينة، ويّضم ائتالفاً 

من الّنخب الرئيسة من كّل الجماعات في شمال مالي، بما في ذلك الطوارق والعرب.
لقد طّور تنظيم القاعدة في بالد المغرب اإلس���المي ش���بكات مثيرة في ش���مال مالي، على الرغم من أن وجود الجماعة يقوم على أسس غير 
مس���تقّرة، فتقلبات االرتباطات القبلية والوالءات العش���ائرية والتحالفات البدوية تجعل وجود التنظيم سريع الزوال، مثلما يفعل التوازن غير المستقّر 
داخل وبين المجتمعات المختلفة التي تعيش في الشمال، وفي بيئة اجتماعية معّقدة، حيث تتغير الوالءات باستمرار، فإن العديد من األفراد مستعّدون 

لتبديل والءاتهم بسهولة إذا ما ُقّدر لهم أن يستفيدوا من ثمار السالم.
لكن، من دون فهم التضاريس البش���رية، س���يكون من الصعب تجفيف قاعدة دعم المتش���ددين، لن يتحقق االستقرار ما لم تحّل الدولة في مالي 

أزمة شرعيتها، وتفتح حواراً صادقاً مع السكان المحبطين في الشمال. 
حتى اآلن، تبدو الطبقة الحاكمة في باماكو مهتمة باس���تعادة الش���مال، وإعادة وضع س���ابق ال يطاق إلى ما كان عليه، أكثر من اهتمامها بتيسير 
المصالحة الوطنية والتعافي وإعادة البناء، لكن ذلك يجب أن يتغَيّر، إذ أن وجود حكومة شرعية هو وحده الكفيل بمعالجة المظالم الملتهبة في الشمال.

ويجب على القادة السياس���يين في مالي إعادة بناء نظام سياس���ي - اجتماعي جديد، يمنح الشمال حكماً ذاتياً حقيقياً، ويقيم توازناً مناسباً بين 
الدين والدولة.

لكن ليس في وس���ع مالي أن تقوم بهذا وحدها، فهي س���تكون في حاجة إلى مساعدة من المجتمع الدولي والدول المجاورة لمعالجة المشكالت 
االجتماعية واالقتصادية واألمنية. 

المصدر: مركز كارنيغي للشرق األوسط، بقلم أنوار بوخرص.
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االس���م الرس���مي: جمهورية الصومال، وكانت تُعرف فيما قبل 
باسم »جمهورية الصومال الديمقراطية«، وهي دولة عربية إسالمية. 

العاصمة: مقديشي���و.
الموقع الجغرافي:

تقع جمهورية الصومال في شرقي إفريقيا، فيما يُعرف بالقرن 
اإلفريقي، وهو أقصى امتداد إلفريقيا صوب الشرق.

ْي عرض 12° ش���ماالً 3َ9 °1  وتمتد أراضي الصومال بين خطَّ
ْي طول 41° و 51° شرقاً. جنوباً، وبين خطَّ

وتطلُّ على خليج عدن من جهة الشمال بساحل يزيد طوله على 
1،000كم، وعلى المحيط الهندي بساحل يزيد طوله على 2،100كم.

ويزي���د طول الح���دود البرية للصومال عل���ى 2،380كم، منها 
61كم مع جيبوتي في ش���مال غرب���ي الصومال، 1،645كم مع إثيوبيا 
في الغرب والش���مال الغربي، و 682كم مع كينيا في الجنوب الغربي، 
وأقصى امتداد للصومال من الشمال إلى الجنوب 1،529كم، وأقصى 

امتداد من الشرق إلى الغرب 1،175كم.
المساحة: 637،660 كيلومتراً مربعاً.

عدد السكان: 8،866،338 نسمة )طبقاً لتقديرات عام 2006م).
اللغة: اللغة العربية، اللغ���ة الصومالية، اللغة اإلنجليزية، اللغة 

اإليطالية.
المناخ: حار جاف صيفاً، معتدل شتاًء.

العملة: هي الشلن الصومالي.
تاريخ االنتماء لألمم المتحدة: 1960م.

الدين: الشعب الصومالي بأكمله مس���لمون سّنة، وأغلبهم من 
أتباع المذهب الشافعي.

االقتصاد:
تعتمد الصوم���ال اعتماداً كبيراً على الث���روة الحيوانية، حيث 
ي المراعي الطبيعية نحو 50% من مس���احة البالد، وتصل نسبة  تُغطِّ

الرعاة إلى 60% من مجموع السكان.
الزراعة: 

تُقدر نسبة األراضي الصالحة للزراعة بنحو 12% من المساحة 
الكلية )نحو 8 ماليين هكتار).

وأه���م حاصالته���ا الموز والباب���اي وقصب الس���كر والقطن 
والجريب فروت والفول السوداني، ويأتي الموز في مقدمة صادرات 
ر منه س���نة 1408ه� / 1987م 80  الصوم���ال الزراعي���ة، حيث ُصدِّ

ألف طن.
الموارد الطبيعية: 

اليوراني���وم - االحتياطي الضخم غير المس���تغل من الحديد 
الخام - القصدير - النحاس - الملح - الجبس - البوكسيت.

الصيد:
تُم���ارس حرف���ة صيد األس���ماك، وخصوصاً في الس���واحل 
الشمالية، وتقّدر نسبة العاملين بصيد األسماك بنحو 1% من األيدي 
العاملة، وبسبب الجفاف الذي تتعرض له البالد يتحّول بعض الرعاة 
إلى حرفة صيد األسماك، وأهم األسماك على السواحل الصومالية 
التونا، والسردين، والروبيان، وتمثل األسماك 4% من قيمة الصادرات. 

النظام السياسي: 
في أعقاب االستقالل اعتمد الصومال النظام الجمهوري، وتتم 

عملية تدوال السلطة عن طريق االنتخاب.
ووفق الميث���اق الوطن���ي االنتقالي الذي ت���م توقيعه من قبل 
زعم���اء الفصائ���ل الصومالي���ة المختلفة في نيروبي 15 ديس���مبر 
2003م، وإدراج���ه كملحق ف���ي االتفاق الذي ت���م التوصل إليه في 
29 يناير 2004م، تتمثل الس���لطة التنفيذي���ة في رئيس الدولة الذي 
ينتخبه البرلمان، ويعين رئيس الجمهورية رئيس الوزراء بالتشاور مع 
المجلس الش���عبي االنتقالي، وتتمثل الس���لطة التشريعية في برلمان 
اتح���ادي انتقالي، يتكون من 275 عضواً، عل���ى أن يكون 12% منهم 

من النساء.
التقس���يم اإلداري: تُقّس���م إدارياً إلى 18 منطقة إدارية، هي: 
أودال، وباكول، وبَنادير، وباري، وب���اي، وجالُجدود، وِجدو، وِهئرآن، 
وُجّبادا دِهكسي، وُجّبادا هوس، ومودوج، ونوجآل، وَسنآج، وشابياّلها 

جمهورية الصومال
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دِهكسي، وشابياّلها هووس، وسول، وتوْجدهير، وووكويي جالبيد.
االس���تق���الل: يواِفق اس���تقالل الصومال يوم 1 يولية 1960م 
)بعد استقالل الصومال البريطاني، في 20 يونية 1960م، والصومال 
ن���ا الجمهورية  اإليطال���ي، ف���ي 1 يولية 1960م، ع���ن إيطاليا، ليكوِّ

الصومالّية). 
الدس���ت����ور: أُجيز الدستور في 25 أغسطس 1979م، وصّدق 

عليه رئيس الجمهورية في 23 سبتمبر 1979م.
األطماع األوروبية في الصومال:

تَُعدُّ البرتغ���ال أولى الدول األوروبية التي وصلت إلى س���احل 
الصومال س���نة 921ه� / 1515م بناء على اس���تنجاد األحباش بهم، 
حينما طلبوا المدد من البرتغاليين بس���بب انتصار المسلمين عليهم، 
���ن البرتغاليون من تدمير مدينتي بربرة وزيلع، واس���تولوا على  وتمكَّ

بعض المواني.
وحاولت مصر بعد عدة قرون أن يكون لها دور في اإلش���راف 
على المالحة ف���ي البحر األحمر، ومنع الس���يطرة األوروبية عليها، 
والقض���اء على تجارة الرقيق، فاس���تطاعت الحص���ول على مصوع 
وسواكن سنة 1282ه� / 1865م. ووصل الجيش المصري إلى بربرة 
وهرر سنة 1292ه� / 1875م، وإلى براوة وكْسمايو التي أُطلق عليها 
بور إس���ماعيل، إال أن وص���ول المصريين إلى ه���ذه الجهات أزعج 
البريطانيين، فتدخلت الحكومة البريطانية، وتم انسحاب المصريين. 
ب���دأت بريطانيا تتطلع إلى س���احل إفريقيا الش���رقي منذ أن 
احتلت عدن س���نة 1255ه� / 1839م، وعندما خرج المصريون من 

زيلع وبربرة استولى البريطانيون عليهما سنة 1301ه� / 1883م.
أما بالنسبة إليطاليا؛ فقد اتجهت إلى الصومال، واشترت ميناء 
عصب س���نة 1286ه� / 1869م، وبدأت في سلس���لة من معاهدات 
الحماي���ة، نظي���ر مبالغ من المال، مع ش���يوخ الس���احل الصومالي 
وسالطينه، وتم تأجير كسمايو س���نة 1307ه� / 1889م، ومقديشو 
س���نة 1310ه� / 1892م. وأعلنت إيطالي���ا حمايتها على الصومال 

الجنوبي عام 1314ه� / 1896م.
ولم تقف فرنس���ا موقف المتفرج بالنسبة للصومال، فأسرعت 
إلى شراء ميناء أوبوك )في جيبوتي) سنة 1279ه� / 1862م، وعندما 
ذ مشروع قناة السويس رأت فرنسا ضرورة وجود ميناء للوقود لها  نُفَّ
في هذا الطريق البحري، وتمكنت في س���نة 1302ه / 21 س���بتمبر 
1884م من عقد اتفاق مع س���لطان تاج���ورة، أعطى به هذا األخير 

بالده لفرنسا.
ولئن كان هناك تنافس اس���تعماري بين فرنسا وبريطانيا كانت 
ضحيته إفريقيا، إال أنهما في سنة 1306ه� / 1888م قد تالقتا على 

أن تكون جيبوتي لفرنسا وزيلع لبريطانيا.
وقاوم الصوماليون قوات االحتالل م���ن بريطانيين وإيطاليين 
وإثيوبيين، وقاد الزعيم محمد عبد الله حس���ن الصومالي المقاومة 
الوطني���ة ابت���داًء من عام 1317ه���� / 1899م حي���ن أعلن الجهاد 
ي سنة 1338ه�  ضد المس���تعمرين الكفرة، واس���تمر يقاتل حتى تُوفِّ
/ 1920م، بع���د أن جاه���د أكثر من عش���رين س���نة، وحّقق بعض 

االنتصارات.
وحينم���ا قامت الحرب العالمية الثانية اس���تطاعت إيطاليا أن 
تحتل الصومال البريطاني ع���ام 1359ه� / 1940م، إال أن بريطانيا 
اس���تطاعت أن تُلِْحق هزيمة كبيرة بإيطاليا عام 1360ه� / 1941م، 

وتمكنت من احتالل الصومال اإليطالي.
وف���ي عام 1368ه���� / 1948م اس���تطاعت إثيوبي���ا أن تُعيد 

سيطرتها على األوجادين.
وفي عام 1370ه���� / 1950م وافقت الجمعي���ة العامة لألمم 
المتحدة على إنشاء الوصاية على الصومال، وقبل أن تخرج بريطانيا 
من الصومال وضعت بذور المشكالت المتعلقة بالحدود بين الصومال 
وإثيوبيا في الغرب، وبين الصومال وكينيا في الجنوب، فبريطانيا هي 
التي سلَّمت األُوجادين للحبشة، وهي التي سلَّمت إقليم إنفدي لكينيا.
ح���اول الصوماليون اس���تعادة إقليم أوجادين بعد اس���تقالل 
الصومال وتكوي���ن الجمهورية الصومالية، فقامت القوات الصومالية 
ف���ي عام���ي 1398ه���� / 1977م و 1399ه� / 1978م بالس���يطرة 
عل���ى معظم إقليم أوجادين، إال أن الق���وات الصومالية أُجبرت على 
االنس���حاب نتيجة لظروف دولية، ومس���اندة بع���ض القوى الكبرى 

إلثيوبيا.
وفي عام 1409ه� / 1988م تم توقيع اتفاقية سالم بين إثيوبيا 
والصومال، وفي الس���نة نفسها بدأت عناصر الثوار عملها لإلطاحة 
بالحكوم���ة الصومالية، واتَّح���دت فصائل المعارض���ة الصومالية، 
ونجحت في اإلطاحة بالحكومة الصومالية س���نة 1412ه� / 1991م، 
وأدى انقس���ام رفقاء السالم من فصائل المعارضة إلى اندالع حرب 
أهلية مأساوية راح ضحيتها كثير من الصوماليين، وأشاعت الخراب 

والدمار في البالد.
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بنك المعل�مات

دخول اإلسالم للصومال:
يمتد تاريخ اإلس���الم في القرن اإلفريقي إلى اللحظات األولى 
لميالد الدين الجديد في ش���به الجزيرة العربية، فاتصال المسلمين 
بهذه المنطقة من العالم بدأ عند هجرة المس���لمين األولى فراراً من 
بط���ش قريش، وذلك عندما حطوا رحالهم ف���ي ميناء زيلع الموجود 
بش���مال األراضي الصومالية اآلن، والذي كان تابعاً لمملكة أكس���وم 
الحبشية في ذلك الوقت، طلباً لحماية نجاشي الحبشة »أصحمة بن 
أبحر«، أّمن النجاشي المسلمين على أرواحهم، وأعطاهم حرية البقاء 
في بالده، فبقي منهم من بقي في شتى أنحاء القرن اإلفريقي عاماًل 

على نشر الدين اإلسالمي هناك.
كان النتصار المسلمين على قريش في القرن السابع الميالدي 
أكبر األثر ف���ي التجار والبحارة الصوماليي���ن، حيث اعتنق أقرانهم 
من الع���رب الدين اإلس���المي ودخل أغلبهم فيه، كم���ا بقيت طرق 
التجارة الرئيسة بالبحرين األحمر والمتوسط تحت تصرف الخالفة 
اإلس���المية فيما بعد، وانتشر اإلس���الم بين الصوماليين عن طريق 

التجارة. 
كما أّدى عدم اس���تقرار األوضاع السياسية، وكثرة المؤامرات 
في الفترة التي تلت عهد الخلفاء الراش���دين من تصارع على الحكم، 
إلى نزوح أعداٍد كبيرة من مس���لمي شبه الجزيرة العربية إلى المدن 
الس���احلية الصومالية؛ مما اعتبر واحداً من أهم العناصر التي أّدت 

لنشر اإلسالم في منطقة شبه جزيرة الصومال.
وأصبحت مقديش���يو منارة لإلس���الم على الس���احل الشرقي 
إلفريقيا، كما قام التجار الصوماليون بإقامة مس���تعمرة في موزمبيق 
الس���تخراج الذهب من مناج���م مملكة موتابا، وتحدي���داً من مدينة 
سوفاال )سفالة) التي كانت الميناء األساسي للمملكة في ذلك الوقت. 
وعل���ى مدار مائة عام، امتدت من س���نة 1150م وحتى س���نة 
1250م، أدت الصوم���ال دوراً بالغ األهمي���ة والمحورية في التاريخ 
اإلسالمي ووضع اإلس���الم عامة في هذه المنطقة من العالم، حيث 
أش���ار كلٌّ من المؤرَخيْن ياقوت الحموي وعلي بن موس���ى بن سعيد 
المغرب���ي في كتاباتهم���ا إلى أن الصوماليين في ه���ذه األثناء كانوا 
من أغنى األمم اإلس���المية في تلك الفترة، حيث أصبحت »س���لطنة 
ع���دل« من أهم مراكز التجارة في ذلك الوق���ت، وكّونت إمبراطورية 
شاس���عة، امتدت من رأس قصير عند مضيق ب���اب المندب، وحتى 
منطقة هاديا بإثيوبيا. حتى وقعت »سلطنة عدل« تحت حكم »سلطنة 

إيفات« اإلس���المية الناشئة، والتي بس���طت ملكها على العديد من 
مناطق إثيوبيا والصومال، وأكملت »س���لطنة ع���دل«، التي أصبحت 
»مملكة عدل« بعد وصول مّد »س���لطنة إيفات« إليها، أكملت نهضتها 

االقتصادية والحضارية تحت مظلة »سلطنة إيفات«.
واتخذت »س���لطنة إيفات« من مدينة زيل���ع عاصمة لها، ومنها 
انطلقت جيوش إيفات لغزو مملكة شيوا الحبشية المسيحية القديمة 
عام 1270م، وأدت هذه الواقعة إلى نشوب عداوة كبيرة وصراع على 
بسط السلطة والنفوذ ومعارك مع محاوالت توسعية شديدة الكراهية 
بين البيت الملكي الس���ليماني المسيحي وسالطين »سلطنة إيفات« 
المسلمة، مما أّدى إلى وقوع العديد من الحروب بين الجانبين، انتهت 
بهزيمة »سلطنة إيفات« ومقتل سلطانها آنذاك السلطان سعد الدين 
الثاني على يد اإلمبراطور داوود الثاني إمبراطور الحبش���ة، وتدمير 
مدينة زيلع على يد جيوش الحبشة عام 1403م، وفي أعقاب هزيمتهم 
في الحرب ف���ّر أفراد عائلة المهزوم إلى اليمن، حيث اس���تضافهم 
حاكم اليمن في ذل���ك الوقت األمير زفير صالح الدين الثاني، حيث 
حاولوا جمع أشالء جيوشهم ومناصريهم من أجل استرجاع أراضيهم 

لكن دون جدوى.
وفي عهد »س���لطنة عجوران«، في المدة ما بين القرنين الرابع 
عش���ر والسابع عش���ر للميالد، أصبح للعديد من المدن الصومالية 
ش���أن عظيم، وبخاصة مدن مقديش���يو ومركا وب���اراوا وأبية والتي 
نمت موانيها نمواً واس���عاً، وأقامت عالقات تجارية وثيقة مع السفن 
القادمة من والمبحرة إلى ش���به الجزيرة العربية والهند وفينيس���يا 
وفارس ومصر والبرتغ���ال، كما امتدت عالقاتها التجارية لتش���مل 

الصين أيضاً في الشرق األقصى.
وعندما مّر البحار البرتغالي المشهور فاسكو دي جاما بمدينة 
مقديش���يو، خالل رحالته البحرية االستكشافية في القرن الخامس 
عش���ر، دّوَن في مالحظاته ما ش���اهده من ازده���ار بجميع أرجاء 
المدينة، واصفاً بيوتها بأنها مكّونة من أربعة أو خمس���ة طوابق، كما 
يوجد فيها العديد من القصور الكبيرة في وس���طها، إضافة للجوامع 

الكبرى ذات المآذن األسطوانية الشكل.
المصادر:

دليل الدول اإلفريقية، د. محمد عاشور.
موقع ويكيبيديا.

صفحات من تاريخ الصومال الحديث، الجزيرة نت.
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فعاليات

■ ملتقى تطوير الجمعيات اإلفريقية العاشر تحت شعار )نحو شراكة استراتيجية فاعلة - التنظيم الجيد):
أقام المنتدى اإلس���المي، في المدة من 19 - 1434/5/22ه� الموافق 3/31 - 2013/4/3م، الملتقى العاش���ر 
لتطوير الجمعيات اإلفريقية، تحت ش���عار »نحو ش���راكة اس���تراتيجية فاعلة - التنظيم الجيد«، بالعاصمة القطرية 
الدوحة، وبرعاية كريمة من مؤسسة الشيخ ثاني بن عبدالله آل ثاني للخدمات اإلنسانية »راف«، بحضور 120 مشاركاً 

من 50 دولة.
وقد شّرف الجلسة االفتتاحية للملتقى معالي وزير الشؤون االجتماعية بدولة قطر السيد ناصر الحميدي، ووزير 
العدل القطري الس���يد حس���ن الغانم، وممثل وزارة الخارجية سعادة السفير الدكتور أحمد المريخي، وعدد من قادة 

العمل الخيري ومديري المؤسسات والجمعيات الخيرية القطرية.
وفي كلمة افتتاح الملتقى رّحب الش���يخ عايض بن دبس���ان القحطاني، المدير العام لمؤسسة »راف«، بالحضور 
والمشاركين، وأّكد أهمية العمل الخيري ودوره الريادي وسبل تطويره، كما أعرب الشيخ خالد بن عبدالله الفواز، أمين 
عام المنتدى اإلس���المي، في كلمته بحفل االفتتاح، عن ش���كره وتقديره لمبادرة مؤسسة الشيخ ثاني آل ثاني »راف« 
لرعاية هذا الملتقى المبارك، واالهتمام بمثل هذه الملتقيات التطويرية لش���ركاء العمل الخيري واإلنس���اني، وأهمية 

الشراكة فيما بينها، كما ثّمن دور قطر الريادي، ونجاحها في جميع المجاالت االقتصادية والتنموية حول العالم.
شملت فعاليات الملتقى: دورة تدريبية عن »التنظيم اإلداري« لألستاذ عبدالله الفايز، كما تّم عرض »نماذج مميزة 
في التنظيم اإلداري«، وأُقيمت حلقة نقاش حول »العمل الخيري والمتغيرات الدولية«، وورش���ة عمل حول »آليات دعم 

المشاريع وفق منظومة المفوضية الخيرية البريطانية«.
كما دّشن المنتدى اإلس���المي »مركز تمّيز للتدريب والتطوير اإلداري«، ومقّره القاهرة، ليكون مركزاً متخّصصاً 

في البناء المؤسسي للجهات الخيرية، وتطوير العاملين في الميدان الخيري.
وفي ختام الملتقى؛ تم تقديم الش���هادات للمش���اركين، وتقديم الدروع التذكارية، وعّبر المشاركون عن سعادتهم 
بنجاح الملتقى، وتحقيق أهدافه المأمولة، وعلى رأس���ها تحقيق التواصل بين المؤسسات، والشراكة بينها، والتقائها 

على منهجية تضمن الجودة والشفافية في العمل.
■ مجلة قراءات إفريقية تقيم »حلقة نقاش« حول »العدد السادس عشر« من المجلة:

أقامت مجلة قراءات إفريقية »حلقة نقاش« حول »العدد الس���ادس عش���ر« من المجل���ة، وذلك في مقّر الهيئة 
العالمي���ة للتعريف باإلس���الم، في 4 رجب 1434ه� الموافق 14 مايو 2013م، وح���رص على حضور الحلقة عدد من 
المهتمين والباحثين من دول مختلفة، من مالي والسنغال وزامبيا ونيجيريا وكينيا وجزر القمر وتشاد واليمن ومصر.

أدار الحلقة أ. بّس���ام المسلماني مدير تحرير موقع المجلة، حيث بدأ بالترحيب بالحضور، وشكرهم على إجابة 
الدع���وة، وذكر أن تعارف المدعويي���ن والحضور أحد أهم أهداف اللقاء، ثم واصل حديث���ه بتعريف المجلة ورؤيتها 

ورسالتها وأهدافها، والهيئة االستشارية الخاصة بها، وهيئة تحريرها.
تناولت الورش���ة مناقشة مقاالت العدد وتقويمه، والذي احتوى ملفاً كاماًل عن قضية مالي، وبدأ الحضور بطرح 

مالحظاتهم وأسئلتهم، وتبادل الجميع النقاش والرد.
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تقارير وشخصيات

إعداد : تحرير المجلة

يظّل العم���ل الدعوي خي���اراً اس���تراتيجياً، ومرتكزاً 
أساسياً لنش���ر اإلس���الم، ومواجهة الباطل، وتحقيق القوة 
والمنعة بع���د الضعف والهوان، والتمكي���ن في األرض بعد 

االستضعاف والتخلّف، والعّزة والمجد بعد الهوان والذّل.
نحن أمة محاَربة، وشعوب محاصَرة بشّتى أنواع الحصار، 
وهذه الحالة تستوجب من القائمين على أمر الدعوة في العالم 
اإلسالمي أن يجعلوا العمل الدعوي سالحاً فّعاالً في مواجهة 
أعداء اإلسالم، وإشعاعاً حضارياً في المجتمعات التي ساءت 
قيمها، وانحدرت أخالقها، ومن هنا جاء دور »مؤّسسة تدريب 
وتأهي���ل الدع���اة«، فهي تس���عى إلى أن تكون من���ارة للدعاة 
والداعي���ات، يتدرب فيه���ا الراغبون في حم���ل راية الدعوة 

اإلسالمية على أسس الدعوة وأساليبها.
ت���كاد أال تصّدق نفس���ك وأنت تتجول ف���ي ربوع هذا 
الصرح الدعوي المبارك، وأن���ت ترى هذه الروح اإليمانية، 

وهذه الجهود الربانية لخدمة الدعوة اإلسالمية.
شيوخ نذروا أنفسهم لتعليم الطالب وتربيتهم، وطالب 
هجروا الدي���ار والربوع، وانقطعوا فترة م���ن الزمن للتعلّم 

والتربية والتزكية.
هذا ما يتبادر لدى زائري مراكز هذه المؤّسسة الدعوية 
التي تش���ّع إيماناً وربانية، فالكّل منشغل بقضية واحدة، هي 
اإلس���الم والدعوة إليه، حيث يتعاهد الدارسون والدارسات 

على أن يحملوا عبء الدعوة إذا رجعوا إلى ديارهم.
ولنلقي بعض الضوء على المؤّسس���ة، وأهم النشاطات 

التي تقوم بها هناك، ونوضح معالم مراكزها التدريبية.
تعريف بالمؤّسسة:

أُنش���ئت هذه المؤّسسة في عام 2008م، وهي مؤّسسة 
ذات ش���خصية اعتبارية، وهي أح���د أذرع منّظمة الدعوة 

اإلسالمية لنش���ر الدعوة في الس���ودان عن طريق تدريب 
الدعاة، وهي األولى من نوعها في السودان لتدريب الدعاة.

وتتكون المؤّسسة من ثالثة مراكز تدريبية، وهي:
- مركز الفاروق )ذكور): يسع 240 دارساً.

- مركز أمهات المؤمنين )إناث): يسع 230 دارسة.
- مركز السيدة عائش���ة رضي الله عنها )إناث): يسع 

220 دارسة.
هذه المراكز تؤّهل 650 داعياً وداعية كّل ثالثة أشهر، 

ينتمون إلى جميع واليات السودان.
ويتكون كّل مركز من عدد من المرافق، وهي:

المس���جد – قاعة الدراسة – المكتبة – مكاتب اإلدارة 
– قاعة الطعام – مس���توصف – معمل للكمبيوتر )تم تنفيذ 

مركز واحد فقط) – مرافق عامة.
أهداف المؤّسسة:

1 – أداء الدولة المسلمة لدورها اإللزامي في تبّني أمر 
نَّاُهْم ِفي  كَّ الدعوة والتدريب عليها، لقوله تعالى: }الَِّذيَن ِإن مَّ
َكاةَ َوأََمُروا ِبالَْمْعُروِف َونََهْوا  اَلةَ َوآتَُوا الزَّ اأْلَْرِض أََقاُم���وا الصَّ
َع���ِن الُْمنَكِر َوِللَِّه َعاِقَبُة اأْلُُموِر{ ]الحج : 41[، وقوله تعالى: 
ًة َفلَ���ْوالَ نََفَر ِمن ُكلِّ ِفْرَقٍة  }َوَم���ا َكاَن الُْمْؤِمنُوَن ِلَينِفُرواْ َكآفَّ
يِن َوِليُنِذُرواْ َقْوَمُهْم ِإَذا َرَجُعواْ  ُهواْ ِفي الدِّ نُْهْم َطآِئَف���ٌة لَِّيتََفقَّ مِّ

ِإلَيِْهْم لََعلَُّهْم يَْحَذُروَن{ ]التوبة : 122[.
2 – تأهيل دعاة على مستوى عال من الكفاية والقدرة، 
مس���تفيدين من كّل وس���ائل العلم الحديثة في نشر الدعوة 
وتمكين الدين، ليكونوا حراس���اً أمناء على العقيدة، ناشرين 

للسّنة الشريفة والفقه اإلسالمي.
3 – ربط العلوم الشرعية بالعلوم الكونية. 

4 - سّد الفراغ الرهيب الذي ترّتب على غياب التدريب 
والدعوة، مما ترك آثاراً سلبية في األداء الدعوي.

5 – تحقي���ق التواصل الفكري بين األجيال الس���ابقة 

مؤّسسة تدريب وتأهيل الدعاة بالسودان
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والالحقة، ليستفيد الجيل الجديد وهو في أول الطريق من 
خبرة الجيل القديم، ف���دون علم أولئك وتجربتهم قد يضل 

الدعاة الجدد الطريق وتنعدم أمامهم الرؤيا. 
6 – إع���داد دعاة منتمين إلى جمي���ع المهن، حتى ال 
تكون الدعوة حكراً على دارسي العلوم الشرعية فقط، فهي 
تفتح الباب لألطباء والمهندس���ين والتّجار وغيرهم ليكونوا 

دعاة إلى الله.
7 – فت���ح الباب واس���عاً أمام الم���رأة لمخاطبة بنات 
جنس���ها، وألداء دوره���ا الدع���وي الفاعل ف���ي المجتمع، 

وتبصيرها بالمخاطر التي تحيط بها. 
8 – العمل على نشر الفضيلة ومحاربة الرذيلة.

9 – إع���داد دعاة لدول إفريقيا األخ���رى بالتعاون مع 
منظمة الطالب الوافدين وجامع���ة إفريقيا العالمية وبقية 

الجامعات.
ما تقّدمه المؤّسسة للدارسين والدارسات:

– تقوم المؤّسس���ة بتقديم الطعام والش���راب والعالج 
والكساء )جلباب لكّل دارس، وعباءة لكّل دارسة).

– توفير المسكن المريح. 
- اختي���ار المحاضري���ن م���ن ذوي الكفاي���ة والخبرة 

الدعوية، وإعداد البرنامج التدريبي.
- متابعتهم في مواقعه���م بعد إكمال الدورة التدريبية، 

وربطهم بمؤّسسة التدريب في أماكن وجودهم.
- منح الداعية ش���هادة حضور دورة من كلية المجتمع 

بجامعة القرآن الكريم.
نظام الدراسة وشروطها:

ال يشترط س���ّن معينة أو مؤّهل معين، فاالشتراك في 
الدورة التدريبية مفتوح لراغبي تعلّم العلم الشرعي وتعليمه، 
وينقطع الطالب للدراس���ة حتى نهاية ال���دورة، مدة الدورة 
ثالثة أش���هر، ويتم عزل الطالب عن العالم الخارجي طوال 
مدة الدراس���ة، والتي يدرس فيها علوماً شّتى - كما سيأتي 
-، كما يوضع برنام���ج تربوي مع البرنامج العلمي، يبدأ من 

بعد صالة الفجر، وحتى بعد صالة العشاء.

المواد الدراسية:
– العب���ادات – العقيدة - علوم القرآن – علوم الحديث 
– الس���يرة – رجال ونس���اء حول الرس���ول # – الميراث، 
والح���دود، والمعام���الت – الثقافة اإلس���المية – مقارنة 
األدي���ان – اإلعج���از العلمي في الق���رآن الكريم والحديث 
الش���ريف – العلوم السياس���ية – علم النفس – اإلعالم – 
الثقافة الصحّية – الثقافة الغذائّية - علوم أسرّية - اإلدارة 
- تنمية بش���رية – تنمية الق���درات )البرمجة العصبية) – 

مبادئ الكمبيوتر.
نتائج مثمرة:

أثمرت جهود المؤّسسة في المرحلة السابقة، وحققت 
نتائج عظيمة، حيث قامت بتخريج آالف الدعاة في السودان 

وإفريقيا، وأتّمت حوالي 50 دورة. 
قال الش���يخ كمال الدين عثمان حس���ن رزق مدير عام 
مؤّسس���ة تدريب وتأهيل الدعاة: إن المؤّسسة تعمل منذ أكثر 
من عشر سنوات، وتدفع بالدعاة إلى جميع واليات السودان.

وأضاف أنه ليس للمؤّسسة شروط للقبول، وليس لديها 
عوائق، بل تس���تهدف كّل شرائح المجتمع كباراً أو صغاراً.. 

خريجين وأميين. 
كما أوضح الش���يخ كمال رزق أن هن���اك تعاوناً كبيراً 
بين المؤّسس���ة وجامعة القرآن الكريم ووالية الخرطوم التي 
تدعم عمل المؤّسسة بالمال وتسهيل كّل اإلجراءات، وأشاد 
بدور دي���وان الزكاة والخّيرين من رج���ال األعمال في دعم 
المؤّسس���ة، وقال إن تدريب الدعاة يعم���ل بدوره على رتق 
النسيج االجتماعي، وتحقيق التوافق، ونبذ الجهوية النكراء 
من خالل وجود الطالب من جميع واليات السودان في مكان 

واحد لهدف واحد.
وأب���ان فضيلت���ه أن ال���دورة تض���م 567 داعية، وأن 
المؤّسس���ة قد خّرج���ت 17 ألف داعي���ة، ودفعت بهم إلى 
واليات الس���ودان المختلف���ة، بل إلى دول الج���وار أيضاً، 
وذلك لتحقيق هدف المؤّسس���ة في توعية الناس باإلسالم 

وإدخالهم فيه.
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د. ربيع محمد القمر الحاج *

المقّدمة: 
ع���ّرف الع���رب ف���ي العصور 
اإلس���المية األول���ى القبائ���َل التي 
تس���كن الصحراء الش���رقية جنوبي 
مصر باس���م »البجة«، وإن اختلف المؤّرخون في نس���بتهم، 
فينسبهم بعضهم إلى »حام بن نوح عليه السالم«)1)، في حين 
يرى آخرون أنهم صنف من الحبش���ة، أو قبيلة منهم)2)، أما 
الباحث���ون المحدثون فبالرغم من اتفاقهم في رّد »»البجة«« 
إلى أص���ول حامية فإنهم اختلفوا في نس���بتهم، حيث يرى 
نون على اآلثار  بع���ض منهم أنهم هم »البقة BUKA« المدوَّ

نون على آثار أكسوم)3). المصرية، أو »البقيتة« المدوَّ
ومهما يكن من أمر هذه الدراسات؛ فإن الرأي   
الراجح أن »البج���ة« هي قبائل حامية، بيد أن ذلك لم يمنع 
من تداخل نسب من الدماء العربية، والمصرية، والحبشية، 
والنوبية، في أعراقهم بسبب المصاهرة، وهم بذلك أّمة من 

أمم السودان)4).
جغرافية بالد »البجة« وحدودها:

أما عن موقع أوطان »البج���ة«؛ فإّن المؤّرخين   
والجغرافيين المس���لمين ق���د وصفوا ذلك بش���كل دقيق، 

المسالك  عبدالله):  بن  عبيدالله  القاسم  )أبو  خرداذبة  ابن   (1(
والممالك، ص 92، مكتبة المثنى، بغداد، )دون تاريخ).

القزويني )زكريا بن محمد): آثار البالد وأخبار العباد، ص 18،   (2(
بيروت، 1960م.

سليم حسن: مصر القديمة، ص 10 ، 45، القاهرة، 1950م.  (3(

القزويني: آثار البالد، ص 18، اليعقوبي: تاريخ اليعقوبي، ج 1 /   (4(
ص 192.

فذكروا أنه���ا تقع »بين بحر القلزم وبح���ر النيل«)5)، وبّينوا 
أن آخر بالدهم من جهة الجنوب هي بالد الحبش���ة)6)، أما 
في جهة الغرب فتقع بالد النوبة الذين تفصلهم عن بالدهم 

جبال منيعة)7).

بالرغم من الصعوبات التي 
واجهها الدعاة فقد تمّكنوا من 
تحقيق عدد كبير من المكاسب 

للدعوة اإلسالمية وتمكينها في بالد 
»البجة«

ه���ذا، وقد ظلّت قبائل »البج���ة« تمتهن حرفة الرعي، 
وتتبع مناط���ق القطر ومظ���اّن الكأل ف���ي بواديها معتمدة 
في ذلك على س���هل البطانة)8)، وهو أغ���زر أراضيهم مطراً 
وأخصبها تربة)9)، أما بقي���ة أوطانهم فيغلب عليها الجفاف 
بصفة عامة، فهي إذن بيئة جدبة تدعو إلى العزلة لقسوتها، 
وفي هذه البيئة القاس���ية عاش���ت قبائل »البجة« منذ أقدم 
العصور، فكانت حياتهم تعتمد على اإلبل في سلمهم وحربهم 

وحلّهم وترحالهم.
الفتح اإلسالمي لمصر وأثره في بالد »البجة«:

وردت أول إش���ارة للبجة بعد ظهور اإلسالم في كتاب 

اليعقوبي: تاريخ اليعقوبي، ج 1 / ص 192.  (5(

ابن الوردي: خريدة العجائب، ورقة 50.  (6(

القزويني: آثار البالد، ص 18.  (7(

وبين  عطبرة –  هي األراضي الخصيبة الواقعة بين نهر اتبره –   (8(
النيل األزرق.

المرجع السابق، ص 30 – 31.  (9(

أثر الدعاة والحّجاج والرّحالة المسلمين
 في نشر اإلسالم في بالد »البجة«

)*)  باحث وكاتب سوداني متخّصص في التاريخ اإلسالمي اإلفريقي، 
وعضو هيئة التحرير بمجلة قراءات إفريقية.

خالصات
 إفريقية
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)فتوح الش���ام) للواقدي، حيث ذكر أن���ه »لّما حاصر عمرو 
ب���ن العاص # مدينة بلبيس، وكانت بها أرمانوس���ة ابنة 
المقوقس الحاك���م البيزنطي في مصر، أش���ار أهل الرأي 
على المقوقس أن يرس���ل نجدة بيزنطية إلى مدينة بلبيس 
إلنقاذ ابنته، ثم يطلب مس���اعدة »البجة« وملك النوبة وملك 
البراب���رة لحرب الع���رب وطردهم من مص���ر«)1)، ويمضي 
المصدر مبيناً أن أرس���طوليس حّذر العرب من الطمع في 
مصر ألن البيزنطيين قوة ال يُس���تهان بها، وأنهم ال يحاربون 
وحدهم بل يحارب معهم حلفاؤهم م���ن النوبيين و»البجة«، 
وأخذ أرس���طوليس يطمئن جنوده عن قرب وصول حلفائهم 
م���ن النوبيين و »البجة«)2)، لكن األخبار وردت للملك باندالع 
قتال بين الطرفين )النوبي والبجاوي) مما يعني عدم تمّكنهم 

من إرسال نجدة له.
ولّما اس���تقر الوضع في مصر لعمرو بن العاص # 
تبّين من خالل العهد الذي كتبه للمصريين مشاركة النوبيين 
في القتال م���ع البيزنطيين، وهذا ما حدا بعمرو بن العاص 
أن يشير في هذا العهد إلى النوبيين، وإلى ما أُلزموا به في 
حالة قبولهم االلتزام ببنوده، في حين أنه لم ترد أي إش���ارة 
تخّص »البجة«، بل لم يرد ذكره���م مطلقاً، وفي هذا تفنيد 
للزعم القائل بأن مش���اركة بجاوية قد تّمت بتقديم »1200 
فيل محّملة بالرجال المس���لحين إلى حّكام الصعيد األعلى 
للدفاع عنه ضّد العرب«)3)، فبنود المعاهدة التي وّقعت ألهل 

مصر قد شملت النوبيين ولم تشمل »البجة«.
ويب���دو أن النوبيي���ن، وعلى الرغم م���ن إخضاع مصر 
رس���مياً للحكم اإلسالمي، لم يس���تكينوا بل قاموا بمباغتة 
المس���لمين بالهجوم، ومفاجأتهم بالقتال، فأخذوا يش���ّنون 
غاراتهم المتتالية على جنوب مصر، مسّببين إزعاجاً شديداً 
وإنهاكاً مس���تمراً للحامية اإلسالمية المرابطة هناك، األمر 
الذي جع���ل عمرو بن العاص # يوّجه س���راياها صوب 

بالدهم، لوضع حدٍّ للهجوم النوبي المستمر.

الواقدي: فتوح الشام، ج 2 / ص 30.  (1(

المصدر السابق، ج 2 / ص 39.  (2(

النوبية  الممالك  في  المسيحية  تاريخ  فانتينى:  جيوفانى  عن   (3(
والسودان الحديث، الخرطوم 1978م.

وتنفيذاً لتوجي���ه الخليفة عمر ب���ن الخطاب #)4) 
دخل���ت فرقة منهم بقيادة عقبة بن نافع الفهري أرض النوبة 
سنة 24ه� / 640م، وقاومها النوبيون مقاومة عنيفة، فكانت 

خسارة المسلمين كبيرة في هذه المعركة)5).
ولّما ُع���زل عمرو بن العاص # ع���ن مصر، وتوّلى 
عبدالله بن سعد بن أبي السرح #)6)– واليتها سنة 25ه�، 
س���ّير حملًة قوية تجاه بالد النوبة قادها بنفس���ه)7)، حاصر 
فيها النوبيين في عاصمتهم دنقل���ة)8)، وانتهى األمر بتوقيع 
معاهدة ُعرفت باسم »معاهدة البقط«، وكان ذلك سنة 31ه�، 
ولما فرغ عبدالله بن س���عد من توقيع هذه المعاهدة، وقفل 
راجعاً إل���ى مصر بجنده تجّمعت له أعداد من »البجة« على 
شاطئ النيل، فس���أل عنهم فُذكر له أنهم »ليس لديهم ملك 
يرجع���ون إليه، فهان عليه أمرهم فتركهم، فلم يكن لهم عقد 

وال صلح«)9).
ويحتمل تفس���ير إهمال عبد الله بن أبي السرح للبجة 
عّدة وجوه، منها: أن المس���لمين ل���م يكونوا يطمعون أصاًل 
في فتح بالد النوبة في ه���ذه المرحلة، وإنما كانوا يهدفون 
لصّد النوبيين، وحماية ح���دود مصر الجنوبية من غاراتهم 

ابن عبدالحكم: فتوح مصر، ص 169.  (4(

مكتبة   ،280 ص  البلدان،  فتوح  يحيي):  بن  )أحمد  البالذري   (5(
النهضة المصرية، القاهرة 1956م.

هو عبدالله بن سعد بن الحارث بن حبيب بن جزيمة بن مالك   (6(
قريش الظواهر  بن سهل بن عامر بن لؤي القرشي العامري – 
وليست قريش البطاح –، أخو الخليفة الراشد عثمان بن عفان – 
رضي الله عنه – من الرضاعة، أهدر رسول الله صلى الله عليه 
وسلم دمه فاستجار بعثمان يوم الفتح، فقبل النبي صلى الله عليه 
وسلم ذلك إكراماً لعثمان، وأسلم وحسن إسالمه، وكان من كّتاب 
الله عليه وسلم،  النبي صلى  الوحي، وروى بعض األحاديث عن 
واله عثمان مصر سنة 35ه�، وفتح إفريقية، شهد صّفين، واعتزل 
الفتنة، وقيل لم يشهدها، توّفي بالرملة، وقيل بعسقالن 37ه، وقيل 
بل سنة 59ه في أواخر عهد معاوية بن أبي سفيان – رضي الله 
)محمد بن سعد بن منيع: الطبقات الكبرى، ج 7 / ص  عنه – 
496 - 497، دار صادر، بيروت، 1380ه�، الذهبي: سير أعالم 

النبالء، ج 3 / ص 34، مؤسسة الرسالة، 1981م).

الدمشقي )محمد بن طالب األنصاري): نخبة الدهر في عجائب   (7(
البر والبحر، ص 269، مكتبة المثنى، بغداد )بدون تاريخ).

المقريزي: المواعظ واالعتبار، ج 1 / ص 200.  (8(

المواعظ  )ع��ن  والبجة  النوبة  أخبار  األس��وان��ي:  سليم  اب��ن   (9(
واالعتبار)، ج 1 / ص 194.
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المتكّررة، حيث إن أولوياتهم كانت موجهة في هذه المرحلة 
لتثبي���ت الحكم اإلس���المي الوليد في مص���ر وتأمينه من 
التهدي���دات البيزنطية؛ بدليل أنه لم يك���د يفرغ من توقيع 
االتفاق مع النوبيين حتى عاد إلى مصر للدفاع عن سواحلها، 
واش���تبك بعد فترة وجيزة مع البيزنطيي���ن في معركة ذات 
الصواري المش���هورة)1)، ومن الواضح أيضاً أن البجاويين لم 
يش���ّكلوا خطراً على حدود مصر الجنوبية حتى ذلك الوقت، 
األمر الذي يضطر المسلمين لتسيير حملة مباشرة إليقافه 

أو الحّد منه. 
أثر الدعوة والدعاة في نشر اإلسالم في بالد »البجة«:

اتفق عدد من الباحثين)2) على تقس���يم مس���ار الدعوة 
اإلسالمية في »سودان وادي النيل«)3) إلى ثالثة أطوار رئيسة.
ُعرف الط���ور األول بطور التكوين: وه���ي الفترة التي 
ش���هدت بداية دخول المؤّثرات اإلسالمية للبالد، حيث قام 
بأمر الدعوة ف���ي هذا الطور الدع���اة، والحّجاج، والتّجار، 
والرّحالة، والقبائل العربية التي هاجرت من الجزيرة العربية 
ومن مصر ومن شمال إفريقيا، واستقر بعضها في المناطق 
الس���احلية للبحر األحمر، في حين استقر بعضها اآلخر في 

المنطقة الواقعة حول مجرى نهر النيل جنوبي أسوان.
أما الطور الثاني فق���د ُعرف بطور االزدهار: حيث تّم 
فيه االندماج الكامل بين الدعوة اإلس���المية وبين المؤّثرات 
المحلّية الموجودة، ويتب���ّدى في هذا الطور الطابع المحلي 
للثقافة اإلس���المية، حيث ش���رعت العناصر الوطنية التي 
تحّولت لإلسالم، وتش���ّربت الثقافة اإلسالمية، في تأسيس 
ممالك إس���المية، عملت تلك الممالك بدورها على نش���ر 
اإلسالم، وإشاعة المؤّثرات اإلسالمية، ويتبّدى في حضارتها 

الطبري )محمد بن جرير): تاريخ األمم والملوك، تحقيق محمد   (1(
أبو الفضل إبراهيم، دار سويدان، بيروت، 1967م.

يوسف فضل حسن: الهجرات البشرية وأثرها في نشر اإلسالم،   (2(
ص 20، وجعفر أحمد صديق: انتشار اإلسالم في السودان، ص 

.24

»سودان وادي النيل«: استخدم لفظ السودان على إطالقه تعبيراً   (3(
وراء  فيما  العربية  الهجرات  بلغتها  التي  المساحات  عن  عربياً 
المحيط  من  المنطقة  على  بالتحديد  أي  الكبرى،  الصحراء 
األطلنطي غرباً حتى سواحل البحر األحمر شرقاً، أما مصطلح 
»سودان وادي النيل« فقد أُطلق حديثاً ليشمل المنطقة واألراضي 
حول حوض النيل وروافده جنوب مصر، )صالح الدين الشامي، 

السودان دراسة جغرافية، ص 13، اإلسكندرية 1973م).

وثقافتها وتقاليده���ا المزيج الجديد المؤّل���ف من الثقافة 
اإلسالمية الوافدة، ومن الثقافات المحلّية.

أما الطور الثالث من هذه األطوار فهو ما ُعرف بعصر 
اإلصالح: الذي دخلت الدعوة اإلسالمية فيه في مواجهة مع 
المؤّثرات الثقافية الدخيلة على المجتمعات اإلسالمية، كما 
أخذت في معالجة بعض االنحراف الذي س���اد في أوساط 

تلك المجتمعات.

أمر الخليفة المتوكل بتولية طريق 
الحّج ألحد قواده يؤّكد حرص 

الدولة اإلسالمية على فرض نفوذها 
وحمايتها لرعاياها الموجودين في 

هذه المنطقة

أم���ا الطور ال���ذي يعنينا من هذه األط���وار؛ فهو طور 
التكوين الذي بدأت فيه المؤّثرات اإلسالمية تنتقل إلى بالد 
»البجة« عبر منافذ ش���ّتى؛ أهمها المنفذان الش���رقي عبر 
البحر األحمر من الجزيرة العربية، والشمالي عبر نهر النيل 

من مصر.
ويمكن تقسيم الجهود التي تّمت في هذه المرحلة إلى: 
جهود رسمّية قامت بها الدولة اإلسالمية ممّثلة في الخلفاء 
والوالة وقادة الحمالت العس���كرية، وأخرى غير رسمية قام 

بها الدعاة المتفّرغون.

الجه�د الر�سمية التي قامت بها الدولة االإ�سالمية:
أما بالنسبة للبجة؛ فإنه يمكن استنتاج عدد من العوامل، 
وتصنيفها على اعتبار أنها عوامل مهّمة ساهمت بشكل غير 

مباشر في خدمة الدعوة اإلسالمية، ومن أبرزها ما يأتي:
أوالً: الش���روط الخاص���ة بتأمين الدعوة اإلس���المية 
وحمايته���ا، والتي وردت ضمن االتفاقي���ات التي ُوّقعت مع 

ملوكهم، ومن أهمها ما يأتي:
)أ) إلزام »البجة« بعدم االعتداء على أي مس���لم داخل 

أوطانهم، عربياً كان أم بجاوياً أو غير ذلك)4).

ابن عبدالحكم: فتوح مصر، ص 189.  (4(

خالصات
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)ب) عدم التعرض للدين اإلسالمي أو للقرآن الكريم أو 
للرسول # إال بما ينبغي أن يُذكروا به)1).

)ج) عدم تتبع عورات المس���لمين، وعدم التشهير بهم، 
وداللة غير المسلمين عليهم)2).

)د) عدم االعتداء على أموال المس���لمين ألي س���بب 
كان)3).

)ه�) الس���ماح للمس���لمين بالتجّول في ب���الد »البجة« 
بحسب رغباتهم، وعدم تحديد إقامتهم في حدود معينة)4).

)و) حماية المس���اجد المنتش���رة ف���ي بالدهم، وعدم 
التعرض لها بالهدم أو بغيره)5).

)ز) ع���دم منع »البجة« الذين أس���لموا من إخراج زكاة 
أمواله���م، وعدم الحيلولة بينهم وبي���ن التصّدق متى أرادوا 

ذلك)6).
ثاني���اً: ومن العوامل المهّمة التي س���اهمت في نش���ر 
الدعوة اإلسالمية، وذلك من قبل الخلفاء والحكام: االهتمام 
بطري���ق الحّج���اج القاصد من جنوب مص���ر حتى المواني 
البجاوية الواقعة في س���احل البح���ر األحمر، وقد تّوج هذا 

االهتمام بتولية هذا الطريق ألحد القادة الخبراء به)7). 
ثالثاً: اتخاذ عدد من التدابير األمنية تتمّثل في حماية 
ط���رق القوافل التجارية، حيث مّهدت هذه الطرق وس���ّهلت 
الس���بيل للدعاة الذين وف���دوا لبالد »البج���ة«، كما تمّثلت 
تل���ك التدابير في حماي���ة المدن والمواني الرئيس���ة، إما 
بإقامة الحاميات العس���كرية فيها، وإما بإقامة التحصينات 
واألس���وار، وهذا ما حّقق نوعاً من االس���تقرار في كثير من 

المواعظ  )ع��ن  والبجة  النوبة  أخبار  األس��وان��ي:  سليم  اب��ن   (1(
واالعتبار)، ج 1 / ص 195.

المصدر السابق، ج 1 / ص 195 - 196.  (2(

المصدر السابق، ج 1 / ص 195.  (3(

المصدر السابق، ج 1 / ص 195 - 196.  (4(

المصدر السابق، ج 1 / ص 195 - 196.  (5(

المصدر السابق، ج 1 / ص 195 - 196.  (6(

بيبرس الدوادار: زبدة الفكرة في تاريخ الهجرة، ورقة 181، عن   (7(
مصطفى مسعد: المكتبة السودانية العربية.

تلك المدن والمواني)8).
رابعاً: ش���ّجعت الدول���ة العناصر العربي���ة المختلفة، 
وبخاصة القبائل، على الهجرة لبالد »البجة«، واالس���تقرار 

فيها)9).

ال��ج��ه���د غ��ي��ر ال��ر���س��م��ي��ة ال��ت��ي ق���ام ب��ه��ا ال��دع��اة 
المتفّرغ�ن:

أما بالنس���بة للجهود الت���ي قام بها الدع���اة؛ فيجب 
أوالً تحديد ه���ذه الفئات التي تواف���دت على حمل الدعوة 
اإلسالمية، ومن ثم تحديد أبرز مساهماتهم في هذا المجال.
يَُعد األفراد الذين ش���اركوا في الحمالت العسكرية ثم 
آثروا االستقرار في بالد »البجة« أهم العناصر التي ساهمت 
في نش���ر الدعوة اإلسالمية، خصوصاً أنهم لم يباشروا أداء 
المهّمة إال بعد انتهائهم من مهاّمهم األساس���ية التي جاؤوا 

من أجلها)10).
وثاني هذه الفئات هم الدعاة المتفرغون الذين قدموا 
لبالد »البجة« مع الهج���رات الكبيرة التي وفدت إلى البالد 
من الجزيرة العربية ومن مصر، فاستقرت أعداد كثيرة منهم 
في مناطق مختلفة من بالد »البجة«، كما سكنت أعداد كبيرة 
منهم ف���ي المناطق الخلوية البعيدة ع���ن المدن والعمران، 
وتصاهروا مع البجاويين األمر الذي مّكنهم من تسريب كثير 
من المؤّثرات اإلس���المية إليهم، كما مّكنهم ذلك من تحويل 
أعداد كبيرة منهم لإلسالم، على النحو الذي حدث مع الفرع 
المسّمى »الزنافج«، وهم من أهم القبائل البجاوية التي كانت 

تسكن البادية)11).
أما ثالث ه���ذه العناصر فهم »البجة« الذين أس���رهم 
المسلمون في المعارك السابقة، والذين سيقت أعداد كبيرة 
منهم لمصر خصوصاً، فأس���لم بعضهم وحس���ن إسالمهم، 
وعاد بعضهم لبالد »البجة«، حيث أضحوا يعملون جنباً إلى 
جنب مع تلك العناصر الس���ابقة في نشر الدعوة اإلسالمية 
في وسط أهليهم، ويبدو أن بعضاً من هؤالء هم الذين قاموا 

اإلدريسي: نزهة المشتاق، ص 21.  (8(

األسواني: أخبار النوبة، عن المواعظ واالعتبار، ج 1 / ص 192.  (9(

انظر: الفصل األول: الحمالت الجهادية.  (10(

اليعقوبي: البلدان، ص 124.  (11(
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بترجمة االتفاقيات التي ت���م توقيعها مع ملوك »البجة« إلى 
لغتهم البجاوية)1).

ومما ال ش���ك فيه أنهم قد اس���تفادوا أوالً من الجهود 
والتدابير الرسمّية التي بذلتها الدولة، والتي سبقت اإلشارة 
إليها، كما ساعدهم أيضاً حماسهم الديني، وبساطة شعائر 

اإلسالم ويسرها.

ومن الجه�د الدع�ية له�ؤالء الدعاة:
1 - محاربة الوثنية المنتشرة في بالد »البجة«.

2 - تعريف اإلسالم.
3 - إلزام من أس���لم منهم بأداء الفرائض، ومن أهّمها 

فريضة الصالة.
وقد رّكز الدعاة في هذه المس���ائل بس���بب أنهم كانوا 
يدركون أن غالبية هذه القبائل قبائل وثنية، فهم بذلك أقرب 
إلى اإلس���الم، ألنهم قريبون من الفطرة وإلى تقّبل اإلسالم، 
وقد س���اعد في ذلك أنهم لم يتعرضوا لموجات من التأثير 
الخارج���ي إال في إطار ضّيق مح���دود، يتمّثل في التأثيرين 
النوبي والحبش���ي النصرانيين، ويبدو أن الدعاة قد نجحوا 
إلى حدٍّ كبير في تحقيق هذه الغايات في مرحلة مبّكرة جداً، 
والدليل على ذلك أن شّر »البجة« قد خّف إلى حدٍّ كبير، وقّل 
تعّديه���م على مدن مصر الجنوبية، بل وصل تأّثرهم بالدعاة 
إلى أن بعض الذين كانوا يهاجمون القوافل التجارية بس���بب 
حاجتهم وفقرهم؛ ب���دؤوا يتوّقفون عن مهاجمتها، خصوصاً 
إذا أدركوا أن فيها ش���يخاً أو عالماً أو فقيهاً، وهذا ما جعل 
أصح���اب تلك القوافل من التّج���ار وغيرهم يحرصون على 

اصطحاب الدعاة في قوافلهم ضماناً لسالمة وصولها)2).

�سع�بات واجهت الدع�ة والدعاة:
عل���ى أن تلك النجاحات التي حّققوها لم يكن تحقيقها 
س���هاًل، بس���بب جملة من المصاعب الت���ي كانت تعترض 
طريقه���م، منها طبيع���ة بالد »البجة« نفس���ها، وبُعدها عن 
مراكز الخالفة اإلس���المية المهّمة، والواقع أن طبيعة بالد 
»البجة« كانت بالفعل أحد أبرز العوائق التي واجهتها الدعوة 

ابن سليم األسواني: أخبار النوبة، عن المواعظ واالعتبار، ج 1 /   (1(
ص 196.

القاسم التجيبي: مستفاد الرحلة، ص 208.  (2(

اإلسالمية في المنطقة.
أم���ا ثاني هذه الصعوبات؛ فيتمّثل في الدعم والس���ند 
الروحي الذي ظلّت تقّدمه ممالك النوبة النصرانية، ومملكة 
الحبش���ة النصرانية أيضاً لبعض البجاويين الذين تنّصروا 
بس���بب تأثيره فيهم، وخصوصاً أن النوبيين قد ظلّوا يبذلون 
قص���ارى جهدهم للحيلول���ة بين المس���لمين وأي عالقات 
تربطهم ب� »البجة«، حيث كانوا يدعمون »البجة«، ويس���عون 
لفرض وصايتهم عليهم)3)، ويبدو أن البجاويين أنفس���هم لم 
يكونوا سعداء كثيراً بهذه الوصاية المفروضة عليهم من قبل 
النوبيي���ن أو األحباش أو غيرهم، بدليل أن عالقاتهم بهم لم 
تكن مستقرة في أغلب األحوال والظروف)4)، وهذا ما ظلّت 
تعّبر عنه المصادر التاريخية باستمرار، حيث تذكر أنه »قد 

وقع بين النوبة و »البجة« فتنة واختلفوا«)5).
أما ثالث تلك الصعوبات والمعّوقات التي كانت تعترض 
طريق الدعوة والدعاة، فتتمّثل في عدم استقرار »البجة« في 
أماكن محّددة معلومة حتى تس���هل اإلقامة معهم ودعوتهم، 
حيث كانوا يعيش���ون في ش���كل قبائل وعشائر وأسر، تتوزع 
في طول المنطقة الممتدة من الساحل الغربي للبحر األحمر 

شرقاً حتى مجرى نهر النيل غرباً.
وبالرغم من تلك الصعوبات؛ فإن الدعاة قد تمّكنوا من 
تحقيق عدد كبير من المكاسب للدعوة اإلسالمية وتمكينها 
في بالد »البجة«، حيث تحّولت أعداد كبيرة منهم لإلس���الم 
ف���ي فترة مبكرة، ومما يؤيد هذه الحقيقة التوّس���ع الواضح 
الذي حدث في بناء المس���اجد وانتش���ارها في طول البالد 
وعرضها)6)، كم���ا يبرهن التزام »البج���ة« الذين دخلوا في 
اإلسالم بدفع زكاتهم وإخراج صدقاتهم للفقراء والمحتاجين 
من إخوانهم على المس���توى الرفيع والم���دى البعيد الذي 

وصلت إليه الدعوة اإلسالمية في أوساطهم)7).

المواعظ  )ع��ن  والبجة  النوبة  أخبار  األس��وان��ي:  سليم  اب��ن   (3(
واالعتبار)، ج 1 / ص 191.

الواقدي: فتوح الشام، ص 77.  (4(

المصدر السابق، ص 77.  (5(

ابن سليم األسواني: أخبار النوبة )عن المواعظ واالعتبار)، ج 1   (6(
/ ص 196.

المصدر السابق: ج 1 / ص 196.  (7(
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الحّجاج والرّحالة المسلمون وإسهاماتهم في الدعوة:
لم تكن الجهود التي بذلها الحّجاج والرّحالة في مجال 
نشر الدعوة اإلس���المية تقّل أهمية عن الجهود التي بذلها 
الدعاة في ه���ذا المجال، فبالرغم من أن الحّجاج والرّحالة 
كان���وا ينظرون لبالد »البجة« بعامة، ولموانيها بخاصة، على 
اعتبار أنه���ا تمّثل منطقة أو نقاطاً يعب���رون منها إلى بالد 
الحجاز، فإنهم بذلوا جهوداً كبيرة ساهمت بشكل واضح في 

تحّول »البجة« لإلسالم.

وقد �ساعد في تحقيق تلك الجه�د عدد من الع�امل 
المهّمة، منها ما ياأتي: 

أوالً: األمن الذي بدأت تش���هده تل���ك المناطق نتيجة 
الحمالت القوية التي أُرس���لت لب���الد »البجة«، بدءاً بحملة 
عبيد الله بن الحبحاب في س���نة 105ه�)1)، وانتهاًء بحمالت 

عبد الله بن عبد الحميد العمري سنة 255ه�)2).
ثانياً: االس���تقرار النس���بي الذي طال معظم المنطقة 
الممتدة من نه���ر النيل غرباً حتى س���واحل البحر األحمر 
ش���رقاً، نتيجة لالتفاقيات التي وقعت م���ع ملوك »البجة«، 
والتي تضّمن���ت في بعض بنودها ش���روطاً ألزمت »البجة« 
بعدم التعرض للحّجاج وغيرهم من المس���لمين بأي نوع من 

األذى)3).
ثالث���اً: أمر الخليفة المت���وكل بتولية طريق الحّج ألحد 
قواده يؤّكد حرص الدولة اإلس���المية عل���ى فرض نفوذها 
وحمايتها لرعاياها الموجودين في هذه المنطقة، سواء كان 

هؤالء الرعايا مستقرين أو كانوا عابرين)4).
رابعاً: قرب المسافة بين المواني البجاوية وبين مواني 
الحجاز، وخلّو المناطق الساحلية المتاخمة للمواني البجاوية 

من العوائق الطبيعية، أو قلّتها بتعبير أدق.
ه���ذا، ويمكن تصنيف الجه���ود التي بذله���ا الحّجاج 

والرّحالة إلى جهود مباشرة وأخرى غير مباشرة.

ابن عبدالحكم: فتوح مصر، ص 189.  (1(

البلوي: سيرة أحمد بن طولون، ص 63.  (2(

بن  عبدالله  كتبه  الذي  »العهد   (3( رقم  ملحق  المالحق  انظر:   (3(
الجهم لكنون بن عبد العزيز«.

بيبرس الدوادار: زبدة الفكرة، ورقة 181.  (4(

جه�د الحّجاج والرّحالة المبا�سرة:
فمن جهودهم المباشرة تأثيرهم الواضح في البجاويين 
الذين كانوا يعملون معهم أجراء لحراس���ة القوافل التجارية، 
ذلك أن الم���دة التي يمضيها الحاّج ف���ي الطريق من مدن 
جن���وب مصر حتى مواني »البجة« كانت تصل إلى خمس���ة 
عش���ر يوماً)5)، وه���ذا ما أت���اح الفرصة له���ؤالء الحراس 
البجاويين لالستفادة والتعرف على الحّجاج المسافرين في 

هذه القوافل.
كم���ا أن ذلك قد أت���اح فرصاً كبيرة له���ؤالء الحّجاج 
لدعوة هؤالء الحراس لإلسالم، وخصوصاً أن الحّجاج كانوا 
يدركون أن بعضهم قريب من اإلس���الم بس���بب بقائهم على 
فطرتهم)6)،  فكانوا يدعونهم أحياناً دعوة مباش���رة للدخول 
في اإلس���الم، وأحياناً يعتنقه البجاويون من تلقاء أنفسهم، 

بسبب تأثير الحّجاج غير المباشر فيهم.
على أن أكثر ما اس���تفاده »البجة« بش���كل مباشر من 
الرّحالة والحّج���اج هو ما تحقق للس���اكنين في المدن من 
كس���ب ثقافي وعلمي إّبان إقامة هؤالء الحّجاج في المواني 
البجاوية بانتظار السفر إلى ميناء جدة، حيث كانت تتفاوت 
مدد إقامتهم التي قد تصل أحياناً إلى سنة كاملة في انتظار 
إقالع الس���فن من عيذاب أو من سواكن)7)، ألسباب طبيعية 
تتمّثل في حركة الرياح في غالبه���ا، فكان الحّجاج يعقدون 
حلقات للعلم تتناول في غالبها مسائل الحج والعمرة، فتأّثر 
بها البجاويون كثيراً، خصوص���اً أولئك الذين كانوا يقيمون 
معه���م، وخصوصاً أن بعض ه���ؤالء الحّجاج كان على دراية 

وعلم باألحكام التي تتعلّق بالحّج والعمرة.
ولعل إقبال الحّجاج على الس���فر م���ن مواني »البجة« 
جعل بعضهم يتح���رى عن اإلحرام منها قبل انطالقه، األمر 
الذي وّس���ع من دائرة النقاش والحوار حول هذه المسائل)8)، 
وباإلضافة لنش���اط هذه الحلقات كان بعض الحّجاج الذين 
يطول به���م المقام في مواني »البجة« يق���وم بإمامة الناس 

ابن جبير: الرحلة، ص 69.  (5(

القاسم التجيبي: مستفاد الرحلة، ص 209.  (6(

ابن بطوطة: الرحلة، ص 53، ابن جبير: الرحلة، ص 69.  (7(

القاسم التجيبي: مستفاد الرحلة، ص 209.  (8(
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والصالة بهم، س���واء كانوا من العرب أو من »البجة« الذين 
تحّولوا لإلسالم، ويخطب فيهم ويصلي بهم صالة الجمعة)1)، 
ويس���تمر على هذا النحو إلى أن يحين وقت سفره إلى بالد 
الحجاز)2)، عل���ى أن إمامة الناس في الص���الة على النحو 
الذي ورد لم تكن تتم بمبادرات من هؤالء الحّجاج والرّحالة 
فحس���ب، بل غالباً ما كانت تتم بطلب ورغبة من البجاويين 
والحّجاج أنفس���هم)3)، ب���ل ربما دعا بعض ه���ؤالء الحّجاج 
والرّحال���ة ومن معهم من البجاويين من يرتضون دينه وعلمه 

إلمامتهم والدعاء لهم عند الشّدة والملّمات.
كذلك كان من جهودهم المباشرة في مجال نشر الدعوة 
اإلس���المية في أوساط البجاويين إتاحة الفرصة لمن أسلم 
منهم للحج وأداء المناس���ك في صحبتهم والس���فر معهم، 

وبخاصة »البجة« الذين يعملون في المواني.

االتفاقات بين المسلمين وبين بالد 
»البجة« التي أمكن توقيعها بين 

الطرفين تقف دلياًل شامخًا على روح 
التعايش اإلنساني والديني والثقافي 

الذي كان سائدًا بين الطرفين

 ومهما يكن من أمر؛ فإنه من الواضح أن أهل »البجة« 
بعامة، وأهل عيذاب وس���واكن)4) بخاص���ة، قد عرفوا الحّج 
بوصفه فريضة إسالمية منذ وقت مبّكر، كما عرفوا طريقهم 
إلى المش���اعر المقّدس���ة، وأصبحوا معروفي���ن لدرجة أن 
ُخّصص لهم رواق كان يُعرف برواق أهل س���واكن، وال بد أن 
الحّجاج البجاويين قد اس���تفادوا كثيراً من التقائهم الحّجاج 
اآلخرين القادمين من واليات الدولة اإلس���المية المختلفة، 
األمر ال���ذي مّكنهم من االس���تفادة من العلوم والمس���ائل 

ناصر خسرو: سفرنامة، ص 73.  (1(

المصدر السابق: ص 73.  (2(

خسرو:  وناصر   ،214 ص  الرحلة،  مستفاد  التجيبي:  القاسم   (3(
سفرنامة، ص 73.

ابن الوردي: خريدة العجائب، ورقة 51.  (4(

الفقهي���ة المختلفة التي كان يتداوله���ا الحّجاج، فضاًل عن 
اس���تفادتهم من العلماء والفقهاء الذين كانوا يقيمون حلقات 

الدروس المختلفة في الحرمين الشريفين بمكة والمدينة.

جه�د الحّجاج والرّحالة غير المبا�سرة:
أما المساهمات غير المباش���رة للحّجاج والرّحالة في 
مجال خدمة الدعوة اإلس���المية؛ فإنه���ا تنحصر غالباً في 
توفي���ر المعلومات الضرورية عن أه���م الطرق المؤدية إلى 
المواني البجاوية، والمس���افات الفاصل���ة بين هذه المواني 
وبين مدن جنوب مصر)5)، مع بيان أنسب الوسائل التي تتفق 
مع تلك البيئة، حيث ذكروا أن اإلبل تَُعد أهم وس���يلة تناسب 
المسافرين، بسبب صبرها وقوة تحّملها للعطش، خصوصاً 
ف���ي ظّل ن���درة المياه وقلّ���ة مواردها ف���ي المنطقة، هذا، 
وقد اس���تفادت القبائل العربية كثي���راً من هذه المعلومات، 
فأصبحوا يتخّيرون أنسب اإلبل وأصّحها)6)، وأقصر الطرق 

وأكثرها أمناً للسفر لبالد »البجة«.
كما قّدمت هذه العناصر معلومات أخرى استفادت منها 
القبائل المهاجرة والدعاة وغيره���م، منها ما يتعلق بأماكن 
توّفر المياه الصالحة للش���رب عبر طرق القوافل، وأس���ماء 
أهم اآلبار الموجودة على طول الطريق القاصد من أس���وان 

وقوص على نهر النيل إلى المواني البجاوية للشرب)7).

المخاطر التي واجهها الحّجاج:
إال أنه كثيراً ما كان الحّجاج يتعرضون للمخاطر، والتي 
كان من أش���ّدها الخطر الصادر من بع���ض »البجة« الذين 
كان���وا يُكرون الجمال لهم نظير أجر معلوم متفق عليه، ذلك 
أن بع���ض هؤالء كان يطمع في أكث���ر مما يتم االتفاق عليه، 
»فيسلكون بهم – أي بالمسافرين - غير طريق الماء، فربما 
ذهب أكثرهم عطش���اً، وحصلوا على ما يتخلفه من نفقة أو 

سواها«)8).
ويروي ابن حوقل في هذا الصدد أن بعض »البجة« قد 
قاموا في سنة أربع ومائتين للهجرة بإتاهة عدد من الحّجاج 

المسعودي: مروج الذهب، ج 3 / ص 54 - 55.  (5(

الحميري: الروض المعطار، ص 284.  (6(

الحميري: الروض المعطار، ص 84.  (7(

ابن جبير: الرحلة، ص 69.  (8(
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القادمي���ن من مصر، ثم قاموا بقتلهم إال غالماً صغيراً، بعد 
أن غلبوا رئيس���هم الذي كان يُعرف بمرحب، والذي بّين لهم 
أن هناك عالق���ات ومصالح تربطهم بهؤالء المس���لمين)1)، 
وحّذره���م من مغب���ة فعلهم هذا، إال أنهم ق���د امتنعوا عن 
س���ماع نصحه وتوجيهه، فقاموا بإتاه���ة هؤالء الحّجاج في 
الصحراء حتى ماتوا عطشاً، وقد كانت حّجتهم في ذلك أن 
هؤالء الحّجاج قد يش���ّكلون خطراً عليهم، بس���بب معرفتهم 
بديارهم، ومقارهم ومظاّن مياهه���م)2)، وعلى الرغم من أن 
المس���لمين قد أخذوا بثأر هؤالء الحّجاج من هؤالء »البجة« 
الذين نقضوا االتفاق الموّقع معهم)3)، والذي التزموا فيه بعد 
المساس بالمس���لمين الطارقين والماّرين بديارهم، حّجاجاً 
كانوا أم تّجاراً أو رّحالة أو غير ذلك، فإن هذه الحادثة تشير 
إلى حجم المخاطر الت���ي كان يتعرض لها الحّجاج الماّرين 
بب���الد »البجة«، أم���ا الذين يُقّدر لهم النج���اة من مثل هذه 
المحن؛ فإنه »يصل إلى عيذاب كأنه منش���ر من كفن، ففي 

مناظرهم المستحيلة وهيئاتهم آية للمتوسمين«)4).
وم���ن المخاطر كذلك العوام���ل الطبيعية المتمّثلة في 
الرياح العاتية التي كانت تغّير مس���ار السفن، وتهّدد سيرها 
باألمواج، والش���عاب المعترضة التي تغّير من حركة الموج، 
وتؤدي إلى إغراق السفن بمن فيها في حال االرتطام بها)5)، 
فكان كثير من الحّجاج والمس���افرين يضطرون للعودة مرة 

أخرى لمواني »البجة« بسبب تلك المخاطر)6). 
ويب���دو أن معاناة الحّج���اج م���ن البجاويين أصحاب 
المراكب كان���ت أكبر من معاناتهم م���ن العوامل والظروف 
الطبيعية التي س���بقت اإلش���ارة إليها، والسبب في ذلك أن 
أصحاب المراكب كانوا يس���تغلون حاجة الحّجاج وحرصهم 
على الس���فر إلدراك فريضة الحج، فيبالغ���ون في المبالغ 
التي يطلبونها م���ن الحّجاج والرّحالة نظير نقلهم إلى ميناء 

ابن حوقل: صورة األرض، ص 50.  (1(

المصدر السابق: ص 50.  (2(

المقريزي: المواعظ واالعتبار، ج 1 / ص 196.  (3(

انظر الصفحات التالية: التصاهر بين العرب والبجة.  (4(

ناصر خسرو: سفرنامة، ص 73.  (5(

القاسم التجيبي: مستفاد الرحلة، ص 213.  (6(

جدة، حتى إذا قبضوا الثمن مقّدماً في عيذاب أو س���واكن، 
ش���حنوا المراكب بالحّجاج شحناً لدرجة يصعب فيها للحاّج 
أن يتح���رك أقّل حركة داخل المركب، ويظّل على هذا النحو 
حتى يصل إلى ميناء جدة، ولعل هذه المعاملة هي التي دعت 
بعضهم لوصف هؤالء »البجة« »بأنهم أّمة ال أخالق لهم، وال 

جناح على العنهم«)7).
بيد أن هذه الطباع قد تعّدلت كثيراً عند »البجة« بعد أن 
رسخت أقدامهم في الدين، وأصبحوا دعاة من أبرز دعاته، 
وقادة من أميز ق���واده، بل تفرّدوا ع���ن غيرهم باهتمامهم 
بحفظ كتاب الله تعالى، والعمل على نشر تعاليمه، وتحفيظه 

لصبيانهم ونسائهم بشكل واضح.
خاتمة: 

من خالل الدراس���ة والتحليل؛ يمكن للباحث أن يصل 
إل���ى عدد من النتائج المهّمة المتعلّقة بمس���ار العالقة بين 
المسلمين وبين بالد »البجة«، ومن ذلك أن جملة االتفاقات 
الت���ي أمكن توقيعها بين الطرفين تقف دلياًل ش���امخاً على 
روح التعايش اإلنس���اني والديني والثقافي الذي كان سائداً 
بين الطرفين، وكان أبرز مظاهره حماية البجاويين للمساجد 
التي أنشأها المس���لمون ب�صيحة وهجر وغيرها من المدن 

البجاوية وحفظها.
كما يمكن القول بأن المرونة والس���عة التي تمّيزت بها 
هذه المعاهدات قد جعله���ا تمّثل إطاراً جامعاً مانعاً يحمي 
العالقات بينهما ويصونها، فضاًل عن ذلك؛ فإنها قد عّززت 
مبدأ ع���دم االعتداء والتع���ّدي وحفظ األم���وال واألنفس 
والدماء، كما أن الش���روط والبن���ود المتعلّقة بالمرور الحّر 
لألفراد والبضائع كانت عاماًل مهّماً في عملية التغيير الذي 
حدث في مس���تقبل العالقة بين الطرفين، بل في مستقبل 

المنطقة كلّها.
ويمك���ن القول كذل���ك؛ ب���أن التغيير ال���ذي أحدثته 
االتفاقيات في جملتها لم يتم بش���كل فجائي عّجل بإطاحة 
الكيانات البجاوية جملة واحدة، بل انتظم في عملية تراكمية 
بطئي���ة، أّدت في النهاية إلى انتقال طوعي متدّرج بالمنطقة 

كلها نحو اإلسالم.
والواق���ع أن منهج الدعوة في ب���الد »البجة« قد قام 

ابن جبير: الرحلة، ص 70.  (7(
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أصاًل على مبادئ الس���الم والتعايش واألمان واالعتراف 
باآلخ���ر واحترامه واحترام خصوصيت���ه، فضاًل عن أنها 
وّطدت العالقة بين الطرفين في وقت مبكر، فأمن التّجار، 
وأمن���ت القوافل، وانفتح الباب واس���عاً للهجرة وللحراك 
السكاني، ودخل الجميع في عالقات تزاوج وتصاهر أدى 
لظهور أجيال الموّلدين، فتوافرت بذلك عالقات اجتماعية 
واسعة، مّكنت للثقافة اإلسالمية واللغة العربية في البالد، 
وازدهرت حركة التجارة وحركة المالحة في البحر األحمر، 
وفي منطقة وادي النيل، فنشأت المدن والمراكز والمواني 
النيلية، وانتقلت أعداد م���ن البجاويين إلى مصر للتجارة 
وللعلم، واستوطن بعضهم هناك، وشارك مشاركات كبيرة 
في حركة السياس���ة واالجتماع والعل���م والمعرفة، وأدى 
ذلك إلى بروز عدد غير قليل من العلماء البجاويين الذين 
أصبحوا منارات شامخة في األدب والفقه، وقّدموا بذلك 
مساهمات مقّدرة، ومكسباً وحضوراً معتبراً في بناء معالم 
الحضارة اإلسالمية وتثبيتها، سجلتها لهم مصادر التاريخ 

بأحرف من نور.
ومهم���ا يكن من أم���ر؛ فإنه يمكن القول بأن انتش���ار 
اإلس���الم وامتداد دعوته إلى بالد »البج���ة« ال يختلف في 
مظاه���ره ووس���ائله عّما ج���رى عليه الحال ف���ي كثير من 
البلدان، حيث تم هذا االمتداد نتيجة لجهود كبيرة ومتنوعة، 
منها جهود رس���مية، تمّثلت في الحمالت والسرايا، وأخرى 
غير رس���مية تمّثلت في الوسائل السلمّية، حيث أدى التّجار 

والدعاة والحّجاج وغيرهم أدواراً مقّدرة في هذا الجانب.
وقد تركت تل���ك الجهود مجتمعة آث���اراً مختلفة على 
مستقبل البالد الديني والسياسي واالقتصادي واالجتماعي، 
عل���ى النحو الذي وردت تفصيالته في أثناء البحث، وعطفاً 
على ذل���ك؛ يمكن تحديد عدد من النق���اط واعتبارها أهّم 
النتائج التي خلصت وتوصلت إليها هذه الدراسة، وهي على 

النحو اآلتي:
1 - أن انتش����ار اإلس����الم في بالد »البجة« كان أقوى 
كثي����راً مما هو متعارف عليه في أوس����اط الباحثين، ومما 
اّدعاه بعض المستشرقين الذين رهنوا موضوع انتشاره في 
بالد »البجة« بوجود الممال����ك البجاوية، ورأوا أن الدعوة 
لم تنتش����ر في البالد إال بعد أن زال����ت األنظمة البجاوية 
الحاكمة، ولكن الواقع والنصوص التي تس����ندها الدراسة 

والتحليل أثبت����ت خالف هذا الرأي، كم����ا تؤّكد أن تحّول 
معظم البجاويين لإلس����الم ق����د حدث في ظ����ّل النظام 
البجاوي الحاكم، والدليل على ذلك كثرة وجود المس����اجد 
في المنطقة مع وجود هذه األنظمة، وأداء أعداد كبيرة من 
البجاويين فريضة الح����ج، فضاًل عن إخراجهم صدقاتهم 
وزكواته����م، مما يعني أن الدعوة اإلس����المية ووس����ائلها 
المختلفة لم تنتظر س����قوط هذه الممالك، بل تسربت في 
هدوء، أّدى في النهاية إلى اإلحاطة بهذه األنظمة من عدة 

وجوه، ثم اإلطاحة الكلّية بها. 
2 - وبدراس���ة االتفاقيات الموّقعة مع »البجة« يالحظ 
الباحث مدى حرص والة المس���لمين على حماية المساجد 
وحفظه���ا، إدراكاً منهم ألهميتها وأثرها في نش���ر الدعوة 
اإلسالمية، لذا كانوا يحرصون على تضمين االتفاقيات التي 
وّقعت مع البجاويين وغيرهم ش���روطاً تختص بحماية هذه 

المساجد وحفظها.
3 - أن ع���دم إطاحة المس���لمين بالنظام السياس���ي 
البج���اوي يرجع لعدة أس���باب، أهمها: أن المس���ؤولين في 
الدولة اإلس���المية قد تركوا الفرصة للوس���ائل السلمّية أن 
تؤّدي وظيفتها لما يُتوق���ع أن يترتب على ذلك من تغييرات 
حضارية وسياسية واجتماعية مهّمة لمستقبل المنطقة؛ أكثر 
مما تُحدثه الحمالت والتجريدات العسكرية، وهذا ما حدث 
ف���ي بالد »البجة«، حيث انتهى األمر على النحو الذي توّقعه 

المسؤولون في الدولة اإلسالمية.
4 - أن الجهود الرس���مّية والس���لمّية، بما حّققته من 
اس���تقرار وأمن في المنطقة، قد س���اهمت مساهمة فّعالة 
في نم���و وتطور أوضاع »البج���ة« االقتصادية، ويظهر ذلك 
في تطوير مراكز التعدين، وتنشيط حركة المواني، وتوسيع 
حركة التج���ارة، وازدهار طرق القوافل، وتحس���ين أوضاع 

»البجة« المعيشية.
5 - أف���رز التصاهر الذي تّم بي���ن القبائل العربية 
الوافدة وبين البجاويين جياًل من الموّلدين، هم »البجة« 
المس���تعربون، الذين كان لهم أثر مهم في نشر اإلسالم، 
وفي تغيير مس���ار الب���الد ووجهتها، وذلك بس���بب ما 
يكفله لهم النظام االجتماعي الس���ائد في أوساط قبائل 
»البجة« من توّلي مقاليد السلطة، ووراثة مقاليد الحكم 

في البالد. 

خالصات
 إفريقية


