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الأول  اإفريقية،  قراءات  اإ�صدارات  �صل�صلة  �صمن  كتاَبْين  �صدور  مع  العدد  هذا  يتوافق 
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ال�صت�صراق الأ�صود- تطور ال�صخ�صية الإفريقية(، والثاني بعنوان: )اإفريقيا الم�صتهدفة. 
في  الغربية  الم�صاعدات  والع�صرين.  الحادي  القرن  في  الجديد  الأيديولوجي  ال�صتعمار 

خدمة الأجندة الن�صوية(.
فاإّن هناك خيطًا  الكتاَبْين؛  يت�صّمنه كال  الذي  للطرح  الزمني  التباين  الرغم من  وعلى 

يجمع بينهما، وهو ق�صية الهوية الإفريقية.
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النه�صة الإفريقية، ومحاولتهم لتر�صيخ الهوية الإفريقية، التي �صعى الم�صتعمر، باأدواته 
وعي  وفي  التاريخ  ذاكــرة  من  طم�صها  اإلــى  والع�صكرية،  والإعالمية  والثقافية  الفكرية 

الإن�صان الإفريقي.
المبا�صرة  غير  الخفّية  رق  الطُّ على  الأعين  يفتح  الم�صتهدفة...(  )اإفريقيا  وكتاب 
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الم�صاعدات  بوابة  خالل  من  اإفريقيا،  على  والثقافية  المجتمعية  واأولوياته  الم�صتعمر 

الإن�صانية.
اإّن معركة الهوية هي نف�صها معركة ال�صتقالل التي خا�صها الأفارقة على مدار قرَنْين 
يكملها  اأن  ينبغي  التي  الم�صتقبل  معركة  هي  و�صتظل  الراهنة،  اللحظة  وحتى  الزمان،  من 
اإفريقيا ا�صتقاللها  الجيل الحا�صر، التزامًا بُهوّيته، واعتزازًا بها، ودفاعًا عنها، حتى تنال 

الحقيقي.
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االفتتاحية

القمم اإلفريقية المشتركة مع القوى 
الدولية واإلقليمية.. ودرس التاريخ

من 40 % م����ن ألماس العالم، و20 % من الذهب والكوبالت، 
كم����ا تزخر بكمياٍت معتبرة من الموارد الطبيعية، كما أنها 
ال تزال مس����تورداً للمنتجات والخدم����ات المصنعة وحتى 

المنتجات الغذائية))).
 FDI لذلك؛ فقد ارتفع االس����تثمار األجنبي المباشر
ف����ي قارة إفريقي����ا إلى 46 ملي����ار دوالر أمريكي في عام 
2018م، بزيادٍة قدرها 11% عن العام السابق، وفقاً لتقرير 

االستثمار العالمي الصادر عن األونكتاد لعام 2019م))).
ما من ش����كٍّ في أّن حرص الق����وى االقتصادية على 
مّد جس����ور التعاون، وإقامة شراكات اقتصادية مع الدول 
اإلفريقي����ة، كان ل����ه َدوره اإليجابي في تنوي����ع اختيارات 
الحكوم����ات اإلفريقية، وفي تقوية وضعها في المفاوضات 
مع ش����ركائها التقليديين، والس����يما فرنس����ا وبريطانيا 
والوالي����ات المتحدة، ومع المؤسس����ات المالي����ة الدولية، 

خصوصاً البنك الدولي وصندوق النقد العالمي.
وليس ثّمة ش����كٌّ أيضاً في أّن االنفتاح في العالقات 
مع إفريقي����ا قد أس����هم- وإلى حدٍّ كبي����ر- في تخليص 
هذه األخي����رة من ضغط الحكوم����ات الغربية، ومن نمط 
المش����روطية الذي كان����ت تفرضه عليه����ا للحصول على 

االستثمارات أو على خطوط االقتراض.
بي����د أّن كّل ه����ذا ال يكفي للخلوص إل����ى القول بأّن 
هذه الش����راكات الجديدة ليس����ت مثار انتقادات أو مكمن 
احتقانات. إّن هذه الش����راكات واالس����تثمارات المباشرة؛ 
يمك����ن أن تتمتع بأهميٍة كبيرة في دع����م عمليات التنمية 

االقتصادية؛ لكّن ذلك يتوقف على أمرين:
األجنبية  االس����تثمارية  المش����روعات  نوعي����ة  �أواًل: 

المستهدفة. 

 https://journals.openedition.org/poldev/138  (((

:World Investment Report 2019  (((
https://unctad.org/en/PublicationsLibrary/wir2019_  

 en.pdf

ش����هدت القارة اإلفريقية، خالل العقدين األخيرين، 
انتعاش����اً اقتصادّياً مهّماً، نتيجًة لتحّس����ن بيئة االستثمار، 
حي����ث اهتمت ال����دول اإلفريقية منذ مطلع التس����عينيات 
من القرن العش����رين باإلصالح االقتص����ادي وتهيئة البيئة 
االس����تثمارية المناس����بة، وبدت القارة وكأنها األقدر على 
تحقيق طفراٍت اقتصادية كبيرة في المس����تقبل، لما تزخر 
ب����ه من م����وارد لم تُس����تثمر بعد، هذا األم����ر دَفع القوى 
االقتصادية العالمية إلى البح����ث عن موطئ قدم لها في 

القارة البكر، تستطيع من خالله تحقيق مصالحها.
وفي س����بيل تحقيق ذلك الهدف؛ اس����تخدمت القوى 
العالمية واإلقليمية أس����اليب متنوعة، م����ن أبرزها: عقد 
قمم مش����تركة مع الدول اإلفريقية بهدف تحقيق ش����راكة 
اقتصادي����ة، أو ما يُطلق علي����ه التع����اون الدولي بصيغة 
)1+55(.. فهناك: القّمة »الفرنسية–اإلفريقية« التي تنعقد 
بانتظاٍم منذ أن افتتح الرئيس الفرنس����ي »جورج بومبيدو« 
أول قّم����ة منها في باريس في ش����هر نوفمبر عام 1973م، 
ومنتدى »التعاون الصيني–اإلفريقي« )فوكاك( الذي أُنشئ 
ع����ام 2000م، والقّمة »اإلفريقية-اليابانية« )تيكاد(، والتي 
ُعقدت دورتها السابعة في الفترة من 28 إلى 30 أغسطس 
2019م، واس����تضافتها العاصمة اليابانية طوكيو، والقّمة 
»الهندية–اإلفريقية« التي ُعقدت أول قّمة لها في نيودلهي 
ع����ام 2008م، والقّم����ة »األلمانية–اإلفريقي����ة«، والقمة 
»التركية–اإلفريقية« )تيكا(، والقّمة »اإليرانية–اإلفريقية«، 
ثّم القّمة »الروس����ية-اإلفريقية«، والتي ُعقدت في مدينة 
»سوتش����ي« على البحر األس����ود يوَم����ي 23-24 أكتوبر، 

بمشاركة أكثر من 40 زعيم دولة إفريقية.
المصلح����ة االقتصادي����ة ه����ي المحدّد األساس����ّي 
الس����تراتيجيات هذه القوى العالمية في هذه القمم، فال 
تزال القارة الس����مراء إلى حدٍّ كبير مصدراً للمواد الخام، 
والتي تميل أس����عارها غير المس����تقرة إل����ى االنخفاض، 
فإفريقيا تَُعدُّ منبعاً ومصدراً رئيساً- باإلضافة للطاقة- أو 
أهّم الث����روات، حيث تُنتج 80 % من بالتي����ن العالم، وأكثر 
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ثاني���اً: مدى اس����تفادة االس����تثمار المحلي، من حيث 
التدريب، ونق����ل التكنولوجيا المتطورة، بما ينعكس إيجاباً 
عل����ى االقتصاد الوطني، ويؤدي لزي����ادة حجم الصادرات 
وتقلي����ل ال����واردات، فضاًل ع����ن توفير وظائ����ف جديدة 
للعاطلي����ن، ورفع كفاءة العاملين وتدريبهم، ورفع مس����توى 
األجور، وفتح أس����واٍق جديدة لتبادل السلع والمنتجات مع 

الدول المختلفة. 
وفي ضوء عجز معظم دول القارة اإلفريقية عن توفير 
اس����تثماراٍت محلية لتنمية الموارد الطبيعية بها، وتطوير 
أسواقها المحلية، فإّن هذا األمر يجعلها نهباً لالستثمارات 
األجنبية، التي تكون أحياناً بشروٍط مجحفة، وتهدف فقط 

الستنزاف الموارد الطبيعية بأبخس األثمان. 
ونتيج����ًة لبُعد أغلب هذه االس����تثمارات عن عمليات 
التصنيع للمواد األولية، بما يتسّبب في فقدان االقتصاديات 
اإلفريقية القيمة المضافة لمواردها الطبيعية، لذا نجد أّن 
مخرجات القطاع الصناعي بإفريقيا ال تتعدى نس����بة %2 
من اإلنتاج العالمي، وصادراتها الصناعية تبلغ نس����بة %1 

فقط من إجمالي الصادرات العالمية))). 
وحسب تقرير التنافسية العالمية الصادر عن المنتدى 
االقتص����ادي العالم����ي لعام 2019م؛ ف����إّن إفريقيا جنوب 
الصحراء أقّل المناطق تنافس����يًة في العالم؛ حيث سّجل 
التقري����ر 25 من 34 اقتصاداً تّم تقييمه����ا هذا العام أقّل 
من 50 نقطة. كما حّقق اإلقليم متوس����طاً مقداره )46.3( 
نقطة؛ حيث يَُعدُّ 17 اقتصاداً إفريقّياً من بين  أقّل 20 دولًة 

على مستوى العالم من حيث درجة التنافسية.
الص����ورة الجميل����ة الناصع����ة للمؤتم����رات والقمم، 
الت����ي تعقدها القوى العالمية م����ع إفريقيا، وراءها صورةٌ 
س����تكون قاتمًة إن لم يتدارك األفارقة خطورتها، فمعظم 
االتفاقيات االقتصادية التي تُوّقعها الدول اإلفريقية تزيد 
م����ن مديونيتها بش����كٍل كبير، وهذا ما يثي����ر القلق! فعلى 
سبيل المثال، وبحسب المكتب األمريكي »مبادرة األبحاث 
الصينية-اإلفريقي����ة« التاب����ع لجامعة جون����ز هوبكنز في 
واش����نطن، فإّن الصين أقرضت إفريقيا ما مجموعه 125 

التقرير  اإف��ري��ق��ي��ا،  اإزاء  الع�شرين  مجموعة  ت�����ش��ورات    (((
ال�شتراتيجي العربي عام 7)0)م، مركز الأهرام للدرا�شات 

ال�شيا�شية وال�شتراتيجية، �ص08).

مليار دوالر بين العاَميْن 2000 و2016م))). 
كما تس����مح االتفاقات بزيادة نفوذ ه����ذه القوى في 
البل����دان اإلفريقي����ة، وتجعل من إفريقيا مص����دراً للمواد 
الخام غير المعالجة، وفي بعض الحاالت تُستخدم الموارد 
الطبيعي����ة بما يتجاوز طاقة التجديد، م����ا يكّرر األخطاء 
الس����ابقة للقوى االس����تعمارية في إفريقيا لكن في صوٍر 

جديدة.
لألسف الشديد؛ بعد 50 عاماً من االستقالل ما زالت 
إفريقيا تعتمد إلى حدٍّ كبير على اآلخرين لتحقيق التنمية، 
ولم تتمكن من بناء مش����اريع نهضوي����ة، واالنتقال لمرحلة 
التصنيع ب����دالً من االعتماد على بيع الم����واد الخام، لقد 
تغّير الس����ياق العالمي تغييراً عميقاً خالل هذه السنوات، 
فشهدت الكثير من أقاليم العالم طفرات اقتصادية وتنموية 

كبيرة، فيما ال تزال كثيٌر من دول القارة تراوح مكانها!
الدعوات المتكررة من ِقَبل القوى االقتصادية العالمية 
لحكوم����ات إفريقيا وقادتها، لعقد قمم ومؤتمرات عالمية، 
ليس����ت من باب العمل الخيري، ولكنها تنطلق من س����عي 
تلك القوى إلى تحقيق مصالحه����ا االقتصادية والتجارية 

والعسكرية.
إّن القضي����ة األه����ّم، التي يج����ب أن تحظى باهتمام 
الزعم����اء األفارقة واالتحاد اإلفريق����ي والمجتمع المدني 
اإلفريقي، هي هل دول إفريقيا نفس����ها لديها استراتيجيٌة 

لالعتماد على الذات وتطوير نفسها عبر مواردها؟
لق����د أكدنا مراراً أّن الس����بيل لتحقيق تنمية حقيقية 
في المجتمعات اإلفريقية يبدأ من خالل مش����اريع تنموية، 
تنطلق من واقع البلدان، وطبيعة شعوبها، وحقيقة ظروفها 
واحتياجاتها ومعادالتها االجتماعية، وليس من مش����اريع 
مس����توردة من ثقافاٍت وبيئات مغايرة، ومن خالل التعاون 
والش����راكة فيما بين الدول اإلفريقية، وتطوير المنظمات 
االقتصادي����ة التابع����ة لهم، مث����ل الكوميس����ا، واإلكواس، 
واإليج����اد، وس����يماك، في س����بيل الوصول إل����ى وحدة 

اقتصادية جامعة.
إنه من الجيد أن نستحضر دروس التاريخ، وأن ندرك 
أّن هذا التدافع الغربي والشرقي على القارة ينصّب فقط 

على مصالح هذه الدول بالدرجة األولى! ¶

)))  قمة �شينية اإفريقية في بكين لدعم العالقات القت�شادية 
 https://cutt.us/47Z1C  :بينهما، على الرابط
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إفريقيا في الفكر اليهودي:
قراءة أولية في النص وتداعياته

د. محمد عبد �لكريم �أحمد
باحث م�س�ري - معه�د �لدر��س�ات �لم�س�تقبلية 

بيروت

من �أهّم �لم�س�ائل �لمتعلقة بهذ� �لت�س�ابك لأ�سباٍب 

تاريخية، وكذ� لوف�رة �أدبياتها، كما يمّثل تتبعها 

كتبها موؤرخون ومفكرون يهود، بهدف ا�شتجالء هذه الم�شاألة 
بمراعاة  كبير  التزاٍم  وكذا على  وِج��ّدة،  دّقة  اأكثر  زاوي��ٍة  من 
متعارٍف  روؤى  وفق  المقد�ص  للكتاب  التاريخّي  النقد  منهجية 

عليها م�شيحّيًا ويهودّيًا. 

عال�م يبدو  م�ع  مت�س�ابكًا  �إفريقي�ا  تاري�خ 

وح�س�ار�ته  �لأدن�ى«  »�ل�س�رق 

�لمتعاقبة؛ ولعّل مقاربة �لفكر �ليهودي))) لإفريقيا 

واإن  للغاية،  ف�شفا�ص  نحٍو  على  هنا  الم�شطلح  هذا  ن�شع    (((
يتجاوز  تاريخيٍّ  و�شبٍط  ومو�ّشع  مزيد  نقٍد  اإلى  بحاجٍة  كان 
هذا المقام، واعتمدنا في المقام الأول على ن�شو�ٍص نقدية 
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�إثر�ًء لجدٍل مرغوب حول مدى دّقة تاأ�سي�س �لفكر 

�ليه�ودي لأح�د �أب�رز �أعم�دة �ل�س�تغالل �لغرب�ي 

للق�ارة �لإفريقي�ة– �س�و�ء ب�س�كٍل مبا�س�ر �أو عبر 

و�س�طاء ح�ساريين- منذ �لقرن �لخام�س ع�سر وفق 

�ْرَعنة  تقدي�ر�ٍت متعددة، وهو ما يمكن و�س�فه ب�سَ

تج�ارة �لعبي�د �لأطل�س�ية، وتبريرها بُحج�ة َلْعن 

ن�س�ل حام بن نوح- وف�ق تف�س�ير�ٍت متعاقبة في 

»�إفريقيا«))). 
كما ال يخفى ما يمّثله العنوان من بذرة مشروٍع 
طموح الستكشاف موقع إفريقيا في الفكر اليهودي 
عبر مس����اراٍت بالغ����ة التعقيد والتم����ّدد تاريخّياً؛ 
وتقديم مقاربات استكشافية دون االرتهان بقراءاٍت 
انتقائية أو تفس����يراٍت مس����بقة، وعب����ر االعتماد 
على مصادر أصيلة ووثيقة الصلة وقراءة ش����غوفة 
الس����تجالء جوانب ش����ّتى، لها ارتداداٌت في تاريخ 
القارة اإلفريقية، والس����يما في تاريخ »االستعمار 
األوروبي الحديث«، ونتائجه االقتصادية والسياسية 
والعس����كرية والفكرية، وصوالً إلى َفْهم بنية تصّور 
الفكر اليه����ودي إلفريقيا واألفارق����ة َفْهماً دقيقاً 

وواعياً قدر اإلمكان.
ويمكن تحقي����ق هذه الرؤية من خالل المحاور 

اآلتية. 
العرقية  وال��ه��وي��ة  ال���ت���وراة  اأواًل: 

»ال�سوداء«: التف�سيرات والتداعيات:
إّن الّنص الذي ورد باإلصحاح التاسع في سفر 
التكوين )20-27(، هو ما يطلق عليه »لعنة حام« أو 

»لبني  الملمو�ص  والتفاعل  النت�شار  اأّن  ُكُثٌر  موؤرخون  يقّدر    (((
البحر الأحمر قد  ال�شرق الأدنى وحو�ص  اإ�شرائيل« في عالم 
قبل  الثاني  الأل��ف  في  المتاأخر  البرونزي  الع�شر  خالل  َتّم 
من  لكثيٍر  والمجازي  الرمزي  الجانب  يغّلب  مما  الميالد، 
الن�شو�ص المتعلقة بتاريخ اليهود )حتى بالمعنى الذي يتبّناه 
اليهود عن اأنف�شهم تاريخّيًا)، وانت�شارهم خارج عالم ال�شرق 

الأدنى.  

»األس����طورة الحامية«، حيث جاء فيه: )َوابْتََدأَ نُوٌح 
حاً َوَغَرَس َكْرماً. َوَشِرَب ِمَن الَخْمِر َفَسِكَر  يَُكوُن َفالاَّ
ى َداِخَل ِخَباِئ����ِه. َفَأبَْصَر َحاٌم أَبُو َكنَْعاَن َعْوَرةَ  َوتََعَرّ
َداِء  أَِبيِه َوأَْخَبَر أََخَويِْه َخاِرجاً. َفَأَخَذ َساٌم َويَاِفُث الرِّ
َوَوَضَعاهُ َعلَى أَْكتَاِفِهَما، َوَمَش����َيا ِإلَى الَوَراِء، َوَستََرا 
َعْوَرةَ أَِبيِهَما َوَوْجَهاُهَما ِإلَى الَوَراِء، َفلَْم يُبِْصَرا َعْوَرةَ 
ا اْستَيَْقَظ نُوٌح ِمْن َخْمِرِه َعِلَم َما َفَعَل ِبِه  أَِبيِهَما. َفلَماَّ
ِغيُر. َفَقاَل: َملُْعوٌن َكنَْعان! َعبَْد الَعِبيِد يَُكوُن  ِابْنُُه الصاَّ
بُّ ِإلَُه َساٍم، َولَْيُكْن َكنَْعاُن  ْخَوِتِه. َوَقاَل: ُمَباَرٌك الراَّ إِلِ
َعبْداً لَُهْم. ِلَيْفتَِح اللُه ِلَياِفَث َفَيْس����ُكَن ِفي َمَس����اِكِن 

َساٍم، َولَْيُكْن َكنَْعاُن َعبْداً لَُهْم(.
َل هذا النصُّ مرتكزاً لجدٍل استمر طوال  ش����كاَّ
قرون طويلة حول »لعنة حام«، واس����تحقاق أحفاده 
من الس����ود )األفارقة( اللعن والتعّرض لالستعباد 
من ِقَبل أحف����اد أعمامهم، وهو جدٌل ظّل أس����ير 
التفس����يرات المتضاربة، وبدأت مواجهته بش����كٍل 
مؤّسس����ي– وربما للمّرة األولى- في العام 1870م، 
عندم����ا أُثير في الفاتيكان طل����ب رفع »اللعنة« عن 
أحفاد حام العتباراٍت واقعية، وفي سياق التضييق 

على تجارة العبيد في »العالم الجديد«. 
ويَُع����دُّ هذا الن����صُّ حاكماً لتاري����ٍخ طويل من 
جدل التصّور اليهودي إلفريقيا، س����واء تأييداً؛ أو 
ف����ي محاولٍة لتجريد تفس����يرات النّص من دالالته 
»العنصرية«؛ أو المحاوالت المتقّدمة– ليس سياقها 
هذا المقال- لتوفيق النصوص الكتابية )وفي قلبها 
هذا النّص وما يتعلق بقصة نبّي الله موسى وخروج 
بني إسرائيل من مصر( وجعل »التجربة اليهودية« 
بُرّمتها مثاالً لحركات التحرر اإلفريقية وبناء الدولة 

اإلفريقية بعد االستقالل. 
وش����ّكلت فكرة »لعنة حام« حّيزاً كبيراً من رؤية 
الفكر الدين����ي اليهودي إلفريقي����ا، حيث ُطرحت 
المس����ألة على أُس����ٍس توراتية صريح����ة في فترة 
استرقاق العبيد الس����ود من ِقبَل الغزاة األوروبيين 
نحو »العالم الجديد«، بل وُوظفت لعنة نوح لحام في 
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المجتمع األمريكي في القرن التاسع عشر لتسويغ 
استرقاق البيض للسود)))، باعتباره ظاهرًة مقبولة 

وأخالقية تماماً. 
 The Oxford وقد ورد في العمل الموسوعي
 Companion to the Hebrew Bible
)1993( )في جزٍء كتبه س����تيفن ل. ماكينزي( أنه: 
نظراً ألّن بعض أحفاد حام، والس����يما كوش، كانوا 
س����وداً، فقد ُفّس����رت »لعنة حام« على لون البشرة 
األسود )زنوجي( وسماتها؛ إلسباغ استرقاق وقمع 
الشعب ذي األصول اإلفريقية مسحًة شرعية. وتَّم 
هذا التفسير للمرة األولى في التلمود، واستمر في 
دوائر )يهودية ومسيحية( معّينة))). ورغم ذيوع هذا 
التفسير تاريخياً؛ فإنه واجه نقداً متسّرعاً من ِقَبل 
  ،D.H. Aaron المؤرخ اليهودي ديفيد ه�. آرون
من حيث إنه يتضّمن وجود تجارة عبيد أفارقة سود 
خالل فترة التلمود، في حين أّن تفس����يراٍت يهودية 
كثيرة للكت����اب المقدس، في تواري����خ تتراوح بين 
القرنَيْن الثاني عش����ر والسادس عشر الميالدياَّيْن، 
ال تتضّمن أية إشارات لتجارة عبيد أفارقة)))، وقد 
رّد ماكينزي على مق����ال آرون المفصل )وقع نصُّ 
ماكين����زي في حدود مائتي كلمة فقط، بما يتس����ق 
مع فكرة عمل أكس����فورد المكث����ف، بينما َرّد آرون 
في مقاٍل من نحو 35 صفحة( موّضحاً أنه أش����ار 
إلى التفسيرات المسيحية )وليست اليهودية( التي 
ترى حام أَْس����وَد، وأّن آرون ارتكب أخطاًء سياقية 

 Bingham, Ryan Stuart, Curses and Marks:   (((
 Racial Dispensations and Dispensations of
 Race in Joseph Smith›s Bible Revision and the
 Book of Abraham, Journal of Mormon History ,

 .Vol. 41, No. 3 (July 2015), p. 27

 Aaron, David H. Early Rabbinic Exegesis on   (((
 Noah›s Son Ham and the So-Called ‹Hamitic
 Myth›  Journal of the American Academy of
 .3-Religion, Vol. 63, No. 4 (Winter, 1995), pp.722

)٣)  المرجع ال�شابق ، �ص ٣)7..

كثي����رة في نقده له، ومن بينها طريقة اس����تعراض 
النص����وص التلمودي����ة كما تُفهم من ِقبَ����ل العلماء 
اليهود والمسيحيين، وأنه تجاهل إشاراٍت متفرقًة 
في مصادر يهودية معتبرة، كان أحدثها الموسوعة 
اليهودية الش����هيرة التي ورد بها تفس����ير مباش����ر 
للنّص: »وكان حفيد حام )كوش( أَْسود البشرة عقاباً 
الرتكاب حام ِجماعاً في الس����فينة«، والتي توّضح 
َل  جميعاً التفسير السببي للعنة أحفاد حام، وأنه عواَّ
فقط على رؤية المس����ألة بُرّمتها من منظور فنّياٍت 
أدبية للنّص )أو تعبي����رات مجازية( كمقابل للفهم 
السببي etiological understanding إلشارة 

هذه النصوص للون البشرة))).     
وفي مس����توى آخر من التحلي����ل؛ يرى البعض 
أنه ربما يمك����ن َفْهم قصة لعن كنع����ان في العهد 
القديم))) على نحٍو أفض����ل، كتقليٍد إثنولوجي نتج 
الحقاً عن غزو اإلسرائيلّيين لكنعان )ما يشير إلى 
تّدخل بشري في النّص، أو اختالٍف في زمن النّص 
نفس����ه(، ويبدو أّن مغزى القص����ة وهدفها بوضوح 
هو َوْصم الكنعانّيين وتس����ويغ هيمنة اإلسرائيلّيين 

والفلسطينّيين عليهم))).

 McKenzie, Steven L. Response: The Curse   (((
 of Ham and David H. Aaron, Journal of the
 American Academy of Religion, Vol. 65, No. 1

.185-(Spring, 1997), pp.183

)))  في �شياٍق مقارن؛ اأكد موؤرخون غربيون منذ القرن التا�شع 
الم�شادر  ف��ي  ال����واردة  اللعنات  اأّن  مالحظة  على  ع�شر 
الإغريقية، مثل كرونو�ص على زيو�ص، واأمينتور على فينيك�ص، 
نوح  الكتابي  العبري  الأدب  وفي  هيبوليت�ص،  على  وثي�شيو�ص 
في  تت�شابه   ،Reuben على  ويعقوب  )اأو حام)،  كنعان  على 

كونها لعنة من الأب على ابنه:
 Gevirtz,  Stanley , A Father›s Curse, Mosaic: An  -
 Interdisciplinary Critical Journal, Vol. 2, No. 3,
  .Bible, Myth and Literature (Spring 1969), p.57

 Bassett, Frederick W. Noah›s Nakedness and  (((
 the Curse of Canaan, a Case of Incest? Vetus
 Testamentum, Vol. 21, Fasc. 2 (Apr., 1971),

 .p.232
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كما مضى آخرون يرون أّن الحدث يرتبط دون 
شكٍّ بفعٍل جنس����ّي؛ فإّن هوية المعتدي »وشريكته 
ف����ي الجن����س«، وص����والً إلى معن����ى اصطالحي 
idiomatic لتعبي����ر »َفَأبَْصَر َحاٌم أَبُو َكنَْعاَن َعْوَرةَ 
أَِبيِه« بأن����ه عنى باألصل: أنه جام����ع زوجة أبيه؛ 
مما يُفّس����ر– في رأيهم- مدى الُجرم الذي ارتكبه 
واس����تحق به اللعن، كما أّن ذلك سيفسر سبب لعن 
نوح واحداً فقط من أبناء حام الكثيرين باعتبار أّن 

كنعان كان ثمرة حالة »زنا محارم«))).  
وأثار هذا التفس����ير مزيداً م����ن الجدل طوال 
قروٍن في حقيقة األمر، بينم����ا نالت رؤية أّن فعل 
حام الخاطئ كان مجرد اختالس النظر– حيث إنه 
لم يقم بم����ا هو أكثر من النظ����ر ألبيه وهو عار- 
تأييداً كبيراً بين مفّسري ومؤّرخي العصور القديمة 
والحديثة، واكتسب هذا الموقف قوًة بفضل نزوعها 
للمحافظة، وجنوحها التقليدي لرفض تفس����ير أّي 

شيٍء في النّص على نحٍو غير واضح في كلماته. 
غير أّن نقاد ه����ذه الرؤية ي����رون بَدْورهم أّن 
اختالس النظر ال يقّدم التفسير الكافي للعن حام، 
����ر افتراض  كم����ا أّن هذه اللعنة تتطلّب من الُمفسِّ
وجود تابو ض����ّد الرؤية العارض����ة ألٍب عار، وهو 
أمٌر غير موجود في »العهد الكتابي« أو في أدبيات 
 D. الش����رق األدنى، وعلى حّد قول دونالد ج. ولد
J. Wold؛ فإنه: »على العلماء الذين يقبلون الرؤية 
الَحْرفّية الدفاع عن عادٍة ال نعلم عنها أّي شيء«))). 
وف����ي المقاب����ل؛ هناك تن����اوٌل مه����مٌّ لديفيد 
جولدنب����رج عن لعنة حام، تط����ّرق إلى ربط اللعن 
بمس����ألة الّرق ف����ي إفريقيا في فصلَيْ����ن كاملَيْن، 
ورأى أّن الشواهد تُشير إلى أّن كاتباً أرمينّياً ِلِسْفٍر 

)))  المرجع ال�شابق ، �ص )٣).

 John Sietze Bergsma and Scott Walker Hahn,  (((
 Noah›s Nakedness and the Curse on Canaan
 Journal of Biblical Literature, ,(27-(Genesis 9:20

 .7-Vol.124, No.1 (Spring, 2005), pp.26

دينيٍّ مختلَق بعنوان »كتاب آدم«، في الفترة ما بين 
القرنَيْ����ن الخامس والحادي عش����ر، قد أقدم على 
خطٍأ مبدئي بسوء ترجمته– وهو أمٌر تكّرر في أكثر 
من موضع- لما ورد في التكوين )4: 5( عن قابيل: 
)َفاْغتَاَظ َقاِيين Cain ِجّداً َوَسَقَط َوْجُهُه(، بمعنى 
تحّول وجهه وبشرته إلى اللون األَْسود. وتكّرر هذا 
الخطأ حتى حاز شيوعاً أكبر في أوروبا في القرن 

السابع عشر، وأمريكا في القرن الثامن عشر. 
كما علّق جولدنبرج بإيجاٍز على فرضية جوزيف 
س����ميث وبريجام يونج Brigham Young، أّن 
قابيل قد لُعن بسواد البشرة وأصبح جّداً لألفارقة 
السود، كما تبّنى الكثيرون من أتباع جوزيف سميث 
التقليد الش����عبي البروتستانتي الذي ربط األفارقة 

السود ب�قابيل))). 
وم����ن الواضح أّن جولدنبرج قد س����عى لتفنيد 
هذه التفس����يرات؛ بتأكيده أنه ل����م يجد صلًة بين 
لون البش����رة والّرق ف����ي المص����ادر اليهودية من 
العصر القدي����م حتى العصر العتي����ق المتأخر أو 
في مطلع المس����يحية، ويش����ير في تعّجٍل واضح 
إلى »أّن مراجعة التعليقات تش����ير إلى ظهور كنعان 
كشخص أس����ود البشرة بين المس����لمين )يقصد 
العرب( في القرن الثاني قبل المسيح«، وأّن هناك 
صلًة واضحة بين الس����ود وال����ّرق واللعنة ُوضعت 
الحقاً في القرن الس����ابع للميالد في شبه الجزيرة 
العربية أيضاً، حينما حسب جولدنبرج- في افتئاٍت 
تاريخيٍّ واضح- »أصبح السود يُعرفون بقوٍة كعبيد 
في الشرق األدنى وبعد الغزو اإلسالمي إلفريقيا«. 
واستطرد قائاًل: »إّن اللعنة ظهرت للمرة األولى في 
الغرب المس����يحي في القرن الخامس عشر عندما 

 Adams, Stirling, The Curse of Ham: Race   (٣(
 and Slavery in Early Judaism, Christianity,and
 Islam by David M. Goldenberg; Noah›s Curse:
 The Biblical Justification of AmericanSlavery by
 Stephen R. Haynes, Brigham Young University

 .Studies, Vol. 44, No.1 (2005), p.159



10

قراءات
دينية

  ال�شنة ال�شاد�شة ع�شرة   -   العدد ) 43 (   يناير 2020م  -  جمادى الأولى 1441هـ

بدأت أوروبا في كشف إفريقيا واالتجار في العبيد. 
وعندها عندم����ا انتقلت تجارة العبيد إلى إنجلترا، 
ومنها إلى أمريكا الحق����اً، انتقلت معها فكرة لعنة 
 B. Braude حام«. ويتفق مع سلفه بنيامين برود
في أّن هذه الفكرة بين المس����يحّيين لم تُطّبق على 
نحٍو ش����ائع على السود حتى القرن السادس عشر 
الميالدي، ولم تُطّبق بش����كٍل بالغ االنتشار إال في 
الق����رن الثامن عش����ر، بعد أن كان المس����يحيون 

يصفون بها اليهود وليس السود))).  
للوجود  التاريخية  ال�سياقات  ثانيًا: 
الفكر  ج���دل  اإف��ري��ق��ي��ا:  ف���ي  ال��ي��ه��ودي 

والتجربة:
ش����غلت مس����ألة »إفريقيا« و »اليهود السود« 
و »المس����توطنون« حّيزاً كبي����راً في الفكر اليهودي 
)القائم بش����كٍل أساس����ي على نص����وص الكتاب 
المق����دس(، ويرى البع����ض أّن جمي����ع الحامّيين 
والس����امّيين كانوا ف����ي األصل س����وداً، تثنيًة على 
أّن آباء العبرانيين الثالثة ُهم: إبراهيم وإس����حاق 
ويعقوب )عليهم الس����الم(. وأّن النبي يعقوب كان 
له اثنا عش����ر ابناً، أصبحوا ُهم رؤساء قبائل بني 
إس����رائيل، وأّن النبي إبراهيم لم يكن أبَا الش����عب 
العبري- اإلسرائيلي فحسب، ولكنه كان أبَا الشعب 

العربي أيضاً))).
كما يعّولون على قصة نبي الله يوس����ف )عليه 
الس����الم(، الذي لم يعرفه إخوت����ه أثناء وجودهم 
في مصر، وش����عبها أس����ود، وأنه كان أس����ود مثل 

المصريين. 
ويطرح ويندس����ور ما يعتبره دلياًل على أّن بني 

 Adams, Stirling, The Curse of Ham: Race and  (((
 Slavery in Early Judaism, Christianity,and Islam

.160-by David M. Goldenberg; Op. Cit. pp. 159

 Windsor, Rudolph R. From Babylon to   (((
 Timbuktu: A history of the Ancient Black Races
 including the Black Hebrews, Windsors› Golden

.Series, Chicago, 2003, p.33

إس����رائيل كانوا س����وداً، وهو ما وجده في مواضع 
متفرقة م����ن الكتاب المقدس- من أّن أبناء يعقوب 
وَمن بعدهم من بني إس����رائيل كانوا يتزوجون من 
نس����اء الكنعانيي����ن-: »وإن لم يكن بنو إس����رائيل 
القدامى س����وداً في األصل؛ فإنهم كانوا ليصبحوا 
كذلك بعد االختالط بالكنعانيين رجاالً ونس����اء«، 
كما رأى في اإلش����ارة إلى الجذام الذي يحّول لون 
البش����رة لألبيض دلياًل آخر، مستش����هداً بما كتبه 
 It Began في كتابه H. Wendt هربت ون����دت
in Babel: »تش����ير جميع المؤشرات )الظّنية في 
واقع األمر( إلى أّن آس����يا كانت ه����ي َمْهد الِعْرق 

األَسود«))).
وتركز التصّور اليهودي إلفريقيا- طوال قروٍن 
س����ابقة- على مولد المس����يح في منطقة الوجود 
اليه����ودي الرئيس����ة به����ا، وهي ش����مال إفريقيا، 
وبخاص����ة قرطاج )مع تباين الروايات والش����واهد 
التاريخي����ة ح����ول مثل هذا الوج����ود على أطراف 
الهضبة الحبش����ية(؛ كما ظّل االستيطان اليهودي 
بها مسألة إش����كالية. وأرجعه البعض إلى صالٍت 
قديمة بين اليهود والفينيقيين، وإن لم تتوفر األدلة 
الواضحة على ذل����ك. ورأى آخرون أنه تّم من ِقَبل 
عبيد رومان، أو من أحفاد يهود لجماعاٍت بربرية. 
 H. Z. ورص����د حايي����م زي����ف هيرش����برج
Hirschberg حرك����ة اليهود من ليبيا وبرقة التي 
اس����توطنها اليهود في الق����رن الثاني قبل الميالد. 
مه����م نحو مناطق ازده����اٍر ثقافي واقتصادي  وتقدُّ
)مثل قرطاج( بسبب الظروف االقتصادية الصعبة 

والمناخ المسمم نحو بقاء يهود ليبيا وبرقة))). 
وحس����ب المصادر اليهودية؛ فإن����ه يمكن أن 

)٣)  المرجع ال�شابق ، �ص )٣- )٣.

 Springer, Anthony Joseph, Augustine’s use   (((
 of scripture in his anti-Jewish polemic, Faculty
 of The Southern Baptist Theological Seminary,

.December 1989, p.32
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يكون التأثير العب����ري األّولي على القبائل الزنجية 
الغرب إفريقية قد بدأ م����ع وفود التجار العبريين 
المرافقين للتجارة المصرية، التي ش����قت طريقها 
م����ن النيل إلى ضفاف النيج����ر، دون تجاهل وفود 
تأثيراٍت عبرية من شمال إفريقيا إلى هذه المناطق 

عبر طرٍق صحراوية أخرى. 
ويرج����ع وليامز في تفس����يراته تلك إلى عهد 
الفينيقيين الذين وصلوا إلى س����واحل األطلس����ي 
اإلفريقي����ة، وكذلك الذين اس����توطنوا في قرطاج 
وتوسعوا في أنش����طتهم التجارية بحراً، وربما عبر 
ط����رٍق بّرية م����ن قرطاج نحو غ����رب إفريقيا عبر 
الصح����راء الكبرى، وأّن هذه األنش����طة البّد وقد 
ش����ملت بعض العناصر العبرية. وأنه مع تأس����يس 
 Semiticizing قرطاج، وانتشار التحول السامي
بين القبائل المجاورة، لربما لعب اليهود َدوراً ليس 
صغيراً في هذه العملية، كما أّن غياب النس����اء عن 
مرافق����ة المغامرين من الرجال قاد إلى انتش����ار 
الزواج المختلط م����ن جانب األفراد العبرانيين مع 
عناصر أخ����رى. وقد تال ال����رواد األوائل للوجود 
العب����ري في غرب إفريقيا، حس����ب وليامز، تدفق 
جماع����ات عبري����ة أخ����رى متضّمنة أس����ر كبيرة 
اس����توطنت في قرطاج وبرقة. ومع بروز البطالمة 
في مصر بدأت هذه المراكز اليهودية في اكتساب 
سمة عسكرية وخوض صراعاٍت مع قبائل البربر، 
وإن كان من الصعب تحديد العناصر البربرية التي 

تهودت عن العبريين المستعمرين))).  
وقد كان لليهود في نهاية القرن الثاني للميالد 
وجوٌد ملحوظ وخاصٍّ في قرطاج، في ظّل عالقات 
طّيبة نوعاً ما مع الجماعة المس����يحية بعد تدمير 
القدس– وه����و ما تجلى في اس����تخدامهم مقابر 

 Williams, Joseph J. Hebrewisms of West   (((
 Africa: From Nile to Niger with the Jews, George
.323-Allen & Unwin Ltd, London, 1930,, pp.321

مش����تركة في ذل����ك الوقت. ومع عص����ر المؤلف 
)155-245م(،   Tertullian ترتلي����ان  األمازيغي 
والذي يُع����رف بأبي الالهوت الغرب����ي، بدؤوا في 
مواجهة مناوئين ف����ي قرطاج كما في أنحاء أخرى 

من شمال إفريقيا. 
وهك����ذا؛ فإنن����ا نق����رأ ف����ي عمل����ه األهم: 
 :the Apology Apologeticus )االعت����ذار( 
»إّن جميع َمن ُهم خارج الكنيسة أعداءٌ لها، وخاّصة 
اليهود بحس����ب غيرتهم نحونا«))). وتحّدث ترتليان 
بالتفصيل عن موقف مس����يحيي شمال إفريقيا من 
اليهود: »إننا- المس����يحيين- نقي����م اعتقادنا بربٍّ 
واح����ٍد على تجلّي الرّب نفس����ه في نصوص العهد 
القديم اليه����ودي، التي تُعّد م����ن أقدم النصوص 
في العال����م: نحن نؤمن بالرّب نفس����ه الذي يؤمن 
ب����ه اليهود: لكننا نختلف عنهم في قبولنا ُقدس����ية 

المسيح الناصري«))).
أما عالم البحر األحمر الجنوبي؛ فقد ش����هد 
اهتمام����اً يهودّياً ملفتاً بس����بب عوام����ل جغرافية 
واقتصادية؛ ففي وثيقٍة فري����دة تعود للعام 897م، 
بخصوص ترتيٍب لتس����وية وض����ع اقتصادي معّين 
في اليمن، إش����اراٌت لوضع اليهود في تلك الفترة؛ 
وتتعلق بحماي����ة أراضي »المحميون«، س����واء من 
اليهود أو المس����يحيين في نجران، والتي اشتروها 
من المس����لمين في فترة صعود اإلسالم في اليمن. 
ومن الواض����ح من بقية الوثيقة أّن اليهود لم يعانوا 
من أية سياس����ات تمييزي����ة ضّدهم؛ ما يؤكد عدم 
وج����ود سياس����ات تمييزية ضّد اليه����ود في بقية 
الدول اإلس����المية، على األقّل حتى عهد الخليفة 
العباس����ي المتوكل )847-861م(. ويناقض جوهر 

 Donaldson, Stuart A. Church Life and Thought  (((
 in North Africa A.D. 200, Cambridge University

 .Press, Cambridge, 1909, p.105

)٣)  المرجع ال�شابق ، �ص 08). 
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ه����ذه الوثيقة الرؤية التي قّدمه����ا المؤرخ اليهودي 
-1839( H. Hibshush اليمني حاييم حبشوش

1899م( في دراس����ته عن تاريخ اليهود في اليمن، 
من وجود اضطهاد منتظم لهم في الفترة نفس����ها 
تقريباً))) وربطه بشكٍل تقليدي بين هجرات يهودية 

يمنية إلى الحبشة.
ويب����دو أّن وض����ع اليهود في ش����مالي اليمن 
ووس����طه لم يتدهور إال مع نهاي����ة القرن الحادي 
عش����ر وتصاعد س����لطة األس����رة الحمدانية من 
بني حاتم، ومنذ تلك الفت����رة بدأ اليهود يهاجرون 
بأع����داٍد الفتة إلى عدن وإلى الس����احل اإلفريقي، 
ونش����أ تمركٌز لليهود في هذه المدينة المهمة على 
طريق تجارة الهن����د، كما ترد تفاصيٌل كثيرة لذلك 
في وثائق »الجنيزة«، وبرز ط����وال قرن تقريباً من 
نهاية القرن الحادي عشر إلى العام 1172م سيطرة  
أسرة تجارية يهودية محلية مقيمة في عدن وتحتل 
منصب »كبير التجار«، كان أولهم »يفيت )حس����ن( 
بن بن����ادر« )1097-1132م( الذي ينتمي ألس����رٍة 
فارس����ية)))، على تجارة الهن����د اليهودية. كما رّوج 
 I. M. مؤرخون،  أبرزهم إيزاك مرقس جوس����ت
Jost، لنظرية أّن »الفالش����ا«، أو »بيتا إس����رائيل«، 
احتلوا لفترٍة ما منطقًة على الس����احل الش����رقي 
للبح����ر األحمر، غير أّن هذا التصّور يمكن دحضه 
بسهولٍة، ألنه- على حّد ستوارت دونالدسون- يبدو 
م����ن غير المألوف للغاية عدم وجود معرفة معتبرة 
عنه����م أو ظهورها للضوء بم����رور القرون التي زار 
خاللها رحالٌة ُكثر لمنطقة البحر األحمر. كما يعزز 
من دحض ه����ذه النظرية عدم تحديد موقع محّدد 
على الس����احل الشرقي أو اللغة التي  يُفترض أنهم 

 Tobi, Yosef, The Jews of Yemen: Studies in   (((
 Their History and Culture, Brill, Leiden, 1999,

 .9-pp.38

)))   المرجع ال�شابق ، �ص ٣٩- )). 

كانوا يستخدمونها. كما أشار دونالدسون لمالحظٍة 
ذكية للغاية، وهي أنه إن كان الفالش����ا قد خرجوا 
من مناطق س����احلية فإنه كان الب����ّد لهم من تبايٍن 
جذري في عادات وِحرف هذا الِعرق))) عن السائدة 
بينهم في الحبشة، وهو األمر غير الملموس بالمّرة.  
وبدأ اقتصاد البحر المتوس����ط في النمو في 
القرن التاس����ع الميالدي، بعد نحو ثالثة قرون من 
الركود العام، وس����اهم في ذلك النم����و قيام دولة 
األغالبة في إفريقي����ة )800-909م(، التي احتلت 
صقلي����ة في الع����ام 827م. وأصبح����ت القيروان، 
القريبة من قرطاج، مركزاً لتجارة البحر المتوسط، 
كما تح����ّول االقتصاد المصري بش����كٍل أكبر نحو 
البحر المتوسط في عهد الدولة الطولونية )868-

905م(، وحظ����ي اقتصاد البحر المتوس����ط بدفعٍة 
قوية مع تأس����يس الفاطميين للقاه����رة في العام 
969م، بالتزامن مع تطوراٍت اقتصادية في شمالي 

البحر المتوسط. 
والحظت المص����ادر التاريخية تَركُّز أنش����طة 
الجماعات اليهودية التجاري����ة- في ذلك الوقت- 
في البحر األحمر خالل القرنين التاس����ع والعاشر 
الميالديين. وبرز أهّم اقتباس عن التجارة البحرية 
المنتظمة »لليهود« من البحر األحمر إلى المحيط 
الهندي لدى ابن ُخردذابه )ُكتب في العام 845م( حول 
التجار اليهود المختلف عليهم، والمعروفون باس����م 
العربية  وأنهم يتحدثون   ،Radhanites َذِنّية«  »الراَّ
والفارس����ية واليونانية ولغة الفرنجة واألندلس����ية 
والّسالفية، ويس����افرون من الغرب إلى الشرق بّراً 
وبحراً، ويحملون من الغرب العبيد واإلماء )فتيات 
الرقيق؟( والولدان والسيوف وغيرها. ويُبحرون من 
فرنجا Firanja في البحر الغربي ويرس����ون في 

 Mendelssohn, Sidney, The Jews of Africa,   (٣(
 Especially in the sixteenth and Seventeenth

.Centuries, Kegan Paul, London, 1920. p.21
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الفرما )عبر النيل، قرب السويس(، ويحملون منها 
السلع إلى القلزم )البحر األحمر(، ثم يُبحرون إلى 
البحر الش����رقي من القلزم إلى الجار وجدة، ومنها 

إلى السند والهند والصين))). 
 ،S. D. Goitein وقد أورد شلومو دوف جوتين
ف����ي رصده )الذي يقع في أربعة مجلدات ضخمة( 
لوثائ����ق »الجنيزة«، التي اكتُش����فت ف����ي القاهرة، 
مقتطفات كثيرة تشير لهذه التجارة الثرية في ذلك 
الوقت، واهتمام اليهود بالبحر األحمر وخليج عدن 
وصوالً إلى المحيط الهن����دي، وامتداد تأثيرهم– 
وأغلبهم من أصوٍل عراقي����ة وإيرانية- إلى تجارة 

ساحل شرق إفريقيا))).   
وواجهت اليهودية، حس����ب أدبياتها، في شمال 
إفريقيا أكبر أزماتها في القرن الثاني عشر للميالد 
مع التوسع القوي للموحدين، ولم يجد يهود المدن 
أمامهم من بديٍل غير اله����روب إلى داخل أراضي 

البربر. 
وي����رى وليامز أنه كانت هن����اك »مملكة غانة« 
قبل قرون من انتشار الموحدين، وكانت عبارة عن 
»مملكة يهودية« اس����تمرت لق����رون، وأنه البّد وأن 
لُحكم هذه المملكة تأثي����رات على عادات وتقاليد 

الزنوج في معظم مناطق خليج غينيا))). 
بل ومضى هيرش����برج في مؤلفه الش����هير عن 
تاري����خ اليهود في ش����مال إفريقيا، وال����ذي كتبه 
بالعبرية قبل ترجمته للغ����اٍت أوروبية عديدة، في 
رصد حاالت فردية يهودية عملوا كس����فراء لملوك 
في ش����مال إفريقيا، وخصوصاً ف����ي فاس، معتبراً 
إياه����ا ظاهرًة متماس����كة، مثل يعقوب روس����الس 

 Power, Timothy, the Red Sea from Byzantium  (((
 the American  ,1000-to the Caliphate AD 500

.University in Cairo Press, Cairo, p.213

)))  المرجع ال�شابق ، �ص ٣))- ))).

 Williams, Joseph J. Hebrewisms of West   (٣(
 .Africa, Op. Cit. p.327

Jacob Rosales ال����ذي كان تاج����راً يهودّياً بارزاً 
في فاس، وحافظ على ِصالته مع البرتغاليين بعد 
اس����تقراره في األخيرة في مطلع القرن الس����ادس 
عش����ر)))، الذي ش����هد- على الجان����ب اآلخر من 
العالم المع����روف آنذاك- ب����دء الهيمنة األوروبية 
على المحيط الهندي. وكان س����احل شرق إفريقيا، 
بين الس����احل الكيني ش����ماالً والجزء الجنوبي من 
س����احل تنزانيا جنوباً، عند وصول البرتغاليين في 
مطلع القرن السادس عشر، خاضعاً لسيطرة عدٍد 
م����ن حكام المدن الس����احلية. وفي غضون ما يقل 
عن عش����رة أعوام من ق����دوم البرتغاليين؛ تمكنوا 
الس����يطرة على أهّم مدن وموانئ هذا الس����احل، 
وسواحل ش����به الجزيرة العربية الجنوبية، وأجزاء 

من الخليج »العربي« والهند وغيرها))). 
ومن الملفت لالنتباه مالحظ����ة أّن الجغرافي 
اإلنجلي����زي جون أوجيلب����ي J. Ogilby يذكر في 
عمله حول إفريقيا، المنشور في العام 1670م، أّن 
األحباش أطلقوا على مملكة سامن Samen اسم 
Xionuche )نسبة إلى صهيون(، وأنها بلد؛ لكنها 

مغمورةٌ وخاضعٌة لهيمنة األحباش))).  
كما قّدمت إرس����اليات الجزويت في الحبشة 
معلوماٍت قّيمة عن الظروف االجتماعية للفالش����ا 
في القرنَيْن الس����ادس عش����ر والسابع عشر، ومن 
أه����ّم ه����ذه التقديرات م����ا قّدمه بالث����ازار تاليز  
Balthazar Tallez، خ����الل رحلت����ه إلثيوبيا في 
الع����ام 1654م، وأنه بعد تفّرق اليهود اتجه كثيرون 
منهم لالس����تيطان في ديمب����ي Dembea، حيث 

 Hirschberg, H. Z. A History of the Jews in North  (((
 Africa, Vol. 1, From Antiquity to the Sixteenth

.11-Century, E. J. Brill, Leiden, 1974, pp.410

 Gaube, Heinz, the Ibadis in the Region of the  (((
 Indian Ocean, Section One: East Africa, Georg

.11-Olms Verlag, Zurich, 2013, pp.410

 Mendelssohn, Sidney, The Jews of Africa, Op.  (((
 .4-Cit. pp.23
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عملوا في النسيج أو ُصنع المحاريث، أو غيرها من 
الضروري����ات، باعتبارهم حدادين كبار. كما تحّدث 
عن كون كثير من اليهود غير خاضعين إلمبراطورية 

الحبشة بالمرة))).
أما فيما يخّص رؤية اليهود وَدورهم في تجارة 
العبيد األطلس����ية، من الناحية العملية هذه المّرة،  
 Edict of Expulsion فقد كان مرس����وم الطرد
الصادر في 31 م����ارس 1492م من ِقَبل فرديناند 
وإيزابيال )والذي منح اليهود مهلة أربعة أشهر، إّما 
العتناق المس����يحية وإّما مغادرة إسبانيا خاللها، 
وإال تعرضوا لعقوبة الموت، وأنه عليهم ترك جميع 
ثرواتهم خلفهم، س����واء أموال أو جواهر(. وُقّدر أّن 
أقّل من 25% من اليهود قّرروا اعتناق المس����يحية، 
كما ُقّدر أّن عدد اليهود الذين غادروا إس����بانيا ما 
بي����ن 150-400 ألف يهودي، ذه����ب بعضهم إلى 
البرتغ����ال)))، حيث أقاموا بها حت����ى العام 1496م 
عندما تعرضوا لمذابح وتعميٍد قس����ري. وخرجت 
����فارديم  أغلبية يهود إس����بانيا، الذين ُعرفوا بالسِّ
Sephardim، إلى مناطق اإلمبراطورية العثمانية 
في شمال إفريقيا، حيث رّحب بهم السلطان بايزيد 

 .Beyazit II((( الثاني
وتراجعت تجارة الرقيق بشكٍل كبير في النصف 

)))   المرجع ال�شابق ، �ص ٣)

َدور  وهي  لها،  بالإ�شارة  نكتفي  جدلية،  م�شاألٌة  هنا  تثور    (((
في  البرتغالي  الحتالل  ودع��م  الك�شوف  حركة   في  اليهود 
ر�شد  وف��ق  الهجرة،  ه��ذه  قبل  لعقوٍد  امتّد  وال��ذي  اإفريقيا، 
دكتور  ع�شر  التا�شع  القرن  منت�شف  في  قّدمه  واأ�شيل،  مهم 
م. كاي�شرلنج M. Kayserling، في درا�شٍة ق�شيرة بعنوان: 
 The Portuguese conquests and discoveries with
respect to the Jews، من�شورة في عمٍل مو�شوعي ومهم 

وبارز:
 Benjamin II, J. J. Eight Years in Asia and Africa   -
 from 1846 to 1855, Hanover (published by the

 .Author), 1863, pp.336- 351

 Altabé, David Fintz, The Significance of 1492  (٣(
 to the Jews and Muslims of Spain, Hispania,

.30-Vol. 75, No. 3 (Sep., 1992), pp.729

األول من القرن التاس����ع عش����ر، ووص����ل العدد، 
حس����ب تقديرات عدة مؤرخين، عبر طرق التجارة 
الصحراوية األربعة الرئيس����ة، ف����ي العام 1839م 
)من غرب إفريقيا إلى المغرب، وغدامس، وفزان، 
وبنغازي(، إلى نحو 20 ألف فرد، وهو رقٌم يتضاءل 
عند مقارنته بنفس التجارة عبر المحيط األطلسي، 
والتي بلغت في مطلع القرن التاس����ع عشر نحو 70 
ألف إفريقي، وفي ش����رق إفريقي����ا نحو 30 ألف 
إفريقي سنوّياً في الفترة نفسها تقريباً. وتراجعت 
هذه التج����ارة )الصحراوية، ومن ش����رق إفريقيا 
تحديداً( بشكٍل كبير بعد إلغاء الدولة العثمانية في 
العام 1857م لهذه التج����ارة، بفرمان يُلغي التجارة 
في الزنوج في جميع أنح����اء الممتلكات العثمانية 

باستثناء الحجاز))).
وقد واجهت الرغبة المحدودة العتناق العبيد 
والخ����دم الس����ود لليهودية قدراً كبي����راً من القمع 
����فارديم في العالم األطلس����ي.  م����ن ِقَبل قادة السِّ
وبحلول القرنَيْن الس����ابع عشر والثامن عشر؛ فإّن 
circumcision خت����ان العبي����د الذك����ور )الذي 
كان شائعاً في القرون الوس����طى(، وتحويل جميع 
العبيد العتناق اليهودية، بَدا أمراً غير مرغوٍب فيه 
وغير ُمم����اَرٍس في الجماعات اليهودية في هولندا 
وإنجلترا ومستعمراتهما األمريكية. وأرجع البعض 
تراجع نشر اليهودية في القرن السادس عشر إلى 
الضغوط السياسية والدينية العاّمة ضّد اليهود في 
إنجلترا ومستعمراتها، وكذا َميل الكثير من اليهود 
إلى التثاقف )م����ع الثقافة المس����يحية الغربية(، 
واالبتع����اد عن حي����اة الدولة اليهودية الش����رعية 

 Fisher, Allan G. B. and Fisher, Humphrey   (((
 J. Slavery and Muslim Society in Africa: the
 Institution in Saharan and Sudanic Africa and
 the Trans-Saharan Trade, C. Hurst & Company,

 .1-London, pp.60
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halakhic، خصوصاً في األمريكياَّتَيْن))).  
وكان اليهود حاضرين بقّوٍة في تطّور العالقات 
بي����ن األغلبي����ة من الس����كان المحليي����ن واألقلية 
من المس����تعمرين األوروبيين ف����ي عالم المحيط 
األطلسي. وعلى سبيل المثال: فإّن الوجود اليهودي 
في جزيرة أنتيلين Antillean الهولندية؛ برز في 
����فارديم بين األفارقة  ور الذي لعبه اليهود السِّ ال����داَّ
والبروتستانت البيض، وأغلبهم من الهولنديين، وهو 
َدوٌر وساطّي اشتهر به اليهود في أغلب المستعمرات 
األوروبية في إفريقيا وفي العالم األطلسي. ويمكن 
رؤية هذه الص����الت )خاّصًة في النصف األول من 
القرن العشرين( في المجاالت السياسية والعملية 
واالجتماعية والخيرية، والتي استمرت حتى نهاية 
 Trinta di الستينيات، عندما ضربت اضطرابات
Mei الجزيرة، وتّم اس����تهداف مق����اّر عمل اليهود 
األشكيناز بحسبانهم ضمن الهولنديين األوروبيين، 
وحاول قادةٌ للجماعة اليهودية التدخل لدى قيادات 

االضطرابات لوقفها))). 
اليهودية  ال��روؤي��ة  نقد  تطور  ثالثًا: 

الإفريقيا:
تناولت أعماٌل متنوعة مسألة التصوُّر اليهودي 
إلفريقي����ا واألفارقة، ومن بينه����ا عمل إديث برودر 
 The Black Jews :بعن����وان Edith Bruder
 of Africa: History, Religion, Identity
الذي يضّم ثالثة أقس����ام، أوله����ا عن فترة ما قبل 
التاري����خ، وثانيه����ا »اليهودية الس����وداء: التكوين«؛ 

 Schorsch, Jonathan, Jews and Blacks in   (((
 the Early Modem Mediterranean and Atlantic

 .8-Worlds, Op. Cit. pp.477

 Roitman, Jessica V. Mediating Multiculturalism:  (((
 Jews, Blacks, and Curaçao, 1825–1970 ((in:
 Rauschenbach, Sina and Schorsch, Jonathan,
 editors, The Sephardic Atlantic: Colonial
 Histories and Postcolonial Perspectives),
 Palgrave MacMillan and Springer Nature,

.Switzerland, 2018, pgs.86, 90

وثالثها »إفريقيا، واليهودية« و»اليهود« األفارقة. 
»ب����رودر« روايات  وف���ي �لق�س���م �الأول: صّنفت 
وأس����اطير »وج����ود اليه����ود في إفريقي����ا جنوب 
الصحراء« في مطلع الوجود األوروبي المس����يحي 
في القارة )في تكريٍس متوّقع للمركزية األوروبية(، 
وتعتمد في مقاربتها على نصوص التوراة عن قبائل 
إس����رائيل المفقودة، وقّصة س����ليمان وسبأ، وإرث 
الكوشيين؛ ثم معالجة إثيوبيا وإفريقيا بشكٍل أكبر. 
�أم���ا ف���ي �لق�س���م �لثان���ي: فتنظر »ب����رودر« فيما 
 blackness تس����ميه »تفاعالت« بين الس����ودانية
و»اليهودية« )في تكريٍس لثنائية الش����عب اليهودي 
العري����ق والش����عب اإلفريقي البُدائ����ي(، وتناقش 
ُسبل تعّرض الس����كان المحليين في أنحاء إفريقيا 
ألفكار اليهودية، ودمجها في قصصهم وتصوراتهم 

الجماعية عن الذات. 
�أما في �لق�س���م �لثالث: فتناقش »برودر« الوجود 
اليه����ودي والس����امي الفعلي ف����ي إفريقيا جنوب 

الصحراء؛ عبر مناقشة وجود جماعات معّينة))). 
وعمل تودور بارفيت Tudor Parfitt بعنوان 
 Black Jews in Africa and the Americas
)2013(، ويتناول نف����س موضوعات برودر تقريباً، 
والسيما مسألة قبائل إسرائيل المفقودة؛ كموضوٍع 
محوري في البناء األيديولوجي البريطاني واألوروبي 
عند االستعمار. ويعرض بارفيت لنظرياٍت مختلفة 
عن الفرضيات الحامية الت����ي تجعل األفارقة من 

نسل حام))). 
تزايدت الدراس����ات في العقود األخيرة، التي 
وضعها مؤرخون يهود )أغلبه����م أمريكيون(، حول 
مس����ألة مواقف اليهود والحاخامات من الشعوب 

 Rettschneider, Marla, African Jewishness in   (٣(
 the European Christian Imaginary, The Journal
 of Religion , Vol. 95, No. 1 (January 2015),

.p.110

)))   المرجع ال�شابق ، �ص ))).
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الس����وداء، خصوصاً في نهاية القرن التاسع عشر 
ومطلع القرن العشرين، وكذا التفاعالت بين السود 
واليهود. وكان أبرزها كتاب للمؤرخ اليهودي برترام 
واالس كورن Bertram Wallace Korn، الذي 
تن����اول هذه العالق����ات في الفترة الس����ابقة على 
الحرب األهلية األمريكية، وش����مل عدة دراس����ات 
عن العالقات »اليهودية- السوداء« في فترة ما قبل 

التحرير في العالم األطلسي.  
وأرجع بعض الباحثين هذا التحفظ »اليهودي« 
في تناول المسألة: إلى التخوُّف من مواجهة اليهود 
ك����وكالء تاريخيين نش����يطين لجماعٍة مهيمنة على 
جماع����اٍت تابع����ة، ومن جهة أخ����رى التحفظ في 
التخلّ����ي عن وجهة نظر المركزي����ة األوروبية حول 

التاريخ اليهودي))). 
ويرى جوزي����ف وليام����ز، بعد رص����ٍد مطّول 
لكتاباٍت متعددة للرحالة األوروبيين تناولت مسألة 
اليهود ف����ي إفريقيا منذ مطل����ع العصر الحديث، 
وتحفظاته على بعضها وفق مالحظٍة أولية- عززها 
البروفيس����ور بيتارد Pittard-، وهي: حرص كثيٍر 
ل في إنجاز رواياتهم عن إفريقيا  منهم عل����ى التعجُّ
ومحاول����ة اإلتيان بجديد، إل����ى جانب كون عدد ال 
ِلين بشكٍل كاف للكتابة  يس����تهان به منهم غير مؤهاَّ
عن المجتمعات اإلفريقي����ة بدّقٍة أعمق من رصد 
المظاهر الملحوظ����ة بالعين المج����ردة؛ يرى أنه 
كانت هناك بال ش����ك موجٌة أو ربما عدة موجات 
من التأثير العبري قد وصلت إلى إفريقيا الزنجية، 
تركت آث����اراً ال تخطئها العين بين قبائل متنوعة ال 
تزال ماثل����ًة حتى يومنا هذا. وض����رب مثاالً على 
ذلك بعناص����ر ثقافية بين األش����انتي مثل عقيدة 
Ob؛ والرقصات الدينية؛ واستخدام كلمة »آمين«؛ 

 Schorsch, Jonathan, Jews and Blacks in   (((
 the Early Modem Mediterranean and Atlantic
 University of California,  ,1800-Worlds, 1450

.1-Berkeley, 2000, pp.30

والنظ����ام األبوي؛ والرمزية الموازية للس����لطة في 
المقعد المجرد stool والكرس����ي؛ وزواج األقارب 
والس����يما أبناء العمومة؛ وبس����اطة طقس الزواج؛ 
وعدم اشتراط الطهارة بعد والدة الطفل؛ والكلمات 
المس����تعارة لدى األشانتي والتي تبدو بوضوح ذات 

أصل عبري))).  
ويمكن إجم����ال التصور اليهودي إلفريقيا فيما 
 ،S. Schwarzchild رآه ستيفن شوارتزتش����ليلد
صاحب اإلس����هام البارز فيما يُعرف باالش����تراكية 
الدينية وربطها بالمش����روع اليه����ودي، أّن األخالق 
اليهودية تحّتم مس����ؤولية اليه����ود األمريكيين عن 
يهود إفريقيا وآسيا، وأّن شعب إسرائيل تّم اختياره 
كأداٍة محددة، ليقود مسؤوليات »غير مفروضة على 
اآلخرين«؛ ومن ثَّم فإّن الس����ود وبقية المجموعات 
المقه����ورة على ص����واٍب تماماً؛ عندم����ا يتوقعون 
مس����تويات س����لوك أرقى بكثيٍر من اليهود مقارنًة 

بغيرهم))).  
التوفيق  بين  اإفريقية:  ردود  راب��ع��ًا: 

والتفنيد
ثّم����ة إش����اراٌت ضروري����ة لواق����ع التأثيرات 
اليهودية– سواء الحقيقية أم المدعاة- في إفريقيا 
لضبط سياق االستجابة اإلفريقية لهذه التأثيرات 

وتأويالتها. 
وعلى س����بيل المثال: فقد رأى جوزيف ويليامز 
في إحدى الخالص����ات المتعجلة، والتي تقوم على 
قراءٍة بالغة التبس����يط واالنتقائي����ة لعمليات تطور 
تاريخي طويلة ومعق����دة، أنه ثّمة تأثيٌر عبري قوى 
عل����ى القبائل الزنجية في غرب إفريقيا التي كانت 

 Williams, Joseph J. Hebrewisms of West   (((
320-Africa. Op. Cit. pp.319

 Elliot Ashley Ratzman, At the Common Altar:  (٣(
Political Messianism, Practical Ethics & Post-

 War Jewish Thought, Princeton University,
.September 2009, p.130
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خاضع����ًة لفترات لمملكة غانة. لكّن اإلس����الم، أو 
المحمدي����ة Muhammedanism، كم����ا ينّص 
وليامز، اس����توعب أغلب ه����ذه القبائل الحقاً، كما 
ف����رض عليهم ثقافته الخاّصة الت����ي تَُعدُّ في كثيٍر 
 depreciated form من جوانبها صورًة متدّنيًة
م����ن اليهودية، للدرجة التي أصب����ح ال يمكن معها 
ممكن����اً تلمُّس االختالف بين ما هو يهودي عّما هو 

»محمدي«))).
وفيما يتقاطع مع هذه الرؤية؛ أشارت مصادر 
تاريخي����ة، مثل المخطوط����ات العربية المدونة في 
التي قام  كوماس����ي مطلع القرن التاسع عش����ر– 
باس����تقرائها الم����ؤرخ اليهودي نحميا ليفتس����يون 
Nehemia Levtzion- والتي تؤرخ لعقوٍد وربما 
قروٍن س����ابقة، إلى أّن مس����لمي كوماس����ي )مركز 
األش����انتي( قد وفدوا تدريجّياً من مناطق شمالية، 
 Dagomba وداجومب����ا Gonja مث����ل جونج����ا
ومابروسي Maprusi، مما يمكن معه وضع تاريخ 
اإلسالم وسط األشانتي في س����ياٍق إقليميٍّ أوسع 
نطاقاً، وفي الوقت نفس����ه دمج األدل����ة الوثائقية 
المعاصرة في دراس����ٍة تاريخي����ة مقارنة، بعد أن 
كانت الرواية الش����فهية وحدها هي المتوفرة، على 
النقيض من التجربة اليهودية »المزعومة« في جلّها. 
كما تعزز هذه المادة الوثائقية حقيقة أّن مس����لمي 
كوماس����ي كانت لديهم مصالح تجارية وسياس����ية، 
حي����ث كانوا ممثلي����ن لجونجا وداجومب����ا )اللتين 
attributaries لكوماسي(،  كانتَا تُقّدمان مكوساً 
كما لوحظ أّن الش����خصيات المسلمة الرئيسة في 
كوماس����ي، المندمجة في المجتمع األكبر والذين 
كانوا يحضرون Asantehene، كانوا في األصل 
مندمجين في الحياة السياسية واالجتماعية األكبر 

 Williams, Joseph J. Hebrewisms of West   (((
 Africa: From Nile to Niger with the Jews, George

 .Allen & Unwin Ltd, London, 1930, p.328

في الدول والممالك الداخلية))).  
والحظ عدٌد من األسرى األوروبيين في مملكة 
األش����انتي، في فترة ما قبل 1874م، االس����تخدام 
الموّس����ع لبعض عادات المسلمين amultes من 
ِقَبل األش����انتي في جميع مناح����ي الحياة، وأنهم 
قابلوا مسلمين يعيش����ون في المملكة. كما أشارت 
رواياٌت س����ّجلها أوروبيون إلى االعتماد الكبير على 
المس����لمين في العالج وبعض الممارسات الشعبية  
divination، وcharms. كما سّجلت مخطوطٌة 
هوساوية إرسال ملك األشانتي Asantene، قبل 
هجوم البريطانيين في العام 1874م، إلى س����الجة 
Salaga، إلرسال »معلّم« للصالة من أجله لتحقيق 

النصر))). 
وعلى خلفية هذا االحت����كاك الفعلي والتصوُّر 
اليه����ودي لوجود تأثيرات يهودي����ة عميقة وممتدة 
تاريخّياً في غرب إفريقي����ا، خرجت ردوٌد إفريقية 
متباينة، ال يتس����ع لها المجال هنا، لكن نشير إلى 
 E. مثالَيْ����ن بارزين، وُهم����ا إدوارد ويلموت باليدن

Wilmot Blyden، والشيخ أنتاديوب. 
فقد كان����ت لباليدن تجربٌة ممت����دة في تناول 
المس����ألة الِعرقية، تطورت في أواخ����ر أيامه إلى 
إعالء ش����أن الِعرق الزنجي والشخصية اإلفريقية؛ 
وُقّدمت مؤخراً ق����راءات مهّمة لفكره، منها ما قام 
به ف. و. موديمبي V. Y. Mudimbe من إعادة 
قراءة ألعمال باليدن )السيما ما يتعلّق بفكرة »لعنة 
حام«( وفق أف����كاٍر حداثية عن القوة والمعرفة كما 
طرحها ميشيل فوكو M. Foucault، بالتأكيد على 
أّن باليدن لم يس����ع »لتصويب« مسألة الِعرق، ألنه 
كان يصّحح خطًأ من خارج حدود هذا الخطاب، بل 

 Levtzion, Nehemia, Muslims and Chiefs in   (((
 West Africa: A study of Islam in the Middle Volta
 Basin in the Pre-Colonial Period, The Clarendon

 .2-Press, Oxford, 1968, pp.181

)٣)  المرجع ال�شابق ، �ص )8)- )8).



18

قراءات
دينية

  ال�شنة ال�شاد�شة ع�شرة   -   العدد ) 43 (   يناير 2020م  -  جمادى الأولى 1441هـ

إّن impetus فكر باليدن يأتي من دين اإلفريقي 
وعلمه ومعرفته بذات����ه في ذلك الوقت، وليس من 
الحركات الفلسفية الذائعة في أوروبا في عصره. 
وعلى سبيل المثال: فإّن أسطورة األصل »الحامي« 
لألفارقة كانت حقيقًة بالنس����بة له، ليس من زاوية 
القراءة األوروبية التي رأت في المس����ألة تش����ريعاً 
الس����ترقاق الزنجي لألبد، لكن بمعنى أّن دعاويها 
its contentions ُوج����دت في الكتاب المقدس، 
وهو الوثيقة التي تمّثل لباليدن معادل إنس����انيته. 
وهكذا فقد رأى باليدن في العام 1863م أّن »الرق، 
وليس لعنة ن����وح، كان incubus ال����ذي قلّل من 
شأن اإلنسان األَس����ود في ميزان الحضارة في أّي 

مكان«))).  
ولم تكن أفكار ديفيد ووكر D. Walker، التي 
طرحه����ا في العام 1829م، األول����ى من نوعها في 
العالم الغربي والساعية لربط األمريكيين األفارقة 
بقدماء المصريون أو أهل كيميت Kemites، فقد 
اقتف����ى »ووكر« أثر معلّمه المحترم ريتش����ارد ألين 
Rev. R. Allen، الذي رأى في العام 1794م– مع 
زميله أبسالوم جونز Absalom Jones- أنه ثّمة 
قبوٌل في التقاليد اليهودية واإلسالمية في العصور 
الوس����طى لربط األفارقة ب�»لعنة حام«. كما أشار 
األمير ساندرز، وهو أمريكي إفريقي هاجر وأصبح 
مواطناً بهايتي، في العام 1816م، إلى أّن المصريين 
واإلثيوبيين ُهم أسالفنا، مقتدياً بَدوره بالفيلسوف 
 ،P. V. Vastey الهايتي البارز ب. ف. فاس����تي
الذي ربط النضال العالمي للشعوب اإلفريقية من 

أجل التحرر بحضارات إفريقيا القديمة))). 

 Echeruo, Michael J. C. Edward W. Blyden, W.  (((
 E. B. Du Bois, and the ‹Color Complex›, The
 Journal of Modern African Studies, Vol.30, No.4

 .(Dec., 1992), p.673

 Carruthers, Jacob H. Outside Academia:   (((
 Bernal›s Critique of Black Champions of Ancient
 Egypt , Journal of Black Studies, Vol.22, No.4

وبس����بب االمتزاج الِعرقي خالل ازدهار تجارة 
العبيد األطلس����ية؛ اعتق����د كثي����رون أّن األفارقة 
أصبحوا بالتدريج ذوي بش����رة أفتح. ونقل العلماء 
الغربيون نظرة المركزية األوروبية هذه للسود إلى 
إفريقيا، واّدعوا- على نحٍو خاطئ- أّن أّي إفريقيٍّ 
ذي بش����رة فاتحة أو مالمح دقيقة وش����عٍر جميٍل 
البّد وأنه نتاُج اختالٍط ِعرقي بين البيض والسود، 
وتلك هي الرؤية التي قادت إلى أصل األس����طورة 

»الحامية«))). 
وش����ّكلت فقرات س����فر التكوين المش����ار لها 
تحدّي����اً فكرّياً بالغ الخصوصي����ة إلدوارد باليدن، 
خصوصاً أنه جرى اقتباس����ها على نطاٍق واسع في 
القرنَيْن الثامن عشر والتاسع عشر من ِقَبل مؤيدي 
االسترقاق، كما استخدمها عنصريون ُكثر إلظهار 
أّن الس����ود ملعونون بمقتضى مش����يئٍة إلهية، وأّن 

استعبادهم هو إرادة الله. 
ورأى بالي����دن أنه على الرغم من أّن كنعان هو 
ابُن حام، كما هو حال كوش )»األسود«( أيضاً، فإّن 
الفرضية العنصرية بأّن كنعان يعني »الس����ود«؛ ال 
تملك أساساً في هذه الفقرة أو غيرها من نصوص 
العه����د القديم، وأّن االقتباس دعماً للعبودية– وفق 
باليدن- يقوم على تشويٍه واضح لنّص وروح الكتاب 

المقدس))).  
كما رأى باليدن، الذي أرجع البعض أصوله إلى 
»يهود اإليبو« بش����رقي نيجيريا الحالية، أّن اليهود 
ف����ي تاريخهم المبكر )دون تحدي����د فترة تاريخية 
واضح����ة( كانوا أكث����ر ارتباطاً بإفريقي����ا وبالِعرق 

.460-(Jun., 1992), pp.459

 Winters, Clyde Ahmad, Afrocentrism: A Valid   (٣(
 Frame of Reference, Journal of Black Studies,

.Vol.25, No.2 (Dec., 1994), p.182

 Neuberger, Benyamin, Early African   (((
 Nationalism, Judaism and Zionism: Edward
 Wilmot Blyden, Jewish Social Studies, Vol.47,

 .No.2 (Spring, 1985), p.158
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الزنجي من أية بالد أخرى، وأّن الحضارة الحديثة 
لها جذورها التاريخية في االتصاالت المبكرة بين 
اليهود واألفارقة: »إّن الحضارة التي نفخر بها قد 
وصلت للغرب من ِقَبل اإلغري����ق والرومان، الذين 
تأثروا بَدورهم بقّوة باليهود، ومن أين حصل اليهود 
على ثقافتهم وحضارتهم؟ لقد استَقوها من إثيوبيا 
ومص����ر، وباختصاٍر من إفريقي����ا«، ويكرر باليدن 
رواية أّن إبراهيم ]عليه الس����الم[ سعى للجوء إلى 
إفريقيا، كما فعل يعقوب ]عليه السالم[ وأبنائه))).

أما الش����يخ أنتا ديوب؛ فقد اتجه في مس����اٍر 
آخ����ر، يمكن وصفه بوضع التأثي����ر اليهودي برّمته 
في سياق الحضارة السوداء األوسع، بحيث يصبح 
األول مجرد رافٍد صغير داخل الحضارة المصرية، 
وأنه اس����تلهم الكثير من تجربة اليهود داخل مصر، 

وليس العكس. 
وفيم����ا بين طرَف����ي النقيض؛ جّس����د الكاتب 
 A. Biyidi الكاميروني ألكس����ندر بيي����دي أواال
 Mongo المعروف باس����م مونجو بيتي ،Awala
Beti، اس����تيعاباً نقدّياً إفريقّياً لفكرة »لعنة حام« 
و»الحقائق التاريخية« المترتبة عليها، والتي تربط 
الس����ود بالفش����ل. وتجلّى ذلك في نقده لنس����خة 
 Abbot الكت����اب المقدس الموجزة الت����ي أعدها
Narcisse Cruchet  في العام 1891م، وبخاّصٍة 
عرضه����ا للعنة حام، وتوّجه أبن����اء نوح– وفق هذه 
النسخة التعليمية- بعد انحس����ار الطوفان، حيث 
توّجه س����ام إلى أقاليم آسيا المختلفة، بينما اتجه 
حام إلى إفريقيا، واتجه أحفاد يافث إلى أوروبا))). 
ووّجه أواال نقداً لهذه النسخة من الكتاب المقدس 

 Neuberger, Benyamin, Early African   (((
 Nationalism, Judaism and Zionism, Op. Cit.

.9-pp.158

 Mbiafu, Edmond Mfaboum and Mitsch, R. H.,  (((
 Mongo Beti and the «Curse» of Ham: Myth and
 History in Africa, Research in African Literatures,

.10-Vol. 33, No. 2 (Summer, 2002), pp.9

الت����ي تُمّوه على النّص الكتاب����ي األصلي )الذي لم 
يرد فيه أّي ذكر ألوروبا وإفريقيا(؛ من أجل توظيف 
اللعن����ة التي ُصّبت على كنع����ان بجعل إفريقيا بلد 
الحاميين؛ مما يُكس����ب مسألة »مصير« االسترقاق 
لشعوب إفريقيا شرعيًة مستمرة. وال شك؛ فإّن هذا 
التفسير ظّل، على األقّل حتى العام 1870م، عندما 
طالبت كلية المبشرين )الدعاة( بمجلس الفاتيكان 
التماساً لرفع »لعنة نوح« عن الرق الواقع على عاتق 
األفارقة التعس����اء، يمّثل أحد أعمدة تجارة الرقيق 

والدعاية االستعمارية))). 
ختامًا:

لم يكن دون مردود ملح����وظ التصوُّر اليهودي 
إلفريقي����ا على عدد من أب����رز رواد تطوير »الفكر 
اإلفريقي« في القرنَيْن التاس����ع عش����ر والعشرين، 
والسيما إدوارد باليدن وأفريكانوس هورتون اللذين 
انتسَبا لإليبو Igbo، الذين وصفهم المبشر ج. س. 
 Niger من إرسالية النيجر( J. C. Taylor تايلور
Mission(، في رصده مطلع القرن التاسع عشر، 
بأّن »دين اإليب����و Eboes هو اليهودية«؛ وإن عّدل 
تايل����ور مالحظته الحقاً باإلش����ارة إل����ى أّن هذه 
اليهودية كانت »مختلط����ة مع العديد من الطقوس 
واالحتفاالت الوثني����ة«)))، كما أّن هذا التأثير امتّد 
إلى رواد الح����ركات القومية اإلفريقية في النصف 
األول من القرن العشرين، وتبلور في مساعي »دولة 
إسرائيل« في ترويج نموذجها ك�»دولة تحررية« لدى 

دول إفريقيا وبقية دول العالم الثالث ¶

)٣)  المرجع ال�شابق ، �ص 0).

 Echeruo, Michael J. C. Edward W. Blyden,   (((
 «The Jewish Question,» and the diaspora
 Theory and Practice, Journal of Black Studies,

 .Vol.40, No.4 (MARCH 2010), p.546
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إسهام كتب التراجم المغربية في
كتابة تاريخ مملكة سنغاي

�أ. عبد �لرحمن خليفة جالو
باحث في �لتاريخ و�لدر��سات �لإفريقية - مالي

�قت�س�تها طبيعة �لجيرة و�لعامل �لّدينّي �لم�سترك 

و�لحاج�ة �لبيولوجية للب�س�ر، �أّدى ذلك  كّله �إلى 

�س�به تالق�ٍح وتق�ارٍب في �لّطب�اع و�لفك�ر و�لُعرف 

�آنذ�ك.

قام�ت بين مملك�ة �س�نغاي وبي�ن مختلف لقد 

رو�ب�ُط  �لعرب�ّي  �لمغ�رب  بل�د�ن  مناط�ق 

و�س�الٌت �سيا�سية و�قت�س�ادية وثقافية و�جتماعية، 

عميقة �لجذور و�إيجابية �لم�سار�ت ومتينة �لمعطى، 
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ف���كان من مظاهر وجود ذلك الّتواصل والّتبادل 
بين الّطرَفيْن، على الّرغم مّما بين الُقطَريْن من بُعد 
مسافات الّس���ير في الّصحراء القاحلة، عنايُة عدد 
من علماء المغرب العربّي– قديماً وحديثاً- بمملكة 
سنغاي في مرحلتها األخيرة، في كتبهم المؤلاَّفة في 
الّتراجم، وذلك من خالل طرحهم إلشاراٍت تاريخية 
تخّص تلك المملك���ة؛ في ثنايا أخبار بعض األعالم 

الّتي أوردوها في كتبهم.
تاأري����خ حرك����ة عناي����ة كت����ب �لتر�ج����م �لمغربي����ة 

بمملكة �سنغاي:
الّظاه���ر أّن بداية حضور اإلش���ارات واألخبار 
التاريخية حول مملكة س���نغاي في كت���ب الّتراجم 
المغربية تعود إلى القرن العاشر الهجرّي/ الّسادس 
عشر الميالدي؛ وذلك عندما ترجم محمد بن عسكر 
الحسنّي الّشفش���اوني )ت989ه�( لإلمام محمد بن 
عبدالكريم المغيلي )ت909ه�(؛ مبّيناً بعض جهوده 
الّدعوية ف���ي تلك المملكة وأخ���الق َمِلكَها آنذاك، 
ثّم توال���ت من بعده عنايُة ع���دٍد من أصحاب كتب 
الّتراجم المغربية؛ بكتابة ِس���َير حياة بعض رجاالت 
الّسياسة والعلم لتلك المملكة إلى القرن الّرابع عشر 

الهجرّي/ العشرين الميالدي.
�أهمي����ة ��س����تخد�م كت����ب �لتر�ج����م �لمغربية في 

كتابة تاريخ مملكة �سنغاي:
تُمثِّل كتب الّتراجم المغربية اليوَم أهّم المصادر 
األولية الّتي ال يكاد يستغني عنها أحٌد من الباحثين 
والكّتاب والمؤّرخين المعاصرين المعتنين بدراس���ة 
تاريخ مملكة سنغاي وحضارتها؛ باعتبار أّن الباحث 
قد يجد  في تلك الكتب »ما يس���ّد به الّثغرات الّتي 
تبقى عادًة في المؤّلفات الّتاريخية المتخّصصة وال 
تتعّرض له���ا، كما أّن هذه األخبار الّتي تأتي عرضاً 
]ق���د[ تكون أقرب إلى الّص���واب، والُخلّو من الّدس 

والغرض«))).

الثالث  القرن  نهاية  حتى  الإ�شالمي  التاريخ  كتابة  منهج    (((

كما أّن لتلك الكتب أهميًة خاّصًة في رصد 
جانٍب من تاريخ الحركة الّثقافية والعلمية في 
مملكة سنغاي خالل القرن: العاشر الهجرّي/ 
الّسادس عشر الميالدّي، أضف إلى ذلك كون 
الم���اّدة التاريخية المخزونة ف���ي بطون تلك 
الكتب مما يمكن أن يكون مصدراً الستخالص 
الّدروس والِعَبر، واس���تلهام القدوات الحسنة، 
ووس���يلة من وسائل التربية الذاتية اإلسالمية 

هة. الموجاَّ
حدود �إ�س����هام كتب �لتر�جم �لمغربية في كتابة 

تاريخ مملكة �سنغاي:
بناًء على ما تقّدم؛ يظهر في هذا المقال أهمية 
اس���تعراض كتب التراجم المغربية مقرونًة بموجٍز 
تعريفيٍّ لها، وبي���ان حدود إس���هاماتها وإضافاتها 
القّيمة في تس���ليط الّضوء عل���ى جوانب من تاريخ 

مملكة سنغاي، ومن تلك الكتب:
كان  َمن  لمحا�سن  الّنا�سر  )دوحة  اأواًل: 
البن  العا�سر(  القرن  م�سايخ  من  بالمغرب 

ع�سكر الح�سني))):
 هذا الكتاب أش���به بنمط الّتأليف الُمس���ّمى 
ب�»الفهرس���ة«، وإن كان موضوع���ه ه���و التعريف 
بفقهاء المغرب العربي ومتصّوفيه، الذين عاش���وا 
في القرن العاش���ر الهجري بصف���ٍة خاّصة- الذين 
وصلت أخبارهم إلى مؤلِّفه؛ سواء عن طريق الُكتب 
أو بواسطة المشاهدة أو بطريق الّتواتر ونْقل العدل 
عن الع���دل- إاّل أّن صاحبه، ف���ي معرض ترجمته 
لإلمام العالمة محمد بن عبدالكريم المغيلي، جنح 

الموؤرخين:  ومنهاج  ال��ت��دوي��ن  لتطور  درا���ش��ة  م��ع  الهجري 
د.محمد بن �شامل ال�شلمي، دار طيبة للن�شر والتوزيع، ط/)، 

)0))ه�/)٩8)م، �ص))٣.

))) دوحة النا�شر لمحا�شن من كان بالمغرب من م�شايخ القرن 
تحقيق:  ال�شف�شاوني،  الح�شني  ع�شكر  بن  محمد  العا�شر): 
والترجمة  للتاأليف  المغرب  دار  مطبوعات  حجي،  محمد 

والن�شر، الرباط، ٣٩7)ه�/٩77)م
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به قلمه إلى تقديم معلوماٍت قّيمة، احتوت ذكر بعض 
الجهود الدعوية لهذا اإلمام في بالد سنغاي وموقف 
َمِلِكهم من اليهود الّتج���ار في إياالته )األقاليم التي 

يحكمها(.
 فبياَّ���ن ابن عس���كر أّن من ثمار دع���وة اإلمام 
المغيل���ي التي وصلت إلى بالد الس���ودان: إس���الم 
س���لطان تنبكت– أْي أس���كيا الحاج محّمد بن أبي 
بكر )ت944ه�(- على يَديْه أو إس���الم أهل سلطنته 
عليه)))، وبقاء اإلسالم غّضاً في تلك البالد وشعائره 
مس���تجّدة، وأش���ار إلى بلوغ ملك سنغاي الغاية في 
تعظيم العل���م والعلماء وأجاّلء أه���ل البيت النبوّي 

وإكرام الغرباء))).
كما أفاد ابن عس���كر أّن ملك تنبكت كان عدّواً 
لدوداً لليهود)))؛ فال يسمح لهم بالّدخول في مملكته 
واإلقام���ة فيها، وأّن َم���ن ظهر منه���م هنالك ُقتل 
واس���تبيح ماله، وكذلك َمن ُضب���ط من الرعية في 
عالقة تجارية معهم ُصودرت أمواله؛ وذلك بناًء على 
مذه���ب المغيلي في يهود توات، ووصّيته لس���لطان 

تنبكت))).

على  ُي�شلموا  لم  مملكته  واأه��ل  تنبكت  �شلطان  اأن  الواقع    (((
ات�شل  واإن��م��ا  المغيلي،  عبدالكريم  بن  محمد  الإم���ام  ي��دي 
باأ�شكيا الحاج محمد حوالي ٩08ه�/)0))م، اأي بعد انت�شار 
الإ�شالم في تلك الديار ال�شودانية بعدة قرون. )دوحة النا�شر 
العا�شر):  القرن  م�شايخ  من  بالمغرب  ك��ان  من  لمحا�شن 
محمد بن ع�شكر الح�شني ال�شف�شاوني، تحقيق: محمد حجي، 
الرباط،  والن�شر،  والترجمة  للتاأليف  المغرب  دار  مطبوعات 

٣٩7)ه�/٩77)م، �ص)٣)، حا�شية رقم:)).

)))  الم�شدر نف�شه، �ص)٣). 

)٣)  وقد تبع ابن ع�شكر على ذلك محّمد بن اأحمد الح�شيكي، 
الفا�شّي.  ال��وّزان  محمد  بن  الح�شن  عن  ذلك  نقاَل  ولعّلهما 
انظر: )و�شف اإفريقيا): الح�شن بن محمد الوّزان الفا�شّي، 
دار  الخ�شر،  ومحمد  حّجي  محمد  الفرن�شّية:  عن  ترجمه 
وطبقات   .)((7/(( ٩8٣)م،  ط/)،  الإ���ش��ام��ي،  ال��غ��رب 
النجاح  مطبعة  الح�شيكي،  اأح��م��د  ب��ن  محمد  الح�شيكي: 
الجديدة، الدار البي�شاء-المغرب، ط/)، 7)))ه�/)00)م، 

. ((((/((

القرن  اأهل  من  بالمغرب  كان  من  لمعرفة  النا�شر  )دوحة    (((

ال ش���ّك بأّن هذا القرار من ملك س���نغاي– إن 
ثب���ت أمره- كان في ظرٍف مح���دوٍد جّداً ال يتجاوز 
الّش���هر– على ما يبدو-، فلم يستمر تعميمه والعمل 
به إلى زمن حلول الحس���ن ال���وّزان ضيفاً على تلك 
الب���الد، وهو س���نة 918ه�، فس���رعان ما اعترض 
قاض���ي تنبكت أب���و الّثناء محمود ب���ن عمر أقيت 
)ت955ه�( على هذا القرار؛ فاستطاع إقناع أسكيا 
الحاج محمد بأّن اليهود ال ذنب جنَوه يكون سبباً في 
أن يرسفوا في األغالل)))، كما أّن هذا القرار الجائر 
يتنافى مع ما وصف به ابن عس���كر »أس���كيا الحاج 
محمد« من »إكرام الغرباء«، ومع ما اش���تهر عنه من 

صفة العدالة.
ث��ان��ي��ًا )ال��ب�����س��ت��ان ف��ي ذك���ر االأول���ي���اء 
والعلماء بتلم�سان( البن مريم المديوني )ت 

بعد 1011ه�())): 
لقد ترج���م ابن مريم المديوني في هذا الكتاب 
لنحو 280 رج���اًل من علماء تلمس���ان وصلحائها، 
وحش���ر معهم العاّلمة خليل الجن���دي )ت776ه�( 
صاحب المختصر المش���هور في الفق���ه المالكّي؛ 
وذلك– حس���ب زعمه- اللتماس بركته، وقد انتهى 

من تأليفه سنة 1011ه�))).

العا�شر)، م�شدر �شابق، �ص ))٣)-)٣)). 

التنبكتّي،  بابا  اأحمد  الديباج):  بتطريز  البتهاج  )نيل    (((
من�شورات  الهرامة،  عبداهلل  عبدالحميد  وتقديم:  اإ�شراف 
الإ�شامية، طرابل�س، ط/)، ٣٩8)ه�/٩8٩)م،  الدعوة  كلية 

�ص78). 

ر�شالة  على  بناًء  الكتاب  ه��ذا  المديونّي  مريم  اب��ن  اأّل��ف    (((
يت�شمن  كتاب  تاأليف  فيها  منه  يلتم�ص  اأحبابه،  اأح��د  كتبها 
الأحياء  فقهاء،  من  بها  كان  ومن  واأعمالها  تلم�شان  اأولياء 
منهم في زمنه والأموات، فما كان منه اإّل اأن ي�شعفه بطلبه؛ 
الّزمان  ن�شر  من  المتوح�شة  للقلوب  الأن�ص  من  ذلك  في  لما 
واأهله وتن�شيط للّنفو�ص. )الب�شتان في ذكر الأولياء والعلماء 
مريم  بابن  الملقب  اأحمد  بن  محمد  بن  محمد  بتلم�شان): 
المديوني، تحقيق: محمد بن يو�شف القا�شي، مكتبة الثقافة 

الدينية، ط/)، )٣))ه�-0)0)م، �ص).

)7)  الم�شدر نف�شه، �ص)0).
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ومن علماء تلمسان الذين ترجم لهم المؤِلّف: 
العاّلمة محّمد بن عبدالكريم المغيلي التلمساني، 
والذي تتعلّق بع���ض جوانب حياته بتاريخ مملكة 

سنغاي.
فذكر أّن هذا الفقيه بعدما جرى له ما جرى 
م���ن قضية يهود توات غ���ادر البالد، واّتجه إلى 
بالد الس���ودان، فدخل آير وتكدة، حيث اجتمع 
بأميره���ا، وأخذ أهلُها العلم عن���ه، وانتفعوا به 
كثيراً، ثّم يّمم كاتش���ينا وكانو، واجتمع بأميرها 
أيضاً، وأّلف له رس���الًة في بيان أحكام السلطنة 
اإلسالمية، وبعد ذلك ارتحل إلى كاغو )غاوو(- 
عاصمة مملكة سنغاي-، حيث اجتمع بسلطانها 
أسكيا الحاج محّمد، الذي تأّثر بطريقة المغيلي 
في األمر بالمعروف والّنهي عن المنكر، وأّلف له 

أيضاً تأليفاً أجاب فيه عن مسائل))).
وذك���ر ابن مري���م المديوني أّن���ه بينما كان 
المغيلي في غ���اوو فوجئ بنبأ وف���اة ابنه على 
ي���دي يهود ت���وات، فالتمس من أس���كيا محّمد 
إلق���اء القبض عل���ى يهود ت���وات المقيمين في 
غ���اوو انتقاماً لما حصل لولده، فامتثل أس���كيا 
لهذا االلتماس وس���جنهم، غي���ر أّن القاضي أبا 
المحاس���ن )أو أبا الّثناء( محمود بن عمر أنكر 
ه���ذا الّتصرف على الملك؛ مبّين���اً له أّن هؤالء 
ال ذنب اس���تحّقوه يكون سبباً في أن يرسفوا في 

األغالل، فعَفا عنهم الملك.
وأّن���ه بعد هذه الحادثة غادر المغيلي مملكة 
سنغاي، وعاد إلى وطنه توات، وبقي فيها إلى أن 

اخترمته المنّية سنة 909ه�))).

)))  الم�شدر نف�شه، �ص٣٣٣.

)))  الم�شدر نف�شه وال�شفحة نف�شها.

ث���ال���ث���ًا: م���وؤّل���ف���ات اب����ن ال��ق��ا���س��ي 
)ت1025ه�( في التراجم:

1- )�لمنتقى �لمق�سور على ماآثر �لمن�سور())):  
عل���ى الّرغم مّما البن القاض���ي في كتابه هذا 
بخص���وص ِذكر مناق���ب أحمد المنص���ور الّذهبي 
)ت1012ه����( من مبالغ���اٍت أكيدة ينبغ���ي الّتعامل 
معه���ا بَحذر؛ كما عّبر عن ذل���ك محّمد بن الّطيب 
القادرّي )ت1187ه�( بقوله: »ومؤِلّفه هو أبو العّباس 
ابن القاض���ي، له غلوٌّ وإطراءٌ في صاحب الّترجمة، 
فلذل���ك تركنا من كالمه ما األَْولى تركه«)))، فإّن ابن 
القاضي ذكر بعض المعلوم���ات التاريخية المتعلّقة 
بتاريخ مملكة س���نغاي الّتي يمكن االس���تفادة منها؛ 
وذلك في أثناء حديثه عن غزوة أحمد المنصور لها.

 فقد رأى المؤلِّف أّن من شواهد علّو هّمة أحمد 
المنصور وضخامة مملكته: دخول بالد س���نغاي في 
طاعته، واستيالئه على تلك البالد بسلطة الهندام، 
وأّن ذلك الفتح يُع���ّد معجزًة وُغّرًة في جبين الّدهر 
هّيأه الل���ه للمنصور، وصنع الله ل���ه الذي لم يّتفق 

ألحٍد قبله))).

قام  الذي  الّذهبي  المن�شور  اأحمد  لل�شلطان  للجميل  وفاًء    (٣(
اأ�شر الإ�شبان- الّذين قب�شوا عليه  بافتداء الموؤّلف من ربقة 
وهو في طريقه اإلى الحّج-، وذلك في ال�شابع ع�شر من رجب 
انظر  الكتاب.  هذا  بتاأليف  القا�شي  ابن  قام  )٩٩ه���،  �شنة 
ق�شة ذلك في: )رو�شة الآ�س العاطرة الأنفا�س في ذكر من 
لقيته بالح�شرَتين مّراك�ص وفا�ص): اأحمد بن محمد المقّري، 
المطبعة الملكية، الرباط، 0٣))ه�/٩8٣)م، �ص )7)-٩)). 
وماآثره،  المن�شور،  اأحمد  مناقب  لذكر  الكتاب  هذا  تعّر�س 
الم�شاجد،  بناء  من  العاّمة؛  بالمرافق  واعتنائه  وج��ه��اده، 
والقناطير، والم�شت�شفيات، واإقامة الم�شانع، وبناء الق�شور 
وتحبي�ص  العلمّية،  الخزانات  وتاأ�شي�ص  الملكّية،  والحدائق 
الكتب الّنفي�شة عليها، واهتمامه باإقامة الحتفال الباذخ في 

المنا�شبات الدينية والقومية.

وال��ّث��ان��ي):  ع�شر  ال��ح��ادي  ال��ق��رن  لأه���ل  المثاني  )ن�شر    (((
للتاأليف  المغرب  دار  مطبوعات  القادرّي،  الّطيب  بن  محمد 
التوفيق،  واأحمد  حّجي  محمد  تحقيق:  والن�شر،  والترجمة 

الرباط، ٣٩7)ه/٩77)م، ))/)0)). 

بن  محمد  المن�شور(:  ماآثر  على  المق�شور  )المنتقى    (((
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 ثّم أخذ ابن القاضي يش����رح تجهيزات المنصور 
لهذه المعركة وظروفها ونتائجها؛ فأشار إلى أّنه أمر 
في 15 ذي القعدة سنة 998ه� بتجهيز جيٍش عرمرم 
عظيم من جنوده المظفرة، بُعدد وَعدد من اإلبل التي 
ال يمكن حصرها، وأن يُعسكر بظاهر مدينة مّراكش 
برس����م أخذ ُملْك الس����ودان، وأّن هذا االستعداد قد 
اس����تغرق نحو شهر، فلّما أتّم  الَعس����كُر كامَل أُهبتَه 
رحلوا بقيادة »جؤدر« قاصدين بالد أس����كيا إسحاق 
الّثاني، التي تّتسع رقعتها لما ينيف على مسيرة سّتة 
أشهر، فبعدما قطعوا فيح البيداء أَّمهم ملك سنغاي 
على مقربٍة من بالده بجي����ٍش ينيف عدُده على مائة 
ألٍف من جنوده، فلم تمّر ساعٌة في ساحة المعركة إاّل 
كتب اللُه الّنصر لجند المنصور وسلب أسكيا إسحاق 

ُملكه، وُخطب له على منابر بالد السودان كلِّها))).  
2- )دّرة �لحجال في �أ�سماء �لّرجال())).

 يالحظ الق���ارئ أّن ابن القاضي قد ترجم في 
هذا الكتاب لع���دٍد كبيٍر من أعي���ان طبقة العلماء 
والّسياسّيين واألدباء والّصالحين، الذين عاشوا في 
الفترة ما بين أواخر القرن الّس���ابع إلى أوائل القرن 
الحادي عش���ر الهجرّيين، وهذا الكت���اب وإن كان 
خاّصاً بتراجم األعالم؛ إاّل أّننا يمكننا أن نس���تخرج 

من سيرهم نُتفاً ذات صلٍة بتاريخ مملكة سنغاي:
- فف���ي ترجم���ة �أ�سكيا �إ�سماعيل ب���ن محّمد بن �أبي 

بكر )ت946ه�(: 
أشار ابن القاضي إلى أّنه سلطان »تنبكت« وما 

المعارف  مكتبة  زّروق،  محمد  وتحقيق:  درا�شة  القا�شي، 
للن�شر والتوزيع، الرباط، )٩8)ه�، ))/8٣٣).

)))  الم�شدر نف�شه، ))/)8٣-8٣٣).

)))  لقد و�شع محمد بن القا�شي هذا الكتاب ليكون ذياًل على 
لخزانة  وليكون خدمًة  خّلكان،  لبن  الأعيان)  )وفيات  كتاب 
اأحمد المن�شور العلمّية. )دّرة الحجال في اأ�شماء الّرجال): 
القا�شي، تحقيق:  بابن  ال�ّشهير  اأحمد بن محمد  العّبا�ص  اأبو 
محّمد الأحمدي اأبو الّنور، مكتبة الّتراث- القاهرة/ المكتبة 

العتيقة- تون�ص، )د.ت)، ))/)، )).

واالها من بالد السودان، وأّنه توّلى السلطنة في تلك 
البالد بعد سنة 910ه�))).

- وف���ي ترجم���ة مخل���وف ب���ن )عل���ي( ب���ن �سال���ح 
�لمخلوفي �لبلبالي: 

هو أحد أعيان علماء مملكة سنغاي، وصفه ابن 
القاضي ب�»الفقيه القاض���ي«، وأّنه أخذ العلم على 
ي���دي ابن غازي وغيره بمدينة ف���اس، وأّن له رحلًة 
وس���ماعاً صحيحاً وقلماً فصيح���اً، وأّنه توفي في 
حدود الخمسين وتس���عمائة، وأّنه مدح الّشريف أبا 
العّباس ]محّمد الّشيخ[ القائم بأمر الله )ت923ه�(- 

سلطان الدولة الّسعدية- بنظم؛ منه:
وف��ض����ل����ه     اله�اش�����مي  ه�������ذا  فللّ���ِه 

صول���ٍة))) أعظ���َم  الكف���ُر  ص���اَل   فل���واله 
- وف���ي ترجم���ة �أ�سكي���ا د�ود ب���ن محّم���د ب���ن �أب���ي بك���ر 

)ت991ه�(: 
أشار ابن القاضي إلى أّنه سلطان »تنبكت«، وأّنه 
توفي س���نة 990ه�؛ ليتوّلى الملك بعده ابنه أسكيا 
الحاج محّم���د )ت944ه�(؛ الذي خلعه أخوه محمد 

بان بن أسكيا داود )ت996ه�(.
ومّما تفّرد به ابن القاضي، ولم يشاركه فيه غيره 
من أصحاب كتب التراجم والتاريخ، لفته االنتباه إلى 

كنية أسكيا داود، وهي »أبو سليمان«))).
- وف���ي ترجم���ة �أب���ي �لثن���اء محمود بن عم���ر �أقيت 

نهاجي:  �ل�سّ
وصفه ابن القاض���ي ب�»فقيه تنبكتو« وقاضيها، 
وبأّن���ه كان زاهداً عابداً عام���اًل، وذكر أّن لصاحب 
الّترجم���ة ش���رحاً على مختصر خليل بن إس���حاق 
الجن���دي، وأش���ار إل���ى أّن وفاته كانت بعد س���نة 

990ه�))).

)٣)  الم�شدر نف�شه، ))/)))).

)))  الم�شدر نف�شه، )٣/))).

)))  الم�شدر نف�شه، ))/7))).

)))  الم�شدر نف�شه، ))/))٣).
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- وف���ي ترجم���ة �أحم���د ب���ن عم���ر و�ل���د �أحم���د باب���ا 
�لتنبكتي: 

ذكر ابن القاضي أّنه فقيٌه مش���ارٌك في الفنون 
م���ن فقهاء تنبكت، وأّنه رحل إلى الحجاز، ولقي في 
طريقه ناص���ر الّدين اللّقان���ي )ت958ه�( وقطب 
الخرقانّي-  المكي-الّنهراولي  العجمي  الّدين أحمد 

)ت990ه�(، وأّنه توفي سنة 991ه�))). 
- وف���ي ترجم���ة �أ�سكي���ا �أبي عب���د�هلل �لح���اج محّمد 

�الأمين بن د�ود بن محّمد: 
وصف���ه ابن القاض���ي ب�»الّناس���ك«، وأفاد أّن 
أخاه محّمد بان العافية ابن أس���كيا داود خلعه من 
سلطنة سنغاي بموافقة إخوته)))، ثّم أّرخ وفاته بسنة 

994ه�))).
- وفي ترجمة �لعاّلمة محّمد بن محمود بن عمر 

�أقيت: 
نّص ابن القاضي على أّنه صنهاجّي القبيلة من 
بالد الس���ودان، وأّنه قاضي تنبكت، وأّنه توفي بها 

سنة 955ه�))).
- وفي ترجمة �أحمد �لمن�سور �لذهبي: 

أفاد ابن القاضي أّن س���لطنة المنصور امتّدت 
إلى بقاٍع شاس���عة لم يصل إلى مثلها ملُك أحٍد مّمن 
سلف، من لدن عهد عبدالملك بن مروان )ت86ه�( 
وموس���ى بن نصير )ت 97ه�( إلى زمنه؛ وهي ُقطر 

)))  الم�شدر نف�شه، ))/)))).

كان  داود  اآ�شكيا  بن  الحاج محمد  اآ�شكيا  اأّن  ال�ّشعدي  )))  ذكر 
من  ومنعته  كثيرًا،  لزمته  اإليته،  في  القروح  بعّلة  م�شابًا 
الّت�شرف، حّتى اإّنه لم يغزو ولو لمّرٍة واحدة. انظر: )تاريخ 
عامر  بن  عمران  بن  عبداهلل  بن  عبدالّرحمن  ال�شودان): 
مطبعة  بنوة،  وتلميذه  ه��ودا���س  طبعه  على  وق��ف  ال�ّشعدي، 

اأمريكا وال�شرق، باري�ص،)٩8)م، �ص))).
تقاليد  من  اإّن  اإذ  ال�ّشبب؛  هذا  اإلى  يعود  اإخوته  خلع  اأّن  والّظاهر 
مبطلة  والّطارئة  الأ�شلّية  العاهة  اأّن  �شنغاي  عند  الحكم 

لأحقّية المرء في الحكم.

�شابق  م�����ش��در  ال���ّرج���ال)،  اأ���ش��م��اء  ف��ي  ال��ح��ج��ال  )دّرة    (٣(
.(((٩/((

)))  الم�شدر نف�شه، ))/٩0)).

السودان كلّه، الّذي تّم فتحه على يدي مواله »جؤدر 
باش���ا« )ت1012ه�( في إحدى الجمادين من سنة 

999ه�))).
- وفي ترجمة �أ�سكيا �إ�سحاق بن د�ود بن محّمد بن 

�أبي بكر )ت999ه�(: 
أشار ابن القاضي إلى أّنه هو ملك كاغو )غاوو( 
وما واالها من بالد الس���ودان، وأّنه تس���لّم مقاليد 
الحكم في تلك البالد من أخيه محّمد بان، وأّن خادم 
أبي العّباس أحمد المنصور خلع أس���كيا إس���حاق 
الّثاني من هذا المنصب في أواسط سنة 999ه�))).

- وفي ترجمة جوؤدر: 
أش���اد ابن القاضي بَحْزمه وَعْزمه وقّوته على 
الحرب، كما أش���ار إلى أّنه كان قائ���داً مملوكاً من 
مماليك أبي العّباس أحمد المنصور، فهو الذي كتب 

الله على يديه فتح بالد السودان سنة 999ه�))).
زرق���ون  ب���ن  عل���ّي  ب���ن  محم���ود  ترجم���ة  وف���ي   -

)ت1003ه�(: 
وصفه ابن القاضي بأّنه أحد مماليك المخدوم 
أبي العّباس أحمد المنص���ور وأحد قّواد الّرماة)))، 
وأّن مالك���ه وّجهه قائداً إلى بالد الس���ودان برفقة 
محّم���د بن أبي بركة لمواصلة فت���ح المدن الّتي لم 
تكن قد خضعت بعد لحكم الّدولة الّسعدية؛ ِلما بلغ 

)))  الم�شدر نف�شه، ))/8))-٩))).

)))  الم�شدر نف�شه، ))/07)).

)7)  الم�شدر نف�شه، ))/٣٣)).

)8)  ا�شم اأُطلق في اأّول الأمر على حملة الأ�شلحة الّنارّية من جند  
اأحمد المن�شور الّذهبي. ثّم اأ�شبح ُيطلق بعد ا�شتقرار الجي�ص 
المغربي في بالد �شنغاي على جيل هجين؛ �شاللة بع�ص اأفراد 
المحلّية  الأر�شتقراطّية  ن�شاء  الموّلدين من  المغربي  الجي�س 
في تلك البالد، والّذين ُيعرفون عند ال�ّشكان المحّليين با�شم 
»اأرما«، وكان هذا ال�شم– كما يرى د. محّمد الغربي- ُيطلق 
بعد  المور�شكيين  من  انحدر  من  على  نف�شها  المغرب  في 
ال�ّشودان  في  المغربي  الحكم  بداية  المغرب.  في  اإقامتهم 
الغربي: د. محمد الغربي، موؤ�ش�ّشة الفليح للّطباعة والّن�شر، 

الكويت، )د.ت)، �ص٩)).
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سّيده من أّن بالد السودان مّتسعٌة جّداً، مفتقرةٌ إلى 
رؤس���اء متعّددين، وأّن ابن زرقون توّلى في عملّيات 
ذلك الفتح أمر األس���طول الحرب���ي الجاري هنالك 

على نهر الّنيل )نهر الّنيجر())).
عل���ّي  ب���ن  محم���د  عب���د�هلل  �أب���ي  ترجم���ة  وف���ي   -

�لف�ستالي )ت1021ه�(: 
اختار ابن القاضي طائفًة متفّرقة من قصيدته 
الاّلمية، الّتي أنش���أها بمناسبة تهنئة مخدومه أبي 
العّب���اس أحم���د المنصور الّذهبي عل���ى فتح بالد 

الّسودان في عهده، ومّما جاء فيها:
ب���ه جمحْت  �إذ  �ل�ّس���ود  لم���لك  قولو� 

َمْجَه���ِل ف��ي  بغي���ه  �س���و�بُق  جه���اًل 
رّب����ه���ا من  ه������ا  مدُّ �لع�س����اك�ر  تلك   

ُيْه���َم��ِل ل���م  عم�يده����ا  عن���د  و�ل��ّر�أي 
ه���ا-    عُدّ تك�اثر  ول�و  �لُبَغ����اث)))-  �إّن   

لي�ش لها في �لبط�ش �ساأن �الأجدِل)))       )))
3- )ج����ذوة �القتبا�����ش ف����ي ذك����ر م����ن ح����ّل م����ن 

�الأعالم مدينة فا�ش(:
على الّرغم من كون ه���ذا الكتاب قد أّلفه ابن 
القاضي خصيصاً للّتعريف بأعيان العلماء والملوك 
والق���ادة العس���كرّيين والصالحي���ن، الذين وطئت 
أقدامهم مدينة فاس خالل الحقبة الزمنية الممتّدة 
م���ن منتصف القرن الرابع الهج���ري إلى منتصف 

)))  درة الحجال في اأ�شماء الّرجال، م�شدر �شابق، ))/))٣-
. (٣((

))) هو كّل طائر لي�س من جوارح الطير، واحدتها بغاثة، بالفتح، 
الذكر والأنثى في ذلك �شواء. ل�شان العرب: محمد بن مكرم 
))))ه،  ط/٣،  �شادر– بيروت،  دار  الإفريقي،  منظور  ابن 

.(((8/((

الّرازي،  بكر  اأبي  بن  محمد  حاح:  ال�شّ مختار  قر.  ال�شّ )٣) هو 
ال��دار   - الع�شرية  المكتبة  محّمد،  ال�ّشيخ  يو�شف  تحقيق: 
٩٩٩)م،   / 0)))ه  ط/)،  �شيدا،  بيروت–  النموذجية، 

�ص)).

�شابق،  م�����ش��در  ال���ّرج���ال)،  اأ���ش��م��اء  ف��ي  ال��ح��ج��ال  ))) )دّرة 
.((٩0/((

القرن العاشر الهجري، على الّرغم من ذلك؛ فإّنه لم 
تخل بعض التراجم الواردة فيه من بعض اإلشارات 

الّتي تتضمن شيئاً من تاريخ مملكة سنغاي.
فم���ن األعالم الذي���ن وردت تراجمهم في هذا 

الكتاب ولهم صلة بتاريخ مملكة سنغاي:
- �أحمد �لمن�سور �لذهبي: 

الذي وصفه ابن القاضي بأّنه إماٌم شجاع، ملك 
أرض السودان وتوات وتيكورارين، وأّن َقْدَر ما ملك 
في أرض السودان يبلغ مسيرة شهرين أو أكثر)))،))).
- مخلوف بن علي بن �سالح �لخلوفي �لبلبالي: 

هو أحد أعيان علماء مملكة سنغاي، الذي تناول 
ابن القاضي ترجمته بنفس المعلومات التي أوردها 

عنه في كتابه )دّرة الحجال في أسماء الّرجال())).
اأخ��ب��ار  م��ن  انت�سر  م��ن  )�سفوة  راب��ع��ًا: 
للإفراني )ت  الحادي ع�سر(  القرن  �سلحاء 

بعد 1155ه�(:
ضّمن محم���د الّصغير اإلفراني ه���ذا الكتاَب 
تراجم أعالم مغاربة وغير مغاربة، بلغ عددهم 273 
َعلماً، عاشوا في القرن الحادي عشر الهجري– كما 
يوحي عنوان الكتاب بذلك-)))، وقد أورد إش���اراٍت 

الأر�شية  الم�شاحة  ه��ذه  مقدار  في  ال��ق��ادري  �شّكك  وق��د    (((
اأحمد  م��وله  اأّن  القا�شي  اب��ن  زع��م  التي  ال�شودان  ب��الد  من 
»وما  قال:  حيث  �شلطنته؛  اإلى  �شّمها  قد  الّذهبي  المن�شور 
ذكره من ملك اإلخ؛ فاهلل اأعلم بكيفّيته لملكه ذلك و�شّحته«. 
م�شدر  والّثاني)،  ع�شر  الحادي  القرن  لأهل  المثاني  )ن�شر 
�شابق، ))/)0)). والواقع يوؤّكد �شحة ت�شكيك القادري؛ فاإّن 
اأحمد المن�شور لم يثبت ملكه في بالد ال�ّشودان اإّل على غاوو 

العا�شمة وحواليها، وتنبكت وحواليها ومدينة جّني.

الأع���الم مدينة  م��ن  م��ن ح��ّل  ف��ي ذك��ر  القتبا�ص  )))  )ج���ذوة 
فا�ص): اأحمد ابن القا�شي المكنا�شي، دار المن�شور للطباعة 

والوراقة، الرباط، ٩7٣)م، ))/)))).

)7)  الم�شدر نف�شه، ))/)٣٣) .

فوة) اأّن  )8)  غير اأّنه �شرعان ما يّت�شح لمن ت�شفح كتاب )ال�شّ
الوفراني قد تجاوز حدود هذا الإطار الّزمني الّذي يوحي به 
عنوانها؛ فاألّم الموؤّلُف بطرٍف من اأخبار بع�ص اأعيان القرن 
الثاني ع�شر الهجري. )موؤرخو ال�ّشرفاء): ليفي ُبُروَفْن�شال، 
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سياس���ية وثقافية ذات صلة بتاريخ مملكة سنغاي؛ 
وذلك في ثنايا تعّرضه لسيرة حياة اثنَيْن من أعالم 
الفك���ر والّثقافة فيه���ا، وبعض صالته���م بالحياة 
السياس���ية والثقافية في بالدهم���ا، وهما: محّمد 
ب���ن محمود بن أبي بكر بغيغ الونكري )ت1002ه�(، 

وأحمد بابا التنبكتّي )ت1036ه�(.
 واإلش���ارات الثقافية ذات الّصلة بتاريخ مملكة 
س���نغاي: الجهود الّتعليمية لمحمد بن محمود بغيغ، 
الذي نق���ل اإلفراني وص���ف العاّلم���ة أحمد بابا 
التنبكتي له بأّنه ال يبعد أن يكون المجّدد على رأس 
القرن العاش���ر الهجري؛ فقد أشار اإلفراني إلى أّن 
بغيغ كان ال يمّل من توصي���ل العلم ونقله إلى طلبة 
العلم، مع محّبته له���م، لدرجة أن يبذل لهم نفائس 
الكتب العزيزة الغريبة من خزانته على وجه اإلعارة 
من غير ش���رٍط وال قيد، ومن غير معرفة لشخص 
المس���تعار له، ثّم ال يفّتش بعد ذلك عنها، كما أشار 
اإلفراني إلى أّن لهذا الفقيه حواش���ي على ش���رح 

الّتتائي الكبير لمختصر خليل))).
والجهود التعليمية ألحم���د بابا التنبكتي، الذي 
كان حريصاً على نشر العلم، ومعتنياً بالّتأليف، وهي: 
أّنه اس���تطاع تصنيف عدة كت���ٍب تزيد على أربعين 
تأليفاً، انتش���رت بين الناس، كم���ا قام باإلقراء في 
جامع الّش���رفاء بمدينة مّراكش، وازدحم عليه طلبة 
العل���م من جميع أرجاء المغرب العربي لالس���تفادة 
منه، وأُس���ندت إليه أيضاً مهّمة اإلفتاء في مّراكش، 
مّما كان سبباً في اش���تهار اسمه في بالد المغرب 
الغربي، من س���وس األقصى إل���ى بجاية والجزائر 

تعريب: عبدالقادر الخاّلدي، دار المغرب للتاأليف والترجمة 
والن�شر، الرباط، ٣٩7)ه/٩77)م، �ص8)). 

الحادي ع�شر:  القرن  اأخبار �شلحاء  انت�شر من  َمن  )))  �شفوة 
المغربي،  الثقافي  التراث  مركز  الوفراني،  ال�شغير  محمد 
�ص  ))))ه������/)00)م،  ط/)،  المغرب،  البي�شاء–  ال��دار 

 .((٩0-(8٩(

وغيرها))).
واإلشارة السياس���ية ذات الّصلة بتاريخ مملكة 
س���نغاي: المحنة العظمى الّتي تعّرض لها العاّلمة 
أحمد بابا التنبكتي وأفراد أسرته، وهي قيام أحمد 
المنصور بعد تغلّبه على مملكة س���نغاي بس���وقهم 
جميعاً إلى مّراكش مقّيدين بالّسالس���ل، ثّم إيداعه 
لهم في الّس���جن هنالك لمّدة س���نتَيْن، وفي طريق 
الّس���فر تّم نهب كتبهم ومتاعهم، وانكس���رت ِرجل 

أحمد بابا التنبكتي))).
الّطيب  ب��ن  محمد  م��وؤّل��ف��ات  خ��ام�����س��ًا: 

القادرّي في الّتراجم:
1- )ن�س����ر �لمثاني الأهل �لقرن �لحادي و�لثاني 

ع�سر( للقادري))):
 يتجلّى مدى حضور تاريخ مملكة س���نغاي في 
هذا الكتاب؛ في كون القادري قّدم للقارئ مجموعًة 
من المعطي���ات التاريخية التي تخّص هذه المملكة، 

والّتي تمتد إلى جانَبيْن رئيَسيْن: سياسٍيّ وثقافّي.
 أّما الجانب الّسياس���ي؛ فيتمّثل في لفته الّنظر 
إلى الّتوس���ع الّس���عدي وبعض حصيلت���ه في بالد 
س���نغاي؛ فنقل عن ابن القاضي أّن أحمد المنصور 

)))  الم�شدر نف�شه، �ص))).

)٣)  الم�شدر نف�شه، �ص))).

بتراجم  الكتاب  هذا  في  القادري  الّطيب  بن  محّمد  ُعني    (((
هذه  اأفراد  من  �شخ�شًا  ع�شر  وثالثة  اأربعمائٍة  على  يزيد  ما 
ودانّيين  ال�ُشّ من  وموّظفين  واأدب��اء  و�شالحين  علماء  الأُّم��ة؛ 
الحادي  القرنين:  في  عا�شوا  مّمن  والم�شارقة،  والمغاربة 
وتاأثيرهم  تاأّثرهم  جوانب  مبرزًا  الهجريين،  ع�شر  والثاني 
اأّلفه  وقد  الّتي دارت رحاها حولهم.  الّتاريخّية  الأحداث  في 
�شاحبه ل�شبَبْين: اأن يكون ذياًل على كتابي: )الوفيات) لبن 
لبن  الّرجال)  اأ�شماء  في  الحجال  و)دّرة  الق�شنطيني  قنفذ 
في  الّنادي  )نزهة  بعنوان:  كتاب  م�شروع  وتحقيق  القا�شي، 
القرن الحادي)، كان جّده عبدال�ّشالم القادري )ت0)))ه)  
المائة  اأهل  من  الأعيان  وفيات  تقييد  وهو  اأ�ش�شه،  و�شع  قد 
الحادية والثانية ع�شرة، غير اأّنه لم يّتفق له اإّل ذكر ترجمٍة 
القرن  لأه��ل  المثاني  )ن�شر  المنّية.  اخترمته  حّتى  واح��دة 

الحادي ع�شر والّثاني)، م�شدر �شابق، ))/٩-0)) .
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قام بفتح بالد السودان، وأّن مقدار ما ملك في تلك 
البالد مسيرة شهَريْن، مشتملة على جميع المناطق 
الواقعة على ضفاف الّنيل السوداني، مبدياً تشّككه- 
بعبارٍة صريحة- في مقدار هذه المساحة األرضية 
من بالد الس���ودان التي زعم ابن القاضي أّن مواله 
أحم���د المنصور الذهبي قد ضّمها إلى س���لطنته؛ 
حيث قال: »وما ذكره من ملك الس���ودان إلخ؛ فالله 

أعلم بكيفّيته لملكه ذلك وصّحته«))).
كما أشار القادري إلى المحنة الّتي لحقت فقهاء 
أسرة »أقيت« التي توارثت العلم فيها نحو خمسمائة 
س���نة– ومنهم أحم���د بابا التنبكتي- ج���ّراء الغزو 
المغربي لبالدهم. ثّم أدان القادري بلهجٍة ش���ديدة 
حب���س أحمد المنصور ألحمد بابا التنبكي))) بصفٍة 
خاّصٍة بقوله: »ولمثل هذا تبكي البواكي، فلو احترم 
إقليم بع���د جناية أهله ما يوج���ب عقوبة جميعهم 
كر الّذي  لمث���ل هذا العالم الوحيد الق���در العلّي الذِّ
يقّل وج���ود مثله في الّدهر لكان ذل���ك أمراً أكيداً 

)))  الم�شدر نف�شه، ))/)0)).

)))  يالحظ اأّن محنة العاّلمة اأحمد بابا الّتنبكتي واأفراد اأ�شرته 
المغربية،  والتاريخ  التراجم  كتب  في  كبيرًا  حّيزًا  �شغلت  قد 
اأكثر  لمحٍن  تعّر�شوا  قد  �شنغاي  ملوك  بع�ص  هنالك  بينما 
ماأ�شاوّيًة مّما تعّر�ص له اأحمد بابا التنبكتي، مثل قيام مو�شى 
بعزل اأبيه اآ�شكيا محمد الذي بقي محبو�شا مّدة طويلة باإحدى 
اآ�شكيا  ومثل  للح�شرات،  يتعّر�س  غ��اوو  مدينة  ق��رب  الجزر 
محّمد غاوو الّذي قّيده البا�شا محمود بن زرقون في ح�شرة 
قلي  قومه ثّم قتلة قتلة �شنيعة، ومثل اأحد اأحفاد ال�ّشريف ال�شّ
الّذي مات �شنقًا في و�شط �شوق تنبكت على اأيدي زبانية ابن 
زرقون، وقد يعود �شبب هذا الّزْخم اإلى ما كان يملكه اأحمد 
الت�شريح  في  اأ�شعفته  التي  التعبير  اأدوات  من  التنبكتي  بابا 
اأي  المدّون،  الأثر  وتخليدها من خالل  الإعالني عن محنته 

كتابه: )كفاية المحتاج لمعرفة من لي�ص في الّديباج).
كما اأّن محنة التنبكتي قد احتّلت حّيزًا في كتب التراجم والتاريخ 
الّزْخم  اأّن هذا  اإلى  ال�ّشكري  اأحمد  د.  اأ�شار  وقد  ال�شودانية، 
تغّذى من ثقل الإح�شا�ص بالعدل الجتماعي لدى ال�شودانيين. 
8)م-  القرن  غاية  اإلى  التدوين  اأفق  في  الإفريقية  الذاكرة 
معهد  من�شورات  ال�ّشكري،  اأحمد  ال�شودان-:  ب��الد  نموذج 
ال��رب��اط،  الخام�س،  محمد  بجامعة  الإفريقية  ال��درا���ش��ات 

0)0)م، �ص )٣)٣-))٣).

وفعاًل حميداً، ثّم إّنه اس���تولى على من يعرض لهذا 
األمر الفظيع والفعل الخسيس الّشنيع داعي الهوى 
والش���يطان، حّتى باء بالبعد والخسران، فكان ختام 
أم���ره، وفي مثالب ذكره، فأصب���ح من العار بمكان، 
وكان من أمره ما كان، وباء بالعناد والّطغيان...«))).

أّما الجانب الثقافي؛ فيبرز في ترجمة القادري 
لثالثة رجال من أع���الم  الفكر والثقافة في مملكة 
سنغاي– وعاش بعضهم شطراً من العهد الّسعدي- 
وُهم: أحم���د بابا التنبكتّي الس���وداني، ومحمد بن 
محمود بغيغ، ومحمود بن عمر أقيت؛ فأشار ضمناً 
إل���ى بعض طرق الّتلقي التي حّصل بها بعض هؤالء 
العلماء معارفهم زمن سنغاي، وجوانب الّنبوغ فيهم، 
ومصّنفاتهم، وإج���ازات بعضهم للعلم���اء والطلبة، 
وثن���اء أهل العلم على بعضه���م، وجهود بعضهم في 
أعمال البّر والخير، وتوّلي بعضهم لمنصب القضاء 
في مدينة تنبكت، وامتن���اع آخرين منهم عن توّليه، 

وتواريخ وفاياتهم))).
2- )التقاط الدرر وم�ستفاد المواعظ والعبر من 
�أخبار �أعيان �لمائة �لحادية و�لثانية ع�سر( للقادري:

بم���ا أّن كتاب )التق���اط الّدرر( ف���ي الحقيقة 
تلخيص لكتاب القادري المطّول )نشر المثاني ألهل 
القرن الحادي والثاني عش���ر()))، كما عّبر المؤّلف 
نفس���ه عن ذلك بقول���ه: »واختص���اره، وهو هذا، 
رر«)))،  وأشرت إلى تس���ميته أّوالً، وهو: التقاط الدُّ

)٣)  )ن�شر المثاني لأهل القرن الحادي ع�شر والثاني)، م�شدر 
�شابق، ))/)7)).

)))  الم�شدر نف�شه، ))/0))، ))7)-)7)) .

ُبُروَفْن�شال  ليفي  الم�شت�شرق:  على  الأمر  هذا  اختلط  لكن    (((
ال��ّدرر( هو  اأّن كتاب )التقاط  )ت٣77)ه���/))٩)ه���( فظّن 
الأ�شل وكتاب )ن�شر المثاني) فرٌع لحق، و�شبب خطئه زعمه 
موؤّلفاته  لئحة  �شمن  الّن�شر  كتابه  اإلى  ي�شر  لم  القادري  اأّن 
الّتي �شردها في خاتمة كتابه )التقاط الّدرر(، ومن َثمَّ توّهم 
اأّن )الّن�شر) اأُّلف فيما بعد. موؤّرخو ال�ّشرفاء، م�شدر �شابق، 

�ص٣0).        

)))  )التقاط الدرر وم�شتفاد المواعظ والعبر من اأخبار اأعيان 
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فإّن معطيات أحد هَذيْن الكتابَيْن: الّنشر وااللتقاط 
حول مملكة س���نغاي تُغني في الحقيقة إحداها عن 
األخرى؛ إذ إّن الكتابَيْ���ن كما قال ليفي بُُروَفنْصال: 
»ش���بيهان من حيث الموضوع واألس���لوب، إلى حّد 
أّنه يمكن اعتبارهما نس���ختَين لكتاٍب واحد، إاّل أّنه 
إذا كان���ت المقارنة بينهما تبدي أّن المؤّلف كان في 
الّثاني أكثر ضبطاً وأش���ّد حرصاً على تس���جيل ما 
جّد لديه م���ن معلومات؛ فإّنها تبدي أيضاً أّن تاريخ 
التراجم ف���ي البدء واالنتهاء في كليهما كان س���نة 
1001ه� و1170ه�، وأّنهم���ا ال يختلفان في ترتيب 

تلك التراجم وال في محتواهما اإلجمالي«))).
للح�سيكي  )الطبقات(  كتاب  �ساد�سًا: 

)ت1189ه�(:
 أّلف محّمد ب���ن أحمد الحضيكي هذا الكتاب 
للّتعريف باألعيان من مش���ايخه وأشياخهم وغيرهم 
من أهل المش���رق والمغرب؛ الّذين عاش���وا خالل 
القرني���ن: العاش���ر والثاني عش���ر الهج���رّي دون 
تقديم الئحة بمقروءاته���م وإجازاتهم؛ قال أبو زيد 

عبدالرحمن الجشتيمي )ت1269ه�(:
»ذكر في���ه  األكابر المش���اهير، ونّبه فيه على 
جماعة لم يُس���بق إلى الّتنويه بأقدارهم، واستوعب 
فيه جميع أش���ياخه وأش���ياخهم من أهل المشرق 
والمغرب«)))، غير أّن الكتاب تضّمن، في ثنايا بعض 
تراجمه، مقتطفات ذات صلة بتاريخ مملكة سنغاي.

ف���ي  �لمقتطف���ات  تل���ك  معطي���ات  �إب���ر�ز  ويمك���ن 
�لجو�نب �الآتية:

1- الجانب السياس���ي: ألم���ح الحضيكي، في 

القادري،  الّطيب  بن  ع�شر): محمد  والثانية  الحادية  المائة 
درا�شة وتحقيق: ها�شم العلوّي القا�شمّي، دار الآفاق الجديدة، 

بيروت، ط/)، )0))ه�-)٩8)م، ))/)).  

)))  موؤّرخو ال�ّشرفاء، م�شدر �شابق، �ص٣0).        

لتارودانت،  العلمّي  )))  الح�شيكّيون، تقديم وتحقيق: المجل�ص 
)٣))ه�- ط/)،  البي�شاء،  ال��ّدار  الجديدة،  النجاح  مطبعة 

0)0)م، �ص٣).

مع���رض ترجمته للفقيه أحمد ب���ن عمر بن محّمد 
أقيت، إلى احتالل س���وني علي لمدينة تنبكت عام 

873ه� الّذي سّماه ب�»فتنة الخارجي«))). 
كما أشار الحضيكي إلى محنة العاّلمة أحمد بابا 
التنبكتي وأفراد أسرته، التي سبقت اإلشارة إليها))). 
كما لفت الحضيكي األنظ���ار إلى مدى تعظيم 

بعض ملوك سنغاي للعلماء))).
 من الهفوات التي وق���ع فيها الحضيكي نتيجة 
الّنق���ل المحض غير الفاح���ص: قوله عن المغيلي: 
فأحيا الله به الدين في بالد توات والسودان، ونفى 
اليهود من تلك البالد ف���ال يدخلونها أبداً، وحيثما 

ظهروا بها قتلوا))).
2- الجان���ب الثقاف���ي: رّك���ز الحضيكي كثيراً 
عل���ى هذا الجانب؛ حيث ترج���م لثمانية من أعالم 
الفك���ر والثقافة في مملكة س���نغاي من أهل البالد 
والوافدي���ن، وه���م: الفقيه أحمد ب���ن عمر أقيت، 
وأحمد بن أحمد أقيت، وأحمد بن محّمد بن سعيد 
التنبكتي، والعاّلمة أحمد بابا التنبكتي، ومحمد بن 
محمود التنبكتي بغي���غ، والقاضي محمود بن عمر 
التنبكت���ي، ومخلوف ب���ن علي البلبال���ي، والّنجيب 
التكداوي، مبرزاً جوان���ب الّنبوغ والتخّصص فيهم، 
ومصّنفاتهم، وجهودهم التعليمية، وتالمذة بعضهم، 
وإجازات بعضهم للعلم���اء والّطلبة، وثناء أهل العلم 
عل���ى بعضهم، وتوّلي بعضه���م لمنصب القضاء في 
مدين���ة تنبكت، وامتن���اع آخرين منهم ع���ن توّليه، 

وتواريخ مواليدهم ووفياتهم))). 

ت   ، الح�شيكي  اأح��م��د  ب��ن  لمحمد  الح�شيكي،  طبقات    (٣(
8٩))ه� /)77)م) ، تقديم وتحقيق :اأحمد بومزكو - مطبعة 
7)))ه�  الأولى  الطبعة   - البي�شاء  الدار  الجديدة-  النجاح 

/)00)م ، ))/)٣).

)))  الم�شدر نف�شه، ))/))).

)))  الم�شدر نف�شه، ))/ ٣88-٣8٩).

)))  الم�شدر نف�شه، ))/)))).

 ،(((-((  ،٣((  ،(٣-)٣0/(( نف�شه،  الم�شدر  انظر:    (7(
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3- الجان���ب االجتماعي: من المالحظات التي 
س���ّجلها الحضيكي في هذا الجانب: جهود محمد 
بن محمود بغيغ التنبكتي في أعمال البّر والخير))).

�سابعًا: )تعريف الخلف برجال ال�ّسلف( 
للحفناوي )كان حّيًا �سنة 1324ه�())):

ترج���م أب���و القاس���م محّمد بن أبي القاس���م 
الحفن���اوي في هذا الكتاب الثني عش���ر رجاًل من 
أع���الم الفكر والثقاف���ة في مملكة س���نغاي؛ وُهم 
نفس األش���خاص الذين ذكرهم العاّلمة أحمد بابا 
التنبكتي في كتابه )كفاية المحتاج لمعرفة من ليس 
في الّديباج( باستثناء الّنجيب الّتكداوي، وُهم: أحمد 
بابا التنبكتي، وأحمد الس���وداني شارح اآلجرومية، 
وأبوبكر بن أحمد التنبكتي، وأحمد بن أحمد بن عمر 
أقيت، وأحمد بن س���عيد التنبكتي، وأحمد بن عمر 
بن محّمد أقيت، والعاقب ب���ن عبدالله األنصمني، 
والعاقب بن محم���د بن عمر التنبكتي، وعبدالله بن 
عمر بن محمد أقيت المسوفي، وعبدالله بن محمود 
بن عمر التنبكت���ي، محمود بغيغ، محمد بن محمود 
بغي���غ، هذا باإلضافة إلى عال���ٍم وافد زائر لمملكة 
س���نغاي، وهو محمد بن عبدالكريم المغيلي، الذي 
في بعض جهات ترجمته صلة بتاريخ هذه المملكة))).

.(٣8٣-٩88 ،٣(8( ،(٣-))٣(((

)))  انظر: الم�شدر نف�شه، ))/))٣).

�شارليه  الفرن�شّي:  الوالي  قام  ٣٣))ه����/)٩0)م؛  �شنة  في    (((
المدر�شة  بت�شييد  الجزائر  في   Charles jonnart جونار 
ع�شرّية  معمارّية  بهند�شة  البحر،  �شاطئ  على  الّثعالبّية 
اثنين  باأ�شماء  الخم�شة  قبابها  ج���دارن  ونق�شت  ب��دي��ع��ة، 
في  وما  الجزائري  الُقطر  في  العلم  رجال  جّلة  من  وثالثين 
حكمه، بالخّط الأندل�شي الّرائع، مرقومة مع اأ�شمائهم تواريخ 
ولدتهم ووفياتهم بالّترتيب ال�ّشنوي؛ وهم اأ�شماء المترجمين  
الموؤّلف  اإليهم  اأ�شاف  ثّم  الكتاب،  الأّول من هذا  الق�شم  في 
اأ�شماء اأعام اآخرين في الق�شم الّثاني من الكتاب. )تعريف 
القا�شم  اأبي  بن  القا�شم محمد  اأبو  ال�ّشلف):  برجال  الخلف 
ال��ج��زائ��ر،  ال�����ش��رق��ي��ة،  ف��ون��ت��ان��ة  بيير  مطبعة  ال��ج��ف��ن��اوي، 

))٣)ه�/)٩0)م، ))/)-)).

)٣)  انظر: الم�شدر نف�شه، ))/))-))، ٣٣، 8)))، و))/))-

وبالّنظر إلى معطي���ات هذا الكتاب حول تاريخ 
مملكة س���نغاي؛ يالحظ أّنه���ا ال تختلف عن حدود 
إس���هام كتاب )كفاية المحتاج لمعرفة من ليس في 

الّديباج( ألحمد بابا التنبكتي))).
ثامنًا: )�سجرة الّنور الّزكية في تراجم علماء 
المالكية( لمحمد محمد مخلوف )ت1360ه�())):

 يُعّد هذا الكتاب موسوعًة حديثة في تراجم علماء 
المالكية الذين عاشوا خالل القرنَيْن: الثالث الهجري 
والقرن الرابع الهجري، يمكن للباحثين أن يستخلصوا 

منه ماّدًة علمية تتعلّق بتاريخ مملكة سنغاي.
وتتلخ����ش جو�ن���ب �إ�ساف���ة كت���اب )�ل�سج���رة( ف���ي 

تدوين تاريخ تلك �لمملكة فيما ياأتي:
أ- ترجم المؤّلف لعش���رة من أهل العلم والفكر 
في مملكة س���نغاي، حاش���راً لهم جميع���اً في فرع 
فاس- ولم يُفرد لهم فرع���اً خاّصاً-، وُهم بين أهل 
الّطبقات الّثالث: التاسعة عشرة والعشرين والحادية 
والعش���رين، وُهم نفس األش���خاص الذين سبق أن 

ترجمهم الحفناوي))).
كم���ا ترج���م  لبعض أع���الم مص���ر والحجاز 
والمغرب، الذين لهم صلٌة في بعض جوانب حياتهم 

 ،((٣-(((  ،(٣٣)-)٣  ،(٩)-٩٣(  ،(8-(7  ،((  ،٣(  ،((
  .((0(-(0(

عبدالرحمن  راج��ع:  ل  مف�شّ ب�شكٍل  المعطيات  تلك  لمعرفة    (((
خليفة �شادو جالو، التدوين التاريخّي لمملكة �شنغاي من القرن 
ر�شالة علمّية  نقدية مو�شوعية،  درا�شة  القرن ))ه�-  اإلى  0)ه� 
مقّدمة لنيل درجة الماج�شتير بق�شم التاريخ الإ�شالمّي، الجامعة 

الإ�شالمية بالمدينة المنّورة، ٣8))ه�-٣٩))ه�، �ص))).  

)نيل  كتاب  على  ذي��اًل  ليكون  الكتاب  ه��ذا  ال��م��وؤّل��ف  ))) اأّل����ف 
البتهاج بتطريز الّديباج) لأحمد بابا التنبكتي؛ فترجم فيه 
لالأعالم الأئمة الذين جاوؤوا بعد التنبكتي اإلى عهده، م�شافًا 
اإليهم تراجم كثير من اأعيان اأئمة الدين والمّلة قبل الخم�ص 

�شنين بعد الألف.

محمد  المالكية):  علماء  تراجم  في  الّزكية  الّنور  ))) )�شجرة 
الكتب  دار  خيالي،  عبدالمجيد  تحقيق:  مخلوف،  محمد 
 ،(0(-(0(/(( 00٣)م،  ))))ه/  ط/)،  لبنان،  العلمية، 

.((٣)-٣٣( ،((( ،(((-((( ،(((
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بمملكة س���نغاي، وُهم جميعاً بين أه���ل الطبقتَيْن: 
التاس���عة عش���رة والعش���رين، وُهم: ناصر الّدين 
اللّقاني، وعبدالمعطي الّسخاوي )ت960ه�(، ويحيي 
بن محمد ب���ن محمد الحطاب )ت993ه�(، وبركات 
بن محّمد بن عبدالّرحمن الحّطاب )ت بعد 980ه�(، 
وأبو زيد عبدالرحمن بن علي األُْجُهوري )ت957ه�(، 
وعبدالرحمن بن الحاج المغربّي الّطرابلسّي الشهير 
بالتاج���وري )ت حوالي 960ه����(، وعبدالرحمن بن 

علي الفاسّي الشهير بسقين )ت956ه�())).
ب– وفي ثنايا تلك التراجم؛ أش���ار المؤّلف إلى 
محنة العاّلمة أحمد بابا التي سبقت اإلشارة إليها.

كما قّدم المؤّلف قائمًة مفّصلة لش���يوخ علماء 
س���نغاي المترجم له���م، وبمق���روءات بعضهم على 
ش���يوخهم، والئحة مصنفاتهم، وقائمة الكتب التي 

ُعني بعضهم بتدريسها، وإجازاتهم لبعض األعيان.
كما صّور المؤلف العالق����ة الثقافية التي كانت 
تربط بعض أعالم المغ����رب والحجاز ومصر ببعض 
علم����اء مملكة س����نغاي، عن طريق رح����الت العمرة 
والهجرة، من حيث التباحث واإلفادة واإلجازة العلمية.
مراك�ش  ح��ّل  بمن  )االإع����لم  ت��ا���س��ع��ًا: 
واأغمات من االأعلم( لل�ّسمللي )1378ه�(: 
موض���وع هذا الكتاب كما يُفهم من عنوانه: ِذكر 
تراجم َمن حّل مدينتي مّراكش وأغمات، من الّرجال 
الّنابهين، س���واء كانوا من أهلهم���ا أو من غيرهما، 
مع التمهي���د لهذه التراجم بوصف المدينتَيْن، وبيان 
فضلهما وما اختّصتَا به م���ن المزايا، كما يقتضيه 
نوا في  المنطق، ووفق���اً لما جرت به عادة م���ن دَوّ

التراجم من المغاربة وغيرهم قبل المؤّلف))).
ومن أعالم هذا الكت���اب، الذين ألخبارهم في 
بعض جهاتها صل���ٌة وثيقة بتاريخ مملكة س���نغاي: 

)))  انظر: الم�شدر نف�شه، ))/)٣٩، 0٣)-)0)).

ق�شم  الأع��الم)،  واأغمات من  بمن حّل مراك�ص  )الإع��الم    (((
التحقيق ))/ح).    

اإلم���ام محّمد بن عبدالكريم المغيلي، والّس���لطان 
أحمد المنصور الذهبي، ومخلوف بن علي البلبالي، 
والقاضي عمر بن محّمد أقيت، وأحمد بابا التنبكتي، 

وعمر بن أحمد )باكري( أقيت.
والم���اّدة اإلخبارية ال���واردة ال تختلف عّما ورد 
في بعض المصادر الس���ابقة، لذل���ك ال داعي إلى 
تكرارها، باستثناء ما يتعلّق بعمر بن أحمد )باكري( 
أقيت؛ حيث ذك���ر أّنه كان من عادته س���رد  كتاب 
)الّشفا( للقاضي عياض في  كلِّ رمضان في مسجد 

ابن شقراء بمدينة مّراكش))).
الخاتمة:

يّتض���ح مّما س���بق؛ أّن جوانب مهّم���ة من تاريخ 
مملكة س���نغاي اإلسالمية في القرن: العاشر الهجرّي 
ق���د حظيت باهتمام عدٍد م���ن أصحاب كتب التراجم 
المغربية؛ وذلك من خالل بعض اإلش���ارات التاريخية 
التي طرحوها عنها في ثنايا أخبار بعض األعالم، مّما 
سمح بوجود ماّدٍة تاريخيٍة علمية، يمكن أن يستفيد منها 
الباحثون والكّتاب والمؤّرخون المعاصرون في أبحاثهم 
ودراساتهم حول تاريخ مملكة سنغاي، والعالقات التي 

كانت بينها وبين بلدان المغرب العربّي.
وأخي���راً؛ ألفت انتب���اه الباحثي���ن والمؤّرخين 
المعاصرين إلى ضرورة التنويع في مصادر دراس���ة 
مملكة س���نغاي، ككتب اإلج���ازات والفهارس وكتب 
الن���وازل ونتائ���ج الدراس���ات األركيولوجية وكتب 
ش���روح الحديث وغيرها، وإلى عدم االقتصار على 
كتب التاري���خ وكتب البل���دان والجغرافيا الطبيعية 
التقليدية التي تناولت تاريخ مملكة سنغاي- كتاريخ 
الفّتاش لمحمود كعت، وتاريخ السودان لعبدالرحمن 
السعدي، ووصف إفريقيا للوّزان، ورحلة ابن بطوطة، 
والمس���الك والممالك للبكرّي-، ألّن ذلك يؤّدي إلى 

غناء وثراء في الماّدة العلمية التاريخية ¶

)٣)  الم�شدر نف�شه، ))/)))-)))، )٣0-٣07)؛ و))/07)-
08)) و)7/)٣)) و)٩٣/٩)-)٩)).    
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دور الجيش في السياسة اإلفريقية 
 إعادة النظر في الفجوة بين النظريات والممارسات القائمة

 د. �ل�سيد على �أبو فرحة 
�ل�سيا�س�ة  بكلي�ة  �ل�سيا�س�ية  �لعل�وم  مدر��س   

و�لقت�ساد- جامعة بني �سويف، م�سر. 

2012م، عل�ى �لأق�ل 45% م�ن تل�ك �لنقالبات 

نجحت في �لإطاحة بالنظام �لحاكم و�لو�سول 

ل�ُسّدة �لحكم.
فعلى الرغم من النشأة المدنية لعدد ال بأس به 
من النُُّظم السياس����ية اإلفريقية عشية االستقالل، 
فإنها س����رعان ما تحّولت بعد أق����ّل من عقد من 
استقاللها لنُُظم سياسية عسكرية، وصلت ذروتها 

ي�زل �لباح�ث ف�ي �ل�س�اأن �لإفريق�ي، �أو لم 

�لمعني به، م�س�تغرقًا في ماأزق »َع�ْسكرة 

�ل �لجي��س في  �ل�سيا�س�ة« ف�ي �إفريقي�ا، فتدخُّ

�ل�سيا�س�ة في �إفريقي�ا يمّثل �أُحجي�ًة في بع�س 

�لأحي�ان، فق�د ر�سد بن�ك �لتنمي�ة �لإفريقي ما 

يرب�و على مائَت�ي �نقالب ع�سكري ف�ي �إفريقيا 

من�ذ �ل�ستقالل في عق�د �ل�ستينيات وحتى عام 
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في حقبة سبعينيات القرن العشرين))).
وجاءت مرحلٌة مهّمة تالية في دراسة العالقات 
المدنية العس���كرية في إفريقيا، تمّثلت في فرضية 
معتبرة لدى ثلّة من الباحثين، منذ أواخر ثمانينيات 
ل  الق���رن الماض���ي، مفاده���ا انتهاء حقب���ة تدخُّ
العس���كريين في السياس���ة، وهذه الفرضية ثبتت 
صحتها، أو تكاد أن تك���ون صحيحة إلى حدٍّ كبير، 
عقب موجة التحوُّل الش���كلي نحو الديمقراطية في 
كثيٍر من الدول اإلفريقية مع مطلع التس���عينيات من 
القرن العشرين، إال أنه سرعان ما تكّشف الواقع عن 
هشاش���ة هذا االفتراض وخطئه على مدار العقَديْن 
المنصرَميْن من األلفية الجديدة، حيث عاد الجيش 
للمش���هد السياس���ي اإلفريقي عبر أكثر المسارات 
فجاجة وتقليدية، وهو مسار االنقالبات العسكرية.

فعمدت جماعاٌت واس����عة م����ن الباحثين في 
الش����ؤون اإلفريقية إل����ى إعادة الق����راءة والنظر 
والبحث، والتحليل لنظريات ومقوالت وافتراضات 
العالقات المدنية العس����كرية واس����تدعاء كتاباتها 
الكالسيكية، وعلى رأسها كتاب )الجندي والدولة( 
لصامويل هنتنجتون المنش����ور ع����ام 1957م، في 
محاول����ٍة منهم لتجس����ير الفجوة بي����ن العالقات 
المدنية العس����كرية نظرّياً؛ وبي����ن واقعها الراهن 
المتمثل في موجة َعْس����كرة السياسة في إفريقيا 
في القرن الجديد، وإعادة قراءة المشهد السياسي 
اإلفريقي بعد إعادة تموضع الجيش فيه من جديد، 
وهو االرتداد الذي يسّبب خلطاً كبيراً في كثيٍر من 
األحيان، النطالق تحليل واقع العالقات العسكرية 
المدني����ة في إفريقي����ا من افتراض����ات ومقوالت 
التراكم النظري لحقل العالقات المدنية العسكرية 

 Habiba Ben Barka & Mthuli Ncube, Political   (((
 Fragility in Africa: Are Military Coups d’Etat a
 Never-Ending Phenomenon? Chief Economist
 Complex, African Development Bank,

              :September 2012, p.3, Via link
.https://www.afdb.org. Access Date 23 June 2019

في الخبرة الديمقراطية، وهو ما يؤكده هنتنجتون 
نفسه، كما سيرد الحقاً، لتأتي هذه الدراسة محاولًة 

إلعادة قراة تلك العالقات في واقعها اإلفريقي.
وعليه؛ يس����تعرض الباحث في ه����ذه الورقة 
االتجاهات النظرية الرئيس����ية بش����أن العالقات 
المدنية العسكرية أوالً، ثم يعرج إلى مسارات تلك 
العالقات في واقع الحالة اإلفريقية، والدوافع وراء 
التدخالت، ومالمح تلك العالقات الراهنة، وأخيراً 

مستقبلها.
الرئي�سية  النظرية  االتجاهات  اأواًل: 
الع�سكرية  المدنية  للعلقات  ��رة  ال��م��وؤطِّ

الغربية:
يُع����ّرف »الجيش« اصطالحاً بأن����ه: كّل تنظيم 
تسلس����لي هرم����ي ألفراد م����ن حاملي الس����الح، 
تؤّسسه الدولة ليقوم بمهمتَيْن أساسيتَيْن هما صّد 
المعتدي����ن عليها أوالً، ونقل الحرب خارج حدودها 
ثاني����اً كأصٍل ع����ام، ومهّمة مؤقت����ة تتصل بحفظ 
النظام داخل الدولة كاس����تثناء، وم����ن ثَّم هو أحد 
األدوات الصراعي����ة للدولة لتغيي����ر حالة، وفرض 
إرادة، وتحقيق مكتس����بات جديدة. وحالة الصراع 
الت����ي يكون جي����ٌش، أو أكثر، طرفاً فيها تُس����ّمى 

»الحرب«))).

 Definition of army, Merriam Webster Dictionary,  (((

تتباين العالقات المدنية 
العسكرية في إفريقيا عن 
مثيالتها في الحالة الغربية 
التي تطور فيها اإلطار 
النظري لتلك العالقات
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وتاريخّياً؛ تباينت طرق وقواعد تشكيل الجيوش 
بما يتفق ومعطيات الزمان والمكان وش����كل البنية 
االجتماعية والسياس����ية واالقتصادية، أي ش����كل 
الدولة والمجتمع، فنش����أت الجي����وش في بدايتها 
جيوشاً وطنية مندمجة كلّيًة في المجتمع كجيوش 
القبائل، ثم تطّور ذلك مع تباين تلك الظروف لينشأ 
الجي����ش المرتزق، ثم الجي����ش اإلقطاعي، مروراً 
بالجيش الشعبي في كنف االشتراكية، والذي يعكس 
مصالح طبقة جماهيرية واس����عة، وصوالً للجيش 
الدائم المحترف، وانتهاًء إلى صورة أكثر تطّوراً من 
طرق تش����كيله األولى، وإدماجاً لطريقتَيْن من طرق 
تش����كيله التاريخية، وهو الجيش الشعبي الوطني 

الدائم المحترف تحت مظلة الدولة القومية))).
وعليه؛ ف����إّن الجيش، باعتب����اره أحد األدوات 
الصراعية للدول����ة لتحقيق مكاس����ب معّينة، يُعّد 
فاعاًل ومؤثراً واسعاً وعميقاً في العملية السياسية؛ 
وفقاً لهذا الطرح، ومن ثَّم تالزمت إشكالية عالقته 
بالسلطة السياسية لعملية نشئته وتطوره التاريخي.

ولعّل أكثر المبادئ رواج����اً في أدبيات عالقة 
الجيش بالس����لطة ه����و: »ضرورة إذع����ان الجيش 
للس����لطة المدنية«)))، وأول َم����ن تحدث عن هذا 
المبدأ »شيشرون« في عهد اإلمبراطورية الرومانية، 
إال أن����ه- وكعادة التنظير الذي يتباين نس����بّياً عن 
الواقع- لم يُطّبق المبدأ إال في إطاٍر ضّيق جّداً في 
روما في المقاطعات التي تطابقت فيها السلطتان 

available at: https://www.merriam-webster.com/
dictionary/army

 Dedman, Martin and Clive Fleay, “Britain and   (((
 the European Army”, History Today, Vol.42-April

:Available at .14-1992: 11
http://alliance-primo.hosted.exlibrisgroup.com/

UW:all:TN_gale_ofa12089315

)))  عبد الوهاب الكيالي )تحرير)، مو�شوعة ال�شيا�شة، الجزء 
والن�شر)،  للدرا�شات  العربية  الموؤ�ش�شة  )بيروت:  الثاني، 

�ص٣0).

المدنية والعسكرية، حيث كان »القناصل« يقومون 
بالمهام التنفيذية السياس����ية )الحكم(، والعسكرية 
)قيادة الجيش(، في الوقت نفس����ه. وقد اس����تمر 
هذا المبدأ النظري في الغياب في خبرات الحقة، 
كخبرة لويس الرابع عشر، ونابليون الثالث، وغليوم 
الثاني، حيث جمع الملوك بين المهام السياس����ية 

والعسكرية.
وقد اس����تقر ه����ذا المب����دأ نظرّي����اً، بَيْد أنه 
أخذ منًحى مغايراً عملّياً م����ع تطّور الديمقراطية 
التمثيلية المعاصرة، ليجد حجته في الرأي القائل 
بأّن السياس����ي المنتخب غي����ر جدير باالضطالع 
بأعباء قيادة الحرب، وم����ن ثَّم يجب أوالً: التمييز 
بين وظيفة السياس����ة والوظيفة العسكرية كخطوة 
أولى، ثم التس����ليم بتبعية القائد العسكري للحاكم 
لطة وتمثيلها  المدني المنتخب في ضوء وحدة السُّ
الشرعي عبر االنتخاب، وضرورة عدم وجود إرادة 
سياسية مستقلة للمؤسسة العس����كرية باعتبارها 

لطة وليست نظيراً لها.  أداة من أدوات السُّ
واس����تقر هذا المب����دأ في النُُّظم السياس����ية 
المقارن����ة نظرّياً، وفي الديمقراطي����ة منها عملّياً، 
ومن ثَّم؛ فإّن جّل الجداالت السابقة والراهنة حول 
عالقة الجيش بالسياس����ة؛ إنما تدور حول كيفية 

تطبيق هذا المبدأ ودرجته واتجاهه))).
ب����دأت دراس����ة ه����ذا الموضوع ف����ي النُّظم 
السياسية المعاصرة استناداً للخبرة الديمقراطية، 
اد معاصري����ن، أهمهم ما قّدمه  عبر إس����هامات ُرواَّ
»صاموي����ل هنتنجتون« في كتابه )الجندي والدولة(

وأيض����اً   ،The Soldier and The State
»موريس جانويتس« في كتابه )الجندي المحترف( 
The Professional Soldier، هاتان الدراستان 
وّفرتَا إطاراً نظرّياً محدوداً لفهم هذه العالقات في 

الخبرات األقّل ديمقراطية.

)٣)  عبد الوهاب الكيالي )تحرير)، المرجع ال�شابق، �ص٣0).
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ومن الجدير بالذك����ر؛ أّن هنتنجتون ذاته يؤكد 
ف����ي مقّدمة كتابه على: أّن كتاب����ه المذكور ما هو 
إال محاولة لفهم العالقات المدنية العس����كرية في 
الخبرة الغربية األمريكية واألوروبية في األس����اس، 
وبعضاً من الخبرة اآلس����يوية كاليابان، ويُحّذر من 
مغبة سحب تلك التفسيرات لخارج تلك السياقات 
لتكون نظريًة عاّمة في تحلي����ل العالقات المدنية 

العسكرية.
يرى هنتنجت����ون أّن الفرضية الرئيس����ية في 
العالقات المدنية العس����كرية هي العالقة بين كبار 
قادة المؤسس����ة العس����كرية من جهٍة والدولة من 
جهٍة أخرى، فكبار القادة العس����كريين هم العنصر 
الموّجه الفاعل للمؤسس����ة العس����كرية، كما أنهم 
هم المس����ؤولون عن الحماية العسكرية للمجتمع، 
في حي����ن أّن »الدولة« هي العنصر الموّجه الفاعل 
للمجتمع، وهي مس����ؤولٌة بدورها عن إعادة التوزيع 
للموارد والقي����م بما فيها »الحماية العس����كرية«. 
وعليه؛ ف����إّن العالقات االجتماعي����ة واالقتصادية 
بي����ن الجيش وباق����ي »المجتمع« ع����ادًة ما تعكس 
أيضاً العالقات السياس����ية بين كبار قادة الجيش 
و»الدول����ة«، ومن ثَ����ّم يجب ابت����داًء تحديد طبيعة 
فئة كبار القادة العس����كريين وسماتها عند تحليل 

العالقات المدنية العسكرية.
ويؤكد هنتنجتون أّن المهنية- والتي يُقصد بها 
االلتزام الوظيفي بالمهام المحّددة سلفاً- هي السمة 
الرئيسية التي تمّيز الضابط في الجيوش المعاصرة 
عن المحاربين في العصور الس����ابقة. وعليه؛ فإّن 
مهنية المؤسسة العسكرية هي اإلشكالية الرئيسية 
في العالق����ات المدنية العس����كرية المعاصرة، إال 
أّن الواقع يكش����ف عن أّن المهنية كس����مة رئيسية 
لكّل المهن المعاصرة، كالطب والمحاماة وبطبيعة 
الحال الوظيفة العس����كرية، ال تتجسد كّل سماتها 
النظرية المثالية في الواقع، والمسافة بين المهنية 
نظرّي����اً وفي الخبرة العملية هي بوصلة البحث في 

العالقات المدنية العسكرية))).
وعلي����ه؛ فإنه ي����رى أّن العالقة بي����ن المكّون 
المدني والعس����كري في إطار النظام السياس����ي 
تتشّكل استناداً لثالث ركائز رئيسية، هي: )المحدد 
الوظيف����ي(؛ ال����ذي يُقصد به التهدي����د الخارجي 
للدول����ة، وم����ا إذا كان تهديداً ذا مس����توى عال أو 
منخف����ض. و)المحدد األيديولوج����ي(؛ أي طبيعة 
المنظومة الفكرية التي يستند إليها المجتمع، سواء 
ليبرالّياً أو محافظاً. ومحّدد )البنية الدس����تورية(؛ 
الذي يُش����ير إلى شكل البنية الدس����تورية للنظام 
السياسي، س����واء كانت بنية النظام برلمانية حيث 
النُّخبة الحاكمة تتسم بالتماسك النسبي، أو كانت 
����لطة السياسية، ومن ثَّم  رئاسية حيث تنقسم السُّ

النخبة، إلى تنفيذية وتشريعية))).
أما ع����ن إعادة صياغ����ة العالق����ات المدنية 
العسكرية؛ فقد سّك هنتنجتون مصطلح »السيطرة 
كس����بيل   Objective Control الموضوعي����ة« 
لتحقيق السيطرة المدنية على المؤسسة العسكرية، 
����لطة المدنية يدها عن  ويقصد به����ا أن ترفع السُّ
التدخل في ش����ؤون الجيش به����دف الحفاظ على 
احترافيته ومهنيت����ه، حيث يرى أّن ذلك يُعّد حائاًل 
بين تدخل الجيش في السياس����ة. أما اآلخر؛ فقد 
 Subjective الذاتية«  »الس����يطرة  سّك مصطلح 
Control، والذي يقص����د به أّن دمج الجيش في 
المس����احات المدنية يحول دون زحفه عليها بهدف 

 Sumuel P. Huntington, The Solder and The   (((
 State: The Theory and Politics of Civil-Military
 Relations, (Massachusetts; The Belknap Press
 of Harvard University Press, Cambridge,

.Massachusetts, 1957), pp.3,7

جديد  منظور  �شياغة  »نحو  ح�شن،  الرحمن  عبد  حمدي    (((
ق���راءات  مجلة  اإف��ري��ق��ي��ًا«،  الع�شكرية  المدنية  للعالقات 
بتاريخ 7 مايو ))0)م،  للمجلة،  الإلكتروني  الموقع  اإفريقية، 
www. :-عبر الرابط  الآتي- تاريخ الولوج )) يونيو ٩)0)م

 qiraatafrican.com
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السيطرة الشاملة.
وفي ضوء الدراس���ات النقدي���ة للبحث في 
العالقات المدنية العس���كرية؛ فقد انتهى بعض 
الباحثي���ن إلى ض���رورة التمييز بي���ن اتجاَهيْن 
رئيَس���يْن عند البح���ث في العالق���ات المدنية 
العس���كرية: االتجاه األول عندم���ا يّتصل البحث 
بفحص تلك العالقات في ال���دول الديمقراطية 
بمراحله���ا المختلفة؛ حيث يركز البحث في إطار 
هذا االتجاه عل���ى محاولة َفْهم نق���اط التماس 
والتفاعل بين المس���احات المدنية والعس���كرية 
داخ���ل النظام الديمقراط���ي؛ بهدف ضبط تلك 
التفاعالت لصال���ح هيمنة المدنيين. أما االتجاه 
الثان���ي للبحث في تلك العالقات في إطار النُُّظم 
غير الديمقراطي���ة؛ فهو أقّل طموح���اً وتفاؤالً، 
حيث يركز الباحث على محاولة َفْهم الس���يطرة 
العسكرية على العملية السياسية، وتفكيكها، في 

أكثر الدراسات تفاؤالً))).
الع�سكرية  العلقات  م�سارات  ثانيًا: 

المدنية في اإفريقيا منذ اال�ستقلل:
تتباين العالقات المدنية العسكرية في إفريقيا 
ع����ن مثيالتها في الحالة الغربي����ة التي تطّور فيها 
اإلط����ار النظ����ري لتل����ك العالقات، حي����ث يمكن 
وصفها في الحالة اإلفريقية بالعالقات »العسكرية 
المدنية«، في إشارة إلى أّن »المحدد العسكري« هو 
المتغير المس����تقل الذي يقود العالقة، وهو ما دفع 
ل العس����كريين  بعض الباحثين إلى القول بأّن تدخُّ
في السياس����ة اإلفريقية هو األصل والخط العام، 

وأّن مدنيتها هو االستثناء))).

في  الديمقراطي  والتحول  الجيو�س  في  رب��ه،  عبد  اأحمد    (((
منتدى  )الدوحة:  )محرر)،  الرحمن  عبد  حمدي  اإفريقيا، 
العالقات العربية والدولية، الطبعة الأولى، ))0)م)، �ص)).

الجيو�ص  )محرر)،  الرحمن  عبد  حمدي  ذلك:  في  انظر    (((
وال��ت��ح��ول ال��دي��م��ق��راط��ي ف��ي اإف��ري��ق��ي��ا، )ال���دوح���ة: منتدى 

العالقات العربية والدولية، الطبعة الأولى، ))0)م).

لذا؛ فإنه بالنظر في ميل العس����كريين للتدخل 
في الحياة السياس����ية في إفريقي����ا يمكن التمييز 
بين عدة أنماط رئيسية تبلورت عشية االستقالل، 
وتتمايز هذه األنماط؛ إم����ا من حيث آلياتها كآلية 
»االنقالب العس����كري«، أو آلية »التسرب العسكري 
في السياسة« عبر زحف العسكريين على المفاصل 
المدنية للدولة تدريجّياً، أو آلية »المحاصصة« كأن 
المنافع والمكاسب  العسكريون والمدنيون  يتقاسم 

السياسية. 
وقد تتمايز أنماط العالقات المدنية العسكرية 
أيضاً من حيث مساراتها؛ بين مسار سريع خاطف 
كانقالب النيجر 2010م، أو مس����ار تدريجي حيث 
تتجه العالق����ات المدنية العس����كرية نحو تدعيم 
سيطرة العس����كريين تدريجّياً؛ كالمسار الموريتاني 
م����ن 2010م حتى 2019م؛ مع انتخاب وزير الدفاع 
»ولد الغزواني« رئيساً لموريتانيا في يونيو 2019م.
وقد تتمايز تلك األنماط وفقاً لماهية الفاعل 
المؤثِّر في العالقات المدنية العسكرية في الدولة 
محّل الممارسة، كأن يكون الفاعل المؤثِّر شخص 
الحاكم، حي���ث يقوم بتثبيت العالق���ات المدنية 
العس���كرية وفقاً لمعادلٍة هو دالتها، أو قد يكون 
الفاعل المؤثِّر النخبة السياسية الحاكمة، أو كبار 
القادة العسكريين كانقالب موريتانيا 2005م، أو 
صغار الضباط كانقالب النقيب »أمادو سانوجو« 
في مال���ي 2012م، أو دولة أخرى ضامنة لضبط 
العالقة بي���ن الجيش والمدنيين كفرنس���ا؛ كما 
في حالة العالقات المدنية العس���كرية في كوت 

ديفوار.
وقد تتمايز تلك األنماط وفقاً لطبيعة العالقة 
بين المدنيين والعس����كريين، وما إذا كانت عالقة 
إذعان حيث يسيطر العس����كريون على المساحات 
المدني����ة جبراً، أو مقايضة وتف����اوض َمْرضّي بين 

العسكريين والمدنيين.
ل  وأيضاً قد تتمايز تلك األنماط بين: نمط تدخُّ
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العس����كريين في مناخ سياسي إصالحي كمحاولة 
تدخل العسكريين في إثيوبيا في النصف الثاني من 
ل العسكريين في موريتانيا في  يونيو 2019م، وتدخُّ
أغسطس 2008م باالنقالب على الرئيس المنتخب 

حينها ولد شيخ عبدالله.
على  الع�سكري  الزحف  دواف��ع  ثالثًا: 
اال�ستمرار  بين  اإف��ري��ق��ي��ا  ف��ي  ال�سيا�سة 

والتغير:
ل العس���كريين  بعد دراس���ة مس���حية لتدخُّ
في السياس���ة في خمس وأربعين دولًة إفريقية 
جنوب الصحراء، منذ ع���ام 1960م وحتى عام 
1982م، انته���ى فريٌق من الباحثين إلى رس���م 
ل العس���كريين في السياسة  خريطة لدوافع تدخُّ
في إفريقي���ا، وتتكون تلك الخريطة من س���ت 
مجموعات رئيسية من الدوافع، ينبثق عنها سبعة 
عش���ر دافعاً فرعّياً، وقد ت���ّم الوقوف على تلك 
الدوافع من ثالثة مصادر رئيسية، هي: خطابات 
قادة االنقالب أنفسهم حال نجاحه، أو خطابات 
الحكومة الُمنقلب عليها حال فشل االنقالب، أو 
عبر المصادر الصحفية المحلي���ة والدولية))). 
ويعّبر الش���كل اآلتي عن تل���ك المجموعات من 
الدواف���ع، وما يندرج تح���ت كلٍّ منها من دوافع 

فرعية:

 Analysis Of The Causes Of Military Coups   (((
 ,1982-D›etat In Sub-Saharan Africa, 1960
 Final Report, April 1983, prepared for: Defense
 Intelligence Agency U.S. Department of
Defense (DTIC), via link: https://apps.dtic.mil/
.(dtic/tr/fulltext/u2/a151943.pdf. (June 22, 2019

�سكل رقم )1(: يو�سح تاريخّياً دو�فع �لع�سكريين 
للتحرك �سيا�سّياً في �إفريقيا: 

بالنظر لتلك المجموعات من الدوافع التاريخية 
لتحرك العس����كريين نحو السياس����ة في إفريقيا، 
ووفقاً للمصادر الثالثة التي اس����تند لها الباحثون 
في الوقوف على تلك الدوافع، يتضح أّن مجموعة 
د  الدواف����ع المتصلة ب����األداء الحكومي هي المحدِّ
الرئيس����ي لتحرك الجيش نحو السياس����ة، يليها 
وذلك  واالجتماعية،  االقتصادية  العوامل  مجموعة 
وفقاً لمنظور قادة االنقالب العس����كري أنفس����هم، 
ف����ي حين أنه وفقاً لمنظور النظام الحاكم الُمنقلب 
د الرئيس����ي لالنقالب عليه في  علي����ه؛ فإّن المحدِّ
دول إفريقيا جنوب الصحراء هو مجموعة الدوافع 
المتصلة بالتدخل والتخري����ب األجنبي، وبالدرجة 
نفسها مجموعة الدوافع المرتبطة بالهوية، خاّصًة 

الطموح الشخصي وإعادة حاكم سابق.
أم����ا وفقاً لمنظور الصحفيين في ذلك الوقت؛ 
د الرئيس����ي لالنقالب العس����كري  ف����إّن المح����دِّ
في إفريقيا جن����وب الصحراء، ف����ي الفترة محّل 
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الدراس����ة، هو مجموعة الدوافع المتصلة بتشرذم 
وانش����قاق النخب����ة الحاكمة، يليها بفارق بس����يط 
مجموعة الدوافع المتصلة ب����األداء الحكومي، ثم 
مجموعة الدوافع المتصل����ة بالعوامل االجتماعية 

واالقتصادية.
وبعق����د مقاربة بي����ن الموجة األول����ى لخبرة 
ل العس����كريين في السياسة في إفريقيا، منذ  تدخُّ
عقد الس����تينيات وحت����ى منتص����ف الثمانينيات، 
وبي����ن الموجة الثانية التي ب����دأت مع بزوغ األلفية 
الجديدة والمستمرة بعد مرور عقَديْن، فإنه يمكن 
الوقوف على أّن هناك مجموعات من الدوافع التي 
انحس����رت أهميتها، وثانية تنامت أهميتها، وثالثة 
جديدة، فأما الدوافع التي انحسرت أهميتها: فهي 
الدواف����ع المتصلة بالهوي����ة واأليديولوجيا بصورة 

معتبرة، والدوافع العسكرية بدرجٍة أقّل. 
أم����ا الدواف����ع التي تنام����ت أهميته����ا: فهي 
تلك المتصلة ب����األداء الحكومي، خاّصًة تفش����ي 
مظاهر الفس����اد والقم����ع. في حي����ن أنه ظهرت 
مجموعٌة جديدة م����ن الدوافع، منها تلك المتصلة 
بتأثير العامل التكنولوجي وَدور وس����ائل التواصل 
االجتماعي في الحش����د والتعبئة ضّد النظام، وما 
يّتصل بها من الضغط الش����عبي عبر االعتصامات 
واالنتفاضات، وهي مجموعة العوامل التي تش����ّكل 
دافعاً لتحرك المؤسسة العسكرية سياسّياً للحفاظ 
على مكتسباتها ومصالحها االستراتيجية، متصلة 
باستعادة االس����تقرار ومواجهة التخريب، أو ذاتية 

كالحفاظ على منافعها السياسية واالقتصادية.
وأيضاً؛ من ضم����ن الدوافع الجديدة المحركة 
لتورُّط العسكريين سياسّياً في إفريقيا هي األهمية 
السياس����ية المتنامية للجيش في الدول اإلفريقية، 
وبطبيعة الحال، وكما أُشير سلفاً، فإّن الجيش هو 
أحد أدوات السياس����ة وفقاً لطبيعة المهام الموكلة 
له والموجهة في األساس إلى ما وراء حدود الدولة، 
بَيْد أنه في ظّل اس����تمرار هشاشة البنى والهياكل 

الداخلي����ة للدولة في إفريقيا، بعد حوالي س����بعة 
عقود منذ االستقالل عن االستعمار، تنامت المهام 
الداخلية للمؤسس����ة العسكرية في إفريقيا، كمهام 
حفظ األمن الداخلي وغيرها، وهو ما أس����هم في 
تنامي األهمية السياس����ية للجي����ش بالدرجة التي 
تغريه لالس����تحواذ على مس����احٍة أكبر من المنافع 
السياسية، أو الحفاظ على استمرار تلك المنافع.

وأخي����راً؛ من ضمن تلك الدوافع الجديدة التي 
يمكن رصدها، كمحرك لتحرك العس����كريين نحو 
السياس����ة، ما يمكن وصفه ب�»الجشع للمساعدات 
الدولية وعوائد تصدي����ر المواد الخام«، حيث يُعّد 
هذا الدافع المس����تحدث حائاًل رئيسّياً عادًة بين 
النظام السياسي ومدنية استقراره، ويُقصد به أنه 
في بعض األحيان يكون المحرك الرئيس لسيطرة 
لطة السياس����ية هو الرغبة  العس����كريين على السُّ
في الحصول على المس����اعدات الدولية اإلنسانية 
مة للحكومة، أو العوائد الدولية من صادرات  المقداَّ

المواد الخام.
ومع تباين الدوافع المحركة لنشاط العسكريين 
سياس����ّياً على مدار ما يربو على نصف عقد، بين 
دوافع تتصل بطبيعة المؤسس����ة العسكرية ذاتها، 
وثاني����ة تتصل بطبيعة النظام السياس����ي ونخبته، 
وأدائه، وثالثة تتصل بالعامل الذاتي والعامل الدولي، 
وأخيراً دوافع متصلة بضخامة عوائد الفس����اد في 
السنوات األخيرة، وتنامي تأثير التكنولوجيا، إال أّن 
تلك المجموعات م����ن الدوافع ال تحول دون إعادة 
بناء العالقة بين الجيش والسياسة في إفريقيا في 
اتجاه مدنية السياسة؛ إذا ما تم التغلب على بعض 

العقبات التي تحفز تلك الدوافع.
الجي�ش  لدور  الراهنة  الملمح  رابعًا: 
في ال�سيا�سة االإفريقية في العقد االأخير:

يس����تعرض الباحث في الجدول التالي قائمة 
بالدول اإلفريقية التي َش����ِهدت انقالباً عس����كرّياً، 
أو محاولة انقالبية، ف����ي العقد األخير من القرن 
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الحادي والعش����رين، وبالتحديد من����ذ مطلع عام 
2010م وحت����ى نهاية يوني����و 2019م بعد أيام من 

المحاولة االنقالبية في إثيوبيا.
وترصد هذه الدراس����ة مواقع تلك الدول، التي 
يس����تعرضها الجدول في سلس����لة تقارير، مؤّشر 
الدولة الهّشة في استعراٍض مقارن، على مدار ثالث 
سنوات، لموقع كّل دولة من تلك الدول التي َشِهدت 
التدخل العس����كري، بحيث يستعرض موقع الدولة 
في تقرير مؤّشر الهشاشة في السنة السابقة على 
االنقالب/المحاولة االنقالبية، والسنة التي َشِهدت 
ذلك، والسنة التالية له، لمحاولة الوقوف على ما إذا 
كان هناك صلة ما بين السلوك االنقالبي وهشاشة 
الدولة، واتج����اه هذه الصلة، إذا ما ُوجدت، إيجاباً 
أو س����لباً، ورصد ما يمكن أن يكشف عنه الجدول 
من مالحظات حول مالمح الس����لوك االنقالبي في 

إفريقيا في العقد األخير.
وقد صّم����م الباحث هذا الجدول اس����تناداً إلى 
وس����ائل اإلعالم ذات المصداقي����ة والموثوقية فيما 
يخص ما إذا كانت تلك البلدان َشِهدت سلوكاً انقالبّياً 
م����ن عدمه من ناحيٍة، كما اس����تند لتقارير مؤّش����ر 
الهشاش����ة على مدار عشر س����نوات، مع األخذ في 
االعتبار منهاجية تلك التقارير، حيث إّن سنة صدور 
التقرير ليس����ت هي الس����نة محّل تحليله، وإنما هي 
السنة الس����ابقة عليها، فالتقرير األخير الصادر في 
 Fragile State Index �عام 2019م والذي يُعرف ب

2019 يغطي في تحليله العام 2018م، وهكذا.
كما تجدر اإلش����ارة أيضاً إل����ى أّن تقرير عام 
2013م وم����ا قبله كان تحت اس����م »تقرير الدولة 
الفاش����لة«، وحيث قامت المؤسس����ة الناشرة له، 
وهي صن����دوق الديمقراطية بالتع����اون مع مجلة 
بإحالل مصطلح  الخارجية األمريكيتَيْن،  السياسة 
الهشاش����ة محّل مصطلح الفشل في وصف الدول 
موضع دراسة التقرير، مع الثبات النسبي للمنهجية 

المّتبَعة.

 جدول رقم )1(: يو�سح �لدول �لتي �َسِهدت 
�نقالباً/محاولة �نقالبية منذ عام 2010م:

التاريخالدولة

طبيعة 
التدخل 

الع�شكري 
انقالب/
محاولة 
انقالبية

الترتيب 
في 

موؤ�ّشر 
اله�شا�شة 

في 
ال�شنة 
ال�شابقة

الترتيب 
في 

موؤ�ّشر 
اله�شا�شة 
في  ذات 

ال�شنة

الترتيب 
في موؤ�ّشر 
اله�شا�شة 
في ال�شنة 

التالية 

٩)))0)انقالب8) فبراير0)0)النيجر
))8)٣)محاولة) اأبريل 0)0)غينيا بي�شاو

مدغ�شقر
7)نوفمبر 

(0(0
8)8)))محاولة

الكونغو 
الديمقراطية

7) فبراير 
(0((

)))محاولة

8)٩)))محاولة)) يوليو ))0)النيجر

غينيا بي�شاو
)) دي�شمبر 

(0((
))))8)محاولة

)7٩٣8٣انقالب)) مار�ص ))0)مالي
0٣8))٣محاولة) اأبريل ))0)مالوي
)7٩٣8٣محاولة٣0 اأبريل ))0)مالي

))))))محاولة٣) يونيو ))0)كوت ديفوار
))٣)))محاولة)) يناير ٣)0)اإريتريا
7٣)787محاولة) مار�ص ٣)0)بنين

٩)))))محاولة0) اأبريل ٣)0)جزر القمر
)))محاولة) مايو ٣)0)ت�شاد

الكونغو 
الديمقراطية

٣0 دي�شمبر 
(0(٣

)))محاولة

)))))7محاولة٣0 اأغ�شط�ص))0)لي�شوتو

جامبيا
٣0 دي�شمبر 

(0((
8)))0)محاولة

7)))8)محاولة٣) مايو ))0)بروندي
بوركينا 

فا�شو
7) �شبتمبر 

(0((
))))٣٩محاولة

بوركينا 
فا�شو

))))))محاولة8 اأكتوبر ))0)

7)))٣7محاولة)) يناير 7)0)جامبيا

زيمبابوي
)) نوفمبر 

(0(7
0)0)٣)انقالب

غينيا 
ال�شتوائية

7) دي�شمبر 
(0(7

٣)))))محاولة

----------)٩محاولة7 يناير ٩)0)الجابون
----------٣)محاولة٣) يونيو ٩)0)اإثيوبيا

�لم�سدر: �لجدول من ت�سميم �لباحث وفقاً لبيانات 
وكاالت �الأنباء، و�سل�سلة تقارير �لدولة �له�ّسة.
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 بقراءة البيانات التي يوردها الجدول السالف؛ 
يمكن تسجيل عدد من المالحظات عن أهّم مالمح 
السلوك االنقالبي في إفريقيا، في العقد الثاني من 

القرن الحادي والعشرين.
وذلك كما ياأتي:

1- أّن إفريقي����ا جن����وب الصحراء َش����ِهدت 
)25( س����لوكاً انقالبّياً، بين انقالب ناجح ومحاولة 
انقالبية، ف����ي العقد األخير فقط منذ فبراير عام 
2010م وحت����ى نهاية يوني����و 2019م، بمعدل 2.7، 
أي ما يقرب من 3 انقالبات )ناجحة، أو فاش����لة( 

سنوّياً))).
2- أّن السلوك االنقالبي في هذا العقد اّتسم 
باإلخفاق الذريع، حيث نجحت فقط ثالثة انقالبات 
بما نسبته 12% من إجمالي عدد 25 سلوكاً انقالبّياً 

تم رصده في الفترة محّل الدراسة.
3- أّن عامي 2012م، 2013م هما أكثر األعوام 
التي َش����ِهدت سلوكاً انقالبياً، بعدد أربعة انقالبات 
ف����ي 2012م وخمس����ة ف����ي 2013م، بإجمالي 9 
محاوالت انقالبية، منه����ا واحدة فقط ناجحة في 

22 مارس 2012م في مالي.
4- أّن هن����اك س����ت دول َش����ِهدت محاولتين 
انقالبيتي����ن في ه����ذا العقد، وه����م: دولة النيجر 
)فبراي����ر 2010م، ويوليو 2011م(، وغينيا بيس����او 
الكونغ����و  2011م(،  ديس����مبر  2010م،  )أبري����ل 
الديمقراطية )فبراير 2011م، ديس����مبر 2013م(، 
مال����ي )مارس وأبريل 2012م(، جامبيا )ديس����مبر 
2014م، يناير 2017م(، بوركينا فاس����و )س����بتمبر 

2015م، أكتوبر 2016م(.
5- أّن أقل فترة زمنية بين محاولتين انقالبيتين، 
ف����ي تلك الدولة في هذا العقد، كانت في مالي من 

رقم  من  اأبعد  الدولة  ترتيب  كان  كلما  اإجرائية:  مالحظة    (((
))) كانت اأقل ه�شا�شة، وكلما اقترب ترتيبها من رقم ))) 

كانت اأكثر ه�شا�شة.

22 مارس 2012م، إلى 30 أبريل 2012م.
6- أّن ع����ام 2018م كان عام عطلة االنقالبات 
في إفريقيا، حيث لم يش����هد هذا العام أي سلوك 

انقالبي في أي دولة إفريقية.
7- أّن الدول التي َشِهدت انقالباً عسكرّياً في 
الفترة محّل الدراس����ة لم تتدهور كثيراً على مؤّشر 
الهشاشة في س����نة االنقالب العسكري، أو السنة 
التي تليه، باستثناء مالي، التي تراجع ترتيبها على 
مؤّش����ر الهشاش����ة من )79( ما يقرب من أربعين 
مركزاً لتقت����رب من الدول األكثر هشاش����ة حيث 

أصبح ترتيبها رقم )36(.
8- أّن هناك دول لم يتدهور ترتيبها في تقرير 
بين سنة االنقالب/المحاولة االنقالبية،  الهشاشة 
وبين الس����نة التالية:: لها، وهي دول )تشاد، غينيا 
بيساو، مدغش����قر، الكونغو الديمقراطية/2011م، 
ليس����وتو، زيمباب����وي(، وإن كان موقعها تدهور في 
اتجاه الهشاشة عن الس����نة السابقة على السلوك 

العسكري المذكور.
9- أّن هناك دوالً تحّس����ن وضعها في التقرير 
بعيداً عن الهشاش����ة بعد المحاولة االنقالبية التي 
ش����هدتها، مثل دول: )إريتريا، ك����وت ديفوار، جزر 
القم����ر، الكونغو الديمقراطي����ة/2012م، بروندي، 

بوركينافاسو 2016/2015م، جامبيا(.
10- أّن التغّير الذي طرأ على كّل الدول محّل 
الدراسة، صعوداً وهبوطاً في اتجاه الهشاشة، إنما 
هو تغّير طفيف محض بي����ن مركز وثالثة مراكز، 
وعليه ال يرتقى لمرتبة التغّير الملحوظ؛ باس����تثناء 

حالة مالي المذكورة سلفاً.
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 جدول رقم )2(: يو�سح حجم �الإنفاق �لع�سكري 
للدول محل �لدر��سة، كن�سبة من �لناتج �لمحلي 

�الإجمالي، وفقاً الآخر �سنة متاحة:

ال�شنةالن�شبة الدولة

8)0)).)%النيجر

))0)).)%غينيا بي�شاو

8)0)).0%مدغ�شقر

8)0)0.7%الكونغو الديمقراطية

8)0)٩.)%مالي

8)0)0.8%مالوي

8)0)).)%كوت ديفوار

00٣)0.٩)%اإريتريا

8)0)0.٩%بنين

----------جزر القمر

8)0)).)%ت�شاد

8)0)8.)%لي�شوتو

8)0)٩.)%بروندي

8)0)).)%بوركينا فا�شو

8)0)).)%جامبيا

8)0)).)%زيمبابوي

))0)).)%غينيا ال�شتوائية

8)0)).)%الجابون

8)0)).0%اإثيوبيا

�لم�سدر: قاعدة بيانات مجموعة �لبنك �لدولي 
و�لتي ح�سل عليها من معهد ��ستكهولم الأبحاث 

�ل�ّسالم �لدولي))).

بقراءة بيانات الجدول الس����ابق، وعقد مقاربة 
بينها وبين البيانات نفس����ها لقارة إفريقيا، يتضح 
أّن جميع الدول محّل الدراس����ة يُعّد حجم إنفاقها 

:Access Date 27 June 2019  (((
https://data.worldbank.org/indicator/MS.MIL.XPND.

GD.ZS?most_recent_year_desc=true

العس����كري إلجمالي الناتج المحلي اإلجمالي في 
حدود الش����ائع في القارة اإلفريقية، بل إّن بعضها 
تقّل نس����بة حج����م إنفاقه عن 1%، وه����ي األرقام 
المقبول����ة، إذا م����ا ُقورنت أيضاً بدول����ة إفريقية 
كالجزائ����ر التي تنفق ما يربو عل����ى 5%، والمغرب 
3.3% في السنة نفسها، إال أّن هناك استثناًء فّجاً 
لهذه القاعدة، وهو إريتريا، التي تُنفق ما يقرب من 
21% من الناتج المحلي اإلجمالي على بند اإلنفاق 
العس����كري، وآخر بيان متاح لها منذ ما يربو على 
15 عاماً، وهي النس����بة األعلى عالمّياً، وليس في 

إفريقيا فحسب.
كم����ا يمكن رص����د ومالحظة أّن ال����دول التي 
َشِهدت انقالباً عسكرّياً ناجحاً، في فترة الدراسة، 
تنفق ما بين 2% إلى 3% من الناتج المحلي اإلجمالي 
على بند اإلنفاق العسكري، وهي النسبة المرتفعة، 
والتي تبلغ ضعف باقي الدول محّل الدراسة، وذلك 

بعد استثناء إريتريا.
كما يمكن اس����تخالص أّن هناك عالقة طردية 
بين التحرك الناجح للمؤسس����ة العس����كرية نحو 
السياس����ة في إفريقيا– انقالب ناجح- وبين نسبة 
اإلنفاق العسكري إلجمالي الناتج المحلي اإلجمالي 
لتلك الدولة من ناحي����ٍة، وأّن هناك عالقة طردية 
بين انخفاض اإلنفاق العس����كري، كنسبة في الناتج 
المحلي اإلجمالي، وقدرة المؤسسة العسكرية على 
����لطة من  النجاح في إزاحة النظام الحاكم من السُّ

ناحيٍة أخرى.
أما عّما إذا كان����ت هناك عالقة بين القدرات 
العسكرية لمؤسسة الجيش في إفريقيا واحتماالت 
تدخلها السياسي، في الدول محّل الدراسة، فيمكن 
معالجتها عبر الجدول اآلت����ي، الذي يوّضح موقع 
تلك الدول ف����ي مقياس القوة العس����كرية عالمّياً 
وإفريقّي����اً، لمحاول����ة الوقوف عل����ى طبيعة هذه 

الفرضية، وذلك كما يأتي:
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 جدول رقم )3(: يو�سح موقع �لدول محل 
�لدر��سة في ترتيب قوة �لجي�ش عالمّياً و�إفريقّياً:

اإفريقّيًا )٩)0))عالمّيًا )٩)0))الدولة

)))))النيجر

--------غينيا بي�شاو

7))))مدغ�شقر

٩)7الكونغو الديمقراطية

8)٩٩مالي

--------مالوي

)))0)كوت ديفوار

--------اإريتريا

--------بنين

--------جزر القمر

)))٩ت�شاد

--------لي�شوتو

--------بروندي

--------بوركينا فا�شو

--------جامبيا

٣)8٣زيمبابوي

--------غينيا ال�شتوائية

٩)8))الجابون

)7)اإثيوبيا

�لم�سدر: من ت�سميم �لباحث؛ وفقاً لموؤ�سر  
.global fire power

يكش���ف الجدول الس���ابق عن عالقة مهمة 
في خبرة الجيش والسياس���ة في إفريقيا، وهي 
أّن هناك عالقة عس���كرية بين قوة المؤسس���ة 
العس���كرية وسلوكها السياس���ي، وذلك بالمعني 
ل في السياس���ة  الضّيق الذي يُش���ير إلى التدخُّ
���لطة، فكلم���ا كانت  عبر االس���تيالء على السُّ
الدولة أضعف عسكرّياً كانت احتماالت استيالء 
لطة ذات احتمالية  المؤسسة العسكرية على السُّ

عالية.

خام�سًا: م�ستقبل العلقة بين الجي�ش 
وال�سيا�سة في اإفريقيا:

على الّرغم من وهن المؤسسة العسكرية في 
إفريقيا، وفقاً لمقياس القوة العس���كرية، فإنها 
ال تزال تشّكل عاماًل حاس���ماً في شكل النظام 
السياس���ي وتفاعالت���ه مع المجتم���ع وفواعله، 
وماهية نخبته، والثقافة السياس���ية السائدة في 
المجتمع، وكذا احتماالت التحوُّل الديمقراطي، 
ولن يكون الباحث مبالغ���اً إذا ذهب إلى أنه قد 
يُعّد عاماًل حاسماً في ش���كل الدولة اإلفريقية 

ذاتها))).
إال أنه من ناحيٍة أخرى، وكما سبق وأشارت 
الدراسة في صدرها، نالحظ أّن الجيش النظامي 
المعاص���ر بحك���م التعريف هو أداة سياس���ية، 
وعليه؛ فهو يمارس السياسة بحكم طبيعة مهاّمه 
وقدراته المؤثرة ومقّدراته الواسعة، وموقعه في 
النظام السياس���ي. ولكن يجب التمييز في هذا 
الصدد بين ممارس���ة الجيش للسياسة بالمعنى 
الضّيق عبر ممارس���ة الحكم واالستيالء عليه، 
وبين ممارستها بالمعنى الواسع عبر التأثير في 
التفاعالت المختلفة للنظام السياسي والمجتمع 

بما يسهم في القيام بمهامه.
وفي النهاية؛ يمكن القول بأنه من العس���ير 
الوقوف على مقوالت نظرية متماسكة تستشرف 
مس���تقبل عالقة الجيش بالسياسة في إفريقيا، 
خصوص���اً، لتعدد الفواعل بص���ورة مفرطة بين 
محلي���ة وإقليمية ودولية، وهشاش���ة الدولة في 
ل الخارجي  إفريقي���ا بما يجلعها عرض���ًة للتدخُّ
بش���ّتى صوره، ومن ثَّم يصعب معه الوقوف على 
إطار نظري متماس���ك لتفس���ير سلوك الجيش 

نظرية  اإ�شكاليات  وال�شيا�شة:  الجي�ص  ب�����ش��ارة،  ع��زم��ي    (((
ودرا�شة  لالأبحاث  العربي  المركز  )الدوحة:  ونماذج عربية، 

ال�شيا�شات، الطبعة الأولى، 7)0)م)، �ص.�ص)8-7).
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سياسّياً في إفريقيا.
وفي ه���ذا اإلطار؛ يمكن الوق���وف على أّن 
وهو حّق  حيازة المؤسسة العس���كرية للسالح– 
أصي���ل لها- بصورة ال تتناس���ب ومقدرات تلك 
ال���دول واقتصادياتها، وذلك في ظّل هشاش���ة 
الدولة في إفريقيا، يُع���ّد مدخاًل معتبراً، وليس 
وحي���داً، إلغ���راء العس���كريين عل���ى التحرك 
سياسّياً بالمعنى الضيق لتعريف عالقة الجيش 
بالسياس���ة، ليكون المحّدد األكث���ر فعالية في 
عالقة العس���كريين بالسياس���ة في إفريقيا هم 
العسكريين أنفس���هم؛ بما لديهم من قدرة على 
اس���تبدال النُُّظم العسكرية الحاكمة بأخرى في 

المدى القريب والمتوسط))).
بَيْد أنه على الصعيد االستشرافي النظري؛ 
فإّن ثّمة ثالثة أنماط مستقبلية متصورة للعالقة 

بين الجيوش والسياسة في القارة اإلفريقية:
يتمث���ل �أوله���ا ف���ي: االنض���واء تحت مقوالت 
الّنم���ط الغرب���ي التقلي���دي المعاص���ر، الذي 
يت���ّم فيه ضب���ط الدوائر الوظيفية للمؤسس���ة 
ل العس���كر في الش���أن  العس���كرية، بعدم تدخُّ
لطة، مع  السياسي التنافس���ي على مصادر السُّ
الس���ماح بتدخل مش���روط للعس���كر في بعض 
المهام المدنية ف���ي حاالت خاّصة، على أن يتّم 
ذلك بإش���راف سياسي مدني واس���ع، وأن يتم 
اللجوء إليه في أضيق الحدود وبش���كل ش���ديد 
االس���تثنائية، مع عدم إغفال الجيوش في رسم 
سياس���ات األمن القومي من منظ���ور احترافي 

استخباري لوجيستي فاعل.
بينم���ا يتمّث���ل ثانيها ف���ي: الوصول إلى صيغة 
���لطة بين المدنيين  مقبولة داخلّياً لتقاس���م السُّ
والعسكريين عبر آليات التوافق السياسي لفترة 

)))  اأحمد عبد اهلل، )محرر(، الجي�س والديمقراطية في م�شر، 
)القاهرة: �شينا للن�شر، الطبعة الأولى، ٩٩0)م)، �ص)).

زمنية مؤقتة، قصيرة أو متوسطة المدى، كمدخل 
واقعي الس���تقرار الدولة عب���ر التوافق المدني 
العسكري لحين نضوج آليات ومؤسسات الحكم 
الرشيد، ومن ثَّم العودة بالجيوش اإلفريقية إلى 
مهّمتها الرئيس���ية لحفظ األمن واالستقرار في 
كامل الت���راب الوطني، وحماي���ة الدولة من أّي 

اعتداء خارجي.
و�أخي���ر�ً يتمّث���ل ثالثه���ا ف���ي: بق���اء األوضاع 
اإلفريقي���ة على ما هي عليه، ومن ثَّم اس���تمرار 
ل الجيوش في العمل السياسي والحكم في  تدخُّ
دول القارة، بشكٍل مباشر، أو حتى غير مباشر، 
وهو األمر الذي يبدو غير مقبول وغير مناس���ب 
لتطلعات الش���عوب اإلفريقية نحو دولة جديدة 
���لطة بشكٍل  تنعم بالحكم الرش���يد وتداول السُّ
س���لمي، والبعد عن آلية االنقالبات العس���كرية 
واالنقالب���ات المض���ادة كوس���يلة للوصول إلى 
لطة، وبناء دولة القانون والحريات والوظيفة  السُّ

البنائية للمؤسسات؛ كلٌّ فيما يخّصه ¶

على الرغم من وهن المؤسسة 
العسكرية في إفريقيا، وفقًا 
لمقياس القوة العسكرية، 
ل عاماًل 

ّ
فإنها ال تزال تشك

حاسمًا في شكل النظام 
السياسي وتفاعالته مع 

المجتمع
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آليات صنع القرار السياسي في المؤّسسات الحاكمة في إفريقيا..

خطوات متباطئة نحو المأسسة

د. بوزيدي يحيى 
�ل�سيا�سي�ة  �لعل�وم  بق�س�م  محا�س�ر  �أ�ست�اذ 

جامعة جياللي لياب�س -   �لجز�ئر

د. رحالي محمد 
�ل�سيا�سي�ة  �لعل�وم  بق�س�م  محا�س�ر  �أ�ست�اذ 

جامعة جياللي لياب�س  -  �لجز�ئر

هذه �لحالة في �لأنظمة �لإفريقية كونها لم تبلغ بعد 

مرحلة �لن�س�ج �لموؤ�س�سي، �لذي ي�سب�ط �لعالقة بين 

مختلف �لموؤ�س�سات �ل�سيا�سية، ويحدد مهاّم كلٍّ منها، 

مع وجود ن�سو�س قانونية تو�سحها.
غير أّن ما يج���ري في الواقع بعيٌد كلّياً عن األطر 

عملية �سنع �لقر�ر عمومًا قدٌر كبيٌر يكتنف 

م�ن �لغمو��س؛ لأنها غالبًا م�ا تح�سل 

�سم�ن دو�ئر �سيق�ة جّدً�، تتجاوز �لأط�ر �لر�سمية في 

موؤ�س�س�ات �لدول�ة �إل�ى فو�ع�ل غي�ر ر�سمي�ة وعو�مل 

وموؤثر�ت من �لبيئَتْين �لد�خلية و�لخارجية، تت�ساعف 
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الدس���تورية، لجملٍة من العوامل واألسباب، منها ما هو 
متص���ٌل بالحقبة االس���تعمارية ومخلفاتها، وآخر يعود 
إلى الخصوصية اإلفريقية في بنائها السوسيوسياسي 
المرتبط هو اآلخر بالسياقات الدولية وارتداداتها على 
الس���احة اإلفريقية في ش���تى المجاالت، ومنها عملية 

صنع القرار.
مّرت األنظمة اإلفريقية منذ االس���تقالل بالعديد 
من التحوالت التي تركت آثارها على صنع القرار فيها، 
وم���ع كّل اإلخفاقات التي عرفتها في بناء مؤّسس���ات 
الدولة؛ فإنه���ا حّققت إنجازات مهّمة مقارنًة بما كانت 
عليه س���ابقاً، حيث باتت آليات صناع���ة القرار أكثر 
وضوح���اً بفعل التط���ّورات التي تعيش���ها المجتمعات 
والش���عوب اإلفريقية، دون إغفال- في الوقت نفسه- 
بع���ض المعضالت التي م���ا زالت تواجهه���ا، وهو ما 

ستناقشه محاور هذه الدراسة.
اال�ستعمارية  ال��خ��ب��رة  االأول:  ال��م��ح��ور 

و�سنع القرار في االأنظمة االإفريقية:
تركت الحقبة االس���تعمارية بصماتها على تشّكل 
األنظمة السياس���ية اإلفريقية التي تأث���رت بالنموذج 
االس���تعماري الذي خضع���ت له)))، وقد اس���تخدمت 
إدارة االحتالل »السلطات المحلية« كحلفاء، أو وكالء، 
وظيفتهم تجميع المصالح من الس���كان األفارقة، ولم 
لطة يتسم باالتساق، حتى بصرف  يكن ترتيب هذه السُّ

)))  تعددت اأ�شاليب الحكم ال�شتعماري في اإفريقيا، ولعل اأهّم 
اأو غير  المبا�شر  الأ�شلوب  المفا�شلة بين  خا�شية: تمثلت في 
وبريطانيا  بالأول  فرن�شا  ا�شتهرت  وقد  الحكم،  في  المبا�شر 
اأما بقية الدول ال�شتعمارية فقد تراوح حكمها بين  بالثاني، 
النموذج  بمحاكاة  ا�شتهروا  البرتغاليون  كان  واإن  الأ�شلوَبْين، 
ت�شبح  اأي  ال�شم،  اإل��ى  يهدف  ال��ذي  الحكم،  في  الفرن�شي 
الم�شتعمرة جزء من الدولة التي ت�شتعمرها، وحتى ي�شهل لها 
ا�شتغالل جميع الموارد الب�شرية وغير الب�شرية، على الرغم 
الدولة  في  تطبقها  التي  والقوانين  النُّظم  تطبيق  عدم  من 
هريدي،  ت�شن  علي  فرغلي  ينظر:  م�شتعمراتها.  على  الأّم 
ال�شتعمار-  الك�شوف-  والمعا�شر:  الحديث  اإفريقيا  تاريخ 
ال�شتقال، الإ�شكندرية: العلم والإيمان للن�شر والتوزيع، ط)، 

008)م، �ص))).

النظر عن مدى تكّيف المؤّسسات القائمة مع احتياجات 
األوروبّيي���ن. وكان هن���اك على قّمة النظ���ام اإلداري 
»الحاك���م«، أو »المقيم العام«، ال���ذي كان- بالرغم من 
مس���ؤوليته في النهاية أمام حكومته الوطنية- كثيراً ما 
يتمتع بس���لطات الملوك، وكان اإلطار المؤسسي الذي 

يعمل من خالله يتباين كثيراً في حجمه وتعّقده))).
بالتسلط واالستغالل،  النظام االس���تعماري  تمّيز 
���لطة  ولم يكن هن���اك أّي تفكير جّدي في تخويل السُّ
السياسية لألفارقة الذين يُفترض أنها تقوم بخدمتهم. 
وقد كانت الس���مة الرئيسة، لهذا النظام هي »األبوية«، 
وكان أقص���ى م���ا يتقّبله ه���و نوٌع من المش���اركة في 
المس���ؤولية، وذل���ك فقط في المناط���ق ذات الكثافة 
العالية من السكان البيض. وحّتى في الحاالت التي تّم 
فيها إنشاء مؤّسسات برلمانية تستهدف إيجاد حكومة 
مس���ؤولة بقدٍر ما في إطاٍر استعماري، فقد جرى ذلك 

مع التمسك بضمان وجود أغلبية بيضاء))). 
والمطالب األساس���ية للنظام االستعماري في كّل 
م���كاٍن أدت إلى تعديل األهداف، ومن ثَماَّ تحريف مهام 
المؤّسس���ات اإلفريقية األساسية وإضعافها. واحتالل 
غالبي���ة الدول اإلفريقية عن طري���ق الغزو، وعزل- أو 
تنحية- بعض الرؤس���اء الحاكمين ونفيه���م، أّدى في 
حّد ذاته إلى تلويث س���معة الرئاس���ة القبلية، كما أّن 
الفرض الجماعي للضرائب التي خطط لها األوروبيون 
كان إجراًء اس���تعمارّياً آخر مثي���راً للتفكك، والجهود 
المتواضعة التي بذلت في اتجاه ما يُس���ّمى ب�»التجديد 
العصري«؛ تسببت أيضاً في إعادة تشكيل المؤّسسات 

المحلية. 
وإذا ل���م تكن غالبية الس���كان األفارقة قد تأثرت 
بصفٍة دائمة بالوجود األوروب���ي؛ فإّن هذا التأثير كان 

العام،  اإفريقيا  ت��اري��خ  لتحرير  الدولية  العلمية  اللجنة    (((
ال�شتعمارية  ال�شيطرة  اإفريقيا في ظل  العام:  اإفريقيا  تاريخ 

)880)-)٩٣)م)، المجلد 7 اأديفرا: اليوني�شكو، �ص))٣.

)٣)  المرجع نف�شه، �ص ))٣٣-٣٣7).
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محسوساً دائماً في المؤّسسات السياسية الرئيسة)))؛ 
إذ لجأت الحكومات االس���تعمارية إلى تغيير الخريطة 
العرقية في المس���تعمرات اإلفريقية، س���واء من حيث 
عملي���ات الفك، أو التركيب، ففي ح���االٍت معّينة عمد 
المس���ؤولون األوروبي���ون إل���ى خلق وح���دات عرقية 

جديدة))).
ورث���ت »الدولة اإلفريقية« الكثير من المس���تعمر، 
س���واء في بناء المؤسسات، أو أس���اليب الحكم، فبعد 
الحرب العالمية الثانية أخذت الدول االس���تعمارية في 
لطة إلى النُّخب السياسية وحركات التحرر  تس���ليم السُّ
الوطني التي تحّولت إلى أحزاٍب سياسية، وقامت بنقل 
تجربة مؤسسات أنظمتها الحكومية إلى مستعمراتها؛ 
مع اإلبقاء على بعض أشكال التعبير التقليدية، وسارت 
الدولة الوطنية على النظام السياسي المعتمد في البلد 

األوروبي الذي كان يستعمرها))). 
تمّثلت أهّم مخلّفات الحقبة االستعمارية في تشّكل 
نخب سياسية وفكرية تابعة للمستعمر، الذي عمل على 
إعدادها بعد حصول هذه الدول على االس���تقالل كي 
يتمكن من المحافظة على نفوذه، ترسخت هذه التبعية 
باالتفاقات والمعاهدات التي ضمنت من خاللها الدول 
المستعمرة والء هذه النُّخب لها لحقٍب طويلة، حيث لم 
يكن في مقدور األخيرة اتخاذ القرار بعيداً عن األوامر 
الفوقي���ة، كما انتهج���ت تلك النُّخب نفس األس���اليب 
االس���تعمارية في الحكم، إذ يُعتبر اإلرث االستعماري، 
واس���تعمال المستعمر للعنف، من األس���باب الرئيسة 
النطباع األنظمة السياسية في أغلبية الدول اإلفريقية 

)))  المرجع نف�شه، �ص٣)٣.

)))  حمدي عبد الرحمن ح�شن، ال�شراعات العرقية وال�شيا�شية 
قراءات  الم�شتقبل،  واآفاق  والأنماط  الأ�شباب  اإفريقيا...  في 
https://bit. ال��راب��ط:  على  )0/)0/))0)م،  اإفريقية، 

 ly/2Xpn797

اإف��ري��ق��ي��ا:  ف��ي  ال�شيا�شية  الأح�����زاب  ال��م��خ��ت��ار،  محمد    (٣(
اإفريقية،  ق��راءات  والم�شتقبل،  الواق�ع  التك�وين،  الن�شاأة، 
https://bit.ly/2KYHA2H :0٩/)7/0)0)م، على الرابط

بالصبغة العسكرية كسمة أساسية بعد استقاللها؛ حيث 
أقصت الشعوب عن المشاركة في صنع القرارات))).

فق���د احتفظ���ت دولة الح���زب الواح���د ما بعد 
االس���تعمار ف���ي إفريقيا بكثي���ٍر من مالم���ح الفترة 
االستعمارية، والسّيما سياسات القمع واإلكراه المادي، 
وعزلت غالبية الشعب ممن تّمت تعبئتهم ضّد االستعمار 
عن المشاركة السياس���ية الحقيقية، كما أّن مؤّسسات 
المجتم���ع المدن���ي المتمثلة في األح���زاب والنقابات 
والمنظمات الش���عبية قد ُحرمت من حّق االعتراف بها 
وفرص التعبير عن نفسها، أو تّم إدماجها في مؤّسسات 
وهياكل الدولة نفس���ها، أما قيادات المعارضة فقد تّم 

التخلُّص منها))).
و�سنع  التقليدية  االأط��ر  الثاني:  المحور 
االإف��ري��ق��ي��ة  ال��دول��ة  ف��ي  ال�سيا�سي  ال��ق��رار 

النا�سئة:
انتقل���ت القارة اإلفريقية، عق���ب عقوٍد طويلة من 
االستعمار، إلى تش���ييد مؤّسسات الدولة الحديثة بعد 
نيلها اس���تقاللها، وقد ش���اب هذه العملية العديد من 
االخت���الالت، لصعوبة االنتقال من األطر التقليدية في 
الحكم إلى النموذج الحدي���ث الغريب عن المجتمعات 
اإلفريقي���ة، فحصل خلط بين النموذَجيْن لم ترجح فيه 
الكف���ة إلى أحدهما، ونتيجًة لذل���ك برزت خالل هذه 
العقود العديد من الّس���مات الت���ي طبعت عملية صنع 
القرار في األنظمة اإلفريقية)))، وتمّثلت أهّم مالمحها 

 Pierre Jacquemot, « Comprendre  - (((
 La Corruption Des Élites En Afrique
 Subsaharienne », Revue internationale et

.N° 85, P. 125 à 130 ,1/stratégique, 2012

)))  حمدي عبد الرحمن ح�شن، المرجع ال�شابق.

حروٍب  من  اأخ��رى  م�شكالٌت  النتقال  هذا  نتائج  من  كان    (((
 (( م��ن مجموع  دول  ع�شر  م��ن  ف��اأق��ّل  وت��خ��ّل��ف،  وم��ج��اع��اٍت 
من  اأزيد  مقتل  في  ت�شببت  م�شلحة  نزاعاٍت  من  �شلمت  دولًة 
اإلى  8)٩)م،  ومنذ  ال�شودان  من  ب��دءًا  �شحية،  ماليين   (0
�شيراليون، ومرورًا بنيجيريا في حرب البيافرا بمليوَني قتيل 
)7)٩)-٩70)م)، وما يقارب مليون قتيل في حرب التحرير، 
 (00 عن  يقّل  ل  وما  ))٩7)م)،  باأنغول  الأهلية  الحرب  ثم 
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في هذه الحقبة فيما يأتي:
لطة �لكاريزمية: 1- �ل�سخ�سنة وهيمنة �ل�سُّ

���لطة السياس���ية في إفريقيا، سواء  كّرس���ت السُّ
تل���ك المنبثقة عن ث���ورات عس���كرية، أو التي توّلدت 
عن مفاوضات سياس���ية، وجود نخب أّثر فيها العامل 
الس���يكولوجي والقي���ادي المعتم���د على الق���وة، أو 
الكاريزما، أو بهما معاً في التأثير على طبيعة القرارات 
السياسية)))، سّوغت تلك الزعمات ذلك بكونها خاضت 
معركة التحرر من القوى االس���تعمارية، هذه الشرعية 
منحتها س���لطات مطلقة جعلتها تس���تحوذ على عملية 
صنع القرار، وقامت معظم القيادات السياس���ية بَدوٍر 
رئي���ٍس في التوجيه والتأطير والتقرير للتس���لطية من 
خالل فكرها السياس���ي، وممارس���اتها العملية، وعدم 

»التوبو« و�شكان  الرحل  اأهلية بين قبائل  األف قتيل في حرب 
بين  الدائرة  وال�شراعات  ))٩)م)،  )منذ  بالت�شاد  الجنوب 
 700 عن  يقّل  ل  بما  البحرية  المنافذ  حول  واإثيوبيا  اإريتريا 
الهوتو  قبائل  بين  الإثنية  الحرب  اإل��ى  اإ�شافًة  �شحية،  األ��ف 
مليون  يقارب  بما  واأوغندا  وبوروندي  روان��دا  في  والتوت�شي 
 -(٩7(( الموزمبيق  فقط،  اأ�شهر  ثالثة  غ�شون  في  قتيل 
)٩٩)م) بعد حرب التحرير اندلعت فيها حرٌب اأهلية خّلفت 
ما ل يقّل عن مليون قتيل، نظام الأبارتاهيد بجنوب اإفريقيا، 
ث��ورات  واأخ��ي��رًا  الو�شطى،  اإفريقيا  وجمهورية  النيجر  اإل��ى 
ثانية..  مّرًة  وال�شودان  ليبيا  والنيجر،  مالي  ب�شمال  الطوارق 
ال�شتقرار.  النزاعات وحالت عدم  متتالية من  كلها حلقاٌت 

لتفا�شيل اأكثر ينظر:             
 Michel Adam, «Guerres africaines De la compétition
 ethnique à l’anomie sociale», études rurales,

.164-EHESS, 01 janvier 2002, pp: 163

)))  كانت اأغلب نتائج تلك القرارات �شعيفة، اإن لم تكن كارثية، 
النخب من  بين مكّونات  �شيا�شي  تناحر  وت�شبب معظمها في 
عري�شة  �شرائح  ُهّم�شت  التي  المجتمع  مكّونات  وبين  جهة 
منه، وبين قيادات �شيا�شية وع�شكرية بين دول الجوار، انتهت 
الإفريقية،  القارة  �شعوب  معاناة  من  زادت  مدمرة  بحروٍب 
والمذهبي  العرقي  القتتال  وح���الت  ال��ت��وت��رات  وا�شتمرت 
والأيديولوجي لعقوٍد اأف�شت اإلى مجاعات ))٩7)-)٩7)م)، 
المايين،  ربما  اأو  الآلف  ال�شحايا  قائمة  اإل��ى  اأ���ش��اف��ت 
حالة  وكاأنها  بتو�شيفات  اإذن  باإفريقيا  »ال��دول��ة«  ت  وُخ�شّ
ينظر:   وبدائية.  مبتورة،  هجينة،  دول��ة  اأنها  ومنها:  �شاذة، 

.Pierre Jacquemot, Ibid, p.125-

بسطها لقيم المشاركة في اإلدارة والحكم))). 
وهناك الكثير من اإلش���ارات التي تعكس سيطرة 
الق���ادة والزعماء على صن���ع القرار بم���ا يتوافق مع 
رغباتهم، بغّض النظر عن أدوار المؤّسس���ات األخرى، 
وأبرز تلك اإلش���ارات: اس���تمرار القادة األفارقة في 
لطة لعقوٍد طويلة وتعديلهم للدساتير بما يسمح لهم  السُّ
بذل���ك، حتى بعد انتقالهم م���ن أنظمة الحزب الواحد 
إلى التعددية الحزبية)))، مس���تغلين التركيبات الفرعية 
ور  ين، اللَذيْن كان لهما الداَّ كاالنتم���اء القبلي وعامل الدِّ

الحاسم في تعيين القادة السياسّيين.
في المقابل؛ تصنع القيادة السياسية قراراتها بما 
يرضي البنى االجتماعية ويخدمها، وتحديداً القرارات 
المتصلة بتوزيع الم���وارد االقتصادية التي كانت ترّكز 
على الوالء واالنتماء، حيث احتكرت القيادات السياسية 
الثروة لها ولعائلتها والمحيطي���ن بها، ليرتبط تحقيق 
الثروة والمكانة في المجتمع بالمنصب السياسي العام، 
وهي الظاه���رة التي أطلق عليها جان فرنس���وا بيار: 
»سياس���ة ملء البطون«، حيث أضحت النُّخبة الحاكمة 
تمّثل فئًة اجتماعية متمايزة في س���ياق االنقس���امات 

المجتمعية))).
 نجم عن س���طوة القيادة السياسية »مركزية« في 

)))   محمد المختار، المرجع ال�شابق.

القتراب  لي�س فقط على  العتماد  يتوجب  الإطار  )٣)  في هذا 
على  ثم  الظاهرة،  هذه  لفهم  والتاريخي،  بل  ال�شيكولوجي، 
)الفرعية)  التركيبات  َدور  لفهم  الأنثروبولوجي  القتراب 
وت�شورهما  والقبلي  الإثني  المكّون  في  المتمثلة  الجتماعية 
لل�شلطة والقيادة، ومدى تقبلهما لاآخر لفهم هذه الظاهرة، 
هذا  ب��روز  في  المتحكمة  الأط��ر  بتحديد  ت�شمح  اأنها  ذل��ك 
النوع من القيادة الفردانية، ومن َثّم اإمكانية تو�شيف البيئة 
والعوامل التي توجدها، وطبيعة الآثار التي يمكن اأن تخلفها 
كمخرجات �شيا�شية، من حيث خطورتها على حياة ال�شعوب، 
و�شناعة  ال�شلطة  اإل��ى  الو�شول  نمط  يتغير  اأن  من  لب��ّد  اإذ 

القرار ليقوم على مبداأ الإقناع، ينظر:
 Gerrie Swart, Jo-Ansie Van Wyk, And Maryke-  
Botha, «African Political Leadership», https://

core.ac.uk/download/pdf/43173922.pdf

)))  حمدي عبد الرحمن ح�شن، المرجع ال�شابق.
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صنع القرار، وعدم وضوح آلياته بغّض النظر عن شكل 
نظام الحكم، س���واء كان مركزّي���اً أم فيدرالّياً، فدرجة 
الالمركزي���ة في بعض الدول المركزية تس���اوي درجة 
الالمركزية في الدول الفيدرالية؛ بمعنى أّن تبّني النظام 
الفيدرالي في الس���ياق اإلفريقي ال يعني بالضرورة أّن 
الدولة الفيدرالية تتبنى درجات عالية من الالمركزية، 
على سبيل المثال: »نيجيريا« و»إثيوبيا« تمارسان درجًة 
أق���ّل من الالمركزية مقارن���ًة بدولتَي »جنوب إفريقيا« 
و»أوغندا«، هذا بالرغم من أّن النظام الفيدرالي الذي 
تتبّن���اه »نيجيريا« و»إثيوبيا« يُعّد اإلطار األوس���ع- من 

الناحية النظرية- في الحكم الالمركزي))).
2- ظاهرة �لع�سكرة:

 استحوذت المؤسسة العسكرية على مساحٍة واسعة 
م���ن عملية صنع القرار في األنظم���ة اإلفريقية، وفي 
الحاالت التي كانت تتصادم فيها مصالحها وتصوراتها 
مع القيادة السياس���ية؛ فإنها تس���ارع لالنقالب عليها 
تحت مسّوغات كثيرة، في مقدمتها وضع حدٍّ لألوضاع 
لطة إليها تحقيقاً للعدالة؛  المتردية للش���عوب ونقل السُّ
غير أّن األحداث أثبت���ت أّن جّل تلك االنقالبات كانت 
نتيجة صراع ُعَصٍب داخل األنظمة السياس���ية يحاول 
كٌلّ منها االس���تفراد بالحكم، واستعمال القوة في حالة 
المس���اس بمصالحه، لذلك كان له���ا َدوٌر محوري في 
عملية صنع القرار، فجّل األنظمة اإلفريقية تولدت عن 
���لطة فيها  هذه االنقالبات، وتمّيزت أنماط انتقال السُّ

بالعنف. 
وغياب حدوث االنقالبات العس���كرية في العقود 
األخيرة، مقارنًة بالعقود الس���ابقة)))، لم يرافقه تراجٌع 

الفيدرالية  عن  تحليلية  درا�شة  اآدم،  محمد  ح�شين  اأ�شماء    (((
المجلة  نموذجًا،  ونيجيريا  ال�شودان  اإفريقيا..  في  والف�شاد 

العربية للعلوم ال�شيا�شية، العدد٣8، ربيع ٣)0)م، �ص))). 

)))  بلغت النقالبات الع�شكرية في اإفريقيا في خالل الفترة من 
ال�شتينيات وحتى عام ٩80)م رقمًا قيا�شّيًا؛ حيث و�شل عددها 
اإلى 0)) انقالبًا، من بينها 7٩ عملية اإطاحة بحكوماٍت على 
نحٍو غير د�شتوري، كما فقد )) من روؤ�شاء الدول والحكومات 
فترة  منذ  ال�شيا�شية  النزاعات  ب�شبب  حياتهم  الإفريقية 

في س���يطرة العس���كرّيين على زمام الحكم في معظم 
���لطة عسكريون  الدول اإلفريقية، حيث يتربع على السُّ
أفرزتهم المؤسس���ة العس���كرية نفس���ها، أو أغدقت 
عليهم- بالتراضي- رتباً عسكرية رفيعًة باإلضافة إلى 
���لطة )الجمع بين منصب الرئاسة والقيادة  تركيز السُّ

العليا للقوات المسلحة())).
3- غياب �لتباين �ل�سلطوي: 

لطة،   نجم عن سيطرة القيادات السياسية على السُّ
إلى جانب المؤسس���ة العس���كرية، احتواء المؤّسسات 
الرس���مية األخرى من عملية صنع القرار، خاّصة في 
الحاالت التي تجتمع فيها الزعامة السياسية مع القيادة 
العسكرية في ش���خٍص واحد، وهذا ما كان سائداً في 
إفريقي���ا بُعيد االس���تقالل، حي���ث أدى االتجاه نحو 
تأسيس نمط من الحكم الشخصي، الذي يُعطي أهمية 
كبيرة لَدور ش���خص الحاكم في النظام السياسي، إلى 
ضعف المؤّسسات التشريعية، وعدم قيامها بالوظائف 
المنوطة بها دس���تورّياً، حيث إنها أصبحت أداًة طبيعية 
يستخدمها النظام الحاكم للحصول على الدعم والتأييد 

السياسي))). 
ومما س���اهم في تحييد َدور المؤسسة التشريعية 
ع���ن عملية صنع القرار في هذه المرحلة أيضاً الغياب 
شبه التام لألحزاب السياسية والمجتمع المدني، وذلك 
لضعفهما، باس���تثناء الحزب الواحد ال���ذي كان َدوره 
وظيفّياً )التعبئ���ة( يعّبر عن توجهات ورغبات، بل حتى 
نزوات، الزعامة، أكثر منه س���لوكاً مؤسسّياً، إلى درجة 

الدول  اأول��ى  من  وغانا  وتوجو  ال�شودان  وكانت  ال�شتينيات، 
وحظيت  ال�شتعمار،  بعد  الع�شكرية  النقالبات  �شهدت  التي 
نيجيريا ب�) انقالبات ع�شكرية منذ ا�شتقاللها. وها هي ذي 
الظاهرة- بعد اأن هداأت لفترٍة خلت-  تعود ثانيًة لتجتاح جزر 
القمر، و�شيراليون، والنيجر، وبنين). ينظر: محمد المختار، 

المرجع ال�شابق. 

اإفريقيا،  في  وال�شلطة  وال�شيا�شة  الجي�ص  �شنهوري،  خليفة    (٣(
https://diae. :شبكة �شياء، 8)/)0/))0)م، على الرابط�

/net/3941

)))  حمدي عبد الرحمن ح�شن، المرجع ال�شابق.
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التماهي مع رؤية القيادة وتس���ويغ سياساتها؛ فالجيل 
األول من األح���زاب اإلفريقية ال���ذي أفرزته حركات 
التحرر الوطني ُصنف تحت مس���ّمى: )الحزب الواحد 
المتسلط(؛ فهي لم تتبن أيديولوجيات معّينة؛ ولم تكن 
تمل���ك خطة منهجية واضحة للحكم، وفي ظّل الطبيعة 
التسلطية انعدمت قابلية النمو والحيوية في المؤسسة 
)الحزب، والدولة(، فعدم وجود منهجية شاملة لممارسة 
الحكم والسياسة والقيادة واإلدارة؛ أدى ليس فقط إلى 
إخفاق الح���زب في تنمية موارد الدول���ة وإدارتها، بل 
في إدارة الحزب لنفس���ه، وتنمية قدراته المؤّسس���ية 

والتنظيمية، وتطوير ممارساته السياسية))).
وقد ش���جعت بنية الحزب الواحد تشّكل برجوازية 
بيروقراطية اس���تغاللية، أخضعت مؤّسس���ات الدولة 
»الش���كلية« )المجال���س النيابي���ة( للقل���ب التنفيذي 
)الحكومة(، ففي مناخ سياسي تزيد فيه قوة المديرين 
التنفيذيي���ن تصب���ح القوانين تعس���فية؛ فالساس���ة 
والبيروقراطي���ون يحجم���ون عن طاعة الدس���تور إذا 
تعرضت مصالحهم الخاّص���ة للخطر، ويصبح القانون 
أق���ّل إلزاماً لمن يديرون الدولة، ف���ي حين أّن َمن هم 
في المجتمع المدني يُنتظر منهم أن يُذعنوا له))). كما 
ُطّوعت الحركات السياس���ية المعارضة، وتّم الس���ماح 
لتياراٍت منه���ا بالدخول إلى البرلمان���ات ما دام أنها 
تش���ّكل أقليًة غير فاعلة وتضفي عل���ى الحكم طابعاً 

ديمقراطّياً شكلّياً))).
 ينطبق األمر نفس���ه على الوظيفة القضائية التي 
تخضع ف���ي جّل الدول اإلفريقية للس���لطة التنفيذية؛ 
حيث تمنح الدس���اتير لرئيس الدولة- غالباً- صالحية 
تعيين الهيئات القضائية واالستشارية المختلفة، وهذا 

)))  محمد المختار، المرجع ال�شابق.

الديمقراطي  والتحول  الديمقراطية  جبريوولد،  بيات�شيو    (((
الوهاب  عبد  )ترجمة  فرن�شي�ص،  ج  ديفيد  في:  اإفريقيا،  في 
القومي  المركز  القاهرة:  والنزاع،  ال�شلم  اإفريقيا:  علوب)، 

للترجمة، ط)، 0)0)م،  �ص0)).

)٣)  خليفة �شنهوري، المرجع ال�شابق.

م���ا يقّيد وظيفته���ا ويجعلها تحت س���يطرة الوحدات 
���لطة  القراراي���ة الفعلي���ة، لذل���ك تتضاءل قدرة السُّ
القضائية ف���ي مواجهة باقي الس���لطات، األمر الذي 
يحول دون قيام دولة القانون باعتبارها تجسيداً عملّياً 
لمبدأ المش���روعية، وتكريس���اً لمنطق المساءلة؛ مما 
���لطة التنفيذية في عملية  يترّتب عليه ترجيح َدور السُّ

صنع القرار))).
و�سناع���ة  �لمحلي���ة  �ل�سو�سيوثقافي���ة  �لتركيب���ة   -4

�لقر�ر:
 تتمًيز المجتمعات اإلفريقية بقيامها على أُس���ٍس 
اجتماعية تقليدية، تتس���م بقدٍر كبير من التنوع اإلثني 
والّديني والقبلي)))، وق���د اختلفت نظرة وإدارة الدولة 
اإلفريقي���ة الحديثة للتعدد والتن���وع؛ من حيث قبولها 
إّي���اه وإضفاء الش���رعية عليه وإق���راره، أو من حيث 
رفضه وعدم االعتراف ب���ه كحقيقة هيكلية يتمّيز بها 
المجتمع، ومحاولتها تجاوز هذا الواقع، وبسط رؤيتها 

المركزية))).
وعل���ى عكس م���ا تفترضه عملي���ة التحديث من 
تجاوز األطر التقليدي���ة، واالنتقال إلى األطر الحديثة 
القائم���ة على المؤسس���ة التي تلتزم معي���ار الكفاءة، 
اس���تطاعت البنى تح���ت الوطنية التكي���ف مع الواقع 
الجديد واالس���تثمار فيه؛ لتثبيت نفسها بالتماهي مع 
مؤّسس���ات الدولة، فبات للعنصر القبلي دوٌر محوريٌّ 
في صناعة القرار، ويس���اعده في ذلك غياب المستوى 
التعليمي لدى أطياف المجتمع، فبعد تأس���يس الدولة 
الوطنية انتقلت هذه الثقافة السياس���ية إلى مؤّسسات 

 Jean du Bois de Gaudusson, «La Justice En  (((
 Afrique : Nouveaux Défis, Nouveaux Acteurs»,
 .N° 250, pp.15 ,2/Afrique contemporaine, 2014

لإدارة  المبا�شر  الحكم  لمفاهيم  الإفريقية  القبائل  اأ�ش�شت    (((
الإفريقية  »الجيرونتوقراطية«  موؤ�ش�شة  خال  من  �شوؤونها 
والحنكة)،  والخبرة  الحكمة  ذوي  ال�شيوخ  )حكم  العريقة 
والتي ُتعّد اأول موؤ�ش�شة لممار�شة الحكم وال�شلطة في التاريخ 

ال�شيا�شي للب�شرية. ينظر: محمد المختار، المرجع ال�شابق.

)))  حمدي عبد الرحمن ح�شن، المرجع ال�شابق.
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الدولة التي أضحت تسير بمنطق القبيلة، وغيرها من 
االنتم���اءات الفرعية، فعادًة ما تس���تحوذ القبيلة التي 
ينتم���ي إليها الرئيس على ج���ّل المناصب المهّمة في 
مختلف مؤّسس���ات الدولة المدنية والعسكرية؛ فعلى 
س���بيل المث���ال ال الحصر: تهيمن قبيل���ة كيكويو منذ 
اس���تقالل كينيا عن بريطانيا عام 1963م على الحياة 

السياسية واالقتصادية بالبالد))). 
وبذلك تك���ون الروابط االجتماعي���ة هي الُمحّدد 
للعالق���ة الناظمة بين تلك المؤّسس���ات وعملية صنع 
الق���رار، وليس األطر القانونية التي تضبط صالحيات 
كّل مؤّسسة. كما يجري تقاسم مراكز النفوذ والسلْطة 
وفق االعتبارات اإلثنّية إلح���داث قدٍر من التوازن بين 

مكّونات المجتمع.
وكثيراً ما يس���تقوي القادة السياسيون والعسكريون 
بانتماءاتهم العرقية والقبلية لفرض أنفسهم، بما في ذلك 
تأجيج النزاعات األهلية، وف���ي المقابل يكونون مدينين 
بجلب وتحصيل أكبر المكاسب لتلك االنتماءات الفرعية 

بغّض النظر عن كّل شروط العدالة في توزيع الموارد. 
ضمن ه���ذه التفاعالت؛ تجري عملية صنع القرار 
في األنظم���ة اإلفريقية؛ فالجماع���ات العرقية تمتلك 
مؤّسسات جماعية توازي بشكٍل أو بآخر تلك الموجودة 
في المجتمع كلّه، يعني ذلك- ولو بشكٍل غير مباشر-: 
أّن المؤّسس���ات ذات الطاب���ع العرقي تش���ّكل تهديداً 

لسلطة الدولة الوطنية))).
المحور الثالث: مفاهيم العولمة كمقاربة 

عملية لتر�سيد القرار في اإفريقيا:
تمّي���زت نهاية ثمانينيات الق���رن الماضي بتنامي 
مظاهر الفشل المؤسساتي في إفريقيا كنتيجة لسطوة 
الطابع األبوي للسلطة، سواء على المستوى السياسي، 

اأوًل،  القبيلة  كينيا..  في  ال�شيا�شة  البخاري،  الجليل  عبد    (((
https://bit. الرابط:  على  )0/)008/0)م،  نت،  الجزيرة 

ly/2NuRXNN

)))  حمدي عبد الرحمن ح�شن، المرجع ال�شابق.

أو االقتص���ادي، أو االجتماعي، تمّثلت في مؤسس���ات 
موروثة عن الوجود االس���تعماري ضعيفة وغير فعالة، 
كونها ُوجدت لصالح المس���تعمر غي���ر عابئة بمصالح 
الش���عوب المس���تعمرة، زاد من ضعفها ع���دم إيمان 
الحكام بعد االستقالل بضرورة وجدوى المؤسسات)))، 
محاولين تكري���س صور نمطية عن أنفس���هم بصورة 

الحاكم الُملَْهم.
أم���ا على المس���توى الدولي؛ فقد اتس���مت تلك 
المرحلة باالنتقال من الصراع األيديولوجي إلى ضغوٍط 
وتحدي���ات من نوٍع جديد، أهّم م���ا تتميز به أنها غير 
تماثلية، أي أنها ليس���ت بين وحدات دولية معترف بها 
كالدول ذات الس���يادة، بل إّن أهّم فواعلها عناصر إما 
»فوق وطنية« من منظماٍت عالمية ومؤسس���ات متعددة 
الجنسيات، أملت ش���روطها على الدول اإلفريقية عبر 
ناف���ذة »القروض«، وإّم���ا »تحت وطني���ة« كالحركات 
االنفصالية، والجماعات اإلرهابية، وأش���كال الجريمة 

المنّظمة من تجارٍة للبشر والمخّدرات واألسلحة))).
أم���ام هذه الوضعية تحرك���ت المنظمات الدولية، 
وعلى رأسها األمم المتحدة والدول المتطورة،  لمحاولة 
إص���الح الوضع والحد من مظاهر الفش���ل لئال تصل 
األمور إل���ى حالة الفوضى واالضط���راب وذلك حتما 
يصب في مصلحة ال���دول المتطورة من خالل حماية 
مصادر الطاقة الالزم���ة آللياتها االقتصادية، وضمان 

أسواٍق لبيع فائض اقتصادياتها في إفريقيا))).

 Commission économique pour l’Afrique, (٣(
 «Rapport sur la gouvernance en Afrique II»,

.ONU, Addis- Abeba (Éthiopie), 2009, p.283

 Carson Johnnie, «Défis sécuritaires (((
 transnationaux en Afrique», Revue internationale

.29-N°: 79, pp.20 ,3/et stratégique, 2010

)))  تجدر الإ�شارة في هذا ال�شياق : اإلى اأّن القارة بداأت تعرف 
مناف�شًة قوية بين الدول الم�شنعة، حيث ظهر تناف�ٌص جديد 
ال��دول  اإل��ى  اإ���ش��اف��ًة  لتت�شع،  ال��م��رة،  ه��ذه  ج��دي��دة  وبفواعل 
اتفاقيات  تربطها  وال��ت��ي  قديمًا،  )الم�شتعمرة  الأوروب��ي��ة 
المتحدة،  الوليات  اإل��ى  ال�شابقة)،  بم�شتعمراتها  ح�شرية 
رو�شيا، وال�شين، حتى تركيا التي اأ�شبحت تبحث لنف�شها عن 
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وتغّيرت المقاربة من إمداٍد ودعم عس���كري؛ إلى 
محاولة إقناع األنظمة بالس���ير نحو االنفتاح السياسي 
واالقتصادي على الليبرالية وتطبيق العمل الديمقراطي، 
ذل���ك أّن العمل بالقانون واحترام���ه، وفتح الباب أمام 
المعارضة السياس���ية في المش���اركة، ولو جزئّياً في 
الحياة السياسية هو ترويض لحاجة اإلنسان اإلفريقي 
السياسية، فإنه بالمقابل يؤّمن للنخب السياسية بقائها 
ف���ي الحكم، خصوصاً مع وج���ود منظمات دولية غير 
حكومية، مث���ل هيومن رايتس ووت���ش ومنظمة العفو 
الدولي���ة ومنظمات أخ���رى، تؤّثر في الق���رارات على 
مستوى السياسة الدولية، ومن ثَماَّ بإمكانها أن تؤّثر في 
البنية السياس���ية والنُّظم داخل الدول في حال وجود 

تجاوزات أو صراعات مذهبية إثنية أو طائفية.
ولقد كان األمل كبيراً في تحّول األنظمة اإلفريقية  
من األنظمة الفردية واإلثنية االس���تحواذية إلى أنظمة 
تعددي���ة تتاح فيه���ا الفرص���ة لكل قادر ومس���تطيع 
للمش���اركة، وتوجد بها أحزاب ومؤسس���ات بإمكانها 
مراقبة عملي���ة توزيع الثروة والس���لْطة في آٍن واحد، 
من خالل بنائها لقدرات الس���لطات خاّصة التشريعية 
والقضائي���ة تقوم على خلق التوازن بينها وبين س���لطة 
القيادة التنفيذية التقليدية والغالبة على أغلب األنظمة 
اإلفريقي���ة)))، إضافًة إلى ذلك: فإّن الديمقراطية تقوم 
على التداول الّسلمي للسلطة، وعلى تساوي الجميع في 

الحقوق والواجبات والمصالح الوطنية))). 

مكاٍن بالقارة الإفريقية.

 Parfait Oumba, «Promouvoir une culture   (((
 de la gouvernance en Afrique». Jean Didier
 Boukongou, Laurent Tengo, «Gouvernance
 et lutte anticorruption en Afrique», Presses de

 .117-l’UCAC, 2015, pp.106

القارة  ف��ي  المحققة  النجاحات  بع�ص  ع��ن  الأمثلة  م��ن     (((
اأو  فا�شو،  بوركينا  اأو  م��الوي،  اإلى:  الإ�شارة  يمكن  الإفريقية 
كينيا، اأو مثال نجاح برامج التكيف الهيكلي في اإعادة تهيئة 
اإذا  اإمكانية النجاح  اأمثلة عن  القت�شاد في دولة غانا، كلها 
بالتغيير.  واإيمانها  ال�شيا�شية  القيادة  التزام  �شرط  توفر 
وخير دليل على ذلك: حالة دولة رواندا الناجحة في تخطي 

ومع ما يشوب عملية التحّول الديمقراطي واالنفتاح 
السياسي في إفريقيا من اختالالت، ناجمة عن تمسك 
النُّخب الحاكمة بالس���لطة وتنازلها البطيء عن بعض 
صالحياتها تح���ت ضغط االحتجاجات وحتى الحروب 
األهلية، إال أّن ذلك في المحصلة األخيرة يفتح المجال 
أكثر لقوى سياسية جديدة للمشاركة في صنع القرار، 
وم���ن بين معالم التغّير التي ط���رأت على عملية صنع 

القرار يمكن اإلشارة إلى ما يأتي:
لطة: 1- القيادة ال�سيا�سية وتغير اأّنماط انتقال ال�سُّ

 َش���ِهدت إفريقي���ا عدداً من التح���والت القيادية 
خ���الل الفترة ما بي���ن عاَم���ي 2006م و2016م، فقد 
تضاع���ف عدد االنتخابات خالل ه���ذه الفترة الزمنية 
ليصل إل���ى )109(، كما ترتب عليها حدوث 44 تغييراً 
لطة))). وشهدت إفريقيا منذ عام 2017م بعض  في السُّ
التغييرات الجذرية في بنية القيادة الحاكمة لدى عدٍد 
من الدول، حيث اس���تقال بعض الرؤساء الذين مكثوا 
���لطة فترًة زمنيًة طويلة، فقد استقال الرئيس  في السُّ
»خوسيه إدواردو دوس سانتوس« في أغسطس 2017م، 
بع���د 38 عاماً من توليه الرئاس���ة ف���ي أنجوال، وفي 
نوفمبر 2017م اضطر »روب���رت موغابي«- البالغ من 
العمر 93 عاماً- إلى االستقالة بعد 37 عاماً من توّليه 
منصبه في زيمبابوي، وفي 14 فبراير 2018م استقال 
»جاكوب زوما« من رئاس���ة جنوب إفريقيا بعد ضغوٍط 

ال�شيا�شية  القيادة  تمكنت  حيث  الأهلية،  الحرب  مخلفات 
بقيادة الرئي�ص »بول كاجامي« الذي تمكن من و�شع موؤ�ش�شة 
عملياتها  ت�شاعد  الف�شاد،  لمكافحة  وم�شتقلة  قوية  ق�شائية 
احتياطاتها.  من  وتزيد  للدول  المالية  القدرات  تعزيز  في 

لتفا�شيل اأكثر ينظر:
 Pourtier Roland, «Le développement en Afrique, - 
 quelques exemples de réussite: Successful
 Development in Africa», Case Studies of
 Projects, Programs and Policies. In: Annales de

.Géographie, T. 99, N°556, 1990. p.740

النخب  وعقم  الديمقراطي  النتقال  عبدالرحمن،  حمدي    (٣(
))/))/8)0)م،  اإفريقية،  ق��راءات  اإفريقيا،  في  الحاكمة 

https://bit.ly/2xwIHh2 :على الرابط
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من داخل حزب���ه )المؤتمر الوطن���ي اإلفريقي(، وفي 
فبراير 2018م أيضاً قّدم رئيس الوزراء اإلثيوبي »هيال 
مريام ديس���الين« استقالته وسط أزمٍة سياسية عنيفة، 
وفي أبريل 2018م استقال »سيرتس ايان خاما« رئيس 
بوتس���وانا، وإن كان في إطار سياقاٍت وتقاليد مختلفة 

عن الحاالت السابقة))). 
بالتوازي مع ذلك؛ يلتم���س تراجع مالحظ جزئّياً 
ألدوار المؤسس���ة العس���كرية، وهو ما يعكسه تراجع 
ظاهرة االنقالبات العس���كرية، فوفق دراس���ة أجراها 
معهد األبح���اث الدولي���ة التابع لجامع���ة هيدلبيرج 
األلمانية، حول االنقالبات بهذه القارة، أظهرت تراجع 
معدالتها، من متوس���ط ق���دره 20 انقالباً كّل عام في 
حقبة م���ا بعد االس���تقالل إلى أواس���ط الثمانينيات 
)1985-1960م(؛ إلى أقّل من خمس���ة انقالبات فقط 

في المتوسط منذ األلفية))).
2- �النتخابات و�لم�ساركة في �سنع �لقر�ر:

أفس���حت االنتخابات الدورية- عل���ى الرغم مما 
يشوبها من عراقيل- المجال لتوسيع دائرة صنع القرار 
لتشمل قوى سياسية جديدة كانت مهّمشة سابقاً، وبهذا 
تعززت ثقة المواطن اإلفريقي في المشاركة السياسية 
للمكاس���ب المحقق���ة، وثمة مطالب ش���عبية متزايدة 
بضرورة إيجاد أس���س جديدة للحكم في إفريقيا تُعلي 
من تمكين الشعب، ومحاسبة القادة الفاسدين)))، وكان 
المجتمع الدولي مصدر دعٍم لهذه العمليات من خالل 
توفير المساعدات التقنية والمادية للجان االنتخابية)))، 

)))  المرجع نف�شه.

)))  دلل العكيلي، اإفريقيا: ما ل تعرفه عن قارة النقالبات؟!، 
�شبكة النباأ المعلوماتية، 07/)8/0)0)م، على الرابط: 

https://annabaa.org/arabic/reports/15156

)٣)  حمدي عبد الرحمن ح�شن، ال�شراعات العرقية وال�شيا�شية 
في اإفريقيا، المرجع ال�شابق.

التحول  م�شارات  اأون��ي��وه��ا،  وف��ري��دوم  اأوم��وت��ول  جريمايا    (((
الدوحة:  والإخفاقات،  النجاحات  اإفريقيا  في  الديمقراطي 

مركز الجزيرة للدرا�شات، ٩)/8/0٣)0)، �ص)0. 

والضغط على القيادات السياس���ية التي ال تقبل بنتائج 
االنتخابات بتس���ليط عقوبات متع���ددة عليها، خاّصة 

االتحاد اإلفريقي))).
وقد أظهرت بيانات مؤّشر »محمد إبراهيم« 
لع���ام 2017م )الخاّص بالحوكم���ة اإلفريقية(: 
أنه يتّم إج���راء المزيد م���ن االنتخابات الحرة 
والنزيهة في القارة اإلفريقية. في المتوس���ط؛ 
تحّسن مؤّش���ر االنتخابات الحرة والنزيهة منذ 
عام 2006م، الذي يقيس مدى نجاح االنتخابات 
التشريعية والتنفيذية بوصفها »حرة ونزيهة«، بما 

في ذلك حياد القوانين واألطر االنتخابية))).
لطة: 3- �الأحز�ب وتوزيع �ل�سُّ

أصبح لألحزاب السياس���ية- كما س���بقت 
اإلشارة- َدوراً مؤثراً في صنع القرار اإلفريقي، 
يتجاوز ذلك الذي ُعهد عنها في العقود السابقة، 
حيث باتت تمتلك مستوى من المؤسسية يسمح 
لها بإزاحة القادة السياس���ّيين كما في الحاالت 
)اإلثيوبي���ة، والجنوب إفريقي���ة، والزيمبابوية(، 

النتخابات  اأزم��ة  خالل  ح�شل  ما  ه��ذا:  على  الأمثلة  من    (((
دولي  توافق  من  0)0)م  �شنة  العاج  �شاحل  في  الرئا�شية 
المراقبين  اأّن  خ�شو�شًا  باغبو،  �شفحة  طي  على  واإقليمي 
بحدوث  المزاعم  اأم��ام  الطريق  قطعوا  والأفارقة  الدوليين 
على  وتاأكيدهم  ال�شمالية  المناطق  في  وتجاوزات  انتهاكات 
الكبرى  ال��ق��وى  تدخلت  كما  النتخابات.  ون��زاه��ة  �شفافية 
المتحدة  راأ�شها المم  الدولية، وعلى  المنظمات  ناهيك عن 
والتحاد الأووربي والإفريقية ممثلة في الجماعة القت�شادية 
لغرب  والنقدي  القت�شادي  والت��ح��اد  اإفريقيا  غ��رب  ل��دول 
وتنحي  لالأزمة  �شلمي  ح��لٍّ  اإل��ى  الو�شول  اأج��ل  من  اإفريقيا، 
باغبو عن ال�شلطة. بَدوره اأكد التحاد الإفريقي اعترافه بفوز 
الح�شن واتارا بالرئا�شة، واأعلن في ٩ دي�شمبر 0)0)م تعليق 
باغبو  لوران  ي�شّلم  اأن  اإلى  التحاد  في  العاج  �شاحل  ع�شوية 
للو�شول  كثيرة  بذل جهودًا  كما  وات��ارا،  الح�شن  اإلى  ال�شلطة 

اإلى ت�شوية �شلمية. لتفا�شيل اأكثر ينظر: 
اأزمة ما بعد النتخابات  - �شيال عال�شان، �شاحل العاج: تطورات 
العدد))،  افريقية،  ق��راءات  الم�شلمين،  على  وانعكا�شاتها 

يناير مار�ص ))0)م، �ص )0)-))). 

النخب  وعقم  الديمقراطي  النتقال  عبدالرحمن،  حمدي    (((
الحاكمة في اإفريقيا، المرجع ال�شابق.
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ففي إثيوبيا يرى بعض الكتاب بأّن رئيس الوزراء 
ديسالين أُكره على االستقالة نتيجة ازدياد حّدة 
الخالف���ات داخل الجبهة الحاكم���ة: بين جناح 
التيغراي األقوى نفوذاً؛ وش���ركائهم األقّل َشأناً 
م���ن األمهرا واألوروم���و، ولعّل ذل���ك ما يؤكده 
انتخاب الدكتور أبي أحم���د أميناً عاّماً للحزب 
الحاكم بنسبة 60% فقط من جملة األصوات))). 
وف���ي معظ���م الح���االت الناجح���ة، والتي 
َش���ِهدت تبادالً للسلطة و/ أو هزيمة رئيس قائم 
على وج���ه الخصوص، فإّن الصفة المش���تركة 
في هذه الح���االت كانت التنس���يق الفّعال بين 
أحزاب المعارضة، كما حصل س���نة 2015م في 

االنتخابات العامة بنيجيريا))). 
لطة القضائية،  واألمر نفسه ينطبق على السُّ
ففي سابقٍة، هي األولى في تاريخ القارة اإلفريقية، 
ألغت المحكمة العليا في كينيا نتائج االنتخابات 
الرئاسية سنة 2017م، وأمرت بإجراء انتخابات 
جديدة خالل 60 يوم���اً، عقب موجة من العنف 
اجتاح���ت البالد إثر إعالن مفوضية االنتخابات 
فوز الرئيس المنتهية واليته أوهورو كينياتا بدورٍة 
جديدة مدتها خمس س���نوات، وخلّفت عشرات 
القتلى والجرحى في صفوف المتظاهرين أنصار 

منافسه أودينغا))).
المحور الرابع: تحديات �سنع القرار 

في االأنظمة االإفريقية:
تتمح���ور آليات صنع القرار في العالقة بين 
مؤسسات الدولة الرسمية من جهة والمؤسسات 

)))  المرجع نف�شه.

ال�شابق،  المرجع  اأون��ي��وه��ا،  وف��ري��دوم  اأوم��وت��ول  جريمايا    (((
�ص)0.

الق�شاء  اإفريقيا..  تاريخ  في  م��رة  لأول  التحرير،  فريق    (٣(
ب��و���ش��ت،  ن���ون  ال�����ش��ي��ا���ش��ي��ة،  لل�شلطة  “ل”  ي��ق��ول  ال��ك��ي��ن��ي 
https://www.noonpost.  :7/0٩/0)0)م، على الرابط(

com/content/19654

غير الرسمية من جهٍة أخرى، وتفاعل الشعب مع 
مخرجات األنظمة السياسية، وفي هذا السياق؛ 
فإّن المحاسبة السياسية يُقصد بها: إلى أّي حدٍّ 
يستطيع المجتمع أن يحاسب القادة على النتائج 
المترتبة على تنفيذ سياساتهم، وهي تعتمد على 
ثالثة متغيرات: )حجم المنافس���ة السياس���ية، 
لطة  والمش���اركة السياسية، وأس���لوب تولي السُّ
وفقدانها(، فكلما زادت ه���ذه العناصر ازدادت 
الضوابط المفروضة على النظام السياسي))). 

من هذا المنطلق؛ ف���إّن عملية صنع القرار 
اإلفريقي تعترضها جملٌة من المعضالت في كّل 

المستويات، ويتمثل أهّمها فيما يأتي:
1- �لماأ�س�سة:

 يس���تعصي على األنظم���ة اإلفريقية توفير 
شروط ومتطلّبات الحداثة بكّل أوجهها، السيما 
في البعد السياسي، ويبرز ذلك من خالل غياب 
ور الفاعل للمؤسس���ات، إذ يُفترض أن تكون  الداَّ
هي القاطرة التي تقود عملية التنمية السياسية، 
والتي تقتضي وجود نخب إصالحية لديها إرادة 
ورؤية سياسية تنطوي على إيماٍن عميق بمحورية 
العمل المؤسس���ي في مواجهة األسس التقليدية 
للس���لطة. وهو ما تفتقر إلي���ه النُّخب الحاكمة 
والطائفية  والقبلية  العرقية  الحالية الرتباطاتها 
من ناحي���ٍة، وإخفاقها اإلداري من ناحيٍة أخرى، 
ناهيك عن تماس���ك النفوذ القبلي في مواجهة 
مؤسس���ات الدولة)))، ويرى »جيم���اه بودى« أّن 
الميل الع���ام في إفريقيا لتعيين غير األكفاء في 
المناص���ب اإلدارية والفني���ة يعكس عدم نضج 

القاهرة:  الخارجية،  ال�شيا�شة  تحليل  �شليم،  ال�شيد  )))  محمد 
مكتبة النه�شة الم�شرية، ط)، ٩٩8)م، �ص٣0)-)٣).

)))  �شيد علي اأبو فرحة، م�شتقبل الدولة الإفريقية بين ال�شطوة 
الع�شكرية وجدوى الديمقراطية، قراءات اإفريقية، العدد٣)، 

يوليو �شبتمبر ))0)م، �ص٩). 
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النُُّظم والعمليات الديمقراطية اإلفريقية))).
2- �النقالبات �لع�سكرية:

تراجعت ظاهرة االنقالبات العس���كرية في 
الس���نوات األخيرة عالمّياً عموماً، وفي إفريقيا 
خصوصاً، حيث كانت سنة 2018م خاليًة من أّي 
انقالٍب عسكري)))، لكّن ذلك لم يعن قطيعة معها، 
فم���ا زالت بعٌض من الدول اإلفريقية تعرف بين 
الفينة واألخرى محاوالت انقالبية، وإن فش���لت 
كما حصل بإثيوبيا ف���ي 22 جوان 2019م، هذه 
األحداث تؤكد أّن المؤسس���ة العسكرية ما زالت 
تقاوم السياسات التي تسعى إلزاحتها من المركز 
المحوري في صنع القرار داخل مؤّسسات الحكم، 
وهذا ما تكش���فه أيضاً االنقالبات البيضاء التي 
تكون فيها المؤسس���ة العسكرية وراء تغيير قادة 
ال���دول وتدفع إلى الواجهة قوى مدنية؛ كما وقع 
ف���ي زيمبابوي عندما وقف الجيش خلف صعود 
نائ���ب الرئيس الس���ابق إيمرس���ون منانجاجوا 
لطة وسط  للسلطة، وسانده لتس���لم مقاليد السُّ
ترحيب الشعب ودوائر داخلية وخارجية مؤثرة. 
وق���د كان منانجاجوا المرش���ح الحزبي األبرز 
لخالفة موجابي قبل أن يطيح به األخير لصالح 

زوجته جريس موجابي.
�لموؤ�ّس�س���ات  ف���ي  �لتقليدي���ة  �لبن���ى  3- تغلغ���ل 

�ل�سيا�سية:
 عرفت أنظمة الحكم اإلفريقية نقلًة نوعية 
بعد التطّورات التي عاش���تها تحت غطاء الدولة 
الوطنية، غير أّن الثقافة السياسية للمجتمعات 

الديمقراطي  والتحول  الديمقراطية  جبريوولد،  بيات�شيو    (((
الوهاب  عبد  )ترجمة  فرن�شي�ص،  ج  ديفيد  في:  اإفريقيا،  في 
القومي  المركز  القاهرة:  والنزاع،  ال�شلم  اإفريقيا:  علوب)، 

للترجمة، ط)، 0)0)م،  �ص))).

 (0 منذ  انقالب  محاولة  اأو  انقالب  بال  ع��ام  اأول   (0(8   (((
ال��راب��ط:   على  ))/))/8)0)م،  ن��ت،  ال��ج��زي��رة  ���ش��ن��وات، 

https://bit.ly/2JagZxq

اإلفريقية لم تتكيف مع هذا النموذج المستورد، 
وظلّت متمسكة ببناها التقليدية التي استطاعت 
أن تفرض وجودها داخل مؤّسس���ات الدولة من 
خالل النُّخب التي اس���تمرت ف���ي تبعيتها لهذه 
البنى؛ نظراً ل���والء المجتمع النتماءاته الهوّياتية 
الفرعية أكثر من والئه للسلطة الوطنية؛ خاّصة 
أّن األخيرة بممارس���اتها عززت ه���ذه الثقافة 
بإقصائها أطياف م���ن مكّونات المجتمع مقابل 
تمكين المكّون الذي تنتمي له القيادة السياسية، 
فالقناعة ل���دى مراكز صنع القرار غير حاضرة 
لدرجة قبول األقليات العرقي���ة والدينية الذين 
كانوا يُنعتون بصفاٍت عرضتهم للقتل والتشريد، 
وتبدو جس���امة التحّديات الموضوعية للدخول 
في عمليات انتخابية نزيهة، وبوس���ائل متعادلة 
بين الفرق المتنافس���ة؛ ولذلك فإّن الس���نوات 
األولى لموج���ة االنتقال، الممت���دة من 1990م 
إلى 2000م، أثبتت أّن السياس���ة ما زالت تُصاغ 
كالبضاعة ل���دى القادة األفارقة، كما تُس���ّمى 
 ،)la vénalité des offices( باللغة الالتينية
أي قابلية بيع المناصب، بل أكثر من ذلك قامت 
بتحوي���ل هذا العمل إلى عمل مش���روع ومقبول 

سياسّياً))). 
وتكمن الخط���ورة عندما تكون المؤسس���ة 
العسكرية س���احة لهذه التجاذبات، إذ غالباً ما 
يكون الدافع العرقي )اإلثني( س���بباً لالنقالبات 
العسكرية، وهو ما يدفع إلى قيام انقالٍب مضادٍّ 
له بدافع عرقي آخر، حت���ى بين األحزاب التي 
يُفترض أنه���ا بديٌل عن األط���ر التقليدية، غير 
أّنه ف���ي الحالة اإلفريقية ج���رى العكس تماماً 
باس���تمرار ثقافة الروابط اإلثنّي���ة وتكيفها مع 
المؤسس���ات الجديدة وتوظيفها لها، إذ تمارس 
الزعام���ات التقليدي���ة َدوراً كبيراً ف���ي الحياة 

.Pierre Jacquemot, Ibid, p.127  (٣(
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السياس���ية في إفريقيا، حيث يب���رز َدورها في 
االنتخابات عندم���ا تدعو أتباعها إلى التصويت 
لمرشح مّعين في الهيئات الحزبية الرسمية التي 

يتّم شغلها باالنتخاب))). 
4- �لكولونيالية �لجديدة:

 يبقى تأثير العام���ل الخارجي حاضراً في 
عملي���ة صنع الق���رار في األنظم���ة اإلفريقية، 
والذي تعكس���ه المفاضلة في العالقة بين الدول 
اإلفريقية والقوى االس���تعمارية السابقة؛ حيث 
لم تستطع بعُد فّك ارتباطها وتجاوز االتفاقيات 
المبرمة بين الطرَفيْن عش���ية االستقالل، والتي 
كّرس���ت تبعيًة على كّل المس���تويات، ونظراً لما 
أفرزته التحوالت الجارية في القارة؛ من صعوٍد 
لنخ���ٍب وطنية إل���ى دوائر صنع الق���رار بما ال 
يخدم مصالح القوى االستعمارية السابقة، فإّن 
هذه األخيرة س���تبقى تعمل على بقاء القيادات 
السياس���ية الموالية لها بشّتى الوسائل؛ بما في 
ذلك التدخل العس���كري المباش���ر تحت مزاعم 
مختلفة، وتأجيج الصراعات اإلثنّية، فضاًل عن 
الدعم اللوجيس���تي والدبلوماسي في المحافل 

الدولية))).
 الخل�سة:

خل�ست �لدر��سة �إلى جملة �لنتائج �الآتية: 
1- تتداخل الفواعل المؤثرة في عملية صنع 
قرار األنظمة اإلفريقية بين المؤّسسات الرسمية 
وغير الرس���مية، وفي الكثير من الحاالت تتغلب 

البنى التقليدية على المؤسسات الرسمية.

قراءات  اإفريقيا،  في  القبيلة  دور  ال�شنو�شي،  الدين  نجم    (((
اإفريقية، العدد08، اأبريل يونيو ))0)م، �ص)8. 

)))  لتفا�شيل اأكثر حول المو�شوع ينظر:
 Michel Adam, «Guerres africaines. De la compétition
 ethnique à l’anomie sociale», Éditions de
 l’EHESS, Études rurales, Juillet – Décembre

.186-2002, pp.167

2- تربعت المؤسس���ة العسكرية على دوائر 
صنع القرار في األنظمة اإلفريقية لعقوٍد طويلة، 
وعلى الرغ���م مما حصل لها من تراجع في هذا 

اإلطار فإّن َدورها ال يزال حاسماً.
3- تمتلك البيئة الخارجية قدرة كبيرة على 
التأثير في صنع القرار داخل مؤّسس���ات الحكم 
اإلفريقية؛ بالنظ���ر لالعتبارات التاريخية ممثلة 
في الظاهرة االس���تعمارية، وما ترتب عليها من 
نتائ���ج، كتبعية النُّخب السياس���ية، ثم ما تالها 
من تحوالٍت في النس���ق الدول���ي، جعلت القارة 
الس���مراء رهينًة في بناء أنظمتها للقوى الدولية 

الداعمة لها.
4- تتك���ئ النُّخ���ب والقيادات السياس���ية 
اإلفريقية على انتماءاتها القبيلة، أو اإلثنّية، التي 
لطة مقابل تمكينها من  تضمن لها البقاء في السُّ
السيطرة على مؤّسسات الدولة ومراكز القيادة 
بعي���داً عن عنص���ر الكفاءة، أو ال���والء للوطن، 
وتفضيلها بمنحها امتي���ازات تحول دون التوزيع 
العادل للث���روة بين كّل مكّون���ات المجتمع التي 

تعيش على هامش الدولة.
5- قام���ت المنظمات غير الحكومية وتطّور 
وس���ائل اإلعالم ب���َدوٍر كبير ورئيس���ي في رفع 
مستوى الوعي بضرورة إيجاد نُظم رشيدة للقيادة 
على شاكلة أنماط الحكم الراشد، والتحّول نحو 
نُظٍم تخضع لألطر المؤّسس���ية أكثر منه للقيادة 
الفردية، وتتمت���ع ثقافتها السياس���ية باالنتماء 
إلى النظام الكل���ي الجامع لكافة البنى الفرعية 
)قبلي���ة، دينية عرقية، أو ثقافية(، وأكثر انفتاحاً 

على المعارضة السياسية ¶
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السفر الحالل في إفريقيا..
الفرص والتحديات

د. �أمل خيري �أمين محمد
دكتور�ه �لقت�ساد- جامعة �لقاهرة

دولر �أمريك�ي، في ع�ام 2017م، على قطاعات 

�لقت�س�اد �لإ�سالم�ي �لمختلفة، مع توقع�اٍت باأن 

ي�سل �إل�ى 3٫07 ملي�ار�ت ع�ام 2023م، ويبلغ 

�إجمال�ي �لإنف�اق �لعالم�ي عل�ى قط�اع �ل�سف�ر 

�لحالل قيمة 177 مليار دولر))).

 Thomson Reuters. (2018). State of the Global  (((
 New York:  .19/Islamic Economy Report 2018

.Thomson Reuters. p.3

�لعالم تناميًا متز�يدً� في �لتوّجه ي�سهُد 

نحو �لقت�س�اد �لإ�سالمي بجميع 

�لإ�سالم�ي،  �لتموي�ل  ت�سم�ل:  �لت�ي  قطاعات�ه، 

و�لأغذي�ة، و�ل�سفر �لح�الل، و�لأزياء �لمحافظة، 

و�لإعالم، و�لترفي�ه، و�لم�ستح�سر�ت �لدو�ئية، 

وم�ستح�سر�ت �لتجميل �لح�الل. وُيقّدر �إنفاق 

ترلي�ون   2٫1 بنح�و  �لعال�م  ح�ول  �لم�سلمي�ن 
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وتُعّد القارة اإلفريقي���ة من االقتصادات الواعدة 
في كثيٍر من قطاعات االقتصاد اإلسالمي، خصوصاً 

في مجال السفر الحالل.
 تس���عى هذه الدراس���ة إل���ى الوق���وف على أبرز 
مس���تجدات القارة اإلفريقية في قطاع السفر الحالل، 
وأهّم الفرص والتحديات التي ترافق هذا القطاع المهم.

وتشمل الدراسة إلى جانب المقدمة عّدة محاور؛ 
حيث يستعرض المحور األول أداء قطاعات االقتصاد 
اإلس���المي في إفريقيا، وينتقل المح���ور الثاني إلى 
التعريف بمفهوم السفر الحالل وحجم السوق العالمي 
ومظاهر االهتمام به، ث���م يتناول المحور الثالث أهّم 
مؤشرات سوق السفر الحالل في إفريقيا، ويستشرف 
المحور الرابع مس���تقبل الس���فر الحالل في إفريقيا 
بعرض الف���رص التي يضمها هذا القطاع والتحديات 
التي تواجهه، وأخيراً تقترح الدراسة بعض التوصيات 
التي يمكن أن تُس���هم في تطوير الس���فر الحالل في 

القارة. 
االق��ت�����س��اد  ق��ط��اع��ات  اأداء  اأواًل: 

االإ�سلمي في اإفريقيا:
ش���هد االقتصاد اإلس���المي تط���ّوراً كبيراً في 
إفريقيا في الس���نوات األخي���رة، وأصبح التوّجه نحو 
أدوات التمويل اإلس���المي والمنتجات الحالل محوراً 

أساسّياً في العديد من الدول اإلفريقية.
وللتعرف على أهّم مالمح االقتصاد اإلسالمي في 
القارة؛ تستعرض الدراسة أهّم نتائج مؤشر االقتصاد 
 Global Islamic Economy اإلسالمي العالمي
Indicator :GIEI، وهو عبارة عن مؤش���ٍر مرّجٍح 
مرّك���ٍب س���نوّي، يقي���س تط���ورات أداء القطاعات 
االقتصادية اإلس���المية في 76 دولًة )إسالمية وغير 
إس���المية(، قام بإعداده مركز دبي لتطوير االقتصاد 
اإلس���المي، بالتعاون مع »تومس���ون رويترز« و»دينار 

ستاندرد«، ويصدر للسنة السادسة على التوالي.
وقد تصّدرت ماليزيا المؤشر لعام 2019/2018م، 
بحصوله���ا عل���ى 126.77 نقطة، تليه���ا اإلمارات 

بحصولها على 88.68 نقطة. ويالحظ أّن المجموعة 
اآلس���يوية تحتل المراك���ز المتقدمة في المؤش���ر، 
تليها دول التعاون الخليجي ودول الش���رق األوس���ط، 
أما إفريقيا؛ فباس���تثناء دول الشمال اإلفريقي نجد 
أّن تطبيقات االقتصاد اإلس���المي ب���كّل قطاعاته ال 
تزال حديثة العهد نس���بّياً وفي طور النمو، ومع ذلك 
ه���ا الكثير هي وجهة االس���تثمارات اإلس���المية  يعدُّ

المستقبلية))).
ووفقاً لمؤش���ر االقتصاد اإلسالمي العالمي لعام 
2019/2018م؛ ف���إّن إفريقيا حصل���ت على 14.09 
نقطًة في المؤشر مقابل المتوسط العالمي الذي بلغ 
22.04. وحصلت مجموعة شمال إفريقيا المكونة من 
خمس دول )مصر، ليبي���ا، تونس، الجزائر، المغرب( 
عل���ى 14.03 نقطًة في المؤش���ر العالمي، في حين 
كان متوس���ط دول إفريقيا جنوب الصحراء- س���واء 
منه���ا األعضاء أو غير األعض���اء في منظمة التعاون 

اإلسالمي- 8.69 نقاط فقط))).
ويوضح ش���كل رقم )1(: نتائج المؤش���ر في دول 
ش���مال إفريقيا؛ حيث تصّدرت دولة المغرب المؤشر 
بحصولها عل���ى 24.95 نقطة، تليها مصر، ثم تونس 

والجزائر وليبيا.

Source: https://www.salaamgateway.com/global-
.islamic-economy-indicator

ويعرض ش���كل رق���م )2(: نتائ���ج مجموعة دول 
إفريقيا جنوب الصحراء؛ حيث جاءت دولة الس���ودان 

.Thomson Reuters. Op.cit. p.7,8  (((

https://www.salaamgateway.com/global-  (( (
islamic-economy-indicator
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على رأس قائمة المجموع���ة بحصولها على 36.62 
نقطة، تليه���ا جنوب إفريقيا ثم كيني���ا، وهما دولتان 

ذواتا أقلية مسلمة، ثم نيجيريا والسنغال.

Source: https://www.salaamgateway.com/global-
.islamic-economy-indicator

ويبين الش���كل رقم )3(: نتائج المؤشر لدول شمال 
إفريقيا ف���ي قطاعات االقتصاد اإلس���المي المختلفة؛ 
حيث تصّدر قطاع المستحضرات الطبية والتجميل هذه 
القطاع���ات )39.35( نقطة، يليه قطاع األغذية الحالل 
)36.1(، ثم السفر الحالل )28.48(، ثم اإلعالم والترفيه 
الحالل )17.44(، ثم األزياء المحافظة )14.06(، وجاء 

التمويل اإلسالمي في آخر القطاعات )9.35(.
 

Source: https://www.salaamgateway.com/global-
.islamic-economy-indicator

ويعرض ش���كل رق���م )4(: نتائج المؤش���ر 
لدول جنوب الصحراء ف���ي قطاعات االقتصاد 
اإلس���المي المختلفة؛ حيث تصّدر كلٌّ من قطاع 
األغذية الحالل وقطاع المس���تحضرات الطبية 
والتجميل نتائج المؤشر )24.77، 24.75( على 
التوال���ي، يليهما األزي���اء المحافظة )15.78(، 
ثم قطاع الس���فر الحالل )14.18(، ثم اإلعالم 
والترفي���ه )8.46(، وأخيراً التمويل اإلس���المي 

.)5.8(

Source: https://www.salaamgateway.com/
.global-islamic-economy-indicator

ثانيًا: ال�سفر الحلل:
1( تعريف �ل�سفر �لحالل:

تتعدد المصطلحات المستخدمة للداللة على 
نوٍع من السياحة المتوافقة مع القيم اإلسالمية، 
من بينها: مصطلح »السفر الحالل«، و»السياحة 
و»السياحة  الحالل«،  و»الس���ياحة  اإلسالمية«، 
و»الضياف���ة   ،MFT للمس���لمين«  الصديق���ة 
الحالل«، وغيرها من المصطلحات التي تش���ير 
إلى المنتجات والخدمات الس���ياحية التي تلّبي 

احتياجات المسافرين المسلمين. 
تمثلت البداية في ظهور مصطلح »السياحة 
الدينية« أو »الروحية« مع عقد مؤتمر »السياحة 
واألديان: مس���اهمة في حوار الثقافات واألديان 
والحضارات« عام 1967م في قرطبة بإس���بانيا، 
ال���ذي نظمت���ه منظم���ة الس���ياحة العالمي���ة 



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

)))UNWTO؛ حي���ث ت���ّم تعريف الس���ياحة 

الدينية أو الروحية بأنها: »األنش���طة السياحية 
التي تستند إلى دوافع محّددة للقيم الدينية، مثل 
الديانة الهندوسية والبوذية والمسيحية واإلسالم 

واألديان األخرى«. 
بمرور الوقت؛ اتس���ع المفهوم ليشمل أنواعاً 
أخرى من الس���ياحة، ليظهر مفهوم الس���ياحة 
الحالل أو الس���فر الحالل الذي أصبح يجتذب 
العائ���الت المس���لمة وغير المس���لمة على حدٍّ 
س���واء))). ويختل���ف مفهوم الس���فر الحالل أو 
السياحة الحالل عن الس���ياحة الدينية، والتي 
تقتصر على أداء الشعائر الدينية كالحج والعمرة.
ال يقتصر السفر الحالل على الترفيه العائلي 
أو الس���فر بغرض الس���ياحة، بل يشمل جميع 
األغراض كالس���فر للتجارة أو زيارة األقارب أو 
التعليم أو التسوق أو اكتشاف التراث اإلسالمي 
والتاريخ اإلس���المي؛ لذا تعتمد هذه الدراس���ة 
مصطلح »الس���فر الحالل« كونه أكثر شموالً من 

»السياحة الحالل«))). 
2( �سوق �ل�سفر �لحالل �لعالمي:

يُقّدر سوق السفر الحالل العالمي بنحو 140 
مليون مس���افر في عام 2018م، ومن المتوقع أن 
يص���ل العدد إلى 230 مليون بحلول عام 2026م 

)شكل رقم 5( ))).

 Alfanda, R., & Suhartanti, P. D. (2018). SWOT  (((
 Analysis: How to Promote Halal Tourism in
 Aceh?. Sebelas Maret Business Review, 2 (2).

.122-p.112

)))  المرجع ال�شابق.

 Duman, T. (2011). “The Value of Islamic   (٣(
 Tourism: Perspectives from the Turkish
 Experience”. presented at the World Islamic

.Tourism Forum (WITF 2011), Kuala Lumpur

 Mastercard-CrescentRating. (2019). Global   (((
 Muslim Travel Index 2019. Singapore:

.Mastercard-CrescentRating. p.18

.Source: Global Muslim Travel Index 2019, p18

بلغ اإلنف���اق العالمي على الس���فر الحالل 177 
مليار دوالر خالل عام 2017م، ومن المتوّقع أن يصل 

إلى 274 مليار دوالر بحلول عام 2023م))).
وتبلغ مش���تريات المس���افرين المتعلقة بالسفر 
الحالل عبر اإلنترنت حالّياً 45 مليار دوالر، وتش���ير 
التقديرات إلى أنها س���تصل إل���ى 180 مليار دوالر 

بحلول عام 2026م))).
تتمثل أهّم الوجهات المقصودة للسفر الحالل في 
عشر دول إسالمية، وهي: السعودية، تركيا، المغرب، 
ماليزيا، البحري���ن، اإلمارات العربية المتحدة، إيران، 
أوزبكستان، وإندونيس���يا. وقد استأثرت هذه الدول 
العش���ر بنحو 36% من إجمالي س���وق السفر الحالل 
لعام 2018م. كما تصدرت عش���ر دول غير إسالمية 
هذه الوجهات، وهي: إسبانيا، فرنسا، روسيا، تايالند، 
سنغافورة، جورجيا، إيطاليا، الهند، المملكة المتحدة، 
واليونان. وقد اس���تحوذت الدول غير اإلسالمية على 

22% من إجمالي عدد المسافرين.
في المقابل؛ فإّن جانب الطلب في السفر الحالل 
يأتي من كثيٍر من الدول اإلس���المية وغير اإلسالمية، 
وكان عل���ى رأس الدول اإلس���المية الت���ي يفد منها 
الس���ياح: الجزائ���ر وأذربيج���ان وبنجالديش ومصر 
وإندونيس���يا وإيران، في حين تص���درت الدول غير 

.Thomson Reuters. Op.cit. p.5  (((

.Mastercard-Crescent Rating. Op.cit.p.18  (((
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اإلسالمية: الصين وفرنسا وألمانيا والهند))).
تصّدرت منطقة شمال إفريقيا والشرق األوسط 
ودول مجلس التعاون الخليجي، من حيث اإلنفاق على 
السفر الحالل، بمبلغ 54.4 مليار دوالر عام 2018م.

ويوضح الشكل )6(: أكثر الدول إنفاقاً على السفر 
الحالل خالل عام 2018م/ مليار دوالر.

.Source: Global Muslim Travel Index 2019, p.19

بلغت استثمارات السياحة الحالل 40 مليون دوالر، 
وهي االستثمارات المفصح عنها في األسهم الخاّصة أو 
رؤوس األموال المخاطرة ما بين عاَمي 2015 و2018م.

3( مظاهر �الهتمام بال�سفر �لحالل:
شهدت السنوات األخيرة تنامي االهتمام العالمي 
بالس���فر الحالل، وتتعدد مظاهر هذا االهتمام؛ حيث 
تُوّج���ه الكثير من الدول– س���واء إس���المية أو غير 
إس���المية- اهتمامها إلى تلبية احتياجات المس���افر 
المسلم؛ من خالل توفير الشواطئ والمنتجعات التي 
تراعي خصوصية الش���ريعة اإلس���المية، والحرص 
على تقديم العروض الس���ياحية التي تشمل الفنادق 

والمرافق وخدمات السفر المالئمة للمسلمين.
ومن مظاهر االهتمام بالس���فر الحالل: انتش���ار 
المواقع اإللكترونية المختص���ة به، وكذلك تطبيقات 
الهوات���ف، ومن األمثل���ة على ذلك: موق���ع وتطبيق 

)))  المرجع ال�شابق �ص ٩)-0).

Have Halal Will Travel، وال���ذي تّم تدش���ينه 
عام 2015م، ويستخدمه حالّياً 9.1 ماليين مستخدم 
ش���هرّياً))). وموقع Halal Travel Guide، وموقع 
Halal Booking الذي تّم إنشاؤه عام 2009م، وغير 
ذلك)))، ومن المتوقع أن تس���هم رقمنة السفر الحالل 

في تعزيز تنامي هذا القطاع))).
كانت البوس���نة والهرسك أول دولة أوروبية تتبّنى 
االهتمام بالس���فر الحالل، ثم انضمت إلى الس���باق 
دول أوروبا الغربية مثل فرنس���ا وإس���بانيا والمملكة 
المتح���دة، وقد اعتمد فريق مدققي الحس���ابات في 
شركة Crescent Rating أكثر من 500 شركة حول 

العالم؛ مصنفة على أنها صديقة للسفر الحالل))).
وقد اس���تضافت إس���بانيا المؤتمر الدولي األول 
حول الس���ياحة الحالل عام 2014م؛ لمناقش���ة طرق 
االس���تفادة من هذا الس���وق الواعد))). كما أُقيم في 
سنغافورة معرض الس���فر ITB Asia عام 2018م، 
 Halal و   Crescent Rating م���ع  باالش���تراك 
Trip، لتقدي���م حلقات نق���اش متخّصصة وعروض 
تس���تهدف 156 مليون مسلم؛ س���وف يقومون بحجز 

رحالت السفر من اآلن وحتى عام 2020م))).
ثالثًا: ال�سفر الحلل في اإفريقيا:

�إفريقي���ا م���ن خ���الل  1( �ل�سف���ر �لح���الل ف���ي 
موؤ�سر �القت�ساد �الإ�سالمي:

يُعّد الس����فر الحالل أحد القطاعات الواعدة 

/https://www.havehalalwilltravel.com  (((

 Debra Kamin. The Rise of Halal Tourism. The  (٣(
.New York Times. Jan. 18, 2019

.Thomson Reuters. Op.cit. p.5  (((

 Laura Secorun Pale. God-Blessed Vacations.   (((
 .Ozy. Dec 2014

 Europe to host first-ever international   (((
 conference on Halal tourism. Crescent Rating.

.Jul 2014

.Debra Kamin. op.cit  (7(
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في االقتصاد اإلس����المي في القارة اإلفريقية، وال 
تزال منطقة ش����مال إفريقيا تس����تحوذ على هذا 
القط����اع، وإن كانت منطقة جن����وب الصحراء قد 
بدأت تجتذب جانباً من س����وق السفر الحالل في 

السنوات األخيرة. 
ووفقاً لمؤش���ر االقتصاد اإلس���المي العالمي 
GIEI؛ كان متوس���ط قيمة مؤش���ر قطاع الس���فر 
الح���الل في إفريقيا 18.17 نقطًة في عام 2018/ 
2019م، وتباين���ت نتائ���ج كلٍّ من مجموعة ش���مال 
إفريقي���ا ومجموعة جنوب الصح���راء على النحو 

اآلتي:
�أ- موؤ�سر�ت �ل�سفر �لحالل في �سمال �إفريقيا:

يوضح شكل رقم )7(: نتائج قطاع السفر الحالل 
في ش���مال إفريقيا في مؤش���ر االقتصاد اإلسالمي 
العالمي؛ حيث بلغ متوس���ط المؤشر لدول المجموعة 
28.48 نقطة. تصّدرت تونس المؤشر بقيمة 40.36 
نقطة، تليها مصر، ثم المغرب والجزائر، وأخيراً ليبيا.

Source: https://www.salaamgateway.com/global-
.islamic-economy-indicator

ويتكّون مؤشر السفر الحالل من أربعة مؤشرات 
فرعية، وهي: )المالية، والحوكمة، والوعي، والمعيار 

االجتماعي(.
حيث يش���ير مؤشر »المالية« إلى: إجمالي أعداد 
الس���ائحين الوافدي���ن إلى الدولة، ويُقصد بمؤش���ر 
»الحوكم���ة«: مدى توفر البيئ���ة المالئمة للحالل في 
هذه الدولة، بينما يش���تمل مؤشر »الوعي« على: عدد 

المق���االت اإلخبارية التي تتناول موضوعات الس���فر 
الحالل، وعدد األحداث والفعاليات المتعلقة بالسفر 
الحالل، وأخيراً يقصد ب�»المعيار االجتماعي«: نسبة 

مساهمة السفر الحالل في التوظيف.
يعرض الشكل رقم )8(: نتائج المعايير الفرعية 
لمؤشر السياحة الحالل لدول شمال إفريقيا؛ حيث 
تصّدرت تونس المؤش����ر المعيار المالي بحصولها 
عل����ى 71.98 نقط����ة، تليها مصر، ث����م المغرب 
والجزائ����ر وليبيا، وكان متوس����ط دول المجموعة 

28.08 نقطة.
تس���اوت دول المجموع���ة في معي���ار الحوكمة 
بحص���ول كلٍّ منهم على 66.76 نقط���ة، وفي معيار 
الوع���ي لم تحص���ل ليبيا والجزائ���ر وتونس على أّي 
درجة، وحصل���ت المغرب عل���ى 3.78 نقطة، تليها 

مصر. 
وأخيراً في المعيار االجتماعي: تصّدرت المغرب 
المؤش���ر بقيمة 30.48 نقطة، تليها تونس، ثم مصر، 
ثم الجزائ���ر وليبيا، وكان متوس���ط دول المجموعة 

18.17 نقطة.

Source: https://www.salaamgateway.com/global-
.islamic-economy-indicator

ال ت���زال نس���بة مس���اهمة الس���فر الحالل في 
التوظيف متدنّيًة للغاية في دول شمال إفريقيا، والتي 
بلغت في المتوس���ط 0.098%، وكانت أعلى نسبة في 
المغ���رب 0.16%، تليها تونس، ثم مص���ر والجزائر 

وليبيا )شكل رقم 9(.
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Source: https://www.salaamgateway.com/global-
.islamic-economy-indicator

ب- موؤ�س���ر�ت �ل�سف���ر �لح���الل ف���ي �إفريقي���ا جن���وب 
�ل�سحر�ء:

يعرض ش���كل رق���م )10(: نتائج قطاع الس���فر 
الحالل في دول إفريقيا جنوب الصحراء في مؤش���ر 
االقتص���اد اإلس���المي العالمي؛ حيث بلغ متوس���ط 
المؤش���ر لدول المجموع���ة 14.18 نقطة. تصّدرت 
السودان المؤشر بقيمة 29.26 نقطة، تليها موزمبيق 
وساحل العاج والس���نغال، وجاءت سيراليون في ذيل 

القائمة بحصولها على 1.91 نقطة فقط.

Source: https://www.salaamgateway.com/global-
.islamic-economy-indicator

وفيما يتعلق بالمعايير الفرعية لمؤش���ر الس���فر 
الح���الل؛ تصدرت موزمبيق في المعيار المالي بقيمة 

18.12 نقطة، تليها ساحل العاج ثم أوغندا. 
وفي مؤشر الحوكمة: حصلت السودان على 100 

نقطة، تليها موزمبيق ثم ساحل العاج. 
وفي معيار الوعي: حصل���ت كينيا على 12.36، 

تليها جنوب إفريقيا ثم السودان.
وأخي���راً تص���درت جن���وب إفريقي���ا المعي���ار 
االجتماعي: بقيمة 17.66 نقطة، تليها الس���نغال ثم 

كينيا، )شكل رقم 11(.

Source: https://www.salaamgateway.com/global-
.islamic-economy-indicator

من حيث نس���بة مس���اهمة الس���فر الحالل في 
التوظي���ف في دول جنوب الصح���راء؛ جاءت النتائج 
في المتوسط أقّل من دول ش���مال إفريقيا؛ إذ بلغت 
0.06% فقط، وكانت نس���بة مساهمة السفر الحالل 
ف���ي التوظيف في جنوب إفريقي���ا هي األعلى )%1(، 
تليها الس���نغال وكينيا، وج���اءت الجابون في المركز 

األخير بنسبة 0.03%، )شكل رقم 12(.

Source: https://www.salaamgateway.com/global-
.islamic-economy-indicator
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2( �ل�سف���ر �لح���الل ف���ي �إفريقي���ا من خالل 
موؤ�سر �ل�سفر �لعالمي للم�سلمين:

 GMTI يُعّد مؤشر الس���فر العالمي للمسلمين
 Master Card لعام 2019م، الصادر عن مؤسستَي
و Crescent Rating، أحد المؤشرات المهّمة التي 
ترصد وضع السفر الحالل في 130 دولًة حول العالم. 
ويتكّون المؤش���ر من 15 معياراً فرعّياً، وتندرج 
ه���ذه المعايير تحت أربعة عناصر أساس���ية، وهي: 
)البيئة، والخدمات، واالتصاالت، والوصول(، )شكل 

رقم 13(.

 Global Muslim  :المصدر: إعداد الباحثة؛ من
.Travel Index 2019

يهدف المؤش���ر إلى تحديد العوام���ل التي تؤّثر 
على اختيار السياح المس���لمين لوجهتهم السياحية، 
وذلك م���ن أجل َفه���م وتلبية االحتياج���ات الثقافية 
والدينية للمسافرين المسلمين من ِقَبل منظمي السفر 
الحالل، ليتسّنى لهم توفير منتجات وخدمات مصّممة 

خصيصا لهم))).
توّض���ح الخريط���ة التالي���ة: نتائ���ج دول القارة 
اإلفريقية في مؤشر الس���فر اإلسالمي العالمي لعام 

2019م:

)))   المرجع ال�شابق �ص ٩.

 Global Muslim :المصدر: إعداد الباحثة؛ من
.Travel Index 2019

تمثل���ت الدول الخمس األولى في المؤش���ر في: 
المغرب، التي احتلت المركز األول إفريقّياً والس���ابع 
عالمّي���اً، وحصل���ت على 67 درج���ة، تليها مصر في 
المرك���ز 14 عالمّياً )61 درجة(، ثم تونس في المركز 
16 عالمّياً )59 درج���ة(. وفي المركز الثالث إفريقّياً 
جاءت الجزائر ف���ي المركز 19 دولّي���اً )56 درجة(، 
واحتل���ت جنوب إفريقيا المركز الرابع إفريقّياً وال�29 
عالمّياً )52 درجة(، وفي المركز الخامس الس���ودان، 

التي كان ترتيبها دولّياً 31، وحصلت على 51 درجة.
وف���ي المركز األخير: جاءت س���وازيالند لتحتل 
المركز 121 م���ن 130 دولة، وحصلت على 27 درجة 

فقط في المؤشر.
الالفت للنظر أّن المراكز الثالثة األولى كانت من 
نصيب دول شمال إفريقيا، مما يشير لتوّفر مقومات 
الس���فر الحالل فيها أكثر م���ن دول الجنوب، كما أّن 
جنوب إفريقيا أصبحت م���ن أهّم جهات الجذب في 
الس���فر الحالل ف���ي إفريقيا؛ على الرغ���م من كون 
المس���لمين أقليًة ال تتع���دى 3%، األمر الذي يؤكد أّن 
نجاح الدول���ة في توفير مقومات الس���فر الحالل ال 

يقتصر فقط على الدول ذات األغلبية المسلمة. 
وفيما ياأتي تف�سيل نتائج �لموؤ�سر�ت �لفرعية:

1- �لبيئة �لمالئمة للم�سلمين:
تصّدرت تونس قائمة الدول كوجهٍة مالئمة لألسر 
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المس���لمة، وحصلت على 51 نقطًة في المؤشر، في 
حي���ن كانت جزر القمر أقّل البيئات مالئمة، وحصلت 

على 9 نقاط فقط.
وفيما يتعلق بالس���المة والثقاف���ة: احتلت 
س���وازيالند المركز األول وحصل���ت على 100 
نقطة، وكانت أقّل الدول الصومال وحصلت على 

97 نقطة.
وتظه���ر نتائج المؤش���ر: أّن معظ���م الدول 
اإلفريقية التي ش���ملتها عّينة الدراس���ة تلتزم 
بالضوابط الش���رعية 100%، فيما عدا المغرب 
التي حصلت على 67 نقط���ة، وكلٌّ من الجابون 

والكاميرون وتشاد حصلت على 33 نقطة.
أما م���ن حيث أع���داد الس���ياحة الوافدة: 
فاحتلت المغرب المرك���ز األول بحصولها على 

66 نقطة.
أما أقّل الدول جذباً للسفر الحالل: فكانت 
كينيا وحصلت على نقطتَيْن فقط في المؤش���ر، 

)شكل رقم 15(. 

.Source: Global Muslim Travel Index 2019

2- �لخدمات و�لمر�فق �لمالئمة للم�سلمين:
جاءت الصومال والسودان في صدارة الدول 
التي تُقّدم خدمات الطعام الحالل، وحصلت كلٌّ 
منهما على 90 نقطًة في المؤش���ر، ثم الجزائر 

)89 نقطة(، ومصر )85 نقطة(.
ومن حيث توفي���ر أماكن مخصصة للصالة: 
حصلت تس���ع دول عل���ى 100 نقطة، وهي دول 

شمال إفريقيا إضافة إلى: السودان، الصومال، 
جيبوتي، السنغال، جزر القمر.

وكانت المغ���رب أفضل ال���دول في تجهيز 
مرافق المطار المؤهلة الس���تقبال المس���افرين 
المس���لمين، وحصلت عل���ى 87 نقطة، في حين 
جاءت تنزانيا في المركز األخير بحصولها على 
16 نقطة، وهناك عدة دول حصلت على صفر.

كما تص���درت المغرب أيضاً ف���ي خيارات 
الس���كن وحصل���ت عل���ى 52 نقط���ة، مقابل 
س���وازيالند التي حصلت على 13 نقطة لتحتل 

المركز األخير.
فيم���ا يتعلق بالتجارب الفري���دة من نوعها، 
والتي تش���ير إلى الث���راء في األماك���ن األثرية 
والثقافية والتاريخية، تصّدرت مصر دول القارة 
بحصولها على 55 نقط���ة، وحصلت توجو على 

نقطة واحدة فقط، انظر: )شكل رقم 16(.

.Source: Global Muslim Travel Index 2019

3- موؤ�سر�ت �لتو��سل:
احتل���ت تون���س المركز األول في س���هولة 
االتصاالت )70 نقطة(، وجاءت غينيا بيساو في 

المركز األخير )بنقطتَين(.
وتصدرت جن���وب إفريقيا في كلٍّ من البنية 
الرقمية والوعي باحتياجات المس���لمين، حيث 
حصل���ت في كلٍّ من هَذيْن المؤش���َريْن على 60 

و51 على التوالي، كما في )شكل رقم 17(.
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.Source: Global Muslim Travel Index 2019  

4- �سهولة �لو�سول:
المرك���ز األول في الربط الجوي: كان من نصيب 
مصر )40 نقطة(، في حين لم تحصل س���يراليون إال 

على نقطٍة واحدة. 
وتصّدرت مصر أيضاً قائمة الدول من حيث توفير البنية 
التحتي���ة الالزمة للمواصالت )72 نقطة(، أما س���وازيالند 

فكانت في المركز األخير وحصلت على 22 نقطة. 
ومن حيث سهولة الحصول على التأشيرة: كانت 
المغرب ف���ي مقدمة الدول اإلفريقي���ة )82 نقطة(، 
وج���اءت الكاميرون في المركز األخير بحصولها على 

41 نقطة، )الشكل رقم 18(.

.Source: Global Muslim Travel Index 2019

في  ال��ح��لل  ال�����س��ف��ر  م�ستقبل  راب���ع���ًا: 
اإفريقيا:

1( محدد�ت �ل�سفر �لحالل �لعالمي:
تناولت دراس���ٌة َمْس���ِحّية، قامت بها الكومس���يك عام 

2016م، العوامل المتدخلة للتأثير على الس���ياح المسلمين 
في اختيارهم لوجهاتهم الس���ياحية، وانتهت الدراسة إلى أّن 
هناك ثالثة عوامل تحّدد وجهات المس���افرين المس���لمين، 

وتمثلت بالترتيب في:
1- توّفر خدمات الس���ياحة المالئمة للمسلمين، مثل: 
مواقع التراث اإلس���المي، أنش���طة وأماكن جذب األطفال، 
أماك���ن جذب ثقافية، أنش���طة ش���اطئية ومائي���ة، القرب 

الجغرافي، وتوفر األنشطة الرياضية.
2- التكلفة اإلجمالية لهذه الخدمات.

3- وّدية السكان المحلّيين.
وتتمثل �أهّم محدد�ت �لطلب على �ل�سفر �لحالل في:

1- توفي����ر �لبيئ����ة �لمالئم����ة للم�سلمي����ن: م���ن الناحي���ة 
الثقافية )الوجهات التاريخية والتراثية(، والشرعية )االلتزام 
بضوابط الشريعة(، واألمنية؛ حيث يحرص المسافر المسلم 
على اختيار الوجهات التي تتمتع باألمن ويضمن فيها سالمته 

وسالمة أسرته.
للم�سلمي����ن:  �لمالئم����ة  و�لمر�ف����ق  �لخدم����ات  توفي����ر   -2
والتي تش���مل الطعام الحالل، وااللتزام بمنع تقديم الخمور 
واألطعمة المحرمة، وتخصيص أماكن للصالة، ودورات مياه 
مالئمة للمسلمين، وتخصيص أماكن للرجال وأخرى للنساء 

لضمان عدم االختالط بين الجنَسيْن.
3- تقديم �لت�سهيالت �للوج�ستية: كسهولة الحصول على 
تأشيرة أو عدم اشتراط تأشيرة للدخول، وكذلك مدى توّفر 
وس���ائل المواصالت البرية والجوية والبحرية، وجودة البنية 
التحتية الالزمة للنقل، وللموق���ع الجغرافي أيضاً دوٌر كبيٌر 

في هذا الصدد. 
4- تي�سي����ر �لتو��س����ل و�الت�س����االت: تح���رص كثي���ٌر من 
الوجهات السياحية على توفير كتيبات وإرشادات وملصقات 
بعدة لغات، من بينها العربية واإلنجليزية، للتغلّب على عائق 
اللغة. كما أّن لوس���ائل االتصال ومدى التقّدم في الخدمات 
الرقمي���ة دوراً مهماً في اختيار وجهات الس���فر، كاإلنترنت 
فائق السرعة وخدمات الواي فاي في الفنادق والمنتجعات، 
وخدمات الهاتف المحمول، وغيرها من الخدمات الرقمية.

5- �لتموي����ل �لح����الل لل�سف����ر: حيث تعتمد جميع الفنادق 
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والمطاعم، ووكاالت السفر وشركات الطيران، على التمويل 
الحالل الخالي من الربا والفائدة))).

ويمك���ن القول بأّن: هذه المح���ددات جميعها يمكن أن 
توفره���ا الدول اإلفريقية لجذب المس���افرين المس���لمين، 

والدخول بقوٍة في سوق السفر الحالل.
2( فر�ش �ل�سفر �لحالل في �إفريقيا:

تتمثل المحركات األساس���ية التي تُساهم في دفع سوق 
السفر الحالل نحو النمّو السريع في إفريقيا فيما يأتي:

�أ- توقعات نمو �ل�سياحة �لعالمية في �لقارة: 
تش���ير بعض التوقعات إلى استقطاب إفريقيا نحو %7 
من إجمالي السائحين حول العالم بحلول عام 2030م )143 
مليون سائح(، ويُتوقع أن تظّل دول شمال إفريقيا في صدارة 
استقبال السياح في عام 2030م )2.5%(، تليها شرق إفريقيا 
)2.1%(، ثم جنوب إفريقي���ا )1.6%(، وأخيراً منطقة غرب 
ووس���ط إفريقيا بنس���بة )1.2%()))؛ مما يمّثل فرصًة كبيرة 
أمام القارة بتقديم خدمات الس���فر الحالل التي سوف تزيد 

من نصيبها المتوقع من السياحة العالمية.
ب- تنامي �لطلب �لعالمي على �ل�سفر �لحالل: 

فهناك من جهٍة نموٌّ متسارٌع في عدد السكان المسلمين، 
ومن جهٍة أخرى تزايٌد في إقبال غير المسلمين على السفر 
الحالل، ويمكن إلفريقيا أن تك���ون إحدى الوجهات الملبية 
لهذا الطلب المتزايد، خصوصاً للس���ياح القادمين من دول 

الخليج العربي.
ج- تز�يد فئة �ل�سباب في �إفريقيا: 

تش���ير التوقعات إلى: أنه بحلول عام 2055م؛ س���يصل 
عدد الش���باب في إفريقيا )الذين تتراوح أعمارهم بين 15 
و24 عاماً( إل���ى أكثر من ضعف عددهم ف���ي عام 2015م 
البالغ 226 مليون نس���مة)))، وال ش���ك بأّن تشكيل مستقبل 
الس���ياحة الحالل يعتمد على خدمات الضيافة التي تقّدمها 

هذه الفئة العمرية.

.Alfanda, R., & Suhartanti, P. D. op.cit  (((

للحركة  الجغرافي  التحليل  عتلم،  مو�شى  فتحي  مو�شى    (((
 ،٣0 العدد  اإفريقية،  ق��راءات  مجلة  اإفريقيا،  اإلى  ال�شياحية 
�ص  ))0)م،  ٣7))ه�/اأكتوبر– دي�شمبر  الحجة  ذو  �شوال- 

.(7(-(0(

)٣)  محمد يحيى، الفر�ص ال�شائعة ودعم ال�شباب في اإفريقيا، 
مجلة البيان، موؤ�ش�شة دبي لالإعالم، ٣0 اأغ�شط�ص 7)0)م.

د- �لتطور �لرقمي: 
أصبح الوصول إلى معلومات الس���فر عبر اإلنترنت من 
أهّم محركات تزاي���د الطلب على الس���فر الحالل، ويمكن 
إلفريقيا االستفادة من هذه الفرص عبر تطبيقات المحمول، 
مثل تطبيق HalalTrip، وعبر مواقع وتطبيقات حجوزات 

.HalalBooking الفنادق، مثل موقع
ه�- نمو �الأعمال �لتجارية: 

َدَفَع نم���ّو األعم���ال التجارية- خصوص���اً في الدول 
اإلس���المية ذات االقتصادات المتنامية؛ مثل تركيا وماليزيا 
ودول الخلي���ج- كثيراً من رجال األعمال والمس���تثمرين إلى 
الس���فر ألغراض حضور المؤتمرات والفعاليات والمعارض 
التجارية وغيرها، مما يوّفر فرصًة كبيرة إلفريقيا لتش���جيع 

سياحة المؤتمرات وتلبية الطلب المتزايد عليها))). 
و- �نت�سار �أنو�ع جديدة من �ل�سياحة: 

لم يعد السفر للسياحة قاصراً على غرض الترفيه، بل 
دخلت منتجاٌت سياحية مبتكرة الساحة بقوة، ويمكن أن تمّثل 

فرصًة استثمارية أمام القارة اإلفريقية.
ومن هذه �الأنو�ع:

- �ل�سياح����ة �لبيئي����ة: تضّم الس���ياحة البيئية أنش���طًة 
متع���ددة، مثل: رياضات الغوص، ومش���اهدة اآلثار الغارقة، 
ورحالت السفاري، ومراقبة الطيور، ومتنزهات الحياة البرية 
والمحميات الطبيعية، واالستش���فاء البيئ���ي، وتزخر القارة 
اإلفريقية بالطبيعة البكر التي تؤهلها الجتذاب أعداٍد كبيرة 

من المسافرين الراغبين في السفر الحالل. 
- �ل�سياحة �لتر�ثية: تحظى القارة اإلفريقية بالعديد من 
األماكن التراثية التي تجتذب المسافرين المسلمين، ويمكن 
أن تشّكل وجهًة مهّمة في الس���فر الحالل، سواء في شمال 

إفريقيا أو جنوبها.
- �ل�سياح����ة �ل�ساطئي����ة: ال تزال الش���واطئ والمنتجعات 
أبرز الوجهات التي يش���ملها السفر الحالل، ويمكن إلفريقيا 
استثمار ش���واطئها في تلبية حاجات المسافرين المسلمين 
وتوفير البيئة المالئمة للس���فر الحالل، سواء على شواطئ 
البحَريِْن المتوس���ط واألحم���ر، أو المحيَطيْ���ِن األطلنطي 

والهندي.

 Mastercard-CrescentRating. (2017). Global   (((
 Muslim Travel Index 2017. Singapore:

.Mastercard-CrescentRating. p.3
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ز- توفر �لثروة �لزر�عية و�لنباتية: 
وهي م���ن المؤه���الت الالزمة لتلبية طلب المس���افر 

المسلم على األطعمة الحالل. 
3( تحديات �ل�سفر �لحالل في �إفريقيا:

في المقابل؛ توجد العديد من التحديات التي تواجه نمّو 
السفر الحالل في القارة، من �أهمها:

1- ضعف البنية التحتية الالزمة للمواصالت في كثيٍر 
من الدول اإلفريقية، ومن بينها ضعف انتشار النقل الجوي، 
وتدّني كفاءة شبكات الطرق البرية؛ مما أدى إلى بُعد إفريقيا 

عن األسواق السياحية))).
2- تأثير التغيرات المناخية، التي قد تؤدي إلى تراجع 
معدالت الس���ياحة بصفٍة عاّمة في القارة، مما يس���توجب 
البحث ع���ن أنماٍط بديلة للس���ياحة التقليدية، بحيث تكون 
أقّل عرضة للتأثر بالتغيرات المناخية، ومن بينها الس���ياحة 

الثقافية والتراثية))).
دة للسفر  3- االفتقار إلى معايير وشهادات عالمية موحاَّ

الحالل.
4- نقص الموارد المالية الالزمة لتنمية قطاع الس���فر 

الحالل.
5- تزاي���د االضطرابات السياس���ية وأعم���ال العنف 

والصراعات التي تحّد من تدّفق السائحين.
6- ضعف اإلمكانات الالزمة لتس���ويق السفر الحالل، 
وإن كان التقّدم الرقمي وانتشار وسائل التواصل االجتماعي 

قّدمت الحلول لمواجهة هذا التحدي.
7- غي���اب اإلحصاءات المتعلقة بالس���فر الحالل في 

الدول اإلفريقية.
الخاتمة:

 اأ- نتائج الدرا�سة: 
تو�سلت �لدر��سة �إلى �لنتائج �الآتية:

- تنام���ي الطلب العالمي على الس���فر الحالل، ونمّوه 
بوتيرٍة متسارعة.

- شهد االقتصاد اإلس���المي تطّوراً كبيراً في إفريقيا 
في السنوات األخيرة، وخصوصاً في قطاع السفر الحالل.

- ال تزال منطقة ش���مال إفريقيا تتصّدر سوق السفر 

)))  مو�شى فتحي مو�شى عتلم، مرجع �شابق.
)))  المرجع نف�شه.

الحالل، وإن كانت التوقعات تش���ير إل���ى أّن منطقة جنوب 
الصحراء ستصبح من الوجهات الجاذبة لهذا القطاع.

- تنخفض نسبة مساهمة السفر الحالل في التوظيف؛ 
حيث بلغت 0.098% في دول ش���مال إفريقيا، و0.06% في 

دول جنوب الصحراء.
- تتمثل أهّم محددات الطلب على الس���فر الحالل في: 
البيئة المالئمة للمس���لمين، والخدمات والمرافق التي تلّبي 
احتياجاتهم، والتسهيالت اللوجستية والتواصل واالتصاالت، 

ومعظم هذه المقومات تتوافر في القارة اإلفريقية.
- تزخر الق���ارة اإلفريقية بالعديد م���ن الفرص التي 
تؤهله���ا لتصبح منطقة جذب للس���فر الحالل، كما تواجهها 

العديد من التحديات.
ب- مقترحات الدرا�سة: 

م����ن �أجل �لتغلب عل����ى هذه �لتحديات؛ تقت����رح �لدر��سة ما 
ياأتي:

- اس���تثمار الفرص المتاحة أم���ام القارة كجهة جذٍب 
للسفر الحالل.

- العمل على َفهم احتياجات وتفضيالت المس���افرين 
المسلمين، والمرونة في توفير البدائل هذه االحتياجات.

- إتاحة مرافق صديقة للمس���لمين، وتوفير الخدمات 
والبنية التحتية المتعلقة بالسياحة.

- مبادرة ال���دول اإلفريقية بمطالبة معهد المواصفات 
والمقايي���س للدول اإلس���المية بتوحيد المعايي���ر المتعلقة 

بالسفر الحالل.
- الوعي بأهمية إدراج السفر الحالل في استراتيجيات 

تنمية السياحة الوطنية.
- االهتمام بإحصاءات الس���فر الحالل، وتضمينها في 
النشرات اإلحصائية المتعلقة بالسياحة وإتاحتها إلكترونّياً.

- تنظيم المعارض الس���ياحية للتعريف بوجهات السفر 
اإلفريقية التي تلّبي حاجات المسلمين.

- استقطاب رواد صناعة السياحة في الدول اإلسالمية 
الكبرى، وتعريفهم بمقومات ووجهات السياحة اإلفريقية.

- حّث رجال األعمال على االس���تثمار في هذا القطاع 
السياحي الواعد.

- االستفادة من التطبيقات الرقمية في التسويق للسفر 
الحالل.

- إبراز قصص النجاح السياحي في القارة، مثل تجربة 
جنوب إفريقيا، واالستفادة من هذه التجارب ¶ 
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الفساد والنمو االقتصادي الشامل في 
إفريقيا جنوب الصحراء

د. �سمر ح�سن �لباجوري
مدر��س �لقت�س�اد، كلي�ة �لدر��س�ات �لإفريقي�ة 

�لعليا، جامعة �لقاهرة.

ممار�س�ات �لحك�م �لر�سي�د، وغي�اب �لم�ساءل�ة 

و�ل�سفافي�ة، و�سع�ف �ل�سيا�سات �لعام�ة، وغياب 

�لقي�م �لموؤ�س�سي�ة �لقائمة على معايي�ر �لنز�هة 

و�لعد�ل�ة، ه�ذ� بجان�ب �نت�سار �لفق�ر و�لتفاوت 

في توزيع �لدخل. 
هذه األسباب أدت إلى انتشار الفساد وتنوع 
أشكاله، فظهر الفس���اد السياسي واالقتصادي 

واالجتماعي واإلداري والمالي.

�لف�س�اد م�ن �لظو�ه�ر �لمركب�ة �لتي ُيعّد 

�لقت�سادي�ة  �لأبع�اد  فيه�ا  تختل�ط 

و�ل�سيا�سي�ة و�لجتماعي�ة، �س�و�ء ف�ي تحدي�د 

فظاه�رة  �آثاره�ا،  تحلي�ل  ف�ي  �أو  م�سبباته�ا 

متنوع�ة  وممار�س�ات  باأ�س�كال  تظه�ر  �لف�س�اد 

ومتد�خل�ة، ي�ساع�د عل�ى ظهوره�ا و�نت�ساره�ا 

�لعدي�د م�ن �لعو�م�ل و�لأ�سب�اب، منه�ا: تر�ج�ع 
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أما اآلثار المترتبة على الفساد االقتصادي 
فهي عديدة ومتنوعة، لعل م���ن أبرزها: تدهور 
كف���اءة اإلنفاق الع���ام، والتآكل الس���ريع للبنية 
التحتية وتدني جودتها، وأثره السلبي على حجم 
ونوعية تدفقات االستثمار األجنبي المباشر، كما 
أنه يؤدي إلى تراجع مؤش���رات التنمية البشرية 
بسبب انخفاض كفاءة اإلنفاق العام، وفي النهاية؛ 
يؤّثر سلباً بشكٍل مباشر وغير مباشر على النمو 

االقتصادي والتنمية. 
وفي دراس���ٍة عن تكلفة ممارس���ات الفساد 
في العالم؛ ُقّدرت تكلفة الرشاوى فقط في عام 
2015 بم���ا يتراوح ما بي���ن 1.5 إلى 2 تريليون 
دوالر سنوّياً، وهو ما يعادل حوالي 2% من الناتج 
المحلي االجمالي العالمي في العام نفسه، وذلك 
بع���د أن كانت تُقّدر بقراب���ة 1.1 تريليون دوالر 
عام 2005م، وهو ما يش���ير إلى التكلفة الكبيرة 
للفس���اد، حيث إّن هذا الرقم ال يمّثل إال صورًة 

واحدة من صوره))). 
وكذلك قّدرت األمم المتحدة التكلفة السنوية 

للفساد بحوالي 3.6 تريليونات دوالر سنوّياً))).
وفي إفريقيا؛ ينتشر الفساد بصورٍة كبيرة في 
أرجاء القارة اإلفريقية، فقد أظهر تقرير منظمة 
الش���فافية الدولية لمدركات الفساد: أّن الدول 

اإلفريقية تحتل مواقع متدنية في التصنيف.
كما ق���ّدر تقريٌر لبنك التنمية اإلفريقي، في 
عام 2015م)))، أّن القارة اإلفريقية تفقد س���نوّياً 

 IMF. Corruption: Costs and Mitigating   (((
.Strategies. Washington D: IMF 2016

 World Economic Forum. Corruption is Costing  (((
 the Global Ecnomy $3.6 billion Every Year.

:WEF. 13 December, 2018, at
the-global- /12/www.weforum.org/Agenda/2018
6-trillion-to-corruption-each--economy-loses-3

year-says-u-n

 AFDB. A Powerful tool for Fighting Bribery in   (٣(

حوالي 148 مليار دوالر بسبب الفساد وتسريب 
األموال بطرٍق غير مشروعة، بما يعادل 25% من 
إجمالي الناتج المحلي اإلجمالي السنوي للقارة 

اإلفريقية. 
وتتناول هذه الدراسة أهّم مالمح الفساد في 
القارة اإلفريقية، والوقوف على أس���بابه، وأهّم 
قن���وات تأثيره على النمو االقتصادي الش���امل، 

وذلك من خالل اإلجابة عن التساؤالت اآلتية:
- ما مفهوم الفس���اد؟ وكيف يؤّثر على النمو 

االقتصادي الشامل؟ 
- ما أهّم مؤش���رات ومالمح الفس���اد في 

إفريقيا جنوب الصحراء؟ 
- ما أه���ّم مج���االت تأثير الفس���اد على 

االقتصادات اإلفريقية؟
- كي���ف تواجه ال���دول اإلفريقية مش���كلة 

الفساد؟
اأواًل: مفهوم الف�ساد اإطار نظري:

يُعّد مفهوم الفس���اد م���ن المفاهيم المركبة 
الت���ي له���ا العديد م���ن التعريف���ات المختلفة 
والمتباينة، فالفساد ظاهرةٌ عالمية ومستمرة ال 
تخّص مجتمعاً بذاته أو مرحلًة تاريخية بعينها. 

ويع���ّرف قامو����ش �أك�سف���ورد �لف�ساد م���ن ثالثة 
�تجاهات: 

�الأول: الفس���اد العض���وي أو البيولوج���ي: 
ويُقص���د به وصف وإدانة تفكك الدولة، وس���وء 
الحكام وغيرهم من المشتغلين بالعمل السياسي. 
�لثاني: الفس���اد األخالقي: ويتضمن معاني 
االنحراف، وفقدان النزاه���ة واألمانة، وتدهور 
طبائ���ع الح���كام والمحكومي���ن، بحيث يصبح 
المجتمع فاسداً، تحركه المصالح الخاّصة، وال 
االجتماعية.  والمس���ؤولية  المدنية  بالقيم  يعبأ 
ويصاح���ب ذلك على الجانب السياس���ي غياب 

.Africa. Addis Ababa : Afdb, 2015
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معنى الوالء والتعاون السياس���ي، وغلبة اللجوء 
للعنف.

�التج���اه �لثال���ث: يحم���ل توصيفاً للفس���اد 
القانوني: وهو فساد المنصب العام، بمعنى حّث 
الموظف العام بطرٍق غير س���وية، مثل الرشوة 
وغيرها من الوس���ائل، الرتكاب م���ا يُعّد إهداراً 

لواجباته الوظيفية))).
أما الفس���اد االقتصادي؛ فينشأ عند توجيه 
عملية اتخاذ القرارات االقتصادية العامة، وخاّصًة 
المتعلق���ة بتوزيع المناف���ع والعوائد واإلمكانيات 
والقدرات االقتصادية، كي تتناس���ب مع المصالح 
والغايات الخاّصة لفرٍد أو مجموعة من األفراد. 

 ويُعّرف بأنه: »إس���اءة اس���تخدام موظفي 
الحكومة س���لطتهم بابتزاز أو قبول الرش���اوى 
من أج���ل منفعتهم الخاّصة«)))، ويش���مل ذلك: 
العموالت، والرش���اوى، وتغليب الكسب المادي 
الخاّص على قيم المنافسة العادلة في عمليات 
أنماط  وتش���مل معظم  والتخصيص.  التوزي���ع 
وممارس���ات الفس���اد المبادل���ة بين النش���اط 
السياسي والغنى االقتصادي، فإّن اثنين من أبرز 
أنماط الفس���اد وأكثرها انتشاراً هي: استخدام 
الثروة لتحقيق مكاسب سياسية، والنمط الثاني 
ه���و اس���تغالل المراكز السياس���ية في تحقيق 

الثروة.
كذلك يُع���ّرف الفس���اد باعتب���اره النتيجة 
الحتمية الحتكار الس���لطة وحرية التصرف مع 
غياب المس���اءلة. وهو ما عّب���رت عنه منظمة 

وتاأثيرها  الف�شاد  لظاهرة  والتطبيقية  النظرية  الأب��ع��اد    (((
م�شعب  الإفريقي.  للنموذج  بالإ�شارة  النامية  ال��دول  على 
عبدالقادر، مركز درا�شات الم�شتقبل، )00)، مجلة درا�شات 

الم�شتقبل، المجلد )، ال�شفحات ))-٣8).

 Local Corruption & Global Capital Flow.    (((
 Shang Jin and Andrei Shleifer Wei. 2000،
 Brooking Papers on Economic Activity،volume

.346-2, pp.303

الشفافية الدولية في الصورة اآلتية: 
الفساد= )احتكار السلطة + حرية التصرف( 

– )المساءلة + الشفافية + النزاهة(
وهناك أيضاً تعريف أكثر ش���موالً للفس���اد 
بأنه: الس���لوك الذي يمارس���ه المسؤولون في 
القطاع العام أو القطاع الحكومي، س���واء كانوا 
سياس���يين أو موظفين مدنيين، به���دف إثراء 
أنفس���هم أو أقربائهم بصورٍة غير قانونية، ومن 
خالل إساءة استخدام السلطة الممنوحة لهم))). 
وإجماالً للمفاهيم الس���ابقة؛ يتضمن مفهوم 
الفس���اد وإن إختلف���ت تعريفات���ه: تخصي���ص 
الموارد وتوزيع العائد االقتصادي وفق اعتبارات 

المصلحة الخاّصة، وليس وفقاً للصالح العام.
وتتعدد الدوافع واألس���باب المؤدية للفساد 
لتش���مل دوافع اقتصادية واجتماعية وسياسية، 
نظراً لما يمّثله الفساد من ظاهرٍة اجتماعية في 
غاية التشابك، ففد ذهبت بعض الدراسات إلى 
تمييز األسباب المؤدية للفساد بين الدول النامية 
والدول المتقدمة، حيث تس���اعد قلة المساءلة 
الحكوميين  للمسؤوليين  التصرف  واتساع حرية 
بالدول النامية إلى نمو الفساد إلى حدٍّ كبير، كما 
أّن انتشار الفقر والبطالة في الدول النامية يزيد 

من حدة الميل نحو ممارسات الفساد فيها))). 
ويمكن حصر األسباب الرئيسية للفساد في 
مجموعاٍت يتخللها الكثير من التشابك والتداخل 
والتأثي���ر المتبادل فيما بينها، وهي: األس���باب 
االقتصادية، واألس���باب السياس���ية، واألسباب 

االجتماعية والثقافية. 

كيف  م�شر:  في  الف�شاد  اقت�شاديات  ف��اروق.  )٣)   عبدالخالق 
القاهرة:   .(0(0-(٩7( والم�شريين  م�شر  اإف�شاد  ج��رى 

مكتبة ال�شروق الدولية، ))0).

النامية.  الدول  للف�شاد في  والجتماعية  القت�شادية  الآثار    (((
العربية  الإم���ارات   ،( والقانون،.  الأم��ن  مجلة  عربية،  زي��اد 

المتحدة  )00)، ال�شفحات )0)-))).
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وتدني  الفقر  �الأ�سب���اب �القت�سادي���ة:  وت�س���م 
األجور، تشّوه الهياكل االقتصادية، اعتماد الدولة 
عل���ى االقتصاد الريعي، زي���ادة تدّخل الحكومة 

وسيطرتها على األنشطة االقتصادية. 
�أم���ا �الأ�سب���اب �ل�سيا�سية فت�سم���ل: غياب آليات 
التنفيذية  السلطة  تغّول  والش���فافية،  المساءلة 
على الس���لطة التش���ريعية، غياب الممارسات 

الديمقراطية. 
�أم���ا �الأ�سب���اب �الجتماعي���ة و�لثقافي���ة فمنه���ا: 
تدني مس���توى التعليم، غياب الوعي واالنحراف 
القيمي بحيث تعتبر الكثير من ممارسات الفساد 
مقبولًة على مس���توى المجتمع وال يرفضها، بل 
ويسميها بغير مسمياتها الحقيقية )مثل تسمية 

الرشاوى: إكراميات(. 
كذل���ك؛ فقد ربطت العديد من الدراس���ات 
الفس���اد باقتصادات السوق، بل إنها ذهبت إلى 
اعتبار الفس���اد نتاجاً طبيعّياً للنظام الرأسمالي 
الذي ينحاز إلى المنفع���ة الخاّصة قبل العامة، 
ويدافع ع���ن الملكية الفردي���ة وتنميتها، والذي 
يجعل الفرد في س���عي دائم وراء االس���تهالك 
باعتباره أه���ّم مكونات الدخ���ل القومي، وأبرز 
مؤش���رات الرفاهية، مما يخل���ق بيئًة اجتماعية 
مادية تضع تحصيل المنفعة الخاّصة على رأس 
أولوياتها؛ بصرف النظر عن أش���كال الفس���اد 

الناتجة عنها أو المرتبطة بها.
اإفريقيا  في  الف�ساد  موؤ�سرات  ثانيًا: 

جنوب ال�سحراء:
على الرغم من أّن ظاهرة الفس����اد تُعّد ظاهرًة 
عاّمة، تنتشر بمستويات متباينة في الدول النامية 
والمتقدمة، فإنها تحتل مكاناً بارزاً في مش����كالت 
التنمية في الق����ارة اإلفريقي����ة؛ كنتيجية مرتبطة 
الهي����اكل االقتصادية اإلفريقية نفس����ها،  بطبيعة 
واعتماد كثير من الدول على االقتصاد الريعي الذي 

يُعّد واحداً من أكثر االقتصادات جذباً للفساد.

وتُعّد إفريقي���ا جنوب الصح���راء من أكثر 
أقاليم العالم تدنّياً فيما يتعلق بمؤش���ر مدركات 
الفس���اد)))، حيث بلغ متوسط قيمة المؤشر 32 
فقط عام 2018م؛ مقارنًة بالمتوس���ط العالمي 
البالغ 43 في العام نفس���ه، وذلك كما يتبين من 

الشكل رقم )1(.

�لم�سدر: من �إعد�د �لباحث؛ من �لبيانات
 �لو�ردة في:

 Transparency International Organization:
 Corruption Perception Index 2018 (Berlin:

.(Transparency International, 2019

كذلك يالحظ �أنه:
- م���ن ضمن 48 دول���ًة إفريقية، ش���ملهم 
تقرير مؤشر مدركات الفس���اد، هناك 41 دولة 
كان مؤش���ر الفساد فيها أقّل من 43 )المتوسط 

العالمي(.
- ب���ل إّن هن���اك 9 دول يقّل فيها مؤش���ر 

من  مجموعة  خالل  من  الف�شاد  قيا�ص  يمكن  ع��ام،  ب�شكل    (((
الموؤ�شرات، لعل من اأبرزها واأو�شعها انت�شارًا: موؤ�شر مدركات 
هذا  وي�شدر   .Corruption Perception Index الف�شاد 
)٩٩)م،  ع��ام  منذ  الدولية  ال�شفافية  منظمة  عن  الموؤ�شر 
وُيعّرفه  العام،  القطاع  في  الف�شاد  على  الموؤ�شر  هذا  ويركز 
ب�: »�شوء ا�شتغالل الوظيفة العامة من اأجل م�شالح خا�شة«، 
من  مجموعة  تحليل  خ��الل  م��ن  الموؤ�شر  ه��ذا  اإع���داد  ويتم 
لتحقيق  ال�شلطة  ا�شتعمال  ب�شوء  �شلة  ذات  ال�شتق�شاءات 
م�شالح �شخ�شية، مثل قبول الموظفين الحكوميين الر�شاوى 
قيمة  تتراوح  العامة.  الأم��وال  اختال�ص  اأو  الم�شتريات  اأثناء 
دّل  قيمته  ارتفعت  وكلما  درجة،   (00 اإلى  �شفر  من  الموؤ�شر 

ذلك على انخفا�ص معدلت الف�شاد.
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مدركات الفساد عن 20.
- كذلك؛ فمن بين 49 دولة، تُصّنف على أنها 
األكثر فساداً )يقّل فيها مؤشر الفساد عن 30(، 
منه���ا 22 دولًة إفريقية تمّثل حوالي 60 من هذه 
الدول)))، وهو ما يعكس انتش���ار الفساد بصورٍة 

كبيرة وعميقة في القارة اإلفريقية. 
ويبّين الجدول التال����ي التوزيع التكراري لقيم 
مؤشرات الفساد في الدول اإلفريقية ودول العالم.

جدول رقم )1(
�لتوزيع �لتكر�ري لموؤ�سر �لف�ساد في �لدول 

�الإفريقية ودول �لعالم لعام 2018م

الفئة
الدول 

الإفريقية
دول 
العالم

ن�شبة الدول 
الإفريقية اإلى 
دول العالم في 

نف�ص الفئة

))%))٩من 0) اإلى ٩)

٣٩%٣٣٣)من 0) اإلى ٩)

)٣%))))من ٣0 اإلى ٣٩

))%٩)7من 0) اإلى ٩)

0)%0))من 0) اإلى ٩)

))%٣))من 0) اإلى ٩)

0%))0من 70 اإلى 7٩

0%))0من 80 اإلى 8٩

�لم�سدر: من �إعد�د �لباحث؛ من �لبيانات
 �لو�ردة في:

 Transparency International Organization:
 Corruption Perception Index 2018 (Berlin:

.(Transparency International, 2019

أما فيما يتعلق بقيمة مؤش���ر الفس���اد على 

 Transperancy International. Corruption   (((
 Perception Index 2018. Berlin : Transpaerancy

.International. 2019

مستوى الدول اإلفريقية؛ فتحتل سيشل المرتبة 
األولى في الدول األقّل فساداً في إفريقيا، حيث 
بلغ مؤشر مدركات الفساد فيها حوال 66، وهي 
بذلك أعلى من المتوسط العالمي، وأعلى كذلك 
من المتوس���ط الخاّص بأقاليم العالم المختلفة، 

والذي يتراوح من 32 إلى 66. 
أما الصومال؛ فتعتبر األعلى فس���اداً، سواء 
على مس���توى إفريقيا جنوب الصحراء أو على 

مستوى العالم.
ويعطي الربط بين قيمة مؤش���ر الفس���اد في 
الدول اإلفريقية بعدد سكانها صورًة أكثر وضوحاً 
عن مدى انتشار الفساد في القارة، فأكثر من %61 
من سكان القارة اإلفريقية يعيشون في دول تُصّنف 
كدول ذات معدالت فس���اد مرتفعة، حيث تتراوح 
قيم مؤشر مدركات الفساد فيها بين 20 إلى 39. 
ويبين الجدول التالي توزيع س���كان إفريقيا 

وفقاً لقيمة مؤشر مدركات الفساد.
 

جدول رقم )2(: توزيع �ل�سكان على �لدول 
�الإفريقية وفقاً لمعدالت �لف�ساد لعام 2018م

الفئة
عدد ال�شكان 
في كل فئة 

)مليون)

ن�شبة ال�شكان اإلى 
اإجمالي �شكان اإفريقيا 

جنوب ال�شحراء

دول ذات معدلت 
ف�شاد حادة

من 0) 
اإلى ٩)

(٣(7٩0%((.((

دول ذات معدلت 
ف�شاد مرتفعة 

جّدًا

من 0) 
اإلى ٩)

(88(٩.))%)٩8

من ٣0 
اإلى ٣٩

(887٩8%(7.(٩

دول ذات معدلت 
ف�شاد مرتفعة

من 0) 
اإلى ٩)

(٣((08%((.((

دول ذات معدلت 
ف�شاد متو�شطة

من 0) 
اإلى ٩)

((((٣%(.((

دول ذات معدلت 
ف�شاد ب�شيطة

من 0) 
اإلى ٩)

(٣87%0.((

�لم�سدر: من �إعد�د �لباحث.
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جدول رقم )3(: موؤ�سر مدركات �لف�ساد في �لدول 
�الإفريقية لعام 2018م

٩)انجول7)موريتانيا)٣ليبيريا))غانا))�شي�شل

٩)ت�شاد7)نيجيريا)٣مالوي))لي�شوتو))بت�شوانا

الراأ�ص 
الأخ�شر

)٣مالي0)بنين7)
اإفريقيا 
الو�شطى

٩)الكونغو ))

7)بروندي))اأوغندا)٣جيبوتي٣8�شوازيالند))رواندا

))الكاميرون)٣الجابون٣7جامبيا٣)نامبيا
غينيا 

ال�شتوائية
((

))غينيا بي�شاو))مدغ�شقر٣0�شيراليون)٣تنزانيا))مور�شيو�ص

�شاوتومي 
وبرن�شيب

))ال�شودان))اريتريا٣0توجو)٣كوت ديفوار))

٣)موزمبيق8)غينيا)٣زامبيا))ال�شنغال
جنوب 
ال�شودان

(٣

جنوب 
اإفريقيا

0)ال�شومال))زيمبابوي7)جزر القمر)٣اإثيوبيا٣)

بوركينا 
فا�شو

7)كينيا)٣النيجر))
الكونغو

الديموقراطية
(0

�لم�سدر: من �إعد�د �لباحث؛ من �لبيانات
 �لو�ردة في:

 Transparency International Organization:
 Corruption Perception Index 2018 (Berlin:

.(Transparency International, 2019

ويتبين من �لجدول �ل�سابق:
- أّن إقلي���م جنوب إفريقيا هو اإلقليم األقّل 

فساداً مقارنًة بباقي األقاليم اإلفريقية.
- كذلك، بشكٍل عام، تتسم الدول اإلفريقية 
الغنية بالموارد الطبيعية بارتفاع معدالت الفساد 

مقارنًة بالدول التي تفتقر لهذه الموارد.
- وتُعّد الدول البترولية بش���كٍل خاص، مثل 
أنجوال ونيجيريا وغينيا االس���توائية، هي األكثر 
فساداً بين الدول الغنية بالموارد الطبيعية. هذه 
الحالة تناولتها العديد من الدراسات االقتصادية 
تح���ت ما يُعرف باس���م »لعنة الم���وارد«، وهذه 
الحال���ة تظهر حين يكون م���ا تمتلكه الدولة من 
موارد طبيعية س���بباً رئيسّياً في انتشار الفساد 
والس���لوك الريعي، مما يؤدي ف���ي النهاية إلى 

عدم اس���تغالل تلك الموارد ف���ي تحقيق النمو 
االقتصادي المنش���ود والحّد من الفقر، بل على 
العكس تعاني تلك الدول، بالرغم مما لديها من 
موارد، من انتش���ار الفقر، وتزايد حدة التفاوت 

في توزيع الدخل))). 
- كذل���ك يرتبط الفس���اد بص���ورة كبيرة 
نُُظم  ذات  اإلفريقي���ة  فالدول  بالديمقراطي���ة، 
الحكم غي���ر الديمقراطية تكون أكثر فس���اداً، 
وكذلك ترتفع معدالت الفس���اد في الدول غير 
المس���تقرة Failed States، مث���ل الس���ودان 

والصومال والكونغو الديمقراطية))). 
 وبالرغم م���ن الجهود الت���ي بذلتها الدول 
اإلفريقية في السنوات األخيرة؛ فإنها لم تتمكن 
من تحقيق تحّسن مالحظ في مؤشرات الفساد 

لديها، باستثناء عدٍد قليل من تلك الدول. 
بل إن���ه من بين 46 دول���ة إفريقية))) هناك 
15 دول���ة انخفض���ت فيها قيمة المؤش���ر عام 
2018 عم���ا كان عليه ع���ام 2015م، بينما ظلت 
قيمة المؤش���ر دون أي تغيير في 10 دول. حتى 
الدول التي ش���هدت ارتفاعاً في قيمة المؤشر؛ 
فلم يتجاوز هذا االرتفاع نقطة أو نقطتين فقط. 
أم���ا أبرز الدول اإلفريقية نجاحاً في تجربة 
مكافحة الفساد، وفقاً لمؤشر مدركات الفساد، 
فُهما: كوت ديفوار وغين���ا، اللتان تمكنتَا خالل 
الس���نوات الثمانية األخيرة من رفع قيمة مؤشر 

 Mining & Local Coruption in Africa. Carl   (((
 Hemrik, etal. Knutsen. 61، 2017، American
-Journal of Political Science، volume 2, pp.320

.334

 Geographies of African Corruption. Barney    (((
 Warf. 1، 2017، PSU Research Review, volume

.38-1, No.1, pp.20

)٣)  يعك�ص هذا العدد الدول الإفريقية التي تتوفر عنها بيانات 
اإلى   (0(( )من  المقارنة  فترة  في  الف�شاد  مدركات  موؤ�شر 

.((0(8
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الفساد بثماني نقاط، لتكونَا من الدول العشرين 
األكثر تحّس���ناً خالل هذه الفت���رة، وذلك وفقاً 

لتقرير مدركات الفساد لعام 2019م.
للف�ساد  االقت�سادية  التكلفة  ثالثًا: 
االقت�سادات  على  تاأثيره  مجاالت  واأهم 

االإفريقية: 
يؤثر الفس���اد بص���ورٍة كبيرة عل���ى النمو 
االقتصادي الش���امل)))، وبالرغ���م من صعوبة 
إيجاد قناة مباش���رة لهذا التأثي���ر؛ فإّن العديد 
من الدراس���ات التطبيقية أشارت إلى مجموعة 
من القن���وات غير المباش���رة؛ يؤثر من خاللها 
الفساد على النمو الشامل من خالل تأثيره على 
الوظائف الرئيسية للدولة)))، ويمكن إيجاز هذه 

القنوات فيما ياأتي:
1- تاأثي���ر �لف�س���اد على موؤ�س���ر�ت �ال�ستقر�ر 

يقوم على مبداأ  الذي  النمو  اأنه:  ال�شامل على  النمو  )))  ُيعّرف 
وجني  التنمية  جهود  في  المجتمع  اأط��ي��اف  جميع  م�شاركة 
يدمج  نمو  فهو  وبالتالي  الجميع.  به  ي�شعر  بحيث  ثمارها، 
بين معدلت النمو المرتفعة والبعد الجتماعي الذي يرتبط 
الأفراد والفئات المختلفة. لمزيد  الفر�ص بين  بعدالة توزيع 

من التفا�شيل انظر:
 OECD: Report on the OECD Framework for
 Inclusive Growth, Meeting of the OECD Council

.May 2014 7-at Ministerial Level, Paris, 6

للف�شاد  اإيجابي  تاأثير  وج��ود  اإل��ى  الدرا�شات  بع�ص  ذهبت    (((
على الموؤ�شرات القت�شادية للدول، بل واأنه ي�شاعد في بع�ص 
في  الباحثون  ويرى  القت�شادي.  النمو  تحقيق  على  الأحيان 
فيه  تكون  الف�شاد  من  معين  م�شتوى  هناك  اأّن  التجاه:  هذا 
يكون  اأن��ه  ي��رون  بل  بقائه،  تكلفة  من  اأعلى  محاربته  تكلفة 
ي�شبح  حيث  معينة،  ظ��روف  ظ��ّل  في  النمو  لتحقيق  حافزًا 
و�شيلة لتفادي ال�شوابط التنظيمية والتعقيدات الإدارية التي 
الوقت  يقلل  اأن��ه  كما  جديدة،  ا�شتثمارات  ن�شاأة  دون  تحول 
الإج��راءات.  وا�شتيفاء  الت�شاريح  على  للح�شول  المطلوب 

لمزيد من التفا�شيل عن هذا التجاه انظر:
 Michael Johnston, Public Officials Private, Interests
 & Sustainable Democracy: When Politics and
 Corruption meet, In, Kimberly Ann Elliott, Editor,
 Corruption and the Global Economy, Institute
 For International Economics, Washington,

.1997.  75th percentile

�القت�سادي: 
يؤثر الفس���اد بصورٍة كبيرة على العديد من 
مؤشرات االس���تقرار االقتصادي الداخلي، مثل 
عجز الموازنة العامة ومعدالت التضخم، وذلك 

على �لنحو �الآتي:
�أ( عجز �لمو�زنة �لعامة:

يؤثر الفس���اد س���لباً على قدرة الدولة على 
تجميع اإلي���رادات العامة للدولة، وبالتالي عجز 
الموازنة العام���ة، من خالل أثره على اإليرادات 
الضريبية التي تمثل الم���ورد األهم واألكبر في 
موازن���ة أي دولة غير ريعية. ففي دراس���ة عن 
العالق���ة بين الفس���اد والكف���اءة المالية؛ تبّين 
أّن الفس���اد يؤدي إلى انخفاض كف���اءة النظام 
الضريب���ي، وهو ما يعني وجود فارق معنوي بين 
م���ا يتم تحصيله من م���وارد وما يُفترض أن يتم 
تحصيله، وذل���ك نتيجًة الرتفاع معدالت التهرب 
الضريبي عبر عملي���ات التقدير غير الحقيقية 
لألوعية الضريبية نتيجة الفس���اد والرشاوى)))، 
وهو ما يخل���ق بالتبعية حالًة م���ن عدم الرضا 
عل���ى النظام الضريبي لغي���اب عدالة التطبيق، 
وبالتال���ي حالة لدى األفراد من عدم الرغبة في 
االلتزام بهذا النظام، وبالتالي ارتفاعات متتالية 
في نسب التهرب الضريبي. كما أنه وفي اإلطار 
نفس���ه يؤدي إلى تنامي القطاع غير الرس���مي 
بسبب عدم رغبة أصحاب هذه المشروعات في 
الدخول تحت مظلة نظام ضريبي فاس���د وغير 
عادل))). وق���د قّدرت دراس���ة أعدها صندوق 
النقد الدولي عام 2016م: أّن تحّسن قيمة مؤشر 

 Phiippe and others Aghion. Taxation,   (٣(
 Corruption, and Growth. NBER Working Paper

.21928. 2016

 Axel & Tomas Herzfeld Dreher. The Economic  (((
 Costs of Corruption: A Survey and New

.Evidence, 2005
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مدركات الفساد بشكٍل عام )بأن ينتقل الوسيط 
الخاص بالمؤشر إلى الربع الثالث())) يؤدي إلى 
زيادة اإلي���رادات الضريبية كنس���بة من الناتج 
المحلي اإلجمالي بحوالي 0.8 نقطة مئوية))). 

أما من جان���ب اإلنفاق الع���ام؛ فقد أكدت 
العديد من الدراسات أّن ارتفاع معدالت الفساد 
تؤدي إلى عدم كفاءة اإلنفاق العام وارتفاع تكلفة 
المش���روعات العام���ة، إّن تأثير الفس���اد بهذه 
الصورة على اإلي���رادات العامة يؤدي إلى تزايد 
عجز الموازنة العامة، وبالتالي س���قوط الدولة 
تح���ت وطأة الديون المحلي���ة واألجنبية لتمويل 

هذا العجز))).
ب( �لت�سخم: 

أثبت���ت العديد من الدراس���ات االقتصادية 
التطبيقي���ة وج���ود عالق���ة قوية بي���ن ارتفاع 
معدالت الفس���اد والتضخم ف���ي كلٍّ من الدول 
النامي���ة والمتقدمة، فتنام���ي العجز الحكومي 
وتراجع ق���درة الدولة على تجميع اإليرادات من 
القنوات التقليدية يدفعها للتوس���ع في اإلصدار 
النقدي، ويخلق تشّوهاً في سياساتها النقدية)))، 
كذلك فالفس���اد يضعف من مؤشرات التنافسية 
االقتصادية بين الش���ركات في األسواق، األمر 
ال���ذي يؤدي ف���ي النهاي���ة إلى رف���ع معدالت 

التضخم))). 

.75th percentile  (((

 Geographies of African Corruption. Barney)( (((
 Warf. 1، 2017، PSU Research Review, volume

.38-1, No.1, pp 20

 Caroline and others Achury. Political     (٣(
 Economics of External Sovereign Default.

 .Frankfurt : Center of Financial Studies. 2015

 Corruption and Inflation. F.A. Almarhubi. 66،   (((
.202-2000، economic Letters، pp.199

 Competition POlicy, Inflation and Corruption:    (((
 Evidence from African Economies. Hillman

وكف���اءة  حج���م  عل���ى  �لف�س���اد  تاأثي���ر   -2
�ال�ستثمار�ت �لعامة:

يؤدي الفس���اد إلى ارتفاع تكلفة االس���تثمار 
العام وانخفاض كفاءت���ه؛ نتيجًة لغياب المعايير 
الس���ليمة الختيار المش���روعات االس���تثمارية 
وتنفيذها النتشار الرشاوى والمحسوبية)))، وهو 
األمر الذي يؤثر س���لباً على ق���درة الدولة على 
تحقي���ق أهدافها المختلفة، مث���ل تطوير البنية 
التحتية الالزمة لتحقيق التنمية، وتحقيق التراكم 

الالزم لرأس المال البشري))). 
كذلك؛ فقد أش���ار ع���دٌد من الدراس���ات 
االقتصادية إلى أّن الحكومات التي ينتش���ر فيها 
الفس���اد تكون أكثر مياًل إلى توجيه نفقاتها إلى 

 Smith . 2007، Applied Economics Letters،,
.656-volume 9, No.14, pp653

 Vito and Hamid Davoodi Tanzi. Corruption,     (((
 public Investment and Growth at: George T.
 Abed and Sanjeev Gupta (eds.) Governanace
 Corruption and Economic Performance.

Washington D.C: IMF, 2002

 Public Expenditure, Corruption, and Economic   (7(
 Growth: The Case of Itally. Alfredo and Ersmo
 Papangi Del Monte. 2001، European Journal of

.16-Political Economy, volume 17, no.1, Pp.1

ر الفساد 
ّ
في إفريقيا؛ يؤث

تأثيرًا بالغًا في االقتصادات 
اإلفريقية؛ نظرًا لطبيعة هذه 
االقتصادات وما تتسم به من 
هشاشٍة واعتماٍد كبير على 
االقتصاد الريعي ومصادر 

التمويل الخارجي 
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المش���روعات ووجوه اإلنفاق التي يس���هل فيها 
الحصول على الرشوة وإخفائها، وذلك لصعوبة 
تحديد س���عرها في الس���وق، أو ألّن إنتاجها أو 
ش���راءها يت���م من ِقَب���ل مؤسس���ات محدودة، 
مثل اإلنفاق العس���كري أو مش���روعات الطرق 
ومشروعات البنية التحتية الكبرى، في حين يقّل 
اإلنفاق على الخدمات التعليمية والصحية التي 

تقل فيها فرص الفساد))).
3- تاأثير �لف�ساد على �ال�ستثمار�ت �لخا�سة 

�لمحلية و�الأجنبية: 
أكدت العديد من الدراس���ات التأثير السلبي 
الذي يس���ّببه الفس���اد على معدالت االستثمار، 
وذلك نتيجًة لما يخلقه ارتفاع معدالت الفس���اد 
م���ن بيئٍة من عدم التأكد بش���أن اقتصاد الدولة 
وفي  االقتصادي))).  واس���تقرارها  وسياس���اتها 
دراسة اس���تقصائية للبنك الدولي، شملت 3600 
شركة في 69 دولة، اعتبر الفساد فيها هو العائق 
األول لالس���تثمار في كلٍّ من إفريقي���ا وأمريكا 
الالتينية، والعائق الثاني في الش���رق األوس���ط 
وش���مال إفريقيا، وجاء ترتيب���ه الثالث في دول 
ش���رق آسيا وشرق أوروبا، بينما جاء في الترتيب 
الخامس كعائق لالستثمار في الدول الصناعية))). 
وفي السياق نفسه؛ أشارت دراسٌة أخرى إلى 
أّن ارتفاع مؤشر الفس���اد من )4-6( يؤدي إلى 
زيادٍة قدرها 4% في معدل االس���تثمار، و 5% في 

التنمية القت�شادية:  الف�شاد على  انعكا�شات  )))   خالد عيادة، 
العلوم  كلية  الجزائر،  الجزائر: جامعة  الأردن.  درا�شة حالة 

القت�شادية والعلوم التجارية وعلوم الت�شيير، ))0).

 Corruption and Foreign Direct Investment:     (((
 What Have we Learned ? Leon and Mohsin
 Habib Zurawiki. 2010، International Business
 and Economics Research Journal, vol.9, no.7,

.9-pp:1

)٣)   خالد عيادة، مرجع �شابق.

معدل النمو السنوي للدخل الفردي))). 
وتُعّد الشركات الدولية العاملة في القطاعات 
االس���تخراجية هي األكثر عرضة للفس���اد؛ ألّن 
ضخامة األموال الداخلة في المشروع تزيد من 
إغراء المسؤولين الفاسدين، فضاًل عن اتصالها 
المس���تمر والمنتظم مع الحكومة. وقد أظهرت 
دراس���ٌة أُجريت على 23 شركًة تعمل في مجال 
التعدين: أّن 41% من هذه الشركات أحجمت عن 
الدخول في االستثمار أو انسحبت بسبب الفساد 
أو بس���بب طلب دفعات غير رسمية)))، وبالتالي 
يُعّد الفساد عاماًل أساسّياً في انخفاض معدالت 
االستثمار المحلي، وكذلك األجنبي المباشر))).

4- �أث���ر �لف�س���اد عل���ى �س���وق �الأور�ق �لمالية 
و�سناديق �ال�ستثمار: 

يقوم سوق رأس األوراق المالية على الشفافية 
في اإلفصاح، ولكن يترتب على انتش���ار الفساد 
انته���اج إجراءات محاس���بية غي���ر حقيقية، بل 
ومضللة في أغلب األحيان، مثل إعداد حسابات 
لألرباح والخسائر تعكس وعاًء ضريبّياً منخفضاً 
بغ���رض المعاملة الضريبية، وحس���ابات أخرى 
تظهر معدالت مرتفعة للربحية للترويج لالكتتاب 
في أوراق هذه الش���ركات، مم���ا ينجم عنه في 

 Paolo Mauro. The Effects of corruption on Growth,  (((
Investment & Government Expenditure: A Cross-

 Country Analysis, at: Kinbrly Ann Elliott (ed.). The
 Political Economy of Corruption. Washington :

.Institute of International Economics, 1997

 Paolo Mauro. The Effects of corruption on Growth,  (((
Investment & Government Expenditure: A Cross-
 Country Analysis, at: Kinbrly Ann Elliott (ed.). The
 Political Economy of Corruption. Washington :

.Institute of International Economics, 1997

عالقة  وج��ود  اإل��ى  القت�شادية  ال��درا���ش��ات  بع�ص  ذهبت     (((
ال�شتثمارات  وحجم  الف�شاد  معدلت  ارت��ف��اع  بين  طردية 
جاذبة  بيئة  يخلق  الف�شاد  اأّن  بذريعة  المبا�شرة؛  الأجنبية 
لهذه ال�شتثمارات لقدرتهم على تحقيق مكا�شب اإ�شافية؛ من 

خالل دفع الر�شاوى والح�شول على امتيازات اإ�شافية.
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النهاية تضليل للمستثمر في هذه األوراق المالية، 
وعدم وضوح في المعلومات، وبالتالي يؤّثر سلباً 

على أسواق المال في تلك الدول. 
5- �أثره على تر�كم ر�أ�ش �لمال �لب�سري: 

ففي دراسة؛ تبّين أّن تحّسن مؤشر الفساد من 
6 إلى 8؛ يترتب عليه ارتفاع اإلنفاق على التعليم 

بنسبة 0.5% من الناتج المحلي اإلجمالي))). 
6- �أثره على �لفقر وتوزيع �لدخل: 

يؤثر الفساد تأثيراً بالغاً على الفقر، فالفساد 
يعيد توزي���ع الدخل والثورة لصال���ح َمن يمتلك 
السلطة، والتالي يزيد من مستوى اإلقصاء للفئات 
المهمش���ة أصاًل، مما يُدخ���ل الدولة في دائرة 
مفرغ���ة من العالقة بين الفقر والفس���اد، حيث 
ي���ؤدي الفقر والتهميش الناتج عن الفس���اد إلى 
زيادة معدالت الفس���اد. كذلك يؤدي الفساد إلى 
حياد الدولة عن سياساتها االقتصادية السليمة، 
الت���ي تهدف إلى توفير االحتياجات األساس���ية 
لمواطنيها وحماية حقوقهم، إلى سياساٍت تهدف 
لتحقيق المصالح الذاتية والفردية في ظّل غياب 
المساءلة والمحاسبة، مما يؤدي في النهاية إلى 

تنامي معدالت الفقر بمختلف أبعاده.
فالفس���اد يؤدي إلى إثراء القلة على حساب 
الكث���رة، وتعمي���ق التفاوت في توزي���ع الدخل، 
ويخلق حالًة من التمييز والطبقية وعدم العدالة 
داخ���ل المجتمعات. كذلك يترتب على الفس���اد 
تغّير الحوافز والدوافع الس���لوكية؛ بحيث تسود 
األنش���طة غير اإلنتاجية الس���اعية إلى الربح 
السريع، كالمشروعات الخدمية والمضاربة على 

العمالت))). 

)))   الف�شاد الداري والمالي: الأ�شباب والنتائج وطرق العاج. 
يو�شف خليفة، الكويت: جامعة الكويت، )00)م، مجلة العلوم 

الجتماعية، المجلد٣0، العدد).

)))  الركود الريعي. محمود الباز: الجمعية الم�شرية لالقت�شاد 
ال�شيا�شي والإح�شاء والت�شريع، ))0)، م�شر المعا�شرة.

7- �أثره على �ال�ستقر�ر �ل�سيا�سي:
يُضعف الفس���اد من ثقة المواطنين بفاعلية 
القانون، مما يترتب عليه تشكيل منظومة قيمية 
أساسها الممارسات السلبية والمنافع الفردية))). 
إّن الفس���اد بهذه الصورة يؤدي إلى إخفاق 
جهود تحقيق النمو الش���امل ف���ي أّي دولة، مما 
يدخل هذه الدول في دوائر مفرغة، حيث يؤدي 
الفس���اد من خالل المجاالت السابق ذكرها إلى 
تفاق���م الظروف االقتصادية، مثل الفقر وتفاوت 
توزيع الدخ���ل والتضخم وغيرها، إلى خلق بيئة 
مواتية لتفاقم حدة الفس���اد، مما يجعل العالقة 
بين الفس���اد وعدم تحقيق النمو الشامل عالقة 

تبادلية، وذلك كما يوضح الشكل اآلتي:

�سكل رقم )2(:
�لف�ساد وعالقته بالنمو �القت�سادي �ل�سامل: 

�الأ�سباب و�آليات �النتقال 

�لم�سدر: من �إعد�د �لباحث.

)٣)  خالد عيادة، مرجع �شابق.
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وف���ي إفريقيا؛ يؤّثر الفس���اد تأثي���راً بالغاً 
في االقتصادات اإلفريقي���ة؛ نظراً لطبيعة هذه 
االقتصادات وما تتس���م به من هشاشٍة واعتماٍد 
كبي���ر على االقتصاد الريع���ي ومصادر التمويل 

الخارجي.
ويمك���ن إيجاز أهّم القن���وات التي يؤثر من 
خاللها الفس���اد على النمو االقتصادي الشامل 
في قنوات أربعة: تأثيره على مؤشرات االستقرار 
االقتصادي وأبرزه���ا التضخم وعجز الموازنة، 
تأثيره على كفاءة وتوزي���ع اإلنفاق العام، تأثيره 
على الفقر وتوزيع الدخ���ل، وأخيراً تأثيره على 
االستثمارات  وبخاّصٍة  الخاّصة؛  االس���تثمارات 

األجنبية المباشرة. 
وق���د أظهر تحلي���ل االرتباط بين مؤش���ر 
مدركات الفس���اد ومعدل نم���و الناتج المحلي 
اإلجمال���ي، لحوالي 44 دولًة م���ن دول إفريقيا 
جنوب الصح���راء، وجود ارتباط عكس���ي بين 
معدالت الفس���اد والنمو االقتصادي الحقيقي، 
فكلما اتس���مت الدولة بارتفاع معدالت الفساد 
انخف���ض معّدل نمّوها االقتص���ادي، وذلك كما 

يتبين من الشكل التالي.

�لم�سدر: من �إعد�د �لباحث؛ من �لبيانات
 �لو�ردة في:

 African Development Bank (AFDB): African

.(Statistical Yearbook 2018 (Addiss Ababa: AFDB, 2018

كذلك يتبين من الشكل رقم )4(: وجود عالقة 
بين الفساد والفقر وعدالة توزيع الدخل، فالدول 

اإلفريقية التي ترتفع فيها معدالت الفساد؛ هي 
الدول التي تزداد فيها نس���بة الفقراء وتقّل فيها 

عدالة توزيع الدخل. 

�سكل رقم )4(: �لعالقة بين �لف�ساد و�لفقر 
وتوزيع �لدخل في مجموعة من �لدول �الإفريقية 

لعام 2018م

�لم�سدر: من �إعد�د �لباحث؛ من �لبيانات
 �لو�ردة في:

 African Development Bank (AFDB): African
.(Statistical Yearbook 2018 (Addiss Ababa: AFDB, 2018

أم���ا فيم���ا يتعلق بقن���وات التأثي���ر؛ فقد 
كان أهمها ف���ي الدول اإلفريقي���ة: تأثيره على 
االس���تثمارات األجنبية المباشرة، وكذلك تأثيره 
على مؤشرات االس���تقرار االقتصادي الداخلي، 
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وذلك كما يتبين من تحليل االرتباط في الش���كل 
رقم )5(. 

ويتبي���ن م���ن ه���ذ� �لتحلي���ل: �أّن قن���و�ت تاأثي���ر 
�لف�ساد في �إفريقيا:

�أ( �لف�ساد و�ال�ستثمار�ت �الأجنبية �لمبا�سرة: 
يمك���ن تحلي���ل العالقة بين االس���تثمارات 
األجنبي���ة المباش���رة والفس���اد ف���ي إفريقيا 
م���ن جانبين: أولهم���ا أثر الفس���اد على حجم 
االستثمارات األجنبية المباشرة، أو بمعنى آخر 
أث���ره على ق���درة الدول اإلفريقي���ة على جذب 
االس���تثمارات األجنبية المباش���رة. أما الجانب 
الثان���ي؛ فيتمثل ف���ي تأثيره عل���ى فاعلية هذه 
االس���تثمارات في القيام بالدور المنوط بها في 

تحقيق التنمية االقتصادية.
فيم���ا يتعلق بحجم االس���تثمار؛ فقد أظهر 
تحليل االرتباط وجود عالقة طردية بين مؤش���ر 
مدركات الفس���اد وتدفقات االستثمار األجنبي 
المباش���ر كنس���بٍة من الناتج المحلي اإلجمالي 
في الدول اإلفريقية ذات مس���تويات الفس���اد 
المتوس���ط )الدول التي يزيد مؤش���ر مدركات 
الفس���اد فيها ع���ن 35(، بمعن���ى أّن انخفاض 
معدالت الفس���اد يس���اعد على جذب مزيٍد من 
االس���تثمارات األجنبية المباشرة، وهو عكس ما 
ذهبت إليه بعض الكتابات بأّن الفس���اد يُعّد في 

بعض األحيان جاذباً لالستثمار. 
ويمك���ن تبرير ذلك في ض���وء أّن انخفاض 
مس���تويات الفس���اد تس���اعد على تقليل تكلفة 
البيروقراطية  االس���تثمار وتيس���ير اإلجراءات 
والحّد من المدفوعات الجانبية غير الرس���مية، 
ويوجد بيئة عمل مس���تقرة وتتس���م بالشفافية، 
وهو ما يخلق بيئة جاذبة لالس���تثمار. أما الدول 
ذات مستويات الفساد المرتفعة )الدول التي يقّل 
مؤش���ر مدركات الفس���اد فيها عن 35(؛ فكانت 
العالقة بين الفساد وحجم االستثمارات األجنبية 

المباشر ضعيفًة للغاية. 
والحقيقة: إنه وإن كانت العالقة بين الفساد 
وتدفقات االس���تثمار األجنبي المباشر ضعيفة 
في حالة الدول التي يرتفع فيها معدالت الفساد؛ 
فإّن األثر الحقيقي للفساد يكمن في هذه الحالة 
في مدى فاعلية هذه االستثمارات، بمعنى مدى 
االس���تفادة منها في تحقيق التنمية االقتصادية 

المنشودة. 
فعلى سبيل المثال: س���اعد الفساد بصورٍة 
كبيرة عل���ى تقليل اس���تفادة دولة مث���ل غينيا 
االستوائية مما لديها من ثروات بترولية، حيث تُعّد 
العقود المبرمة بين هذه الدولة وشركات البترول 
من أسوأ العقود وأكثرها إجحافاً لمصالح غينيا 
االستوائية، فقد بلغت حصة الدولة من اإليرادات 
البترولي���ة حوالي 39% فقط؛ مقارنًة حتى بدول 
إفريقية أخرى، مثل الجابون )78.4%(، نيجيريا 
بالنس���بة  )70.2%( والكونغو )56.2%(. كذلك 
لمزايا التوقيع Signature Bonuses، فتعتبر 
منخفضة ج���ّداً في غينيا االس���توائية، بحيث 
تتراوح ما بين 500 ألف إلى مليون دوالر فقط؛ 
مقارنًة بعشرات الماليين في الدول المجاورة بل 

ومئات الماليين))). 
ب( �لف�ساد وموؤ�سر�ت �ال�ستقر�ر �القت�سادي: 

يؤثر الفساد على النمو االقتصادي الشامل 
في إفريقي���ا من خالل تأثيره على االس���تقرار 
االقتصادي الداخلي، ويمك���ن تتبع هذا التأثير 
م���ن خالل تحليل العالقة بين الفس���اد وكلٍّ من 
التضخم واإليرادات الحكومية، حيث يتضح من 
الشكل رقم )5( وجود عالقة طردية بين ارتفاع 
معدالت الفس���اد والتضخم، فكلما ارتفع معدل 

)))   البترول في غينيا الإ�شتوائية: نمو بال تنمية. �شمر الباجوري. 
اآفاق  ٣)0)م،  لال�شتعالمات،  العامة  الهيئة  القاهرة:   ،٣7

اإفريقية، المجلد ))، ال�شفحات ))))-)))).
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الفس���اد )أي انخفضت قيمة مؤش���ر مدركات 
الفساد( ارتفعت معدالت التضخم. 

أما فيما يتعلق باإلي���رادات الحكومية؛ فقد 
اتفقت نتائج التحلي���ل في إفريقيا مع التوقعات 
المس���بقة، حيث ج���اءت العالقة عكس���ية بين 
الفس���اد واإليرادات الحكومية، فكلما انخفضت 
معدالت الفس���اد أصبحت الدول اإلفريقية أكثر 

قدرًة على تحصيل اإليرادات العامة. 

�سكل رقم )5(: �لعالقة بين موؤ�سر �لف�ساد 
ومجموعة من �لموؤ�سر�ت �القت�سادية في �إفريقيا 

جنوب �ل�سحر�ء لعام 2018م
 

�لم�سدر: من �إعد�د �لباحث؛ من �لبيانات
 �لو�ردة في:

 African Development Bank (AFDB): African
 Statistical Yearbook 2018 (Addiss Ababa: AFDB,

.(2018

رابعًا: كيف تواجه الدول االإفريقية 
م�سكلة الف�ساد:

إّن أّي اس���تراتيجية فّعالة تهدف لمكافحة 
ظاهرة الفساد في إفريقيا والحّد منها؛ يجب أن 
تكون شاملًة لكّل أبعاد الظاهرة وأسبابها، سواء 
اقتصادي���ة أو اجتماعية أو سياس���ية أو إدارية، 
وال تقتصر أس���اليب المكافحة على اإلجراءات 

القانونية فقط.
كذلك؛ فإنه ال يوجد حلٌّ واحٌد أو استراتيجية 
واحدة صالحة لمواجهة الفس���اد في كّل الدول، 
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وإنما يجب وضع استراتيجية مناسبة لكّل حالٍة 
على ِحَدة؛ وفقاً ألهّم أس���باب الفس���اد في كّل 

حالة.
وعلي���ه؛ ف���اإّن �الإط���ار �لع���ام الأّي �سيا�س���ٍة تهدف 

لمكافحة �لف�ساد يجب �أن تت�سمن: 
1- �لبعد �ل�سيا�سي: 

وذلك من خالل تعزيز آليات الحكم الرشيد، 
وتفعيل آليات المحاسبة والمساءلة؛ على جميع 

مستويات الدولة. 
2- �لبعد �القت�سادي:

 ويتضم���ن مواجهة مش���كلة الفقر، وتفاوت 
توزيع الدخل، وهي المشكالت التي تُعّد من أهّم 
مس���ببات الفس���اد، كما تُعّد من أبرز نتائجه أو 

تأثيراته. 
3- �لبعد �الإد�ري: 

ويشمل إصالح هياكل الدول اإلدارية، والحّد 
د اإلجراءات اإلدارية.  من البيروقراطية، وتعقُّ

4- �لبعد �الجتماعي:
الفس���اد  التركيز على ظاهرة  ويش���مل 
وآثارها الس���لبية ف���ي التعلي���م واإلعالم، 
الرافضة  األخالقية  القي���م  تعزيز  ومحاولة 
لممارسات الفس���اد، والتأكيد على تسميتها 
بمس���مياتها الحقيقية، وع���دم تبريرها في 

منظومتي التعليم واإلعالم. 
خاتمة:

تناول���ت ه���ذه الورقة تحلي���ل العالقة بين 
الفس���اد والنمو االقتصادي الش���امل في الدول 
اإلفريقية، وقد خلصت الورقة إلى أّن الفس���اد 
يع���وق الدول اإلفريقية ف���ي تحقيق هذا النمو. 
وق���د تبّين كذلك من التحلي���ل أّن أهّم القنوات 
الت���ي يؤّثر من خاللها الفس���اد على هذا النمو 
هي: من خالل تأثيره على االستثمارات األجنبية 
المباش���رة، والتي تُعّد من أه���ّم محددات النمو 
االقتص���ادي في الدول اإلفريقية، وكذلك تأثيره 

على مؤش���رات األداء واالس���تقرار االقتصادي 
في تلك ال���دول، مثل التضخم وحجم اإليرادات 

الحكومية. 
وقد خلصت الورقة إلى أّن الفس���اد يُعّد من 
أهّم معوق���ات تحقيق النمو االقتصادي، كما أنه 
يؤثر سلباً وبصورٍة كبيرة على عدالة توزيع الدخل 
ومعدالت الفقر في الدول اإلفريقية، حيث يؤدي 
بصورٍة أو بأخرى إلى ترك���ز الثروات في أيدي 
فئة قليلة منتفعة، وعدم وصول أّي ثمار للتنمية 
إل���ى الفئات األكثر فقراً. ه���ذا بجانب تأثيراته 
االقتصادية األخرى؛ مثل أثره على كفاءة وحجم 
االستثمارات، وأثره على البنية التحتية، وفعالية 
السياس���ات االقتصادية، والتي تؤدي في النهاية 
إلى عدم تحقيق ه���ذه الدول ألهدافها التنموية 

المنشودة.
مما سبق؛ يمكن القول بأّن أّي استراتيجية 
فّعال���ة ته���دف لمكافحة ظاهرة الفس���اد في 
إفريقيا والح���ّد منها؛ يجب أن تكون ش���املًة 
لكّل أبعاد الظاهرة وأس���بابها، سواء اقتصادية 
أو اجتماعية أو سياس���ية أو إدارية، وال تقتصر 
القانونية  اإلجراءات  على  المكافحة  أس���اليب 

فقط ¶

تفقد إفريقيا سنوّيًا حوالي 
148 مليار دوالر بسبب 
الفساد وتسريب األموال 
بطرٍق غير مشروعة، بما 
يعادل 25% من إجمالي 
الناتج المحلي اإلجمالي 

السنوي للقارة
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ة جار بالحيوانات البريَّ
ّ
االت

في إفريقيا جنوب الصحراء 
د. �سي�سي �أَحاَندو

كاتب وباحث في �ل�سيا�سات �لتربوية من كوت 
ديفو�ر

ُتَع�دُّ ج�زءً�  �لبّري�ة  �لحيو�ن�ات  �أّن  �لّرغ�م م�ن 

ووجوده�ا  �لحي�وّي،  محيطن�ا  م�ن  يتج�ز�أ  ل 

�س�روريٌّ لما لها من �إ�سهام�اٍت �سّتى من �لناحية 

و�لقت�سادي�ة،  و�لجتماعي�ة  �لإيكولوجي�ة 

بجان�ب �لمجالت �لعلمي�ة و�لتربوية و�لثقافية 

البرية-  للحياة  م�شتقبل  بناء  المائية، ))00))،  والأحوا�ص 
والأحوا�ص  الحيوان  حدائق  لحماية  الدولية  ال�شتراتيجية 

المائية، مطبعة العين الحديثة، �ص٩.

�أتينب�ورو �نطالقًا  لديفي�د  مقول�ٍة  م�ن 

»�لي�وَم  فحو�ه�ا:  )2004م( 

يعي�س �لكثي�رون في �لمدن، يفق�دون �لّتو��سل 

�لحقيق�ّي م�ع �لحيو�ن�ات �لبّري�ة«)))،)))، عل�ى 

 8 مواليد  من   ،David Attenborough اأتينبورو  ديفيد    (((
وكاتب  تلفيزيونّي  وُمذيع  وثائقيات  �شانع  هو  ))٩)م،  مايو 
وبيئي بريطاني من لندن، ن�شاأ في اإنجلترا، وبداأ عمله محررًا 

لكتب الأطفال العلمية. 

الحيوان  لحدائق  ال��دول��ي��ة  للجمعية  التنفيذي  المكتب    (((
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و�لترفيهي�ة و�لجمالية، و�لأهّم م�ن ذلك دورها 

في تعزي�ز �لتنمية �لم�ستد�مة و�ل�سالم ورفاهة 

�لب�سر.
وه���ذا ما أك���ده »بان كي م���ون« أمين عام 
األمم المتحدة الس���ابق، في خطابه بمناس���بة 
اليوم العالمّي لألحياء البّرية للعام 2015م: »إّن 
االتجار غير المشروع باألحياء البّرية يُؤّدي إلى 
تقويض س���يادة القانون، ويُهّدد األمَن القومي، 
ويتسّبب في تدهور النُّظم اإليكولوجية، ويُشّكل 
عائقاً كبي���راً أمام جه���ود المجتمعات المحلية 
الريفية، والشعوب األصلية التي تسعى إلى إدارة 
موارده���ا الطبيعية بطريقٍة مس���تدامة، وليس 
التصّدي له���ذه الجريمة أمراً أساس���ّياً لجهود 
حفظ البيئة والتنمية المستدامة فحسب؛ وإنما 
أيضاً سيُس���اهم في تحقيق السالم واألمن في 
المناطق المضطربة؛ حيث تُؤّدي هذه األنش���طة 

غير المشروعة إلى تأجيج النزاعات«))).
ونظراً ألهّمية ه���ذه الحيوانات البّرية؛ فقد 
أتى تخصيص يوٍم عالميٍّ لألحياء البّرية، والذي 
يُش���ّكل إحدى الوسائل الرئيس���ة لشحذ الوعي 
البيئّي تجاه القضايا البيئية الملّحة والمعاصرة، 
واالستغالل األمثل لمواردها المتمّثلة بالحيوانات 
البّرية؛ مما يجعل الكوكب الذي نعيش فيه كوكباً 
آمناً، وكذلك إمكانية اس���تدامة الحياة فيه من 

النواحي االقتصادية والبيئية واالجتماعية))).
ويُعدُّ االتجار بالحيوان���ات البّرية أحد أبرز 
وتأثيرها  البّري���ة  الحيوانات  ل���َدور  المهّددات 

)))  نقًا من الرابط الآتي، تحريرًا في الثاثاء ٩/8/٣0)0)م:
العالم-يحيي-  /http://www،emiratesvoice،com/187  

اليوم-العالمي-لالأحياء-البرية-

)))  نقًا من الموقع الآتي، تحريرًا في: )/٩/8)0)م:
http://www،environment،pna،ps/ar/  

 index،php?p=newsdetails&id=195

البيئي والتنموي، وهو ما تس���عى هذه الدراسة 
لتسليط الضوء عليها، وذلك من خالل المباحث 

اآلتية: 
�أواًل: تعريف �لحيو�نات �لبّرية.

ثاني���اً: و�ق���ع �التج���ار بالحيو�ن���ات �لبّري���ة في 
�إفريقيا جنوب �ل�سحر�ء �لكبرى.

ثالث���اً: �أث���ر �التج���ار بالحيو�ن���ات �لبّري���ة ف���ي 
�إفريقيا جنوب �ل�سحر�ء.

ر�بع���اً: تو�سي���ات للح���ّد م���ن ظاه���رة �التج���ار 
بالحيو�نات �لبّرية.

اأواًل: تعريف الحيوانات البّرية:
تُع���ّرف الحيوانات البّري���ة بأنها: مجموعة 
الحيوان���ات الت���ي تعيش وحيدًة ف���ي الغابات، 
من  الخالية  والمناطق  الصحراوي���ة،  والمناطق 
كان تقريباً، وتعتمد على نفسها في الحصول  السُّ
على الغذاء والمأوى دون رعاية اإلنس���ان، وهي 
تُع���ّد جزءاً ُمهّماً من الث���روة الحيوانية، إال أنها 
معرض���ٌة للخطر أكثر م���ن الحيوانات األخرى 

بسبب صيدها.
بين:  البّري���ة  الحيوانات  أن���واع  وتختل���ف 
حيواناٍت مفترسة، وحيواناٍت أليفة، فالحيوانات 
المفترس���ة غالبيتها حيوان���اٌت برّية، تعيش في 
الغابات والبراري بعيدًة عن اإلنسان، فهي تُسِبّب 

الجرائم المتعلقة باألحياء 
البرية اليوم، من خالل 

االتجار بها، من أكبر األنشطة 
اإلجرامية
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خطراً كبيراً على اإلنسان، وتُسّمى ب�»الحيوانات 
الوحشية« التي ال يستطيع اإلنسان التعامل معها 

بشكٍل مباشر، إال إذا تّم ترويضها))).
ومن أهّم الحيوانات البّرية المفترسة: الّنمر، 
والفهد،  وال���دب،  والّذئب،  والثعلب،  واألس���د، 

والضبْع... وغيرها))).
وأما الحيوانات األليفة؛ فهي المس���تهلكات 
األولى من الحيوانات غير آكلٍة للحوم، وال تُشّكل 
خطراً على اإلنسان، غير أنها تخاف من اإلنسان 
بصورٍة كبيرة، بس���بب عيش���ها في البّرية بعيدًة 
عن أماكن وجود اإلنس���ان، غي���ر أّن العديد من 
هذه الحيوانات عندما يقتنيها اإلنس���ان ويقوم 
بتربيتها، تعت���اد على وج���وده وال تخافه، ومن 
أه���مِّ أنواع الحيوانات البّري���ة األليفة: األرانب، 
يور، والغزالن، والحمار الوحشّي، والزرافة،  والُطّ
والّنعامة، والغوري���ال، والفيل اإلفريقي، وغيرها 

الكثير))).
بالحيوانات  االت��ج��ار  واق��ع  ث��ان��ي��ًا: 
ال�سحراء  جنوب  اإفريقيا  في  البّرية 

الكبرى:
إّن االتجار بالحيوانات عمليٌة انتش���رت في 
العالم بأسره، وهذا االنتشار يدلُّ على انتهاكات 
يات األساس���ية التي تحف���ظ كيان التنمية  للحرِّ

وتن�شيق  لتطوير  مقترحة  خطة   ،((00(( اأكرم،  الخوري،    (((
الت�شريعات الخا�شة بحماية الحياة البرية، ور�شة عمل حول 
ة بحماية الحياة البرية في  تطوير وتن�شيق الّت�شريعات الخا�شّ

الوطن العربي، ٣)-)) يونيو )00)م، �ص )٣٩-0)).

)))  عبد الحميد، �شلوى من�شور، ))٩٩))، الحياة البرية في 
ال�شودان )الما�شي- الحا�شر- الم�شتقبل)، الندوة الإقليمية 
للتربية  الوطنية  اللجنة  الطبيعية،  المحميات  اإدارة  ح��ول 
وانظر:  )٩٩)م،  مايو   (7-(( الخرطوم  والثقافة،  والعلم 
الظاهري، �شيخة، واآخرون، )٣)0))، الأنواع ال�شائعة �شمن 
ال�شر  تاج  ترجمة:  التجار،  في  وخارجها  ال�شايت�ص  قوائم 

وخلدون العمري، اأبوظبي: هيئة البيئة، �ص )٣)-))).

�ص  �شابق،  مرجع   ،((0(٣( واآخ��رون،  �شيخة  الظاهري،    (٣(
.(٣0-(((

المس���تدامة في المجتمعات المتعّددة، مما يُعدُّ 
خطورًة تصاحبها آثاٌر اجتماعية واقتصادية.

تش���ير التقاري���ر إل���ى أّن حالَة ع���دٍد من 
الحيوانات البّرية في إفريقيا باتت صعبًة، حيث 
إّن أعداد بعض أنواع الحيوانات المفترس���ة في 
تراج���ٍع متواصٍل بش���كٍل كبيٍر نتيج���ًة لعمليات 

الصيد الواسعة، وتقلُّص مناطق الغابات.
وم���ن �أب���رز �لحيو�ن���ات �لت���ي تاأث���رت باالتج���ار 
بالحيو�نات �لبّرية و�ل�سيد غير �لم�سروع ما ياأتي:

- �الأ�سد �الإفريقي: 
حي���ث أصبحت أوضاع األس���ود في تدهوٍر 
، وع���زت التقارير ه���ذا التراجع إلى  مس���تمرٍّ
عاة  جملٍة من األس���باب، من بينه���ا: مطاردة الرُّ
والمزارعين لألس���ود التي تقت���رب من القرى، 
عالوًة عل���ى تراجٍع في ع���دد الحيوانات التي 
تعتمد عليها األس���ود في غذائه���ا، كما تواجه 
األُس���ود خطراً جديداً يتمثل االتجار بأعضائها 

ألغراض الّطب الشعبي في إفريقيا))).
- �لفيلة و وحيد �لقرن:

بالمحافظة على  المعني���ة  المنظمات  تُؤّكد 
البيئة أّن الصيد الجائر للحيوانات بلغ مستوياٍت 
كارثي���ة؛ إذ يُقتل اآلالف م���ن األفيال وحيوانات 
ندوق  وحيد القرن كّل عام، ووفقاً لتقديرات الصُّ
وق السوداء  العالمّي للحياة البّرية، فإّن حجم السُّ
لالتجار في الحيوانات يبلغ حوالي 7-23 مليار 
دوالر س���نوّياً، ويأتي معظم الطلب من إفريقيا، 
حيث تُس���تخدم منتجات الحيوانات مثل: قرون 
وحيد الق���رن، واألفيال في األدوي���ة التقليدية، 
أو يش���تريها األثرياء بوصفها تَُحف���اً)))، وتُبيِّن 

)))  اأ�شماء عبد الفتاح، )))0))، تجارة العاج في زيمبابوي.. 
تحريرًا  الآت��ي،  الموقع  من  ا�شترجعت  و�شراعات،  اأزم��ات 
  //01/https://elbadil،com/2015 8)/7/8)0)م:  في: 

تجارة-العاج-في-زيمبابوي-اأزمات-و�شراعات

)))  ملخ�ص تنفيذي، مكتب الأمم المتحدة المعني بالمخدرات 



مة متخ�ش�شة في �ش�ؤون القارة الإفريقية 85ثقافية ف�شلية محكَّ

تقديرات االّتحاد العالمّي للحفاظ على الطبيعة 
أّن قرابة )10.000( فيل تّم قتلها في تنزانيا في 
ع���ام 2013م، وفي جن���وب إفريقيا تّم قتل أكثر 
م���ن )20 ألف( من الفيل���ة للحصول على العاج 
عام 2012م، باإلضافة إلى )1004( من حيوانات 

وحيد القرن في عام 2013م.
ويُؤّيد ذلك الّس���يد باتري���ك بيرجن المدير 
التنفيذي لمؤسس���ة الحياة البّرية اإلفريقية في 
قوله: »األرق���اُم ال تزال ترتف���ع، وهذا يصيبنا 
بالحزن، حيث إّن األعداَد األكثر حساس���ية هي 
أعداد وحيد القرن في جنوب إفريقيا، ففي ظّل 
اتجاه األعداد إلى التناقص الكبير، ال أعتقد أننا 

بدأنا أساساً بحّل المشكلة«))).
وتُصنِّ���ف »اتفاقية التج���ارة الدولية بأنواع 
الحيوانات البّرية المهددة باالنقراض« جمهوريَة 
الكونغو الديمقراطية على أنها أحد بلَديْن يمثِّالن 
أكبر المشكالت في إفريقيا بالنسبة لالستغالل 
غير المش���روع للموارد الطبيعية من العاج إلى 
الفيلة، وفي بعض المناطق من البالد، كانت %90 
من جثث الفيلة التي تُكتشف قد تعرضت للصيد 

غير المشروع))).
كما أّن تزايد االتجار بحيوانات وحيد القرن 
بصورٍة كبيرة، من أقّل من )50( في عام 2007م 
إلى أكثر من )1.000( في عام 2013م، بمشاركة 

في  الوطنية  عبر  المنظمة  الجريمة   ،)(0((( والجريمة، 
التعاون  منظمة  وان��ظ��ر:  ���ص)٣،  الأ���ش��م��اك،  �شيد  �شناعة 
غير  التجارة   ،((0((( القت�شادي،  الميدان  في  والتنمية 

الم�شروعة بال�ّشلع الح�شا�شة بيئيًا، �ص ))-0)). 

على  الحرب  و�شط  في  اإفريقيا   ،((0((( �شميث،  ديفيد    (((
العالم، ترجمة نون بو�شت، ا�شترجعت  التي يخ�شرها  البرية 
http:// ))/٩/8)0)م:   ف��ي:  تحريرًا  الآت���ي،  الموقع  من 

 www،noonpost،org/content/5961

)))  برنامج الأمم المتحدة للبيئة، اتفاقية التجارة الدولية باأنواع 
بالنقرا�ص، )٣)0))،  المهددة  البرية  والنباتات  الحيوانات 

فيلة في الغبار– اأزمة الفيلة الإفريقية، �ص ))-7).

جماعات منظم���ة، أدى إلى اختفاء وحيد القرن 
تماماً في العديد من الدول اإلفريقية في السنوات 
األخيرة، وتُقدر قيمة قرون حيوانات وحيد القرن 
التي يتّم اصطيادها بطرٍق غير مشروعة بحوالي 
63.8-192 ملي���ون دوالر أمريكي، وتقّل القيمة 

كثيراً على الخطوط األمامية))).
وتش���ير »اتفاقي���ة االتجار الدول���ي بأنواع 
الحيوانات البّري���ة المهددة باالنقراض« إلى أنه 
تّم صيد ما يقرب من )1215( من حيوان وحيد 
القرن بطريقٍة غير مشروعة في جنوب إفريقيا 
وحده���ا في عام 2014م، مما يش���ير إلى مقتل 
وحيد ق���رن واحٍد كّل ثماني س���اعات، ويتمُّ ما 
يقرب من 94% من الصيد غير المشروع لوحيد 
القرن في جنوب إفريقيا، والتي لديها أكبر عدٍد 

من وحيد القرن المتبقي في العالم.
بينما عدد الفيلة التي يتمُّ صيدها في إفريقيا 
سنوّياً يتراوح ما بين )20 إلى 25 ألف( فيل في 
السنة؛ من المجموع الكلّي لألفيال البالغ عددها 
ما بين )420 إلى 650 ألف( فيل، ووفقاً للبيانات 
األخيرة الواردة من أعم���ال األكاديمية الوطنية 
للعل���وم، فقد تّم قتل ما يزي���د على )100 ألف( 
فيل في فترٍة تُقّدر بثالِث س���نوات ما بين عامي 

2010م إلى 2012م.
وفيما يتعلق بالفيلة التي تعيش في الغابات؛ 
فقد انخفض عددها بما يُق���ّدر بنحو 62%، ما 
بي���ن عاَمي 2002م و2011م؛ مم���ا يُمثِّل صيداً 
جائراً للعاج اإلفريقي؛ بقيمٍة تتراوح ما بين 165 
إلى 188 ملي���ون دوالر أمريكي للعاج الخام في 
آسيا)))، ويتّم بيع )161( طن من لحوم الحيوانات 

البيئية:  الجريمة  اأزم���ة   ،((0((( واآخ����رون،  نيلمانور    (٣(
البرية  الحياة  ا�شتغالل  من  الم�شتدامة  التنمية  تهديدات 
الأم��م  برنامج  ن��ي��رون��ي:  فيها،  والت��ج��ار  ال��غ��اب��ات  وم���وارد 

المتحدة للبيئة، �ص )8-7).

)))   ر�شالة المديرة العامة لليون�شكو » اإيرينا بوكوفا« ،  بمنا�شبة 
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البّرية سنوّياً في الغابون)))، كما أعلنت الحكومة 
الغابوني���ة خس���ارة ما ال يقّل ع���ن نصف عدد 
الفيلة في متنزه مينكيبي الوطنّي، بما يصل إلى 
)11.000( فيل، ربم���ا ُقتلت بين عامي 2004م 
و2012م، أي بمع���دل )1200( س���نوّياً في هذا 

المتنزه وحده.
تبلغ مستويات الصيد غير المشروع مستوى 
أعلى في وس���ط إفريقيا، وفي األجزاء الشرقية 
من غ���رب إفريقيا، وكذلك في جن���وب تنزانيا 
وموزمبيق الش���مالية )ممر نياس���ا()))، وحوالي 
)19( نوعاً من الّثدييات، و)8( أنواع من الطيور 

في السودان مهددة باالنقراض))).
ويق���ّدر برنامج رصد القتل غير المش���روع 
للفيلة التاب���ع التفاقية التج���ارة الدولية بأنواع 
 CITES البّرية المهددة باالنقراض الحيوانات 
MIKE، والتحليالت التالية أّن هناك )15,000( 
فيل جرى قتلها بصورٍة غير مشروعة في مواقع 
مشروع الّرصد البالغ عددها 42 موقعاً في عام 
���ح نظام معلوم���ات تجارة الفيلة  2012م، ويُوضِّ
 ،TRAFFIC وال���ذي تديره منظم���ة ،ETIS

اليوم العالمّي للبيئة ) ينونيو ))0)م، )))0))، التجارب من 
اأجل حماية الأحياء، ا�شترجعت من الموقع الآتي، تحريرًا في: 

))/7/8)0)م:
sco,org/new/ar/unesco/events/pr izes-and-  
celebrations/celebrations/international-days/

.world-environment-day-2016

 David P, Mallon, et Al, (2015), Mallon, Michael 4 (((
 Hoffmann et Philip J,K, Mc Gowan Analyse de
 situation de l’UICN concernant la faune terrestre
 et d’eau douce en Afrique centrale et de l’Ouest,

.UICN, Gland, Suisse, pp,71

)))  نيلمانور واآخرون، )))0))، مرجع �شابق، �ص78.

)٣)  عبد الحميد، �شلوى من�شور، )٩٩٩))، الحياة البرية في 
ال�شودان، المجل�ص الأعلى للبيئة والموارد الطبيعية بالتعاون 
م�شروع   ،IUCN الطبيعة  ل�شون  العالمي  الت��ح��اد  م��ع 
 (8-(( الحيوي،  للتنوع  القومية  العمل  وخطة  ال�شتراتيجية 

فبراير ٩٩٩)م، �ص0). 

أّن ال���وزن اإلجمالّي لكميات الع���اج المصادرة 
وأعداده���ا )أكثر من 500 كيلوغ���رام( في عام 
2013م، ق���د تجاوز أياَّ عاٍم س���ابق في بيانات 
نظام معلومات تجارة الفيل���ة)))، ووفقاً لألرقام 
الجديدة التي أصدرتها »اتفاقية االتجار الدولي 
بأن���واع الحيوانات البّرية المه���ددة باالنقراض 
ف���ي إفريقيا«؛ ظلت المعدالت اإلجمالية للصيد 
الجائ���ر للفيلة دون تغيير تقريباً في عام 2014م 
مقارنًة باألعوام الماضية، والتي ال تزال تتجاوز 
مع���دالت النُّموِّ الطبيعي ألع���داد الفيلة، وهذا 
يعني أن���ه من المحتمل أن يس���تمر االنخفاض 
في أعداد الفيلة بش���كٍل عام؛ ومما يعكس تلك 
الزي���ادة: إما جهود إنقاذ القانون، وإما زيادة في 

التجارة))).

ويبيِّن �لجدول �الآتي: �إح�سائيات �لفيلة ح�سب 
�لمناطق �الأربع في �إفريقيا.

)))  نيلمانور واآخرون، )))0))، مرجع �شابق، �ص)٣.

)))  نقًا من الموقع الآتي، تحريرًا في ))/7/8)0)م:
الأمم-المتحدة-  5/10/An,net/entertainment/misc/2016

تمنع-التجار-بالحيوانات-البرية-المهددة-بالنقرا�ص
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�إح�سائيات �لفيلة ح�سب �لمناطق �الأربع
في �إفريقيا)))                           

يت�سح من خالل ��ستقر�ء �لجدول:
أّن دول إفريقي����ا الجنوبية تحظ����ى بالمرتبة 
األولى من حي����ث أعداد الفيلة، تليها دول ش����رق 
إفريقيا، فوسطها، بينما تأتي دول إفريقيا الغربية 

في المرتبة األخيرة.
- �لقردة �لعليا: 

تش����ير التقدي����رات إلى انتش����ار التجارة غير 
المش����روعة في القردة العليا على نطاٍق واس����ع، 
وفيم����ا بين عام����ي 2005م إلى ع����ام 2011م، تّم 
توثيق فقدان )643( شمبانزي، و48 بابون، و)98( 
غوريلال، و)1019( إنس����ان غاب م����ن الحيوانات 

البّرية، من خالل األنشطة غير المشروعة))).
كما تفي����د »الش����راكة من أجل بق����اء القردة 
العلي����ا الحية«: أّن االتجار غير المش����روع بالقردة 
العليا الحية يُمثِّل تهديداً خطيراً على الش����مبانزي 

 African Elephant Summit, (2 December  1 (((
 2013), Status of African elephant populations
 and levels of illegal killing and the illegal trade

:in ivory
https://cmsdata,iucn,org/downloads/session_2___

.dublin,pdf

)))  نيلمانور واآخرون، )))0))، مرجع �شابق، �ص٩).

والغوري����ال والباب����ون ف����ي إفريقيا، م����ع ضبط 
مضبوطاٍت يبلغ متوس����طها 1.3 في األسبوع منذ 
عام 2014م، وتموت العديد من القردة العليا أثناء 
صيده����ا أكثر من أّي وقٍت مضى منذ بدء صيدها 

غير المشروع.
كما أفادت »الش����راكة من أجل بق����اء القردة 
العليا«: أّن التقديرات تش����ير إلى فقدان ما ال يقّل 
عن )220( شمبانزي، و)106( إنسان غاب، و)33( 
باب����ون، و)15( غوريال م����ن الحيوانات البّرية على 

مدى ال�14 شهراً الماضية))).
- �لببغاء �لرمادّي �الإفريقي:

أدت المع����دالت المرتفع����ة م����ن االفتقار إلى 
الضوابط التجارية، وزي����ادة عمليات التهريب من 
أج����ل االتجار بالحيوانات البّرية، إلى انخفاٍض في 
أع����داد الببغاء الرمادّي اإلفريقي، والذي كان يوماً 
منتش����راً في أنحاء موطنه األصل����ّي الطبيعي في 
وس����ط إفريقيا وغربها)))، ويُؤيِّد ذلك »دان آشي« 
مدير الهيئة األمريكية لحماية األس����ماك والحياة 
البّرية في مقولته: »على مدى الس����نوات الخمس 
والعش����رين الماضية؛ انتُزع أكثر من )1.5( مليون 
طائر ببغاء رمادّي إفريقّي من موطنه األصلّي؛ مما 
جعل����ه أكثر الببغاوات التي يت����مُّ االتجار فيها على 

قوائم المعاهدة«))).
�لم�س���روعة  غي���ر  �لتج���ارة  تو�س���ح حج���م  �أرق���ام 

بالحيو�نات �لبّرية:
وتعزيزاً لما تّم س����رده من البيانات الس����ابقة؛ 

 Afrique: un plan conjoint pour stopper le   (٣(
 commerce illégal des espèces sauvages,
/27/04/(2015), enter/pressreleases/2015
african-leaders-to-develop-common-plan-for-

 stopping-wildlife-crime,html

)))  نقًا من الموقع الآتي، تحريرًا في ))/7/8)0)م:
an,net/entertainment/misc/2016/5/10/الأمم-المتحدة-

تمنع-التجار-بالحيوانات-البرية-المهددة-بالنقرا�ص. 

)))  المرجع نف�شه.
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فهن����اك العديد م����ن اإلحصائي����ات واألرقام ذات 
الّصلة بحجم االتجار غير المش����روع بالحيوانات 
البّرية وفقاً لبرنامج األمم المتحدة للبيئة، كاآلتي:

1- تُقّدر قيمة االتجار غير المشروع باألحياء 
البّرية بين 15 و20 بليون دوالر س����نوّياً، وهو أحد 
أكبر األنشطة الّتجارية غير المشروعة في العالم، 

إلى جانب االتجار بالمخدرات واألسلحة والبشر.
2- )100.000( في����ل إفريقي ت����ّم قتلها بين 
عاَمي 2010م و2012م، م����ن أصل تعداٍد يقّل عن 
)500( أل����ف فيل، وش����هدت أعداد فيلة س����هول 
السافانا تراجعاً بنس����بة 60% في تنزانيا، وبنسبة 
50% في موزمبيق منذ عام 2009م، وتسّبب الصيد 
غير المش����روع في تهاوي ثُلثي أعداد فيلة الغابات 

خالل الفترة من 2002م إلى 2011م.
3- تّم تصدير نحو )170( طناً من العاج بشكٍل 
غير مش����روع من إفريقيا خالل الفترة من 2009م 

إلى 2014م.
4- ُقتل م����ا ال يقّل ع����ن )1338( وحيد قرن 
على أيدي الصيادين غير الش����رعيين في إفريقيا 
خالل 2015م، وفقاً لالتحاد الدولي للحفاظ على 
الطبيعة، وفي جنوب إفريقي����ا، ازداد الّصيد غير 
المش����روع لوحي����د القرن بنح����و 90 ضعفاً خالل 
الفترة من 2007م إلى 2015م من قتل )13( وحيد 
ق����رن عام 2007م إلى قتل )1175( وحيد قرن عام 

2015م.
5- تفقد البّرية )3000( قرد من أنواع القردة 
العليا كّل عام، واألورانغوتان )قرد إنسان الغاب( هو 
ضحية أكثر م����ن 70% من إجمالي حاالت الّصيد، 
وباتت قردة الش����مبانزي منقرضًة اآلن في غامبيا، 

وبوركينا فاسو، وبنين، وتوغو.
6- تُقتل آالف الحمير بوحش����يٍة س����نوّياً في 
إفريقيا جنوب الصح����راء الكبرى على أيدي تجار 
الجل����ود، الذين يصّدرونها خصوص����اً إلى الّصين 
ألغ����راض الّط����ب التقليدي، ويجن����ون الكثير من 

األموال، وْس����َط أخطاٍر أقّل من تلك التي يواجهها 
لصوص العاج))). 

وجديٌر بالذكر: أّن الحروب األهلية والصراعات 
د، ووجود جماعات مس����لحة غير مشروعة،  والتمرُّ
وانتش����ار الصراعات بين البلدان المجاورة، أّثرت 
ف����ي العديد م����ن دول إفريقيا جن����وب الصحراء 
الكبرى في السنوات األربعين والخمسين الماضية، 
وكانت من األسباب الرئيسية الّتساع دائرة االتجار 
بالحيوانات البّرية غير المشروعة في تلك الدول، 
وم����ن هذه الح����روب األهلية: ح����روب وقعت في 
س����يراليون بين عاَم����ي 1991م و2002م، وليبيريا 
بين عاَم����ي 1989م و1996م، وكذلك بين 1999م 
و2003م، ورك����زت الصراعات بش����كل خاصٍّ على 
كلٍّ من جمهورية الكونغو الديمقراطية، وجمهورية 
إفريقيا الوسطى، ونيجيريا التي تنطوي على بوكو 
حرام، وكذلك مالي وتشاد وغينيا وكوت ديفوار))).

ومن المؤسف أّن هذه الحروب لها آثاٌر متعّددة 
على التنوُّع البيولوج����ّي والمناطق المحمية، وعلى 
ُس����بل العيش التي تعتمد على الم����وارد الطبيعية، 
وعموم����اً ف����إّن االضطرابات المدني����ة والحروب 
الحديثة ترتب����ط ارتباطاً وثيقاً باآلثار الضارة على 

أنواع الحياة البّرية وموائلها.
 Nackoney( ويؤك����د ذلك ناكوني وآخ����رون
et al, 2014(: أّن المناط����ق الخاضعة للّصراعات 
المدنية المس����لحة لها آثاٌر مباش����رة على الحياة 
البّرية؛ مما يهّدد كاّلً من احتياطيات هذه الموارد، 

 David P, Mallon, et Al, (2015), Mallon, Michael  (((
 Hoffmann et Philip J,K, McGowanAnalyse de
 situation de l’UICN concernant la faune terrestre
 et d’eau douce en Afrique centrale et de l’Ouest,

.UICN, Gland, Suisse, pp,59

 David P, Mallon, et Al, (2015), Mallon, Michael  (((
 Hoffmann et Philip J,K, McGowanAnalyse de
 situation de l’UICN concernant la faune terrestre
 et d’eau douce en Afrique centrale et de l’Ouest,

.UICN, Gland, Suisse, p,45
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وُس����بل معيش����ة المجتمعات المحلية التي تعتمد 
عليها))). 

ويش����ير االتح����اد الدول����ي لحف����ظ الطبيعة 
)UICN, 2012( إل����ى أّن اصطي����اد الحيوانات 
البّري����ة وقتلها زاد إل����ى حدٍّ كبيٍر ف����ي جمهورية 
الكونغو الديمقراطية، في فترات الحروب األهلية 
وبعدها)))، كما أدت االضطرابات المدنية في كوت 
ديفوار إلى تفاقم الّصيد غير المش����روع واالتجار 
بالحيوانات البّرية منذ عام 2002م، وخاّصًة داخل 

المناطق المحمية))).
ثالثًا: اأثر االتجار بالحيوانات البّرية 

في اإفريقيا جنوب ال�سحراء الكبرى:
�أ - �الأثر �لتنموي:

إفريقيا  تحدي����داً  اإلفريقية–  الق����ارة  تمتلك 
جنوب الصح����راء الكبرى– أفضل الحيوانات التي 
تُعّد واجهًة مش����وقة لدارس����ي الطبيعة اإلفريقية، 
والت����ي يتمتع بها أيض����اً الّس����ائحون كثيراً خالل 
رحالتهم الّس����ياحية)))، فهي أحد األس����رار التي 
تجذبهم للعودة باستمرار لزيادة األدغال اإلفريقية، 
واكتش����اف المزيد منها، ما يوحي إلى التنمية في 

تلك المنطقة.

 Nackoney, J, et al, 2014, Impacts of civil   (((
 conflict on primary forest habitat in northern
 ,2010-Democratic Republic of the Congo, 1990

.328-Biol, Conserv, 170: 321

 IUCN, 2012, Bonobo (Pan paniscus):  4 (((
 IUCN/SSC  ,2022-Conservation Strategy 2012
 Primate Specialist Group & Institut Congolais
 pour la Conservation de la Nature, Gland,

.Switzerland, p,65

 David P, Mallon, et Al, (2015), Mallon, Michael  (٣(
 Hoffmann et Philip J,K, McGowanAnalyse de
 situation de l’UICN concernant la faune terrestre
 et d’eau douce en Afrique centrale et de l’Ouest,

.UICN, Gland, Suisse, p,74

العدد  اإفريقية،  اإفريقية، )))0))، حيوانات  قارتنا  )))  مجلة 
)٩))، �ص).

إّن التنمية ال يمكن أن تكون مس����تدامة إال إذا 
تحققت بطريقٍة سليمة بيئّياً، وإحدى الجرائم التي 
تُؤثِّر بش����كٍل مباشر على االس����تدامة البيئية؛ هي 
الجريم����ة ضّد الحيوانات البّري����ة، والتي يجب أن 
تتخذ دول إفريقيا جنوب الصحراء الكبرى إجراءات 
يد غير المشروع لألنواع  عاجلة ضّدها؛ لوقف الَصّ
ي  المحمية من الحيوان����ات، واالتجار بها، والتصدِّ
لمنتجاتها غير المش����روعة؛ على مستوى العرض 

والطلب على السواء.
ل����ذا؛ فقد أش����ادت األمم المتح����دة بالقيمة 
المتأصلة للحيوانات البّرية وما لها من إس����هامات 
ش����ّتى، بما ف����ي ذل����ك إس����هامها م����ن الناحية 
اإليكولوجية، واالجتماعية، واالقتصادية، والعلمية، 
والتربوي����ة، والثقافي����ة، والترفيهي����ة، والجمالية، 
ودورها في تعزيز التنمية المستدامة ورفاه البشر، 
لتلك األس����باب؛ فإّن الدول األعض����اء، ومنظومة 
والمجتمعات  الدولية،  والمنظمات  المتحدة،  األمم 
المدني����ة، والمنظمات غير الحكومي����ة واألفراد، 
مدعوون جميعاً لالنخراط في هذا الحفل العالمّي 
للحيوانات البّرية؛ إذ يمكن للمجتمعات المحلية أن 
تلع����ب دوراً إيجابّياً في المس����اعدة على الحّد من 

التجارة غير الشرعية بالحيوانات البّرية))).
يندرج االتجار غير المش����روع بالحيوانات في 
عداد األمور األش����ّد خطراً على مس����تقبل الكثير 
من أنواع الكائنات الحي����ة األكثر عرضًة لمخاطر 
االنق����راض ف����ي دول العالم، وجن����وب الصحراء 
الكبرى تحديداً، فعلى الّرغم من السياسات الرامية 
إلى حماية األحياء البّرية؛ زاد الصيد غير المشروع 
لحيوان وحيد القرن ف����ي جنوب إفريقيا بنحو 90 
ضعفاً خالل الفترة من 2007م إلى 2015م، ويُقتل 

)))  عبد الرحمن، عثمان، )7)0))، الحياة البرية تنتظر اأفكار 
الموقع الآتي، تحريرًا في  ال�شباب لحمايتها، ا�شترجعت من 
 /http://www،egynews،net/1324775  :٩)/7/8)0)م
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)30.000( فيل سنوّياً من أجل أنيابها العاجية))).
وتؤّكد هيلي����ن كالرك Helen Clark مديرة 
برنامج األمم المتحدة اإلنمائي: »أّن محاربة الفقر 
في الريف وتعزيز الحكم وسيادة القانون، والقضاء 
على التجارة غير المش����روعة ف����ي الحياة البّرية، 
ي لهذه التهديدات، وُهما  أمران حاسمان في التصدِّ
أساسيان لتحقيق رؤية إفريقيا للتنمية المستدامة«.

إّن حماي����ة الحيوانات البّري����ة والنُّظم البيئية 
س����تعود بالنفع على السياحة، التي جلبت إلفريقيا 
جنوب الصحراء الكب����رى، مثاًل أكثر من 36 بليون 
دوالر، وس����اهمت بم����ا يزيد عن 7% م����ن ناتجها 

المحلّي اإلجمالّي عام 2012م.
تجلب كلُّ غوريال حّية ألوغندا نحو مليون دوالر 
سنوّياً ضمن إيرادات السياحة، وقد حققت رواندا، 
التي تشتهر بالغوريالت الجبلية، إيرادات بنحو 304 

ماليين دوالر من السياحة البيئية عام 2014م))).
ب - �الأثر �الأمني: 

وتلعب جرائ����م االتجار بالحيوانات البّرية دوراً 
خطيراً ف����ي تمويل تهدي����دات الجريمة المنظمة، 
والجماعات المس����لحة ، كما يُوّفر العاج جزءاً من 
الدخل الذي تحصل عليه جماعات الميليش����يات 
في جمهوري����ة الكونغو الديمقراطي����ة، وجمهورية 
إفريقيا الوسطى، ويُحتمل أن يكون مصدر الدخل 
الرئيس لجيش الرّب للمقاومة، والذي يعمل حالّياً 
على المثلث الحدودّي الواقع بين جنوب الس����ودان 

اإي��ري��ن��ا  ��ي��دة/  ال�����شّ لليون�شكو  ال��ع��ام��ة  ال��م��دي��رة  ر���ش��ال��ة     (((
))0)م،  يونيو   ( للبيئة  العالمّي  ال��ي��وم  بمنا�شبة  بوكوفا 
في  تحريرًا  الآتي،  الموقع  نقًا من  �شابق،  )))0)(، مرجع 

)/7/٩)0)م:
u n e s c o / e v e n t s / p r i z e s - a n d - c e l e b r a t i o n s /
ce lebra t ions / in te rnat iona l -days /wor ld -

environment-day-2016

تنوُّع  م�شر،  في  البرية  الحياة   ،((0(7( مر�شي،  اأحمد    (((
فريد وثراء اإيكولوجي، ا�شترجعت من الموقع الآتي، تحريرًا 

في: 7)/7/8)0)م:
http://www،sis،gov،eg/Story/134732?lang=ar 

وجمهوري����ة إفريقيا الوس����طى، وجهورية الكونغو 
الديمقراطية.

ومن المحتمل أن يك����ون الدخل الذي تحصل 
علي����ه الميليش����يات من العاج ف����ي منطقة جنوب 
الصحراء الكبرى بالكام����ل نحو 4,0-12,2 مليون 

دوالر أمريكي))).
مما يعني أّن الجرائم المتعلِّقة باألحياء البّرية 
الي����وم، من خالل االتجار بها، من أكبر األنش����طة 
اإلجرامية ، إلى جانب تجارة المخدرات، واألسلحة، 

واالتجار في البشر.
وتُصنِّ����ف »اتفاقي����ة التجارة الدولي����ة بأنواع 
الحيوانات البّرية المه����ددة باالنقراض« جمهورية 
الكونغو الديمقراطية على أنها أحد بلَديْن يُمثِّالن 
أكبر المش����كالت في إفريقيا بالّنسبة لالستغالل 
غير المش����روع للموارد الطبيعية، م����ن العاج إلى 
الفيلة، وفي بع����ض المناطق من البالد كانت %90 
من جثث الفيلة التي تُكتش����ف قد تعرضت للصيد 
غير المش����روع، وإّن العاج يتمُّ صيده وتجارته من 
ِقَبل الميليشيات مقابل األسلحة والذخيرة والُمَؤن، 
وغيرها م����ن التجهيزات المطلوب����ة للحفاظ على 
د، كما تق����وم جماعات جيش الرّب  ح����ركات التمرُّ
للمقاومة والجنجويد والقوات الديمقراطية للّدفاع 
ع����ن رواندا FDLR، وماي مرغ����ان، والعديد من 
الميليش����يات المس����لحة المحلية، بصي����د الفيلة، 
وأف����راس النهر بانتظام للحص����ول على العاج في 
جمهورية الكونغو الديمقراطية، وتش����ارك العديد 
من هذه الجماعات نفس����ها بصورٍة مباش����رة في 
التجارة غير المشروعة في الحيوانات البّرية، وقد 
ظهرت روابط بينها وبين انتهاكات خطيرة لحقوق 
اإلنسان، والتي تش����مل: القتل الجماعي، وتجنيد 
األطفال، والخطف والس����خرة، والّرق الجنس����ّي، 

والتخريب الجماعي، والتهجير.

)٣)   نيلمانور واآخرون، )))0))، مرجع �شابق، �ص8.
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وتصطاد هذه الجماعات المس����لحة الفيلة من 
خالل تنظي����م المواطنين المحليين، وتزويدهم بما 
يحتاجون لصيد الحيوانات، واألهّم أّن العاج سلعٌة 
متاح����ة للمقاتلين في المس����تويات الدنيا الذين ال 
يستطيعون االس����تفادة من أنظمة فرض الضرائب 
األكث����ر إدراراً للربح، والتي يس����يطر عليها زعماء 
الميليش����يات)))؛ مم����ا يقود إلى الق����ول: إّن حجم 
التجارة والّشحنات الفردية الكبيرة، والقيمة العالية 
لمنتجات الحيوانات البّرية، تشير إلى تورُّط واضح 
للجريمة المنظم����ة العابرة للحدود الوطنية، والتي 
����ر جزءاً كبيراً من الدخل الذي تجنيه جماعات  تُوفِّ
الميليش����يا في جمهورية الكونغ����و الديمقراطية، 
وغيرها من دول إفريقيا جنوب الصحراء الكبرى.

ومن المهّم اإلشارة إلى: أّن االتجار بالحيوانات 
البّرية وصلت قيمتها إلى 12 مليار جنيه إسترلينّي 
)قرابة 20 مليار دوالر( سنوّياً، انضمت إلى تجارة 
المخدرات واألس����لحة واالتجار بالبشر باعتبارها 

أحد أكبر مضاربات الجريمة في العالم.
هناك العديد من دول إفريقيا جنوب الصحراء 
الكب����رى التي أّثر االتجار بالحيوان����ات البّرية في 
أوضاعه����ا األمنية، منه����ا على س����بيل المثال ال 
الحصر: كينيا، فقد اتس����مت الفترة التي س����بقت 
إنش����اء خدم����ة الحي����اة البّرية الكيني����ة في عام 
1989م باالنتشار واسع النطاق، وانعدام األمن في 
المتنزهات، وعدم كفاءة إدارة الحياة البّرية، بسبب 
نقص الدعم للحفاظ عل����ى الحياة البّرية وإدارتها 
في كينيا، كما سمحت الحدود التي يسهل اختراقها 
بين كيني����ا والصومال بعصاب����ات صومالية عالية 
التنظيم ومدججة بالّس����الح لدخول كينيا واللجوء 
إلى المناطق المحمية على طول الحدود، من خالل 
العديد من المس����لحين الصوماليين الذين فقدوا 
الس����يطرة على مناطق نفوذهم يصي����دون الحياة 

)))  المرجع نف�شه، �ص)).

البّرية قبل العودة إلى س����احة المعركة، ويعود ذلك 
إلى الصيد غير المشروع واالتجار باألحياء البّرية، 
مما خلق تفاقم انعدام األمن والصراعات اإلقليمية 

والنزاعات بين الشعوب في المجتمع الكينّي))).
وف����ي نيجيريا؛ يت����ّم اس����تخدام التجارة غير 
المش����روعة في األحياء البّرية في تمويل جماعات 

إرهابية، بما فيها بوكو حرام.
»اتفاقية  انته����اكات  اس����تعراض  يش����ير  كما 
االتجار الدولي بأن����واع الحيوانات البّرية المهددة 
باالنق����راض« إل����ى التهريب الم����زدوج للببغاوات 

والمخدرات من كوت ديفوار إلى إسرائيل))).
وهناك العديد من دول إفريقيا جنوب الصحراء 
الكبرى التي تعاني من صراعاٍت بس����بب عائدات 
االتج����ار بالحيوانات البّرية، والتي تش����مل: مالي 
وجمهورية إفريقيا الوسطى، والسودان والصومال؛ 
حي����ث إّن التقدي����رات المتحفظة تش����ير إلى أّن 
الميليشيات والجماعة اإلرهابية في تلك المناطق؛ 
قد تكس����ب 111-289 مليون دوالر أمريكّي سنوّياً 

من خالل مشاركتها في تجارٍة غير مشروعة))).
وقد أدى ه����ذا الصيد الجائر، في هذه الدول 
اآلنفة الذكر، إلى تطوير أسلحة الصيد وأساليبها؛ 
راعات  مم����ا زاد من تفجر الح����روب األهلية والصِّ
بي����ن الش����عوب في المجتم����ع الواح����د، وبالّتالي 
خل����ق التحّديات التي حال����ت دون تحقيق التنمية 

المستدامة في تلك الدول.

 Le Magazine des Nations Unies, (2014), La   (((
 lutte contre le commerce des espèces sauvages
au Kenya, N˚ )4(: https://unchronicle,un,org/
fr/article/la-lutte-contre-le-commerce-des-esp-

  ces-sauvages-au-kenya-0

 Kievit, P, (1998), “The worldwide illegal   (٣(
 trade in endangered species of wild flora and
 fauna”,  Netherlands, National Police Agency,
 Environmental Crime Unit, August, cited in

.Soyland, “Criminal organizations”, p, 29

)))  نيلمانور واآخرون، )))0))، مرجع �شابق، �ص8.
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ج - �الأثر �لبيئي:
يش����ير تقييم برنام����ج األمم المتح����دة للبيئة 
)2014م( إل����ى أّن االتجار بالحيوانات البّرية يحرم 
االقتصاديات النامية من ملي����ارات الدوالرات من 
العوائ����د المفق����ودة بالم����وارد الطبيعية، وفرص 
التنمي����ة الضائعة، ويمثِّل عائقاً أمام تحقيق كلٍّ من 
سالمة البيئة والتنمية المستدامة في دول إفريقيا، 
وهذا ما تعكسه العديد من القرارات التي تتخذها 
اتفاقية التجارة الدولية بأن����واع الحيوانات البّرية 

المهددة باالنقراض))).
����ع الحضرّي،  ومع األنماط الحالية في التوسُّ
كان، والتي تبلغ 1,1 مليار  عة في السُّ يادة الُمتوقاَّ والزِّ
نسمٍة إضافية في إفريقيا جنوب الصحراء الكبرى 
بحلول عام 2050م، فإنه من المنتظر أّن يتضاعف 
الطلب على االتج����ار غير القانون����ّي بالحيوانات 
البّري����ة)))؛ مما يُعّد تهديداً كبي����راً لكلٍّ من البيئة 
والتنمية المس����تدامة، وينعكس ه����ذا على العديد 
من القرارات الصادرة عن اتفاقية التجارة الدولية 
بأنواع الحيوانات البّرية المهددة باالنقراض، وعن 
لجنة منع الجريم����ة والعدالة الجنائية، واإلنتربول 
ومجل����س األمن، والتي تش����مل ما صدر بش����أن 

الصومال وجمهورية الكونغو الديمقراطية.
ويشير برنامج األمم المتحدة للبيئة عن خطورة 
عملي����ة االتجار في الحيوان����ات البّرية؛ من خالل 
ح فداحة الجريمة التي تتعرض لها  إحصائية تُوضِّ
األنظمة البيئية في ال����دول اإلفريقية، حيث تفقد 
ال����دول اإلفريقية ضعفي قيمة المس����اعدات التي 
تحصل عليها بس����بب َفْقد الغابات واألنواع البّرية، 
وتزداد قيمة التجارة في األنواع البّرية بمقدار 20 

مليار دوالر سنوّياً))).

)))  المرجع نف�شه، �ص).

)))  المرجع نف�شه، �ص8.

الآتي،  الموقع  من  �شابق،  مرجع   ،)(0(7( مر�شي،  اأحمد    (٣(

وتُعّد إفريقيا نقط����ة الّصفر في هذه »الحرب 
البّرية« التي يخس����رها دعاة حماية البيئة، في ظّل 
تزاي����د ذبح الحيوانات على نط����اٍق صناعي لتلبية 
الطل����ب المطرد عل����ى القرن والعاج ف����ي البلدان 

اآلسيوية حديثة العهد بالغنى))).
ظاهرة  م��ن  للحد  تو�سيات  راب��ع��ًا: 

االتجار بالحيوانات البّرية:
في إطار الس����عي الحثيث لمكافحة االستغالل 
الجائر واإلساءة المستمرة ألنواع الحيوانات البّرية، 
من خالل التجارة غير المشروعة والتهريب، ينبغي 
تكثيف جهود منطقة دول إفريقيا جنوب الصحراء 
الكب����رى للتصّدي لتحّديات الحف����اظ على موارد 
التنوُّع البيولوجّي الحيوان����ّي، ويعمل برنامج األمم 
المتحدة اإلنمائ����ّي على إطالق مب����ادراٍت لوقف 
االتجار غير المش����روع ف����ي الحيوانات البّرية في 
آسيا وإفريقيا، من خالل التركيز على إنفاذ القانون 
واللوائح، وإشراك القطاع الخاّص، وتعزيز التعاون 

بين الحكومات داخل وعبر المنطقتَيْن.
�التج���ار  مو�جه���ة  يمك���ن  �ل�س���ياق،  ه���ذ�  وف���ق 

بالحيو�نات �لبّرية من خالل ما ياأتي:
1- تعزيز حكوم����ات إفريقيا جنوب الصحراء 
الكبرى للتعاون الدولي في مجال إنفاذ القوانين، مثل: 
االتحاد الدولي لمكافحة الجريمة ضّد الحيوانات 
البّرية، والذي يشمل اتفاقية التجارة الدولية بأنواع 
الحيوان����ات البّرية المهددة باالنق����راض، ومكتب 
األمم المتحدة المعني بالمخدرات والجريمة، ومن 
جهوده: إصداره في منتصف عام 2014م »البرنامج 
العالمي لمكافحة الجريمة المتعلقة باألحياء البّرية 
والنباتات«، وهي مبادرة شاملة مدتها أربع سنوات 

تحريرًا في: 7)/7/8)0)م:
 http://www،sis،gov،eg/Story/134732?lang=ar 

تحريرًا  الآت����ي،  ال��م��وق��ع  م��ن   ،)(0((( �شميث،  ديفيد    (((
http://www،noonpost،org/ ))/7/8)0)م:  ف��ي: 

 content/5961
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لبناء قدرة الحكومات فيم����ا يتعلق بمنع ومكافحة 
هذه الجرائم على المس����تويات اإلقليمية والوطنية 
والمحلية، ومن أجل زيادة الوعي لتقليل الطلب على 

األحياء البّرية والنباتات. 
2- لم يعد االتجار غي����ر القانونّي بالحيوانات 
البّرية قضية ناشئة، فقد تّم اإلقرار بمدى وطبيعة 
التحّدي ف����ي القرارات التي اتُّخ����ذت في اتفاقية 
التجارة الدولية بأن����واع الحيوانات البّرية المهددة 
باالنق����راض CITES، والمجل����س االقتص����ادي 
واالجتماع����ي ECOSOC، ومجلس األمن التابع 
لألمم المتح����دة، واإلنتربول ومنظم����ة الجمارك 
العالمي����ة وغيرها، بما في ذلك على المس����تويات 

الوطنية.
كما تناولت المؤتمرات السياسية عالية المستوى 
هذا الموضوع، ومن أبرزها تلك التي ُعقدت مؤخراً 
في بتس����وانا وباريس )ديسمبر2013م(، وفي لندن 
)فبراير2014م(، وفي دار الس����الم )مايو2014م(، 
ولكن ال تزال االس����تجابات م����ن ناحية األثر على 
أرض الواق����ع ال تواك����ب م����دى وتط����وُّر التهديد 
للحيوان����ات البّرية، باإلضافة إل����ى عدم مواكبتها 
بصورٍة متزايدة ألهداف التنمي����ة)))، فيتطلب من 
حكوم����ات منطقة إفريقيا جنوب الصحراء الكبرى 
إيج����اد آلياٍت لمواجه����ة االتجار غير المش����روع 
قبل عام 2030م وفق أه����داف االتحاد اإلفريقّي، 
وتحقيق التعاون المشترك لدعم تنفيذ استراتيجيٍة 
إفريقية مش����تركة لمكافحة االتجار غير المشروع 
في الحيوان����ات البّرية من خ����الل موقٍف إفريقيٍّ 
قوي، ورؤية مش����تركة للبل����دان اإلفريقية لتحقيق 

استدامة الموارد الطبيعية.
الموّحدة  اإلفريقية  االس����تراتيجية  تفعيل   -3
لمكافح����ة االتجار غي����ر المش����روع بالحيوانات 
والنبات����ات البّرية، الت����ي اعتُمدت ف����ي المؤتمر 

)))  نيلمانور واآخرون، )))0))، مرجع �شابق، �ص).

الوزاري اإلفريقي حول البيئ����ة في القاهرة يوَمي 
18 و 19 أبريل 2016م للدورة الخاّصة السادس����ة 
تحت موضوع »األجندة 2030«، وهدفت إلى حظر 
االتجار غير المشروع في الحيوانات البّرية، والحّد 
منه، والقضاء عليه ف����ي نهاية المطاف من خالل 
اس����تجابٍة منّس����قة من جميع البلدان، وقد شّدد 
ية مكافحة االتجار  العديد من الممّثلي����ن على أهمِّ
غير المشروع في األحياء البّرية من خالل التعاون 
لطات الوطنية،  والتآزر الدولياَّيْن اللَذيْن يشمالن السُّ
واالتحاد اإلفريق����ي، ومنظمات األم����م المتحدة، 
والكيانات األخرى، باإلضافة إلى بذل جهوٍد خاّصة 
إلشراك البلدان المجاورة في تخفيف االتجار غير 

المشروع بالحيوانات البّرية))).
4- عم����ل حكوم����ات دول المنطق����ة بقرارات 
اليونس����كو، ومنها القرار رقم 314/69 الذي تحثُّ 
فيه الجمعية العامة لألمم المتحدة الدول األعضاء 
على التصّدي لالتجار غير المش����روع بالحيوانات 
البّرية، حيث تُرّكز اليونس����كو تركيزاً شديداً على 
بناء القدرات، ودعم ُس����بل العيش البديلة، وتلتزم 
بالّس����عي إلى اإلبقاء على الق����ردة العليا، وصون 
موائله����ا عن طريق مواصلة االضطالع بمش����روع 
بقاء الق����ردة العليا بالتعاون مع ش����ركاء المنظمة 
البال����غ عددهم مائة وش����ريَكيْن، وكذلك مع جميع 
األطراف المعنية المش����اركة في مكافحة االتجار 
غير المش����روع بأنواع الكائنات الحّية األكثر ُقرباً 
إلى اإلنس����ان، كما تسعى اليونس����كو في إفريقيا، 
عن طريق بعض المش����روعات الخاّصة بالمحيط 
الحيوّي لمكافحة الصيد غير المشروع في إفريقيا 
الذي تدعم����ه الحكومة األلماني����ة، إلى التصدي 
لمخاط����ر لجوء الناس إلى الصيد غير المش����روع 

تقرير   ،((0((( البيئة،  حول  الإفريقي  ال��وزاري  الموؤتمر    (((
عن الدورة الخا�شة ال�شاد�شة للموؤتمر الوزاري الإفريقي حول 
للفترة: ))- القاهرة-  البيئة تحت مو�شوع الأجندة 0٣0)، 

٩) اأبريل ))0)، �ص).
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طلباً للّرزق))).
5- إنش����اء حكوم����ات دول إفريقي����ا جن����وب 
الصحراء الكبرى هياكل أكثر فعالية لتقديم الدعم 
المناس����ب إلى الش����رطة، والجمارك والمالحقة 
القضائية، ووضع االس����تراتيجيات التي تفّرق في 
التعام����ل م����ع التهريب غير المش����روع للحيوانات 
البّرية على مدار سلسة القيمة ذات الصلة )بلدان 

المصدر والمرور والوجهة(.
6- االستثمار في بناء القدرات والدعم الّتقنّي 
لوكاالت البيئ����ة والحياة البّرية؛ مما يس����اعد في 
اكتشاف مجاالت تهريب الحيوانات، وإنقاذ القوانين 
الوطني����ة لتمكينها من توفي����ر المزيد من الحماية 
للتجمعات الرئيسة من الّسالالت البديعة المهددة 
باالنقراض من خالل الّصيد غير المشروع، وتشمل 
على س����بيل المثال ال الحصر وحيد القرن والّنمور 
والفي����ل اإلفريق����ي، بوصفها اس����تجابًة ضرورية 
لحماية هذه الّس����الالت من الّصيد غير المشروع، 
دة لتقوية حماية  جنباً إلى جنب مع الجهود المتجدِّ

الموائل وإدارتها.
7- تش���جيع حكومات دول جنوب الصحراء 
الكب���رى على وض���ع وتنفيذ سياس���ات وطنية 
أش���مل، تنّص على عقوباٍت أشّد قسوة، وتتصل 
بهذا أهّمية اس���تخدام تدابير أخرى وُضعت في 
س���ياق مكافحة الجريمة المنظم���ة، ويمكن أن 
يكون اس���تخدام القوانين واإلجراءات المتعلّقة 
باالس���تيالء على الموج���ودات ومصادرتها أداًة 
فّعال���ة في تخفيض األرباح الناتجة عن االتجار، 
وكذلك العمليات السّرية والمراقبة اإللكترونية؛ 

بوكوفا  اإيرينا  ال�شيدة/  لليون�شكو  العامة  المديرة  ر�شالة    (((
 ،((0((( ))0)م،  يونيو   ( للبيئة  العالمي  اليوم  بمنا�شبة 

مرجع �شابق، من الموقع الآتي، تحريرًا في 7/٩/٩)0)م:
unesco/events/prizes-and-celebrations/  
ce lebra t ions / in te rnat iona l -days /wor ld -

 /environment-day-2016

يمكن أيضاً أن تُحّسن عمليات الشرطة الموجهة 
باالس���تخبارات، ومن أفضل الممارس���ات التي 
يمكن تطبيقها اس���تخدام فرق العمل، وبخاّصٍة 
ص���ات، المؤلفة بتفويٍض لتركيز  متعّددة التخصُّ
االهتمام على مش���كلة وحيدة، أو على مجموعة 
أهداف، والعمليات المكّرسة ألنواٍع معينة، مثل: 
الزواحف والطي���ور، ويمك���ن أن تخدم غرضاً 
إضافّي���اً يتمّث���ل في رفع مس���توى الوعي فيما 
يخّص االتجار غير المش���روع، وكش���ف نطاقه 

وأساليبه))).
8- تنس����يق جهود إصدار التشريعات واللوائح 
البيئي����ة، وتخفيف حّدة الفق����ر، ودعم التنمية، مع 
االس����تجابة من قطاع اإلنق����اذ، للحّد من الجريمة 
البيئية، كجزٍء من نهٍج ش����امل يسعى إلى مجابهة 
التهديد الشديد لكلٍّ من البيئة والتنمية المستدامة، 

الذي يُسّببه استمرار الجريمة البيئّية))).
9- الّس����عي إلى تب����ادل المعلومات بين جميع 
أصحاب المصلحة، مثل: المجتمع المدني والقطاع 
الخاّص، والشعوب األصلية، والحكومات، مع األخذ 
بعي����ن االعتبار العمل على االرتق����اء بالوعي العاّم 
بأوض����اع الحيوانات البّرية المه����ددة باالنقراض، 
واالجتماعية  االقتصادي����ة  التنمي����ة  عل����ى  وأثره 
والثقافية في البل����د، ويمكن تعزيز ذلك من خالل 
اس����تحداث منهجيٍة جديدة مش����تركة تتعامل مع 

وسائل التواصل االجتماعي بهذا الشأن.
10- إقام����ة المزيد م����ن المحميات الطبيعية 
الت����ي تُمّثل النُّظ����م البيئية المختلف����ة والمالئمة 
لحماية الحيوانات البّرية في دول جنوب الصحراء 

الثانية،  ال��دورة  الجنائية–  والعدالة  الجريمة  منع  لجنة    (((
الم�شروع  غير  التجار  تقرير  00٣)م،  مايو   ((-(٣ فيينا 
للحماية  الخا�شعة  البرية  وال��ح��ي��وان��ات  النباتات  ب��اأن��واع 
م�شروعة،  غير  بو�شائل  الجينية  ال��م��وارد  على  والح�شول 

المجل�ص القت�شادي والجتماعي لالأمم المتحدة، �ص8).

)٣)  نيلمانور واآخرون، )))0))، مرجع �شابق، �ص)).
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الكبرى، بحيث تصل على األقّل إلى نسبة 25% من 
مساحات كّل دولٍة في المنطقة، مع اقتراح تشكيل 
لجنة عليا أو مجلس أعلى للتنس����يق بين الجهات 
ذات العالق����ة في مجال الحماي����ة والحفاظ على 
الحيوان����ات البّرية في كّل دولٍة م����ن دول إفريقيا 

جنوب الصحراء الكبرى.
11- اهتمام الجهات الرسمية المعنية بالتعليم 
بموضوع����ات الوع����ي البيئي وأهمي����ة الحيوانات 
البّرية في دول إفريقي����ا جنوب الصحراء الكبرى، 
وإدخال موضوعات حماي����ة الحيوانات البّرية في 
المناهج الدراس����ية في الجامعات والمعاهد العليا 
والمتوسطة، وإنشاء أقسام متخّصصة في الكلّيات 
والجامع����ات تهتم بموضوع����ات حماية الحيوانات 
البّري����ة وإدارتها، إلى جانب تعزي����ز البحوث التي 
تجرى حول االتج����ار بالحيوانات البّرية وأثره على 

التنمية المستدامة للمنطقة.
12- رسم الّسياسات الوطنية الخاّصة بحماية 
الحيوان����ات البّرية م����ن الصيد واالتج����ار فيها؛ 
رة عن  اس����تناداً إلى المعلومات والدراسات المتوفِّ
الحالة الراهنة ألنواع الحيوان����ات البّرية المهددة 
ع ما ستؤول إليه حالة األنواع بناًء  باالنقراض، وتوقُّ
على المخاطر والتهدي����دات الموجودة أو المتوقع 
حدوثه����ا نتيجة نش����اطات التنمية ق����رب الموائل 
ياس����ات  الطبيعي����ة لتلك األنواع، ولتنفيذ هذه السِّ
يلزم وجود تشريعات واضحة وقابلة للتطبيق، ومن 
الممكن تحديثها وتطويره����ا بناًء على المراجعات 
المس����تمرة لحالة األنواع البّرية التي تتمخض عن 
المس����وحات البيئي����ة، لضمان اس����تثمار الثروات 
الطبيعية لمنطقة إفريقيا جنوب الصحراء الكبرى 
اس����تثماراً مس����تداماً، والحفاظ عليه����ا لألجيال 

القادمة.
13- تعزي����ز ق����درات المؤسس����ات القائمة 
في إفريقيا جنوب الصحراء الكبرى، والش����عوب 
األصلي����ة والمجتمعات المحلي����ة المتضررة من 

االستغالل غير المشروع والتجارة غير المشروعة 
ف����ي الحيوان����ات البّرية. وتس����جيل واس����تيعاب 
ونش����ر األدوات التحليلية، واألدوات التي يقّدمها 
االتحاد الدولي لمكافحة الجريمة البّرية، من ِقَبل 
الحكومات الوطنية، والت����ي ُوضعت بهدف تعزيز 
القدرة الوطني����ة للمؤسس����ات المعنية بمكافحة 
األعمال غير المش����روعة والتجارة في الحيوانات 

البّرية. 
14- ف����رض حكوم����ات دول إفريقي����ا جنوب 
الصحراء الكبرى مراقبًة على األس����واق المحلية، 
ورصدها من ِقبَل موظفي س����لطة ج����ودة البيئة، 
وبالتعاون مع وزارة الزراعة، لمنع االتجار في أنواع 
الحي����اة البّرية على مدار العام؛ مما س����يؤّدي إلى 
نقٍص كبير في أعداد الحيوانات البّرية في السوق 

المحلية.
وفي الختام:

إّن مش���كلة انقراض العديد من الحيوانات 
البّرية هي مش���كلة عالمية بحس���ب التقديرات 
العالمي���ة؛ وإن كان لل���دول اإلفريقية النصيب 
األكبر، وم���ن أهّم المخاطر الت���ي تتعّرض لها 
الحيوان���ات المعّرضة لالنق���راض هي االتجار 
بها، وتتضمن اآلث���ار الناجمة عن ذلك االتجار: 
اآلث���ار البيئية واالجتماعي���ة واالقتصادية، كما 
ل االتجار بالحيوانات البّري���ة عائقاً أمام  يش���كِّ
التنمي���ة المس���تدامة؛ مما ينط���وي على مزيٍج 
معّقد م���ن َضع���ف اإلدارة البيئي���ة، والتجارة 
غير الخاضع���ة للتنظيم، والثغ���رات القانونية، 
وأنظمة الغس���يل التي تُستخدم للقيام بالجريمة 
عب���ر الوطنية الخطيرة، وتقويٍض للمؤسس���ات 
الحكومية، والتجارة المشروعة؛ مما يفرض على 
الدول اإلفريقية وضع االس���تراتيجية المناسبة 
لحماية الحيوانات البّرية، وبخاّصٍة المهّدد منها 
باالنق���راض، من خالل قواني���ن تنظيم الصيد، 

ووقف المتاجرة بها ¶
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األمثال الشعبية االجتماعية لدى قبيلة 
الخزام العربية في نيجيريا مصادرها وداللتها

د. محمد مبروك �سريف
�لمحا�س�ر بق�س�م �للغ�ة �لعربية و�لتربي�ة/ كلية عم�ر �سليمان 

للتربية– غ�سو�/ ولية يوبي -  نيجيريا

ة �لأمثال، م�ع �إخ�ساعها للدر��سة، وبيان  وبخا�سّ

عالق�ة �لأمثال بالمجتم�ع، وعالقته�ا بغيرها من 

�لأمث�ال �لعربية �لأخرى، و�لتع�رف على �أنماط 

�لأمث�ال �لخز�مية، ثم �لتعرف على مدى تم�سك 

�لمجتمع �لخز�م�ي بِقَيمها �لمنبثق�ة من عاد�تها 

وتقاليدها.

ل كثيٌر  �لمثقفي�ن،  حت�ى  �لنا��س،  م�ن 

يهتم�ون بدر��سة تر�ثهم �ل�سعبي، 

�لأمر �لذي يوؤدي ل�سياع كثيٍر من تر�ث �لقبائل، 

وم�ن ذلك: �لتر�ث �لأدبي �ل�سعبي، بناًء على هذ� 

ر�أي�ُت �أّن �لت�ر�ث �ل�سعب�ي ل�دى قبيل�ة �لخز�م 

ف�ي نيجيري�ا بحاج�ٍة �إل�ى �لجم�ع و�لتوثيق، 
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ولهذه الدراس���ة أهميٌة تتمث���ل في: التعريف 
بقبيلة خزام النيجيرية، وأمثالها الش���عبية، وبيان 
دالالته���ا اللغوي���ة واالجتماعية، وتوثي���ق التراث 
الخزامي فيما يتعلق باألمثال، كما أّن فيه االستفادة 
من األمثال باستنتاج العديد من القيم االجتماعية 

وتوظيفها في تنمية الحياة االجتماعية وترقيتها.
مدخل اإلى االأمثال:

يُعّد الَمثَل من الفنون التي تش����ترك فيها كّل 
الثقافات واللغات من����ذ القدم، وال تخلو منها لغٌة 
من اللغات؛ لما تجّسده من طابع إنساني ملموس، 
وعند البحث في األصل الس����امي للكلمة تبّين أّن 
المعنى العام لها يتضّمن معنى »المماثلة«، ومعنى 
»العرض في صورة حس����ية«)))، كم����ا أّن الكلمة 
جاءت للداللة على الحكم والسيادة، ويذهب عبد 
المجيد عابدين إلى أّن معنى المش����ابهة لم يكن 
المعنى األصل����ي للمادة اللغوي����ة)))، بينما يعتقد 
بة عن اللغة  المستشرق بلوخ أّن »الَمثَل« كلمة معراَّ
اآلرامية))). وتوضيحاً لهذه اإلشكالية يرى الباحث 
تتب����ع بعض المعجمات العربية وإيراد معاني كلمة 

»الَمثَل« بشروحها المتعددة.
تعريف �لمثل في �للغة:

ورد في لس����ان العرب: )الَمثَُل: الشيءُ الذي 
يُضَرب لش����يٍء مثاًل فيُجعل ِمثْلَه. وفي الصحاح: 
ما يُْضَرب به من األَمث����ال. قال الجوهري: وَمثَُل 
الشيء أَيضاً: صفته... ويُقال: َمثَُل زيد مثَُل فالن، 
ِإنم����ا الَمثَل َمْأخوٌذ من الِمث����ال والَحْذِو، والصفُة 
تَْحِلي����ٌة ونَعٌت... وقد يكون الَمثَ����ُل بمعنى الِعبْرِة؛ 
ومنه قوله عز وج����ل: }َفَجَعلْنَاُهْم َس����لَفاً َوَمثاًَل 

د.  ترجمة:  القديمة،  العربية  الأم��ث��ال  زلهايم،  رودل��ي��ف    (((
الر�شالة،  موؤ�ش�شة  )ب��ي��روت:  ط:)،  ال��ت��واب،  عبد  رم�شان 

)0))ه�-)٩8)م)، �ص )))-))).

)))  عابدين عبد المجيد، الأمثال في النثر العربي القديم مع 
الجامعية،  المعرفة  دار  )الإ�شكندرية:  بنظائرها،  مقارنتها 

٩8٩)م)، ))-8)).

�شابق،  مرجع  القديمة،  العربية  الأمثال  زلهايم،  رودليف    (٣(
�ص)) مع الحا�شية.

����لَِف: أَّنا  ِلْلِخِريَن{ ]الزخرف: 56[، فمعنى الساَّ
مي����ن يَتاَِّعُظ بهم الغاِبُرون... ويكون  جعلناهم متقدِّ
الَمثَ����ُل بمعنى اآليِة؛ ق����ال الله عز وجل في صفة 
عيس����ى- على نبين����ا وعليه الصالة والس����الم-: 
}َوَجَعلْنَاهُ َمثاًَل لَِّبِني ِإْس����َراِئيَل{ ]الزخرف: 59[، 
ِته... والِمثاُل: المقداُر، وهو  أَي: آيًة تدلُّ على نُبُواَّ
����بْه، والمثل: ما ُجعل ِمث����ااًل، أَي: مقداراً  من الشِّ

لغيره يُْحَذى عليه، والجمع الُمثُل())).
تعريف �لَمَثل في �ال�سطالح:

هن����اك عّدة تعريفات للمثل، حاول بها العلماء 
الدارس����ون تقريب المفه����وم وتوضيح الغموض، 

وسيكتفي الباحث بما يأتي:
جاء في المفصل: )جمل رصينة ُجمعت فيها 
تج����ارب األمم، واجتمع فيها إيجاز اللفظ وإصابة 

المعنى وحسن التشبيه())).
وقال الزي����ات: )جملة مقنعة م����ن القول، أو 
مرس����لة بذاتها، تُنقل عّمن وردت فيه إلى مشابهٍة 

بدون تغيير())). 
أما في الوس����يط؛ فقد جاء الَمثَل بمعنى أنه: 
)قوٌل محكي س����ائر، يُقصد به تشبيه حال الذي 

ُحكي فيه بحال الذي ِقيل ألجله())).
ومن خالل هذه التعريفات؛ يتبين لنا أّن للَمثَل 
عناصر، هي: رصانة األس����لوب، وقيام المثل على 
تجرب����ة، واتصاله باإليجاز، م����ع إصابته للمعنى 
المراد، واحتواؤه على تشبيه جميل. وكذالك نرى 
ابن قيم الجوزية في مقدمة كتابه )أمثال القرآن( 
يرى بأّن الَمثَل هو: )تشبيُه شيٍء بشٍيء في حكمه، 

)))  ابن منظور، ل�شان العرب، )٣)/ ))).

الأدب  تاريخ  في  المف�شل  واآخ���رون،  الإ�شكندري  اأحمد    (((
بدون  بم�شر،  العمومية  المعارف  وزارة  )طبعة  العربي، 

تاريخ)، ج)/ �ص٩0.

نه�شة  )دار  العربي،  الأدب  تاريخ  الزيات،  ح�شن  اأحمد    (((
م�شر للطبع والن�شر، ط)))، �ص).

الأدب  في  الو�شيط  عناني،  وم�شطفى  الإ�شكندري  اأحمد    (7(
ط٣،  بم�شر،  ال��رح��م��ان��ي��ة  )المطبعة  وت��اري��خ��ه،  ال��ع��رب��ي 

٣)٩)م)، �ص).
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وتقريب المحس����وس، أو أحد المحسوَس����يْن من 
اآلخر، واعتبار أحدهما باآلخر())). 

وتج����د ابن قيم الجوزية يصفه����ا بأنها تأتي: 
)لتقري����ب المراد، وتفهيم المعن����ى، وإيصاله إلى 
ذهن الس����امع، وإحضاره في نفسه بصورة المثال 
الذي ُمّث����ل به، فإنه قد يكون أق����رب إلى تعّقله، 
وفهمه، وضبطه، واس����تحضاره له باس����تحضار 

نظيره... وهي خاّصة العقل، ولُّبه، وثمرته(.
ويقول عنها القلقشندي: )إّن المثل له مقدماٌت 
وأس����باب قد ُعرفت، وصارت مشهورًة بين الناس 
معلومة عنده����م... ولّما كان����ت األمثال كالرموز 
واإلش����ارة، التي يُلّوح بها عل����ى المعاني تلويحاً، 

صارت من أوجز الكالم وأكثره اختصاراً())).
والمالحظة: أّن ه����ذه التعريفات كلها تفصح 
عن الس����مات المتعلقة باألمثال، وما تمتاز به من 

أثرها الكبير في حياة األمم ولغتهم معاً.
ومهم����ا يكن األمر؛ فإّن الباحث يرى بناًء على 
هذه التعريفات أّن المثل: قوٌل مأثور موَجز، محكم 
الشكل، وحامل المضمون، يُضَرب لحادٍث مماثل 
دون أدنى تغيير وال تحريف، والهدف منه توضيح 

األمر، وحسن إيصاله إلى عقول المتلقين.
اأواًل: �ُسوا عرب، وقبيلة )بني مخزوم(:
كّل العرب الذين يعيش����ون في أرض برنو في 
أّي قبيلٍة كانوا يُطلقون عليهم اسم )شوا-عرب(، 
ه����ذه الكلمة لها دالالتها وتعريفاتها المتعددة، مع 
االختالف الشديد بين آراء العلماء والدارسين في 
أصلها، فمنها ما ذكره الدكتور مؤنس في معرض 
كالمه عن انتش����ار اإلسالم في منطقة كانم-برنو 
وجماعات م����ن البرابرة المهاجرة والس����ودانّيين 
المتحّمس����ين، فقال: »ومهاجرة العرب مثل عرب 

)))  ابن القيم، اأمثال القراآن، تحقيق: د. نا�شر �شعد الر�شيد، 
)0))ه����/)٩8)م)،  ط:)،  ال�شفا،  مطابع  المكرمة:  )مكة 

�ص7).

تحقيق:  الإن�شا،  �شناعة  في  الأع�شى  �شبح  القلق�شندي،    (((
العلمية،  الكتب  دار  )بيروت:  الدين،  �شم�ص  ح�شين  محمد 

07))ه�/ ٩87)م)، ج)/ �ص )))٣-7)٣).

اوّيِة- نسبة إلى الشاة- منهم؛  ����وا؛ تعريف للشاَّ الشُّ
رعاة الشياه واألغنام«))).

وهناك مصدٌر آخر يقول: إّن كلمة )ُشَوا( اسٌم 
لمملكٍة ما، كانت في الحبش����ة في القرن الثالث 
الهجري بعد تدفق العرب المهاجرة إليها، وُوجدت 
س����بع إمارات أخرى من أبناء الع����رب المهاجرة 
إليه����ا، وكانت من ضم����ن هذه اإلم����ارات إمارة 
)ُشَوا( اإلس����المية، ومؤسسها هشام المخزومي، 

وحدودها وصلت إلى مملكة كانم))). 
ونكتفي ببعض ما أورده الشيخ إبراهيم صالح 
الحسيني في كتابه: )تاريخ اإلسالم وحياة العرب 
ف����ي إمبراطورية كان����م برنو( ع����ن مدلول كلمة 

»الشوا«، فمما ذكره من معاني الكلمة:
المعنى األول:  »جميل« بلغة الكانوري، أطلقها 
على الع����رب س����لطان برنو حين دخل����وا البالد 
في عهده. والثاني: »قليل«، أو »ُش����َوّي« بالعربية 
الدارجة، وهي إجابة هؤالء العرب للسلطان عند 

سؤاله عن العدد الوافد إلى بالده.
أم����ا الموج����ة العربية الكبي����رة، التي جعلت 
المنطقة ذات طابع عربي إس������المي، فهي التي 
حدثت في الق����رن الثامن الهج����ري، بعد قضاء 
المماليك على ممالك النوبة المس����يحية الثالث، 
وتمثلت بهجرة قب���ائل ربيع�ة وجهينة وق���ريش، 
ثم دخولهم بقوة إلى منطقة السودان جنوب النوبة، 

واالمتداد غرباً حتى قبائل النيجر))). 
- قبيلة »بنو مخزوم«؛ نبذة تاريخية وجيزة: 

»بني مخ����زوم« )أخوال عمر ب����ن الخطاب( 
قبيلة عربية قرشية عريقة من ذرية إسماعيل بن 
إبراهيم عليهما الس����الم، تنتسب إلى: مخزوم بن 

رجب  الأول��ى،  )ال�شنة  الفاتح،  الإ�شالم  موؤن�ص،  ح�شين  د.    (٣(
)0))ه�، العدد الرابع، المطبوعة رابطة العالم الإ�شالمي)، 

�ص8)).

وحياة  الإ�شالم  تاريخ  الح�شيني،  �شالح  اإبراهيم  ال�شيخ/    (((
العرب في اإمبراطورية كانم برنو، )مكتبة القا�س �شريف كنو 

)٣٩)ه�)، �ص٩.

)))  المرجع ال�شابق، �ص0).
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يق�ظ�ة ب����ن م�رة بن كعب بن ل����ؤي بن غالب بن 
فهر بن مالك بن قري����ش. وأّم مخزوم هي: نتيلة 
بن����ت هزان بن صباح بن عتي����ك بن أنس بن زيد 
ب����ن عامر بن ربيعة)))، ويُ����روى في الحديث: )أنا 
ابن الفواطم()))، والفواطم من جّدات رس����ول الله 
صلى الله عليه وسلم، ومنهّن: )فاطمة بنت عمرو 

المخزومي( والدة عبدلله بن عبدالمطلب.
- �لهجرة في �ل�سرق �الإفريقي:

كان الشرق اإلفريقي، بحكم قربه من الجزيرة 
ل األراضي اإلفريقي����ة في احتضان  العربي����ة، أواَّ
الهجرات اإلس����المية األولى، وفي تتابُع العالقات 
االجتماعية بين العرب وبين شعوب شرق إفريقيا، 
ومن تلك الهجرات: هجرة بني مخزوم القرشيِّين 
إلى الحبش����ة، كانت تلك الهجرة في عهد الخليفة 
الراش����د عمر بن الخطاب رضي الله عنه، وعلى 
رأسها هجرة وّد بن هشام المخزومي، وقيل إنهم 
نوا فيما بعد مملكة إس����المية بأرض الحبشة  كواَّ
سنة 283ه))). هاجر كذلك جماعة من المسلمين 
إلى الساحل الشرقي من إفريقيا، فراراً من بطش 
الحجاج بن يوس����ف الثقفي سنة 65ه�، وكان لها 
دورها في إنش����اء المراكز التجارية على الساحل 

اإلفريقي))). 
وبالجمل����ة؛ ف����إّن المقام يضيق بس����رد تلك 
الهج����رات الكثيرة إل����ى مناطق ش����رق إفريقيا، 
س����واء الهجرات الجماعية، مث����ل هجرات الهنود 
المس����لمين، والهجرات الش����يرازية، أو الهجرات 
ال في تش����كيل  الفردي����ة، مم����ا كان له األثر الفعاَّ
حضارة مناطق شرق إفريقيا ونسيجها االجتماعي 
يني، حتى أصبح من المس����تحيل فصل تلك  والدِّ

http://  :انظر: نادي العرب: الأربعاء- 8) مار�ص 8)0)م  (((
nadialarab.com/?page_id=98

)))   مخت�شر تاريخ دم�شق، ))/8٩)).

)٣)  د. محمد بن عبد اهلل النقيرة، انت�شار الإ�شالم في �شرقي 
المريخ،  دار  )ال��ري��ا���ص:  ل��ه،  ال��غ��رب  ومناه�شة  اإفريقيا 

)٩8)م)، �ص00).

)))  المرجع ال�شابق، �ص00).

المعالم الحضارية لش����عوب ش����رق إفريقيا عن 
اإلسالم))). 

- �مت���د�د �لقبيل���ة و�أماك���ن �نت�س���ارها في وقتنا 
�لحا�سر:

إّن وجود بحيرة تش����اد بمياهه����ا العذبة في 
منطقة تشاد جعلها منذ قديم الزمان موضع جذٍب 
ش����ديد للهجرات القبلَية، والت����ي كان من ضمنها 
هجرات القبائل العربية، حيث س����كن العرب فيها 
لقروٍن طويلة، فتعاقبت الهجرات نحو بحيرة كوار/ 
تشاد على وجه الخصوص لموقعها االستراتيجي 
في قلب القارة اإلفريقية، إال أّن الهجرات العربية 
إلى المنطقة، والتي حدثت بعد اإلس����الم، كانت 
هي األكث����ر تأثيراً، وهي الت����ي صبغت المنطقة 
بطابعه����ا الخ����اص، فقد بدأت القبائ����ل العربية 
تنحدر من الجزيرة العربية متجهًة صوب إفريقيا 
من����ذ النصف الثاني من القرن األول الهجري بعد 

فتح مصر))).
وهناك أسباٌب عديدة س����اهمت في تحريك 
هذه الهجرات، الت����ي كانت تحمل معها حضارتها 
وثقافتها ولغتها، فمنها ما كان سياسّياً، كما حدث 
في عهد األمويين والعباس����يين، وهكذا في عهد 
الفاطميين في القرن الثالث الهجري، وهكذا حتى 
عهد المماليك، وبعض تلك الهجرات ناش����ئٌة عن 
أسباٍب أخرى تلقائية، إّما طلباً للمرعى والعيش، 
وإّما تخلصاً من س����يطرة الس����لطات الحاكمة إذ 

ذاك في مصر بعد سوء الحالة. 
وُت�س���نف �لقبائ���ل �لعربي���ة �لت���ي ��س���توطنت في 

ت�ساد �إلى مجموعَتْين رئي�سيَتْين، هما:
1- مجموعة )�لح�ساونة(:

�شرق  للهجرات في  الح�شاري  الأثر  )))  عادل رفاعي خفاجة: 
اإفريقيا، مجلة الأزهر، )القاهرة: مجمع البحوث الإ�شالمية، 
ال�شابعة  ال�����ش��ن��ة  الآخ�����رة،  ج��م��ادى  )٩٩)م-  ))))ه������/ 

وال�شتون)، ج )/ �ص )0)7-٣)7).

https://web.facebook. الكانمبو   اأبناء  تراث  انظر:    (((
�شاعة  السبت/2018/08/11م-   :-  com/kanembou.net

الثانية م�شاء.
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ه����ي المنحدرة إلى منطقة بحيرة تش����اد عن 
طريق ش����مال إفريقي����ا خالل القرنين التاس����ع 
والعاش����ر الميالدّيين، وهي تضّم عدداً كبيراً من 
القبائل، نذكر منه����ا: األصعالي، والدقنة، وأوالد 
مح����ارب، وأوالد س����رار، وأوالد علي، وبني وائل، 
وبني عامر، والعلوان، وهي تنتس����ب إلى أوده بن 

قالم.
2- مجموعة )جهينة(:

ه����ي الت����ي هاجرت إلى تش����اد ع����ن طريق 
السودان خالل القرنين الثالث عشر والرابع عشر 
الميالدّيين، وتضّم عدداً كبيراً من القبائل، أكبرها: 
السالمات، وأوالد راش����د، والحيماد، والحريكة، 
والجعاتني، وبني خزام، وبني هلبة، وهي تنتس����ب 
إلى الجنيد بن ش����اكر بن أحمد األجزم بن راشد، 

الذي يلتقي نسبه بعبدالله الجهني بن العباس.
وقد ظلت الهجرات العربي����ة تُغذي المنطقة 
بدماء جديدة حت����ى العصر الحديث، ومثال ذلك 
أوالد س����ليمان الذين هاجروا إلى تشاد من ليبيا 
في الفترة ما بي����ن )1840–1930م(، ويتضح من 
ذلك أّن هجرات القبائل العربية إلى منطقة تشاد 
تتابعت لقروٍن عدة، وكان يرفد بعضها بعضاً، كما 
أّن هجرات القبائل العربية، المبكرة والمتتالية إلى 
تش����اد، جعلت هذه القبائل جزءاً أساسّياً وأصياًل 
ف����ي التركيبة الس����كانية في المنطق����ة، وخاّصة 
أّن ه����ذه القبائل العربية تتمي����ز بالمحافظة على 

ثقافتها ولغتها، واالندماج في المجتمع المحلي.
ويشير الدكتور عبد الرحمن عمر الماحي إلى 
هذا بقوله: »وقد احتفظ العرب في تش����اد بلغتهم 
وعاداتهم وتقاليدهم وقيمهم الخاّصة، على الرغم 
من تأقلمهم واختالطه����م باألعراق والمجتمعات 
المحلي����ة المختلفة، ومن ناحي����ٍة أخرى نجد أّن 
قدوم هذه القبائل من مناطق أكثر تحّضراً يجعل 
خاصي����ة التأثير لديها أقوى م����ن دواعي التأّثر، 
وأّن حالة البدواة التي يعيش����ها العرب الظاعنون 
في س����هول تلك المنطقة كانت على درجٍة عالية 
م����ن التأثيرات على حركة التغيي����ر والتحّول إلى 

اإلس����الم، وهذا أمٌر له دالالته التاريخية المهّمة، 
ذلك ألّن ظعن البدوّيين وانتشارهم في مساحاٍت 
واسعة، والضرورة التي أملت تفاعلهم مع السكان 
المحلّيين، أّثرت في هذه المجتمعات إلى حدٍّ كبير، 
وأّدت في النهاية إلى قبولهم معتقدات الوافدين، 
وتبّني ثقافتهم وس����لوكهم، فعدم استيطان القبائل 
العربية في المدن، خاّص����ًة في المرحلة األولى، 
كان من العوامل التي أس����همت ف����ي جعلهم أكثر 
تأثيراً في المنطقة، بس����بب الحركة الدائمة التي 
تفرضها البداوة، كما أّن القبائل العربية لم يتركز 
وجودها في تشاد في جهٍة واحدة، بل تفرقت في 
ش����ّتى النواحي والمناطق، وبفضل هذه المقومات 
انتش����رت اللغة العربية انتشاراً واسعاً في منطقة 

تشاد«))).
وقد انقسمت هذه القبائل إلى تجمعات كبيرة، 

ومن �أهّم هذه �لقبائل: 
- بنو خز�م:  

يُنس����بون إلى فرٍع من ق��ري����ش، وقد دخل�ت 
فيهم كثيٌر من البطون العربية األخرى، وعشائرهم 
كثيرة العدد، وتمت�����د أراضيهم من دارف�ور حتى 
»كانو« ف����ي نيجيريا، في ش����ريٍط جغرافّي عبر 
سهول الس����افانا على تخوم الصحراء، وما زالت 
هذه القبائل محافظًة على هوّيتها العربية في دولة 

تشاد ونيجيريا))). 
ثانيًا: العلقة بين اأمثال الخزام وغيرها:
قب����ل الخوض في بيان العالق����ة بين األمثال 
الخزامي����ة وغيرها؛ يجب أن نع����رف أّن اللهجة 
الخزامية لهجة عربية عاّمي����ة، فعالقة اللهجات 

العامية بالفصحى تنحصر فيما يأتي:
1- �أوجه �لتقارب:

)))  مجلة الغالي، دخول العرب في ت�شاد، ن�شر: الثنين ٩)مايو 
008)م- 0):))، بحث: يوم الأربعاء 0)/٩/0٩)0)م:

h t tps : / /www.pa ld f . ne t / f o rum/showth read .
php?t=24361&page

وحياة  الإ�شالم  تاريخ  الح�شيني،  �شالح  اإبراهيم  ال�شيخ/    (((
العرب في اإمبراطورية كانم برنو، مرجع �شابق، �س٩.
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 »بما أّن هذه اللهجات العامية والفصحى من 
أصول عربية؛ فالبّد من تشابٍه بينهما؛ ألنهما من 
صنع مجتمع عربّي اللسان والتصميم. غير أّن ما 
نكره من تلك اللهجات أنها كلمات لغات تهشمت، 
تردُّ العربية إلى الوراء، حيث كانت القبائل متناكرة 
النط����ق، وتنق����ض الجهد التاريخي الذي أس����لم 

العربية إلى صيغتها النطقية الصافية«))). 
2- �أوجه �الختالف:

»العامية هي لغة الس����واد األعظم لمجموعٍة 
من الناس، بينما الفصحى تقتصر على الخاّصة. 
تحررت العامي����ة من التقييدات واألحكام اللغوية، 
لتنطلق على س����جيتها الكالمي����ة باعتبارها اللغة 
المحكي����ة بأحكام الص����رف والنح����و واأللفاظ 
الداللية المنتق����اة. َمن يتحدث العامية، وال يقوى 
عل����ى الق����راءة والكتابة، يعاني صعوب����ًة في فهم 
واس����تيعاب ما تعني����ه، الفتقار العامي����ة إلى ما 
ال يُحصى م����ن المصطلحات العلمي����ة والفنية، 
مستلزمات  والس����ّيما  المس����تحدثة،  والمفردات 

التطور الحضاري والتقدم التكنولوجي«))).
وعلى ذلك؛ سوف أُصّدر العالقة بين األمثال 
الخزامية واألمثال العربي����ة الفصحى بذكر وجه 
الداللة اللغوية، واإلشارة إلى العالقة بين األمثال 
الخزامية واألمثال الش����عبية العربية األخرى من 
الدول اإلفريقية وغيرها، فيما سيأتي من األمثال 

الخزامية.
وإجماالً؛ تتمثل أوجه تلك العالقة فيما ياأتي:

�أ- تب���ادل بع����ش �لحروف �لمت�س���ابهة في كلمات 
�لمثل، منها:

اس����تعمال حرف »ب« بدالً من »ي«، بقولهم: 
»بَُقوُد« ب����دالً من يَُقود. وكذلك اس����تعمال حرف 
»ض« بدالً من ح����رف »ذ«، مثل: »َضنَْب« بدالً من 
َذنَب، إضافًة إلى اس����تعمال ح����رف »غ« بدالً من 

)الهيئة  م�شر،  في  العربية  اللغة  تاريخ  مختار،  اأحمد  د.    (((
الم�شرية للطباعة، ٩70)م)، �ص0).

http://  :انظر: نادي العرب: الأربعاء- 8) مار�ص 8)0)م  (((
 nadialarab.com/?page_id=98

حرف »ق«، مثل: »َغلْب« بدالً من َقلْب.
ب- ��ستعمال كلمات و�حدة في عبار�ت �لمثل:

هذا كثيٌر جّداً؛ ألّن 55% من الكلمات الواردة 
في األمث����ال الخزامية عربي����ة، وجميع اللهجات 
العامية والفصحى من أصول عربية كذلك، فالبّد 
من تشابٍه بينهما؛ غير أّن كّل اللهجات تجد فرقاً 

بسيطاً مع غيرها.
ج- ع���دم وج���ود تغيي���ر بي���ن �للهج���ة �لخز�مي���ة 

و�للغة �لعربية �لف�سحى في �لمثل:
نج����د بعض األمثال ف����ي اللهجة الخزامية ال 
تتغير عن زميالتها في اللغ����ة العربية الفصحى؛ 

من حيث الداللة والكلمات.
د- ع���دم وج���ود �لتغيي���ر بي���ن �للهج���ة �لخز�مية 

و�للهجات �لعربية �الأخرى: 
هناك مجموعٌة من األمثال الشعبية السودانية، 
والمصرية، والس����ورية، والس����عودية، والعراقية، 
والفلس����طينية، والجزائرية، والكويتية، تُس����تعمل 
في األمثال الش����عبية الخزامية، بحيث نجد عدداً 
من هذه األمث����ال ال تتغير عن غيرها من األمثال 

الشعبية الخزامية.
)بني  عرب  �ُسوا  اأمثال  م�سادر  ثالثًا: 
االأمثال  من  بغيرها  وعلقتها  مخزوم( 

العربية االأخرى: 
األمثال الخزامية، كغيرها من األمثال الشعبية، 
جملة قصيرة بليغة، متوارثة عبر األجيال، س����هلة 
االنتشار وسريعة التداول، جاءت تعبيراً عن تجربة 
محددة، وشاع اس����تعمالها بمناسبة وقوع تجارب 
أو مواق����ف مماثلة للتجرب����ة األصلية، وهذا نتاٌج 
لتداخ����الت التاريخ والثقاف����ة واألدب واالقتصاد 

والدين والعادات والتقاليد وغير ذلك. 
المثل الش����عبي الخزامي، كغيره من األمثال 
ا من أركان التراث الشعبي  الشعبية، يُعّد ركًنا مهّمً
الخزامي؛ لبالغ����ة تعبيره ع����ن مختلف تجارب 
المجتم����ع الخزامية التي مّر به����ا عبر العصور، 
والتي تعّبر ع����ن ثقافته وطرق عيش����ه ومختلف 
المعام����الت واألخالق التي تع����ارف عليها الناس 
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في����ه، وبعض ه����ذه التجارب اختف����ت قصتها أو 
تفاصيلها، واستمر المثل المعّبر عنها في التداول؛ 
في حين ما زالت قصص وتفاصيل بعضها اآلخر 
متداولًة حت����ى يومنا هذا، حتى ل����و لم تكن هي 
التفاصيل الحقيقية للقص����ة أو التجربة األولى؛ 
لكنها ُوضعت ونضجت وتداولها الناس لتالئم هذه 
التجربة، فلذلك ه����ذه األمثال مصادرها ال تخلو 
من أن تكون مس����تمدة من حكم����ٍة أطلقها حكيٌم 
فط����ارت، أو من حادثة واقعي����ة، أو من حكاية أو 
نكتة شعبية، أو ما اقتبس عن الفصحى بنّصه أو 
بش����يٍء من التغيير أو من التراث األدبي الشعبي، 
أو من األغاني الش����عبية، أو من مالحظة الطبيعة 
والمعرفة ومعتقدات قديمة جّداً، أو من مالحظٍة 
دقيق����ة ألعم����اق النف����س البش����رية أو التجربة 
اإلنس����انية العامة، أو من تعابي����ر أُعجب الناس 
بجمالها وبالصورة الكاريكاتيرية الساخرة فيها، أو 
من التعامل مع شعوٍب وثقافاٍت أخرى، هكذا كان 
األمر في مصادر ومستمدات األمثال الخزامية. 

م�ستمد�ت �الأمثال �لخز�مية:
األمث����ال الخزامية مس����تمدة م����ن المصادر 
المتع����ددة كغيرها من األمثال الش����عبية األخرى، 

ومن هذه �لم�سادر ما ياأتي: 
1- ما ��سُتمد من حادثة و�قعية:

يَْخْي(: ومثال ذلك: حادثة: )الشيخ أبو الَشّ
يَْخْي  يَْخْي، والَشّ قيل إّن ش����يخاً يُدعى أبو الَشّ
ابنة له، وهي بنت جميلة يحبها كلُّ َمن يراها، وكان 
بة، وهو َعَزٌب، وعمره أربعون  له جاٌر اس����مه جالاَّ
عام����اً، وما يتناول من الفطور  والغداء والعش����اء 
����يَْخْي، ويُحس����ن عليه فى كثيٍر  يتكفل به أبو الَشّ
من المناس����بات كاألعياد وغي����ر ذلك، ولّما بلغت 
يَْخْي سبع س����نوات أصبحت خدمات إرسال  الَشّ
بة في يدها، ومن حينها وهي ال  الطعام إل����ى جالاَّ
بة كوالدها، وهكذا إلى أن  ترى ش����يئاً غير أّن جالاَّ
بلغ عمرها سبع عشرة س����نة. وذات يوٍم، بعد أن 
جاءت له بعشائه على العادة، افتُتن بجمالها، وأراد 
أن يفعل السوء بها، فخرجت هاربة، فلقيت والدتها 

في المطبخ، فحكت لها كّل شيء، فتعجبت الوالدة 
وقال����ت: يا ابنتى!: )بين َخْرَقيْ����ِن ما في لَِعب؛ يا 
َصِغير، يا َوجع كبير!(، ومنذ ذلك الوقت أصبحت 
هذه العبارة مثاًل يُضرب للمرأة، العذراء بالذات، 
تُح����ّذر به م����ن الوقوع في مخال����ب أو غواية َمن 
يدعوها لالتصال الجنسي )الزنا(، والتحذير هنا 
بأّن هذا خداع، ألنه حين يتم االتصال الجنس����ي 
)الزنا( س����تكون نتيجة ذلك: إّما الَحْمل )صغير(، 

وإّما زوال البكارة )وجع كبير())).
2- ما ��سُتمد من حكاية �أو نكتة �سعبية:

ومثال ذلك حكاي����ة )مرحاكُة َدنْنَا(، يُحكى أّن 
عجوزاً تسكن مع ابنها، وله أبناء وبنات، وأصغرهّن 
تُسّمى َدنْنَا، وهي ُسّميت باسم والدته هذه، وهذه 
َها من  ُ الحفيدة ريحانُة جّدتها ال تدع ش����يئاً يََمسُّ
الس����وء، وهي دائم����اً على حض����ن جّدتها، وكان 
عنده����م َمرحاكة)))* )رحًى لطحن الحبوب(، هذه 
الجدة سمينة الجس����م وقوية البدن، وكلما كانت 
تطحن الدقيق توشوشها حفيدتها بجانبها وتقول: 
)الرحى الصغيرة ل����ي، والكبيرة لجدتي(. وكانت 
ال ترضى بأن يأخذ أّي ش����خص الّرحى الصغير، 
وأصبح ال����كلُّ يقول للرحى الصغير )رحى الدّنا(، 
أي )مرحاكة دّنا(. وذات يوٍم فى الخريف اشتدت 
الريح، وأخذ كّل واحد يجمع أشياءه ليحفظها كيال 
تتلفها الريح، كالدقيق والمالبس وغير ذلك، ولكّن 
الصغيرة المسكينة دناَّا تحاول أن ترفع المرحاكة 
الصغي����رة )الرحى الصغيرة( لتنجي����ه من الريح 
على زعمها، ولكن ال تس����تطيع رفعه، وتبكي حتى 
تس����معها جّدتها، فجاءت جّدتها مسرعًة لترى ما 
يحدث لريحانته����ا، فلما رأتها في حالها ضحكت 
وأخ����ذت لها الرح����ى وهي تقول: ي����ا حفيدتي!: 
)الدني����ا َكاْن ِبَغْد دنيا ُكلاَّ ولْ����َدْل مرحاكة ريح ما 
ِبَش����يلَْه(؛ أي أّن الدنيا مهما تغيرت، ومهما كانت 

يوم  ال�شلمي- مقابلة �شفوية، ٩)/)8/0)0)  �شليمان علي    (((
ال�شبت �شاعة ٣0:)م.

الحبوب-غالبًا  فيه  تو�شع  كبير  مجوف  حجر  المرحاكة:   * (((
الذرة-، وُي�شغط عليه بحجر اآخر �شغير لطحن الحبوب.
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األمثال الخزامية، كغيرها من 
األمثال الشعبية، جملة قصيرة 
بليغة، متوارثة عبر األجيال، 

سهلة االنتشار وسريعة 
التداول، جاءت تعبيرًا عن 

تجربة محددة

قوة الريح، ال تستطيع أن تأخذ الرحى الصغيرة؛ 
ألنها حجر، وأصبح المثل يُضرب بداللٍة تحذيرية 
لإلنس����ان في كّل ما يفعل تج����اه اآلخرين، أو في 

تحقير أمٍر أو شخص))).
���ه �أو ب�سيء من  3- ما �قتب�ش من �لف�س���حى بن�سّ

�لتغيير: 
تجد بعض األمث����ال الخزامية صيغتها صيغة 
عربية فصحى وإن لم يكن المثل موجوداً في اللغة 
العربية الفصحى، فمثال هذا المثل: )الحّق يجري 
مجراه( مقتبٌس م����ن العربية الفصحى وليس فيه 
شيءٌ من اللهجة الخزامية، وأما هذا المثل: )َدَفنُو 
ِغيْر َوَخلُّو الَبِش����يَمة( فهو أيضاً يحتوي كلمات  الصاَّ
عربية؛ إال أّن فيه ش����يئاً م����ن اللهجة الخزامية، 
حيث ذكروا »البش����يمة« على لهجته����م بدالً من 
�»المش����يمة«. وكذل����ك عندما نقرأ ه����ذا المثل: 
)يس����قط الطير حيث يلتقط الحب(؛ نجده مثاًل 

عربّياً بلغته ومثاليته.
4- �لم�س���تمد م���ن �لت���ر�ث �الأدب���ي �ل�س���عبي م���ن 

عبار�ت ملتب�سة �لمعاني:
فمثاًل هناك مثٌل خزامّي فيما يتعلق بالزواج، 
كم����ا يعتقدون في ه����ذا المثل: )ي����ا تاُخد المَرة 
ْرَقة، ويا تاُخد المَرة  الَحْمَرة، ويا تاُخ����د المَرة الزاَّ

ِويلى، ويا تاُخد المَرة الِقَصيْرى( الطاَّ
وهذه األوص����اف، المذكورة ف����ي هذا المثل 
للنس����اء، ليس����ت على داللته����ا اللغوي����ة، فليس 
المقصود منه����ا األوصاف الحقيقية لأللوان التي 
نعرفها، إنما يُراد بذلك المثل: )يا تاُخد( بمعنى: 
ال تت����زوج زوجة الس����لطان، وال زوجة الفقير، وال 
البعي����د بلدها، وال المرأة القصي����رة وهي زوجة 

الجار))). 
5- �لم�ستمد من �الأغاني �ل�سعبية:

 ومثال ذلك القول: »عيش����ة بالذل ما نرضى 

يوم   (0(8/0(/(8 �شفوية،  مقابلة  �شالح-  اآدم  محمد    (((
الجمعة �شاعة )):).

يوم  �شفوية، 0)/)8/0)0)م،  مقابلة  اأبه جبرين محمد-    (((
الأحد �شاعة )):٣م.

بها«، و»دبرها يا مستر دل بلكي على يدك بتحل«، 
و»كلمة يا ريت ما بتعّمر بيت«.

6- �لم�ستمد من مالحظة �لطبيعة:
اْملي  ومثال ذلك القول: )الَمنِزلَة الَوِسيَعى، الزاَّ
ِريَعى، الَمَرة التاَِّبيَعى، ِقْطَعة ِمَن الِجنَان(، هذا  الساَّ
المث����ل الخزامّي يقصدون به أّن كّل من رزقه الله 
بيتاً واس����عاً، ودابًة سريعة، وامرأًة صالحة طائعة، 
فقد وجد قطعًة من الجّنة، أي وجد نعيم الدنيا.

وكذال����ك قولهم: )بيت ِب����اَل راكوبة؛ جّبة بال 
الراكوبة )مجل����س مخّصص  س����روال(، تحت����ل 
للضي����وف( الص����دارة األولى في منازل إنس����ان 
الريف، فهو مأوى للضي����وف، ومفخرة لصاحبه، 
ومدعاة للكرم والضيافة، ولذلك ش����ّبهوا المنزل 
ال����ذي يفتقد الراكوبة كالش����خص ال����ذي يلبس 
جالبية بدون س����روال، ولهذا فالمثل يؤكد أهمية 
الراكوبة ال لصاحب الدار فحس����ب؛ بل للمجتمع 

ككل.
7- �لم�ستمد من معتقد�ت قديمة جّد�ً:

قديماً؛ يعتق����د أبناء هذه القبيل����ة أّن المرء 
يُجازى بعمله في معيشته، فإذا كان اإلنسان حسن 
الحال ال يصيبه مكروه أبداً، كما أنه إذا كان سيئ 
الحال دائماً فإنه ال يفارقه الس����وء، فيقولون في 
المثل: )أَْل ِتيَْربْتَْه ِبُقْم(، بمعنى: الذي تزرعه ينبت، 
أي أّن األعمال التي تقوم بها، خيراً كانت أم شّراً، 
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ستنعكس عليك كما هي.
وكذلك قالوا: )الحس����د: أَجاْج ِبْم����أَل ُعيُوْن 
ِس����يَدهْ(، أي الحس����د غباٌر يمأل عي����ن صاحبه، 
يُضَرب في عاقبة الحس����د أو س����وء الفعل، بأنه 

يرتد، حتى صاحبه يضّره. 
8- �لم�ستمد من تعابير �أُعجب �لنا�ش بجمالها:
هن����اك تعابير جميل����ة من كلمات الش����عب 
أصبحت أمث����االً جميلة االس����تعمال، ومن ذلك: 
)َطَع����َن الِفيل ِفي َعيْن����ه(، فأصبحت هذه العبارة 
يُضَرب بها المثل في إصابة عين الصواب والحق، 
ألّن اإلنسان إذا طعن الفيل في عينه نجا من شّره 

وقّوته، فهو ليس بشيء عند فقده العين.
وكذلك قولهم: )الَعْميَ����اْن َدِليلَْه َعَصاتْه(؛ أي 
أّن األعم����ى دليلُه عصاه، يُضَرب هذا المثل فيما 
يعتمد عليه المرء، كما يعتمد األعمى على عصاه 

لتكون له دلياًل.
9- �لم�س���تمدة م���ن �لتعامل مع �س���عوب وثقافات 

�أخرى: 
من األمث����ال الخزامية َمثٌَل في التعاوِن يقول: 
)ي����د واحد ما تصّفق(، بمعنى: ك����ّف واحدة دون 
مس����اعدة غيره����ا ال تس����تطيع أن تُصّفق، وهذا 
المثل وأمثاله يستعمله العرب في سورية، وغيرها 
كثي����ر، ِمثْل: )ال يُبنى الحائ����ط من حجر واحد(، 
)نحلة واح����دة ال تجني العس����ل(، وكلها تفيد أّن 
النوع اإلنس����اني ال يتّم وجوده إال بالتعاون، كما أّن 
َمثَل: )ظالع يقود كس����يراً( يس����تعمله السودانيون 
كثيراً، وكّل ذلك توجيه وإرشاد إلى أهمية التعاون 

والمساعدة في الحياة البشرية.
الخزامية  االأمثال  مختارات  رابعًا: 

وداللتها اللغوية واال�سطلحية: 
لألمثال الخزامية بُعٌد اجتماعي في س���ياقته 
العاّمة، سيحاول الباحث رصده وتوضيحه حسبما 
يتجل���ى من ظواه���ر وقيم اجتماعي���ة، متمثلة في 
الدعوة إلى التعاون والحّث على النصيحة واإلرشاد:

)�أ( �لدعوة �إلى �لتعاون:
التعاون في المجتم����ع ضرورةٌ من ضروريات 

الحياة، فهو مس����اعدة الن����اس بعضهم لبعضهم 
اآلخر، ويتحتم فيما يتعلق بشؤون الحياة من عمٍل 
وعلم وفعل الخير، فه����ذه األمثال الخزامية تحّث 
على التعاون والتالحم؛ ألّن اإلنسان ال يستطيع أن 
يقوم بأعباء الحياة وحده دون مساعدٍة من غيره، 
فهو بحاجة إلى َمن يعينه ويساعده في شّتى أمور 

الحياة.
1- )�لُمَعاَوَنة َتْغِلُب �لَمْرَفِعين(: 

�لداللة �للغوية: 
المعاونة: م����ن التعاون. َمْرَفِعين: الضبع. أي: 

بالمعاونة يُغلَُب الضبع.
�لداللة �ال�سطالحية: 

يُفهم من المثل أّن الضب����ع ال يمكن أن يغلبه 
رجٌل واحد، وهو كناية عن أهمية التعاون في حياة 
الناس، فبالتعاون يحقق����ون مطلوبهم، ويضربون 
هذا المثل في األش����ياء الصعبة التي ال يمكن أن 
يعملها اإلنس����ان وحده، بل تتطلب المساعدة من 
اآلخرين. وفيه داللة واضحة على طبيعة حياتهم 
االجتماعي����ة الصحراوي����ة، والت����ي تعّودهم على 
صناعة الصيد، ومعرف����ة صنوف من الحيوانات، 

وغير ذلك.
ْق(: 2- )َيٌد َو�ِحْد َما ُت�َسفَّ

�لداللة �للغوية: 
يعني هذا المثل: أّن كّفاً واحدًة دون مساعدة 

غيرها ال تستطيع أن تُصّفق.
�لداللة �ال�سطالحية: 

هذا َمثَل س����ائر يستعمله العرب، وهو كحكمة 
في اإلرش����اد على التعاون واالتح����اد في الحياة 
البشرية، إلقامة الوزن الكبير للتكاتف االجتماعي، 

المفضي إلى التقدم والتطور.
اْن(: اِعَدْيِن َتْبَط�ُش �لَكفَّ 3- )ِبال�سَّ

�لداللة �للغوية: 
ال تس����تطيع الكفان عمل شيء دون مساعدة 
الس����اعَديْن، وه����ذا دليٌل عل����ى أّن التعاون يأتي 

باألعمال العظيمة.
�لداللة �ال�سطالحية: 
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في ه����ذا المثل داللة على أّن المس����اعدة ال 
يحتاج إليها الضعيف أو الفقير فقط، بل تش����مل 
أصحاب الحاجات كلهم، فإذا كان صاحب الحاجة 

قوّياً فمساعدة غيره له تزيده قوة.
)ب( �لحث على �لن�سيحة و�الإر�ساد:

لألمثال الخزامية ظاهرةٌ اجتماعية دالة على 
النصيحة، والتي تُعّد شيئاً مهّماً في حياة المجتمع، 
كما كان شائعاً في مجتمع ُشوا )بني خزام(، حيث 
إّن اآلباء واألمهات والش����يوخ، وغيرهم، يقّدمون 
النصيحة لشعبهم في مناسبات وفعاليات مختلفة؛ 
ليكونوا المث����ل األعلى في المجتم����ع، ومن هذه 
النصائح ما يكون في النثر والش����عر والمثل، ومن 

النصائح في المثل ما يأتي:
لََب���ْن َحاَجْتُه  ���ْيُف لو َبُزُغوُه ِباْلَع�َس���ْل و�لَّ 1- )�ل�سَّ

�لِمْرَو�َحة(:
�لداللة �للغوية:

ِمْرَواحة:  م����راده.  يس����قيه. حاَجتْه:  بَُزُغوهُ: 
هاب.  الذاَّ

�لداللة �ال�سطالحية: 
هذا عب����ارة ع����ن نصيحة إلك����رام الضيف 
واحترامه، ألن����ه- أي الضيف- مهم����ا بذلت له 
من الك����رم في اإلطعام واإلس����قاء فإنه ال يرغب 
في إطالة البق����اء؛ ألّن مراده أن يروح وينتقل إلى 
منزله. وفي هذا داللة على العناية الش����ديدة به، 
والحّض على معرفة أهميت����ه وإيثاره بالرغم من 
التكاليف، وأرض الغربة مهما طابت فيها اإلقامة 

فليست كأرض الوطن أو البلد.
2- )�لن�سيحة جّبة �سوك(:

�لداللة �للغوية:
جّبة: قميص. شوك: جمع َشْوكة.

�لداللة �ال�سطالحية: 
المعن����ى أّن القميص المصنوع من ش����وٍك ال 
يستطيع اإلنس����ان أن يلبسه، وفي هذا داللة على 
أّن النصيحة ليس كّل واحٍد يستطيع حملها، إال َمن 
يريد الحق وَمن يعرف قيمتها، ألّن قول النصيحة 
صعٌب ال يستطيع الكّل تحّمله، كما أنه ال يستطيع 

اإلنسان أن يلبس قميصاً من شوك.
�لِعْل���ِم  ْه���ِل  �أَ َعْي���ب  �إِالَّ  َم�ْس���ُتوٌر  ���ُه  ُكلُّ 3- )�لَعْي���ُب 

َمْن�ُسوٌر(:
�لداللة �للغوية: 

العيب: التقصير. مس����تور: مخفي. منش����ور: 
ُمذاع.

�لداللة �ال�سطالحية: 
ينظ����ر المجتمع إلى أهل العل����م نظرة تقدير 
وإج����الل، وال يتوقع منهم العي����ب، ولذلك عندما 
يخط����ئ أحد العلماء يصبح خط����أه خطًأ فادحاً، 
بس����بب معرفته وعلمه وما يتوقع����ه منه الناس، 
ولذلك ينتش����ر عيب����ه بين الن����اس ويتحدث عنه 
المجتمع. وف����ي هذا داللة على مكانة العلماء في 

المجتمع الخزامّي، وتقدير شخصيتهم العلمية.
)ج( �لحث على �لعلم و�لتعلم:

الع�لم ن�وٌر يض����يء الع�ق�ول ويضيء النف�وس، 
ينتفع ب����ه الف�رد والمجتمع ع�لى حدٍّ س����واء، قال 
بِّ ِزْدِني ِعلْماً{ ]طه: 114[، وبتأمل  تعالى: }َوُقل راَّ
معان����ي هذه اآلي����ة الكريمة يتبّين منه����ا أّن العلم 
والثقافة كالنور الذي ينير الطريق، فالعلم في هذا 
الوقت سالح لتحقيق النجاح، والنجاح يرتبط بالعلم 
والمعرف����ة، ولعل هذا هو ال����ذي جعل هذه القبيلة 

تهتم باألمثال المتعلقة بالتعليم والتعلم كما يأتي:
1- )فتِّ�ْش �أَْهلَْك غبلما َتْهلْك(: 

�لداللة �للغوية:
فتش: ابحث. أهلك: أقاربك. غبل: قبل.

�لداللة �ال�سطالحية: 
العش����يرة واألهل من األشياء التي يفتخر بها 
بنو خزام، فكّل رجل منه����م يريد أن يعرف أبناؤه 
أهلَه وعش����يرته، وبهذا المثل الداللة على البحث 
والتعارف مع األهل واألقارب قبل الوفاة، ألنه من 
عقيدة قبيلة ُش����وا أّن قوة اإلنس����ان وسعادته في 

قبيلته وكثرة عشيرته.
2- )�لَعْمَياْن َما َيُقوُد �لُمْفِتْح(: 

�لداللة �للغوية: 
العمي����ان: األعم����ي. يقود: يس����وق. المفتح: 
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المبصر. 
�لداللة �ال�سطالحية: 

في العادة أّن الش����خص األعم����ى يحتاج إلى 
الش����خص المبصر لكي يقوده، فداللة هذا المثل 
تتمثل ف����ي أّن َمن لم يقدر على ش����يٍء ال يمّثله، 
كما في المثل العربي: )فاقد الش����يء ال يعطيه(، 
وينطبق أيضاً عل����ى أّن العالم يقود الجاهل، وإذا 

حصل العكس فتلك كارثٌة كبرى.
َغِر َكالنِّْق�ش ِفي �لَحَجر(: 3- )�لِعْلُم ِفي �ل�سِّ

�لداللة �للغوية: 
النقش: النحت، أو وضع العالمة على الشيء.

�لداللة �ال�سطالحية: 
هذا المث����ل مثٌل عربي س����ائر، ويس����تعمله 
الخزاميون ف����ي أمثالهم، ولعل ذل����ك يرجع إلى 
أصلهم؛ ألنهم من جذور العرب الذين هاجروا إلى 
إفريقيا، وهذا المثل في����ه داللة على أّن التدريب 
في الصغر أولى، وكذلك فعل الش����يء في وقته، 
كالنق����ش في الحجر يبقى لم����دة طويلة، وكذلك 
التعليم في فترة الصبا يكون ش����بيهاً بالنقش في 

الحجر برسوخه في الذهن.
 4- )ِليَك �للَّْحم وِليَنا �لَعْظم(:

�لداللة �للغوية: 
ليك: لك. اللحم. الجس����م. لينا: لنا. الَعْظم: 

مفرد العظام، وهي ما يكسوه اللحم. 
�لداللة �ال�سطالحية: 

هذا المثل دالل����ة على إعطاء الحرية الكاملة 
للمعلم في س����بيل تهذيب التالميذ، فكأّن له في 
س����بيل تعليم األوالد مطل����ق الحرية في الضرب؛ 
حتى لو كان لحمهم سيتسلخ من عظامهم من شدة 
الضرب. وياُلحظ هنا شدة عنايتهم بالتأديب إلى 

حّد المبالغة.
)د( �لحث على �ل�سبر:

الصبر ش���يءٌ مهمٌّ في حياة المرء، كما أنه ال 
تخفى على الدارس���ين اآليات القرآنية واألحاديث 
النبوية الش���ريفة التي تحّث على الصبر. وكذلك 
حال هذه القبيلة المخزومية التي اهتمت بالصبر 

وتحّمل المش���قات في جمي���ع تصرفاتها اليومية، 
ولعل هذه الحصيلة الكريمة هي التي جعلت القبيلة 
في المرتبة العليا بين جميع القبائل المحيطة بهم 
ش���رقاً وغرباً، ومن األمثال الخزامية التي تناولت 

جوانب كثيرة ذات عالقة بالصبر ما يأتي: 
ْبر ِبَتاُوْم(: 1- )�لَعْجلَة كاْن ُوْلَدْت �ل�سَّ

�لداللة �للغوية: 
العْجل����ة: الس����رعة. كاْن: إن. ُولْدت: ولدت. 

ِبتَاُوْم: يأتي بتوأَميْن.
�لداللة �ال�سطالحية: 

ه����ذا المثل عند بني خ����زام يُضَرب في حّب 
التمهل في األمر، وه����و داللة على أّن العجلة في 
األم����ر وإن كان لها نتيج����ة؛ فنتيجة الصبر أولى 
منه����ا، وكأّن العجلة عندهم تنجب واحداً والصبر 

ينجب توأَميْن. 
 2- )َر�أْ�َش �لَجَمْل َكاْن ��ْسَتْعَجْل َت�ْسِر(:

�لداللة �للغوية: 
اْستَْعَجْل: أي إذا استعجلت. تَْشِر: تشتري.

�لداللة �ال�سطالحية: 
على العادة عند قبيلة الخزام؛ فإنهم ال يهتمون 
برأس الجمل وال يأكلونه، ول����ذا يجده َمن يطلبه 
دون مش����قة، ولكن إذا اس����تعجل في طلبه فلعله 
يشتريه بثمن، ولذلك يُضَرب هذا المثل داللًة على 
أّن اإلنسان إذا استعجل في الشيء حتى لو لم يكن 
لما يطلب قيمة يتعب قبل أن يجده، لكن إذا صبر 
س����يجده دون مش����قة. وفي المثل أدٌب رفيع في 
اعتماد التأني لتحقيق المراد وعدم االس����تعجال، 

فالعجلة من الشيطان. 
 3- )َوْلَد �الأُّم َما ِبْن�َسِري(:

�لداللة �للغوية: 
َولْد: ولد. ِبنْشري: يبيع.

�لداللة �ال�سطالحية: 
يدّل هذا المثل على أّن الشيء الثمين ال يملكه 
الش����خص إال بالصبر، فالولد مث����اًل ال يُباع في 
السوق حتى يستطيع اإلنسان أن يشتريه بسهولة، 
الب����ّد من الصبر حتى يكون اإلنس����ان أباً قبل أن 
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يملك الولد.
)ه( �لتعبير عن �لقناعة و�لزهد:

إّن القناعة بالقليل والرضا باليس����ير يؤديان 
إلى امتالك الفرد نفسه، وارتفاع شأنه إلى اآلفاق 
الواس����عة، بعيداً عن الذل والخضوع. وإّن اللهث 
وراء الدنيا، واالنغم����اس فيها، والتنافس والجري 
وراء إش����باع الش����هوات واللذات كلها، تؤدي إلى 
البعد عن رّب العرش والسموات الُعلى، قال رسول 
ا  الله صلى الله عليه وسلم: »ما قلاَّ وكفى خيٌر مماَّ

كثُر وألهى«)))، قال اإلمام الشافعي رحمه الله:
ر�أي���������ُت �ل���ق���ن���اع���َة ر�أ����������شَ �ل���ِغ���َن���ى

ف�������س���رُت ب���اأذي���اِل���ه�������ا م��ت��م�����ّس��������ُك
وفيما يلي مجموعة من األمثال الخزامية التي 

تمّثل هذا الخلق الجليل:
ُدور(: 1- )َماُل �لَقُدور َما ِبْماَل �ل�سُّ

�لداللة �للغوية:
 الَقدور: الحرام. بمال: يمأل.

�لداللة �ال�سطالحية: 
ما وجد عن طريٍق غير معتاد في العادة ليس 
في����ه راحة البال، والمثل يدّل على أّن ما لم يتيقن 

اإلنسان من حقيقته ال يستريح بوجوده.
2- )َزْوُج ِمْن ُعوِد َخْيُر ِمْن ُقُعوِد(:

�لداللة �للغوية: 
زوج: َزْوج المرأة. عود: ُعود. قعود: جلوس.

�لداللة �ال�سطالحية:
هذا المث����ل الخزامّي فيه دالل����ة على قيمة 
الزواج للمرأة، فأن يكون للم����رأة زوج، مهما كان 
وصفه، خيٌر من جلوسها عانساً بال رجل، وهكذا 
فإّن الش����يء اليس����ير خيٌر من عدمه. وفي المثل 

داللة على أّن الرضى بالقليل خيٌر من الحرمان.
�ّش(: 3- )�لَمْمُطوُر َما ِبَدْوَر �لرَّ

�لداللة �للغوية: 
ممطور: مبلّل بالمطر. بدور: يريد.

�لداللة �ال�سطالحية: 

))) �شحيح ابن حبان ، رقم: ٩)٣٣

كّل َم����ن يفتخر بماله، أو جاهه، أو غير ذلك، 
ل����م يكن أهاًل به إذا كان أهال بهذه الدرجة أصال 
ال تعجبه حتى يفتخر به����ا، فالمثل داللة على أّن 

مظهر اإلنسان يدّل على حقيقته.
)و( و�سف �لمر�أة و�لرجل:

المرأة والرجل شريكان أساسّيان في الحياة، 
فبدونهم����ا لما وج����دت الحياة، فهما ش����ريكان 
قوّي����ان في الحّب والحياة، بهم����ا ُعّمرت األرض، 
وبهما ستس����تمر الحياة على الوتيرة التي خلقها 
الله س����بحانه وتعالى، فالم����رأة نصف المجتمع، 
وفي كثيٍر من األمور الت����ي تواجهنا في الحياة ال 
يمكن االس����تغناء عن الم����رأة؛ ألّن وجودها مهّم، 
والكثير من العلماء والحكماء والفالسفة وغيرهم 
قالوا عن المرأة والرج����ل أقواالً متعددة، وكذلك 
هن����اك أمثاٌل من أمثال بني خزام تعّبر عن المرأة 

والرجل، منها ما يأتي: 
���ِريَعى،  �ل�سَّ �مل���ي  �لزَّ �لَو�ِس���يَعى،  )�لَمنِزَل���ة   -1  

�لَمَرة �لتَِّبيَعى، ِقْطَعة ِمَن �لِجَنان(:
�لداللة �للغوية: 

وسيعى: واس����ع. الّزاِملي: دابة الركوب. َمَرة: 
المرأة. التبيعى: الطائعة.

�لداللة �ال�سطالحية: 
أي كّل َمن رزقه الله بيتاً واس����عاً ودابًة سريعة 
وامرأًة صالحة طائعة فقد وجد قطعًة من الجنة، 
أي وج����د نعيم الدنيا، وهذه العب����ارة فيها تناصٌّ 
عادة: المرأةُ  مع الحديث الش����ريف: )أربٌع من الساَّ
الُح،  الحُة، والمس����َكُن الواس����ُع، والجاُر الصاَّ الصاَّ
والمرَكُب الهنيءُ()))، ففي المثل داللة توافقت مع 
بعض ما في الحديث الش����ريف، وهي أّن سعادة 
الدني����ا تتمثل في بيت واس����ٍع، ومرك����وب هنيء، 

وامرأة صالحة.
ْر �ُسُغَل �لنَّا�ْش َمَتى ُكلَّْه ِبنَكِتْل(:  2- )َكْن ناِدْم ِبَدوُّ

�لداللة �للغوية: 
ْر: يريد. ش����غل:  َكْن: إذا. نادم: إنس����ان. ِبدوُّ

))) �شحيح ابن حبان ، رقم : )0٣)
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أعمال. متى: دائماً. ِبنكتل: يقتل. 
�لداللة �ال�سطالحية: 

يُفهم منه أّن اإلنس����ان إذا اعتمد على الناس 
دائماً في حياته فس����يموت دون أن ينال ما يريد. 
وفي هذا المثل داللة عل����ى أهمية االعتماد على 
النفس وترك ما في يد الناس؛ ألّن االعتماد على 

النفس أساس النجاح.
3- )�لَعِويُن َنُجْم َو�لَخْيُل لْجم(:

�لداللة �للغوية: 
العوين: المرأة. لجم: لجام.

�لداللة �ال�سطالحية: 
الناس في الريف، أو البادية، يتفاءلون ببعض 
النس����اء كما يتفاءلون بالنجم، أما الخيل فحفظها 
يكون باللجام. فالمثل ص����ورة ناطقة عن مراقبة 
النساء؛ ألنهّن ضعيفات، فهّن يتغّيرن من حاٍل إلى 
ح����ال كما تتغّير النجوم من ب����رٍج إلى برج، فالبّد 
من تتبعهّن ألنهّن لسن كالخيل التي يكون حفظها 

باللجام فقط.
)ز( �لتنبيه و�لتحذير:

الح����َذُر عالمُة وع����ي؛ فالناُس ليُس����وا على 
قلِب رُجٍل واح����ٍد، ومن الح����ذر أن تتاَِّقي عدواَّك 
ة؛ ألنه أدَرى  مرًة واحدًة وتتاَِّق����ي صديَقك ألف مراَّ
تك من عدوِّك، فإّياك والغفلة، فقد تُوِرُدك  بمضراَّ
المهاِل����ك، وتُوِهُمك حينما تَرى أنياَب اللاَّيِث بارزًة 
ُعها  وتظنُّ أنه يبتِس����ُم لك، فإّن أخطَر غدرٍة يتجراَّ

المرءُ هي غدرةُ الُمبتِسم.
ولذا كان للخزامّيين أمثال تحّث على الحذر، ومنها:
���ِغيْر َيا َوَجْع  1- )َبْي���َن َخْرَقْي���ِن َما ِفي َلِعْب، َيا �سَ

َكِبيْر(:
�لداللة �للغوية: 

الخرق: العورة. يا صغير: إّما َحْمل.
�لداللة �ال�سطالحية: 

المثل يُض���َرب تحذيراً للمرأة العذراء خاّصة، 
ففيه تحذير من الوق���وع في مخالب أو غواية َمن 
يدعونها لالتصال الجنسي )الزنا(. والتحذير هنا 
يبّين أّن هذا االتصال خداع، ألنه حين تقع مقدمات 

االتصال الجنس���ي فالطرفان يفقدان الس���يطرة 
على أنفس���هما فيقعان في الخطيئة، وتكون نتيجة 
ذل���ك )الزنا(: إّما الَحْمل، وإّما زوال البكارة )وجع 
كبير(. وفي المثل داللة على ضرورة اجتناب الزنا، 

وتحذيٌر للمرأة والرجل من سوء عاقبته.
2- )اَل َتِغْف َبْيَن �لَع�َسا َوِلَحاِئَها(:

�لداللة �للغوية: 
تغف: تقف. العصا: الُعود. اللحاء: القش����رة 

التي تغطيه.
�لداللة �ال�سطالحية: 

من المعروف أّن القشرة التي تغطي العود من 
الصعوبة أن يدخل ش����يء بينها وبين هذا العود، 
ومع ذلك فبعض الحش����رات تدخ����ل، إال أّن هذا 
الدخول يسّبب لها الموت؛ ألنها شديدة االلتصاق 
به. والمثل تنبي����ه على عدم التدخل فيما ال يعني 
المرء، ال بين الصديَقيْن الحميَميْن، وال بين المرء 
وأهله، فتكون كالحشرة التي تؤذي نفسها بالدخول 
بين العصا وقشرتها، وكذلك يفيد المثل التحذير 

من التدخل في شؤون الناس.
ْنَيا َكْن َفَر�َسْت ِلْيك �أَْقُعْد َطَرَف(:  3- )�لدُّ

�لداللة �للغوية: 
َكْن: إذا. ِليْك: لك. أَْقُعْد: اجلس. 

�لداللة �ال�سطالحية:
وهذا يوحي بتنبيٍه ش����ديٍد ل����كّل مغرور في 
حيات����ه االجتماعية؛ ليدرك أّن األيام ُدَوٌل ال تبقى 
على حال����ة. وفي المثل داللة عل����ى التحذير من 
االغترار بس����عادة الدنيا؛ ألّن نعيمها قد ال يدوم، 

وال يكون على حاٍل واحد.
الخاتمة: 

تناولت هذه الدراس����ة قضايا ذات صلة قوية 
باألمثال من حيث المفهوم والمصطلح، إضافًة إلى 
مناقشة موضوعات ذات أهمية بمكان؛ الرتباطها 
بحياة العرب وهجرتهم إل����ى غرب إفريقيا، ومن 
ثَّم عرضنا نزوح بني خزام إلى الش����مال الشرقي 
وم����ا حوله في جمهورية نيجيري����ا، ثم تّم التركيز 
على أصل القبيلة الخزامية، وما تفرعت إليه في 
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المراكز المختلفة، وأنماط أمثالها ومستمداتها.
ومن ثَّم تركزت الدراس����ة على لّب الموضوع، 
وهو بلورة ظاهرة األمثال الخزامية وبيان دالالتها 
االجتماعية، م����ع تحليل لغوي حس����ب المقدرة، 
إق����راراً بأنها م����ادة ثرية، لمعرفة م����ا تتحلّى به 
القبيلة الخزامية بإفريقيا م����ن القيم الحضارية 

والثقافية والفكرية.
النتائج:

م���ن خ���الل ه���ذ� �لدر��س���ة؛ تو�س���ل �لباح���ث �إلى 
�الآتي:

• قبيل����ة الخ����زام عربية، يرج����ع أصلها إلى 
مخ����زوم بن يق�ظ�ة بن م�رة بن كعب...، يلتقي بها 

النسب مع نسب النبي صلى الله عليه وسلم.
• فكرة المثل الشعبي واحدةٌ لدى كّل الشعوب، 
إال أّن معالجتها لدى كّل مجموعة لغوية تكون وفقاً 
للغة السائدة ومشتقاتها، وبقدر ما تتحد الشعوب 
والمجتمع����ات المحلي����ة في تجاربه����ا وخبراتها 

تتقارب في أمثالها التي تصّور واقع حياتها.
• تتعدد أدوار المثل الشعبي، فتمثل من حيث 
الفائدة قيم����ة تعليمية، واجتماعية، وتش����ريعية، 
وتحذيري����ة، وعالجية وتربوية ف����ي عالج أزمات 
المجتمع، وخاّصة عند الكبار، كما تُسهم في تنمية 

وجدان القبيلة، وتقديم ُمثل ُعليا في األخالق.
• اعتم����د الباحث- في هذه الجولة الطويلة– 
عل����ى بعض مراج����ع التراث الفلكل����وري واألدب 

والروايات السماعية المتواترة والمكتوبة.
التو�سيات:

ياُلح����ظ أّن هن����اك قضايا ل����م تغطها هذه 
الدراس����ة، نظراً لطبيعتها الواسعة والعميقة، لكن 
َحْسُب هذه الدراس����ة أنها تمّثل مدخاًل للباحثين 
الُمقِدمين على التراث الخزامي، ليبنوا مقاالتهم 
أو بحوثه����م على أساس����ها، منطلقي����ن من حيث 
توقفت به����ا الجولة، كما يرى الباحث- من َدوره- 
أن يقّدم التوصيات اآلتية علاَّها تس����هم في تكملة 

الشوط ونجاح المسعى:
1- العناي����ة بالتراث الش����عبي؛ لدراس����ة ما 

تضّمنه من كنوز علمية وثقافية وحضارية.
2- وضع معجم لغوي خاّص؛ لبعض اللهجات 
العربي����ة الموجودة في الغ����رب اإلفريقي )جنوب 

الصحراء(.
3- محاول����ة تقريب األمث����ال الخزامية إلى 

األصالة العربية؛ لشدة العالقة بينهما.
4- اس����تدعاء االنتباه إلى األمث����ال باهتماٍم 
خ����اّص ضمن قطاعات المجتم����ع؛ لمعرفة أبعاد 

الشعب الفكرية واالجتماعية.
5- تش����جيع الباحثي����ن على جم����ع التراث؛ 
إلضافة الجديد إلى اإلرث الثقافي، واالس����تعانة 

بخبرات كبار السّن قبل فوات األوان.
6- تضمين مناهجنا الدراسية قسطاً من الدراسات 

الشعبية؛ لربط الماضي بالحاضر والمستقبل.
7- إقامة مراكز متخّصصة لدراس����ة التراث 
وجمع����ه، وخاّصًة في المناط����ق العريقة التي ال 

توجد فيها مثل هذه المراكز ¶

لألمثال الخزامية ُبعٌد 
اجتماعي في سياقته العاّمة، 

يتجلى في ظواهر وقيم 
اجتماعية، متمثلة في الدعوة 

 على 
ّ

إلى التعاون والحث
النصيحة واإلرشاد
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له رشحته. وقاد س���ورو )47 عاماً( المتمردين الذين حاولوا 
وفش���لوا في اإلطاحة بالرئيس السابق لوران جباجبو في عام 

2002م.
رويترز– 2019/10/15م
�حتجاجات بغينيا �سّد �سعي  9 متظاهرين فى  ■ مقتل 

�ألفا كوندي تمديد فترة رئا�سته:
أعلن مسؤول طّبي عن مقتل 9 أشخاص على األقّل خالل 
مظاهرات في غينيا، انطلقت للتنديد باحتمال تغيير الدستور 
بما يس���مح للرئيس ألفا كوندي الترش���ح لفترة رئاسة ثالثة. 
وس���تنتهي فترة رئاس���ة كوندي )81 عاماً( الثانية واألخيرة، 
ومدتها خمس س���نوات، العام المقبل، لكنه رفض اس���تبعاد 

خوض االنتخابات مجدداً.
وكالة أسوشيتيد برس– 2019/10/16م

�سوت�سي: في  �لرو�سية-�الإفريقية  �لقّمة  ■ �نطالق 
انطلقت في مدينة سوتش���ي الروس���ية القّمة الروسية 
اإلفريقية ومنتدى »روسيا-إفريقيا« االقتصادي. وتُدار القّمة 
بإشراف الرئيسين الروسي فالديمير بوتين، ويحضر فعاليات 
قّمة سوتش���ي زعم���اء 43 دولة إفريقّية، إضاف���ًة إلى تمثيل 
11 دولة على مس���توى نواب الرؤس���اء أو وزراء الخارجية أو 

السفراء.
كم���ا ُدعي للقّمة ق���ادة عدٌد من المنظم���ات اإلفريقية 
اإلقليمي���ة، من بينه���ا: االتحاد اإلفريقي، ومجموعة ش���رق 
إفريقيا، والمجموعة االقتصادية لدول وسط إفريقيا، واتحاد 
المغ���رب العربي، األمر الذي يجعل اللقاء في سوتش���ي أول 
حدث على مثل هذا المس���توى في تاريخ العالقات الروس���ية 

اإلفريقية.
روسيا اليوم- 2019/10/23م

�لنه�سة: �سّد  عن  للدفاع  بالحرب  تلّوح  ■ �إثيوبيا 
ق���ال رئي���س وزراء إثيوبي���ا آبي أحمد، خالل جلس���ة 
اس���تجواب في البرلمان اإلثيوبي بش���أن أزمة سّد النهضة، 
إنه إذا اضطرت بالده »إلى خوض حرٍب بش���أن سّد النهضة؛ 

■ مجل�����ش �الأم����ن يل����ّوح بفر�����ش عقوب����ات جدي����دة عل����ى 
جنوب �ل�سود�ن:

لّوح مجلس األمن الدول���ي، بفرض عقوباٍت جديدة على 
جنوب الس���ودان، بس���بب »األعمال التي تهدد السلم واألمن« 
فيه���ا. وكان المجلس ق���د مّدد نظام العقوب���ات على جنوب 
الس���ودان، المفروض منذ عام 2014م، بم���ا في ذلك حظر 

توريد األسلحة إلى البالد.
فرنس برس- 2019/10/9م
■ رئي�ش �لوزر�ء �الإثيوبي �آبي �أحمد يفوز بجائزة نوبل 

لل�سالم:
ُمنحت جائزة نوبل للس���الم لع���ام 2019م، الجمعة، إلى 
رئيس الوزراء اإلثيوبي آبي أحم���د، وفاز أحمد بالجائزة عن 
جه���وده من أجل إقرار الس���الم مع إريتريا، حيث اس���تعادت 
إثيوبي���ا وإريتريا العالقات في يوليو 2018م بعد س���نواٍت من 
العداء، وبعد حرٍب حدودية استمرت من عام 1998م إلى عام 

2000م.
رويترز- 2019/10/11م
■ محاكمة �لرئي�ش �ل�س����ابق لجنوب �إفريقيا في ق�س����ية 

�سفقة �أ�سلحة فرن�سية �سابها ف�ساد:
قّرر القضاء في جنوب إفريقيا محاكمة الرئيس السابق 
للبالد جاكوب زوما بتهمة الفس���اد، في إطار قضية أس���لحة 
قديمة تتعلق بعقد مع المجموعة الفرنس���ية »تاليس«. ويُشتبه 
بأّن زوما تس���لّم رشاوى من »تاليس« بقيمة 4 ماليين راند، ما 
يع���ادل 240 ألف يورو، إلتمام صفقة تس���لّح بقيمة حوالي 4 

مليارات يورو عام 1999م.
فرانس 24- 2019/10/11م
■ �س����احل �لع����اج: زعيم �لمتمردين �ل�س����ابق غيوم �س����ورو 

يعلن �لتر�سح للرئا�سة:
أعلن الرئيس الس���ابق للجمعية الوطنية بس���احل العاج 
»غيوم س���ورو« ترشحه لالنتخابات الرئاسية، المقرر تنظيمها 
في البالد عام 2020م، وقال سورو: إّن أحزاباً سياسية داعمة 



مة متخ�ش�شة في �ش�ؤون القارة الإفريقية 111ثقافية ف�شلية محكَّ

الوطنية الموزمبيقية« المعارض الرئيس���ي في البالد حصل 
على 21.88% من نسبة األصوات.

يورونيوز- 2019/10/28م
تعديل د�س����توري يحدد ماأموريات �لرئي�ش في  ■ بنين: 

�ثنتين:
ص���ادق البرلمان البنين���ي على تعديٍل دس���توري يحّدد 
مأموريات رئيس الجمهورية في اثنتَيْن، ومأموريات البرلمانيين 

في 3 واليات.
 وأّكد التعديل الدستوري الجديد أّن رئيس الجمهورية ال 
يمكنه توّلي الرئاس���ة »إال مرتَيْن فقط في حياته«، بينما كان 
الدستور السابق ينّص على والية رئاسية قابلة للتجديد مّرة.

وتضّمنت النس���خة الجديدة من الدس���تور تعدياًل ل�40 
م���ادة، ويعتبر هذا التعديل األول للدس���تور منذ عام 1990م، 

ووصفه قادة في المعارضة ب�»األحادي«.
ونّص التعديل الدس���توري كذلك على استحداث منصب 
»نائ���ب لرئي���س الجمهوري���ة«، يُنتخب معه باالقت���راع العام 
المباشر، وعلى إلغاء عقوبة اإلعدام، وتمثيل أفضل للنساء في 
البرلمان، وتنظيم انتخابات عامة )رئاسية، وتشريعية، وبلدية( 

عام 2026م.
يورونيوز- 2019/11/3م
■ عرقي����ة �س����يد�ما �الإثيوبية ت�س����وت تاأييد�ً لح�س����ولها 

على �لحكم �لذ�تي:
صوتت جماعة »سيداما« العرقية في إثيوبيا تأييداً إلقامة 
منطقة حك���م ذاتي لها، في الوقت الذي تطالب فيه جماعاٌت 
عرقية أخرى كثيرة بحكٍم ذاتي أكبر في ظّل إصالحاٍت شاملة 

يقودها رئيس الوزراء أبي أحمد.
وقالت مفوضية االنتخابات اإلثيوبية: إّن النتائج المؤقتة 
لالستفتاء أظهرت أّن 98.5% من الناخبين أيدوا مطلب الحكم 

الذاتي، وإّن نسبة اإلقبال على التصويت بلغت %99.7.
وتمن���ح النتيجة جماعة س���يداما، التي تمّثل نحو 4% من 
عدد سكان إثيوبيا الذي يبلغ 105 ماليين نسمة، منطقة الحكم 
الذاتي الخاّصة بها، وهي عاشر منطقة حكم ذاتي في البالد. 
ووفقاً للوضع الجديد؛ يكون لسيداما السيطرة على الضرائب 

المحلية والتعليم واألمن والتشريع في مجاالٍت معّينة.
رويترز- 2019/11/25م

فيمكن لها أن تحشد الماليين من أجل المواجهة«.
واستنكرت القاهرة هذه التصريحات »باعتبار أنه لم يكن 
من المالئم الخوض في أطروحاٍت تنطوي على تناول لخياراٍت 
عس���كرية، وهو األمر الذي تتعجب له مصر بش���دة باعتباره 
مخالفاً لنص���وص ومبادئ وروح القانون األساس���ي لالتحاد 

اإلفريقي«.
وكالة بانا برس- 2019/10/23م
■ �لح����زب �لحاك����م يف����وز ف����ى �النتخاب����ات �لعام����ة ف����ي 

بوت�سو�نا:
أعلن كبير القضاة في بوتسوانا أّن الحزب الديمقراطي 
الحاكم فاز في االنتخابات العامة بعد حصوله على 29 مقعداً 

في المجلس الوطني أو ما يعادل 51% من األصوات.
وأجرت بوتسوانا االنتخابات العاّمة على مقاعد المجلس 
الوطن���ي البالغ عددها 57، إضافًة إلى 490 ممثاًل للحكومات 
المحلية، ومن المقرر أن يصبح مرش���ح الحزب الفائز رئيساً 

للبالد..
رويترز- 2019/10/27م
تبح����ث �إقام����ة قاع����دة  �لو�س����طى  �إفريقي����ا  ■ جمهوري����ة 

رو�سية على �أر��سيها:
كشف رئيس جمهورية إفريقيا الوسطى فوستان أرشانج 
توادي���را عن أّن بالده تدرس إمكانية إقامة قاعدة عس���كرية 

روسية على أراضيها.
وقال توادي���را: إّن وزارة الدفاع ف���ي جمهورية إفريقيا 
الوسطى تواصل العمل مع وزارة الدفاع الروسية بشأن إمكانية 
إقامة قاعدة عسكرية روس���ية على أراضيها، معرباً عن أمله 
في استمرار مساعدة موسكو فى اإلعدادات العسكرية لبالده، 

وتوريد األسلحة لها.
روسيا اليوم- 2019/10/27م
ف����ي  �لرئا�س����ية  بانتخاب����ات  نيو�س����ي  فيليب����ي  ف����وز   ■

موزمبيق بن�سبة %73:
أعلنت مفوضية االنتخابات ف���ي موزمبيق: فوز الرئيس 
الحالي فيليبي نيوس���ي بنس���بة 73% من عدد األصوات في 
االنتخابات الرئاس���ية التي جرت في ش���هر أكتوبر. وأش���ار 
رئي���س مفوضية االنتخاب���ات عبد الكريم���و– خالل مؤتمر 
صحافي– إلى أّن أوس���وفو مومادي مرش���ح حزب »المقاومة 
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نمّو�ً في �إفريقيا جنوب �ل�سحر�ء ب� 3.6% �سنة 2020م: يتوقع  �لدولي  �لنقد  ■ �سندوق 
قّدر صندوق النقد الدولي، في منش���وٍر بعنوان »مواجهة عدم اليقين«، تّم تقديمه االثنين 28 
أكتوبر لرئاسة الوزراء، توقعاته للنمو االقتصادي في منطقة إفريقيا جنوب الصحراء بنسبة %3.6 
لعام 2020م، حيث سوف يكون بطيئاً أكثر مما كان متوقعاً في ثُلثي بلدان المنطقة تقريباً، حسب 

التقرير نفسه.
ويعزى هذا االنخفاض إلى س���ياٍق خارجي أشّد صعوبة، واس���تمرار اضطرابات اإلنتاج في 

البلدان المصدرة للنفط، ونموٍّ أدنى من التوقعات في جنوب إفريقيا.
ويتبين من التقرير كذلك أّن النمو س���وف يظّل قوّياً في البلدان ذات الموارد الطبيعية القليلة 
ليناهز 6%، في حين ستشهد البلدان الغنية بالموارد الطبيعية تباطؤاً في النمو، ومن ثَماَّ يُتوقع أن 

يسجل معّدل النمو للفرد في 21 دولًة أقّل من المتوسط   العالمي.
وأعلنت المؤسس���ة المالية الدولية عن انخفاض التضخم، مشيرًة إلى أنه إذا استقر متوسط   

عبء الديون في إفريقيا جنوب الصحراء؛ فإّن الهشاش���ة المرتبطة بالدين العام وضعف العوامل 
الخارجية المخففة سوف يستمر في تقليص هامش المناورة في عدة بلدان.

على صعيٍد آخر؛ توجد مخاطر قد تؤثر على التنمية وجهود النمو، وهي- حس���ب التقرير-: 
الحرب التجارية بين العمالَقيْن الصيني واألمريكي، واإلرهاب، وانتش���ار مرض فيروس اإليبوال، 
والصدمات المناخية، وغياب اإلصالحات في بعض البلدان، والتجاوزات في الميزانية مع اقتراب 

االنتخابات.
وبالنسبة لهذا العام؛ يكشف صندوق النقد الدولي عن بقاء النمو في حدود %3.2.

موقع صندوق النقد الدولي على اإلنترنت–  2019/10م
■ �لبنك �لدولي يرجح �أن يبلغ فقر�ء �إفريقيا 90% من �إجمالي عددهم بالعالم في 2030م:
ذك���ر البنك الدولي أّنه من المرجح أن يبلغ عدد الفقراء في إفريقيا 90% من إجمالي عددهم 
في العالم بحلول 2030م، فيما ال تمتلك القارة القدرة المالية الكافية لالستثمار في برامج لخفض 

الفقر، وما زال النمو االقتصادي بطيئاً.
وهذه النس���بة مرتفعًة مقارنًة بنس���بة عام 2015م التي بلغت 55%؛ بحس���ب التقرير نصف 

السنوي للبنك الدولي بعنوان »نبض إفريقيا« الذي صدر األربعاء.
وخفض التقرير أيضاً توقعات النمو لالقتصادات الرئيسية بالمنطقة.

وحدث »تباطؤ كبير« في انخفاض معّدل الفقر في إفريقيا بعد االنهيار في أسعار الّسلع الذي 
بدأ في 2014م، ما أسفر عن نموٍّ سلبي في إجمالي الناتج المحلي على أساس معّدل دخل الفرد؛ 

بحسب التقرير.
وجاء في التقرير: »في حين أّن الدول في مناطق أخرى تواصل إحراز تقّدم في خفض معّدل 

الفقر؛ فإّن التوقعات تشير إلى أّن الفقر سوف يصبح ظاهرًة إفريقّية في المقام األول«.
وكالة أنباء بلومبرج– 2019/10/10م

إفريقيا باألرقام
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■ »العالقات بين تركيا وإفريقيا بلغت مستوى لم يكن من الممكن تصّوره قبل 15 عاماً، عند 
وصولنا إلى السلطة كان عدد السفارات في القارة اإلفريقية 12، وقد رفعنا هذا العدد إلى 42 
سفارة، لم نسع في تركيا دولًة وشعباً إلى تحقيق الرخاء على حساب موارد وَعرق جبين ودماء 
أيٍّ م���ن المجتمعات األخرى، ال نترك صديقاً إال ونطرق بابه، وقلباً إال ونضّمد جراحه، ودولًة 

إال ونتعاون معها في إفريقيا«.
الرئيس التركي رجب طيب أردوغان، في كلمته في قّمة أئمة وعلماء مسلمي إفريقيا، 
وكالة أنباء األناضول- 2019/10/20م
■ »تطوير وترسيخ العالقات المتبادلة المنفعة مع الدول اإلفريقية وتكتالتها ضمن أولويات 
السياسة الخارجية لروسيا، إننا نقّدم مع المجتمع الدولي دعماً متكاماًل إلفريقيا، بما في ذلك 
عن طريق تخفيض عبء الديون لدول المنطقة، ومس���اعداتها في مكافحة انتش���ار األمراض 
المعدية، وتجاوز عواقب الكوارث الطبيعية، وتس���وية النزاع���ات القائمة، ومنع ظهور أزمات 
جديدة، فضاًل عن تدريب كوادر إفريقّية في مؤّسس���ات التعليم العالي الروس���ية، سواء على 

األساس المجاني أو التعاقدي، وبناء التعامل بين وزارات الدفاع وأجهزة حماية األمن«.
الرئيس الروسي فالديمير بوتين، في حواٍر أجرته معه وكالة أنباء »تاس« الروسية، قبيل 
انعقاد قّمة »روسيا– إفريقيا« في مدينة سوتشي- 2019/10/21م
■ »االتحاد اإلفريقي حّدد أهداف���ه التنموية الخاّصة به من خالل خطة العام 2063، وأنه 
م���ن أجل تنفيذ هذه األجندة؛ البّد من دعم البل���دان اإلفريقية كلٍّ على حدة، وألمانيا ال تفعل 
ذلك بمفردها، لكننا نفعل ذلك مع المؤّسسات الدولية والدول األعضاء في مجموعة العشرين، 
إّن تعاوننا له أهميٌة أساس���ية وأولوية خاّصة بالنس���بة لي، إننا ال نريد التحدث عن الرؤساء 

األفارقة، بل نريد العمل مع الدول اإلفريقية«.
المستشارة األلمانية أنجيال ميركل، خالل كلمتها المصورة التي تبثها أسبوعّياً، والتي 
أُذعيت قبيل المؤتمر الثالث: المعني بالتعاون مع إفريقيا الذي يعقد في المستشارية 
الفيدرالية- 2019/11/18م.

قالو عن إفريقيا
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وهوية: تاريخ  ■ �لفال�ساه: 
»الفالش���اه« كلمٌة أمهرية تعني »المنفيين«، كما أنها تعني أيضاً »غريب األطوار«. وأصل الكلمة يعود إلى الجذر »فالش���ا« في اللُّغة 

الجعزية، ويعني »يهاجر« أو »يهيم على وجهه«. 
ويس���تخدم أهل إثيوبيا الكلمة لإلش���ارة إلى جماعة إثنية إفريقّية تدين بشكٍل من أشكال اليهودية، وهي ال تنتمي إلى أيٍّ من الكتل 

اليهودية الكبرى الثالث: )األشكناز، والسفارديم، ويهود العالم اإلسالمي(. كما يستخدمون كلمة »إيهود«؛ أي »يهود«.
أما الفالشاه؛ فيشيرون إلى أنفسهم بوصفهم »بيت إسرائيل«.

وأصول الفالش���اه ليس���ت س���اميًة خالصة، هي حامية أيضاً؛ إن قبلنا هذا التمييز الِعرقي والحضاري، فُهم ينتمون إلى مجموعة 
القبائل الس���امية من جنوب الجزيرة العربية. ويُقال إّن اليهودية انتش���رت بينهم من خالل يهود الجزيرة العربية قبل اإلسالم )ويُقال: إّن 

عبد الله بن سبأ من أصٍل فالشي(.
وثّمة رأٌي قائٌل بأّن أصل الفالشاه يعود إلى جنوب شبه الجزيرة العربية، وُرّبما وصلتهم اليهودية عن طريق مصر، وربما جاؤوا ُهم 
أنفس���هم من صعيد مصر. قد كانت توجد جماعة من الجنود المرتزقة اليهود على حدود مصر الجنوبية )في جزيرة إلفنتين( بالقرب 
من الش���الل األول في أس���وان. وثّمة رأٌي آخر يذهب إلى أّن أصلهم يرجع إلى جماعٍة من اليهود اس���توطنوا بشكٍل دائم. ويُقال إّن عدد 
الفالشاه كان كبيراً قبل أن تعتنق أسرة إكسوم الحاكمة الديانة المسيحية في القرن الرابع. ولكن، بعد هذا التحّول إلى المسيحية، نشبت 

صراعاٌت حادة وحروٌب عديدة بينهم وبين جيرانهم المسيحيين.
واشترك الفالشاه في التمرد الذي قامت به قبائل األجاو ضّد إكسوم في القرن العاشر، حيث أسقطوا النجاشي، وفتكوا بالرعايا 
المس���يحيين، وهدموا كنائس���هم وأديرتهم. ولكّن أسرة زاج، التي حلّت محّل أسرة إكس���وم، كانت هي األخرى مسيحية، وحاولت تأكيد 

السلطة المسيحية.
وفي عام 1270م، وتحت تأثير الكنيسة، اعتلى أحد أعضاء أسرة إكسوم القديمة العرش، وقّرر ملوك األسرة المالكة، بعد استعادة 
الحكم، أن يضعوا حّداً الستقالل الفالشاه، وخصوصاً أنهم كانوا يعتبرونهم عنصراً مشكوكاً في والئه في حروبهم مع الممالك اإلسالمية 

المجاورة. ولذلك؛ قام ملوك إكسوم بتجريد مجموعة من الحمالت ضدهم.
وأثناء حكم النجاشى لينادنجل )1508-1540م( غزاً المسلمون إثيوبيا، وقد انضم الفالشاه، في بادئ األمر، إلى المسلمين، تحت 
زعامة ملكهم »جدعون« وملكتهم »جوديث« )يهوديت(، بل تعقبوا النجاشي المهزوم الفار. ولكنهم انضموا بعد ذلك إلى اإلثيوبيين، فألحق 

المسلمون الهزيمة بهم وبحلفائهم اإلثيوبيين، ووقع ملك وملكة الفالشاه في األسر. 
وقد ظّل هذا الش���ّد والجذب قائماً حتى حكم النجاشي سوسينيوس )1607-1632م(، الذى ألحق بالفالشاه هزيمًة نكراء، بفضل 
تجهيز جيش���ه باألسلحة النارية، وهدم قراهم ومعابدهم وصادر أراضيهم، فتحّولوا إلى عاملين أجراء. وقد ظلوا على هذا الوضع حتى 
ر هذا النجاح  القرن التاسع عشر، حين وصلت اإلرساليات المسيحية البروتستانتية، التي حّققت نجاحاً ملحوظاً بين صفوفهم، وقد يُفِسّ

التناقَص الكبير في أعدادهم؛ إن صدقت اإلحصاءات.
وفي العصر الحديث، ابتداًء من عام 1973م، حدث تحّوٌل في الموقف الصهيوني تجاه الفالشاه، فقد أعلن الحاخام شلومو غورن 
أّن أعض���اء هذه الجماع���ة اليهودية ُهم في الواقع من أحفاد قبيلة دان، ومن ثَّم فُهم يهوٌد حقيقيون. وقد طّبق عليهم قانون العودة )بعد 
أن كان���ت الوكالة اليهودية تنصحهم بالتنصر(، وبدأت عملية التهجير حوالي عام 1977م، فكانت تصل بضع مئات. وحينما قامت الثورة 

اإلثيوبية؛ توقفت العملية، ثم استمرت بشكٍل سّري، ثّم ُوضع مخطٌط التهجير في أواخر السبعينيات. 
وفي عام 1984م؛ نُّفذ مخطط التهجير على نطاٍق واس���ع فيما ُعرف باس���م »عملية موسى«، إذ تّم نقل حوالي 12 ألف إثيوبي في 
جس���ٍر جوي س���ّري عبر السودان )كان عدد الُمهّجرين اإلجمالي في هذه الفترة 37,14(، وقد تّمت العملية في سريٍة كاملة، حيث ُفرض 
تعتيٌم إعالمي كامل، إلى أن نشرت إحدى نشرات المستوطنين الصهاينة في الضفة الغربية )نكوداه( أّن معظم يهود إثيوبيا موجودون في 

إسرائيل. ويُقال إّن تسريب نبأ هجرة يهود الفالشاه؛ قام به موظٌف كبير من حزب المفدال الديني بهدف وقف الهجرة.
كما تّمت عمليٌة أخرى باس���م »عملية س���ليمان« في مايو 1991م، بعد س���قوط نظام منجستو، وتّم فيها نقل 19,879 من الفالشاه 

بواسطة جسٍر جوي بين أديس أبابا  و"تل أبيب"، شمل أربعين رحلًة مكوكية. كما ُهّجر 3,500 من الفالشاه عام 1992م.
موسوعة اليهود واليهودية والصهيونية – د. عبد الوهاب المسيري

ذاكرة التاريخ
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ذكية: هو�تف  ي�سنع  �إفريقي  بلد  �أول  ■ رو�ند� 
أطلقت ش���ركة »مارا« الرواندية هواتف ذكية، تُصنع ألول مّرة وبشكٍل كامل في القارة 
اإلفريقية، وقال رئيس الش���ركة »أش���يش ثكار«: إّن المصنع تكلّف 24 مليون دوالر، وإّن بمقدوره 
ُصنع 1200 هاتف يومّياً. وأضاف »أشيش« في تصريحاٍت إعالمية له أّن »األفارقة على استعداٍد لدفع 

أكثر قلياًل من أجل شراء هاتٍف ذكي بجودة: ُصنع في إفريقيا«.
وق���ال الرئيس الرواندي بول كاغامي: إُن »وجود هواتف مارا س���يجعل ملكي���ة الهواتف الذكية في متناول 

المزيد من الروانديين«، حيث إّن مستخدمي الهواتف الذكية في البالد يُقّدرون بنسبة %15.
ويُنتظر أن ينافس هاتَفا »مارا أكس« و»مارا زد«، المصّنعان في رواندا، هاتف »سامس���ونغ«، التي يصل س���عر 
هاتفها الذكي األرخص 54 دوالر، فيما يصل سعر الهاتَفيْن الُمصّنَعيْن محلّياً، على التوالي: 190 دوالراً، و130 دوالراً.

وتعتبر الس���وق اإلفريقية واعدًة في مجال االتصاالت، حيث يُقّدر أن يصل عدد الهواتف الذكية بها في غضون 
عاَميْن إلى مليار هاتف ذكي.

رويترز- 2019/10/7م
�إفريقيا: حكماء  لهيئة  رئي�ساً  مو�سى  ■ عمرو 

انتخبت هيئة حكماء إفريقيا، التابعة لالتحاد اإلفريقي، األمين العام للجامعة العربية السابق عمرو موسى رئيساً 
لها للعام 2019/2020م.

وجاء انتخاب عمرو موس���ي خالل االجتماع المنعقد في چيبوتي بمش���اركة »موس���ى«، وبرئاسة »موسى فقيه« 
رئيس مفوضية االتحاد اإلفريقي، لمراجعة أنش���طة االتحاد في العام المنصرم، واإلعداد للعام القادم وأنشطته بعد 
إقرار الميزانية. كان االتحاد اإلفريقي قد قام بترش���بح عمرو موس���ى في 2017م كأول مصري يشغل مقعد الشمال 
اإلفريقي في هيئة حكماء إفريقيا، والتي تضّم: إلين چونسون سيرليف رئيسة جمهورية ليبيريا، والحائزة على جائزة 
نوبل للسالم، والحقوقي هونورين نزيت بتيغي وزير الشؤون االجتماعية السابق بالجابون، وهيلفيكپوني پوهامبا رئيس 

جمهورية ناميبيا السابق، ود. سبيسيوزا وانديرا كازابوي النائب السابق للرئيس األوغندي.
صحيفة األخبار المصرية- 2019/10/29م

�سبكة ت�سليل رو�سية ��ستهدفت �إفريقيا: تفكيك  تعلن  ■ في�سبوك 
أعلنت فيس���بوك أنها حذفت حسابات مرتبطة بحليف روسي للرئيس فالديمير بوتين، سعت إلى نشر معلومات 

مضلّلة على الشبكة في ثماني دول إفريقية.
وترتب���ط العلميات، التي كانت تُجرى بواس���طة حس���اباٍت مزّيفة، ب�»يفغيني بريغوجين« ال���ذي أدانته الواليات 

المتحدة لتوّرطه في حملة تدّخل في االنتخابات الرئاسية األمريكية التي أُجريت في عام 2016م.
وقال مس���ؤول األمن المعلوماتي في فيس���بوك »ناثانيال غليتشر«: إّن »كاّلً من هذه العمليات أوجدت شبكًة من 
الحس���ابات لتضليل اآلخرين بشأن هوّيتها وأنشطتها. لقد أبلغنا الشرطة والهيئات التشريعية وشركاءنا بما لدينا من 
معلومات«. وبحسب فيسبوك؛ فإّن الحسابات مصدرها روسيا، وقد استهدفت: مدغشقر، جمهورية إفريقيا الوسطى، 

موزمبيق، جمهورية الكونغو الديمقراطّية، ساحل العاج، الكاميرون، السودان، وليبيا.
وأشارت الشركة إلى ثالث عمليات منفصلة استهدفت مستخدمي فيسبوك وإنستغرام.

وشملت إحدى هذه العمليات: 35 حساباً و53 صفحًة استهدفت: جمهورية إفريقيا الوسطى، موزمبيق، جمهورية الكونغو 
الديمقراطية، ساحل العاج، والكاميرون. واستقطبت العملية نحو 475 ألف متابع، وأنفقت 77 ألف دوالر على نشر اإلعالنات 
واألنباء السياس����ية الدولية والمحلية، بما في ذلك السياسات الروسية في إفريقيا، وانتقاد السياسات الفرنسية واألمريكية. 

واستهدفت عمليٌة أخرى: السودان، وشملت: 20 حساباً مختلفاً و18 صفحة، بعضها انتحل صفة منظمات إخبارية.
واستهدفت الشبكة الثالثة: ليبيا: وشملت: 15 حساباً و12 صفحة، ونشرت أخباراً محلية وقضايا جيوسياسية.
فرنس برس– 2019/10/31م.

عين على 
افريقيا
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�لر�بعة: �ل�سناعية  و�لثورة  ■ �إفريقيا 
إذا كان���ت الثورة الصناعية األولى اس���تخدمت 
طاقة الماء والبخار لميكنة اإلنتاج؛ فإّن الثورة الثانية 
اس���تخدمت الطاقة الكهربائية لتيسير الوصول إلى 
عمليات اإلنت���اج الضخم، أما الث���ورة الثالثة فإنها 
المعلومات  وتكنولوجي���ا  اإللكترونيات  اس���تخدمت 

ألتمتة اإلنتاج.
ونحن اليوم بصدد ثورة صناعية رابعة، تس���تمد 
وقودها من الثورة الثالثة؛ إنها »الثورة الرقمية« التي 
تحدث منذ منتصف القرن الماضي، وتتاَّس���م بمزيٍج 
من التقني���ات التي تتجاوز الخط���وط الفاصلة بين 

المجاالت المادية والرقمية والبيولوجية.
وُرّبما يُطَرح السؤال في هذا السياق عن: موقع 

إفريقيا في كّل هذه الثورات الصناعية؟:
لقد قّدمت إفريقيا والشعوب اإلفريقية إسهاماً 
كبيراً في الثورة التكنولوجية للغرب أكثر من إس���هام 
الغرب ف���ي تحقيق التغيير الصناعي المنش���ود في 
إفريقي���ا. ذهب »وولتر رودن���ي« إلى وصف الجانب 
العكس���ي من الصعود الغربي م���ن خالل بيان كيف 
أسهمت أوروبا في تخلُّف إفريقيا. لكناَّ علي مزروعي 
يرى أّن هناك قص���ًة كبيرة أخرى؛ قصة تُظِهر كيف 

أسهمت إفريقيا في تنمية أوروبا؟
لقد كانت كّل خطوة للغرب في إفريقيا مساهمًة 
من إفريقي���ا في تنمي���ة الغرب، وهي بح���ّد ذاتها 
مرحل���ة في تاريخ العولمة؛ ففي عصر تجارة الرقيق 
أس���هم الماليين من أبناء وبنات إفريقيا في حضارة 
الغرب؛ من خالل المس���اعدة في الث���ورة الزراعية 
في األميركتَيْ���ن والثورة الصناعية ف���ي أوروبا في 
وق���ٍت واحد. وعليه فقد ُوِض���َع األفارقة في خدمة 
الرأس���مالية الغربية التي كانت بحّد ذاتها جزءاً من 

العولمة الناشئة.
وبالمث���ل؛ فقد ارتبطت الث���ورة الصناعية الثانية 
بعصر االستعمار الغربي إلفريقيا. أما الثورتان الثالثة 
والرابعة؛ فإنهما يرتبطان بمعارك التكالب الدولي على 

إفريقيا ابتداًء من عصر الحرب الباردة وما بعدها.

إناَّ الحديث اليوم عن الذكاء االصطناعي، وظهور 
الثورة الصناعية الرابعة، قد خلق نوعاً من الخوف في 
البلدان المتقدمة من أّن العديد من الوظائف س����وف 
تختفي أمام اآلالت والروبوتات، وأّن النمو االقتصادي 

سوف يكون مقّيداً بمدى التقّدم التكنولوجي.
ومع ذلك؛ يمكن أن تكون القارة اإلفريقية قادرة 
على االس���تفادة من هذه التقنيات بُطرق قد ال تكون 
متصّورة في االقتصادات األكثر تقّدماً. وُرّبما يتعّين 
عل���ى األفارقة تجنُّب اس���تخدام التقني���ات البالية 
باهظة الثمن، والقفز مباش���رًة إلى استخدام أحدث 
االبت���كارات، وإذا كانت الضرورة ه���ي أُّم االختراع؛ 

فإنها في إفريقيا تصبح أُّم االبتكار.
وم���ن الطريف أّن األفارقة ُهم أكثر الّناس قدرًة 
عل���ى تبّني التقنيات الجديدة، وعلى س���بيل المثال: 
بعد تجاوز استخدام خطوط الهواتف األرضية؛ سارع 
مس���تخدمو تكنولوجيا الهاتف المحمول إلى معرفة 
الفوائد التي يمكن الحصول عليها، وخاّصًة خدمات 
تحويل األموال عبر الهواتف المحمولة. ومع نهاية عام 
2017م كان هناك 122 مليون حساٍب نشيط لألموال 
المستخَدمة عبر الهاتف في إفريقيا؛ حيث بلغ حجم 
التعامل 20 مليار دوالر ش���هرّياً، وهو ما يُشّكل %63 
من قيمة جميع معامالت النقود المس���تخَدمة عبر 

الهاتف في العالم.
وال شكاَّ بأناَّ التعليم سوف يكون المفتاح الرئيسي 
لضمان توفير مس���تويات المهارات المطلوبة؛ حتى 
تتمكن إفريقيا من االستفادة من التقنيات الجديدة. 
وعليه؛ سوف يكون االستثمار في التعليم هو المحّرك 

األساسي للنمو االقتصادي.
ولعّل السؤال المرتبط بتحديد موقع إفريقيا، في 
الثورة الصناعية الجديدة، يتوقف على مدى مشاركتها 

في عمليات إنتاج المعرفة على الصعيد الدولي.
وفي هذا الس���ياق؛ يطرح المؤرخ اإلفريقي »بول 
زيليزا« ثالثة متغيرات مهّمة، تحّدد مدى مش���اركة 
إفريقي���ا ف���ي التط���ّورات التكنولوجي���ة الجديدة، 

واالستفادة منها بشكل إيجابي، وهي:

آراء ورؤى



مة متخ�ش�شة في �ش�ؤون القارة الإفريقية 117ثقافية ف�شلية محكَّ

�أواًل: اإلنفاق على البحث العلمي.

ثانياً: اإلنتاجية البحثية.

ثالث���اً: تعزيز ثقافة البحث والقدرات البحثية في 

المؤّسسات اإلفريقية المعنية.
إذ ياُلحظ أّن جمل����ة اإلنفاق الوطني في إفريقيا 
عل����ى البحث العلمي مقارن����ًة بإجمالي الناتج المحلي 
ضئيل����ة للغاية؛ بحيث ال تتج����اوز  0.5%  من إجمالي 
النات����ج القوم����ي مقارنًة بنس����بة 1.7% ف����ي الدول 
 المتقدمة، وتبلغ هذه النس����بة في آس����يا 1.6%، وفي 
أوروبا 1.8%، وفي أمريكا الشمالية 2.1 %. وقد بلغت 
نس����بة اإلنفاق العالمي على التعليم عام 2017م نحو 
 1.7 تريليون دوالر، أس����همت عش����ر دول فقط على 
مس����توى العالم بنحو 80% من ه����ذا المبلغ، وبالقطع 
ليس م����ن بينهم دول����ٌة إفريقّية واحدة!  على س����بيل 
المثال: كوريا الجنوبي����ة تنفق نحو 4.3 % من إجمالي 
ناتجه����ا القومي على التعليم، وه����ي الدولة التي كان 
يمكن مقارنة معدالت أدائه����ا االقتصادي بالمعدالت 
اإلفريقية منذ نحو س����تين عاماً خل����ت. أما الواليات 
المتحدة؛ فإنها تحتل المرتبة العاش����رة بنسبة %2.7 

من إجمالي ناتجها المحلي.  
م���ا �ل�س���بيل لدعم مكان���ة �إفريقيا ف���ي عمليات 

�إنتاج �لمعرفة �لعالمية؟
يمكن اإلش���ارة إلى ستة متغيرات 6R؛ يمكن أن 
تسهم في زيادة إنتاج إفريقيا من األبحاث المعرفية، 
وتعزز ثقافة وقدرات البحث العلمي في المؤّسسات 

اإلفريقية، وهذه المتغيرات هي:
:Resources لمتغير �الأول هو: �لمو�رد�

س���ات المعنية  فالحكوم���ات اإلفريقية والمؤساَّ
بالبحث العلم���ي والجهات المس���تفيدة، مثل قطاع 
األعم���ال والمجتمع المدن���ي، تقع عليه���ا جميعاً 
مس���ؤولّيُة دعم وزيادة تمويل  البحث العلمي. والمثير 
لالنتباه أّن تراج���ع الجامعات اإلفريقية في إنتاجية 
البحوث يعك���س مفارقًة مهّمة بين النمو االقتصادي 
الملحوظ في العديد من البل���دان اإلفريقية، وعدم 
وجود برامج وطنية لتحفي���ز تطوير جامعات بحثية 

وطنية لخدمة احتياجات االقتصاد الناشئ.
: Reward   لمتغير �لثاني هو: �لثو�ب�

ويعن���ي ذلك تأس���يس برامج وطني���ة وإقليمية 

وقاّرية لتكريم المبدعي���ن والمتميزين مالّياً وأدبّياً، 
ولنا أن نتخيل تأثي���ر جائزة بمقدار 5 ماليين  دوالر 
صتها مؤّسس���ة »محم���د إبراهيم« لتكريم  التي خصاَّ
القادة األفارقة لو ت���ّم تحويلها لدعم البحث العلمي 
ف���ي إفريقيا! لقد ُحِجَبْت هذه الجائزة س���ّت مرات 
من عمر الجائزة )11عاماً(؛ وذلك بسبب عدم توافر 
الشروط في الرؤساء األفارقة. من جهٍة أخرى؛ كيف 
يمكن إقن���اع أثرياء إفريقيا م���ن أصحاب الماليين 
والباليين بتخصي���ص جزء من ثروتهم لدعم البحث 
العلمي في إفريقيا. وفق���اً إلحصاءات عام 2018م 
يوجد ف���ي إفريقيا نح���و 69970 مليوني���ر؛ بثروٍة 
إجمالي���ة تبلغ حوال���ي  1.7   تريلي���ون دوالر. لنا أن 
نتخي���ل حال البحث العلمي في إفريقيا؛ لو أّن هؤالء 
صوا نس���بًة ضئيل���ة ولو 1% من مجمل  األثرياء خصاَّ

ثروتهم لدعم المؤّسسات البحثية اإلفريقية!
:Recruitment لمتغير �لثالث هو: �لتوظيف�

وهو معِنيٌّ بجعل وظيف���ة البحث العلمي جاذبًة 
في س���وق العمل، ويتطلب ذلك تأس���يس جامعات 
ومؤسسات بحثية ترّكز على عمليات إنتاج المعرفة، 
وزي���ادة اإلنتاجية البحثية. األرق���ام صادمة، ومهمة 
تطوي���ر العل���وم اإلفريقية وعلماء المس���تقبل فيها 
تَُعدُّ شاقًة وعس���يرة؛ حيث يتّم إنفاق األموال العامة 
على مش���روعات التنمية واألمن، وليس على البحث 
للمنتدى االقتصادي العالمي؛ تُنتج  واالبتكار. فوفقاً 
إفريقيا 1.1% فقط م���ن المعرفة العلمية العالمية. 
كم���ا يوجد في الق���ارة 79 عاِلماً فق���ط لكل مليون 
نس���مة من الس���كان مقارنًة ببلدان مث���ل البرازيل 
والواليات المتحدة؛ حيث تبلغ النس���بة 656 و4500 
على التوالي. واألس���وأ من ذلك كله أّن هؤالء العلماء 
بي���ن في إفريقي���ا يعمل معظمهم  والتقنيي���ن المدراَّ
في أماكن أخرى من العالم؛ بس���بب افتقار إفريقيا 
إلى البنية التحتية والم���وارد. عالوًة على ذلك؛ فإّن 
انخفاض رواتب أعضاء هيئة التدريس، ونقص تمويل 
البحوث والمعدات، فضاًل عن محدودية االستقالل 
الذاتي، كّل ذل���ك يثّبط من عزيمة األس���اتذة على 

البقاء في الجامعات اإلفريقية.
:Retool لمتغير �لر�بع هو: �إعادة �لتنظيم�

ال ش���ك بأّن االفتق���ار إلى إنت���اج المعرفة في 
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د تعبير  الجامع���ات الرائدة في إفريقيا لي���س مجراَّ
عن نقص في القدرات والموارد، بل يعكس مجموعًة 
معقدة من القدرات والحوافز المتناقضة في ظّل حالٍة 
من ش���ّح الموارد. وينتج عن هذا نقٌص أساسي في 
وجود ثقافة بحثية قوية ومؤثرة في هذه الجامعات. 
وفي موقع القل���ب من عملية إع���ادة التنظيم تلك؛ 
توجد مجموعٌة من التساؤالت حول شكل المؤسسة 
البحثية القوية، وما يحتاج الباحث إليه ليكون قادراً 
عل���ى العمل بفاعليٍة وإنتاٍج بحث���ي ذي جودة عالية؛ 
فما الذي يج���ب على نظام البحث األوس���ع نطاقاً 
القيام به لدع���م هذا التوّجه؟ وم���ا المطلوب على 
د  مس���توى التخصصات العلمية )أو المستوى متعدِّ
صات( لتمكي���ن البحث في مجاالت محددة؟  التخصُّ
وكيف يمكن تصميم سياسة بحثية لتلبية جميع هذه 

االحتياجات أو بعضها؟
: Relevance لمتغير �لخام�ش هو: �لمالءمة�
االقتصادية  االتجاه���ات  م���ن  ثّم���ة مجموعٌة 
واالجتماعي���ة والتكنولوجي���ة الت���ي تُمّث���ل تحدّياً 
للمجتمع���ات اإلفريقي���ة، وعليه؛ ينبغ���ي أن تتعامل 
المؤّسس���ات البحثية اإلفريقية معها، وتقوم بترجمة 
نتائ���ج األبحاث إلى سياس���ات واضحة، وهنا يمكن 
الحديث عن رؤى وطني���ة وقاّرية وأممية، مثل »رؤية 

االتحاد اإلفريقي 2063«. 
ومن أب���رز االتجاهات الُملّحة: تل���ك المتعلقة 
بالتركيب���ة الديموغرافية اإلفريقية؛ حيث يمّثل عدد 
السكان األقّل من 25 عاماً نحو 60% من جملة سكان 
إفريقيا، كما أّن استمرار معّدل الزيادة السكانية في 
إفريقيا سوف يؤدِّي إلى زيادة إجمالي السكان ليصل 
إلى  1.7 بليون نس���مة بحلول ع���ام 2030م، أي ما 
يشّكل 20%  من سكان العالم. ومع نهاية القرن سوف 
يصل عدد سكان إفريقيا 4.5 مليارات، أي: ما يعادل 

40% من سكان العالم .
أم���ا االتجاه الثاني الذي يتّم النظر إليه؛ فيتعلق 
بالثورة الصناعية الرابعة، التي تتسم بتحقيق طفرات 
ضخم���ة في مجال ال���ذكاء الصناع���ي وتكنولوجيا 

المعلومات والبيانات والرقمنة.
ومن جهة أخرى؛ فهناك حاجٌة إلى تعاوٍن وش���راكة 
قوية بين القط���اع الصناعي والمؤّسس���ات األكاديمية 

للتعليم العالي في إفريقيا؛ لمواجهة التحّديات المتعددة 
التي تواجه التعليم العالي. ويجب أن تضمن االستثمارات 
ف���ي التعليم العالي أّن إطار الحوكمة يُْفِضي إلى التمّيز، 
ويوّفر االس���تقالل المال���ي المعقول، ويعّزز مس���اءلة 
المؤسس���ة والهيئة اإلدارية. كما يجب على المؤّسسات 
تعزيز الالمركزية الداخلية في إدارة الموارد، وتش���جيع 
استخدام نُُظم المعلومات اإلدارية والشفافية في اإلدارة، 

واستخدام الموارد، والتعلّم من النتائج.
:Ranking لمتغير �ل�ساد�ش هو: �لت�سنيف�
وذلك من أجل َخلْق تنافس���ية بي���ن الجامعات 
ومؤسس���ات البحث العلمي على المس���توى الوطني 
واإلقليمي والقاّري، فضاًل عن المشاركة في التصنيف 
العالمي. لقد أضحى من الش���ائع في ثقافتنا العاّمة 
أن تبدو مؤسس���اتنا كلّها متشابهة، ولكناَّ الغرض من 
التصنيف ه���و التمّيز، ولعّل ذلك يقتضي تأس���يس 
جامعات تكون مهمتها األساس���ية هي البحث وإنتاج 
المعرفة. كما ينبغي على الجامعات اإلفريقية الرائدة 
التعاون من أجل التعامل مع التحّديات التي تواجهها 

المجتمعات اإلفريقية.
ويش���ير هذا المتغير كذلك إلى ضرورة تأسيس 
نظاٍم للتصني���ف اإلفريقي على المس���توى الوطني 
واإلقليمي والق���اّري، باإلضافة إلى المش���اركة في 
التصنيف العالمي. وبالرغم من كّل التحّديات يصبح 
ذلك النظام متوافقاً مع متطلّبات التنمية اإلفريقية.

من األهمية بم���كان: أال تَترك الثورة الصناعية 
الرابع���ة أحداً وراءه���ا كما فعلت الث���ورات الثالثة 
الس���ابقة؛ حي���ث تُ���ِرَك األفارقة وحده���م، بل تَّم 

استغاللهم لتحقيق النهضة األوروبية. 
يب���دو الواقع الي���وم مختلفاً؛ حي���ث يمكن أن 
تس���تخدم إفريقيا الثورة الصناعي���ة الرابعة لتصبح 
فاعاًل رئيس���اً ف���ي االقتصاد العالم���ي، ومع ذلك؛ 
يج���ب أن يكون »الطم���وح واالبتكار« ُهم���ا المفتاح 
لتحقيق هذا الهدف. وال ش���ك ف���ي أّن التكنولوجيا 
توّفر ق���ّوًة عظيمة نحو التغيير، وهذا س���وف يدفع 
القارة اإلفريقية لألمام، ويزيد من مكانتها في إنتاج 

المعرفة على الصعيد العالمي.
بقلم: أ.د. حمدي عبد الرحمن – نقاًل عن 
موقع قراءات إفريقية
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فعاليات

نع في �إفريقيا«: ور�سة عمل »�سُ فعاليات  ■ �ختتام 
اختُتمت بالقاهرة فعاليات ورش���ة عمل »ُصنع في إفريقيا«، التي نّظمتها وزارة التجارة والصناعة على 
مدى يوَميْن، بمش���اركٍة رفيعة المستوى من وزراء الصناعة األفارقة ورؤساء اتحادات صناعات وممّثلين عن 
25 دولًة إفريقّية، إلى جانب عدد من الس���فراء والخبراء من 8 دول أوروبية والصين وعدد من المنظمات 

الدولية.
وق���ال المهندس عمرو نصار، وزير التجارة والصناعة المصري: إّن المش���اركة اإلفريقية المكثفة بهذا 
الحدث؛ تعكس مدى اهتمام وجّدية المس���ؤولين ورجال المال واألعمال األفارقة في إحداث تكامل صناعي 
حقيقي بين بلدان القارة الس���مراء، مشيراً إلى أّن جلس���ات المؤتمر قد َشِهدت تبادالً للرؤى واألفكار بين 
كّل المش���اركين، مما ساهم في التوصل إلى عدٍد من التوصيات المهّمة، والتي تمّثل خارطة طريق لتحقيق 

التكامل الصناعي اإلفريقي.
هذا، وقد جاءت التوصيات الصادرة عن ورش���ة العمل، حيث تضّمنت توصيات بشأن استغالل الموارد 
القارية، وتعزيز سالس���ل القيمة اإلقليمية، وتعظيم االس���تفادة من الموارد القارية من خالل وضع حوافز 
لتشجيع االستثمارات اإلفريقية المشتركة، خاّصًة في مجاالت تكنولوجيا المعلومات واالتصاالت، وسالسل 
القيمة اإلقليمية، باإلضافة إلى اس���تكمال مش���روعات البنية األساس���ية والخدمات اللوجستية في القارة 

اإلفريقية، لتعزيز القدرة التنافسية في الصناعة، وتحفيز الشراكة بين القطاعين العام والخاص.
صحيفة الشروق المصرية- 2019/11/22م

من �أجل �إفريقيا« في م�سر: »�ال�ستثمار  موؤتمر  فعاليات  ■ �نطالق 
انطلقت مس���اء الجمعة الثاني والعش���رين من نوفمبر، أعمال مؤتمر »إفريقي���ا 2019«، والذي تنظمه 

وزارات االستثمار والتعاون الدولي والخارجية والتجارة والصناعة المصرية.
حضر المؤتمر، الذي ُعقد على مدى يوَميْن تحت ش���عار »االستثمار من أجل إفريقيا«، عدٌد من رؤساء 
دول وحكومات ووزراء من مختلف الدول اإلفريقية، ونحو 2000 شخص من ممثلي شركاء مصر في التنمية، 
ورجال األعمال والمس���تثمرين، وشخصيات رفيعة المس���توى في مجال األعمال من المصريين واألفارقة 

ومناطق أخرى من العالم، بهدف تحفيز االستثمار في القارة اإلفريقية.
وتناول المنتدى خالل فعالياته عدداً من الملفات المهّمة التي تتعلق بحركة التنمية التي تشهدها القارة 
اإلفريقية، والتي ش���ملت الشراكات من أجل التنمية في إفريقيا من خالل تطوير البنية األساسية، وتحفيز 
االس���تثمارات من أجل التحّول الصناعي في إفريقيا، وآفاق االستثمار العربي اإلفريقي المشترك، في ظّل 
اتفاقية التجارة الحرة اإلفريقية، وفرص االستثمار بالطاقة المتجددة، وتعزيز التحّول الرقمي، واالستثمار 
فى رأس المال البش���ري، وتعزيز اإلمكانيات التنافس���ية للقطاع الخاص ف���ي مصر وإفريقيا، وفرص نمو 

الشركات الناشئة.
صحيفة الوطن المصرية- 2019/11/24م
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االندماج الوطني في منطقة القرن اإلفريقي.. 
الواقع والمستقبل )إثيوبيا وجيبوتي نموذجًا(

�أ. �أحمد ع�سكر
باح�ث بمرك�ز �لأه�ر�م  للدر��س�ات �ل�سيا�سي�ة 

و�ل�ستر�تيجية- م�سر

بالر�س�ادة ف�ي �إد�رة تلك �لتعددي�ة، بما ل يثير 
ر�ع�ات �لتي من �ساأنها  �لعدي�د من �لأزمات و�ل�سّ

تهديد �لأمن و�ل�ستقر�ر �لإقليمي و�لقاّري.
وإذ تحتضن منطق���ة القرن اإلفريقي العديد من 
القبائل والقومي���ات والعرقيات اإلثنّية المختلفة، بما 
يجعلها بمنزل���ة مكتبٍة كبرى تح���وي ثقافات عديدة 

م�ا يمّي�ز ق�ارة �إفريقي�ا، �إل�ى جان�ب د�ئمًا 
مو�ردها �لمتع�ددة وثرو�تها �لطبيعية 
�لغنية، م�ساألة �لتعددي�ة �لإثنّية/�لعرقية، فهي 
�لق�ارة �لت�ي تتمّيز باأّن ع�دد �لجماع�ات �لإثنّية 
فيها يتجاوز 2000 جماعٍة �إثنية، بلغاٍت وعاد�ٍت 
وديان�اٍت متنوع�ة، �إل �أّن ه�ذه �لمي�زة مرهون�ٌة 
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ومتنوعة ومختلف���ة، إال أنها تُعّد إحدى أكثر المناطق 
التي تش���هد صراعاٍت ونزاعاٍت إثنية بين القوميات 
المختلفة ف���ي معظم دوله���ا، منذ عقوٍد وس���نواٍت 
طويل���ة، في ظّل إخفاق حكوم���ات المنطقة في إدارة 
تل���ك التعددية اإلثنّية في دولها، بأس���لوٍب يمنع تلك 
الصراعات والمزيد من الحروب ويحقن الدماء. ومع 
استمرار مخاطر تلك الصراعات إلى الوقت الراهن؛ 
فإّن مس���تقبل أمن المنطقة واس���تقرارها س���يبقى 
مهّدداً؛ بل سيؤّثر ذلك أيضاً على التطورات اإليجابية 

التي شهدتها المنطقة خالل الفترة األخيرة.  
في  االإثنّية  الجماعات  خريطة  اأواًل: 

القرن االإفريقي:
تتمّيز منطقة الق���رن اإلفريق���ي بكونها متحفاً 
للجماع���ات اإلثنّية المتعددة، والت���ي تتجاوز بَدورها 
مائة جماعٍة إثنية، يوجد أكثرها في دولة إثيوبيا، فقد 
أش���ارت اإلحصاءات إلى وج���ود أكثر من 80 جماعًة 

إثنية بها. 
يْن بالنسبة  اإلثنّية المتعددة تُعّد س���الحاً ذا حداَّ
لدول المنطقة، خاّصًة في ظّل ش���يوع أزمة االندماج 
الوطني التي تعاني منها معظم دول القارة اإلفريقّية، 
وأسفرت عن سقوطها في براثن العديد من الصراعات 
والنزاعات اإلثنّية، التي كان لها انعكاس���اتها السلبية 
على أمن واستقرار تلك الدول داخلّياً، وعلى الصعيد 
القاّري بشكٍل عاّم، ولم تكن دول القرن اإلفريقي بعيدًة 

عن تلك األزمة.
ومن ناحيٍة أخ���رى؛ تش���هد دول المنطقة نوعاً 
من التداخل اإلثني فيما بينه���ا، خاّصًة في المناطق 
والمدن الحدودية، وهذا من ش���أنه إّما تعزيز أواصر 
التراب���ط بي���ن الدولتَيْن، وإّما إث���ارة التنافر في ظّل 
قي���ام الصراعات والحروب بينها، خصوصاً مع وجود 
أدواٍر يمكن أن تلعبها تلك اإلثنيات، سياسّياً أو أمنّياً، 
لزعزعة اس���تقرار النُّظم الحاكم���ة لصالح أطراٍف 

أخرى إقليمية. 
ويدفع الواقع السياسي واالقتصادي الذي تعيشه 

دول الق���رن اإلفريقي عل���ى مدار س���نواٍت عديدة، 
والسياسات العرقية الهّش���ة التي اتبعتها الحكومات 
المتعاقبة، ومن قبلها سياس���ات الغرب االستعماري 
التي تبّنت مبدأ »َفّرْق تَُسْد«، إلى انخراط دول المنطقة 
في العديد من المشكالت، أبرزها الصراعات العرقية 
واإلثنية، مما أوجد عالقًة ارتباطيًة بين أزمة االندماج 
الوطني وسياس���ات حكومات دول الق���رن اإلفريقي 
عل���ى الصعيد السياس���ي واالقتص���ادي. فقد أدت 
معظم تلك السياسات إلى إحساس بعض الجماعات 
العرقية والقبائل بمظلوميٍة أسهمت في خلق نزاعات 
وصراعات، سواء مع الحكومة المركزية، أو فيما بين 
���لطة والموارد والثروة  الجماعات نفس���ها، على السُّ

والرعي واألراضي. 
وقد تعّددت المقوالت الت���ي تجزم بأّن التعددية 
اإلثنّية ال تمّث���ل خطراً في حّد ذاتها على الدول التي 
تمتلك جماعات عرقية كثيرة، وإنما تتأثر بدرجٍة أكبر 
بطبيعة النظام السياس���ي وممارس���ته للسلطة، ومن 
ثَّم تكمن األزمة في فش���ل الدولة في إدارة التعددية 
والعالقة بين الجماعات اإلثنّية بعضها البعض، األمر 
الذي ترّتب عليه توس���يع فكرة عامل التهميش، الذي 
تتع���رض له العدي���د من الجماعات العرقية بس���بب 
لطة والثروة، مما عّزز  سيطرة قوميٍة أو اثنَيْن على السُّ
لديها مش���اعر الظلم والحرمان من الثروة والمناصب 
السياسية واإلدارية في الدولة، وهو ما أدى إلى اندالع 
الصراع���ات اإلثنّية، التي تعانيها معظم دول المنطقة 

منذ سنوات، وما يزال تأثيرها السلبّي مستمراً.
وتتنوع الجماع���ات اإلثنّية في دول منطقة القرن 
اإلفريق���ي )إثيوبي���ا، جيبوتي، إريتري���ا، الصومال( 
وتتباي���ن فيما بينها، وس���يتم التركيز هنا على حالتَي 

إثيوبيا وجيبوتي في هذا التقرير. 
1( �إثيوبيا:

يعيش في إثيوبيا، التي يبلغ عدد سكانها أكثر من 
100 مليون نس���مة، على مساحٍة جغرافية تُقّدر بنحو 
1.127.127 كم2، عدداً كبيراً من الجماعات اإلثنّية 
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الرئيسية والفرعية، والتي يتجاوز عددها 80 جماعًة 
إثنية من أصوٍل وديانات ولغ���ات متباينة، مما يجعل 
نس���بة التجانس بين مكّونات المجتمع اإلثيوبي قليلًة 

نسبّياً تصل إلى 31% تقريباً))). 
فقد تباينت اإلحصاءات بش���أن عدد الجماعات 
اإلثنّية ف���ي البالد، والتي حصرته���ا بين 51 و 100 
جماعة. في الوقت الذي اعترف فيه نظام مانجس���تو 
هيال مريام األس���بق )1974-1991م( بوجود 86-85 
جماعًة إثنية، في حين تش���ير عدٌد من الدراس���ات 
إلى أنها تض���ّم حوالي 100 جماعٍة إثنية)))، مما دفع 
البعض إلى تسمية إثيوبيا بوصفها متحفاً للجماعات 

اإلثنّية. 
وتت���وزع �لجماع���ات �الإثنّي���ة ف���ي �إثيوبي���ا على ثالثة 

�أ�سول رئي�سية؛ هي:
1- �الأ�س���ول �ل�س���امية: وأهّمها قوميات: األمهرة، 

والتقراي، والكوراج. 
2- و�الأ�س���ول �لحامي���ة »�لكو�س���يتية«: وينتمي إليها 
جماعات: األورومو، والصوماليون، والعفر، وسيداما. 
3- و�الأ�س���ول �لزنجي���ة: وينتم���ي إليها قوميات: 

األنواك، والنوير، والجوما، والبرتا.
وغيرها من الجماعات والقوميات التي تقطن في 

إقليم جنوب إثيوبيا »جنوب غرب إثيوبيا«. 
وأخذاً بالمعيار االجتماعي والسياسي والتاريخي؛ 
ف���إّن هناك ثالث جماعات رئيس���ية تتمثل في ثالث 
قوميات، هي: )األورومو، واألمه���رة، والتقراي(. أما 
الجماعات الثانوية؛ فهي ذات تأثير محدود، وتشمل: 
)الصوماليي���ن، والعف���ر، والكوراج، وس���يداما(. أما 
المجموعات الصغيرة الهامش���ية فهي صغيرة الحجم 

أو قليلة التأثير، وتتمثل في بقية الجماعات. 

 George Thomas Kurain, Encyclopedia of the   (((
 Third World, (New York: Facts on file, Vol.1,

  .1982), p.591

 Bakri Ibrahim, The Ethnic Map of Ethiopia,   (((
 .24-African Studies, No.19, June 1999, pp.23

�أ- قومية �الأورومو: 
ونه  كان يُطلق عليهم اس���م »الج���اال«، وكانوا يَعدُّ
اسماً غير الئق، إلى أن تحّول اسمهم في عام 1974م 
ليصير »األورومو«، وهو االس���م الذي يعتبرونه األكثر 

تعبيراً عن ُهوّيتهم الخاّصة.
وتعتبر قومية األوروم���و أكبر مجموعة إثنية في 
البالد، بحيث تتفاوت نسبة أفرادها من 35% إلى %50 
من إجمالي س���كان إثيوبيا))). كما تنتشر القومية في 
وس���ط إثيوبيا وجنوبها وغربها، ويمتدون إلى الشرق، 
حيث يمّثلون نحو 60% من سكان مدينة هرر في شرق 
البالد. كما يتمركز عدٌد كبير منهم في قلب العاصمة 
اإلثيوبية أديس أبابا التي تقع في إقليمهم المس���ّمى 

ب�»أوروميا«، وُهم يحيطون بها من جميع الجهات. 
وتُعّد قومية األورومو أكبر مجموعة إثنية متماسكة 
في منطقة القرن اإلفريقي، وثالث أكبر مجموعة إثنية 

في قارة إفريقيا بعد قوميتَي الفوالني والهوسا. 
ويتحّدث أبناؤها اللُّغة »األورومية«، وتسّمى أيضاً 

اللُّغة »الجالينية«. 
وتت���وزع قومية األورومو على قبائ���ل عدة، مثل: 
قبائل )توالما، وبورنا، وقوجي، وإيتال، وكاريو، وراي، 
وميتش، ووللو(، وغيرها م���ن القبائل. وينتمي رئيس 
الوزراء الحالي آبي أحمد إل���ى قومية األورومو، بعد 
س���نواٍت طويلة م���ن التهميش السياس���ي في البالد 

لصالح قوميتَي األمهرة والتقراي. 
ب- قومية �الأمهرة: 

يَُعّد األمهريون أنفَس���هم المؤّسسين التاريخّيين 
لدولة إثيوبيا، وي���رون أّن ثقافتهم هي العليا. فقومية 
األمهرة تُعّد الجماعة اإلثنّي���ة الثانية في إثيوبيا بعد 
قومية األورومو، حيث تتراوح نس���بتها نحو 30% من 

)٣)  عبد ال�شالم اإبراهيم بغدادي، البعد الإيجابي في العالقات 
العربية-الإفريقية والتعددية الإثنية كرابط ثقافي، )الدوحة: 
المركز العربي لالأبحاث ودرا�شة ال�شيا�شات، الطبعة الأولى، 

اأبريل ٣)0))، �ص.��ص)٣))-)))). 
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مجموع الس���كان))). ويتحّدث أهله���ا اللُّغة األمهرية، 
وهي اللُّغة الرسمية لعموم البالد.

وق���د ظلّوا يحكمون البالد حتى عام 1991م، إلى 
���لطة، وحكم  أن جاء ميلس زيناوي وس���يطر على السُّ
البالد حتى عام 2012م )ينتمي إلى قومية التجراي(. 
ويعتنق األمهريون في أغلبيتهم الديانة المسيحية 
األرثوذكسية، ومنهم َمن يعتنق اإلسالم بنسبٍة تتراوح 
بين 14-17%. كما يقطنون في إقليم أمهرة في الجزء 
الشمالي الغربي من البالد، وينتشرون على جزٍء كبير 
من الهضبة اإلثيوبية. ويُعرفون أيضاً باسم »األحباش« 
باعتبارهم من قدماء السكان الذين انحدروا من أصوٍل 
س���امية، وينتم���ي إليها الملك منلي���ك، واإلمبراطور 

هيالسالسي. 
ت- قومية �لتقر�ي: 

تأت���ي قومية التق���راي في المرتب���ة الثالثة بين 
الجماعات اإلثنّية ف���ي إثيوبيا، بعد قوميتَي األورومو 
واألمهرة. وتُقّدر نس���بتهم بحوالي 7-9% من إجمالي 
س���كان البالد، ومن ثَماَّ تُعتبر أقلّي���ة)))، إال أنها ظلّت 
لطة في البالد منذ عام 1991م حتى  تسيطر على السُّ

2018م. 
وينتشر أبناؤها في المناطق الشمالية من الهضبة 
اإلثيوبية، كما أّن لها امتداداٍت في داخل إريتريا، حيث 
تش���ّكل القوميَة األكبر في داخل إريتريا. ويُطلَق على 
أبنائها في إثيوبيا اس���م: »التقرينّيين الجنوبيين«. في 
حين يُطلَق عل���ى نظرائهم في إريتري���ا »التقرينيين 

الشماليين«. 
ويعي���ش أبناء قومية التقراي في إقليم »التقراي« 

الواقع  تحديات  بين  اإثيوبيا  مو�شى،  عبدلي  يون�ص  اأ.د.    (((
للبحوث  مقدي�شو  مركز  )مقدي�شو:  الم�شتقبل،  وطموحات 

والدرا�شات، ))0))، �ص.�ص))-7). 

اإدارة  بين  القومية  الدولة  ح�شينة،  زع��رور  مريم،  �شوحة    (((
منطقة  ف��ي  الت�شوية  وا���ش��ت��رات��ي��ج��ي��ات  الإث��ن��ي��ة  ال��ت��ع��ددي��ة 
المركز  )األمانيا:  اإثيوبيا،  حالة  درا�شة  الإفريقي..  القرن 
والقت�شادية،  ال�شيا�شية  للدرا�شات  العربي  الديمقراطي 

8)0))، �ص)٩. 

في أقصى ش���مال إثيوبيا، على مس���احة 102 ألف 
كيلومت���ر مرّب���ع. ويعتنق أغلبهم الديانة المس���يحية 
األرثوذكسية، ونسبٌة منهم تعتنق اإلسالم، والتي تقّدر 
بحوالي 16% من إجمالي أبناء التقراي. وينتمي إليها 
رئيس الوزراء األس���بق ميلس زيناوي الذي استمر في 

لطة قرابة العقَديْن. السُّ
قوميات �إثنّية �أخرى:

وهناك ف���ي إثيوبيا عدٌد من القومي���ات اإلثنّية 
والقبائل األخرى، مث���ل: قومية »العفر« أو »الدناكل«، 
وهي جماعٌة إثني���ة ممتدة داخل أكثر من دولة، حيث 
يت���وزع العفريون على ثالث دول في منطقٍة تُس���ّمى 
»المثلث العفري«، وينتش���رون في شمال شرق إثيوبيا 
وشمال جيبوتي وجنوب إريتريا، وينقسمون إلى قبائل 
وعش���ائر عدة. إال أنها في إثيوبيا تُعّد من األقليات، 
حيث ال تتجاوز نسبتهم فيها 1-4% من إجمالي سكان 
البالد. ولهم إقلي���ٌم إداريٌّ خاصٌّ بهم في إثيوبيا، هو 

إقليم العفر. 
كما أّن هناك قومية »الكوراج« التي تصل نسبتهم 
2.4-4% من إجمالي س���كان إثيوبيا، وهي المجموعة 
اإلثنّية الرابع���ة من حيث عدد الس���كان في البالد، 
ومع ذلك ليس لهم إقليٌم خاصٌّ بحكم انتش���ارهم في 
أكثر من منطقة، فهناك قس���ٌم منهم يسكن في إقليم 
أمهرة، وبعضهم يسكن مناطق في جنوب غرب إثيوبيا 

»سيداما«. 
وهن���اك قبائل »البجة«، الت���ي يقطن أبناؤها في 
المنطقة الش���مالية، ويمتدون داخل كلٍّ من السودان 

الشمالي وإريتريا، وتمّثل نسبتهم أقّل من %1. 
كما أّن هناك »الصوماليين« في إثيوبيا، ولهم إقليٌم 
خاصٌّ يُس���ّمى إقليم »أوجادين« أو إقليم الصومال في 
إثيوبيا. وُهم أقليٌة في إثيوبيا، حيث ال تزيد نس���بتهم 
على 3.8% من مجموع الس���كان، ويشّكل الصوماليون 

خامس أكبر مجموعة إثنية في إثيوبيا. 
وهناك قبائل »األغوا« في وسط الهضبة اإلثيوبية، 
ويمتدون داخل إريتري���ا، ويتأثرون بالثقافة األمهرية، 



124

تقارير

  ال�شنة ال�شاد�شة ع�شرة   -   العدد ) 43 (   يناير 2020م  -  جمادى الأولى 1441هـ

وال تزيد نسبتهم عن 1.5% من مجموع السكان. 
وهن���اك قبيلة »الفالش���اه« التي تعتن���ق الديانة 
اليهودي���ة وال يتكلمون اللُّغة العبري���ة، وهاجر أعداٌد 
كبيرة منهم إلى »إس���رائيل«، ولم يبق في البالد سوى 
بضع���ة آالف، ويتمركزون في أعالي الهضبة اإلثيوبية 

في إقليم تقراي))). 
كم���ا يضّم اإلقليم الجنوب���ي اإلثيوبي ما بين 20 
إلى 40 مجموعًة إثنية مختلفة، منها س���يداما وقبائل 
أخرى، مثل: )جيمو، وكيمباتا، وكونسو، وكيولو، ويتو، 
ويتاي���ت، والبا، وبورودا، وآري، وكنتا، وبانا، واألنواك، 
وأماروا، وس���ورما، وأمورا( وغيره���ا. وكثيٌر من تلك 

القبائل يمتّد داخل السودان وكينيا. 
2( جيبوتي: 

تتكون التركيبة اإلثنّية في جيبوتي من مجموعتَيْن 
عرقيتَيْ���ن، هما: »الصومالي���ون«، وأغلبهم من قبائل 

العيسى، و»العفريون«. 
ويش���ّكل »الصوماليون« األكثري���ة، وينتمي إليهم 
الرئيس السابق حسن جوليد أبتدون، والرئيس الحالي 
إس���ماعيل عمر جيله. ويمّثلون ثُلثَي عدد الس���كان، 
ويتركزون في جن���وب البالد. ويتوزع الصوماليون في 
البالد إلى أربع قبائل، هي: »العيس���ى« وُهم يشّكلون 

األغلبية، و»الدارود«، و»اآلباك«، و»الفارابورس«. 
بينما يمّثل »العفريون« ثُلث البالد، ويتركزون في 
منطقة الش���مال. وعادًة ما يتّم اختي���ار رئيس وزراء 
الحكومة منها. ويتوزع العفريون في البالد على قبيلتَي 
»األدوبامرة« و»األسايمرة«. وتقّدر بعض اإلحصائيات 
تعداد قومية العفر بنحو 5 ماليين نس���مة في الدول 

الثالث: إثيوبيا وإريتريا وجيبوتي. 
3( �إريتريا: 

تُعّد إريتريا دولًة ساحلية صغيرة المساحة وقليلة 
الس���كان، حيث تبلغ مس���احتها حوال���ي 121.144 
كيلومت���ر مرّب���ع، بينما ال يزيد عدد س���كانها على 5 

)))  عبد ال�شالم بغدادي اإبراهيم، مرجع �شبق ذكره، �ص))). 

ماليين نسمة))). 
وتتوزع إريتريا إثنّياً على تس���ع مجموعات إثنية 
رئيسية وثانوية، وبعض الجماعات الصغيرة األخرى، 
مثل قبيلة »الش���كرية« التي تمتهن مهنة الرعي وتدين 

باإلسالم. 
وترجع األصول اإلثنّية للشعب اإلريتري إلى جذوٍر 
س���امية عربية يمنية. بينما تُع���ّد اللغة التقرينية هي 
اللغة الرس���مية، وتأتي بعدها اللغ���ة العربية. ويمّثل 
المس���لمون أكثر من نصف السكان في إريتريا، بينما 
يدين البقية بالمس���يحية )طائفة األرثوذكس(، ويعتنق 
قلٌّة من الش���عب اإلريتري بع���ض الديانات اإلفريقية 

التقليدية. 
وتنقس���م المجموع���ات اإلثنّية ف���ي إريتريا إلى 
التقرينيي���ن بنس���بة 50.8% من إجمالي الس���كان، 
وُه���م امتداٌد لقومية التقراي ف���ي إثيوبيا، ويتحدثون 
اللغ���ة التقرينية، ويدين أغلبهم بالديانة المس���يحية 
األرثوذكس���ية، ويش���تغل معظمهم بالتجارة والزراعة 
والوظائف الحكومية، وينتمي الرئيس أسياس أفورقي 

إلى هذه اإلثنّية. 
باإلضاف���ة إل���ى إثني���ة »التق���ري«- وهي غير 
التقراي-، وهي من أصٍل س���اميٍّ عربيٍّ يمنيٍّ قديم، 
وتمّثل نحو 28.6% من إجمالي السكان، ويدين معظم 
أفرادها باإلسالم، ويمتهنون مهنة الرعي في المناطق 
الشمالية الس���احلية من إريتريا والمناطق المحاذية 
للسودان، ويتحدثون باللغة التقرية، وهي مثل نظيرتها 

التقرينية. 
كم���ا أّن هن���اك بع���ض اإلثنيات األخ���رى في 
إريتريا، مثل إثنية الس���اهو )بنس���بة 6.4%(، والبلين 
)بنس���بة 3.69%(، والعفر/الدناكل )بنس���بة %3.2(، 
وحدارب )بنس���بة 2.9%(، والبازا )بنسبة %2.42(، 

عقدين  خ��ال  اإريتريا  )واآخ����رون(،  اإ�شماعيل  اهلل  عبد    (((
)٩٩)-))0)م، )ال�شودان: مركز درا�شات القرن الإفريقي، 

الطبعة الأولى، ٣)0)) �ص.�ص)8-7).



مة متخ�ش�شة في �ش�ؤون القارة الإفريقية 125ثقافية ف�شلية محكَّ

والباريا )بنس���بة 1.55%(، والرشايدة العرب )بنسبة 
 .((()%0.19

4( �ل�سومال: 
تختلف الصومال عن نظيراتها في منطقة القرن 
اإلفريقي، حيث إّن القبيلة في الصومال ليس���ت إثنية 
الطاب���ع، ومن ثَّم؛ لم تكن أس���باب معظم الصراعات 
القبلي���ة في البالد ذاَت طابٍع إثن���ي أو عرقي، وإنما 
تنوعت أس���بابها بين االنتقام والث���أر والتنافس على 
الم���وارد الطبيعية، إلى جان���ب الصراع على مصادر 

الثروة والسلْطة. 
تتوزع القومية »الصومالي���ة« على أكثر من دولٍة 
ف���ي القرن اإلفريقي؛ في الصومال وفي جيبوتي وفي 
إقليم أوجادين بإثيوبيا وفي إقليم إنفدي في ش���مال 

شرق كينيا. 
ويتوزعون عل���ى تجمعات قبلي���ة، أبرزها قبيلة 
»العيس���ى« في جيبوتي، و»الدارود« التي تنتش���ر في 
إقلي���م أوجادين داخل إثيوبيا وفي وس���ط الصومال 
وشماله وجنوبه. ومن أشهر فروعها »المريحان« التي 
ينحدر منها الرئيس األس���بق محمد سياد بري، وفرع 
»المجرتي���ن« الذي ينحدر منه الرئيس األس���بق عبد 
الله يوس���ف أحمد. وقبيلة »الهاوية« أو »الهوية« التي 
تنتش���ر حول العاصمة الصومالية مقديشو، وينحدر 
منها الرئيس األسبق محمد فرح عيديد، وعلي مهدي 

محمد، والشيخ شريف شيخ أحمد. 
وهناك قبيلة »اإلسحاقي« التي أعلنت استقاللها 
عن الصومال، وأّسس���ت جمهوري���ة أرض الصومال 
في إقليمها بش���مال الصومال، والتي لم تحصل على 
االعت���راف الدولي. كما أّن هناك ع���دداً من القبائل 
األخرى، مثل قبيلتَي »الرهانوي���ن« و»الدجيل« اللاَّتَيِْن 
تقطن���ان في المنطق���ة الخصبة بين نهَري ش���بيلي 
وجوبا. وقبيلة »الدير« التي تتمركز في وسط البالد.

 

)))  المرجع ال�شابق نف�شه.

ث��ان��ي��ًا: اأط�����راف م��ت��ع��ددة و���س��راع��ات 
متجذرة.. اإثيوبيا وجيبوتي نموذجًا:

تتعّدد األزمات المتعلقة بمسألة االندماج الوطني 
في منطقة القرن اإلفريقي؛ في ظّل سوء إدارة النُّظم 

السياسية الحاكمة للتعددية اإلثنّية في بالدها. 
وفي إطار هذا التقرير؛ سيتم التركيز على حالتَي 
إثيوبيا وجيبوتي، على اعتبار أّن إثيوبيا تش���هد خالل 
الس���نوات األربع األخي���رة من���ذ 2015م العديد من 
التطّورات والتفاعالت في هذا الشأن، وعلى الجانب 
اآلخر تتصاعد التظاه���رات في جيبوتي ضّد النظام 
الحاكم خالل الفترة األخيرة، باإلضافة إلى االتهامات 
الموجه���ة إل���ى النظ���ام الجيبوتي بتقدي���م الدعم 
والمساعدة لبعض القوميات-العيسى الصومالية في 
جيبوت���ي- ضّد العفريين في إثيوبيا، وهو ما يمكن أن 

يؤّجج الصراعات العرقية في المنطقة. 
�ل�سر�عات �الإثنّية في �إثيوبيا: 

ل���م تكن الصراع���ات اإلثنّية في الب���الد لتنتهي 
لطة في أبريل 2018م، وهو  بمجيء آبي أحمد إلى السُّ
الذي بمجيئه قد أنهى س���يطرة قومية التقراي على 
لطة في إثيوبيا الممتدة منذ عام 1991م، لتصعد  السُّ
ة  قومية األورومو ألوِل مّرٍة في تاريخ البالد إلى س���دّ
���لطة، األمر الذي مّثل تهدي���داً واضحاً للتقراي،  السُّ
ومن ثَّم ش���رعت في وضع العديد من العراقيل أمام 
نظام الحكم الجديد من أجل إس���قاطه، وعودتها مّرًة 

أخرى إلى قيادة البالد. 
لطة؛ كان الملف  كما أنه عقب تولي آبي أحمد السُّ
األكث���ر تحّدياً له ه���و ملف الصراع���ات اإلثنّية بين 
الواليات والقوميات اإلثيوبية، والذي حاول في بداية 
األمر التوصل إلى حلوٍل لتس���وية تلك الصراعات، إال 

أنه لم يحّقق نجاحاً كبيراً في هذا الشأن. 
فالعالقة بين القومي���ات والجماعات اإلثنّية في 
إثيوبيا تمّثل أزمًة ومش���كًل مزمنة منذ سنوات طويلة، 
وق���د أدى إلى تفاقهما تقس���يُم الب���الد إلى والياٍت 
فيدرالية على أس���اٍس ِعرقي، في النظام الفيدرالي 
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اإلثيوبي القائم منذ تس���عينيات القرن الماضي، وهو 
ما أسهم في زيادة االنقسام والخالفات بين القوميات 

اإلثنّية المختلفة في البالد.
فلم يؤس���س الدس���تور اإلثيوبي، الذي ُوضع في 
1994م، الندم���اٍج حقيق���ي للقومي���ات اإلثيوبية، بل 
كان مدخاًل لتأس���يس دولة فيدرالية مبنية على نظاٍم 
عرقي، مع وجود مادة بالدستور تنّص على حّق تقرير 
المصي���ر لألم���م اإلثيوبية، بما في ذل���ك الحق في 
االنفصال واألخذ بالش���كِل الفيدرالي للدولة، وهو ما 
يهّدد تماس���ك الدولة اإلثيوبية خالل الفترة األخيرة؛ 
منذ إعالن قومية »س���يداما« رغبتها في إقامة إقليٍم 

خاصٍّ بها في الجنوب اإلثيوبي.
فاالحتجاجات التي ش���هدتها إثيوبي���ا منذ عام 
2015م، وتس���ّببت في اإلطاحة بحكم رئيس الوزراء 
الس���ابق هايلي ماريام ديس���الين، وصعود آبي أحمد 
لطة في أبريل 2018م، كان من ضمن أسباب  إلى السُّ
اندالعها: تخّوف قومية األورومو من قرارات الحكومة 
اإلثيوبي���ة وقتها، والمتعلقة بعملية توس���عة للعاصمة 
أديس أبابا على حس���اب أراٍض مملوكة لمزارعين في 
إقليم أوروميا، وفقدان اإلقليم حوالي 36 مدينًة وبلدة، 
وه���و ما اعتبره ق���ادة األورومو بداي���ًة لفرض تغيير 
التركيبة الديموغرافي���ة العرقية في البالد، مما أدى 
إلى تصاع���د االحتجاجات، التي انضم إليها عرقياٌت 
لطة  أخرى في س���بيل إنهاء سيطرة التقراي على السُّ

الذي استمر قرابة الثالثة عقود.
ويمت���ّد ملف الصراعات اإلثنّي���ة في إثيوبيا منذ 
س���نواٍت طويلة؛ نتيج���ة الخالف���ات التاريخية بين 
القوميات والواليات اإلثيوبية التس���ع التي تتكّون منها 
البالد، والتي تمّثل مشكلًة دائمة في الداخل اإلثيوبي 

تهدد استقرار الدولة اإلثيوبية وتماسكها. 
فهناك توّتٌر مستمٌر حول ملكية األراضي الصالحة 
للزراعة بين قوميتَي األوروم���و وإثنّية الصومالي في 
الجنوب الشرقي للبالد، األمر الذي أّدى إلى تصاعد 
أعمال العنف، مما أوقع مئات القتلى وأسفر عن نزوح 

نحو 1.1 مليون شخص. 
كما اندلعت عقب تولي آبي أحمد للسلطة أعماُل 
العنف بين قومية األوروم���و وقومية جيدو، مما أّدى 
إلى نزوح أكثر من مليون ش���خص، وهو ما ترّتب عليه 

اإلعالن عن حالة طوارئ إنسانية. 
كما توج���د خالفاٌت بين إقليم الصومال اإلثيوبي 
»أوجادين«، وإقليم شعوب جنوب إثيوبيا، ومناطق شرق 
إقليم أوروميا، وإقليم بني شنقول-جوموز، ومناطق في 
غرب أوروميا، للسيطرة على بعض المناطق الصالحة 
للزراعة على ط���ول الحدود المش���تركة بين إقليَمي 
أورومي���ا وبني ش���نقول. باإلضافة إل���ى المواجهات 
المس���لحة بين مجموعاٍت تنتمي إلى إقليم أوجادين 
»الصومال اإلثيوبي« وإقليم عفر، مما أسفر عن مقتل 

العشرات، وتسّبب في نزوح ماليين األشخاص. 
فضاًل عن التوترات بين إقليم أوجادين والحكومة 
الفيدرالي���ة، مما أدى إلى اش���تباكاٍت أس���فرت عن 
س���قوط قتلى، بس���بب الخالفات بين مؤيدي حاكم 
اإلقلي���م والحكوم���ة الفيدرالية، الت���ي قامت بإبعاد 
األخير وس���جنه بتهم تتعلق بانتهاكات حقوق اإلنسان 

وتعذيب المواطنين منذ عاَميْن تقريباً. 
والنزاع بين إقليمي أوروميا والصومال اإلثيوبي، 
الذي ترّتب عليه مقتل عدد من المسلحين والمدنيين 

من الجانَبيْن. 
عالوًة على النزاع بين قومية »س���يداما« العرقية 
وقومي���ة »واليتا« ف���ي الجنوب اإلثيوب���ي منذ يونيو 

2018م، بسبب تمّسك األولى بإقليٍم خاصٍّ بها.
فيما تشهد إثيوبيا خالل العاَميْن الماضَييْن- وفقاً 
لش���بكة س���ي.بي.إن نيوز األمريكية- اعتداءات على 
أكثر من 30 كنيسة قد تعرضت إلى الحرق والتدمير، 
فضاًل عن اس���تهداف عدد من رجال الّدين والعاملين 
بالكنيس���ة والكهنة من قبل متشددين لعرقيتهم، وهو 
ر األوض���اع الداخلية في البالد خالل  م���ا يُنذر بتفجُّ

المرحلة المقبلة؛ إذا استمرت تلك الصراعات. 
وق���د اندلعت في الب���الد منذ أكتوب���ر 2019م 
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احتجاج���اٌت أخذت بُعداً ِعرقّي���اً، مما أدى إلى مقتل 
أكثر من 70 شخصاً وإصابة المئات، األمر الذي يهّدد 
بمخاطر تزاي���د التوّتر العرقي بين الجماعات اإلثنّية 

المختلفة في البالد. 
كم���ا يتزايد الخالف بين جوه���ر محمد الزعيم 
الروحي لألورومو والمع���ارض البارز للنظام الحاكم؛ 
وآبي أحمد رئيس الوزراء، بعد اتخاذ األخير خطوات 
متقّدمة بش���أن اندماج أحزاب االئتالف الحاكم في 
حزٍب وطن���ي قومي واحد، في إطار فلس���فة الدمج 
الت���ي يتبّناها آبي أحمد كما ورد ف���ي كتابه األخير. 
فقد القت الفكرة معارضًة شديدة من جوهر محمد، 
واعتبرها بمنزل���ة إلغاٍء لحق���وق القوميات، وَفْرض 
هيمن���ة القوميات الكبيرة، وإلغ���اء الفيدرالية اإلثنّية 
عملّياً على مستوى األحزاب تمهيداً إللغائها دستورّياً، 
والعودة إلى النظ���ام المركزي الوحدوي. وهو ما ولاََّد 
غضباً واسعاً في أوساط النُّخب السياسية اإلثيوبية، 
على رأسهم جوهر محمد، وبخاّصٍة األقليات واألقاليم 

الصغيرة. 
كما فتح���ت تلك الصراع���ات والنزاعات اإلثنّية 
الب���اب أمام بعض األقليات إل���ى اإلعالن عن رغبتها 
في تكوين إقليٍم خاص بها، مثل أقلية س���يداما، التي 
تمّث���ل أكبر مجموعة عرقية في إقليم األمم الجنوبية، 
الذي يضّم نحو سّت مجموعاٍت عرقية، والتي سمحت 
لها الحكومة الفيدرالية بإجراء اس���تفتاء على تقرير 
المصير ف���ي نوفمبر 2019م م���ن أجل اإلعالن عن 
إقلي���ٍم جديد يتمتع بالحكم الذات���ي. األمر الذي قد 
يش���ّجع جماعاٍت أخرى على أن تح���ذَو حذوها في 
هذا الشأن، خاّصة أّن هناك ثمانَي مجموعاٍت عرقية 
أخرى ف���ي إثيوبيا على األقل تس���عى للحصول على 

إقليٍم ذي حكٍم ذاتي.
يتصاعد َدور قومية التقراي منذ اإلطاحة بها من 
لطة في 2018م بأشكاٍل شّتى، في محاولٍة لتأليب  السُّ
الرأي العام عل���ى الحكومة الجديدة ورئيس���ها آبي 
���خط الشعبي ضّده بهدف اإلطاحة  أحمد، وإثارة السُّ

به، ومن ثَّم العودة إلى سّدة الحكم مّرًة أخرى.
يأتي ذلك ف���ي الوقت الذي اتخذ فيه آبي أحمد 
���لطة، من  العدي���د من اإلج���راءات، عقب توليه السُّ
شأنها اإلطاحة بقيادات التقراي من المناصب العليا 
والحساس���ة في الجه���از اإلداري اإلثيوبي، وكان من 
أبرزها التغييرات الت���ي طالت بعض قيادات الجيش 
اإلثيوبي، واستبعاد ش���ركة ميتيك التابعة للجيش من 
أعمال بناء س���ّد النهضة، حيث اتهمها بعدم الكفاءة 
والفساد، وهي التي ينتمي الكثير ممن يشغلون مناصب 
عليا فيها- ضباط الجيش- إلى عرقية التقراي، وتَّم 
القبض عليهم، وهو م���ا اعتبره قادة التقراي محاولًة 
الس���تهداف س���معتهم، ومن ثَّم فق���د خرجت بعض 
المس���يرات والتظاهرات في عدة م���دن من اإلقليم، 
مثل: الحمرة وأكس���وم وعدوة والماطا، بهدف رفض 
ما أسَموه اس���تهداف اإلقليم تحت ذريعة سيادة حكم 
القان���ون، واعتبروا ما قامت ب���ه الحكومة من حملٍة 
على الفساد إجراءاٍت وراءها دوافع سياسية وعرقية؛ 

الستهداف التقراي من دون القوميات األخرى.
كما تش���هد الب���الد ظاهرًة ملفت���ة، وهي ظهور 
حركات ش���بابية على أس���اٍس عرقي، تقوم بأعمال 
عن���ف وهجمات ضّد أبناء القومي���ات األخرى، ففي 
إقليم أوروميا تقوم حركٌة شبابية جديدة، يُطلَق عليها 
اسم »قيرو«، بمهاجمة بعض القوميات األخرى بهدف 
االنتقام، بعد سنواٍت من التهميش عاشها أبناء قومية 

األورومو. 
وفي الوقت نفسه؛ ظهرت حركٌة شبابية من أبناء 
إقليم عفر في إثيوبيا، أطلقت على نفسها »دوكوحينا«. 
األمر الذي يفتح التكهن���ات بإمكانية تحّول تلك 
الحركات إلى حركاٍت مسلحة، وظهور جيٍل جديد من 
الحركات المس���لحة في إثيوبيا، مما يهّدد استقرارها 

وتماسكها وسيادتها. 
�ل�سر�عات �الإثنّية في جيبوتي:

تش���هد البالد اضطرابات ومظاهرات منذ أكتوبر 
2019م ض���ّد النظام الحاكم، والت���ي اندلعت من حي 
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»أحربا« الذي تسكنه قومية العفر، على خلفية اعتقال 
ناش���ٍط حقوقي يُدعى »كاكو«. وقد انتشرت الدعوات 
للخروج ضّد نظام الرئيس إسماعيل جيله، إال أّن هناك 
محاوالت من السلطات الحاكمة من أجل تحييد بعض 
القوميات، وال سّيما قبيلة العيسى والقومية الصومالية 
في جيبوتي، وترك الشارع للمحتجين من العفر بهدف 
إلصاق التهم بها، وتصوير الحراك الش���عبي على أنه 

عدوان موّجٌه ضّد البالد، ومن ثَماَّ يتّم قمعه. 
ويواجه نظ���ام الرئيس جيله اتهام���اٍت بتهميش 
وإقصاء منطقة الش���مال الجيبوتي لحس���اب منطقة 
الجنوب، وهو ما خلق فجوًة كبيرة بين مكّونات الشعب 
الواحد، وه���و ما نّدد به المتظاه���رون الذين عّبروا 
عن اس���تنكارهم لما أس���َموه العنصرية التي تتعامل 
به���ا الحكومة مع قومية العفر، وتكريس نظام الفصل 
العنصري والتمييز ض���ّد العفريين، وهو ما دفع إلى 
مزيٍد من الدعوات لتكّتل كّل مكّونات الشعب الجيبوتي 
لمواجهة النظام، وتعديل المسار السياسي في البالد. 
كما أش���ارت بع���ض التقارير إلى ت���ورط نظام 
الرئيس إس���ماعيل جيل���ه في تقدي���م الدعم لقبيلة 
العيس���ى الصومالية- التي تقطن مجموعٌة منها في 
جنوب إقليم العفر المتاخم إلقليم أوجادين »الصومال 
اإلثيوبي« في إثيوبيا- ف���ي صراعها مع قومية العفر 

في شرق إثيوبيا. 
تصاعدت الخالفات بينهما، التي أدت إلى تدخل 
الس���لطات الجيبوتية بصورٍة مباش���رة من أجل دعم 
قبيلة العيس���ى الصومالية في جيبوتي، بسبب حراك 
بعض الميليش���يات التابعة لألخيرة داخل إقليم العفر 
بإثيوبيا، والتي تس���تهدف من خالله التوسع من أجل 
إقام���ة إقليٍم خاصٍّ بها ينفصل عن اإلقليم الصومالي 
اإلثيوبي، بحيث يقتطع أج���زاء من األراضي العفرية 
عل���ى ضفاف نهر أواش، ولهذا كّونت قبيلة العيس���ى 
ميليش���يات مس���لحة، مثل »جبهة تحرير العيس���ى« 
و»القورقا« بزعامة قيادة عس���كرية س���ابقة بالجيش 

الجيبوتي، من أجل تحقيق أهدافها.

وم���ن ثَّم؛ ف���إّن تل���ك الصراع���ات العرقية في 
منطقة القرن اإلفريقي من ش���أنها تهديد اس���تقرار 
دولها، والتسّبب في انتكاسٍة للتطورات التي تشهدها 
المنطقة خ���الل الفترة األخيرة من���ذ يوليو 2018م، 
والتي كان لها أثٌر إيجابّي في إعادة ترتيب المش���هد 

الجيوسياسي في القرن اإلفريقي. 
االندماج  اأزم��ة  وم�ستقبل  تاأثير  ثالثًا: 

الوطني على المنطقة:
بالنظر إلى ما تشهده منطقة القرن اإلفريقي من 
تطوراٍت إيجابية في العالقات، بدأت منذ توقيع اتفاق 
المصالحة بي���ن إثيوبيا وإريتريا ف���ي يوليو 2018م، 
وم���ا تبعه م���ن أج���واٍء إيجابية بي���ن دول المنطقة، 
وترحي���ٍب إقليمي ودولي بالخط���وة، األمر الذي رفع 
من س���قف التوقع���ات والطموحات بش���أن المزيد 
من االس���تقرار واألمن في المنطق���ة ودولها، وَجْذب 
المزيد من االستثمارات األجنبية، وتدافع العديد من 
القوى الدولي���ة واإلقليمية إلى المنطقة بهدف تعزيز 

الشراكات في مختلف السياسات. 
وبالنظر إلى أّن إثيوبيا إحدى أكثر الدول استفادًة 
من هذا الوضع الراهن، ف���ي ظّل قيادٍة جديدة )آبي 
أحم���د(، طامحًة ل���َدوٍر إثيوبي بارز على المس���توى 
اإلقليم���ي والقاّري والدولي، وفي ظ���ّل رغبة النظام 
الحاكم في جيبوتي في الحفاظ على استقراره بعيداً 
عّم���ا حدث في إثيوبيا في 2018م، أو في الس���ودان 

مطلع العام الجاري 2019م. 
ف���إّن ملف الصراعات اإلثنّية ف���ي البلَديْن يمّثل 
مؤّش���ر خطٍر على االس���تقرار واألم���ن بهما، وكذا 
اس���تقرار النظ���ام الحاكم، بل تواج���ه منطقة القرن 
اإلفريقي كلها مخاطر عدم االستقرار في ظّل استمرار 
تلك النزاعات اإلثنّية والعودة إلى المربع األول، الذي 
يتمّثل في الحروب األهلية والّصراعات اإلقليمّية بين 
دول المنطقة، مما يهدد اإلصالحات التي تّمت خالل 
العام األخير، فمن الصعب تحقيق االستقرار في ظّل 
وجود حالٍة من النزاع���ات والّصراعات بين اإلثنيات 
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المتعددة بالمنطقة. 
وم���ن َث���ّم، ف���اإّن ��س���تمر�ر تل���ك �ل�س���ر�عات بالن�س���بة 

الإثيوبيا يمكن �أن يترّتب عليه: 
- تعطيل �الإ�سالحات �لد�خلية: 

وتراج���ع االس���تمرار ف���ي خط���وات البرنامج 
اإلصالحي ال���ذي بدأه آبي أحمد بمجرد وصوله إلى 
لطة، األمر الذي سيؤّثر سلباً على مسيرة اإلصالح  السُّ
في البالد، التي حّققت بعض النقاط اإليجابية خالل 

الفترة الماضية. 
- عودة ن�ساط الحركات الم�سلحة: 

وذلك ف���ي ظّل ظهور بعض الحركات الش���بابية 
الجدي���دة التي يمك���ن أن تلجأ إلى حمل الس���الح، 
ومن ثَّم الدخول في مواجهاٍت مس���لحة مع القوميات 
األخرى، وكذلك مع الحكومة الفيدرالية إذا تصاعدت 
األمور. واألمر نفسه بالنسبة للحركات المسلحة، التي 
وّقعت اتفاقات سالٍم مع الحكومة اإلثيوبية، في ضوء 

خط ضّد آبي أحمد وحكومته.  السُّ
- تر�جع معدالت �لنمو �القت�سادي: 

حيث يؤدي تصاعد الصراعات والنزاعات اإلثنّية 
إل���ى احتمالية اندالع حرٍب أهلية، والتي يترّتب عليها 
هروب المستثمرين األجانب، وتعطيل كّل المشروعات 

االقتصادية، وسوء مناخ االستثمار في البالد. 
- �سبابية �لموقف ب�ساأن �نتخابات 2020: 

حيث إّن اس���تمرار الصراع���ات وتصاعدها في 
أنحاء البالد، بين القومي���ات اإلثنّية المختلفة، يؤدي 
خط الشعبي ضّد الحكومة الفيدرالية،  إلى زيادة السُّ
ومن ثَّم زي���ادة الضغوط على رئيس الوزراء، ما يمكن 
أن يترّت���ب عليه تأجيل االنتخاب���ات المقبلة المزمع 
عقده���ا في مايو 2020م، أو اإلطاحة بآبي أحمد من 
لطة، والتسريع بعمليٍة انتقالية للسلطة في البالد. السُّ
�أم���ا على �لجانب �الآخر؛ فاإّن ��س���تمر�ر �الأو�س���اع في 

جيبوتي يمكن �أن يوؤدي �إلى: 
- ربيع عربي جديد في جيبوتي: 

حيث إّن اس���تمرار المظاهرات، في ظّل الشعور 

بالظلم والحرمان من ِقَبل بعض القوميات اإلثنّية في 
البالد، ق���د يؤدي إلى تصاعد األوض���اع التي يمكن 
أن تنته���ي باإلطاحة بنظام الرئي���س جيله، يغذيه ما 
آلت إليه األحداث في الس���ودان الشمالي، وتطورات 

األوضاع في إثيوبيا مؤّخراً. 
- توّتر �لعالقات بدول �لجو�ر: 

حيث إّن تقديم السلطات الجيبوتية الدعم لبعض 
الميليش���يات التابعة لقبيلة العيس���ى الصومالية في 
جيبوتي، ف���ي صراعها مع إقليم العف���ر في إثيوبيا، 
من شأنه أن يؤدي إلى التوّتر بين البلَديْن والتصعيد، 

وصوالً إلى احتمالية مواجهة عسكرية بينهما. 
- قلق �لقوى �لدولية و�الإقليمية: 

حيث إّن تطّور األوضاع في الداخل الجيبوتي قد 
يؤدي إلى عدم استقرار األوضاع في البالد، وانتشار 
الفوضى، وانعدام األمن، ومن ثَّم بحث تلك القوى عن 

مكاٍن آخر أكثر استقراراً. 
�إجمااًل:

مع تعّدد السيناريوهات المحتملة بشأن مستقبل 
أزم���ة االندماج الوطني في الق���رن اإلفريقي؛ إال أّن 
تس���وية هذه األزم���ة والوصول لحل���وٍل ناجعة يظّل 

مرهوناً بعدٍد من المعايير، �أبرزها:
- توافر اإلرادة السياس���ية لدى الحكام األفارقة؛ 
إلدارة التعددية اإلثنّية في بالدهم بشكٍل جّيد وإيجابي.
���لطة على الجميع بشكٍل  - وتقس���يم الثروة والسُّ

عادل دون تمييز.
- وااللتزام بقواعد الديمقراطية في االنتخابات، 
والتداول الّس���لمي للس���لطة، وإتاح���ة الفرصة أمام 
���لطة من خ���الل انتخاباٍت  الجميع للوصول إلى السُّ

نزيهة وشفافة.
- باإلضافة إلى التخلُّص من اإلرث االستعماري، 
خاّصًة فيما يَتََعلاَّق ببعض السياس���ات والممارس���ات 

المستمرة حتى وقتنا هذا.
- وأخي���راً ضرورة تحيي���د العام���ل الدولي في 
المسائل التي تخّص الشأن الداخلي للدول اإلفريقية ¶
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areas and cities, which will either strengthen the bonds of 
interdependence between them or result in disharmony. This is 
in the midst of conflicts emerging between them, and in light 
of the roles that could be played by the various nationalities 
both at the political and security levels to destabilize the 
regimes in favor of other regional parties.

Resolving the crisis and finding viable solutions remain 
contingent on a number of norms, most notably the political 
will of African rulers to well- manage ethnic pluralism in their 
countries in a positive way, the fair distribution of wealth and 
power without any discrimination, adherence to the rules 
of democracy in elections and peaceful transfer of power, 
universal access to power through fair and transparent 
elections, in addition to the elimination of colonial legacy, 
especially with regard to some policies and practices that 
persist to this day, and finally the need to neutralize the 
international factor in issues specific to the internal affairs of 
African countries �
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National Integration in 
the Horn of Africa... Reality 
and Future (Case Study of: 
Ethiopia and Djibouti)

Ahmed Abdel Fattah Mohamed Askar
A researcher in African Studies

The Horn of Africa is home to many different tribes, 
nationalities and ethnicities, thus making it a major library with 
so many different cultures. However, it is one of the heights 
regions in terms of witnessing ethnic conflicts and disputes 
between different nationalities for long decades. This is in 
light of the failure of different governments to manage ethnic 
pluralism in their countries in order to prevent conflicts, more 
wars and bloodshed. The risk of violent conflicts, persisting 
to this day, threatens the future security and stability of the 
region in the next phase, which affects the positive advances 
in the recent period.

The Horn of Africa is characterized by being the home 
of multiple ethnic groups, which exceeds 100 ethnic groups, 
most of which are in Ethiopia, where there are, according to 
statistics, more than 80 ethnic groups. This is a double-edged 
sword for the countries of the region, especially in light of the 
prevalence of the crisis of national integration that afflicts 
most of the African continent and resulted in falling into the 
clutches of many conflicts and ethnic disputes, which had 
negative repercussions on the internal security and stability 
of these countries as well as at the continental level in general.

It should be noted that the States of the Horn of Africa 
were not far from emerging conflicts and disputes over ethnic 
pluralism. 

The countries of the region are witnessing a kind of 
overlap between ethnic groups, especially in the border 
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Popular Social proverbs of 
the Arab Al’khuzam tribe 
in Nigeria: Its Sources and 
idiomatic significance

Muhammad Mabruk Al-Sherif
Lecturer at Arabic Language and Education, Omar Soliman Faculty of 
Education, Joshua, state of Yobe, Nigeria

The work of this research is abstracted in understanding 
popular patrimony in northern Barno, enlightening through 
sample proverbs, its language and its social signification 
in Al’khuzam tribe; considering from a study that, popular 
patrimony is related to the social and cultural life of the people 
emanating from their environment and that the language is 
its substance in spite of the differences in language levels. 
Considering that the topic of cultural patrimony is wide, the 
researchers have restricted to a category of it; precisely the 
source of Al’khuzam tribe proverbs and its relationship with 
other Arabic proverbs �
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Wildlife Trade In Sub-
Saharan Africa

Dr. Cissé Ahanadou
Researcher and writer on educational policy from 
Côte d’Ivoire

The most important risks to endangered animals in sub-
Saharan Africa is trafficking; the effects of such trafficking 
include environmental, social and economic impacts, it is 
also an obstacle to sustainable development. This involves 
a complex mix of weak environmental management, 
unregulated trade and gaps, and laundry systems used to 
carry out serious transnational crime, and legitimate trade, this 
requires the development of an appropriate strategy for the 
protection of wild animals, especially threatened by extinction 
through laws regulating fishing, and preventing their trade �
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Corruption and Inclusive 
Economic Growth in Sub-
Saharan Africa

Dr. Samar Hassan Albagoury
Economic Lecturer, Faculty of African Post Graduate Studies, Cairo 
University

Corruption is considered one of the most serious 
phenomena that hinder economic development process 
and the achievement of inclusive growth. It is a complicated 
concept considering its reasons or its impacts.

Africa is considered a clear example of corruption and 
how it affects its development. And that is why African 
governments recently include corruption mitigation as a part 
in their development strategies both on national level and also 
on continental level as appears in Africa 2063 agenda. 

This paper aims to analyze the corruption status in 
Africa and its main characteristics from a political economic 
perspective, i.e. identifies the consequences of corruption non 
wealth creation and distribution in Africa through analyzing 
its impact on inclusive growth.  

The paper concludes that corruption is a real hindrance 
to inclusive growth in Africa through its impact on income 
distribution, poverty rates and the effectiveness of economic 
policies: fiscal and monetary.

The main recommendation of this paper is that since 
corruption is a complicated and multidimensional phenomenon, 
its mitigated strategy must also be comprehensive. The 
strategy in which economic, political and social dimensions are 
combined together to reduce the corruption level in Africa �



مة متخ�ش�شة في �ش�ؤون القارة الإفريقية 135ثقافية ف�شلية محكَّ

Halal Travel in Africa.... 
Opportunities and 
Challenges

Dr. Amal Khairy Amin Mohamed
PhD in Economics Cairo University

The global trend towards the Islamic economy is growing in all 
its sectors, especially in halal travel. This study sought to identify the 
most important developments in the African continent in the halal 
travel sector and the most important opportunities and challenges 
that accompany this important sector.

The study examined the performance of all sectors of the Islamic 
economy in Africa, and addressed the concept of halal travel and its 
global market, as well as the most important indicators of the halal 
travel market in Africa, and tried to explore the future of halal travel in 
Africa by examining the opportunities and challenges of this sector.

The study concluded that the global demand for halal travel is 
growing at an accelerated rate, and that the African continent has 
many opportunities to become a magnet for halal travel. At the same 
time, there are several challenges facing halal travel on the African 
continent, such as poor transport infrastructure, lack of uniform global 
standards and certificates for halal travel, lack of statistics related to 
it, and lack of financial resources to develop and market this sector.

In order to overcome these challenges, the study suggested 
some recommendations that could contribute to the development 
of halal travel in the African continent. The most important of which 
is to understand the needs and preferences of Muslim travelers and 
deliver these needs through Muslim friendly facilities, provide services 
and infrastructure related to tourism, encourage businessmen and 
investors in Islamic countries to invest in this promising tourism 
sector, while taking advantage of digital applications in marketing 
for halal travel �
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Decision-making in African 
systems: Slow steps towards 
institutionalization

Dr. Yahya Bouzidi
Lecturer, Political sciences department, 
Djillalil Liabes University, Algeria

The article examines the issue of decision-making in 
African systems and treats the problematic of to what level it 
can emulate the new model of state ruling that was imported 
either from European countries or from other developed 
countries in general. In this context, the study examines 
the most important features and characteristics of African 
decision-making since the formation of national states after 
independence, through the line of evolution of its institutions 
from one hand, and the tense relationship between the 
traditional institutions and the modernization process highly 
affected by external condition from another hand.

This paper argues that African systems are moving towards 
institutional mechanisms in their decision-making, and are 
giving out their traditional practices, while it acknowledges 
that this process does know an uneven relapses that vary from 
one country to another due to the resistance of the elites, 
which are losing privileges and seeks to stop it by all means �

Dr. Mohamed Rahali
Lecturer, Political sciences department, 
Djillalil Liabes University, Algeria
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Role of army in African 
politics: A Review to the 
gap between theories and 
existing practices

Ph.D. Elsayed Ali Abofarha.
Lecturer of political science at faculty of politics and economics & Director 
of strategic studies center in Beni-Suef University, Egypt

The researcher on African affairs, or who cares about it, is still immersed 
in the predicament of the “militarization of politics” in Africa. The army's 
involvement in politics in Africa is sometimes a jigsaw puzzle. The African 
Development Bank has monitored more than 200 military coups in Africa since 
independence in the 1960s till 2012, at least 45% of these coups succeeded 
in overthrowing the regime and reaching power.

Despite the civility of a significant number of African political systems 
on the eve of independence, they soon became less than a decade of 
independence into military political systems, culminating in the 1970s.

The next important stage in the study of civil-military relations in Africa 
was the hypothesis of some researchers, since the late 1980s, that the era of 
military intervention in politics ended, and this hypothesis proved to be true, 
or almost true, after the wave of formal transformation towards democracy in 
many African countries in the early 1990s. But the reality soon revealed the 
fragility and mistake of this assumption over the past two decades of the new 
millennium, as armies returned to African political scene through the most 
crude and tradition military coups.

Large groups of researchers in African affairs re-read, consider, research, 
and analyze the theories, quotations and assumptions of civil-military relations 
and recall their classical writings, especially the book (The Soldier and the 
State) by Samuel Huntington published in 1957, in an attempt to bridge the 
gap between civil-military relations in theory; Its current reality in the wave 
of the militarization of politics in Africa in the new century, and the re-reading 
of the African political scene after the army’s repositioning, a rebound that 
often causes great confusion. To start an analysis of Civil-military relations in 
Africa on the assumptions and arguments accumulated in the theoretical field 
and civil-military relations in the democratic experience, which is confirmed 
by Huntington himself, as will be discussed later, this study is an attempt to 
re-read those relationships in the reality of Africa.

In this paper, the researcher first reviews the main theoretical trends 
on civil-military relations, then goes back to the paths of those relations in 
the reality of the African situation, the motives behind the interventions, the 
features of the current relations, and finally its future �
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Contribution of Moroccan 
translated books to the 
history of the Islamic 
Kingdom of Singai

Abdul-Rahman Khalifa Galu, 
Researcher in Islamic history and African Studies, Mali.

The Kingdom of Senjai and the various regions of the 
Maghreb have established deep-rooted, positive, and well-
established political, economic, cultural and social links that were 
necessitated by the nature of the neighborhood, the common 
religious factor and the biological needs of human beings.

One of the manifestations of this was the attention of a 
number of Maghreb scholars - old and new - to the Kingdom 
of Senjai in its final stage, in their books written in translations, 
through the introduction of historical references to that kingdom; 
in the folds of the news of some of prominent figures mentioned 
in their books, who allowed the existence of this material.

 It is a scientific historical one that can be used by 
contemporary researchers, writers and historians in their 
researches and studies on the history of the Kingdom of Sengai, 
and the relations between it and the countries of the Maghreb.

These books are also of particular importance in observing a 
part of the history of the cultural and scientific movement in the 
Kingdom of Sengai during the tenth century AH / 16th century 
AD, in addition to the fact that the historical material stored in 
the depths of these books, which can be taken by the youth of 
the Islamic awakening in West Africa as a source, lessons, and 
inspiration.

In this article, we review of a number of books of Moroccan 
translations, coupled with an introductory summary of them, 
and the limits of their contributions and valuable additions in 
highlighting aspects of the history of the Kingdom of Senjay �
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Africa in Jewish Thought: A 
Preliminary Reading of Text 
and Its Ramifications.  

Dr. Muhammad Abdul-Karim Ahmed
Researcher at Future Studies Institute- Beirut

From many aspects, Africa's history is correlated closely 
with the Near East region and its consequent civilizations and 
traditions. In this context, the theme of the Jewish perceptions 
of «Africa» since the early biblical times through the recent 
periods is gaining a gradual importance. This article is trying 
to trace the above mentioned argument throughout various 
sources and a vast range of related literature in order to explore 
how originally the argument is. While affirming that the article 
is only providing a preliminary reading, the author tended to 
discuss many aspects as much as possible. First, the article 
reviewed the rich and complicated interpretations of what had 
been established as the «Ham Curse», and its relation to the 
racial identity of «Africans» or blacks in view of the biblical text 
and related insights. Second, the article provided a very brief 
review of some historical contexts that the Jewish perceptions 
on Africa gain significant interest. In order to touch another 
important aspect, the article paid its attention to reviewing 
the development of criticizing Jewish thought’s perception 
toward Africa, with a special focus on the 19th century sources. 
Finally, the article provided few African responses to these 
Jewish perceptions on Africa, ranging from a traditional and 
conciliation-oriented point of views, such as the famous case 
of Edward Wilmot Blyden, to other much critical views �
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also allow for increased leverage 
for those countries in Africa and 
make it a source of untreated raw 
materials. In some cased, they use 
the natural resources with pace that 
is beyond the capacity of renewal, 
what repeats the previous mistakes 
of the colonial powers in Africa, but 
in a new form.

Unfortunately, after 50 years 
of independence, Africa is still 
largely dependent on others for 
development and has not been able 
to build up projects and move to 
industrialization instead of relying 
on the sale of raw resources. The 
world is witnessing a tremendous 
economic and developmental 
boom, while many countries in 
the continent are still moving in 
its place.

The repeated calls by world 
economic powers for African 
governments and leaders to hold 
global summits and conferences 
are not out of charity, but because 
their countries represent economic, 
commercial and military interests; 

economic ties, https://cutt.us/47Z1C

the most important question for its 
leaders and the African Union is: is 
there any strategy of self-reliance 
and developing itself across its 
resources?

We have repeatedly stressed 
that the way to achieve real 
development in African societies 
starts with developmental projects 
based on the reality of the countries, 
the nature of their people, the 
reality of their conditions, needs 
and social equations, not projects 
imported from different cultures 
and environments, but through 
cooperation and partnership 
among African countries, and 
the development of its economic 
organizations, such as COMESA, 
ECOWAS, IGAD, and CIMAC, in order 
to reach an inclusive economic 
unity.

It is good to recall the lessons 
of history and to recognize that 
this Western and Eastern scramble 
is solely focused on the interests of 
these countries in the first place ¶
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foreign investment projects.
S e c o n d :  T h e  e x t e n t  o f 

benefiting local investment, in 
terms of training and transfer 
of advanced technology, which 
reflects positively on the national 
economy, and leads to the increase 
the volume of exports and reduce 
imports, as well as provide new 
jobs for the unemployed, raise the 
efficiency and training of workers, 
raise the level of wages, and open 
new markets for the exchange of 
goods and products with different 
countries.

In light of the inability of most 
African countries to provide local 
investments to develop their 
natural resources and develop 
their local markets, this makes it a 
prey for foreign investments, which 
sometimes have unfair conditions, 
and aims only to deplete natural 
resources at the lowest prices. As 
a result of the fact that most of 
these investments are away from 
the manufacturing processes of 
raw materials, which causes African 
economies to lose the added value of 
their natural resources, we find that 

the output of the industrial sector 
in Africa does not exceed 2% of 
world production, and its industrial 
exports constitute only 1% of the 
total world exports(1(. According 
to the Global Competitiveness 
Report of the World Economic 
Forum 2019, sub-Saharan Africa 
is the least competitive region 
in the world, with 25 of the 34 
economies assessed this year 
below 50. The region also scored 
an average of 46.3 points. There are 
17 economies in Africa that among 
the lowest 20 in the world in terms 
of competitiveness.

The beautiful and bright image 
of the conferences and summits 
held by the world powers with 
Africa conceals behind it a picture 
that will be bleak if the Africans do 
not realize its gravity. According 
to the Johns Hopkins University 
in Washington, China lent Africa 
a total of $ 125 billion between 
2000 and 2016(2(. The agreements 

(1)  G20 Perspectives on Africa, Arab Strategic 
Report 2017, Al-Ahram Center for Political and 
Strategic Studies, p. 108.

(2)  China-Africa summit in Beijing to boost 
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summit that was held in the city of 
«Sochi» on the Black Sea on 2324- 
October, with the participation of 
more than 40 leaders of African 
countries.

The economic interest is the 
main determinant of the strategies 
of these global powers at these 
summits. The continent is still 
largely a source of raw materials, 
whose prices tend to decline. 
Africa is a major source of a lot 
of materials and energy supplies, 
producing 80% of platinum, and 
more than 40% of the world›s 
diamonds, 20% of gold and cobalt, 
have a considerable amount of 
natural resources, while it is still 
an importers of manufactured 
products and services and even 
food products(1(.

Th e re fo re ,  F D I  i n  Af r i c a 
increased to US $ 46 billion in 
2018, an increase of 11% over the 
previous year, according to the 
UNCTAD Global Investment Report 
2019(2(.

(1)  On: https://journals.openedition.org/
poldev/138

(2)  World Investment Report 2019، on:  
https://unctad.org/en/PublicationsLibrary/

There is no doubt that the 
keenness of economic powers to 
build bridges of cooperation and 
economic partnerships with African 
countries has played a positive 
role in diversifying the choices 
of African governments, and in 
strengthening their position in the 
negotiations with their traditional 
partners, especially France, Britain 
and the United States, and with 
international financial institutions, 
especially the World Bank, and the 
International Monetary Fund.

There is no doubt that openness 
in relations with Africa has largely 
contributed to relieving African 
governments from the pressure 
and conditionality the West have 
imposed on them to get investment 
or on borrowing.

However, all this is not enough 
to conclude that these new 
partnerships are not criticized or 
embraced. These partnerships 
and direct investments can be of 
great importance in supporting 
economic development processes, 
but it depends on two factors:

First: the quality of targeted 
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Joint African summits with 
international and regional powers... 
And a lesson from history

During the last two decades, 
the African continent has witnessed 
an important economic recovery as 
a result of the improved investment 
environment. This investment 
has prompted global economic 
powers to seek a foothold on the 
continent where they can achieve 
their interests.

In order to achieve this goal, 
the world and regional powers 
have used a variety of methods, 
the most important of which are 
holding joint summits with African 
countries in order to achieve 
economic partnership or what is 
called international cooperation in 

the form of 55 + 1. There is a French-
African summit that has been held 
regularly since the French President 
George Pompidou, opened the 
first summit in Paris in November 
1973; the Forum on China-Africa 
Cooperation (FOCAC) established in 
2000; the African-Japanese Summit 
(TICAD), which held its seventh 
session from 28 to 30 August 2019 
and hosted by the Japanese capital 
Tokyo; the Indo-African summit 
that the first summit of it was held 
in New Delhi in 2008; the German-
African summit; the Turkish-African 
summit «Tika»; the Iranian-African 
summit, and the Russian-African 



  ال�شنة ال�شاد�شة ع�شرة   -   العدد ) 43 (   يناير 2020م  -  جمادى الأولى 1441هـ


