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االفتتاحية

في ظل مطال���ب اإلصالح والتنمي���ة والنهوض، الذي 
تش���هده المجتمعات اإلفريقية، تبرز أهمية التأكيد على دور 
المرأة المح���وري والرئيس في هذه العملية، فالنس���اء في 
إفريقيا يلعبن دوراً مهماً في االقتصاد والتنمية، ويمثّلن قوًة 
اقتصادية كبيرة وفقاً لتقاري���ر بنك التنمية اإلفريقي، حيث 
تبلغ نسبتهن 52% من إجمالي سكان القارة السمراء، ويشّكلن 
75% من قوة العمل الزراعية، كما يس���اهمن بما نسبته %80 
ف���ي إنتاج الغذاء في القارة اإلفريقية، األمر الذي يجعل من 
خطط االهتمام بالمرأة اإلفريقية، وتقديم الرعاية لها، جزءاً 

أساسياً من خطة التنمية اإلفريقية الشاملة.
لكن يبقى السؤال: ما طبيعة االهتمام الذي تحتاج إليه 
المرأة اإلفريقية لتس���اهم في عملي���ات التنمية؟ ومن الذي 

يقود أو يوّجه هذا االهتمام ويضع استراتيجياته وأولوياته؟
ظل االهتم���ام بالم���رأة اإلفريقية على م���دار العقود 
الماضية مج���رد ق���رارات وبيانات؛ ال تتج���اوز المحافظ 

واألدراج والمضابط التي ُحفظت فيها.
ف���ي 15 أكتوب���ر 2010م؛ أطلق الق���ادة األفارقة في 
نيروب���ي/ كينيا »عق���د المرأة اإلفريقي���ة 2010-2020م«، 
حيث أظهر القادة األفارقة التزامهم بتحسين أوضاع المرأة 

اإلفريقية طوال هذا العقد.
بعدها، وفي القمة الرابعة والعشرين لالتحاد اإلفريقي، 
المنعقدة في الفترة من 23 إلى 31 يناير 2015م، في أديس 
أبابا/ إثيوبيا، اعتمد رؤس���اء ال���دول والحكومات األفارقة 
»أجن���دة إفريقيا  2063« )أجندة التح���ول الهيكلي والتنمية 
للقارة لمدة 50 عاماً(، الطموح السادس لألجندة هو: إطالق 
العنان إلمكانات النس���اء من خالل جملة أمور؛ من ضمنها: 

تحسين أوضاع المرأة في جميع مجاالت الحياة.
واختار االتحاد اإلفريقي لقّمته الخامس���ة والعش���رين 
عام 2015م عن���وان »2015 عام تمكين المرأة والتنمية نحو 
تحقيق أجندة 2063«، وهو الشعار نفسه الذي اتخذته القمة 
الرابعة والعش���رون باعتبار عام 2015م عام تمكين المرأة؛ 
لتواكب���ه مع االحتفال بالذكرى الخامس���ة لعش���رية المرأة 
اإلفريقي���ة، اعترافاً بأهمية دور النس���اء والفتيات في دفع 
تحقيق أهداف أجندة 2063 واس���عة النطاق، في الجوانب 
االقتصادي���ة والبيئي���ة واالجتماعية والثقافية والسياس���ية 

والعلمية والتكنولوجية.
فماذا تحقق للمراأة الإفريقية خالل الع�صرية الما�صية؟:

ل���م تتم ترجمة ه���ذه القرارات إلى تغيي���رات إيجابية 

عشرية المرأة اإلفريقية.. ماذا تحقق منها؟
في حياة المرأة اإلفريقية إال بش���كل مح���دود، وفي بعض 
المج���االت– كالمجال السياس���ي، والت���ي ال تؤثر في حياة 
الغالبية العظمى من نس���اء القارة، فال تزال النسبة الكبرى 
من النس���اء اإلفريقيات في أس���فل الهرم االجتماعي، سواء 
في ضعف فرص الحص���ول على الصحة والتعليم... كما أّن 
النس���اء في كثير من البلدان اإلفريقية محرومات من حقوق 

الملكية والميراث.
فح�صب الإح�صاءات الدولية والبيانات:

 تلق���ى كّل يوم ألف ام���رأة حتفها أثن���اء فترة الحمل 
والوالدة وفترة ما بعد الحمل على مس���توى العالم، 60% من 

هذه الوفيات في إفريقيا جنوب الصحراء))).
النس���اء والفتيات في إفريقيا جنوب الصحراء الكبرى 
هّن األكثر تضرراً من م���رض نقص المناعة )اإليدز(، حيث 
يمثلن 59% م���ن جميع اإلصابات بفي���روس نقص المناعة 
البش���رية ف���ي المنطقة في ع���ام 2019م، وتصاب 4.500 
من الش���ابات واليافعات اللواتي تت���راوح أعمارهّن بين 15 
و24 س���نة كّل أس���بوع بهذا المرض. وعلى الرغم من أنهّن 
يشّكلن 10% فقط من السكان؛ فإّن الشابات يمثلن 24% من 

اإلصابات الجديدة بفيروس نقص المناعة البشرية))).
أكثر من نص���ف ضحايا االتجار بالبش���ر في إفريقيا 
تقل أعمارهم عن 18 عاماً، وأغلبية ضحايا االتجار بالبشر 
ل االس���تغالل  األفارقة من اإلناث. عالوًة على ذلك؛ يش���كّ
الجنسي أكثر من نصف جميع حاالت االستغالل في االتجار 
بالبش���ر في إفريقيا، كثيراً ما يستمر استغالل الضحايا أقل 
م���ن عام، ومع ذل���ك؛ أبلغت بعض الضحاي���ا عن تعرضهّن 

لالستغالل لمدة تصل إلى 16 عاماً))).
تعيش ما يقرب من ثالث من كل خمس نساء فقيرات في 
العالم في إفريقيا جنوب الصحراء الكبرى، وستظل المنطقة 
موطناً ألكبر عدد من أفقر دول العالم)))، ما لم تتغير بوصلة 

اهتمام الرؤساء والحكومات نحو القضايا المهمة.

https://blogs. ان���ظ���ر:    ال���دول���ي،  ال��ب��ن��ك  ب��ي��ان��ات    (((
 worldbank.org/ar/opendata/99

https://news.un.org/ar/  :اأخبار الأمم المتحدة، انظر  (((
 1057771/07/story/2020

VIOLENCE AGAINST WOMEN IN AFRIC. at: https://  (((
 /borgenproject.org/violence-against-women-in-africa

/https://news.trust.org/item/20200902121006-risj9  (((
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هذه األرقام تؤكد أّن أوضاع المرأة اإلفريقية لم تتحسن 
في كثير م���ن مجاالت الحياة؛ إن لم تكن تزداد س���وءاً عن 

الماضي.
ما اأ�صباب هذا الإخفاق؟:

لقد بُذل���ت على م���دار العقد الماضي جه���ود كبيرة 
للنهوض بالم���رأة اإلفريقية من خالل لجنة المرأة في األمم 
المتحدة أو االتحاد اإلفريقي، أو حتى على مس���توى الدول، 
لكن ه���ل كانت تلك الجه���ود في االتج���اه الصحيح ونحو 

األولويات الحقيقية؟
لم تس���فر هذه الجهود إال عن زيادة في مش���اركة المرأة 
ف���ي عمليات صنع القرار السياس���ي، حيث ت���ّم تصنيف أربع 
دول أعضاء في االتحاد اإلفريق���ي )رواندا، وناميبيا، وجنوب 
إفريقيا، والس���نغال( ضمن الدول العش���ر األول���ى في العالم 
األعلى في نسبة تمثيل المرأة في البرلمان. وقد تجاوزت ست 
عش���رة )16( دولة عضواً عتبة الثالثين بالمائة )30%( لتمثيل 
الم���رأة في البرلمانات الوطنية)))، إال أّن زيادة نس���بة التمثيل 
السياسي للمرأة لم تنعكس على حياة ماليين النساء في القارة!
هذا اإلخفاق يعود إل���ى أّن البنود والمقررات الخاصة 
بحل مش���كالت المرأة اإلفريقية، والتي أطلقتها المنظمات 
الدولي���ة واإلقليمية، ُوّجهت وفق منطلق���ات فكرية وثقافية 
وتاريخية وجغرافية مغايرة لبيئة المرأة اإلفريقية، ولطبيعة 

المجتمع وأولوياته اإلفريقية، ومن ثَم لم تؤت أُكلها. 
إّن قضاي���ا المرأة ودورها في الحياة المعاصرة تخضع 
لكثير من التش���ويهات واألجندات، والتفسيرات المتناقضة، 
وتجاذب الثقاف���ات، وتباين المرجعي���ات، واالنحياز وعدم 
التجرد، األم���ر الذي جعلها من أكثر الموضوعات جدالً بين 
التيارات الثقافية والفكرية، فالثقافة الغربية ترى أّن التنمية 
المقصودة هي إحداث تغيير اجتماعي وثقافي وقيمي داخل 
المجتمعات وفقاً لمنظومة القيم والثقافة الغربية، وفي إطار 
س���يطرتها، دون النظر لخصوصية كل مجتمع، وهي الرؤية 

التي تنطلق من مركزية الحضارة الغربية.
هذا المنطلق ف���ي التعامل مع كوك���ب األرض؛ هو ما 
دفع إلى بروز العديد من النساء اإلفريقيات يصّرحن بشكٍل 
واضح بتحديهّن للهيمنة النسوية الغربية، التي تميل دائماً إلى 
تجاهل الخبرات النوعية للمجتمعات خارج المنظور الثقافي 

 The End of the African Women’s Decade;   (((
:Tracking Progress on Commitments. at

the-end-/16/10/https://www.africanews.com/2020

of-the-african-women-s-decade-tracking-

 /progress-on-commitments

الغربي، فنجد من تلك الش���خصيات النس���ائية اإلفريقية: 
الكاتبة النيجيرية »أوبيانوجو إيكيوتش���ا«، والناشطة الكينية 
الحاصل���ة على جائزة نوبل إلس���هاماتها التنموية »وانجاري 
ماتاي«، اللتين ترفضان هذه الهيمنة، وتنظران إليها بوصفها 
امت���داداً للحقبة االس���تعمارية في القرنين الثامن عش���ر 

والتاسع عشر.
إّن مح���اوالت الثقاف���ة الغربي���ة لف���رض قيمها على 
المجتمع���ات اإلفريقي���ة تحت دع���اوى التط���ور والتقدم، 
وحرصه���ا في هذا اإلطار على مش���اركة المرأة للرجل في 
العم���ل، واقتحامها لكل الميادي���ن، دون نظر لخصوصيات 
المرأة وطبيعة دورها، لم تؤد إلى رفاهة النس���اء، بل العكس 
هو ما حدث، فق���د زادت أعباء المرأة، فباإلضافة ألعبائها 
األساس���ية )المنزلية واألس���رية(، التي ال يمكنها تجاهلها، 
زادت عليها أعباء العمل، وأصبحت المرأة مطالبة بالخروج 
من منزلها للعمل ف���ي كل مجال، وتوفير لقمة العيش، فزاد 
هذا م���ن معاناتها، ولم تحقق المجتمعات اإلفريقية النهضة 

المرجوة وفق تلك الرؤية.
إّن المعالجات والحلول الغربية لمشكالت نساء إفريقيا 
دائماً ما تأتي بنتائج عكسية؛ نظراً ألن األسس والمنطلقات 
التي بُنيت عليه���ا تلك المعالجات والحل���ول كانت خاطئة، 
وأول أس���باب ذلك تعميم مشكالت المرأة الغربية باعتبارها 
مشكالت كونية تنطبق على النساء قاطبة في كل مكان، ونقل 
تلك المشكالت للمجتمعات اإلفريقية، من خالل المنظمات 
الدولية واإلقليمية، وفرض حلولها ومعالجاتها وتطبيقها على 
المجتمعات اإلفريقية قسراً أحياناً، أو من خالل اإلغراءات 
المادي���ة في أحياٍن أخرى، لذلك كانت النظرة الغربية لهموم 
اإلفريقيات نظرة قاصرة سطحية ال تلّبي همومهّن الحقيقية، 

األمر الذي انعكس سلباً على أوضاع المرأة اإلفريقية.
نحو الم�صار ال�صحيح:

ال يمكن فهم وضع المرأة اإلفريقية، ووضع حلول ناجحة 
لمعاناتها ومش���كالتها، واستثمار فاعل لقدراتها وإمكاناتها، 
إال في س���ياق البني���ة االجتماعية والثقافي���ة واالقتصادية 
والسياس���ية في المجتمع اإلفريقي، وه���ذا يعني– ضمناً– 
الدين والِعْرق والقبيلة، والعادات والتقاليد التي تُمارس، بما 

في ذلك النُُّظم االجتماعية السائدة في البيئة اإلفريقية.
ويستلزم ذلك أن يقوم بإعداد تلك الحلول والمعالجات 
أهل الش���أن واالختصاص في داخل المجتمع اإلفريقي، وأن 
يكون دور اآلخرين– إن أرادوا المساعدة الحقيقية- هو دعم 
الجهود اإلفريقية باإلمدادات الفنية والمالية، وليس بفرض 

رؤيتهم وإلزام األفارقة بتنفيذها! �
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السياسات الدينية االستعمارية الفرنسية 
في إفريقيا

د. محمد لولي �أبو بكر
مدير مدر�سة �لح�سنى- مر�دي - �لنيجر

�القت�سادية و�ل�سيا�سية و�ال�ستر�تيجية.
وهناك دافٌع خفّي، اختبأ وراءه المس����تعمرون 
لتسهيل وصولهم إلى تلك الدوافع المذكورة، والذي 
لم يْح����ظ باهتمام الباحثين لما له من حساس����ية 
ش����ديدة، أال وه����و الدافع الدين����ي، والذي يتمثل 
في اس����تيعاب األفارقة دينياً، لضم����ان مواالتهم 
للمس����تعمرين، ووأد مقاومتهم ِسلمّياً، وذلك بنشر 

بد�ي�ة �لق�رن �لتا�س�ع ع�س�ر تميزت 
بتوّغ�ل  �إفريقي�ا  غ�رب  ف�ي 
�لقوى �ال�ستعمارية، وقد بد�أ ذلك �لتوغل بتمركز 
تلك �لقوى على �ل�س�و�حل �الإفريقية خالل فتر�ت 
تختلف من فترٍة �إلى �أخرى، و�لتي �نتهت بالتو�سع 
�لع�س�كري في �لقارة الإ�س�باع دو�فع �لم�ستعمرين 
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دين المس����تعمر، والحّد من انتشار اإلسالم، الذي 
يُعد عّدواً تاريخياً للمستعمرين.

ولتحقي����ق ذل����ك اله����دف المرس����وم؛ وضع 
المستعمرون سياسات دينية جلّها متشابهة، والتي 
تمثلت في ش����ّد الخناق على اإلس����الم وكل ما هو 
إس����المي، ومباركة أنش����طة النصرانية في جميع 
أنحاء القارة، وأكبر دليل على ذلك مراسيم  الحاكم 
الفرنسي في الس����نغال فيدهرب)))، التي أسهمت 
في خنق األنشطة اإلسالمية، وتَرك الباب مفتوحاً 
للمنصري����ن، مّما يدل على العالق����ة الوثيقة التي 
تربط بين التنصير واالستعمار، والتخادم الذي كان 

بين المنصرين والمستعمرين أينما حلّوا.
وف����ي هذه الورق����ة البحثية؛ يتن����اول الباحث 
تلك السياس����ات الدينية التي س����ّنها المستعمرون 
الفرنس����يون ف����ي إفريقي����ا، وأه����م آثاره����ا بعد 

االستقالل.
�إفريقيا  في  �لدينية  �لخريطة  �أواًل: 

قبيل �ال�ستعمار:
دخل����ت المس����يحية إفريقيا في وق����ٍت مبكر 
ج����ّداً، ففي القرن الرابع اعتمدت مملكة أكس����وم 
»المس����يحية« رس����مياً ديناً للدولة، أي قبل ظهور 
اإلس����الم، ومع خروج اإلمبراطورية الرومانية من 
الش����مال اإلفريقي، وانتش����ار اإلس����الم في ربوع 
القارة الس����مراء، لم تتمكن المسيحية من التمدد 
بشكٍل كبير خارج مناطق الحبشة وجبال النوبة، بل 
بالعكس أخذت في االنحسار، ولم يعد في إفريقيا 

سوى الدين اإلسالمي والوثنية القبَلية.
 مع مرور الوقت؛ أخذ اإلسالم كل يوم يكسب 
أرضاً جديدة على حس����اب الوثني����ة القبلية، حتى 
أصبح اإلس����الم هو دين معظم األقاليم اإلفريقية 

في  ل��اإ���س��ام  ال�ستعمار  »م��ح��ارب��ة  �سيا،  ال��ق��ادر  ))) ع��ب��د 
جمادى  987)م  اأب��ري��ل  ع6،  ���س)،  الأم���ة،  مجلة  ال�سنغال«، 

الآخرة- )0))ه، اإدارة ال�س�ؤون الإ�سامية، قطر، �س)7.

)الش����مال، والش����رق، والغرب، ومناطق كبيرة في 
الوس����ط(، وبقي الجن����وب فقط ه����و البعيد عن 
المؤثرات اإلس����المية، وإن كان امتداد اإلس����الم 
للجنوب، بحس����ب تطور األمور، مسألة وقٍت فقط، 
لتصبح القارة اإلفريقية هي قارة إسالمية خالصة. 
لكن مع بدايات الكشوف الجغرافية، والتحول 
ف����ي ميزان القوى الدولية لصال����ح الدول الغربية، 
بدأت الخريطة الدينية للقارة السمراء تتغير بعض 

الشيء.
ففي عام 1610م؛ أس����س البرتغاليون أسقفية 
نصرانية في مدينة لواندا Loanda على س����احل 
أنجوال الشمالي، لكنها لم تحرز أدنى نجاح في أداء 
مهمتها، فأغلقت أبوابها على َمن فيها لعدة سنوات، 

ثم بيعت بعد ذلك.
وف����ي الع����ام 1630م؛ اعتنق زعيم مومباس����ا 
Mombaz )ممبسة( على الساحل الشرقي لكينيا 
عقي����دة النصرانية، لكنه س����رعان م����ا رجع عنها 

واعتنق دين اإلسالم.
مونوموتاب����ا  أعل����ن  1651م؛  الع����ام  ف����ي 
للوثنية  Monomotapa )ملك موزمبي����ق( تركه 
إرساليتَين  اس����تجابًة لدعوة  للنصرانية،  واعتناقه 
إنجيليتَي����ن كانتَ����ا قد اس����تقرتَا ف����ي حوض نهر 
زامبيزي، إحداهما يسوعية، واألخرى دومينيكانية، 
أغدَقا عليه األموال، وس����اَرا معه في اس����تخدام 

األرواح التي كان يعتقد بها في وثنيته.
وف����ي الع����ام 1665م؛ أتت هجم����ة تنصيرية 
بروتستانتية من هولندا إلى سواحل جنوب إفريقيا، 
فقام����ت بتدمير جمي����ع المؤسس����ات والكنائس 
واإلرس����اليات التي كان قد أسسها البرتغاليون من 
قبل، ثم وضعوا أيديه����م على منطقة رأس الرجاء 
الصال����ح؛ حيث نزل عل����ى أرضها أول قس����يس 
بروتس����تانتي، ال ينافسه قس����يٌس آخر من أي ملّة 

نصرانية أخرى.
وهكذا ش����هدت إفريقي����ا بداية النش����اطات 
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التنصيرية مع بداية حركة الكش����وف الجغرافية، 
لكن ظل تأثير النش����اط التنصيري ضعيفاً؛ نظراً 
لترك����زه على الس����واحل، حيث تقيم األس����اطيل 
األوروبية خط����وط إمدادها، وظل اعتناق األفارقة 
للنصراني����ة محدوداً للغاية؛ نظ����راً العتناق الكثير 
منهم لإلسالم، والذي وقف كحائط صدٍّ منيع أمام 
التوغل النصراني في القارة، وحتى القبائل الوثنية 
رفضت الدخول في النصرانية؛ نظراً الرتباط هذه 
الديانة ف����ي أذهانهم بعملي����ات الخطف وجرائم 
تجارة الرقيق، باإلضافة إلى أّن الدول األوروبية لم 
تعرف غير طريق القهر واالستبداد إلجبار األفارقة 
على الدخول في النصرانية، لذلك عندما ضعفت 
المراكز األوروبية على الس����واحل اإلفريقية؛ فإّن 
كثيراً من القبائل القريبة من السواحل، والتي كانت 
قد تنصرت، ارتدت عن النصرانية وعادت للوثنية 
من جديد، ليبق����ى الوجود النصران����ي محصوراً 

ومحاصراً في بقع محدودة للغاية.
ظل اإلسالم، وفي الوقت نفسه الوثنية القبَلية، 
هما الديانتَين المهيمنتَي����ن على الخريطة الدينية 
في إفريقيا حت����ى نهاية الق����رن الثامن الهجري، 
ول����م تتمكن النصرانية من اخت����راق القارة إال في 
بعض البقع المحدودة للغاية، لكن مع بداية احتالل 
البريطاني  الدول األوروبية، وبخاصة االس����تعمار 
والفرنسي، لمناطق واسعة في إفريقيا، توغلت هذه 
ال����دول إلى قلب إفريقيا، وتغي����رت هذه الخريطة 

بشكٍل كبير.
إذ كان يصاح����ب- وأحياناً يس����بق- االحتالل 
إرس����الياٌت تنصيري����ة تُمّهد له الطري����ق، وتمّده 
بالمعلوم����ات، وتصبح أداته ف����ي توطيد نفوذه في 
البلدان التي يحتلها، في المقابل يعمل االحتالل على 
تهيئة األجواء لعمل هذه البعثات وترسيخ أقدامها 
داخ����ل المجتمعات ب����كل الطرق والوس����ائل، وقد 
اعتمد االحتالل على وس����ائل جديدة في التنصير، 
ومنها إنش����اء الم����دارس، وابتع����اث األفارقة إلى 

الدول األوروبية، وإنشاء المستشفيات والجمعيات 
الخيرية، مس����تغاًل حاالت الفاقة والجهل التي كان 
يعاني منها األفارقة، وفي حال عدم استجابة أبناء 
المجتمع كان يستخدم وس����ائل الترهيب والبطش 
واإلقص����اء والتهميش لكل من يقف أمام عمل هذه 
البعثات واإلرس����اليات، وللضغط عل����ى المجتمع 

لتقبل ما يدعو إليه المنصرون.
وتش����ير بعض المص����ادر إل����ى أّن تاريخ أكبر 
البعثات الكاثوليكية المتنافس����ة في غرب إفريقيا 
يرجع إلى 1860م، ففي هذا العام أخذت فرنس����ا 
على عاتقها توسيع مستعمراتها في المنطقة، كما 
أشارت بعض الدراسات إلى أّن إرسالية »إنجلترا« 
هي أّول إرس����الية بريطانية تهب نفس����ها لخدمة 
غ����رب إفريقيا، وكان واجبها نش����ر اإلنجيل، فقد 
تأسست جمعية »نشر اإلنجيل«، في الفترة ما بين 

)1752–1816م())).
وقد أتت هذه السياسات بثمارها، فكان القرن 
التاس����ع عش����ر حّقاً هو العصر الذهبي للتنصير 
في إفريقيا، ولم يبدأ القرن العش����رون إال وتغيرت 
الخريطة الدينية في إفريقيا؛ إذ أصبح للنصرانية 
وجودها المحس����وس والملموس والمرئي بش����تى 
مذاهبها ومللها وكنائسها، وإن كان هذا الوجود في 
أغلبه على حس����اب الديانة الوثنية القبلية، وقليٌل 

جّداً منه كان على حساب وجود اإلسالم))).
ث���ان���ي���ًا: �ل���ت���خ���ادم ب��ي��ن �ل��ت��ن�����س��ي��ر 

و�ال�ستعمار في �إفريقيا:
توجد عالقة وثيقة بين  التنصير واالس����تعمار 
أينما ُوجَدا، فالمنص����رون أينما حلّوا كانوا طالئع 
االستعمار، كما استطاع المنصرون أن يتغلغلوا في 

)))  الكني�سة الم�سيحية وال�سلطة ال�سيا�سية في اإفريقيا الأدوار 
العدد  اإفريقية  ق��راءات  مجلة  ج�ب،  ب�سير  محمد  والنف�ذ، 

8)، �س8.
مجم�عة  واآثاره،  وو�سائله  اأ�ساليبه  اإفريقيا..  في  التن�سير    (((

من الم�ؤلفين، اإ�سدارات قراءات اإفريقية، �س )9-7).
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عمق القارة اإلفريقية في فترة وجيزة، وحققوا ما 
لم تحققه جيوش الحروب الصليبية في فترة زمنية 

طويلة))).
ويقف ش����اهداً على ذلك مرسوم البابا نيكوال 
الخامس، الذي ص����در عام 1454م، والذي يقضي 
بحق البرتغاليين في االحتالل السلمي لكل أراضي 
الكفرة )غير المس����يحيين(، التي قد تُكتشف على 

طول الساحل الغربي إلفريقيا))).
 كان للبعثات التبش����يرية المسيحية في القارة 
اإلفريقية َدوٌر محوريٌّ في اس����تعمار القارة، وصفه 
المؤرخ البريطاني ويلي����ام ماكميالن بقوله: »الَعلَُم 
����َر«، ووصفه آخرون بأن����ه »الَعلَُم يَتَْبُع  يَتَْبُع الُمَبشِّ
ِليَب«، بينما بََيّْن آخرون أّن اإلنجيل كان يس����ّوغ  الصَّ
ما تفعله البندقية، فال أصدق من وصف »ديزموند 
توتو« )كبير أساقفة جنوب إفريقيا( لَدور المسيحية 
في االس����تعمار قائاًل: »عندما جاء المبشرون إلى 
إفريقي����ا كنا نملك األرض، وكانوا يملكون اإلنجيل، 
فقال����وا لنا أغمضوا عيونكم ك����ي نصلّي، وعندما 
فتحنا عيوننا وجدنا أنفسنا نمتلك اإلنجيل؛ بينما 

ُهم يمتلكون األرض)))«.
في البداية؛ حمل البرتغاليون لواء حركة دينية 
جديدة- يعتبرها بعض المؤرخين امتداداً للحمالت 
الصليبية على الشرق المسلم- وذلك بهدف تعّقب 
القوى اإلسالمية، واالتصال بملك الحبشة )إثيوبيا 
حالّياً( لتطويق العرب المسلمين، وأيضاً للسيطرة 
على ُطرق التج����ارة القديمة الت����ي كانت تُمّر من 
األراضي الواقعة تحت س����يطرة العرب المسلمين، 
والت����ي كان����ت تمّثل مص����در قوته����م، والتي تّمت 

))) محمد ال�سليمان الحبهان، ما يجب اأن يعرفه الم�سلم من حقائق 
عن التب�سير والن�سرانية، 976)م، بدون مكان ن�سر، �س98.

)))  حقيقة التب�سير بين الما�سي والحا�سر،اأحمد عبد ال�هاب ،  
القاهرة، مكتبة وهبة، �سنة )98)م، ط)، �س)) .

))) الإرهاب الم�سيحي في اإفريقيا، جي�س الرب نم�ذجًا، حامد 
ال�سلمي، مجلة قراءات اإفريقية- العدد 8) ، �س 0) .

للبرتغال السيطرة عليها عقب هزيمتها لألساطيل 
المصرية في موقعة »ديو« البحرية 1509م.

واتخذت هذه الحركة االستعمارية صبغًة دينية 
»مس����يحية«، وباركت البابوية هذا العمل العدائي 
ضّد المسلمين، وتدخلت لفّض النزاع بين القوتَيْن 
األوروبيتَيْن )البرتغال وإسبانيا(، وجّنبتهم الصدام 

في التنافس حول المستعمرات.
وأخذت الدول االستعمارية تستخدم اإلرساليات 
الدينية كمقدمة لالستعمار؛ وبدأ التسويغ األوروبي 
للتدخل في ش����ؤون الدول والممال����ك واإلمارات 
والقبائ����ل اإلفريقية بأّن »العق����ل األبيض والعضل 

األسود يجب أن يتعاونَا لخير الطرَفيْن«.
"فتح البرتغاليون الب����اب أمام القوى األوروبية 
لترس����ل إرس����الياتها الدينية منذ منتصف القرن 
رون األراضي  الخامس عش����ر، وما إن وطئ الُمبشِّ
اإلفريقية، لتقدي����م الخدمات الصحية والتعليمية، 
حتى تبعه����م الجيُش األوروبي وإع����الن الحماية، 
فوص����ل البرتغالي����ون إلى ال����رأس األخضر »كيب 
في����رد« في ع����ام 1444م، ثم إل����ى غينيا 1471م، 
ليفتح����وا القارة أم����ام اإلرس����اليات الكاثوليكية، 
ووصل الرحالة »ديجو كام« إلى ساحل الكونغو في 
1484م، لتلي اإلرس����اليات الكاثوليكية إرس����الياٌت 
أخرى )الفرنسيسكانية، والكرملية، والدومينكانية، 
واألوغس����طينية(، أما تأسيس األس����قفيات فبدأ 

ًا 
ّ
كان القرن التاسع عشر حق

هو العصر الذهبي للتنصير 
في إفريقيا، ولم يبدأ القرن 

العشرون إال وتغيرت 
الخريطة الدينية في إفريقيا
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في جزر الكناري 1409م، وس����ان توماس ولواندا 
1498م، وجزر ماديرا 1514م، ومدغشقر 1540م، 

والرأس األخضر 1553م، وموزمبيق 1612م.
وعلى الرغم من أّن هذه الفترة شهدت تناقصاً 
كبيراً في أعداد الكاثوليك في أوروبا وتَحوّلهم إلى 
البروتستانتية؛ فإّن اإلرساليات كانت تحّقق نجاحاً 
متواصاًل ف����ي إلحاق األفارقة بالمس����يحية، مما 
دفع البابا جريجوري الخامس عش����ر إلى تأسيس 
»جماعة نشر المس����يحية« في عام 1622م، والتي 
تعمل على مراقبة عمل اإلرساليات، وتقديم الّدعم 
المالي لإلرس����اليات الُمْعِوزة، بينما أّس����س البابا 
أوروب����ان الثامن »كلّية أوروب����ان« في عام 1627م، 
وه����ي كلّية دولي����ة تتيح للطالب غي����ر األوروبّيين 
التدريب فيها على الكهانة والعمل التبش����يري، كما 
ابتدع نوعاً جديداً من التبشير بإنشاء مطبعة لنشر 

الكتب والتعاليم الدينية باللغات كافة.
وحت����ى منتصف القرن الس����ابع عش����ر؛ كان 
البرتغاليون واإلس����بان ُهم القائمون على التبشير 
المسيحي بش����كٍل رسمي، وفي عام 1649م أصدر 
البرلم����ان اإلنجليزي قراراً بإنش����اء »هيئة نش����ر 
المسيحية في إنجلترا الجديدة« وهي كّل المناطق 
التي امتّد إليها النف����وذ البريطاني خارج بالدهم، 
ليؤسس����وا ع����دة هيئ����ات تبش����يرية، اتجهت إلى 
إفريقيا بش����كٍل خاص، ومن����ذ 1732م كانت بعثة 
»بروتستانتية« تعمل في الجنوب اإلفريقي )مناطق 
الهوتنتوت( بإذٍن من البرتغال، وفي سيراليون عام 

1787م، لتنطلق منها إلى غرب القارة))).
ويقول الدكتور والتر رودني: »قد كانت البعثات 
التبش����يرية المس����يحية جزءاً من قوى االستعمار 
إلى حدٍّ كبير، يمثلها في ذلك المكتشفون والتجار 
والجنود، وربما يك����ون هناك مجاٌل للمجادلة حول 
ما إذا كانت البعثات التبشيرية في مستعمرٍة ما هي 

))) الإرهاب الم�سيحي في اإفريقيا، مرجع �سابق ، �س )).

التي جلبت قوى االس����تعمار األخرى، أو أّن العكس 
ه����و الصحيح، ولكن ليس هناك ش����كٌّ في حقيقة 
أّن البعثات التبش����يرية كانت أدوات االستعمار من 
الناحي����ة العملي����ة، وقد كان »جونس����ون« المغامر 
اإلمبريالي يكره تلك البعثات التبش����يرية، لكنه قال 
في الثناء عليها: كّل موقع لبعثٍة تبشيرية هو تدريٌب 

على االستعمار«.
ولع����ّل أدّق تعبيٍر لوصف العالق����ة بين البعثة 
التنصيرية واالستعمار هو تعليق األستاذ »سيمونز«، 
حيث قال: »جاء الرجل األبيض إلى إفريقيا وبيده 
اإلنجيل، ولكن بع����د أن مّرت عقوٌد قليلة أصبحت 
األرض للرج����ل األبي����ض، وأصب����ح اإلنجيل بيد 

الزنجي«)))!
ويؤك����د ذلك نابليون األول في جلس����ة مجلس 
الدول����ة في 22 مايو 1804م بقول����ه: »إّن في نيتي 
إنشاء مؤسسة اإلرساليات األجنبية، فهؤالء الرجال 
المتدين����ون س����يكونون عوناً كبيراً لي في آس����يا، 
وإفريقي����ا، وأمريكا، سأرس����لهم لجمع المعلومات 
عن األقطار، إّن مالبسهم تحميهم وتخفي أية نوايا 

اقتصادية أو سياسية«))).
الديناميكية التبش����يرية الكاثوليكية الفرنسية 
نش����طت خالل القرن التاسع عشر بشكٍل ملحوظ،  
وأصبحت فرنس����ا أرض����اً حقيقية لإلرس����اليات 
المس����يحية بقيادة الكاردينال الفيجيري منذ العام 
1867م، الذي اعترف به البابا بيوس التاس����ع في 
عام 1868م بأمر من اآلباء البيض )جمعية س����يدة 
إفريقيا ثم جمعية المرسلين في إفريقيا(، كما لعب 
مجمع آب����اء الروح القدس دوراً نش����يطاً في هذا 

اإلطار.

الأدوار  اإفريقيا  في  ال�سيا�سية  وال�سلطة  الم�سيحية  ))) الكني�سة 
والنف�ذ ، مرجع �سابق ، �س 8.

)))  اأحمد عبد ال�هاب، حقيقة التب�سير بين الما�سي والحا�سر 
، مرحع �سابق ، �س 8، �س8)).
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ولكن حتى هذا التاريخ، وفي هذا السياق، ظل 
تحول األفارقة إلى المسيحية ضعيفاً، وظل الحصاد 
هزي����اًل من وجهة نظر الجماعات التبش����يرية، وال 
يزال الرهبان المبشرون في عزلة، ومشتتون بشكٍل 
ملموس، وفي موقٍف ضعيف، مقارنًة بالمجتمعات 
المحلية)))، ومن ثَّم بدأ الغزو العسكري االستعماري 
يكتس����ح القارة، ويُطّبق سياسيات دينية جديدة من 

شأنها أن تؤثر على خريطة إفريقيا العقدية.
ثالثًا: �ل�سيا�سات �لدينية �لفرن�سية في 

م�ستعمر�تها:
االحتالل الفرنس����ي كان ل����ه خصائص تفرد 
بها عن أمثاله، وكان لها دور في توجيه سياس����اته 
االستعمارية، ش����كلت له طبيعة خاصة ترمي إلى 
َفرنَس����ة الشعوب واس����تيعابهم، ويمكن تناولها في 

الجوانب اآلتية.
خ�صائ�ص ال�صتعمار الفرن�صي:

1( خ�صائ�صه في الجانب الثقافي: 
 ،Assimilation »التماثل«  سياس����ة  تطبيق 
أو االس����تيعاب، أو االمتص����اص، والمقص����ود بها 
صبغ المس����تعمرات بالصبغة الفرنسية عن طريق 
فرض ثقافة الفرنسيين ولغتهم وتقاليدهم ونظمهم 
االجتماعي����ة والسياس����ية عل����ى اإلفريقيين حتى 
يس����توعبوها تماماً، فيصبح تفكيرهم واتجاهاتهم 
في مختلف نواحي الحياة كالفرنسيين تماماً. وهذا 
يعن����ي أن يقطع اإلفريقي كل صلة بتاريخه القومي 
وحضارت����ه اإلفريقية وديانته، ويتمس����ك بالثقافة 

الفرنسية عوضاً عنها)))!

 Action missionnaire et violence en Afrique   (((
 subsaharienne du début du xixe siècle aux

،indépendances Sophie Dulucq

 https://books.openedition.org/pumi/19221 :على الرابط
تاريخ  ال���رزاق،  عبد  اهلل  وعبد  الجمل  اهلل  عطا  �س�قي    (((
اإفريقيا الحديث والمعا�سر، المكتبة الم�سرية للمطب�عات، 

القاهرة، �س87).

وأبش����ع تطبي����ق لتلك السياس����ة ف����ي تاريخ 
االستعمار الفرنس����ي كان في الجزائر، التي كانت 
أح����ب ال����دول المحتلة إل����ى قلب فرنس����ا، حتى 
اعتبرته����ا جزءاً منها ع����ام 1848م، وطبقت عليها 
سياسة اإلدماج واالس����تيعاب، مما زاد من ثورات 
الجزائريين ورفضهم دفاعاً ع����ن دينهم وثقافتهم 
وتقاليدهم، إال أّن فرنس����ا أصرت على تطبيق تلك 
السياس����ة بعنف ووحش����ية، حيث قالت: »يستطيع 
العرب أن يثوروا، لكن سوف يتّم إدماجهم.. السكان 
المحليون يجب أن يوضعوا أم����ام الخيار الضيق، 

وهو إما أن يندمجوا أو يختفوا«))). 
2( خ�صائ�صه في الجانب الإداري: 

تختلف سياسة فرنس����ا عن غيرها من الدول 
المس����تعِمرة، فبريطانيا مثاًل تتبن����ى نظام الحكم 
غير المباش����ر في مستعمراتها، أما فرنسا فتطبق 
نظام الحكم المباش����ر، وبينم����ا اعتمدت بريطانيا 
في حكمها عل����ى التعاون مع الرؤس����اء والزعماء 
المحليي����ن، ولم تقض على الزعام����ات والقيادات 
التقليدية الموجودة في المجتمعات اإلفريقية، فإّن 
فرنس����ا قضت على كّل النظم التي كانت موجودة 

في البالد))).
الفرنسية  المس����تعمرات  في  الحكومة  ونظام 
ش����بيه بالهرم، يتدرج من القاعدة إلى القمة، حيث 
يوجد وزير للمستعمرات في القمة، وهو عضو في 
الحكومة الفرنسية، كما هو مسؤول أمام الجمعية 
الوطنية في باريس، ويليه الحاكم العام الذي يُشرف 
على المس����تعمرات الفرنس����ية في غرب إفريقيا، 
ويتخذ من داكار مقراً له، ويليه حكام المستعمرات 
ونوابهم، ثم يليهم في األهمية ضابط اإلقليم، ويليه 

في  الفرن�سي  الع�سكري  الحكم  غير�س�فيت�س،  م��سيه    (((
الطبعة:  كا�س– لندن،  فرانك  واآث��اره،  ال�ستعمار  المغرب.. 

الأولى 000)م، �س)).
)))  �س�قي عطا اهلل الجمل، تاريخ اإفريقيا الحديث والمعا�سر، 

مرجع �سابق، �س87).
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رؤساء القرى األفارقة))).
مّما س����بق؛ يتبين جلّياً أّن خطورة االس����تعمار 
الفرنس����ي تكمن في أنه يهدف أساس����اً إلى ضّم 
باإلضافة  َفرنَستها،  أو  واس����تيعابها  المستعمرات 

إلى استغالل خيراتها استغالالً كاماًل.
ال�صيا�صات الفرن�صية الدينية في اإفريقيا:

يمكن تناول السياس����ات الفرنسية الدينية في 
إفريقيا على النحو اآلتي:

1( ال�صيا�ص���ة الدينية الفرن�صي���ة في فترة الحاكم 
الع�صكري الفرن�صي َفْيَدْرب))):

وضع الحاكم العسكري في غرب إفريقيا، وهو 
Fedherbe )1854-1861م( و  َفيَْدْرب  الفرنسي 
)1863-1865م(، سياسة للتعامل مع اللغة العربية 
ومن ينتس����ب إليها، فبدأ في عام 1854م بتأسيس 
التعليم الَعلْماني بالس����نغال، كما كتب رس����الة إلى 
حكومته ع����ام 1857م مفاده����ا: »إّن الرغبة التي 
يُبديه����ا الزنوج في تعلم اللغ����ة العربية لهي كارثة 
بالنسبة إلينا، وعلينا أال ننمّي هذه الرغبة، إّن اللغة 
الفرنس����ية هي التي يجب علينا أن نعلمهم إياها، 
هذا لمصلحتنا الخاصة، ولكننا حتى اآلن لم نضع 

أي وسيلة تحت تصرف الزنوج لهذا الغرض«))).
ويمكن تناول �صيا�صة َفْيَدْرب على النحو الآتي:

- في المجال الإداري:
ألغى الحاكم العسكري َفيَْدْرب استعمال اللغة 
العربية في المراس����الت الرس����مية، وأحل محلها 

ك�رني�س  المعارف،  دار  اإفريقيا،  تاريخ غرب  )))  في جي دي، 
النيل، القاهرة، )98)م، �س8)).

اإفريقيا ومقره  )))  فيديرب ه� الحاكم الفرن�سي باإقليم غرب 
ال�سنغال.

الت�ّجه  في  الفرنك�ف�نية  تاأثير  ميغا،  اإ�سحاق  اهلل  عبد    (((
مقدمة   ر�سالة  نم�ذجًا«  »مالي  اإفريقيا  غرب  في  الإ�سامي 
درج��ة  لمتطلبات  ا���س��ت��ك��م��اًل  وال��ح�����س��ارة  ال���دع����ة  �سعبة 
الإ�سامية،  الدع�ة  كلية  )الماج�ستير)،  العالي  التخ�س�س 

بليبيا، عام 005)-006)م، �س5).

اللغة الفرنسية)))، مع أنه كان يستعمل اللغة العربية 
في بداية احتالله للبالد لغًة لإلدارة والمراس����الت 
الرس����مية بين����ه وبين الح����كام المحليين في ذلك 

الوقت))).
- في مجال التعليم الديني:

خطط َفيَْدْرب لحماية التعليم العلماني، وذلك 
بممارس����ة ضغوط متنوعة على م����دارس القرآن 
الكريم وعلوم اللغة والدين، بدعوى تحس����ين وضع 
الم����دارس القرآني����ة، فأصدر أول ق����رار إليقاف 
النش����اط التعليمي العربي اإلسالمي في المنطقة 
بتاري����خ 22 يونيو عام 1857م، حي���ث ت�صمن القرار 

ما ياأتي))):
أ( ال يمكن فتح مدرس����ة قرآنية بعد اليوم إاّل 
برخصة موّقع����ة من طرف الحاك����م، أو من يقوم 
مقامه من عمي����د البلدية أو ش����خص آخر يعّينه 
الحاك����م. وقبل إعطاء أي رخص����ة البّد من إجراء 
امتحان لمن يريد أن يفتح هذه المدرسة، والبّد من 
تكوين لجنة تش����رف على االمتحانات، ويكون على 
رأس تلك اللجن����ة: عميد البلدية، وقاضي البلدية، 

وأحد سكان المدينة.
ب( البّد من إرس����ال التالمي����ذ الذين يتعلمون 
اإلس����الم إلى الم����دارس الفرنس����ية، ويكون ذلك 
اإلرسال على مس����ؤولية المعلم اإلسالمي، وإن لم 

يفعل يعاَقب. 
ج( وأخطر ما في ه����ذا القرار هو البند الذي 
يُلزم كل مرشح لممارس����ة تعليم اللغة العربية بأن 

)))  عبد القادر �سيا، »محاربة ال�ستعمار الإ�سام في ال�سنغال« 
مجلة الأمة، �س)، ع6، اأبريل 987)م جمادى الآخرة )0))ه� 

اإدارة ال�س�ؤون الإ�سامية، قطر، �س)7.
)5)  زكريا م�مني، »و�سعية التعليم العربي في النيجر« ال�احة، 

999)م، النيجر نيامي �س 66.
ط)،  ال�سائعة،  اله�ية  الم�سلمة  اإفريقيا  النح�ي،  الخليل    (6(
-(((( �س  لبنان،  بيروت  الإ�سامي،  الغرب  دار  )99)م 

.((((
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يقّدم مع طلبه شهادة تُثِبت ُحسن سيرته وأخالقه، 
وهي في حقيقتها شهادة تُثِبت موقف الشخص من 

االحتالل الفرنسي، وانتماءه السياسي.
د( فرضوا على ش����يوخ المدارس القرآنية أن 
يقتطعوا س����اعتين يومياً من وق����ت الُكتَّاب، يتفرغ 
فيها التالميذ لدراس����ة الفرنس����ية، وع����ّزز هذه 
اإلجراءات في مناطق أخرى بإنشاء لجان لمراقبة 
تالميذ الم����دارس القرآنية الذين تتراوح أعمارهم 
بين 6 و16، فترغمهم على االنصراف إلى المدارس 

الفرنسية))).
ه�( أصبح لزام����اً على كل معلم����ي الكتاتيب 
القرآني����ة أن يبعثوا ش����هرّياً بقائمة تالميذهم إلى 

اإلدارة الفرنسية المعنية باألمر))).
و( وعل����ى األطفال أن يبرزوا بطاقة انتس����اب 
إلى المدرس����ة الفرنسية؛ ليُس����مح لهم بااللتحاق 

بالمدرسة القرآنية))).
- في مجال الم�صاجد والمحاكم ال�صرعية:

حدد َفيَْدْرب نطاق إنش����اء المساجد، فكانت 
إدارته ال تس����مح ببناء المساجد إاّل ألفراد يحظون 
بثقتها، وكان المس����تعمر يخاف من المسجد خوفه 
من س����ائر المؤسسات اإلس����المية. كما لم تسلم 
المحاكم الشرعية من قرارات اإلدارة االستعمارية، 
وتقليص دورها، وذلك بإنش����اء محكمة إس����المية 

صورية))).
ال�صيا�ص���ة  عنا�ص���ر  اأه���م  تلخي����ص  ويمك���ن 
ال�صتعماري���ة الجديدة تجاه اللغة العربية عام 1870م 

)))  المرجع نف�سه، �س))).
واللغة  الإ�سام  ه��ال،  وعماد  الدالي،  المبروك  الهادي    (((
اإفريقيا،  بغرب  ال�ستعمارية  التحديات  م�اجهة  في  العربية 
والن�سر،  للطباعة  �سنين  دار  850)-))9)م، ط)، 996)م، 

بيروت، لبنان، �س))).
)))  الخليل النح�ي، مرجع �سابق، �س))).

معالم  ال�سنغال  في  الم�سلم�ن  �سيا،  محمد  القادر  عبد    (((
الح�سارة واآفاق الم�ستقبل مرجع �سابق، �س87.

فيما ياأتي))):
- تقدي����م مس����اعدات مالي����ة للمعلمين في 
الم����دارس القرآني����ة الذي����ن قبلوا إدخ����ال اللغة 

الفرنسية في برامجهم.
- إدخ����ال اللغ����ة العربية في برام����ج التعليم 

الفرنسي الثانوي. 
- اعتبار معرفة اللغة العربية شرطاً للحصول 
عل����ى وظيفة التدري����س في المدارس الفرنس����ية 

االبتدائية.
ثم ج����اءت نص����وص أخرى توضح ش����روط 
الحص����ول على وظيف����ة التدريس ف����ي المدارس 
االبتدائية الفرنسية بشكٍل أكثر؛ وهي أن تتوفر في 

الشخص الشروط اآلتية:
- أن يتراوح عمره ما بين 18-30 سنة.

- أن يحمل شهادة الكفاءة للتعليم.
- أن يك����ون قادراً على التكل����م بالعربية وعلى 

كتابتها))).
2( ال�صيا�ص���ة الدينية الفرن�صي���ة في فترة الحاكم 

:W.Ponty الع�صكري الفرن�صي وْلَياْم ُبَونتي
 W.Ponty بَُونت����ي  ولَْي����اْم  ركزت سياس����ة 
)1908-1915م( على فرض الرقابة على النشاط 
الثقافي اإلس����المي في غرب إفريقيا، فقد أصدر 
في سبتمبر 1911م منشوراً يبين الخطة التي يلزم 
أن تُتبع تنفيذاً للسياس����ة الفرنسية تجاه اإلسالم 
واللغ����ة العربية في الس����نغال، ومال����ي، والنيجر، 
وغينيا، وساحل العاج، وجاء في المن�صور ما ياأتي))):
»وهذه الفوضى التي تندلع في األحياء العامرة 
بالمس����لمين، تظهر غالباً بعد مرور دعاة أو علماء 
يّدعون أنهم حملة رس����الة اإلسالم، ويقطعون بها 
الفيافي التي تفصل بين القرى مع وعورة المسالك، 

)5)  عبد اهلل اإ�سحاق ميغا، مرجع �سابق، �س))).
)6)  المرجع نف�سه، �س))).

)7)  عبد اهلل اإ�سحاق ميغا، مرجع �سابق، �س77.
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ويدع����ون إلى الثورة التي تفن����ي الكفار والزنادقة، 
وتكون حتماً نهاية الس����يطرة واالس����تعمار والغزو 
األوروب����ي، ليحل مكانها جند مس����لمون يأتون من 
ش����مالي إفريقيا. وواجب كل حاك����م مقيم إذاً أن 
يشرح للس����كان تحت إشرافه اإلداري- مع احترام 
معتقداته����م- أّن مهمته حمايته����م ضّد الصعاليك 
الذين يفتكون بهم باس����م الثقاف����ة العربية والدين 

اإلسالمي، كما يغرونهم في أغراض الدين«. 
 W.Ponty ويمكن تناول �صيا�صة وْلَياْم ُبَونتي

على النحو الآتي:
اأ- فر�ص الرقابة على العلماء والدعاة:

اتهم ولْيَاْم بَُونتي W.Ponty الدعاة والعلماء 
بأنهم زنادقة وصعاليك وأنهم قطاع الطرق، ونشر 

منشوراً يحتوي على اآلوامر اآلتية: 
القبض على أي داعية أو عالم أجنبي في إقليم 
يقوم فيه بدون سابق إذن بالوعظ والحديث الديني.

وجوب حبس����ه بعد القبض علي����ه، حتى يتبّين 
أنه ليس م����ن الزعماء الدينين الذين يثيرون الفتن 

ويعكرون الصفو واألمن العام.
رف����ع تقرير إلى الحاكم بعد كل ذلك، للنظر ما 
إذا كان ممكناً أن يفرج عنه ليس����تمر في رحلته أو 
يوق����ف نهائياً، ومهما يكن من أمر فإّن العالم ثائراً 
أو هادئاً في ِحلّه وترحاله ملزم أن يصحب أوراقه 
المدني����ة، كالبطاقة الش����خصية وبطاقة التعريف 
وش����هادة الميالد، وكثيراً ما تكون معرفة الطريقة 
والمذه����ب والعائلة التي ينتم����ي إليها مهمة عند 

الكشف والتفتيش))).
وفي الس����ياق نفس����ه؛ قامت اإلدارة الفرنسية 

أيضاً بتقسيم الطوائف اإلسالمية إلى فئات))):
فئة ال ترى مناصاً من الدخول في عراك معها 

)))  المرجع نف�سه، �س78.
معالم  ال�سنغال  في  الم�سلم�ن  �سيا،  محمد  القادر  عبد    (((

الح�سارة واآفاق الم�ستقبل، مرجع �سابق، �س )87-86).

لتحطيمها وإبعاد شرها.
وأخرى ال تثق بها، لكنها ال تمثل خطورة كبيرة، 

ولكن يجب أن تظل مراقبة.
فئة ال خوف منها، وال تتوقع منها شّراً. 

فئ����ة تعتمد عليها، فتس����تغلها ألغراض إدارية 
وسياسية. 

فئ����ة صالحة- ف����ي نظر اإلدارة الفرنس����ية- 
تستحق التش����جيع لقبولها التعاون معها، فكافأتها 

اإلدارة الفرنسية باألوسمة واأللقاب.
الثقاف���ة  و�صائ���ل  عل���ى  الرقاب���ة  فر����ص  ب- 

الإ�صالمية:
فرض الحاكم العام الفرنسيِ ولْياْم بُونِْتي رقابة 
على وسائل الثقافة اإلسالمية، مثل الصحف التي 
تأت����ي من الخارج، وذلك في رس����الة بعث بها إلى 
الحكام في المستعمرات الفرنسية اإلفريقية، وإلى 
المفّوض الّس����امي للحاكم العام في موريتانيا، في 

شهر نوفمبر عام 1911م، وجاء فيها))):
 »إنه الح����ظ أّن الس����وريين والمغاربة بدؤوا، 
من����ذ مّدة غير يس����يرة، يُدخل����ون كميات ضخمة 
م����ن المطبوع����ات بص����ورة غي����ر ش����رعية إلى 
وه����ذه المطبوع����ات هي كتب  المس����تعمرات… 
وصح����ف ومجالت م����ن جميع التي����ارات، ُحررت 
تش����خص الحياة الدينية واإلسالمية،  بالعربية… 
وه����ذه المطبوعات تُوزع عل����ى الزعماء والتالميذ 

والمعلمين في المدارس القرآنية«.
ويطلب من رؤساء مصالح البريد أو الجمارك 
أن يشددوا الرقابة على المطبوعات العربية، سواء 
أرس����لت بالبريد أو بغيره؛ »… ألن كل نشرة تمثل 
ش����كاًل معادياً، أو تكون مش����جعة لنشاط الشيوخ 
يجب تحطيمها وحرقها، إذ ال ينبني دورنا- بطبيعة 
الحال- على تش����جيع نمو العقيدة اإلسالمية، وال 

النيجر« مرجع  العربي في  التعليم  »و�سعية  )))   زكريا م�مني 
�سابق، �س67.
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على مس����اعدة الجامعات اإلسالمية، بل بالعكس، 
وال ينبغي إطالع األفارقة المسلمين على ما يجري 
في الش����مال اإلفريقي، والش����رق األوسط، حتى 
تَصل إليهم عدوى األفكار الهدامة )في نظره( من 
النهضة اإلسالمية، ونريد كذلك أن نبعد التشجيع 

على استخدام اللغة العربية«))).
فكل مطبوعة، أو جريدة أو مجلة أو كتاب، تعادي 
النظام القائم أو تؤيد حركة الش����يوخ أو تروي عن 
حركات اإلصالح أو المقاومة في المشرق والمغرب 
العربيين يجب منعها أو حرقها. والموظف المشرف 
على من����ع دخول المطبوعات يكفي له لتعليل عمله 
أن����ه القانون الجاري به العمل، ويحرم تماماً تداول 
الصحف الدورية والصور والرسوم في أي قطر من 
إفريقيا الفرنس����ية، ما عدا القرآن الكريم، وكتب 

الشروح والتفسير، وكذلك كتب العبادة.
وكان ممنوع���اً ف���ي المدار����ص القراآني���ة تدري����ص 

المواد الآتية:
- تدريس التاريخ العام والجغرافيا.
- تدريس التاريخ اإلسالمي خاصة.

- تدريس الحساب))). 
وفي بيان بتاريخ 4 من شهر مايو عام 1911م؛ 
كت����ب وليام بونت����ي بخصوص اللغ����ة العربية في 
المحاكم يقول: »يجب حظر استعمال اللغة العربية، 
ليس فقط في تحرير األحكام القضائية، ولكن يلزم 
أيضاً التوقف عن العمل بها في س����ائر النشاطات 

اإلدارية التي تنفع األهالي«))).
ج- فر�ص الرقابة على ال�صوؤون الإ�صالمية: 

أنش����أ ولْيَاْم بَُونت����ي W.Ponty عام 1906م 
ِقسماً يُعنى بشؤون المس����لمين في غرب إفريقيا، 

)))  المرجع ال�سابق، نف�س ال�سفحة
للتربية  العربية  المنظمة  �سنقيط،  باد  النح�ي،  الخليل    (((

والثقافة والتربية والعل�م ت�ن�س، 987)م، �س))).
)))  عبد اهلل اإ�سحاق ميغا، مرجع �سابق، �س67.

 Service يُعرف باس����م قسم الشؤون اإلس����المية
إلي����ه-  أوكل   ،des Affaires Musulmanes
من بين مهام����ه- مراقبة تحركات العلماء والدعاة، 
واإلش����راف على إقامة مدارس مزدوجة فرنس����ية 
عربية على غرار مدرس����ة أبناء رؤس����اء العشائر 
 Ecole des Fils de Chefs et والمترجمي����ن
d› Interpretes، التي أُنش����ئت في عام 1922م 
بمدينة س����ان لوي الس����نغالية، وقد ُخصصت تلك 
المدارس ألبناء المش����ايخ وزعم����اء القبائل بغية 
إعداد مستخدمين في أعمال الترجمة واإلدارة)))، 
وكان أهل البلد يُس����ّمون مدرس����ة أبناء العشائر- 

ساخرين منها-: »مدرسة الرهائن«))).
وكت���ب أرنو روبير، رئيس مصلحة الش���ؤون 
اإلسالمية، يقول: »يجب أن تكون سياسة فرنسا 
صارمة في إفريقيا الغربي���ة، ويجب وضع حّد 
لنش���اط معلمي المدارس العربي���ة، والكتاتيب 
القرآنية، والمرابطين في البالد. وتس���اهلنا مع 
هؤالء يعني أننا نهيئ بأنفس���نا اعتناق األفارقة 
التدريجي لإلس���الم، وبهذا نكون قد أخذنا بيد 

»التجربة  كان  حامدو  �سيخ  مر�سى،  المجيد  عبد  خالد  د.    (((
الغام�سة« اأو التيار الإ�سامي في الأدب ال�سنغالي من�س�رات 
مركز البح�ث والدرا�سات الإفريقية، �سبها 989)م، هام�س 

�س6).
)5)  المرجع نف�سه، وال�سفحة نف�سها.

سياسة االستيعاب التي 
انتهجتها فرنسا ال تزال تؤتي 
ثمارها في إفريقيا، فاألجيال 
المتعاقبة تشبعت بالثقافة 

الفرنسية
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اإلسالم ودفعنا عجلة تقدمه إلى اإلمام«))). 
وموقف  �ل�سرعي  �لق�ساء  ر�ب��ع��ًا: 

�ال�ستعمار منه:
قب���ل مجيء االس���تعمار إل���ى دول إفريقيا 
الغربي���ة المس���لمة كان القاض���ي يتولى مهمة 
القضاء في قصور السالطين، والمذهب المتبع 
هو المذهب المالكي السائد في غرب إفريقيا، 
وفي المغ���رب العربي الكبير، ال���ذي تأثرت به 
كل دول غ���رب إفريقيا منذ عصر إمبراطوريات 
غانة ومالي وس���ونغي، وكانت عادات المجتمع 
وتقاليده الحس���نة والمعاه���دات القديمة بين 
األس���ر والعش���ائر تلقى احتراماً وقبوالً واسعاً 
في كثير من األوساط، وذلك ألنه كثيراً ما يلجأ 
إليها الناس للفصل في المنازعات الطفيفة التي 
تنش���ب بين الناس. بل إنها كثيراً ما كانت عامل 
صّد ومنع من نش���وب المنازعات من األس���اس 
نظراً إلى الهيبة والقداسة التي تتمتع بها نفوس 

الناس وعقلياتهم))).
المستعمرون  وبعد مجيء االستعمار؛ حاول 
القضاء على »القضاء اإلس���المي« بكّل ما أوتوا 
من قوة، فب���دؤوا بإصدار قواني���ن صارمة من 
شأنها إعادة تنظيم السياسة القضائية واحتواء 

الشريعة اإلسالمية، ومن تلك القرارات))):
- في 31 ديس���مبر 1959م؛ أصدرت اإلدارة 
الفرنس���ية قراراً يك���ّرس صالحي���ة المحاكم 

)))  عبد اهلل اإ�سحاق ميغا، مرجع �سابق، �س67.
 Amadou Ampate Ba,  l’empire peul du Macina  (((
  les Nouvelles  éditions Africaines   1853-1818

 , éditions de l’écoles  des  Hautes  Eudes

 en  sciences  sociales, Achève Abidjan le 10

P. 132 ,1984//10

الفرن�سية  الدينية  ال�سيا�سة  واأخ����رى،  ح��ي��اة،  ب���ع��دان    (((
�سهادة  لنيل  التخرج  م��ذك��رة  0)8)-))9)م،  بالجزائر، 
جامعة  والإن�����س��ان��ي��ة،  الجتماعية  ال��ع��ل���م  كلية  الما�ستر، 

الجيالي ب�نعامة، 5)0)-6)0)م، �س9).

الفرنس���ية وحدها في اس���تئناف األحكام التي 
يصدره���ا القضاة، مّما ح���ّول مجالس القضاء 

اإلسالمي إلى هيئات استشارية.
- ف���ي 1904م؛ صدر قرار بمراقبة موظفي 

القضاء اإلسالمي.
ثم تلت ذلك مرحلة تقنين القوانين الوضعية 
وحم���ل المواطني���ن عليها، وتهمي���ش القضاء 

اإلسالمي جملة.
لكن على الرغم من كل ما سبق؛ فإّن القضاء 
اإلسالمي ظّل يحظى بإقبال المسلمين عليه إلى 
يومنا هذا، الرتباطه بالس���لطات التقليدية التي 

حظيت باحترام الناس قديماً وحديثاً. 
خام�سًا: �أهم �آثار �ل�سيا�سات �لدينية 

�ال�ستعمارية بعد �ال�ستقالل:
لقد تركت السياس���ات الدينية االستعمارية 
آثاراً سيئة على مس���تويات متعددة في إفريقيا، 

يمكن عر�صها على النحو الآتي:
ف���ي  المزمن���ة  الديني���ة  الصراع���ات  أ( 
المستعمرات اإلنجليزية والفرنسية، خاصًة في 
ويكفي  الوسطى،  وإفريقيا  والس���ودان  نيجيريا 
دلي���اًل على ذل���ك أّن السياس���ات الدينية التي 
سّنها المستعمرون - في فترة االستعمار - تُعد 
من أهم العوامل الت���ي  مّهدت النفصال جنوب 

السودان عام 2011م.
ب( انتش���ار النصراني���ة ف���ي إفريقيا على 
نطاق واس���ع، حيث إّن هن���اك مناطق لم تعرف 
بع���د مبارك���ة المس���تعمرين  النصراني���ة إال 
للمنصري���ن، واتخاذهم طالئع وممهدين لهم، ثم 
تسهيلهم ألنشطتهم التنصيرية أثناء االستعمار.

ت( محاولة القضاء على التعليم اإلسالمي، 
واالس���تخفاف بالعلم���اء المس���لمين، فقد ظل 
التعليم في إفريقيا السمراء في أيدي المنصرين 
عدة قرون، وأفضل مث���ال على ذلك التعليم في 
أوغن���دا؛ حيث ظل التعليم بها في يد المنصرين 
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منذ عام 1877م إلى عام 1925م، ولما تأس���س 
المجلس االستش���اري للتعلي���م اإلفريقي تمثلت 
فيه دوائ���ر الحكومة البريطانية واإلرس���اليات 

التنصيرية والجماعات اإلفريقية واألجنبية))).
ث( إّن القضاء على المدارس اإلسالمية، أو 
التقليل من تأثيرها، أدى إلى تكوين جيل مجانس 
للمستعمرين في ثقافتهم، ليسهل عليهم االتصال 

به، والتفاهم معه. 
ج( كانت تلك السياسات الدينية أيضاً تهدف 
إلى تفريغ نفوس األجيال المقبلة من الدين، ومن 

الثقافة اإلسالمية، ومن الحمية الدينية))).
ح( يترت���ب عل���ى تل���ك السياس���ات أيضاً 
إح���داث تغيير جذري في المنظومة االجتماعية 
اإلفريقية، لتغيير نمط حياة المسلمين وسلوكهم، 

لتتوافق مع نظام حياة المستعمرين. 
خ( فرض العلمانية وترسيخها، ويرى الباحث 
أّن هذه السياسة اس���تخدمها االستعمار وسيلًة 
وس���الحاً للقضاء على المؤسسات الدينية التي 
كانت س���ائدة قبل االس���تعمار، وعلى رأس���ها 
المؤسسات اإلسالمية، فبعدما أخفق الفرنسيون 

في سياسة االستيعاب رفعوا شعار »العلمانية«.
د( حرية التدين، وهي أيضاً سالح استخدمه 
المس���تعمرون لفتح أبواب المس���تعمرات على 
أنش���طتهم  ليواصلوا  للمنصرين،  مصراعيه���ا 

التنصيرية بعد جالء المستعمرين.
�لخاتمة:

بع���د التحليل المقدم ف���ي هذه الورقة البحثية 
تو�صل الباحث اإلى النتائج الآتية:

1- تتمي���ز الخريطة الدينية ف���ي إفريقيا 

)))  عمر فروخ و م�سطفي خالدي، مرجع �سابق، �س))). 
والتيارات  الفكري،  الغزو  �سعيد،  اهلل  فتح  ال�ستار  عبد    (((
للطباعة  ال�فاء  دار  المن�س�رة،   ،5 ط:  لاإ�سام،  المعادية 

والن�سر والت�زيع، 989)م، �س)7. 

بس���يطرة اإلس���الم على المناطق الشمالية في 
إفريقيا، وكذلك على إفريقيا الغربية والوسطى، 
مقابل س���يطرة النصرانية عل���ى دول إفريقيا 
الجنوبي���ة وأج���زاء من دول إفريقيا الش���رقية 
والوسطى، أما الديانات التقليدية فهي موجودة- 
بجانب إحدى الديانتين السماويتين المذكورتين- 

في جميع أنحاء إفريقيا.
2- أّن القوى المستعِمرة اتخذت المنصرين 
طالئع له���ا وممهدين لبعثاتها العس���كرية إلى 
ال���دول اإلفريقية، وبناًء علي���ه عملت جنباً إلى 
جنب معها، وس���ّنت سياسات تصب في مصلحة 
الديانة النصرانية على حساب مصلحة اإلسالم 
المحلي���ة، وبذلك أصبح التنصير واالس���تعمار 

وجَهين لعملة واحدة.
3- م���ن أه���ّم السياس���ات الديني���ة في 
المس���تعمرات الفرنس���ية: تقيي���د األنش���طة 
الديني���ة، والحجر على األئمة والدعاة، وتهميش 
اللغة العربية واللغ���ات الوطنية لمصلحة ديانة 

المستعِمر ولغته ومدارسه.
4- من أه���م آثار تلك السياس���ات الدينية 
االس���تعمارية الفرنسية: تكوين جيل منسلخ عن 
قيمه ودينه وثقافته، ومفتخر بالثقافة األوروبية 
المس���توردة، مّما يس���هل التواص���ل بينه وبين 

المستعمرين.
و�أخيرً�: 

يرى الباحث أّن سياس���ة االس���تيعاب التي 
انتهجتها فرنسا ال تزال تؤتي ثمارها في إفريقيا، 
فاألجيال المتعاقبة تش���بعت بالثقافة الفرنسية 
اآلن أكث���ر م���ن أيّ وقتٍ مض���ى، الضمحالل 
القي���م والثقافة اإلفريقي���ة األصيلة في مناهج 
التعليم، وفي الحياة المدنية المتشبعة بالحضارة 

األوروبية �
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اختيار الوالة في مملكة سنغاي خالل 
حكم األساكي - دراسة حضارية

عبد �لرحمن خليفة جالو
باحث في �لتاريخ و�لدر��سات �الإفريقية - مالي

و�سفًا و��س�تقر�ًء وتحلياًل ونقدً� ومقارنًة، غير �أّن 
�لمالَحظ- ح�س�ب علم�ي- �أّن مو�س�وع »�ختيار 
�لوالة« في تلك �لمملكة، و�لمعايير �لتي ي�ستند 

�إليها في ذلك، لم ُيطرق من قبل.

�س�غلت مملكة �س�نغاي حّيزً� كبيرً� لقد 
ف�ي �لبحوث و�لدر��س�ات �الإفريقية 
جو�ن�ب  جمي�ع  تقريب�ًا  فاأُ�ْس�ِبعت  �لمعا�س�رة؛ 
تاريخه�ا وح�س�ارتها تناواًل، وبمناه�ج مختلفة؛ 
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وعليه؛ اقتضت الحاجة ودعت إلى إفراد هذا الموضوع 
بدراس���ة موجزة، إلبراز جانب من جوانب الفكر السياس���ي 
واإلداري ف���ي الحضارة اإلفريقية، وتس���ليط الضوء عليه؛ 
وتحفيز الباحثين لدراسة هذا الموضوع بشكٍل أوفى وأوسع، 

كي ينال حقه من العرض والتحليل.
وتي�صي����راً لعر�����ص المو�ص����وع؛ فق����د ق�ّصم����ت الدرا�ص����ة اإل����ى 

محورين رئي�صين: 
الأّول: نبذة تعريفية عن مملكة �صنغاي.

الثان����ي: معايي����ر اختي����ار ال����ولة ف����ي مملكة �صنغ����اي خالل 
فترة حكم الأ�صاكي.

وعملت في هذه الدراسة بالمنهج التحليلي والتاريخي؛ 
وذلك م���ن خالل تتّبع ح���ال الوالة قبل تكليفه���م بالوالية، 
للوقوف على أبرز المواصفات والمهام التي أهلتهم للّترشيح 
والتعيي���ن في منصب الوالية، وكذلك معرفة طبيعة الواليات 
واألقاليم التي توّلوا حكمها، مبرزاً هذه الجوانب كلّها بشكل 

تحليلّي بعيداً عن السرد التاريخّي.
مملكة  ع��ن  تعريفية  نبذة  �الأّول:  �لمحور 

�سنغاي و�إد�رة �لحكم فيها:
مملكة س���نغاي هي مملكة سودانية إسالمية، كانت تقع 
في غربي إفريقي���ا، ومّرت بمراحل سياس���ية عدة )إمارة، 
ومملك���ة، وإمبراطورية(، يتحّكم ف���ي كّل مرحلة منها عامل 
الق���وة والّضعف والزمن؛ فتضيق رقعتها تارًة، وتّتس���ع تارًة 
أخرى، ويس���تدعي ذلك تحديد الموق���ع الجغرافي لمملكة 
س���نغاي في كّل مرحلة من مراحلها السياس���ية المذكورة، 

وذلك على النحو اآلتي:
- تأسّست نواة إمارة سنغاي قبل ظهور اإلسالم بفترات 
طويلة في منطق���ة كوكيا أو ُكنِْكَي ]ُغنِْغَيا[؛ وهي- بحس���ب 
التراث الش���فوي المحلّي المتناقل- جزيرة تقع على ضفاف 
نهر النيجر األدنى في دائرة آنصونغو، وتُعرف »كوكيا« حالّياً 
بمدين���ة »بينتيا«، وهي ال تبعد ع���ن مدينة »غاوو« إال بمائة 

وخمسة عشر كيلومترا تقريباً إلى جهة الجنوب منها. 
اّتس���عت هذه اإلمارة، وامتّد نفوذ قبيلة س���نغاي على 
حس���اب القبائل والقرى المجاورة لها، حّت���ى قيل: إّنه في 
القرن السابع الميالدي كانت مساكنها تمتّد حول نهر النيجر 

بحوال���ي 150 ك���م، أي ما بين المنطق���ة الممتدة من دائرة 
آنصونغو إلى إقليم ِتياَْلِبيِري.

- ثّم دخلت س���نغاي طوراً جدي���داً، وهو طور المملكة، 
بتحّول عاصمتها من منطقة كوكي���ا إلى منطقة أخرى أكثر 
اس���تراتيجية، لوقوعها على طريق القوافل التجارية القادمة 
من بعض مناطق ش���مال إفريقيا إلى داخل السودان الغربي، 
وهي مدينة »كوكو«)))، وقد اش���تهرت هذه المدينة والمملكة 

وشعبها في المصادر العربية القديمة بهذا االسم.
كانت مملكة س���نغاي في هذا الط���ور معاصرًة لمملكة 
غانة، ومناظرًة لها في القوة وسعة األطراف وتراميها؛ تسيطر 
على عدة إمارات صغيرة؛ كما ش���هد بذلك اليعقوبي)))، ثّم 
سارت عجلة الزمان في دورتها الطبيعية، فأخذ نجم سنغاي 
ي���أذن باألفول بعد عظمتها، وأخذت رقعتها في االنحس���ار 
واالنكماش بخضوعه���ا لمملكة مالي؛ وذلك في نهاية القرن 
الس���ابع الهجري، أو في أوائل الق���رن الثامن الهجري، على 
حسب اختالف الروايات، ولم يدم األمر، طوياًل حيث تمكن 
شابان من أمراء السنغاي ، وهما: علي كولن وسلمان نار، من 
تحرير إمارة سنغاي من تبعة مملكة مالي وإعادة استقاللها.

- وب���دأت الخريطة الجغرافية لمملكة س���نغاي تتغّير 
بوصول »س���وني محمد داع«، و»س���وني علّي بير«، و»آسكيا 
الحاج محمد بن أبي بكر «، إلى ُسّدة الحكم )واستمّرت إلى 
حين س���قوط المملكة على أيدي المغاربة السعديين(، حيث 
أصبحت س���نغاي إمبراطورية مترامية األطراف، شاس���عة 
المس���احة، تمّتد حدودها غرباً من مدينة ُفوتَا وَقلَنْبُو وَوَكُد 
)وغادوغو(، إلى منطقة دندي وإمارات بالد الهوس���ا شرقاً 
على حدود مملكة بُْرنُو المجاورة لمملكة سنغاي، وجنوباً من 
بعض أجزاء إقليم الُفولْتَا الُعلَْيا والمقاطعات التابعة لمملكة 

جمه�رية  �سمالي  في  تقع  التي  الحالية؛  غ��اوو  مدينة  هي    (((
النهر  عن  وتبعد  النيجر،  لنهر  الّثانية  الّثنية  عند  مالي، 
بح�الي �سّتة كيل�مترات. زيارة ميدانية اإلى مدينة اآن�س�نغ�، 

بتاريخ: ))/6/8)0)م.
)))  تاريخ اليعق�بي، عّلق عليه وو�سع ح�ا�سيه: خليل المن�س�ر، 
بيروت– لبنان، ط)، ))))ه/ )00)م،  العلمية،  الكتب  دار 

�س0).
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مالي القديمة، إلى مناطق الطوارق البيضان في آَِيير وتََغاَزة 
بالّصحراء اإلفريقية الكبرى ش���ماالً ش���رقياً، ومن تنبكت 
اْن وتََوات وتادمكة  وَوالَتَة إلى الس���اِقَية الحمراء ومدين���ة َوَدّ

شماالً))). 
كان لتب����ادل ال�صي����ادة والحك����م بي����ن جماع����ات �صنغ����اي اأربع 

ممالك، هي:
 المملكة الأولى ل�صنغاي: 

ه���ذه المملكة ال يع���رف المؤّرخون عنه���ا إال ما ندر؛ 
فهناك رواية لعبدالرحمن الس���عدي تفيد ب���أّن ُكوِكَيا بلدة 
قديم���ة جّداً، عاصرت زمن فرع���ون، وأّن بعض أهل كوكيا 
كان���وا ضمن الس���حرة الذين جمعهم فرع���ون ليتحّدى بهم 

موسى عليه السالم))).
وه���ذه الرواي���ة، وإن كان يغل���ب عليها طاب���ع الخيال 
واألس���طورة، تفيد جزءاً من الحقيقة، وهو التأكيد على ِقدم 
هذه المدينة )عاصمة سنغاي(، وأّنها تأّسست قبل اإلسالم.

المملكة الثانية ل�صنغاي: 
تزامنت– في بعض عهودها– مع بداية اإلس���الم، الذي 
انتش���ر بين ملوكها، وقد أّسستها أسرة »زا«، والمعروف من 
ملوكها واحد وثالثون ملكاً، أس���لم منهم أكثر من سبعة عشر 

ملكاً منذ القرن الخامس الهجري.
س���قطت هذه المملكة الثانية بعد سقوط مملكة غانة 

بحوالي خمسة وثمانين سنة أو تزيد.
وق���د عاصر الم���ؤّرخ اليعقوبي هذه المملك���ة الثانية 
لس���نغاي، ووصفها عل���ى أّيامه، ثّم جاء من بع���ده كلٌّ من: 
المهلبي والبكري واإلدريس���ي وياقوت الحموي وابن حوقل، 
فوصفوه���ا أّدق توصيف، من حيث امت���داد رقعتها، ووفرة 

التاريخي لمملكة  التدوين  )))  عبدالرحمن خليفة �سادو جال�، 
)درا�سة  )5)ه���)-  القرن  اإل��ى  )0)ه���)  القرن  من  �سنغاي 
العالمية  درجة  لنيل  مقّدمة  علمية  ر�سالة  م��س�عية،  نقدية 
الماج�ستير) بق�سم التاريخ الإ�سامي في كلية الّدع�ة واأ�س�ل 
8)))ه-  ال��م��ن��ّ�رة،  بالمدينة  الإ�سامية  الجامعة  ال��ّدي��ن، 

9)))ه، �س )7)، 8)، ))-))، ))-5)).
بن�ة،  وتلميذه  ه�دا�س  طبعه  على  وقف  ال�س�دان،  تاريخ    (((
����س).)اأي���ن  ب���اري�������س،)98)م،  ��رق،  وال�����سّ اأم��ري��ك��ا  مطبعة 

المعل�مات الأ�سا�سية لأن هذا ه� الم��سع الأول)

خيراتها، والمس���الك التجارية المؤّدية إليها، وواقع اإلسالم 
فيها.

المملكة الثالثة ل�صنغاي: 
تأسس���ت في حوالي عام )735 ه�/ 1335م(، وملوكها 
أسرة )ُسوِني( أو )س���ني(، أو )شي(، ومؤسسها هو »سوني 
علي ُكولُْن« وأخوه »س���لَْمان نَاِر«؛ وذلك عقب تخلصهما من 
أَْس���ر ملك مالي »منسا موس���ى«، والمعروف من ملوك هذه 
المملكة الثالثة تسعة عشر ملكاً، وذلك من واقع القائمة التي 

استعرضها عبدالرحمن السعدي. 
المملكة الرابعة: وهي الأخيرة ل�صنغاي: 

وهي التي أنش���أتها أسرة )آس���كيا( بين عامي )898 
ه�-899ه�( )1493م- 1594م(، واس���تمرت في الوجود إلى 
أن سقطت س���نة 1003ه�، بمقتل »أسكيا نوح« آخر ملوكها، 
وتوّل���ى مقاليد الحكم في ه���ذه المملكة األخيرة أس���اك 

مستقلّون، بلغ عددهم في الواقع أحد عشر آسكيا))).

خريطة تو�صح حدود مملكة �صنغاي )1375-1591م(

)))  اإمبراط�رية �سنغاي- درا�سة تحليلية في الترتيب التاريخي 
ه��ارون  د.  اإفريقيا:  غ��رب  في  الإ�سامية  لاإمبراط�ريات 
البح�ث  مركز  اإفريقية)،  )درا���س��ات  مجّلة  ميغا،  المهدي 
والّدرا�سات الإفريقية بجامعة اإفريقيا العالمية، الخرط�م– 
)))؛   ،((  ،(8( ���س  007)م،  ال����ع����دد:7)،  ال�������س����دان، 
لمملكة  التاريخي  التدوين  جال�،  �سادو  خليفة  وعبدالرحمن 

�سنغاي ...، مرجع �سابق، �س )0)-))). 
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اإدارة الحكم في مملكة �صنغاي:
كانت حكومة مملكة س���نغاي، خاصًة في عهد أس���رة 
األس���اكي، أكثر مركزيًة فيما يتعل���ق بالترتيبات الفيدرالية 
إلمبراطوريتي غان���ة ومالي الس���ابقتين، كان الحكم ملكياً 
مطلقاً، ولكن على الرغم من ذلك لم يكن أس���اكي س���نغاي 
آمنين تماماً على عروشهم، حيث نجد من بين تسعة أساكي 
في تاريخ اإلمبراطورية س���تة أس���اكي منهم تّم خلعهم؛ إّما 
بالتمرد، وإما بالموت نتيج���ة للقتل العنيف عادًة على أيدي 

إخوانهم وأعمامهم.
وكان الحك���م يتكّون من المجل���س اإلمبراطوري، الذي 
يضم معظم كبار المس���ؤولين، وهم: وزي���ر المالية، وقائد 
أسطول سنغاي، والذي يُشرف أيضاً على الحكام اإلقليميين، 

ورئيس الجيش، ووزير الزراعة. 
وكان هناك أيضاً وزراء مس���ؤولون عن الغابات واألجور 

والمشتريات والممتلكات واألجانب.
وعل���ى المس���توى المحل���ي؛ كان هن���اك العديد من 
المس���ؤولين الذين لديهم واجبات محددة، مثل حفظ األمن 
أو التحقق من اس���تخدام األوزان الرس���مية ف���ي المراكز 
التجارية، باإلضافة إلى رؤس���اء النقابات الِحرفية المحلية 

والمجموعات القبلية. 
باإلضافة إلى منصب جابي الضرائب، التي تُجمع كسلع 
وتُصرف على الجي���ش، والحكم، وتوفر بع���ض اإلمدادات 

للفقراء))). 
وعلى الرغم من أّن هؤالء األفراد عملوا كمستش���ارين؛ 
فإّن اإلمبراطور كان له الكلمة األخيرة في جميع األمور، بما 
في ذلك سّن القانون، وعقد المعاهدات، وتعيين المسؤولين 

الحكوميين.
وكانت هن���اك بيروقراطية كبيرة مس���ؤولة عن ضمان 
عمل الخزانة والجيش والشؤون الداخلية والمسائل الدينية 

والزراعة))).

https://www. ال���راب���ط:   ع��ل��ى   Songhai Empire   (1(

 /ancient.eu/Songhai_Empire

على   ،Songhai Empire: Trade & Government   (((
https://study.com/academy/lesson/ ال��راب��ط:  

في  �ل���والة  �ختيار  معايير  �ل��ث��ان��ي:  �لمحور 
مملكة �سنغاي خالل فترة حكم �الأ�ساكي:

بعد وصول أس���كيا الحاج محمد الكبير- مؤّسس أسرة 
األساكي- إلى ُسّدة الحكم، سنة 898ه�، أعاد تنظيم شؤون 
مملكة س���نغاي، حّت���ى كاد يُعزى إليه الفض���ل في ذلك كلّه 
وتنس���ى جهود من سبقه من ملوك س���نغاي من أسرتي »زا« 
و»س���وني«؛ قال محمود كعت: »اعلم- رحمنا الله وإياك- أّن 
اإلمام العادل والس���لطان الفاضل آسكيا الحاج محمد؛ لّما 

توّلى السلطنة أقام طريقة سنغي، وجعل فيها قواعد«))).
 وكان م�����ن الجوانب الّتي أعاد أس���كيا الحاج محمد 
الكبي���ر تنظيم��ها: تنظيم المملكة حيث قس���مها إلى  أربع 
مناطق ، وهي كورمينا ، باال ، بانغو ، ودندي. وحاكم اإلقليم 
ه���و نائب الملك، وعادة ما يكون أحد أفراد عائلته، وقس���م 
األقاليم إلى مقاطعات )واليات( ليس���هل اإلش���راف عليها، 
وعين عليها الوالة. كما ش���كل مجلس���اً للوزراء وعين كبار 

المسؤولين))). 
وقد تم تقسيم إمبراطورية سنغاي إلى مناطق حضرية 

تحتوي على خمس وثالثين مدينة على األقل . 
كانت مدين���ة غاو العاصمة اإلداري���ة للبالد، في حين 
كان���ت مدينتا تمبكت���و ودجيني مراكز اقتصادي���ة وثقافية 
بقيادة حكومات شبه مستقلة. عين اإلمبراطور حكاًما لقيادة 
المناط���ق الحضرية بدعم من نظ���ام موظفي الدولة. كانت 
اإلمبراطوري���ة مترابطة من خالل نظام معقد من الضرائب 

وتخصيص الموارد))).

 songhai-empire-trade-government.html

)))  القا�سي األفع محم�د كعت، تاريخ الفّتا�س في اأخبار البلدان 
ال�سيد  طبعه:  على  وقف  ���س))،  النا�س،  واأكابر  والجي��س 
 Librairie d›Amerique et دولف������س  و�ساركه  ه���دا���س 

.d›Orient, Paris,1964

https://www. : على الرابط   Askia Muhammad I   (((
encyclopedia.com/history/news-wires-white-

وانظر:   ،  papers-and-books/askia-muhammad-i

Songhai Empire   - CYRELENE AMOAH-

BOAMPONG  - University of Ghana, Accra

https://www.  : ال��راب��ط  على   ،  Songhai Empire (5(
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التنظيم اإلداري لألقاليم والواليات س���اهم في نهضة 
اقتصادية ووضع اقتصاد س���نغاي على أساس متين. حيث 
ش���جع التخصص اإلقليمي وفًقا للتوزي���ع الطبيعي للموارد 

االقتصادية لإلمبراطورية. 
وهكذا تخصصت بعض األقاليم  في زراعة المحاصيل 
الغذائية ، وبعضها في صيد األسماك، وأخرى في إنتاج مواد 

البناء، وأعمال الحدادة، وتعدين الذهب والملح والنحاس.
وق���ام بتنظيم نظ���ام األوزان والمقاييس وصنع الملح ، 
باإلضافة إلى العملة اإلمبراطورية. أدت إصالحاته إلى زيادة 
عائدات الدولة مما ساعد على االزدهار ، وعلى إنشاء جيش 
محترف دائم ، وهو أمر حيوي لقوة واستقرار سنغاي))).     

ولقد بنى أس���كيا الحاج محمد الكبير تلك التنظيمات 
كلّها على أس���اس القواعد الش���رعية؛ قال محمد الّصغير 
اإلفران���ي: »فآض))) الحاج إلى بلده، وقد بنى رياس���ته على 
القواعد الشرعية، وجرى على منهاج أهل السنة«)))، وبناها 
أيضاً على أساس الموروثات القبلية التي ال تناهض الشريعة 
فيما  اإلس���المية في جوهرها، وكانت تل���ك التنظيمات – 
يظهر- أحد أسباب توحيد هذه المملكة المترامية األطراف، 
واس���تقرار األمن فيها في معظم فت���رات وجودها، إلى أن 

داهمها االحتالل الخارجي))).

encyclopedia.com/history/encyclopedias-

almanacs-transcripts-and-maps/songhai-

 empire

 Origin, rise, organisation and decline of   (((
على   ،  empires in West and South Africa

https://elearning.reb.rw/course/view. ال��راب��ط: 
 php?id=355&section=3

))) اآ�س يئي�س: اإذا رجع. قا�سم ال�سرق�سطّي، الّدلئل في غريب 
مكتبة  القنا�س،  اهلل  عبد  بن  محمد  د.  تحقيق:  الحديث، 

العبيكان، الريا�س، ط)، ))))ه/ )00)م، ))/)))).
غير بن الحاج عبداهلل الإفراني، نزهة الحادي  )))  محمد ال�سّ
التاريخية:  عباراته  قد �سحح  الحادي،  القرن  مل�ك  باأخبار 
بمدينة  المطبعة  �ساحب  بردين  يد  على  طبعه  تّم  ه�دا�س، 

انجي �سنة 888)م، �س90.
التاريخي لمملكة  التدوين  )))  عبدالرحمن خليفة �سادو جال�، 

�سنغاي ...، مرجع �سابق، �س66.

وكان من الجوانب التي أعاد أسكيا الحاج محمد الكبير 
تنظيمه���ا: جانب تولية الوالة والعم���ال على مختلف واليات 
المملكة؛ حيث نج���د أّنه أدرك بحكم موهبت���ه اإلدارية أّن 
الملك ال يستطيع أن يبني حكمه على القوة العسكرية وحدها، 
ولذلك فقد حاول أن يوطد حكمه بصور مختلفة، سمحت له 
بأن يمسك بزمام تعيين الوالة والية استكفاء وعزلهم بنفسه 
دون تدّخل س���لطة في ذلك، ودون الرضوخ إلرادة شخصية 
اعتباري���ة في المملك���ة؛ هذا يعن���ي أّن اإلمبراطور كان هو 

المسؤول األول عن تعيين الحكام والوالة لألقاليم.
وكان تعيين أس���كيا الحاج محمد لوالة وحّكام األقاليم 
على أعمالهم يجري وفق معاير محّددة ستأتي اإلشارة إليها، 
ولم يسمح لهم باالس���تقاللية التامة بالتصرف في القضايا 
المهم���ة التي تمّس س���يادة المملكة وتُس���قط هيبتها دون 
استئذان المرجع في ذلك، وأعطى للوالة صالحية تنفيذ كل 
السلطات التنفيذية، ما عدا السلطة القضائية، فسار معظم 
خلفاء أسكيا الحاج محمد من بعده على النظام الذي رسمه 

بهذا الخصوص. 
كان اختيار الوالة في عهد األساكي؛ يهدف في األساس 
إل���ى توطيد حكمهم ف���ي المناطق التي يس���يطرون عليها، 
باإلضافة إلى محاولة إدارتها بش���كٍل منّظم بسيط، يساهم 
في تحقيق االس���تقرار ف���ي مملكتهم، وق���د انتهجوا طرقاً 
مختلفة في اختيار الوالة لتحقيق هذا الهدف.                                                         
م���ن خالل الوق���وف على بعض النصوص الس���ودانية 
التاريخي���ة؛ يمكن القول بأّن نظ���ام اختيار الوالة في مملكة 
س���نغاي خالل فترة حكم األساكي س���ار على عدة معايير، 
لم تؤّثر س���لباً على حكمهم من حيث االختالف واالنش���غال 
الداخلي وتع���دد الوالءات، بل أّدى تبّن���ي تلك المعايير إلى 
االس���تقرار األمن���ّي داخل البالد، والتوس���ع ف���ي نطاقات 

جغرافية معّينة.
 تتمّث���ل تلك المعايير التي بنى عليها اآلس���اكي اختيار 
الوالة والحّكام في األقاليم في ثالثة معايير؛ األّول: االنتماء 
إلى بيت األس���رة الحاكم���ة مع الكفاءة القيادي���ة، والثاني: 
العالق���ات القبلية، والثالث: تنفي���ذ الملك وعداً قطعه على 

نفسه. وفيما يأتي بيان وتفصيل لتلك المعايير. 
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المعي���ار الأّول: النتم���اء اإلى بي���ت الأ�صرة الحاكمة مع 
الكفاءة القيادية

حرص أسكيا الحاج محمد الكبير على تعيين أفراد أسرته 
في الوالي���ات واألقاليم ذات األهمية البالغ���ة في دولته، مّمن 
توّسم فيهم التمّتع بالكفاية في ضبط شؤون الوالية، وفي تنفيذ 
الخطط العسكرية، وبالدراية بطبيعة الوالية وأهلها، وبالتجربة 
اإلدارية السابقة، وباالس���تقامة في الدين، وممن ُعرفوا أيضاً 
بإخالصهم لس���نغاي؛ فكان أس���كيا الحاج محمد يُقّدم ذوي 
العالقات القرابية على غيرهم عند تعادل المترش���حين لتوّلي 
ه���ذا المنصب، ثّم جاء من بع���ده خلفاؤه فلم يحيدوا عن هذا 

المنهج إال في حاالت استثنائية، سيأتي بيانها.
ياُلحظ أّن األس���اكي انتهجوا- ف���ي الغالب- في إدارة 
الوالي���ات واألقاليم التي كانت خاضعة ف���ي األصل للحكم 
السنغوّي سلمّياً، والواليات واألقاليم التي أنشؤوها، سياسة 
توكي���ل حكمها إلى أش���خاص يعّينونه���م ويقيلونهم في أّي 
وقٍت ش���اؤوا، وغالباً ما يكون ح���ّكام هذا النوع من األقاليم 
والواليات من أمراء األسرة الحاكمة، وال يتّم تعيينهم في غير 

هذه الواليات واألقاليم إال في ظروٍف استثنائية. 
ومن نماذج تطبيق ملوك اأ�صرة اأ�صكيا لهذا المعيار: 

أّن أس���كيا الحاج محمد لما أنش���أ نياب���ة الملك  في 
مدينة »تنديرم« )هي عاصمة والية كورمينا( وّلى أخاه »عمر 
كمزاغ« عليها سنة 900ه�، وأسند إليه إدارتها؛ وذلك لوقوع 
مدينة »غاوو« العاصمة في طرف المملكة حّتى تشرف هذه 
النيابة على ش���ؤون جميع األقالي���م والمناطق الواقعة غرب 

إمبراطورية سنغاي))).
وعلى الرغم من كون الوالي عمر كمزاغ من أسرة أسكيا؛ 
فقد تمّتع بكفاءة قيادية أهلته لتوّلي إدارة هذه الوالية، حيث 
يالَح���ظ أّنه توّلى في زمن س���وني علي بي���ر منصب »َكتََل 

)))  ال�ّسيخ الأمين ع��س اهلل، العاقات بين المغرب الأق�سى 
دار  و�سنغي،  مالي  ال�سلطنتين  عهد  في  الغربي  وال�س�دان 
و  )80-)8)؛  �س  99))ه/979)م،  ج��ّدة،  العلمي،  المجمع 
والقت�سادي  ال�سيا�سي  التاريخ  الّدالي،  المبروك  الهادي  د. 
لإفريقيا فيما وراء ال�سحراء، الدار الم�سرية اللبنانية، ط)، 

ربيع الّثاني 0)))ه�/ اأغ�سط�س 999)م، �س5)).

َفْرَم«)))؛ وهو منصب قيادّي عسكري، يُعنى متوّليه بالحروب 
وشّن الغارات، وكما كان مستشاراً خاّصاً ألخية أسكيا الحاج 

محمد الكبير.
وبعد وفاة عمر كمزاغ؛ َعّين أسكيا الحاج محمد الكبير 
مكان���ه في هذا المنصب أخاه اآلخر، وه���و »يحيى َكنَْفاُر«؛ 
الذي أقام تس���ع سنوات في هذا المنصب إلى أن توفي سنة 
934ه�، في فتنة موسى بن آسكيا محّمد الكبير، الذي خرج 
باغياً على والده)))، وعلى الرغم من كون الوالي يحيى أيضاً 
أميراً من األسرة الحاكمة؛ فقد كان- حسب بعض الروايات 
التاريخية- ربيباً ألس���كيا الحاج محمد)))، وال غرو أن يكون 
اكتس���ب منه الكثير من الّصفات القيادية التي هّيأته لتولي 

حكم والية كورمينا.
وق���د توّلى إدارة والي���ة كورمينا عدٌد كبي���ر من أفراد 
األس���رة الحاكمة أّيام حكم األس���اكي، م���ن الذين كانوا قد 
ش���غلوا مختلف المناصب اإلدارية والعس���كرية في مركزية 
المملكة، كاختبار لكفاءتهم القيادية لتوّلي حكم هذه الوالية.

 فاإلي����ك اأ�صم����اء بع�ص هوؤلء الأمراء، م����ع تواريخ توليتهم، 
وموا�صفاتهم التي اأهلتهم لتولي حكم ولية كورمينا:

1- في �صنة 936ه�: 
عّين أس���كيا موس���ى بن أس���كيا الحاج محمد الكبير 
»محمد بُنَْكَن بن عمر كمزاغ« في هذا المنصب)))، لقد أشار 
محم���ود كعت إلى بعض الّصف���ات القيادية لمحمد بنكن بن 
عمر كمزاغ بقوله: »وكان أس���كي مْر بنكن ِكِرَي شجاعاً بطاًل 
فارساً، إذا حضر القتال واشتّد البأس نزل عن فرسه، ويقاتل 

)))  القا�سي األفع محم�د كعت، تاريخ الفّتا�س في اأخبار البلدان 
والجي��س واأكابر النا�س، م�سدر �سابق، �س6).

)))  عبدالرحمن بن عمران بن عامر ال�سعدي، تاريخ ال�س�دان، 
تاريخ  كعت،  محم�د  األفع  والقا�سي  ���س79؛  �سابق،  م�سدر 
م�سدر  النا�س،  واأكابر  والجي��س  البلدان  اأخبار  في  الفّتا�س 

�سابق، �س78.
)))  القا�سي األفع محم�د كعت، تاريخ الفّتا�س في اأخبار البلدان 

والجي��س واأكابر النا�س، م�سدر �سابق، �س 78.
)5)  عبدالرحمن بن عمران بن عامر ال�سعدي، تاريخ ال�س�دان، 

م�سدر �سابق، �س)8.
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على الّرجل«)))، وكان محمد بنك���ن أيضاً على قدر كبير من 
العلم والفقه، حيث تعلّم في صباه بجامع سنكوري في مدينة 
تنبكت)))، وكان قبل توّليه حكم والية كورمينا أحد قادة جيش 
التمّرد الذي أطاح بنظام حكم عّمه أس���كيا الحاج محمد)))، 
ورّبما كان محمد بنكن قبل ذلك مستشاراً لوالده عمر كمزاغ 

أّيام واليته على كورمينا، ومرافقاً له في جميع غزواته. 
2- وفي �صنة 942ه�: 

عّين أسكيا إسماعيل بن أسكيا محمد الكبير في منصب 
والية كورمينا »َهماِد ولد أَْرُي بنت أس���كيا الحاج محمد«)))، 
ولم يُعرف عن هماد أّنه ش���غل منصباً إدارّياً أو عسكرّياً قبل 
أن يصبح والياً، ولذلك كان يفتقد إلى كفاءة قيادية، ويفّس���ر 
ذلك قيام أسكيا إسماعيل بعزله من منصبه بعد فترة وجيزة 
من تعيينه، ثم قتله على يديه)))، وربما يعود سبب تعيين هماد 
في هذا المنصب إلى جري أس���كيا إس���ماعيل على قاعدة 
األعاجم في تمليك الحكم وبعض مناصب الدولة؛ لمن يُدلي 

بالعصبة من جهة األخت.
3- وفي �صنة 949ه�:

عّين أسكيا إسحاق األّول بن أسكيا الحاج محمد الكبير 
أخ���اه »داود« في منصب والي والي���ة كورمينا)))، وكان داود 
على جانب كبير م���ن العلم والمعرفة)))، كما كان يتوافر فيه 
عنصر جذب كبير لألنصار واألحباب حوله يؤهله ليتبوأ هذا 
المنصب، وهو صفة الس���خاء والكرم. وكان قبل توّليه حكم 

النا�س،  واأكابر  والجي��س  البلدان  اأخبار  الفّتا�س في  تاريخ    (((
م�سدر �سابق، �س )8.

)))  عبدالرحمن بن عمران بن عامر ال�سعدي، تاريخ ال�س�دان، 
م�سدر �سابق، �س88.

)))  الم�سدر نف�سه، �س80.

)))  الم�سدر نف�سه، �س)9.
)5)  القا�سي األفع محم�د كعت، تاريخ الفّتا�س في اأخبار البلدان 

والجي��س واأكابر النا�س، م�سدر �سابق، �س87.
)6)  عبدالرحمن بن عمران بن عامر ال�سعدي، تاريخ ال�س�دان، 

م�سدر �سابق، �س98.
)7)  القا�سي األفع محم�د كعت، تاريخ الفّتا�س في اأخبار البلدان 

والجي��س واأكابر النا�س، م�سدر �سابق، �س)9.

والية كورمينا أحد قادة جي���ش االنقالب الذي أطاح بنظام 
حكم عّمه أسكيا الحاج محمد))).

4- وفي �صنة 990ه�:
وّلى أس���كيا الحاج محمد بن أسكيا داود أخاه »الهادي 

بن أسكيا داود« والياً على والية كورمينا))).
5- وفي �صنة 995ه�:

وّلى أس���كيا محمد بان بن أسكيا داود أخاه »صالح بن 
أسكيا داود« في هذا المنصب)1)).

6- وفي عهد اأ�صكيا اإ�صحاق الثاني بن اأ�صكيا داود:
توّلى حكم هذه الوالية »محمود بن أسكيا إسماعيل بن 

أسكيا الحاج محمد الكبير«)))).
وال يُعرف ع���ن هؤالء الثالثة )وه���م: الهادي، وصالح 
ابني أسكيا داود بن أسكيا الحاج محمد الكبير، ومحمود بن 
أسكيا إسماعيل( أّنهم شغلوا مناصب إدارية أو عسكرية قبل 
أن يُعّين���وا والًة على والية كورمينا، ال في عهد أبيهم، وال في 
عه���د إخوانهم، ورّبما كانوا يتمّتعون بصفات علمية ومعرفية 

أهلتهم لحكم هذه الوالية.
7- وفي �صنة 997ه�:

عّين أس���كيا إسحاق الثاني بن أس���كيا داود ابن أخيه 
»عثم���ان َدُرفرن بن بك���ر ِكنِ ِكِرِن بن أس���كيا الحاج محمد 
الكبير« في هذا المنصب، وذلك نظراً إلى كبر س���ّنه، الذي 
يؤهل���ه لفهم كثير من تجارب الحياة والسياس���ة، باإلضافة 
إلى أنه كان قد نجح في تنفيذ مهمة رسمية كلّفه بها أسكيا 
إسحاق األّول بن أسكيا الحاج محمد، وهي إيصال عبدالملك 
بن أسكيا إس���حاق األّول إلى دار خطيب جامع مدينة غاوو 
العاصمة، ضمن فرقة عس���كرية مكّونة من أربعين فارس���اً، 
ليدخل في حرمة الخطيب؛ ذلك أّن أعيان س���نغاي كانوا قد 
رفضوا تعيين عبدالملك ولّي���اً للعهد، مطالبين بتعيين داود 

)8)  عبدالرحمن بن عمران بن عامر ال�سعدي، تاريخ ال�س�دان، 
م�سدر �سابق، �س80.

)9)  الم�سدر نف�سه، �س5)).
)0))  الم�سدر نف�سه، �س))).
))))  الم�سدر نف�سه، �س0)).
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بن أس���كيا الحاج محمد أخي الملك بدالً منه؛ ِلَما ُعرف في 
عبدالملك من الوقاحة والّظلم والتجبر، ولذلك لّما استشعر 
آسكيا إس���حاق األّول بدنّو أجله اّتخذ هذا القرار)))؛ وذلك 

تفادياً من أن يمّس زعماء سنغاي ولده بسوء.
ومن الواليات التي تّم ضمها إلى مملكة سنغاي سلمّياً، 
وتوّلى حكمها أمراء األسرة الحاكمة: والية همبري، ويالَحظ 
أّن األس���اكي لم يس���ندوا إدارة هذه الوالية إلى غير أفراد 
األس���رة الحاكمة؛ وذلك لوقوعها ف���ي منطقة ثنية النيجر، 
على ح���دود المملكة م���ع مملكة الموش���ي الخصم العنيد 
لس���نغاي، فكان من يتوّلى حكم هذه الوالية يشغل منصبين: 
إدارّي وعس���كرّي في آٍن واحد، ويلقب ب�»هنبري ُكي«، فممن 
تواّلها من أمراء أسكيا: »منس َوحاِر بن أسكيا الحاج محمد 
الكبير«)))، ولم يُعرف عن هذا األمير أّنه شغل منصباً إدارّياً 
أو عس���كرّياً قبل أن يُعّين والياً، ورّبم���ا كان يتمّتع بصفات 

علمية ومعرفية أهلته لتوّلي حكم هذه الوالية.
وفي ظروٍف اس���تثنائية؛ ُعّين زعم���اء قبلّيون بدالً من 
أفراد األس���رة الحاكمة في الوالي���ات واألقاليم التي كانت 
خاضعة في األص���ل للحكم الس���نغوّي س���لمّياً، واألقاليم 
والواليات التي أنشأها الملوك األساكي؛ كما في حال والية 
كورمين���ا )نيابة الملك(، حين تواّلها في عهد أس���كيا داود 
ش���خص زغراني )من قبيلة الفاّلن( من غير أمراء األس���رة 
الحاكمة، هو »َكِشَي بن ُحوِلم«؛ لكونه من أحباب أسكيا داود 

وأحظى الناس عنده))).
وعندما توفي كلشع والي منطقة دندي سنة 937ه؛ عّين 
أس���كيا محمد بنكن بن كمزاغ مكان���ه دنكلك- وهو من غير 
األسرة الحاكمة-؛ باعتبار أهمية هذه الوالية لدى سنغاي)))، 
وخوفاً من تنازع أفراد األسرة الحاكمة في دندي على خالفة 

)))  الم�سدر نف�سه، �س )99، )))-)))).
)))  الم�سدر نف�سه، �س6)).

)))  الم�سدر نف�سه، �س00)؛ والقا�سي األفع محم�د كعت، تاريخ 
م�سدر  النا�س،  واأكابر  والجي��س  البلدان  اأخبار  في  الفّتا�س 

�سابق، �س )7))، 85)-86)).
)))  عبدالرحمن بن عمران بن عامر ال�سعدي، تاريخ ال�س�دان، 

م�سدر �سابق، �س89.

الوالي المتوّفى.
وفي عهد أس���كيا الحاج محمد بن أسكيا داود؛ وّلى على 
هذه الوالية »هيكي بكر شيلي إجي«- وهو ال ينتمي إلى األسرة 
الحاكمة-؛ وذلك على خلفية طلبه هذا المنصب مقابل تعهده 
بالقيام بمهمة عسكرية، هي القبض على متمرد على السلطة 

المركزية، وهو »كرمن فاري الهادي بن أسكيا داود«))).
وق���د يوّلي األس���اكي بع���ض مواليهم ف���ي الواليات 
واألقالي���م، التي كانت خاضعًة في األصل للحكم الس���نغوّي 
س���لمّياً، واألقاليم والواليات التي أنشأها الملوك األساكي، 
ب���دالً من أفراد األس���رة الحاكمة، وذلك لش���دة إخالصهم 
ووالئهم لألس���رة الحاكمة؛ فمثاًل: عّين أس���كيا محمد بان 
س���نة 995ه� أحد الحّراطين والّياً على تندرم؛ خلفاً للوالي 
المتمّرد »كلشع بكر بن محمد قاي«)))، يُفهم من هذه الرواية 
أّن بعض الوالة كانوا يس���تغلّون منصبه���م اإلداري لتحقيق 

تطلّعاتهم الشخصية؛ بالتمرد أو االستقالل عن المملكة.
ينبغي التنبيه إلى أّن أس���كيا الح���اج محمد وخلفائه لم 
يكونوا ِبدعاً ف���ي مراعاة القرابة والعالقات األس���رية عند 
اختيار الوالة، بل لهم س���لف في ذلك في التاريخ السياس���ي 
اإلس���المي، هم األموّيون والعّباس���ّيون وسالطين الدويالت 
المستقلة التابعة لحكمهم، الذين اهتمّوا بتطبيق هذا المعيار؛ 
ألّنهم رأوا أّن في ذل���ك تثبيتاً لُعرى دولهم وأركانها، وحفاظاً 
لها من االنهيار المبّكر، ونظراً إلى الميل الفطرّي في اإلنسان 

إلى تفضيل القريب الكفء في الوظيفة على غيره.
المعيار الثاني: العالقات القبلية:

كان حّكام الوالي���ات واألقاليم التي تّم ضمها إلى حكم 
األس���اكي وس���نغاي عن طريق الغزو؛ يت���ّم اختيارهم وفقاً 
للّتقاليد المحلية لتلك الواليات واألقاليم، ويُراعى في اختيار 
والتها العالقات القبلية؛ حي���ث يتوّلى إدارتها زعيم القبيلة، 
ثّم تتوارث أس���رته هذه الوظيفة، »وكانت تُراعى في تعيينهم 
أّول األمر س���معتهم في المنطقة، وإخالصهم لسنغاي، وقد 
حدث في أحي���ان كثيرة أّن الوجهاء في النواحي كانوا يأتون 

)5)  الم�سدر نف�سه، �س9)).

)6)  الم�سدر نف�سه، �س))).
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إلى غ���اوو العاصمة، وينتهزون الفرص ليعرضوا على الملك 
تعيينهم في مناصب الوالة في مناطقهم)))، ويُسندون طلبهم 
دائماً بذكر مش���اريع يتعهدون القي���ام بها في حالة تعيينهم، 
وينت���ج عنها زيادة حجم الضرائب الت���ي يتلقاها الملك من 
ناحيٍة أو أخرى«)))، وال يُباشر هؤالء الزعماء القبلّيين الذين 
تّم تعيينهم أعمالهم اإلدارية في والياتهم؛ من غير الحصول 

على مواقفة صريحة من أسكيا.
كما في حال والية ماس���ينا، التي ت���ّم فتحها في عهد 
س���وني علي بير عن طري���ق الغ���زو، وكان يحكمها زعماء 
فاّلنيون بلقب »ماسينا منُْذ«، واستمّروا في إدارتها في عهد 

أسكيا الحاج محمد، وفي زمن من بعده من الخلفاء.
وكما في ح���ال منطقة ليك، التي ت���ّم فتحها في عهد 
أس���كيا الحاج محمد الكبير بالقوة العسكرية، وكان يحكمها 

زعماء قبلّيون بلقب »َكنَْت«.
وكما في حال والية تنبكت، التي ضمها إلى مملكة سنغاي 
في عهد س���وني علّي بير عن طريق الغ���زو، وكان يحكمها 
زعماء قبلّيون بلقب »تنبكت ُكي«، ويُس���اندهم مساعدان يتّم 
تعيينهم���ا من ِقبل الملك، يمّثل أحدهما الطوارق بمس���ّمى 

»مغشرن كي«، ويمّثل اآلخر العرب بمسّمى »بربوش منذ«.
وكان أس���كيا يعترف بتوّلي هؤالء الوالة من غير تدخّل 
ف���ي أمر تعيينهم، إاّل إذا دعت الضرورة فيفرض مرّش���حه، 
فمث���اًل: عندما امتنع كثير من أهل ماس���ينا عن قبول والية 
»حمد س���ر« عليهم؛ تدخّل أسكيا إسحاق الثاني فعّين عليهم 

»حمد فاّلني«))).
يالَحظ أّن أس���كيا الحاج محمد الكبي���ر لم يُلغ الطريقة 

)))  لما ت�في والي منطقة داندي كل�سع جاء اإلى غاوو العا�سمة 
َكْنِتي مْنُذ الح�سن يطلب من ملك �سنغاي اأن يعّينه في ال�لية، 

ففعل.
وفي المقابل؛ جاء ياري �ُسْنَك ِدِبي اإلى اأ�سكيا محمد بنكن بن عمر 
ُي�سعفه  فلم  معّينة،  ولي��ة  على  يعّينه  اأن  منه  يطلب  كمزاغ؛ 

بطلبه. الم�سدر نف�سه، �س ))9، )))).
الأ�سيقيين،  عهد  في  �سنغاي  مملكة  زب��ادي��ة،  عبدالقادر    (((

ال�ّسركة ال�طنية للّن�سر والت�زيع، الجزائر، )د.ت)، �س60.
)))  عبدالرحمن بن عمران بن عامر ال�سعدي، تاريخ ال�س�دان، 

م�سدر �سابق، �س87).

القديمة، المتمثلة في توكيل رؤس���اء القبائل بإدارة مناطقهم؛ 
مقابل االحتفاظ بأوالدهم كرهائن للخدمة السلطانية، وتأكيداً 
لتبعية آبائهم للس���لطة المركزي���ة)))؛ فمثاًل: كان حاكم منطقة 
كبرا في زمن أس���كيا محمد بان ب���ن داود هو »كبر فرم علو«- 
أحد أبناء الزعماء التابعين- غالماً رهيناً ألسكيا الحاج محمد 
الكبير، يق���وم بخدمته قبل أن يُعّين حاكم���اً)))، ويبدو أّن تلك 
الطّريقة متوارثة من النظم التي كانت سائدًة في مملكة مالي. 
وعادة اّتخاذ أوالد األمراء رهينة للخدمة كانت موجودة 
أيضاً عند القوط في األندلس قبل الفتح اإلسالمي؛ فكانت 
أكابر العجم يبعث���ون أوالدهم الذين يريدون التنويه بهم إلى 
دار المل���ك األكبر بطليطلة؛ ليصيروا ف���ي خدمته ويتأّدبوا 
بأدب���ه وينهلوا من كرامته، حّتى إذا بلغوا أنكح بعضهم بعضاً 
منه���م، وتحّمل صدقاته���م، وتّولى تجهيز إناثهم اس���تئالفاً 
آلبائهم)))، وفي زمن اب���ن فضالن كانت هذه العادة موجودة 
أيضاً عند الخزر؛ حيث كان ملكهم يأخذ ولداً من أوالد أمير 

الّصقالبة رهينة عنده))).
وفي ظروف استثنائية؛ كان األساكي يعّينون بعض أفراد 
األس���رة الحاكمة في الواليات واألقاليم التي تّم ضمها عن 
طريق الغزو؛ فمثاًل: نجد أسكيا الحاج محمد بن داود يعّين 
ابن عمه »بكر بن أس���كيا محمد بنكان بن عمر كمزاغ« على 
والي���ة باغن)))؛ التي تُعد إحدى م���دن إمارة مالي، والتي تّم 

التاريخي لمملكة  التدوين  )))  عبدالرحمن خليفة �سادو جال�، 
�سنغاي ...، مرجع �سابق، �س75. 

)5)  القا�سي األفع محم�د كعت، تاريخ الفّتا�س في اأخبار البلدان 
والجي��س واأكابر النا�س، م�سدر �سابق، �س6)).

تاريخ  ف��ي  الب�ساتين  زه���ر  ك��م��ارا،  اأح��م��د  م��سى  ال��ح��اج    (6(
ال�سّ�ادين، تقديم وتحقيق وتعليق: د. نا�سر الّدين �سعيدوني 
�سع�د  عبدالعزيز  جائزة  م�ؤ�س�ّسة  �سعيدوني،  معاوية  د.  و 

البابطين لاإبداع ال�سعري، الك�يت، 0)0)م، �س)7).
الرحلة  و�سف  في  ف�سان  ابن  ر�سالة  ف�سان،  بن  اأحمد    (7(
وعّلق  حّققها  قالبة،  وال�سّ والرو�س  والخزر  الترك  باد  اإلى 
عليها وقّدم لها: د.�سامي الّدهان، مطب�عات المجمع العلمي 

العربي بدم�سق، د.ت)، �س5)).
)8)  عبدالرحمن بن عمران بن عامر ال�سعدي، تاريخ ال�س�دان، 

م�سدر �سابق، �س7)).
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ضمها إلى حكم سنغاي عن طريق القوة العسكرية.
 كما عّين األس���اكي بعض عبيدهم المخلصين لهم في 
الواليات واألقاليم التي ت���ّم ضمها عن طريق الغزو؛ فمثاًل: 
كان »جّن���ي منُْذ« حاكم والية منطقة جّني في عهد أس���كيا 
داود بن أس���كيا الحاج، قبل توّلي���ه حكم هذه الوالية، ضمن 
مجموعة العبيد الذين يمسكون بسرج مركوب أسكيا الحاج 
محم���د بالمناوبة في أثناء الموكب الرس���مّي، ثّم جعله ابنه 
أسكيا إسماعيل رئيس المشاة لجيش سنغاي، وبقي في هذا 
المنصب في أوائل حكم أسكيا داود فعّينه والياً على جّني))).

كما نجد عدداً من أبناء أس���كيا الح���اج محمد الكبير 
ت���ّم تعيينهم على والية بنغو )منطق���ة البحيرات(– وهي من 
الوالي���ات التي ضّمها إلى المملك���ة عن طريق الغزو- تحت 
اللّقب اإلداري »بَنُْك َفْرَم«، هم: »سليمان َكنَْكاَك«، و»علّي بند 

كيني«، و»حبيب الله«)))، و»باال«.
 كما عّين أس���كيا محمد بان بن أسكيا داود بن أسكيا 
الح���اج محمد في هذه الوالية ابن عمه »محمود بن أس���كيا 

إسماعيل بن أسكيا الحاج محمد«))).
وقد تّولى حك���م هذه الوالية أيضاً من أفراد األس���رة 
الحاكمة »محم���د َهيُْك بن فرن عبدالله بن أس���كيا الحاج 
محمد الكبير«، وذلك في عهد أس���كيا إس���حاق الثاني بن 

أسكيا داود))).
المعيار الثالث: تنفيذ الملك وعداً قطعه على نف�صه:

قد يكلّف أس���كيا زعيماً قبلّياً أو فرداً من أفراد األسرة 
الحاكمة بتنفيذ مهمة عس���كرية للمملكة، واع���داً إّياه بأن 
يعّين���ه على والية معّينة إن نجح ف���ي أداء المهمة؛ كما فعل 
أس���كيا محمد بنكن مع »ماْر تَمَز« حين بعثه غازياً مع جيش 
سنغاي س���نة 943ه�، وقطع على نفسه أن يعّينه على والية 
منطق���ة دندي إن هو نجح في س���عيه))). وكما وّلى أس���كيا 

)))  الم�سدر نف�سه، �س05).

)))  الم�سدر نف�سه، �س))).

)))  الم�سدر نف�سه، �س))).

)))  الم�سدر نف�سه، �س0)).
)5)  الم�سدر نف�سه، �س90.

داود بن الحاج محمد بكر الكبير »ش���يلي إجي« هذه الوالية 
س���نة 956ه، وذلك على خلفية وعٍد وع���ده إّياه إن نجح في 
القضاء عل���ى حركة تمّرد والي كورمينا الهادي بن أس���كيا 

الحاج محمد))).
هذا، ومن البديهي أّن بع���ض هذه المعايير كانت معموالً 
بها في الممالك الس���ودانية التي سبقت مملكة سنغاي )غانة، 
ومالي، وجافونو، والّصوصو(، وهي معيار الوالء األس���رّي مع 
الكفاءة القيادية، والعالقات القبلية، ولكن لم يقف الباحث على 
نصوص قديمة؛ تؤّكد أّن جميع هذه المعايير كان معموالً بها.  

�لخاتمة:
إن أه���م ما تؤك���ده هذه الدراس���ة أن التاريخ الحضاري 
إلفريقي���ا لم يبدأ مع قدوم االس���تعمار كما ت���روج الكثير من 
المؤسس���ات األكاديمي���ة الغربية ، بل إن إفريقي���ا كان لديها 
حض���ارة كبيرة ونظم إدارية راس���خة وأنظمة حكم مس���تقرة 
وجيوش منظمة ، كما رأينا من التقسيم اإلداري لمملكة سنغاي 

والذي سهل من السيطرة على مساحة شاسعة من األراضي.
يش���ير بعض المؤرخين ))) إلى أن أسكيا الحاج محمد 
الكبير خ���الل رحلته إلى الحج اجتمع بزعماء المس���لمين، 
وتأث���ر بما رآه ف���ي »مصر« من نظم الحك���م، ومن حضارة 
إس���المية مزدهرة، فاتصل باإلمام »الس���يوطي« وغيره من 
علماء العصر، وتلقى تقليًدا من الخليفة العباسي بالقاهرة، 
وع���اد إلى بلده متأثًرا بما رآه من حضارة إس���المية، وعمل 

على تطبيق ما تعلمه من آراء وتجارب شاهدها بنفسه.
كما اس���تقرأت هذه الدراس���ة تاريخ ال���والة في عهد 
األس���اكي، وتوصلت إلى أبرز معايي���ر االختيار والتعيين في 
مملكة سنغاي في فترة حكم األس���اكي، وهي: اعتماد مبدأ 
الوالء األس���رّي مع الكف���اءة القيادية، والعالق���ات القبلية، 

وتنفيذ الملك وعداً قطعه على نفسه. 
وعّززت هذه الدراس���ة تلك العوام���ل والمعايير بجملة 
من الش���واهد التاريخية، معتمدة ف���ي ذلك كلّه على المنهج 

االستقرائي والتاريخي �

)6)  الم�سدر نف�سه، �س)0).
)7) الم��س�عة الم�جزة في التاريخ الإ�سامي ، الجزء 9 ، �س 

.(6
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د. �ل�سيد علي �أبو فرحة
مدير مرك�ز �لدر��س�ات �ال�س�تر�تيجية، كلية 
�ل�سيا�سة و�القت�ساد، جامعة بني �سويف، م�سر. 

السياسة واألمن في إفريقيا.. قراءة في 
مؤشر الهشاشة لعام ٢٠٢٠

و�جتماعيًا و�سحيًا وحتى ثقافيًا.
وعليه؛ من الواجب متابعة مساحات االستمرار 
والتغير في هذين البُعدين بصفة مس���تمرة، بهدف 
الوقوف على مالبس���ات المشهد اإلفريقي سياسياً 
وأمنياً، وتداعياته على الساحتين اإلقليمية والدولية، 
خاص���ًة أنهما أضحي���ا مبررين معتبري���ن للتدخل 

جائح�ة كورون�ا عالمي�ًا و�إفريقيا، تمر 
وي�س�تمر �لم�س�هد �الإفريقي معقدً� 
ب�سورة و��س�حة، خا�س�ًة في ُبعديه �ل�سيا�سي 
و�الأمني، حيث يلقي هذ�ن �لبعد�ن ظاللهما على 
باق�ي متغي�ر�ت �لم�س�هد �الإفريق�ي، �قت�س�اديًا 
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األجنبي الراه���ن في إفريقيا، حي���ث تختبئ كثيٌر 
من األنش���طة العس���كرية األجنبية للقوى اإلقليمية 
والدولية في إفريقيا مؤخراً خلف مكافحة النشاط 
اإلرهابي، والسيولة األمنية والسياسية، وما يرتبط 

بها من تنامي أنشطة الجريمة المنظمة.
ل���ذا؛ يهدف الباحث في طرحه المزمع الوقوف 
على مس���تجدات الواق���ع السياس���ي واألمني في 
إفريقي���ا، في ض���وء القراءة التحليلي���ة ألحد أهم 
المؤشرات الدولية المعنية بهذا الشأن، وهو »مؤشر 
الدولة الهشة لعام 2020«، وذلك عبر تساؤل رئيٍس، 
مفاده: ما هي مستجدات السياسة واألمن في القارة 

اإلفريقية وفقاً لتقرير الدول الهشة لعام 2020؟
وينبثق ع���ن الت�صاوؤل الرئي�ص ال�صال���ف الت�صاوؤلت 

الفرعية التالية:
- ما وضعية إفريقيا في هذا المؤش���ر سالف 

الذكر؟
- ما مس���احات االس���تمرار والتغي���ر في تلك 

الوضعية؟
- ما مآالت هذه الوضعية حال استمرارها على 

الواقع اإلفريقي؟
يستند الباحث القتراب »ديفيد استون« المعروف 
باس���م »تحليل النظم« كمنهج للبحث في المدخالت 
المؤثرة في وضعية السياس���ة واألمن في إفريقيا، 
ومخرجات تلك الوضعية على المستقبل اإلفريقي، 

ومساحات التفاعل الحاصلة نتيجة تلك الوضعية.
الدول اله�صة وفل�صفته: تقرير  ماهية  • حول 

يصدر تقرير »الدول الهشة« سنوياً عن مؤسسة 
صندوق الس���الم، وهي مؤسس���ة مجتم���ع مدني 
أمريكية مقرها واش���نطن العاصمة، تّم تأسيس���ها 
منذ س���تين عاماً، كمؤسسة مجتمع مدني مستقلة- 
غير حكومية-، رائدة ف���ي تطوير أدوات واقترابات 
للتخفيف م���ن حدة الصراعات والح���د منها، عبر 
تركيزها على األمن اإلنساني والتنمية االقتصادية، 
ولتل���ك المؤسس���ة مكتب���ان خارجيان ف���ي أبوجا 

بنيجيريا، وتونس العاصمة بدولة تونس.
وقد تكون فريق عم���ل التقرير لعام 2020 من 
عش���رة باحثين، منهم خمس���ة باحثين من الواليات 
المتحدة، وباحث واحد من كلٍّ من سويسرا وأستراليا 
وألمانيا، وباحثان اثنان م���ن إفريقيا، أحدهما من 

غانا، واآلخر من توجو.
جاء تقرير عام 2020 تحت عنوان »ال يوجد هنا 
كوفي���د 19«، حيث إّن التقرير أكد في ديباجته على 
أنه في ظل استمرار معاناة العديد من البلدان بسبب 
فيروس كورونا، الذي خلّف آالف الوفيات، وماليين 
األف���راد في عزل���ة اجتماعية، وأح���دث صعوبات 
وتحديات اقتصادية بالغة، فإّن مؤشر هذا العام لم 
يتمكن من توفي���ر أي بيانات أو تحليل لكيفية تأثير 
تلك الجائحة، على الجوانب االجتماعية واالقتصادية 
واالضطرابات السياسية، في ال�178 دولة التي يُعنى 
التقرير بقياس���ها، وهو ما قد يسبب بعض الراحة 
للدول واألفراد التي التزال تعاني من تبعات فيروس 
كورونا، وعليه ستظهر تبعات الجائحة في تقرير عام 
2021، خاصًة على دوٍل كالواليات المتحدة والمملكة 

المتحدة والصين وفرنسا وإيطاليا.
وقد حدث االلتباس السابق بشأن »كوفيد 19« 
إبان إصدار تقرير الدول الهشة لعام 2012م، حيث 
تّم إنهاء استقبال ومعالجة البيانات المتضمنة في 
التقرير لذلك العام بع����د 13 يوماً فقط من واقعة 

الواجب متابعة مساحات 
االستمرار والتغير في 

البعدين السياسي واألمني،  
بصفة مستمرة، بهدف 
الوقوف على مالبسات 

المشهد اإلفريقي
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إشعال محمد بوعزيزي– البائع المتجول التونسي- 
النيران في نفسه، مما فتح الباب أمام اضطرابات 
الربيع العربي في شمال إفريقيا والشرق األوسط، 
فاعتق����د كثي����رون أّن تقرير ذلك العام س����يعكس 
تحلياًل واسعاً لهذه االضطرابات، وهو ما لم يحدث 
إال ف����ي العام التالي ل����ه، إال أّن خالصة القول ال 
تعني أّن تقرير الدول الهشة في عام 2012م وعام 
2020م ال يخب����ر القارئ بش����يء يُذكر عن حاضر 
تلك البلدان ومس����تقبلها، حيث إّن المؤشرات عادًة 
ما تكون كاش����فة التجاه التأزم أو الرفاهة، وتمهد 

ألحدهما))).
ففلسفة تقرير الدول الهشة وفائدته ال تنحصر 
في محدودية ما تقّدمه قناة »سي إن إن« اإلخبارية 
على س���بيل المثال، من تحليٍل قاصر بشأن أّن دوالً 
مث���ل اليمن أو الصومال أو ليبيا دوالً هش���ة، أو أّن 
الدول االس���كندنافية دوالً مس���تقرة للغاية بشكٍل 
عام، وإنما تتجل���ى فائدته في أنه يمثل أداًة لرصد 
االتجاهات طويلة األجل ف���ي تلك البلدان، في كال 
االتجاهين الهشاش���ة والرفاهة، بما يسمح لتوجيه 
صانعي السياس���ات والتنفيذيين حول العالم لفهٍم 
أكث���ر عمقاً للمخاط���ر المتزايدة، وم���ن ثَم اتخاذ 

القرارات والسياسات المناسبة. 
وفق���اً لهذا الط���رح؛ يقوم التقري���ر بتوجيه 
المعنيي���ن إلى أنه إذا حدث���ت أزمة أو صدمة أو 
حالة طوارئ محتمل���ة كالربيع العربي أو جائحة 
»كوفي���د 19«، أو غيرهم���ا، في ظ���ل الضغوط 
الديمغرافية العالية في بلدان بعينها على س���بيل 
المثال، فإن���ه يتعّين عل���ى الدول���ة المعنية أن 
تراعي في سياساتها المزمعة الضغط اإلضافي 
على أنظمتها الصحي���ة، أو التكلفة االجتماعية، 
أو الجهد الجماعي الالزم لالس���تجابة، وهو ما 
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تجل���ى في حاالٍت مثل مواجهة جائحة كورونا في 
الواليات المتحدة وإيطاليا وفرنس���ا على سبيل 

المثال.
اله�صا�صة والف�صل.. �صتة ع�صر عاماً من  • تقرير 

البيانات والت�صنيفات:
عندما صدر التقرير ألول مّرة، منذ س���تة عشر 
عاماً، باس���م »تقرير الدول الفاش���لة«، كان التركيز 
واالهتمام لدى الباحثي���ن والمعنيين ينصّب بصورة 
رئيس���ية على التصنيفات، وذل���ك عبر اإلجابة عن 
تس���اؤل رئيٍس، مفاده: ما هي الدولة األكثر فش���اًل 

في العالم؟
وبعد م���رور ما يربو على عقد ونصف من عمر 
التقرير، وما أحدثه من فيض في البيانات الواسعة 
التي تصف األبعاد المختلفة في معظم دول العالم، 
حدث تحّول معتبر بشأن التساؤل الرئيسي للتقرير، 
وهو السؤال عن الدولة األكثر فشاًل في العالم، إلى: 
ما هي اتجاهات الهشاشة وعدم االستقرار ومعدل 
التغير فيها؟ لينصّب اهتمام التقرير وتركيزه مؤخراً 
حول قياس أداء دولٍة ما بمرور الوقت ضد نفس���ها 
وليس ضد نظرائها، لتتراجع أهمية تصنيف الدول 
نس���بياً في التقرير– وإن ظلت مهمة-، على الرغم 
من إغراء ذلك تحت وطأة هذا الفيض من البيانات 
الكمي���ة، حيث اليزال القارئ يهتم بمن هو األس���وأ 
واألفضل، إال أّن ذلك ال يعني كثيراً من حيث إعطاء 
أي درجة من البصيرة ح���ول نقاط القوة والضعف 
المح���ددة، والف���روق الدقيقة لل���دول الواقعة في 
ذات الفئة من الهشاش���ة أو االستدامة، ناهيك عن 
االتجاهات طويلة األجل التي يقيمها التقرير سنوياً 

في ال�178 دولة محل الفحص))). 
اله�صا�صة؟ تقرير  في  كورونا  جائحة  عن  • ماذا 

كما سبق أن أش���ار الباحث؛ فإّن تقرير الدول 
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الهش���ة لعام 2021 هو المعني برص���د التداعيات 
االجتماعية واالقتصادية والسياسية ل�»كوفيد 19«، 
وذل���ك وفقاً لمنهاجيته المتبع���ة، فمن المحتمل أن 
تسجل بعض البلدان األكثر تضرراً من الجائحة حتى 
اآلن، كالصين والواليات المتحدة والمملكة المتحدة 
وفرنس���ا وإيطاليا، ضغوطاً متزايدة بشكل ملحوظ، 
نظراً ألّن آثار الوباء المباشرة وغير المباشرة بدأت 
تتس���رب لمختلف مكونات النظام العالمي، بل ومن 
المحتم���ل أيضاً أن يتأثر به ج���زءٌ كبير من العالم، 
ويضاعف م���ن تلك التخوفات م���ا إذا كانت هناك 
موجات إضافي���ة من الوباء في األش���هر القادمة، 
لذا س���يكون تركيز التقرير والمعنيين به َفهم نقاط 
الضعف المجتمعية األعمق التي كشفت عنها األزمة 
على المدى الطويل، وعليه س���تكون لبيانات التقرير 
الكمية والمتراكمة، على مدار عقد ونصف، القدرة 
على س���رد تلك الحقيقة بجالء، حيث إنه من خالل 
تقييم رصين ونقدي لنقاط الضعف األساسية التي 
يكشف عنها »كوفيد 19« على مستوى العالم، سيكون 
الجمي���ع قادراً على تجاوز الذعر المبرر المصاحب 
لحجب الجائحة لفه���م كيفية تعافي العالم من تلك 
الجائحة، بل واألهم من ذلك التخطيط واالستعداد 

لألزمة المقبلة الحتمية.
اإفريقيا من ال�صغط على الديمقراطية  • موقف 

عالمياً تبعاً لفهم تقرير الدول اله�صة:
جع���ل التقرير قضيته المحوري���ة إلصدار عام 
2020 هي »الديمقراطيات المضغوطة«، حيث يذهب 
التقرير إلى القول ب���أّن تلك القضية أضحت محل 
نق���اش الجميع في قاعات المحاضرات، والدوريات 
العلمية، والكتب، والمؤتمرات، حيث يتبارى الساسة 
والخبراء في الوقوف على أسباب وتداعيات، ومن ثَم 
حلول لمسألة االنقسام المتزايد عبر الديمقراطيات 
حول العالم، وهو ما يلقي بظالله الس���لبية بطبيعة 
الحال على مستقبل الديمقراطية التي لم تبدأ بعد 

في كثيٍر من دول إفريقيا.

وتذهب بع���ض التحليالت لتفس���ير الضغوط 
المتزاي���دة الت���ي تواجهه���ا الديمقراطي���ات حول 
العالم بصفة عام���ة، واإلفريقية القليلة منها بصفة 
خاصة، إل���ى تزايد عدم المس���اواة، والحاجة إلى 
ش���بكات أمان في مواجهة الضغوط الديموغرافية 
وتغير المناخ، في حي���ن يرجعها البعض اآلخر إلى 
الهياكل السياسية القديمة أو غير المالئمة، وانهيار 
المؤسسات، والتفكك االجتماعي، أو حتى االنحالل 

األخالقي))). 
بيد أّن المعنيين بالتقرير ذهبوا إلى أّن صدمتين 
عالميتين كبيرتين قد س���ّرعتا نحو االتجاه العالمي 
العام الضاغط عل���ى الديمقراطية، وهما: صدمة 
األزمة المالي���ة العالمية عام 2008م، وما تبعها من 
موجة ش���عبوية عالمية، توزعت بين اتجاه الساسة 
لوض���ع خطط معالجة لألس���باب الهيكلية لألزمة، 

وخاصًة مساعدة المتضررين من جهة.
أما الصدم���ة الثانية؛ فهي تبع���ات وارتدادات 
)الربيع العرب���ي( وما نتج عنه من صراعات داخلية 
وتش���ابك قوى إقليمية ودولية، خاصة في س���وريا 
وليبيا، وكوارث إنسانية تتمثل في ماليين المهاجرين 
والالجئي���ن، والذي كان أح���د تبعاته تنامي كراهية 
األجانب والمش���اعر المناهضة للهجرة بصورة غير 

مسبوقة حول العالم.
وعليه؛ تل���ك الصدمتان كلّفتا العالم تس���خير 
كثير من رأس المال السياسي واالجتماعي العالمي 
لتقديم التضحيات الفردية والجامعية الالزمة، ليس 
فق���ط لالرتداد ع���ن تلك الصدم���ات، ولكن أيضاً 
إلجراء تغيي���رات جوهرية للتكيف مع االضطرابات 
الناجمة عنها، ومع ذلك يبدو أّن الصدمات السابقة 
لم تكن كافية بحال للضغط على الديمقراطيات، بل 
وتهديدها بصورة فجة، حتى الحت في اآلفق جائحة 
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كورونا كصدمة ثالثة أفجع، تلقي بظالل وخيمة على 
مس���تقبل الديمقراطيات حول العال���م وفي القارة 

السمراء.
وقد تجلت تبعات الصدمات السابقة في تقرير 
الدول الهش���ة– إذا ما نُظر إلي���ه بصورة مقارنة- 
بتقديمه تشخيصاً دقيقاً وفقاً لبياناته، وإن لم يقّدم 
بالضرورة وصفة عالجية، حيث كشف عن أّن %16 
من جميع الديمقراطيات حول العالم س���اءت بشكٍل 
كبير في كل مؤش���رات مظال���م المجموعة والنخب 
الفئوية– وهو أحد المؤشرات الفرعية االثني عشر 
لمؤش���ر الهشاش���ة- بين الفترة من عام 2008 إلى 
ع���ام 2019، حيث ُرصد هذا التدهور الملحوظ في 
كلٍّ من الغرب بالواليات المتحدة والمملكة المتحدة، 
وكذا ش���رق أوروبا القريب ثم روس���يا، ناهيك عن 
التراجع المعتبر عن مسار التحول الديمقراطي في 

إفريقيا.
ويبرز خطورة التراجع- في هذا المؤش���ر- في 
الديمقراطيات إلى أنه يعزز االنقس���ام المجتمعي، 
وقد ينتج عن ذلك خطأ الموقف الغالب– أي موقف 
األغلبية- أيضاً، ومن ثَم إنتاج مزيد من االستقطاب 
إلى سياسة حافة الهاوية و/أو الجمود، وعليه يضحي 
اتخاذ إج���راءات جماعية، الزمة لمواجهة التحديات 
الهيكلي���ة العميقة أو إدارة حاالت الطوارئ واس���عة 
النطاق، في تلك الديمقراطيات مسألة صعبة للغاية، 
حيث تنتج حاالت تشرذم سياسي واجتماعي، ويفقد 
المعتادون، كوس���ائل اإلعالم، ومؤسسات  الوسطاء 
الدولة، وقادة الرأي والزعماء الدينيين والمجتمعيين 
أهميتهم وش���رعيتهم، مما يفتح المجال العام أمام 
امتصاص البيانات المضللة، وتجعل بناء توافق آراء 
وبناء رؤى مشتركة عملية والدة عسيرة المخاض))).

إّن مثل تلك الضغوط التي تشهدها الديمقراطية 
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الراس���خة أو الهش���ة نس���بياً، في خارج إفريقيا، 
يفرض مزيداً من الضغ���وط والتحديات المتزايدة 
على الديمقراطيات الهش���ة والساعية نحو التحول 
الديمقراط���ي في إفريقيا، مم���ا يلقي بظالله على 
مس���تقبل وجدوى الديمقراطية في بيئٍة تعاني من 

استيعابها بصفٍة عامة، وهي قارة إفريقيا.
ق���راءة ف���ي   -2020 ع���ام  تقري���ر  ف���ي  اإفريقي���ا   •

اتجاهات �صعود وهبوط موؤ�صرات اله�صا�صة:
بالنظر لموقع إفريقيا في تقرير عام 2020؛ يتضح 
أنه يمكن التمييز بين مجموعتين من الدول اإلفريقية 
بصفة عامة، وه���ي الدول التي تده���ورت أوضاعها 
بالتقرير مقارنًة بالعام الس���ابق، والمجموعة األخرى 
معنية بالدول التي تحّسنت أوضاعها نسبياً في تقرير 

هذا العام مقارنًة بذات التقرير عن العام السابق.
جدول رقم 1: يو�صح الدول الإفريقية الأكثر تدهوراً 

في التقرير مقارنة بتقرير العام ال�صابق

تقرير عام الدولةم
(0(0

تقرير عام 
(0(9

مقدار التده�ر 
)بالم�جب)، اأي 

كلما زادت الدرجة 
كان اأ�س�اأ

88،7 وترتيبها 7،)9م�زمبيق)
(((،(

)،)9 وترتيبها )،95ليبيا)
(8(،(

ب�ركينا )
9،)8 وترتيبها 85،9فا�س�

(7(،(

5،)9 وترتيبها 96،0مالي)
(((،(

970،9 وترتيبها 6)97،9الكاميرون5

)،)8 وترتيبها 0،)8مالوي6
(90،6

بمراجعة الجدول الس����ابق؛ يتض����ح أّن عدد 6 دول 
إفريقية ش����هدت تدهوراً، من إجمالي 14 دولة عالمياً تُعد 
األكثر تدهوراً في التقرير لهذا العام على رأسهم المملكة 
المتح����دة والبرازيل والهند، وتأت����ي موزمبيق كأكثر دولة 
إفريقية تده����وراً في تقرير هذا العام، وثاني أكثر البلدان 
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تدهوراً لعام 2020، وسادس أكثر البلدان تدهوراً على مدار 
العقد الماضي وفقاً لمؤش����ر الدول الهش����ة، وذلك نتيجة 
لتبعات عدم معالجة نقاط الضعف الواس����عة التي أعقبت 
الك����وارث الطبيعية الش����ديدة التي تعرض����ت لها الدولة، 

وأثارت مجدداً صراعاً متجدداً في شمال موزمبيق.
ويأتي تالياً لموزمبيق؛ كلٌّ من ليبيا وبوركينا فاسو 
ومالي في اس���تمرار حالة الص���راع والعنف في تلك 
البلدان، أم���ا الكاميرون فما أدى لتدهورها في تقرير 
العام الحالي هو تزاي���د القمع والعنف ضد األقليات، 
ومع ذلك فإّن تلك البلدان لم تكن مفاجئة في تدهورها 
الراهن، حيث إنها تسير بثبات في اتجاه التدهور على 
مدار عقد مضى؛ نتيجة االنهيار وس���ط مس���تويات 
متفاوتة من الصراع وعدم االستقرار الذي طال أمده.
الالفت للنظر في تقرير هذا العام؛ اختبار افتراض 
شائع أوس���اط عدة، مفاده أّن البلدان األكثر سوءاً في 
التقري���ر إما هي دول أق���ل تطوراً، وإما أنها مس���رٌح 
للصراع، أو كالهما، إال أّن تقرير هذا العام يكشف عن 
أّن أكث���ر 20 دولًة تدهوراً ف���ي التقرير منذ عام 2010 
تش���مل دوالً عظمى، هي المملك���ة المتحدة والواليات 
المتحدة، وكالهما يش���هد عشر سنوات من السياسات 

المضطربة واالنقسام االجتماعي بصفة عامة.
جدول رقم 2: يو�صح الدول الإفريقية الأكثر تح�صناً 

في التقرير مقارنة بتقرير العام ال�صابق

تقرير عام الدولةم
تقرير عام 9)0)0)0)

مقدار التح�سن 
)بال�سالب)، اأي 
كلما انخف�ست 

الدرجة كان 
اأف�سل

)،)5،)9 وترتيبها 5))،90كينيا)
)،)08،0) وترتيبه 88،)0)ال�س�دان)
7،))،77 وترتيبه 666،)7ال�سنغال)

غينيا )
5،)95،5 وترتيبها 9)9،)9بي�ساو

5،))،95 وترتيبها 0)8،)9اأوغندا5
)،)86،8 وترتيبها 9))،)8�سيرالي�ن6
)،))،85 وترتيبه ))7،)8جيب�تي7

بمراجعة الج���دول الس���ابق، والمعني بالدول 
اإلفريقي���ة األكثر تحس���ناً في تقرير ه���ذا العام، 
يتضح وجود ع���دد 7 دول إفريقية، من إجمالي 20 
دولة عالمياً تُعد األكثر تحس���ناً ف���ي التقرير لهذا 
العام مقارنة بالعام الس���ابق، على رأس���هم ماليزيا 

والمكسيك وإندونيسيا.
تأتي كيني���ا كأول دولة إفريقي���ة في قائمة 
الدول اإلفريقية األكثر تحس���ناً في تقرير هذا 
العام، يعقبها الس���ودان، وكلٌّ منهما شهد تحسناً 
نس���بياً بعد نوبات الصراع السابقة، ومستويات 
عدم االس���تقرار والقمع، بي���د أّن ذلك ال يعني 
بح���ال أّن هذي���ن البلدين قد حقَق���ا طفرًة ما 
نحو االستقرار، أو أنهما أصبحا أكثر استقراراً 
بالضرورة، فبعد كل ذل���ك أضحى ترتيب كينيا 
29 في تقرير هذا العام بعد أن كانت في المركز 
ال�25، والسودان في المرتبة الثامنة مع انخفاض 
أربع درجات في تقديرها عن العام السابق، من 
108 درجة العام الس���ابق، ل� 104،8 درجة العام 

الحالي.
جدول رقم 3: يو�صح الدول الإفريقية الأكثر تح�صناً 

في التقرير على مدار ع�صر �صنوات

ن�سبة التح�سن على مدار 0) �سن�ات 0)0)- 0)0)الدولةم

-8،))زيمباب�ي)

الراأ�س )
-7،))الأخ�سر

يُوضح الجدول السابق عدد دولتين إفريقيتين 
فقط، من إجمالي 21 دول���ة عالمياً تُعد األكثر 
تحسناً في أوضاعها على مدار عشر سنوات من 
عمر التقرير، هما: زيمبابوي، والرأس األخضر، 
كأكثر دول إفريقيا اس���تقراراً واستدامة بدرجٍة 
أو بأخ���رى، وهو ما يُعد نقطة مضيئة في القارة 

السمراء.
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- زيمبابوي.. نموذج اإفريقي للتح�صن على المدى 
البعيد:

ترتيب 
(0(0

تقدير
فئة0)0)

مقدار 
التح�سن 
عن العام 

ال�سابق

اأعلى الم�ؤ�سرات الفرعية ال�سلبية

-)،0الإنذار)،099)

ت�سرذم 
النخبة

ال�سغ�ط 
الديمغرافية

�سرعية 
الدولة

(09،(9،(

تق���ع زيمبابوي في آخر فئة اإلنذار في الترتيب 
العاش���ر، بصحبة دول إفريقية أخ���رى، هي: كينيا 
)29(، وموزمبيق )17(، والكونغو الشعبية )25 مكرر 
مع باكس���تان(، وأوغندا )24(، وغينيا بيساو )23(، 
إثيوبي���ا )21(، وليبيا )20(، والنيجر )19(، وإريتريا 
)18(، ومال���ي )16(، وغينيا )15(، ونيجيريا )14(، 

وبروندي )12(، والكاميرون )11(.
تُعد اإلطاحة بروبرت موجابي رئيس زيمبابوي 
الس���ابق في 2017م، بعد 37 ع���ام في الحكم منذ 
ع���ام 1980م، نقط���ة فارقة في تاري���خ زيمبابوي، 
فعلى الرغ���م من إعالنه بطاًل قومي���اً عقب وفاته 
في س���نغافورة في ع���ام 2019م، بوصف���ه »زعيم 
االستقالل«، فإنه ترك البالد في حالة انهيار واسع 
ف���ي األنظمة الصحية واالقتصادي���ة واالجتماعية، 
ومع ذلك تحقق الب���الد تقّدماً ضعيفاً بصفة دورية 
في تقدير درجاتها بمؤش���ر الهشاشة كّل عام، حيث 
تنخفض درجات مؤش���ر الهشاشة بصفة دورية في 

اتجاه التحسن.
بي���د أّن ه���ذا االنخف���اض مح���دود، والتزال 
زيمبابوي بعيدة كّل البعد عن نموذج الرأس األخضر 
عل���ى س���بيل المثال، فعل���ى الرغم من التحس���ن 
اإلجمالي في تقديرها، على مدار األعوام السابقة، 
فإنها التزال تحصل على العالمة النهائية )وهي 10 
درجات( في مؤش���ر تشرذم النخبة السياسية، ولعل 
هذه العالم���ة الكاملة قد يفس���رها رحيل الرئيس 
العجوز في 2017م عن المش���هد السياس���ي. كما 

أنها تحصل على تقدير مرتفع للغاية في مؤش���ري 
الضغ���وط الديموغرافية وش���رعية الدولة، وهو ما 
يفّسر أولهما انهيار النظم االجتماعية واالقتصادية 
في الدولة طوال فترة حكم روبرت موجابي الممتدة 
ل�37 عاماً، ويفّسر ثانيهما اإلطاحة غير الدستورية 
به في ع���ام 2017م بصورٍة أو بأخرى، ومن ثَم على 
الرغم من كونها نموذجاً على التحس���ن على المدى 
البعيد؛ فإنها نموذج ال يشجع بحال على االقتداء به.

- الراأ����ص الأخ�صر.. نم���وذج اإفريقي للتح�صن على 
المدى البعيد:

ترتيب 
(0(0

تقدير
فئة0)0)

مقدار 
التح�سن 
عن العام 

ال�سابق

اأعلى الم�ؤ�سرات الفرعية 
ال�سلبية

ذير8،)066)
لتح

ا

جي-8،)
خار

ل ال
دخ

الت

ق�ل
 الع

جرة
ه

�ط 
�سغ

ال
فية

غرا
ديم

ال

8،77،86،(

تقع الرأس األخضر في الترتيب رقم )106( في 
فئة التحذير، بصحبة دول إفريقية قليلة أخرى، هي: 
غان���ا في الترتيب رقم )108(، وناميبيا في الترتيب 
رقم )105(، وتونس في الترتيب )95(، والجابون في 

الترتيب )90(.
وعليه؛ تقدم الرأس األخض���ر نموذجاً إفريقياً 
فريداً في التحس���ن في غير اتجاه الهشاش���ة على 
المس���توى البعيد، حيث إنها حصل���ت على تقدير 
)64,8( درج���ة في مؤش���ر 2020، وه���و ما جعلها 
تقت���رب كثيراً للخروج من فئ���ة التحذير، واالنتقال 
للفئ���ات األكثر أماناً وهي فئة االس���تقرار، بيد أنه 
على غير المعت���اد في الدول اإلفريقية؛ فإّن العامل 
المؤثر بج���الء- في حالة دولة ال���رأس األخضر- 
ليس المؤش���رات االقتصادية أو السياسية بصورة 
فجة؛ بقدر تأثير مؤش���ر التدخل الخارجي ومؤشر 
الديموغرافية،  الضغ���وط  وأخي���راً  العقول  هجرة 
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ولعل المؤش���رين األول والثاني يمك���ن معالجتهما 
بصورة معتبرة، في ضوء أنهما بطبيعة الحال ليس���ا 
من المؤش���رات التي تعّبر عن خل���ل هيكلي ممتد، 
وإنما يرتبط الخلل فيهما بس���ياقات متغيرة داخلياً 

وخارجياً.
وعلي���ه؛ فإّن ال���رأس األخضر تق���ّدم نموذجاً 
إفريقيا يُحتذى به، خاصًة في معالجة ملفات مؤثرة 
سلباً على الساحة اإلفريقية، كالديمقراطية واألمن 

وحقوق اإلنسان.
وعليه؛ ف���إّن األبعاد السياس���ية واألمنية تؤثر 
بجالء عل���ى وضع الرأس األخضر وغيرها من دول 
إفريقيا في تقرير مؤش���ر الهشاش���ة، وتلعب الدور 

األهم في تحسنها في غير اتجاه الهشاشة.
الأكث���ر  المالم���ح  لت�صخي����ص  تحليلي���ة  • ق���راءة 

تدهوراً في اتجاه اله�صا�صة باإفريقيا:
- موزمبيق.. الأكثر ه�صا�صة:

تقديرها 
في تقرير 
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شهدت موزمبيق حزمة من التحديات المركبة، 
التي جعلته���ا الدولة اإلفريقية األكث���ر تدهوراً في 
تقرير ع���ام 2020، وكانت مجمل تل���ك التحديات 
متصلة ببُعَدي السياسة واألمن، حيث شهدت البالد 
مجموعة من الكوارث الطبيعية من ناحية، وهجمات 
المتمردين من ناحية ثانية، وانتخابات متنازع عليها، 
وهو ما رش���ح تلك الدولة لعاٍم آخر من التحديات، 
وهي التحديات التي أنتجت في نهاية األمر مقداراً 
من التدهور يوازي المقدار الذي ش���هدته ليبيا في 
التقرير نفسه )3،1(، وذلك على الرغم من اختالف 
موقعهما في التقرير المذكور، حيث أضحى ترتيبها 
ه���ذا العام )27(، بعد أن كانت ف���ي الترتيب ال�33 

وفقاً لتقرير 2019م.

فوقف���اً لمؤش���رات التقرير؛ تُعان���ي موزمبيق 
ضغوط���اً هيكلية عميق���ة ومتزاي���دة عبر مختلف 
المؤش���رات، وهو ما يكش���ف عن ضعفها الشديد 
وهشاش���تها أمام المخاطر الناجمة عن التحديات 
سالفة الذكر، وهو ما جعلها في تدهور مستمر على 
مدى السنوات األخيرة لتقرير الهشاشة، وواحدة من 
الدول الست األكثر س���وءاً عالمياً على مدار العقد 

الماضي من عمر التقرير.
تف�صير اله�صا�صة في موزمبيق:

تل���ك الثنائية من المخاط���ر الهيكلية والضعف 
الش���ديد؛ أنتجت كارثًة إنس���انية خطي���رة، عندما 
تعرض���ت البالد الثني���ن من أس���وأ األعاصير في 
تاريخه���ا الحديث، ففي 14 م���ارس 2019م ضرب 
إعصار »إيداي« وس���ط موزمبيق، وهو أحد أس���وأ 
األعاصي���ر المدارية التي تؤثر عل���ى نصف الكرة 
الجنوبي، وقد دمر اإلعصار المذكور 90% من مدينة 
»بيرا«، وهي رابع أكبر مدين���ة في موزمبيق، والتي 
يقطنها أكثر من نصف مليون شخص. كما لقى أكثر 
من 600 ش���خص مصرعهم في جميع أنحاء البالد، 
واحتاج أكثر من 100 ألف شخص لإلخالء الطارئ 
م���ن تلك المدينة ومن منطقة »بوزي« المحيطة بها، 
كما أّن األضرار الواسعة التي خلفها اإلعصار، والتي 
لحق���ت بالمدارس والمن���ازل، أدت إلى نزوح مئات 
اآلالف داخلياً، ناهيك عن تفشي الكوليرا والمالريا 
في تلك األقاليم، على الرغم من اإلجراءات السريعة 
والواس���عة التي اتخذتها الحكومة ومنظمة الصحة 
العالمية، والتي يمك���ن القول بأنها حالت– أي تلك 

اإلجراءات- من أن تتحول إلى أوبئة كاملة.
وبعد شهر من اإلعصار السالف؛ ضرب إعصار 
»كينيث« مقاطعة »كابو ديلجادو« الش���مالية، وهو ما 
خل���ف تدمير حوالي 30 ألف منزل، وتش���ريد 160 

ألف شخص.
وعليه؛ خلف اإلعصاران معاً حوالي 2,2 مليون 
ش���خص في حاجة إلى مساعدة عاجلة، ناهيك عن 
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أضرار واس���عة ُقّدرت بنحو 3 مليارات دوالر، وزاد 
من تفاق���م تلك األزمة تدمي���ر اإلعصاران لحوالي 
715 ألف هكتار من المحاصيل، بينما ش���هد جنوب 

البالد موسماً مؤثراً من الجفاف.
ومقاطعة »كابو ديلجادو« الش���مالية التي ضربها 
اإلعص���ار- والتي كانت في يوٍم من األيام مهد الحزب 
الحاكم- كانت تتعامل مع تمرد منذ أواخر عام 2017م، 
وتحديداً في أكتوبر، عندما هاجمت مجموعٌة مسلحة 
ثالثة مراكز للش���رطة، وتطورت الهجمات من أسلحة 
بدائية، كالمناجل إلى أس���لحة أكث���ر تطوراً كالعبوات 
الناس���فة، والتي كان أول اس���تخدام له���ا في مارس 
2019م، وصاح���ب هذه الس���يولة األمنية المزيد من 
القمع بح���ق الصحافيين لمنعهم م���ن العمل في تلك 
المنطقة- من ناحية، وتناقض رس���مي في التعامل مع 
هذا التمرد- حيث توجد مزاعم عن مس���اعدة أفراد 
قوات األمن للمتمردين ومدهم بالس���الح والتدريب- 
م���ن ناحية ثانية، وف���راغ أجن���دة المتمردين من أي 
أيديولوجية رسمية أو قائمة مظالم- من ناحية ثالثة، 
ومزاع���م عن ارتباط التم���رد بتنامي ظاهرة اإلرهاب 
عالمي���اً، حيث تفيد مص���ادر أّن المتمردين مرتبطون 
بجماعة انفصلت عن المجلس اإلسالمي في موزمبيق 
في أوائل األلفية الجديدة للترويج لشكل أكثر صرامة 
من اإلس���الم- من ناحية رابع���ة، وأخيراً دفع البعض 
بغياب الطابع الديني المتشدد عن تلك الهجمات نظراً 
لعشوائيتها؛ بما يوحي بوجود عدة مجموعات متمردة 

وليست مجموعة وحيدة- من ناحية خامسة))). 
اإخف���اق �صيا�ص���ي واأمن���ي م�صتم���ر عل���ى الم�صتويين 

المحلي والقومي:
وفي ضوء تلك المالبسات المذكورة، وما تعكسه 
من ضعف سياسي وأمني خطير، انحصر رّد الفعل 

 CHARLES FIERTZ, FRAGILE STATES   (((
 INDEX, ANNUAL REPORT 2020, FUND FOR

.PEACE, p.23

الحكومي ضد التمرد في األس���اليب القمعية، مثل 
االعتقاالت التعس���فية، والعنف العشوائي، وإغالق 
المس���اجد، وهي اإلجراءات الت���ي أدت– بالتزامن 
م���ع أداء أمني ضعي���ف وغير فعال بس���بب نقص 
التدريب والمعدات وضع���ف المعنويات- إلى مزيٍد 
م���ن نفور الس���كان المحليين، ما يعن���ي مزيداً من 
تآكل ش���رعية الدولة، وتجلّى ذلك التآكل في ش���ّن 
الجي���ش الموزمبيقي عمليات هجومية واس���عة في 
أكتوب���ر 2019م بدعٍم من عناصر روس���ية مرتزقة، 
وهي الهجمات التي فشلت في القضاء على التمرد، 
وإنما أدت لتفتته لمجموعات متمردة أصغر حجماً، 
وكّل ذلك يعني في النهاية عنفاً أوسع ضد المدنيين.

وهي جملة المخاطر التي جعلت تلك المقاطعة 
تحت���ل مؤخ���رة معظ���م المؤش���رات االجتماعية 
واالقتصادي���ة لدولة موزمبيق، حيث تزايد انتش���ار 
الفق���ر ونقص التعلي���م وغياب الخدم���ات العامة 
األساس���ية، وانتشار ش���بكات جريمة قوية، وتجارة 
غير مش���روعة ف���ي الهروين واألحج���ار الكريمة 
والحياة البرية، اس���تفادت منها شخصيات سياسية 
ف���ي الحزب الحاكم علناً، على الرغم مما لديها من 
احتياطيات كبيرة من الغ���از الطبيعي، مما زاد من 

تقويض شرعية الدولة.
أما على المستوى القومي، وبالتزامن مع التأزم 
المحلي الجهوى المذكور سلفاً، فقد شهدت البالد 
حالًة من االنقسام السياسي بين حزب »فريليمو« 
الحاكم، وال����ذي يحكم البالد منذ االس����تقالل، 
وحزب زعيم المعارضة »رينامو ألفونسو دالكاما« 
المعارض، وهو االنقس����ام المتجدد، حيث شهدت 
البالد حرباً أهلية بين الطرفين بين عامي 1977، 
و1992م، فق����د اندلعت اش����تباكات متفرقة بين 
الطرفين بين عامي 2013، 2016م، انتهت مؤقتاً 
بمعاهدة س����الم جديدة، تّم توقيعها في أغسطس 
2019م، ف����ي أعق����اب وف����اة زعي����م المعارضة، 
على الرغم من رفض بعض الفصائل المس����لحة 
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المعارضة التابعة لرينامو نزع سالحه.
إال أّن اتفاق الس���الم المذكور لم يحل دون عقد 
انتخابات عامة مقبول���ة محلياً ودولياً، حيث خلّفت 
االنتخاب���ات عدداً من القتلى، باإلضافة الس���تبعاد 
مراقبين مستقلين، وعمليات تزوير وترهيب رصدها 
مراقبو االتحاد األوروبي والواليات المتحدة، لتنتهي 
بفوز الرئي���س الحالي »فيليبين يوس���ي« بنس���بة 
73%، وف���از حزبه الحاكم بجمي���ع مقاعد مجالس 
المقاطعات العش���ر، بما في ذلك المجالس الثالثة 
التي فاز بها حزب »رينامو« المعارض في انتخابات 
2014م، وعليه؛ أعلنت أح���زاب المعارضة بزعامة 
»رينامو« رفضها للنتائج، وطالبت بإلغاء االنتخابات، 
وهو االس���تئناف الذي رفضته المحكمة الدستورية 

بالبالد.
في النهاية؛ كشف تقرير الدول الهشة على مدار 
عقد من الزمن حج���م المخاطر الهيكلية والضعف 
العمي���ق للدولة في موزمبيق، وم���ا خلفه من اتجاه 
طويل الم���دى نحو التدهور الش���ديد، وهو ما كان 
يُفت���رض فيه أنه جرس إن���ذار للحكومة والمجتمع 
الدولي نحو محاولة معالجة تلك الضغوط الهيكلية 
المتزايدة، بيد أّن ذلك لم يحدث، ليقّدم حالة دولة 
إفريقية مس���تقرة في مس���تنقع الخطر واالنفجار 

المتجدد.
- بوركين���ا فا�ص���و.. م���ن نم���وذج لال�صتق���رار لراب���ع 

اأكثر دول العالم تدهوراً نحو اله�صا�صة لعام 2020:
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يكش���ف تقرير الدول الهش���ة لعام 2020 عن 
التحول المخل لبوركينا فاس���و، والتي كانت تُصنف 
في الس���ابق بوصفه���ا واحدة من أكث���ر دول غرب 
إفريقيا استقراراً، وهو ما تؤكده مؤشراتها السابقة 

بالل���ون األخضر في الجدول بعالي���ه، لتصبح رابع 
أكثر دول العالم تدهوراً في مؤش���ر الهشاشة لهذا 
العام، وكعادة الهشاش���ة ف���ي إفريقيا؛ فإّن البُعدين 
األمني والسياسي هما الحاسمان، حيث شهدت تلك 
الدولة تهديدات متزايدة لسالمها وأمنها على مدى 
الس���نوات الخمس األخيرة، عل���ى الرغم من جهود 
الحكومة إلدارة تلك الضغوط، ولعل ذلك مرّد بعضه 
لحالة عدم االس���تقرار اإلقليمي األوسع التي أثرت 

على حدودها بصورة واضحة))). 
مظاهر الرتداد نحو اله�صا�صة:

شهدت بوركينا فاسو في عام 2019 أعمال 
عنف أكثر من أّي عام آخر في تاريخها الحديث، 
وه���و ما جمد التحس���ن الطفي���ف والتدريجي 
لمؤش���راتها في تقرير الهشاش���ة والتي بدأت 
من���ذ تقرير عام 2013م، حي���ث إنه على الرغم 
من استقرارها النس���بي؛ فإّن بوركينا فاسو لم 
تك���ن في مأمن من العنف على مدى الس���نوات 
األخيرة، وال سيما مع اس���تمرار تدهور الوضع 
ف���ي مالي، على س���بيل المثال: ش���هد العامان 
2016/2015م ارتفاعاً خطيراً في عدد القتلى، 
وذل���ك عقب سلس���لة من الهجم���ات اإلرهابية 
المرتبطة بتنظيم القاع���دة والجماعات التابعة 
لتنظيم الدولة »داعش«، ومنذ ذلك الحين تشهد 
البالد زيادة تدريجية مستمرة في أعداد الوفيات 
الناتجة عن العنف اإلرهابي ضد المدنيين، حيث 
تّم اإلبالغ عن أكثر من 3000 ضحية بين عامي 
2016 و2019م، وذلك بالتزامن مع أزمة إنسانية 
غير مسبوقة في البالد أدت لنزوح أكثر من 600 
ألف شخص، وإغالق 2000 مدرسة، كآثار غير 
مباش���رة لألزمة األمنية ف���ي مالي التي تُصنف 

 MARCEL MAGLO & FIONA GRATHWOHL,   (((
 FRAGILE STATES INDEX, ANNUAL REPORT

.2020, FUND FOR PEACE, pp.19, 20



38

قراءات
سياسية

  ال�شنة ال�شابعة ع�شرة   -   العدد ) 47 (  يناير 2021 م  -  جمادى الأولى 1442هـ

بوصفها البل���د الثامن األكثر س���وءاً في تقرير 
2020م.

المرتبطة  اإلرهابي���ة  التنظيمات  وتنش���ط 
بالقاعدة كمجموعة نصرة اإلسالم والمسلمين، 
وتنظيم الدولة اإلسالمية في الصحراء الكبرى، 
وما يرتبط بهما في المناطق بين النيجر ومالي، 
وفي المناطق الشمالية والشرقية لبوركينا فاسو، 
وذلك عبر هجمات عش���وائية ض���د المدنيين 
وقوات األمن والجيش في بوركينا فاسو، وهو ما 

يدفع المشهد األمني لمزيد من التدهور.
ويعض���د م���ن مش���هد الهشاش���ة األمنية 
المذكور الضعف الملحوظ لمؤسس���ات الدولة 
على المس���توى الجهوي دون الوطني، وبخاصة 
المناط���ق الريفية، وه���و ما يدفع نح���و مزيٍد 
من التوتر، خاص���ًة بين المجتمع���ات المحلية 
حول األراضي والموارد، والت���ي غالباً ما يكون 
العنف أداة تس���ويتها، يُض���اف على ذلك ضعف 
وعجز الس���لطات المحلية عن الدفاع عن تلك 
االنتقامية  واألعمال  الهجمات  المجتمعات ضد 
الت���ي ترتكبها الجماعات المس���لحة المختلفة، 
ففي الفترة من عام 2015 إلى 2019م ش���هدت 
الب���الد 283 هجوماً إرهابياً، أس���فر عن 524 
قتي���اًل و308 جريحاً، وهي المظاهر التي دفعت 
بمؤش���رات بوركينا فاسو في التقرير نحو مزيٍد 
من التدهور، وانعكس���ت نتائجها على مؤشرات 
الخارجي،  والتدخ���ل  المجموع���ات،  مظال���م 

والالجئين والنازحين.
نقاط ال�صعف الهيكيلة.. بوابة الرتداد:

أُعيد تش���كل نقاط الضع���ف الهيكلية في 
بوركينا فاس���و كنتيجة لتنامي مظاهر الهشاشة 
السالفة، وهي مرشحة لالستمرار، حيث قوضت 
السيولة وعدم االستقرار السالفين قدرة الدولة 
على تنفيذ أجندته���ا اإلنمائية، كما أّن اإلطاحة 
بالرئيس بليز كومباوري ف���ي عام 2014م، بعد 

27 عام���اً من الحكم، أب���رزت المظالم القديمة 
المتأصل���ة لس���نوات من اإلهم���ال والتهميش، 
حيث إّن الالمس���اواة االقتصادية واالجتماعية 
هي القضية األبرز في بوركينا فاس���و، يُعززها 
الضغ���وط الديموغرافية المتزايدة، حيث وصل 
معدل النمو السكاني السنوي لنسبة 3%، وتنامت 
مع���دالت الفقر والبطالة، وم���ا يرتبط بهما من 
تنامي الش���عور باإلحباط لدى الشباب، فحسب 
وزارة العمل ببوركينا فاسو تنافس أكثر من مليون 
خريج شاب في امتحان الخدمة المدنية الوطنية 
لم���لء حوالي 5000 فرصة عم���ل عام 2019م، 
وهي المظاهر الس���لبية التي تلتهم أية مؤشرات 
اقتصادية مقبولة كنمو الناتج المحلي اإلجمالي 
الحقيقي بنسبة 6% في عام 2019م، يقوده قطاع 
زراع���ي قوي مع ارتفاع الطل���ب الداخلي؛ وفقاً 

لبنك التنمية اإلفريقي.
وق���د نتج عن هذا التضارب الس���الف، بين 
المؤش���َرين االجتماعي واالقتص���ادي، المزيد 
من الهشاش���ة، حيث صار أكثر من نصف سكان 
بوركينا فاسو تحت خط الفقر، مع وجود تفاوت 
مفرط بين المناطق الحضرية والريفية، وتوزيع 
غير متكاف���ئ لموارد الدولة خ���ارج العاصمة، 
وتفاقم عدم المس���اواة في الدخ���ل، وهي كلها 
مظاهر تغذي اس���تياء ش���عبي متزايد من عجز 
تنفي���ذ إصالح���ات اجتماعية  الحكومة ع���ن 
واقتصادي���ة بعيدة المدى، مما يدفع بالش���باب 
في نهاية األمر إلغراء االنخراط في الجماعات 
المتطرفة الت���ي تقّدم بدائل جذابة لمش���اعر 

التهميش.
• ق���راءة تحليلي���ة لت�صخي����ص مالم���ح ال���دول 
الأكث���ر تح�صن���اً ف���ي غير اتج���اه اله�صا�ص���ة باإفريقيا 

جنوب ال�صحراء:
- ك���وت ديفوار.. نم���وذج اإفريقي في غير اتجاه 

اله�صا�صة:
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تقديرها 
في تقرير 

(0(0

ترتيبها 
في عام 
 (0(0

بالن�سبة ل� 
(78

معدل 
التغير من 
عام 9)0)

التجاه 
في المدى 
المت��سط
منذ 5)0)

التجاه في 
المدى البعيد 

منذ 0)0)

89،7(((،(-(0،(-((،5-

ُصنفت كوت ديفوار في أول مؤشر لهذا التقرير 
ع���ام 2005، والمع���روف حينها ب�»مؤش���ر الدول 
الفاش���لة« بوصفها أكثر دول العالم هشاشة، إال أنه 
وبعد ستة عشر عاماً من عمر التقرير، تقّدم الدولة، 
التي دمرها صراع���ان أهليان في الماضي القريب، 
نموذجاً إفريقياً في غير اتجاه الهشاشة، فسرعان ما 
شهدت البالد انتعاشاً اقتصادياً في أعقاب الصراع 
السياس���ي عش���ية االنتخابات الرئاس���ية في عام 
2010م، بين الفائز الحس���ن واتارا والرئيس السابق 
لوران جباجبو، والتي ُحس���مت حينها لصالح واتارا 
بتدخل فرنسي، وذلك بعد حرب أهلية استمرت عشر 
سنوات بينهما، تكلل بعقد انتخابات 2010 الُمختلف 
عليها، حيث خلفت أعم���ال العنف التي أعقبت تلك 
االنتخاب���ات 3000 قتيل، وتش���ريد م���ا يقّدر بنحو 
نصف مليون مواطن، وهو ما تطلب نشر قوات حفظ 
سالم دولية لتهدئة األوضاع والمساعدة في استعادة 
السالم واألمن، ومع انس���حاب قوات حفظ السالم 
في عام 2017م اس���تمرت البيئة األمنية العامة في 
التحس���ن، وهو ما انعكس بجالء على مؤش���ر جهاز 

األمن بوصفه مؤشراً فرعياً لمؤشر الهشاشة.
أضحت كوت ديفوار واحدة من أسرع االقتصادات 
نمواً في العالم، حيث معدل التحس���ن التراكمي في 
مؤش���ر الهشاشة الخاص بها بلغ )19،5( نقطة منذ 
عام 2006م، و)11،5( منذ ع���ام 2010م، و)10،4( 
منذ عام 2015م، وبلغت نسبته تحسنه بين تقريري 

عام 2019م، و2020 نسبة )2،4( نقطة.
بيد أّن هذا التحسن يعود أحد أسبابه الرئيسية 
لخطة إنمائية طموحة، إلصالح قطاع األمن وتعزيز 
سيادة القانون وتحس���ين األداء العام، وهي الخطة 

التي القت دعماً قوياً م���ن المانحين الدوليين، كان 
من نتائجها تس���جيل متوس���ط نمو سنوي قدره %8 
منذ عام 2012م؛ وفقاً لبنك التنمية اإلفريقي، وهو 
النمو االقتصادي المدف���وع بارتفاع الطلب المحلي 
على االس���تثمار العام والخاص، والطلب الخارجي 
على منتجات تصدير القطاع الزراعي األولى كحبوب 
الكاكاو، يُضاف لذلك تحس���ن ف���ي البنية التحتية 
االقتصادية  واإلصالحات  المس���تدام  واالستهالك 
لبيئ���ة األعمال، مما جعلها بلداً جاذباً لالس���تثمار، 
لتقّدم ف���ي النهاية نموذجاً إفريقي���اً جديداً، يمكن 
تكراره في الخبرة اإلفريقي���ة المتنوعة والثرية في 

المستقبل المنظور))).
خاتمة: 

ف���ي نهاية هذا التحليل؛ يمكن القول باطمئنان: 
إّن بُعَدي األمن والسياسة في إفريقيا هما المتغيران 
المس���تقالن لوضع الدولة في القارة السمراء، بيد 
أّن هذين المتغيرين م���ن التعقيد بمكاٍن في الواقع 
اإلفريقي بما يحول دون التنب���ؤ بمآالتهما، خاصًة 
في ظ���ل عوامل الضع���ف الهيكلية الراس���خة في 
الدولة والمجتمع اإلفريقي، كالس���ودان- من ناحية، 
وتنامي أعداد األطراف اإلقليمية والدولية المتورطة 
في الداخل اإلفريقي مث���ل ليبيا- من ناحية ثانية، 
وس���يولة المحيط اإلقليمي في بعض المناطق، وما 
له من تداعيات س���لبية على بلدان إفريقية مستقرة 
نس���بية كبوركينا فاسو- من ناحية ثالثة، ومساحات 
االرتباط االس���تراتيجي بين البل���د اإلفريقي محل 
النظر والقوى الدولية الفاعل���ة والمؤثرة مثل كوت 

ديفوار- من ناحية رابعة �

 MARCEL MAGLO & FIONA GRATHWOHL,   (((
 FRAGILE STATES INDEX, ANNUAL REPORT

.2020, FUND FOR PEACE, p.35



40

قراءات
سياسية

  ال�شنة ال�شابعة ع�شرة   -   العدد ) 47 (  يناير 2021 م  -  جمادى الأولى 1442هـ

القرصنة البحرية في خليج غينيا
د. يحيى بوزيدي

�أ�س�تاذ محا�س�ر بق�س�م �لعلوم �ل�سيا�س�ية جامعة 
جياللي لياب�س -  �لجز�ئر

معين���ة، فإّن دوالً أخ���رى عرفت تزاي���داً في عدد 
الهجمات في الوقت نفسه، كما أّن الظاهرة سرعان 
ما تع���ود للواجهة بعد أن يكيف القراصنة تكتيكاتهم 
تماش���ياً مع اس���تراتيجية محاربتهم والثغرات التي 
تحتويها، وهذا ما دلت عليه إحصائيات 2019م، التي 
عرفت تطوراً ملحوظاً في عمليات القرصنة يضاهي 
ذلك الذي حصل قبل عشر سنوات، واستدعى عقد 

جلسات في مجلس األمن الدولي حول الموضوع. 
استعصاء ظاهرة القرصنة يُبرز حجم التعقيد 
الذي يحيط بها، وتحديداً تلك العالقة الجدلية بين 

�لبحري�ة باتت  �لقر�س�نة  ظاه�رة 
دول  حكوم�ات  ت�وؤرق  مع�س�لة 
غ�رب �إفريقي�ا، و�لكثي�ر م�ن �لق�وى �الإقليمية، 
و�لكب�رى، �لت�ي لها م�س�الح في ه�ذه �لمنطقة 
�لغني�ة بالنف�ط؛ نظ�رً� ال�س�تفحالها ف�ي �لعق�د 
�الأخي�ر، وف�س�ل مختل�ف �الآلي�ات ف�ي �لق�س�اء 

عليها. 
وعلى الرغم من تحقي���ق بعض الدول قدراً من 
النجاحات، حيث اس���تطاعت الحّد منها في فترات 
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األس����باب والنتائج، ومن ثَم السجال حول اآلليات 
األنج����ع لمواجهتها، بين األمنية والسياس����ية من 
جهة، وضمن األطر األحادية الوطنية أو الجماعية 

اإلقليمية من جهٍة أخرى. 
تأسيس���اً على هذا؛ فإّن هذه الدراسة تبحث 
في إش���كالية تأثير ظاهرة القرصنة البحرية في 
خليج غينيا على دول غ���رب إفريقيا، خاصًة في 
البُعد األمني، وذلك عبر ع���دد من المحاور التي 
ترصد واقع الظاهرة وانعكاس���اتها على المنطقة، 
وآليات مواجهتها والتحديات التي تُحول دون الحّد 

منها.
�لمحور �الأول: و�قع �لقر�سنة �لبحرية 

في خليج غينيا:
أعمال القرصنة ليس���ت جدي���دة في منطقة 
غ���رب إفريقيا؛ فق���د كانت تُم���ارس منذ عقود 
قديمة، نظ���راً لكون التجارة البحرية هي المصدر 
الرئيس���ي لدخل الدول الساحلية في خليج غينيا، 
غي���ر أنها كان���ت في حدود »الحال���ة« فقط، ولم 
ترتق إلى مس���توى الظاهرة إال في العقد األخير، 
ففي السابق كانت تقتصر على استهداف البحارة 
بالسرقة على الش���واطئ، عندما تكون السفن في 
الميناء أو تنقل البضائ���ع بالقرب منه، وذلك من 
طرف بعض اللصوص الذين يبحثون عن السيولة 
النقدي���ة، ونظراً للجدول الزمني الضيق للرس���و 
واإلبحار لم يكن البحارة يبلغون عن تلك الحوادث 
الت���ي قد يأخذ التحقيق فيها وقت���اً زمنياً طوياًل، 
وتخوفهم من التعرض العت���داءات أكبر في حالة 

اإلبالغ عنها))). 
بدأت أعمال القرصنة تتطور الحقاً، في عددها 
وأش����كالها، مع تطور وتزاي����د الحركة البحرية في 

 James Bevan and al, Transnational Organized  (((
 Crime in West Africa: A Threat Assessment,

 Vienna: United Nations Office on Drugs and

.Crime, 2013, p.46

المنطقة، خاصًة بعد اكتشاف النفط، وبلغت أرقاماً 
كبيرًة ج����داً في العقد الثاني م����ن القرن الحادي 
والعش����رين، فقد زادت حوادث القرصنة والسطو 
المس����لح في المنطقة كثيراً من����ذ عام 2010م، ما 
جعلها بؤرة لثاني أعقد مش����كلة قرصنة في القارة 
اإلفريقي����ة، حيث أوردت المنظمة البحرية الدولية 
منطقة س����احل غرب إفريقيا في تقريرها السنوي 
لعام 2010م باعتبارها ضمن البقع الساخنة الست 
التي تتصدر القائمة العالمية في مجال القرصنة.

وأفادت المنظم���ة أّن ثمة 58 هجوماً أبلغ عنها 
في المنطقة خالل الش���هور العشرة األولى من عام 
2011م، مقابل 45 هجوماً في عام 2010. ))) ووفقاً 
للبيان���ات التي وفرها المكت���ب البحري الدولي عن 
الفترة من عام 2013م إلى عام 2017م، أفيد بحدوث 
288 محاولة لتنفيذ عمليات قرصنة وعمليات أخرى 
نف���ذت فعلياً. حدث���ت 46% من ه���ذه االعتداءات 
والمحاوالت في إفريقيا مقابل السواحل النيجيرية، 
تليها نسبة 8% مقابل سواحل الكونغو، وما يقرب من 

نسبة 6% مقابل سواحل الصومال. 

 :ENACT الم�صدر: تقييم ا�صتراتيجي لم�صروع
لمحة عامة عن الجريمة المنظمة والخطيرة في 

اإفريقيا، الإنتربول، 2018، �ص43.

المعنية  المتحدة  ل��اأم��م  التابعة  التقييم  بعثة  تقييم    (((
ن�فمبر   (( اإلى   07 من  )الفترة  غينيا  خليج  في  بالقر�سنة 

))0))، مجل�س الأمن، 9)/)0/))0)، �س)0.
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تُظه���ر ه���ذه األرق���ام الحج���م الكبير 
للقرصنة في غرب إفريقيا بش���كٍل عام، ففي 
عام 2016م فقط حصلت في اإلقليم أكثر من 
نصف عمليات الخطف للحصول على فدية، 
إذ اختُطف فيه 34 بحاراً؛ مقارنًة باختطاف 
62 بحاراً في بقية العالم))). كما شهد خليج 
غينيا ف���ي 2018م وق���وع 156 اعتداًء على 
الس���فن التجارية، فيما بلغ ه���ذا الرقم 78 
اعت���داًء في النصف األول من العام نفس���ه، 
وبحس���ب تقرير صادر عن المكتب البحري 
الدولي؛ فإّن 73% من حوادث االختطاف التي 
ش���هدتها مختلف البحار حول العالم، و%92 
من ح���وادث احتجاز الرهائ���ن، في النصف 
األول من ع���ام 2019م، وقعت ضمن حدود 
المياه اإلقليمية للبل���دان المطلة على خليج 
غينيا؛ فقد تّم احتجاز 75 بحاراً رهائن حول 
العالم، ووقعت 62 من حوادث االحتجاز هذه 
في بلدان: نيجيريا وغينيا والكاميرون وبنين 

وتوغو))).
وفيم����ا يخ����ص الخلفي����ات االجتماعي����ة 
والسياسية للقراصنة؛ تشير التقارير إلى أنهم 
ال يقتصرون على دولٍة واحدة من حيث االنتماء 
أو الممارسة، فبعضهم ينحدرون بشكٍل خاص 
من المنطق����ة الحدودية بين بني����ن ونيجيريا، 
وُوج����د قراصنة نيجيريون ف����ي بعض حوادث 
القرصنة في بنين والعكس أيضاً)))، لكن أغلب 

عن  عامة  لمحة   :ENACT لم�سروع  ا�ستراتيجي  تقييم    (((
الجريمة المنظمة والخطيرة في اإفريقيا، الإنترب�ل، 8)0)، 

�س)).
منطقة  غينيا..  خليج  با�سال،  اأب�  واآدم  قاواق  غ�كهان    (((
ا���س��ت��رات��ي��ج��ي��ة ب��م��رم��ى ال��ق��را���س��ن��ة، وك��ال��ة الأن��ا���س���ل 
https://bit. الرابط:  على   ،(0(9/0(/(( الإخبارية، 

ly/35okA4Z

.James Bevan, Op. cit, p.50  (((

القراصنة ينتمون لجمهورية نيجيريا االتحادية، 
وينف����ذون عملياتهم انطالقاً م����ن دلتا النيجر 
بشكٍل يتوس����ع ليش����مل منطقة غرب إفريقيا 

كلها))).
أما طبيع���ة التكتي���كات، الت���ي يوظفها 
القراصنة في هجماتهم، فعموماً كانوا يلجؤون 
إلى أس���لوب االختطاف للحصول على فدية، 
فتُنف���ذ االعتداءات ف���ي الغال���ب لياًل على 
المراس���ي وقبالة الس���واحل، ويس���تخدمون 
األس���لحة النارية والعنف ألخذ أفراد الطاقم 

رهائن))).
وتوصلت بعثة األمي���ن العام لألمم المتحدة 
إل���ى أّن القراصنة في خليج غينيا أصبحوا أكثر 
منهجية، جراء استخدامهم لوسائل متطورة في 
تنفيذ عملياتهم، باإلضافة الستخدامهم األسلحة 

الثقيلة))). 
وعرف���ت القرصنة الحقاً تط���وراً أكبر، 
حيث تفي���د التقارير أّن أعم���ال القرصنة 
تقوم بها جماعات إجرامية منظمة ومحترفة 
ومنس���قة جيداً، ويحركها طاب���ع القرصنة 
األرباح،  والعالي  المخاط���ر  القليل  البحرية 
فهي تستولي أو تعتدي على السفن والهياكل 
البتروكيماويات  ناق���الت  مث���ل  البحري���ة، 
النقل)))،  ومنصات  والبترول  النفط  ومخازن 
وبذلك باتت الهجمات تس���تهدف في المقام 
األول البضائع المربح���ة المحملة على متن 
السفن، عوضاً عن أخذ الرهائن طلباً للفدية 

)))  عبد اهلل م�ل�د، خليج غينيا: ال�كر الدولي الأكثر اكتظاظًا 
بعمليات القر�سنة البحرية، القد�س العربي، 7)/9/08)0)، 

 https://bit.ly/35Hddpi  :على الرابط
)5)  تقييم ا�ستراتيجي لم�سروع ENACT، مرجع �سابق، �س)).

مجل�س   ،76(( الجل�سة  اإفريقيا،  غرب  في  ال�سام  ت�طيد    (6(
الأمن، 7)/)0/))0)، �س)0.

)7)  تقييم ا�ستراتيجي لم�سروع ENACT، مرجع �سابق، �س)).
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مثلما كانت عليه الممارس���ة قبالة س���واحل 
الصومال))). 

تقع العديد من هجم���ات القراصنة خارج 
المياه اإلقليمي���ة الوطنية، وتصل إلى المناطق 
االقتصادية الخالص���ة)))، وفي بعض الحاالت 
يتبع القراصنة اس���تراتيجية ش���ّن الهجوم في 
المياه اإلقليمية إلح���دى الدول، ثم الفرار إلى 
المي���اه اإلقليمي���ة لدولة مجاورة، الس���تغالل 
ثغرات التنس���يق والتعاون بي���ن حكومات دول 
اإلقلي���م وقواتها البحرية))). وم���ن ناحيٍة ثالثة 
تظهر عالق���ة القرصن���ة بأش���كال الجريمة 
المنظم���ة األخرى، ومنها تهري���ب النفط، في 
قي���ام القراصنة باختطاف الس���فن لعدة أيام 
واإلبح���ار بها إلى أماكن غير معروفة لس���رقة 
ش���حنات النفط وغيرها من األص���ول العالية 
القيمة، وذلك بعد تعطيل أجهزة التتبع، ومن ثم 
تنقل الس���لع إلى سفن صغيرة وتُباع في السوق 

السوداء))).

)))  ت�طيد ال�سام في غرب اإفريقيا، مرجع �سابق، �س)0.
المعنية  المتحدة  ل��اأم��م  التابعة  التقييم  بعثة  تقييم    (((

بالقر�سنة في خليج غينيا، مرجع �سابق، �س5).
)))  ن�سرين ال�سباحى، الأمن البحري في خليج غينيا: تحديات 
للفكر  الم�سري  المركز  متن�عة،  وا�ستجابات  مت�ساعدة 
الرابط:   على   ،(0(0/0(/(( ال�ستراتيجية،  والدرا�سات 

/https://bit.ly/https://www.ecsstudies.com/8456

)))  يهاجم القرا�سنة ناقات النفط ل�سرقة النفط الخام، وه� 
الذي  القان�ني«،  غير  بال�ق�د  »التزود  با�سم  عادة  ُيعرف  ما 
اإما بيعه لم�سافي التكرير داخل البلد، واإما ت�سديره  يمكن 
اإفريقيا. وت�سير  اأخرى في غرب  اإلى دول  ب�سكل غير قان�ني 
نيجيريا  من  م�اطنين  اأن  اإل��ى  المعل�مات  م�سادر  جميع 
وبلدان مجاورة اأخرى، مثل غانا وبنين وت�غ�، ي�سارك�ن في 
اأن�سطة  اأن  حين  في  محليًا،  وتحميلها  النفط  كميات  �سحب 
غير  بالعمليات  المرتبطة  الأم���ال  وغ�سيل  والتم�يل  النقل 
من  مجرم�ن  م�س�ؤوليتها  يت�لى  بالنفط،  المتعلقة  القان�نية 
مناطق اأخرى ول �سيما اأوروبا ال�سرقية واآ�سيا. ينظر: تقييم 

ا�ستراتيجي لم�سروع ENACT، مرجع �سابق، �س)).

هجمات القرا�صنة في غرب اإفريقيا

في  �لقر�سنة  �أ�سباب  �لثاني:  �لمحور 
خليج غينيا:

الميل إل����ى العمل خ����ارج األط����ر القانونية، 
واألع����راف االجتماعي����ة، واإلج����رام، وتش����كيل 
العصاب����ات، من الظواهر المالزمة للبش����ر، فهي 
موجودة في كل المجتمعات، غير أّن درجة انتشارها 
وأشكالها تختلف من مجتمع آلخر باختالف البيئة 

والظروف االجتماعية واألنساق السياسية. 
من ه����ذا المنطلق؛ ف����إّن ظاه����رة القرصنة 
ف����ي خليج غيني����ا تقف من وراء انتش����ارها جملة 
من العوامل واألس����باب العامة التي تش����ّجع على 
القرصن����ة، كوجود فرصة للحص����ول على مكافأة 
تفوق المخاطر، وغياب األمن الفعال، والسياسات 
المتساهلة مع الظاهرة، والجغرافية المواتية حيث 
تنتش����ر القرصنة على امتداد السواحل التي توفر 

مالذات آمنة، والثغرات القانونية والقضائية))). 

الأمنية  ال�ستجابة  ميرفي،  مارتن  ينظر:  اأكثر  لتفا�سيل    (5(
وال�س�مال،  اإفريقيا  وغرب  اآ�سيا  �سرق  جن�ب  في  للقر�سنة 
اأب� ظبي: مركز المارات للدرا�سات والبح�ث ال�ستراتيجية، 
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وبش����كٍل أكثر تفصي����اًل: تتمح����ور الكثير من 
األسباب حول اإلدارة السياسية للعديد من القضايا 
ذات البعد االقتص����ادي، وتحديداً الثروة النفطية، 
إذ يعود الس����بب الرئيسي وراء توسع القرصنة في 
المنطقة، كما سبقت اإلشارة، إلى اكتشاف النفط 

فيها، وما ترتب عليه من تحوالت))).
عل���ى  )النف���ط(  العام���ل  ه���ذا  تاأثي���ر  ويتمث���ل 

القر�صنة في ثالثة اتجاهات:
1- ضاعف����ت مداخي����ل النفط م����ن الحركة 
التجارية في المنطقة، مما ساهم في زيادة ظاهرة 
القرصنة على غرار م����ا حصل في نيجيريا خالل 
س����بعينيات القرن الماضي، حيث مّرت بموجة من 
القرصنة نتيج����ًة الرتفاع أس����عار النفط في تلك 
الحقب����ة، والوفرة المالية الت����ي أنفقتها الحكومة 
النيجيرية على مش����اريع تطلّبت من اإلسمنت أكثر 
مما تنتجه الب����الد بكثير، ولم يتمكن ميناء الغوس 
من التعامل مع العدد الكبير من السفن التي تحمل 
اإلس����منت المستورد، ما أجبرها على االنتظار في 
البحر شهوراً عديدة غالباً، فتعّرضت هذه األهداف 

الثابتة للهجوم فوراً تقريباً. 
وبس����رعة كبيرة؛ تحّول����ت مجموعات الرجال 
المس����لحين بالس����واطير، والمؤلفة م����ن 20 إلى 
30 ش����خصاً، والتي تس����تخدم الزوارق المدفوعة 
بالمجادي����ف، إل����ى مجموعات تضّم م����ا بين 50 
و60 ش����خصاً، تنتقل في زوارق أكبر ذات محركات 

 ،(0(( ط)،  ال���ع���دد)8)،  الإم�����ارات،  محا�سرات  �سل�سلة 
�س7)-8).

)))  تجدر الإ�سارة في هذا ال�سياق اإلى اأن منطقة غرب اإفريقيا 
ت�سم ح�الي ثلث الكت�سافات النفطية الجديدة، خا�سة بعد 
و�سيرالي�ن،  وليبيريا  غانا  �س�احل  قبالة  النفط  اكت�ساف 
غرب  �ساحل  اأن  الأمريكية  الجي�ل�جي  الم�سح  هيئة  وتاأكيد 
النفط.  اإفريقيا يحت�ي على ح�الي )،) مليارات برميل من 
ينظر: �سب�ستيان جاتيم�، خ�سائر مركبة: التداعيات ال�سلبية 
لتهريب النفط في غرب اإفريقيا، مجلة اتجاهات الأحداث، 

العدد6)، مار�س/اأبريل 6)0)، �س)8.

خارجية، وهم على اس����تعداد الستخدام العنف بال 
قيود، ولم تنته هذه الموجة إال بعد انخفاض أسعار 

النفط ورحيل تلك السفن))).
2- أضح����ت ناق����الت النفط أح����د أهداف 
القراصنة الذين يس����تولون على حمولتها ويعيدون 
تدويرها في الس����وق السوداء؛ فالقرصنة هي نتاج 
الفوض����ى التي تحيط بصناع����ة النفط اإلقليمية، 
ألّن الكثير من الهجمات تستهدف السفن المحملة 
بالمنتجات البترولية، نظراً لوجود س����وق س����وداء 
مزدهرة للوق����ود في غرب إفريقي����ا، حيث يُهّرب 
الوق����ود المدعم ف����ي نيجيريا عب����ر الحدود إلى 
األس����واق التي تس����اوي فيها ثالثة أضعاف سعر 
التكلفة المباش����رة للش����عب النيجيري))). وتُسّهل 
العوامل الطبيعية هذه العملية؛ إذ يتّم تهريب النفط 
ف����ي نيجيريا عن طريق البحر باس����تخدام األنهار 
الداخلية للوصول إلى خليج غينيا ومنه إلى غانا))). 
3- نجم عن اكتشاف النفط بروز فوارق تنموية، 
تس����ببت فيها الحكوم����ات التي لم تُْحس����ن إدارة 
مداخيله، وتهميش س����كان المنطق����ة التي تنتجه، 
مم����ا دفع س����كانها نحو امتهان القرصنة كش����كل 
من العدالة، بعدما ش����اع اعتق����اد لدى العديد من 
السكان المحليين في المناطق المنتجة للنفط بأّن 
صناعة النفط ال تعود عليهم بأي نفع))). وترسخت 
قناعة لدى األقليات القبلية في منطقة دلتا النيجر 
بتواطئ ش����ركات النفط مع الساس����ة النيجيريين 
الستخراج النفط لمصلحتهم على حساب الموائل 
الطبيعية المحلية وس����بل العيش التقليدية)))، وقد 
غذت هذه األطروحة الح����ركات االنفصالية، على 

)))  مارتن ميرفي، مرجع �سابق، �س5).
.James Bevan, Op. cit, p.45  (((

)))  �سب�ستيان جاتيم�، مرجع �سابق، �س)8.
)5)  المرجع نف�سه، �س)8.

)6)  مارتن ميرفي، مرجع �سابق، �س6).
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غرار »الحركة من أجل تحري����ر دلتا النيجر« التي 
اعترفت بس����رقة النفط وتهريبه؛ معللًة ذلك بأنه 

شكل من االحتجاج وإعادة توزيع الثروة))).
�لقر�سنة  �نعكا�سات  �لثالث:  �لمحور 

على دول غرب �إفريقيا:
ترتب على القرصن����ة البحرية في خليج غينيا 
العديد م����ن االرتدادات في مختل����ف المجاالت، 
وبخاصة األمنية واالقتصادية والسياس����ية، والتي 
انعكس����ت بدورها عل����ى األوضاع األمني����ة، نظراً 
لتداخلها بعضها مع البع����ض اآلخر، وقيادتها في 

المحصلة األخيرة إلى زعزعة األمن واالستقرار.
ولع����ل أه����م آثارها فيما س����بق ه����ي اآلثار 
االقتصادية، والتي تظهر بش����كل مباش����ر، فوفق 
العديد من التقارير: يتضرر من القرصنة البحرية 
في خليج غينيا نحو 455 مليون شخص، وتؤثر في 
ش����حن 5 ماليين برميل من النف����ط كل يوم، تمثل 
نسبة 40% من واردات النفط األوروبية، و29% من 

واردات النفط األمريكية))). 
وتُق����ّدر القوات البحري����ة النيجيرية أّن حجم 
النفط الذي يت����م تهريبه واالتجار فيه بصورة غير 
مش����روعة يبلغ حوالي مائة ألف برميل يومياً، أي 
ما يُق����ّدر بحوالي 36 مليون برميل س����نوياً، بينما 
تش����ير بعض التقديرات األخرى إلى أّن حجم هذه 
التجارة يبلغ حوالي 55 مليون برميل سنوياً، وتقدر 
شركة »رويال دتش شل« أّن حوالي 20% من النفط 
المس����روق يتّم تداوله محلياً، في حين أّن 80% منه 

يتّم تهريبه إلى الخارج))). 
وبس����بب أعم����ال القرصن����ة؛ ش����هدت بنين 
انخفاضاً نس����بته 70% في عدد السفن التي تدخل 
ميناء كوتونو، بعد أن اعتبرته شركة تأمين بحري، 

.James Bevan, Op. cit, p.46  (((
)))  تقييم ا�ستراتيجي لم�سروع ENACT، مرجع �سابق، �س)).

)))  �سب�ستيان جاتيم�، مرجع �سابق، �س)8.

في أغسطس 2012م، ميناء عالي المخاطر))). وال 
تؤثر القرصنة على الدول الس����احلية فحسب؛ بل 
تمتد آثارها إلى البلدان الداخلية وغير الس����احلية 
الت����ي تعتمد على البحر ف����ي صادراتها ووارداتها، 
وقد ق����ّدرت بعثة األمم المتحدة س����نة 2012م أّن 
القرصنة تس����بب خسارة س����نوية مقدارها بليونَا 

دوالر لالقتصاد في منطقة غرب إفريقيا))).
تده����ور األوض����اع االقتصادية المش����ار إليه 
يؤدي إلى مش����كالت أخرى تفض����ي بدورها إلى 
عدم االس����تقرار السياسي؛ إذ تش����جع القرصنة 
على الفس����اد والتطرف عند الش����باب، فضاًل عن 
النزاعات بشأن الحدود البحرية))). فهي تعزز من 
أدوار الحركات االنفصالية، وتفتح لها موارد مالية 
تغذي أنش����طتها وأتباعها، وتجعله����م أكثر تعصباً 
لخياراتهم السياس����ية، حيث تش����هد منطقة دلتا 
النيجر في نيجيريا صراعات متصاعدة على مدار 
الس����نوات األخيرة من ِقبل الميليشيات المسلحة، 
التي تسعى للسيطرة على المنطقة بسبب مواردها 

النفطية الهائلة))). 
وعلى الضفة المقابلة؛ يؤثر انخفاض اإليرادات 
عل����ى قدرة الدول����ة على أداء مهامه����ا في األجل 
القصي����ر، ويعوق جهودها الرامي����ة لتوطيد الحكم 
الديمقراطي– في حالة ما إذا كانت جادة في ذلك، 
االقتصادية،  االجتماعية/  التنمية  برامج  وتقويض 
االس����تثمارات  واس����تقطاب  اإلصالحات  وإدخال 

األجنبية))). 

)))  ت�طيد ال�سام في غرب اإفريقيا، مرجع �سابق، �س0).
المعنية  المتحدة  ل��اأم��م  التابعة  التقييم  بعثة  تقييم    (5(

بالقر�سنة في خليج غينيا، مرجع �سابق، �س5).
)6)  ت�طيد ال�سام في غرب اإفريقيا، مرجع �سابق، �س06.

)7)  �سب�ستيان جاتيم�، مرجع �سابق.
المعنية  المتحدة  ل��اأم��م  التابعة  التقييم  بعثة  تقييم    (8(

بالقر�سنة في خليج غينيا، مرجع �سابق، �س06.
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وفي السياق األمني المباشر؛ تسهم القرصنة 
ف����ي تغذية الجريم����ة المنظمة، س����واء داخلياً أو 
خارجي����اً، فقد تراف����ق تزايد عملي����ات القرصنة 
واألنشطة غير الشرعية المصاحبة لها، في منطقة 
خليج غينيا، م����ع عودة ظهور العصي����ان وأعمال 
قطع الط����رق وتدهور األم����ن الغذائي في منطقة 

الساحل))).
وتُعد دول غ����رب إفريقي����ا، وبخاصة النيجر 
وموريتانيا وس����احل العاج، مم����رات آمنة لتهريب 
النفط القادم من نيجيريا إلى دول العالم المختلفة، 
وذلك باالستفادة من الصحراء المترامية األطراف 
التي يصعب السيطرة عليها من ِقبل حكومات تلك 

الدول. 
علماً بأّن جماعات الجريمة المنظمة في غرب 
إفريقيا تتع����اون مع نظيرتها الدولية، إذ ال تقتصر 
عملية بيع النفط المس����روق على نيجيريا والدول 
المج����اورة لها ف����ي غرب إفريقيا، ولك����ن يتّم بيع 
النفط المهرب إلى دول عديدة، من بينها أوكرانيا 
وصربي����ا وبلغاريا وس����نغافورة والصي����ن وكوريا 

الشمالية وإسرائيل وجنوب إفريقيا))). 
حتى على مستوى األمن البيئي؛ فإّن القرصنة 
وغيرها من األعمال غير الشرعية المصاحبة لها، 
التي تقع في منطقة هش����ة للغاية بالنس����بة لتغير 
المناخ، تُفاقم م����ن تردي البيئة، األمر الذي يُدخل 
عنصراً يزيد من تفاقم عدم األمن الغذائي والعنف 

بين الطوائف))).
مو�جهة  �آل��ي��ات  �ل���ر�ب���ع:  �ل��م��ح��ور 

�لقر�سنة في خليج غينيا:
باش����رت دول غرب إفريقيا جملة من التدابير 
المتنوعة لمواجهة خطر القرصنة، س����واء بش����كل 

)))  ت�طيد ال�سام في غرب اإفريقيا، مرجع �سابق، �س05.
)))  �سب�ستيان جاتيم�، مرجع �سابق، �س)8.

)))  ت�طيد ال�سام في غرب اإفريقيا، مرجع �سابق، �س05.

أحادي، أو عبر التنس����يق الثنائ����ي واإلقليمي من 
خالل منظم����ة دول غرب إفريقي����ا ومنظمة دول 
وس����ط إفريقي����ا، ناهيك عن التع����اون الدولي مع 
القوى الكبرى، في سياٍق مستقل أو بواسطة األمم 

المتحدة.
على المستوى األحادي؛ ضاعفت دول المنطقة 
من جهودها للح����د من القرصنة بتخصيص موارد 
مالي����ة أكبر موجه����ة لمحاربة ظاه����رة القرصنة، 
فقامت بتعزيز قدراتها ف����ي مجال األمن البحري 
بدعم األجهزة األمنية المتخصصة في هذا المجال، 
وتوفير أكب����ر قدر لها من الحاجيات اللوجس����تية 
والتكنولوجي����ات المتط����ورة، الق����ادرة على رصد 
ومتابعة حركة المالحة وتأمين الس����فن، وتحديث 
أس����طولها العس����كري، والتزود بمنظومات الرادار 

المتطورة، ومضاعفة دوريات خفر السواحل. 
وعلى المس����توى الثنائي؛ كان����ت أبرز مظاهر 
التعاون بين الدول: تنظيم الدوريات المشتركة في 
البح����ر على غرار »عملية الرخ����اء« بين دولة بنين 

ونيجيريا في 2011م، وتبادل المعلومات األمنية. 
أما على مس����توى التع����اون اإلقليمي؛ فكانت 
بداياته بمذك����رة التفاهم المتعلقة بإقامة ش����بكة 
متكامل����ة دون إقليمية لخفر الس����واحل في غرب 
ووس����ط إفريقيا، التي اعتُمدت في يوليو 2008م، 
ووّقعتها 15 دولة س����احلية من المنطقة، وإنش����اء 
المركز اإلقليمي لألمن البحري في وسط إفريقيا 

سنة 2009م))). 
وأهم مبادرة؛ جاءت بعد اس����تفحال الظاهرة 
بعق����د مؤتمر قمة خليج غينيا، المعني بالس����المة 
البحرية واألمن البحري، في 24 و25 يونيو 2013م، 
بمدينة ياوندي بالكاميرون، وجمع رؤس����اء الدول 
والحكومات المعنية، واأ�صفر عن جملة من القرارات 

المعنية  المتحدة  ل��اأم��م  التابعة  التقييم  بعثة  تقييم    (((
بالقر�سنة في خليج غينيا، مرجع �سابق، �س6).
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لمواجهة القر�صنة البحرية في الخليج، اأبرزها))): 
1- اعتماد مدونة قواعد السلوك، المتعلقة بمنع 
القرصنة والس����طو المسلح على السفن واألنشطة 
البحرية غير المشروعة في غرب ووسط إفريقيا، 
والتي تحدد اس����تراتيجية األمن البحري اإلقليمي، 

وتمهد الطريق إلبرام صك ملزم قانوناً. 
2- اعتماد إعالن سياس����ي صادر عن رؤساء 
دول وحكومات خليج غينيا بشأن السالمة البحرية 

واألمن البحري.
3- اعتم����اد مذك����رة تفاه����م بي����ن الجماعة 
والجماعة  إفريقي����ا،  االقتصادي����ة لدول وس����ط 
االقتصادية لدول غرب إفريقيا، ولجنة خليج غينيا، 
بشأن الس����المة البحرية واألمن البحري في غرب 

ووسط إفريقيا. 
4- اتخاذ قرار إنش����اء مركز تنس����يق إقليمي 
في الكاميرون، ليتولى مس����ؤولية تنس����يق وتنفيذ 
االستراتيجية اإلقليمية المتعلقة بالسالمة البحرية 

واألمن البحري.
بالنس����بة للقوى الدولية؛ فهي معنية بمكافحة 
القرصنة في منطقة خليج غينيا - نظراً ألهميتها 
االقتصادي����ة- كما س����بقت اإلش����ارة - ويتراوح 
دورها بين الدعم المال����ي لدول المنطقة، والدعم 
اللوجيستي، وأيضاً بالتدريب من خالل المناورات 
المش����تركة الت����ي تجريها مع جي����وش دول غرب 

إفريقيا، حتى القيام بدوريات. 
فقد س����اعدت الوالي����ات المتحدة وفرنس����ا 
والمملك����ة المتحدة وإس����بانيا وألمانيا على تعزيز 
األمن البح����ري اإلقليمي في منطقتَ����ي الجماعة 
االقتصادي����ة ل����دول غ����رب إفريقي����ا والجماعة 
االقتصادية لدول وسط إفريقيا، في إطار مبادرات 
مثل محطة الش����راكة اإلفريقي����ة التابعة للواليات 
المتحدة، والعملية التي نفذتها إس����بانيا في إطار 

)))  القرار )) )))0))، مجل�س الأمن، ))/08/))0). 

الوكال����ة األوروبية إلدارة التع����اون العملياتي على 
الح����دود الخارجية للدول األعض����اء في االتحاد 
األوروب����ي، وصن����دوق التضامن لتوفي����ر التمويل 
للمج����االت ذات األولوية، والذي يضم في عضويته 

فرنسا وبنين وتوغو وغانا))). 
وس����بق أن قدمت الواليات المتحدة منذ عام 
2007م إل����ى 2011م ما يناهز 35 مليون دوالر من 
المس����اعدات للدول اإلقليمية، بغي����ة بناء قدرات 
أمنية وبحرية، بما في ذلك أجهزة رادار س����احلية 
ومعدات وق����وارب والتدريب المرتب����ط بذلك))). 
كما أج����رت الواليات المتحدة األمريكية والبرتغال 
مناورات مشتركة في المنطقة، فيما يقّدم االتحاد 
األوروب����ي دعماً مادياً ل����دول خليج غينيا منذ عام 
2013م، وذل����ك بهدف تأمين المم����رات البحرية 

هناك. 
بدوره����ا؛ تّقدم الق����وات البحري����ة الصينية 
تدريبات عسكرية ودعماً لوجستياً لكّل من نيجيريا 

والكاميرون.
أما تركي����ا، فتقدم الدعم لمن����اورات أطلقتها 
قيادة القوات األمريكي����ة في إفريقيا عام 2017م، 
وش����اركت فيها بلدان غرب إفريقي����ا. وقبل ذلك، 
في عام 2014م، أج����رت مجموعة المهام البحرية 
التركي����ة »بربروس« زي����ارة إلى كّل من الس����نغال 
وغامبيا ونيجيريا وتوغو والكاميرون والغابون، فيما 
قّدمت مس����اعدات إنسانية وتدريبات أمنية في كلٍّ 

من غامبيا ونيجيريا))). 
من جانبها أجرت الس���فن البحرية الفرنس���ية 
خالل زيارتها للمنطقة أنشطة تعليمية وتدريبية، وفي 
أكتوبر 2011م افتتحت سلطات غينيا االستوائية في 
»باتا« مدرسة بحرية إقليمية جديدة بدعم فرنسي. 

)))  ت�طيد ال�سام في غرب اإفريقيا، مرجع �سابق، �س06.
)))  المرجع نف�سه، �س0).

)))  غ�كهان قاواق واآدم اأب� با�سال، مرجع �سابق.
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وتقف فرنسا وراء العديد من المبادرات الرامية 
إلى تعزيز التعاون اإلقليم���ي في خليج غينيا، فقد 
نظم���ت حلقة دراس���ية إقليمية ف���ي كوتونو خالل 
نوفمبر 2011م، لتقيي���م احتياجات الدول األعضاء 
في الجماع���ة االقتصادي���ة لدول غ���رب إفريقيا 
)إيكواس( والجماعة االقتصادية لدول وسط إفريقيا 
)إي���كاس(. وتم تنفيذ توصياته���ا عن طريق برنامج 
قدره 1,6 مليون دوالر إلصالح قطاع األمن البحري 
في توغو وبنين وغانا))). وفي نوفمبر 2018م نظمت 
البحرية الفرنس���ية مناورات »أغرانك أفريك ميمو 
18« البحرية، بمش���اركة تش���كيالت عسكرية من 

خمس عشرة دولة إفريقية))). 
وتحت مظلة األمم المتحدة؛ كان هناك اهتمام 
بمسألة القرصنة في خليج غينيا، التي خصص لها 
مجل���س األمن بعض الجلس���ات، بحثت فيها آليات 
مواجهتها، فف���ي 31 أكتوب���ر 2011م عقد مجلس 
األمن جلس���ة تطرقت للقرصنة ف���ي خليج غينيا، 
حث خالله���ا دول الجماعة االقتصادية لدول غرب 
إفريقيا والجماعة االقتصادية لدول وس���ط إفريقيا 
ولجنة غينيا على وضع اس���تراتيجية شاملة، وذلك 

من خالل عدة �صبل، منها))):
- س���ّن قواني���ن وأنظمة وطنية تج���ّرم أعمال 
القرصنة والسطو المسلح في البحر، إن كانت غير 

موجودة.
- وضع إطار إقليمي لمكافحة القرصنة والسطو 
المس���لح في البحر، يشمل آليات لتبادل المعلومات 

وتنسيق العمليات في المنطقة.
- وضع قوانين وأنظم���ة وطنية وتعزيزها، 
حس���ب االقتضاء، م���ن أجل تنفي���ذ االتفاقات 
الدولي���ة ذات الصلة بس���المة المالحة وأمنها، 

)))  ت�طيد ال�سام في غرب اإفريقيا، مرجع �سابق، �س)).
)))  عبد اهلل م�ل�د، مرجع �سابق.

)))  القرار 8)0) )))0))، مجل�س الأمن، ))/0)/))0). 

وفقاً للقانون الدولي.
- تنظيم دوريات بحري���ة ثنائية أو إقليمية بما 

يتفق وأحكام القانون الدولي ذات الصلة.
- تزوي���د الس���فن بتقنيات وتدابي���ر التجنب 
والته���رب والدف���اع للعمل بها في حال���ة التعرض 
لتهديد باالعتداء أو العتداء عند اإلبحار في المياه 

الواقعة في خليج غينيا.
وفي اإلطار نفس���ه؛ أوفد األمي���ن العام لألمم 
المتح���دة في أكتوبر 2011م بعث���ة للمنطقة أجرت 
تحقيقاً حول القضية، س���لمت نسخة منه لمجلس 
األمن في فبراير 2012م، وبعد سنة ونصف أطلقت 
األمم المتحدة مبادرة إقليمية في قمة ياوندي  يونيو 
2013م، جمعت بلدان الخليج، والجماعة االقتصادية 
ل���دول غ���رب إفريقي���ا ) إيك���واس(، والجماع���ة 
االقتصادية لدول وس���ط إفريقيا )إيكاس( ، ولجنة 
خليج غينيا GGC التي خرجت بالقرارات المشار 

إليها أعاله))). 
مو�جهة  تحديات  �لخام�س:  �لمحور 

�لقر�سنة في خليج غينيا:
أخفقت جّل الجه���ود- على الرغم من تنوعها- 
في وضع حدٍّ لمش���كلة القرصنة في غرب إفريقيا، 
وباعتب���ار الظاهرة عابرًة للحدود، والكثير منها يقع 
في المناطق الحدودية؛ فإّن تحديات احتوائها تكمن 
في تلك الصعوبات التي تمي���ز المعضالت األمنية 
في المناطق الحدودية بشكٍل عام، كاألوضاع السيئة 
لسكانها، وتهميش���هم وإقصائهم، خاصًة في حالة 
التماي���ز اإلثني عن الس���لطة المركزية، وامتدادهم 
إلى الجانب اآلخر من الحدود، والفس���اد، وضعف 
السلطة المركزية في تلك المناطق، وتباين األولويات 

 Thierry Vircoulon and Violette Tournier, Gulf   (((
 of Guinea: A Regional Solution to Piracy?,

https:// :,2014/09/International Crisis Group, 04

www.crisisgroup.org/africa/west-africa/gulf-

guinea-regional-solution-piracy
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السياسية واألمنية بين الدول، وتنافسها، إضافًة إلى 
أدوار القوى الخارجية))).

وباإ�صق���اط هذه التحديات عل���ى مو�صوع الدرا�صة؛ 
يمك���ن ر�صد اأهم تحديات مجابه���ة القر�صنة في خليج 

غينيا فيما ياأتي: 
1- �صع���ف التن�صي���ق الإقليم���ي: تركز الدول على 
محارب���ة القرصنة داخل حدوده���ا فقط، وال تولي 
أولوية كبيرة للجهود الثنائية واإلقليمية، وعليه فإّن 
المبادرات الوطني���ة المعزولة لن تؤدي إال إلى دفع 
القراصنة لنقل عملياتهم اإلجرامية من بلٍد إلى آخر 
مؤقتاً)))، وهذا ما حصل نتيجًة للعمليات التي بادرت 
نيجيريا إلى تنفيذها في إطار مكافحتها للقرصنة، 
فانتقلت المشكلة إلى بلدان أكثر هشاشة مثل بنين 

المجاورة))).
2- �صع���ف المنظوم���ة القانوني���ة: أش���ارت بعثة 
األمم المتحدة في تقريرها س���نة 2012م إلى ندرة 
األط���ر القانونية الملزمة لف���رض االمتثال لقانون 
البحار ومحاكمة الجن���اة، وتعدد وازدواجية الجهود 
نظراً لعدم وجود آلية للتنس���يق))). وال يزال الوضع 
على ما هو عليه، فبحس���ب تقرير لإلنتربول، صدر 
في 2018م، تفتقر العديد من بلدان وس���ط إفريقيا 
المتاخم���ة لخليج غيني���ا إلى األح���كام القانونية 
والقدرات والتش���ريعات الالزمة لمالحقة مرتكبي 
األعم���ال اإلجرامية قضائياً)))، ووفق���اً للتقييمات 
القانونية التي أجراها مكتب األمم المتحدة المعنّي 
بالجريمة والمخدرات في 12 دولة في وسط وغرب 

الم�سكات  وم�اجهة  الإقليمي  التعاون  ب���زي��دي،  يحيى    (((
ق��راءات  مجلة  الإفريقية،  الحدودية  المناطق  في  الأمنية 

اإفريقية، العدد5)، �س0).
)))  ت�طيد ال�سام في غرب اإفريقيا، مرجع �سابق، �س)0.

المعنية  المتحدة  ل��اأم��م  التابعة  التقييم  بعثة  تقييم    (((
بالقر�سنة في خليج غينيا، مرجع �سابق، �س)0.

)))  ت�طيد ال�سام في غرب اإفريقيا، مرجع �سابق، �س07.
)5)  تقييم ا�ستراتيجي لم�سروع ENACT، مرجع �سابق، �س5).

إفريقي���ا بين عاَمي 2014 و2019م، لم يُلِبّ س���وى 
عدٍد قليٍل من ال���دول متطلبات االتفاقية؛ من حيث 

تجريم القرصنة، وإقامة والية قضائية عالمية))).
3- الف�صاد: ويتمثل في تورط بعض المس���ؤولين 
في قضايا فس���اد ذات الصلة بالقرصنة، إذ تورط 
بع���ض المس���ؤولين باألجهزة الحكومي���ة وعناصر 
األجهزة األمنية الفاس���دة في عملية تهريب النفط، 
ولذلك فإنه في الغال���ب األعم من الحاالت يختفي 
الخط الفاصل بين األطراف المتورطة من العناصر 
الحكومي���ة والجماع���ات اإلجرامي���ة)))، فمن غير 
المرجح أّن الوقود المس���روق الذي يظهر من جديد 
الحقاً في الس���وق الس���وداء في الموانئ الرئيسية 
الواقع���ة على طول خليج غينيا يُس���رق ويوزع دون 
تواطئ من المس���ؤولين في الموان���ئ! وقد اعترف 
مس���ؤولون من بنين بأّن الفس���اد في ميناء كوتونو 
أمر مح���رج، وبأّن الهجمات ال يمك���ن أن تقع دون 
تواطؤ رعايا من بنين يعملون على اليابسة))). ويؤكد 
البع���ض أّن لقراصنة البح���ر النيجيريين عالقات 
وروابط منفعية مع بعض المس���ؤولين العس���كريين 
في نيجيريا، حيث ينفذ القراصنة عملياتهم ودورات 
هروبه���م، تحت حراس���ة قطاعات م���ن البحرية 
النيجيري���ة، كما أنهم يهاجمون الس���فن المارة بعد 
الحص���ول على معلومات مدقق���ة عن طاقمها لدى 

البحرية التابعة للقوات البحرية النيجيرية))).
اإفريقي���ا:  4- ت�ص���ارب الم�صال���ح بي���ن دول غ���رب 
أه���م معضلة هي حين تخ���دم القرصنة المصلحة 
االقتصادية إلحدى الدول على حساب دولة أخرى، 
وم���ن ثَم بدالً من محاربة القرصن���ة فإنها تدعمها 

)6)  ن�سرين ال�سباحى، مرجع �سابق.
)7)  �سب�ستيان جاتيم�، مرجع �سابق، �س)8.

المعنية  المتحدة  ل��اأم��م  التابعة  التقييم  بعثة  تقييم    (8(
بالقر�سنة في خليج غينيا، مرجع �سابق، �س05.

)9)  عبد اهلل م�ل�د، مرجع �سابق.
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بشكٍل مباشر أو غير مباشر، حيث تُتهم غانا بالتورط 
في تهريب النفط من نيجيريا؛ فهو يهرب إلى مدينة 
س���التبوند الغانية، ويحصل هن���اك القراصنة على 
ش���هادة تفيد بأنه غاني المنشأ، ويتّم خلطه بالنفط 
الغاني وتصديره للخارج، خاصًة لدول الجوار )توجو 
وساحل العاج وبوركينافاسو())). ومبدئياً فإّن وجود 
سوق سوداء مزدهرة للنفط يغذي عمليات القرصنة، 
وبدون هذا الس���وق الجاهز ل���ن تكون هناك فائدة 

تُذكر من مهاجمة هذه السفن))).
5- التناف����ص بي���ن ال���دول الإفريقي���ة: تتخ���وف 
الدول اإلفريقي���ة من أن تتحول األط���ر اإلقليمية 
للتع���اون في مواجهة القرصنة إل���ى أدوات توظفها 
بعض الدول للهيمنة اإلقليمية، لذلك تتحفظ كثيراً 
من ه���ذا الجانب، هذا التناف���س يعيق ظهور نظام 
لألمن الجماع���ي؛ وتحديداً انعدام الثقة العام تجاه 
الهيمنة اإلقليمية لنيجيري���ا، خاصة في ظل وجود 
بع���ض النزاع���ات الحدودية )غانا/س���احل العاج، 
أنغوال/ جمهورية الكونغ���و الديمقراطية، الجابون/
غينيا االستوائية(، عالوًة على ذلك، يختلف مستوى 
قلق الدولة بما يتناسب مع وتيرة الهجمات داخل أو 
بالقرب من مياهها اإلقليمية ومصالحها االقتصادية 

البحرية))).
6- اأزم���ة الثق���ة: يحتاج تفعيل التنس���يق األمني 
ف���ي مواجهة القرصنة إلى ثقة الحكومات واألجهزة 
األمنية بعضها في البعض اآلخر، لتبادل المعلومات 
التي تس���هل مواجه���ة القرصنة، وه���ذا ما تفتقده 
دول المنطق���ة، وَكش���ف المعلوم���ات ونقلها يكون 
نتيجة تواطؤ الحكومات نفس���ها، كقرار سياسي أو 
بسبب الفساد في األوساط األمنية والبيروقراطية، 

)))  �سب�ستيان جاتيم�، مرجع �سابق، �س)8.
.cit, p.45 .James Bevan, Op  (((

 Thierry Vircoulon and Violette Tournier, , Op.  (((
.Cit

فانعدام الثقة بأمن المعلومات المشتركة والمخاوف 
من تسريبها إلى القراصنة يزيد من الشك في نجاح 

التدابير اإلقليمية))).
7- �صع���ف الق���درات الأمني���ة: نظراً للمش���كالت 
االقتصادية المركبة التي تعاني منها الكثير من دول 
المنطقة، ف���إّن مواردها المالية تبقى في المحصلة 
األخيرة غير ق���ادرة على تغطي���ة حاجيات القوى 
األمني���ة، س���واء المادية أو البش���رية ألداء مهامها 
بالكف���اءة المطلوبة، فمن التحدي���ات كذلك نقص 
الق���درة المالية والتقنية، عل���ى الصعيدين الوطني 
واإلقليم���ي، على الرص���د الفع���ال والدفع بقوات 
لحماية مياهها))). وقد نبهت بعض الدراس���ات إلى 
أن تهري���ب النفط عبر الدول المج���اورة، يتّم نظراً 
لصعوبة ضبط الحدود المش���تركة مع تلك الدول، 

خاصًة بنين وتشاد والكاميرون والنيجر))).
8- اأو�ص���اع �ص���كان المناط���ق ال�صاحلي���ة: الظروف 
المزرية لمجتمعات الس���واحل تحف���ز على امتهان 
القرصنة، فقد انضم العديد من الش���باب العاطلين 
عن العمل لهذه الشبكات والميليشيات العرقية، مما 
جعل قتالهم أكثر صعوب���ة، خاصًة مع نجاحهم في 
إنشاء ما يش���به الحاضنة االجتماعية في المناطق 

التي ينشطون فيها))).
9- التجارة غير ال�صرعية: ال تقتصر الممارسات 
الخارج���ة عن القان���ون على س���كان منطقة غرب 
إفريقيا فقط، فحتى الس���فن التي تمارس أنشطتها 
في هذه المنطق���ة ال تحترم األط���ر القانونية في 
أعماله���ا التجارية، وحين تمارس الس���فن التجارة 
أو النق���ل بطرق غير مش���روعة وتتعرض لعمليات 

)))  لتفا�سيل اأكثر ينظر: مارتن ميرفي، مرجع �سابق، �س9).
)5)  ت�طيد ال�سام في غرب اإفريقيا، مرجع �سابق، �س07.

)6)  �سب�ستيان جاتيم�، مرجع �سابق، �س)8.

)7)  �سب�ستيان جاتيم�، مرجع �سابق، �س)8.
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قرصنة فهي تتحاش���ى اإلبالغ عنه���ا))). وهذا ما 
يغذي أعمال القرصنة ويحثها على االس���تمرارية، 
كما أّن تلك الس���فن تلجأ لرش���وة األجهزة األمنية 
والبيروقراطية، وتس���اهم في استشراء الفساد في 
األوساط الرسمية، والذي له صلة بالقرصنة لتكتمل 

بذلك حلقات الجريمة.
10- اأدوار الق���وى الخارجية: تبذل القوى الدولية 
التي لها مصالح في المنطق���ة بعض الجهود للحّد 
من ظاهرة القرصنة - كما سبق تفصيله - لكن تلك 
القوى تقوم في الوقت نفس���ه بممارسات تتعارض 
مع الحلول الجوهري���ة لمعضلة القرصنة، والكامنة 
في بنية األنظمة اإلفريقية نفسها، وعالقتها بالقوى 
الكبرى، والمس���اومات التي تكون نتيجتها أن تمنح 
النخب الحاكمة مشاريع وتبرم صفقات مع الشركات 
الكبرى؛ تتعارض بنودها مع مصالح الشعوب، والتي 
يترت���ب عليها مش���كالت متعددة، منه���ا القرصنة 

البحرية.
�لخاتمة:

بعد رص���د أهم المحطات الت���ي مّرت بها 
ظاه���رة القرصن���ة البحرية في خلي���ج غينيا، 
وواقعها ف���ي العقد األخير، وانعكاس���اتها على 
منطق���ة غرب إفريقيا، وكذا الجهود التي بذلتها 
دول المنطقة لمحاربتها، والتحديات التي حالت 
دون القض���اء عليها، خل�ص���ت الدرا�ص���ة اإلى جملة 

النتائج الآتية:
بعمليات  المحيط���ة  للتعقيدات  نظ���راً   -1
القرصن���ة، وم���ا تتطلبه من قدرات لوجس���تية 
وتنسيق، سواء في عرض البحر أو على اليابسة، 
ف���إّن هذا يظهر أنها تحت���اج لمجموعات كبيرة 
نس���بياً ومنظمة، ما يؤكد أّن الظاهرة تنحو نحو 
االس���تمرارية والتصاعد أكثر؛ إذا ما استمرت 

استراتيجية مواجهتها على النمط الحالي.

.James Bevan, Op. cit, p.51  (((

2- ت���رى الح���ركات السياس���ية الممثل���ة 
لألقليات أّن الحكومات تقوم بتهميشها انطالقاً 
من خلفيات إثنية، وتمارس القرصنة الس���ترداد 
حقوقها. في المقابل؛ تحاج���ج الحكومات بأّن 
أعم���ال هذه الحركات السياس���ية، التي تزعزع 
االقتصادية،  الحركة  وتعيق  واالس���تقرار  األمن 
تَُحول دون تنفيذ البرامج التنموية الوطنية. هذه 
الحلقة المفرغة من التهم والتهم المضادة تصّب 

في صالح القراصنة.
3- األسباب الحقيقية الستفحال القرصنة، 
وانتقالها من المستوى اإلجرامي العادي الموجود 
ف���ي كل المجتمع���ات إلى الظاه���رة، مرده إلى 
مشكالٍت أعمق، تتصل ببنية األنظمة السياسية 
اإلفريقي���ة وإخفاقاتها في عملي���ة بناء الدولة، 
وه���و ما يتوجب أخذه بعين االعتبار في محاربة 

القرصنة وغيرها من المشكالت األمنية.
4- حالة الفوضى وعدم االس���تقرار تخدم 
النخب الفاس���دة في الس���لطة والمعارضة على 
حدٍّ س���واء، فكالهما يجد في ذلك بيئة مناسبة 
لنهب األموال، واالنخراط في الجريمة المنظمة، 
ومنها القرصنة البحرية. لذلك يتوجب تش���ديد 
العقوبات الدولية على الساس���ة المتورطين في 
ه���ذه القضايا، س���واء من النخ���ب الحاكمة أو 

خارجها.
5- قصور المنظومة القانونية ال ينحصر في 
الدول اإلفريقية فقط، بل يش���مل كذلك الدول 
التي يأخذ القراصنة مواطنيها رهائن، وتُس���لّم 
للقراصنة فديات من أجل إطالق سراحهم، من 
هنا البّد من وضع قوانين دولية تجّرم دفع الفدية 
للقراصنة، مثلما يحدث مع التنظيمات اإلرهابية 
في الس���احل وغيرها، ولكن القوى الكبرى هي 
التي تكس���ر هذه القواعد غالباً، ومن ثَم تساهم 

في تغذية الجريمة �
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مؤشرات االقتصاد اإلفريقي عام ٢٠٢٠.. 
قراءة في التقارير الدولية

د. �أمل خيري �أمين
دكتور�ه �القت�ساد جامعة �لقاهرة

�لق�ارة �ل�س�مر�ء معدل نم�و �س�نوي حقيقي في 
�لنات�ج �لمحل�ي �الإجمال�ي على م�دى �لعقدين 

�ل�سابقين، بن�سبة 4.11% في �لمتو�سط.
وتهيأت للق���ارة اإلفريقية الظروف المواتية 
لتحقي���ق نمو اقتصادي مط���رد حتى نهاية عام 
2019م، مم���ا تصاع���دت مع���ه التوقعات بنمو 
اقتص���ادي يقترب من 4% ع���ام 2020م، إال أّن 

�لكثيرون ب�س�عود �قت�سادي كبير تنباأ 
للق�ارة �الإفريقي�ة، وو�س�ف �لبع�س 
�إمكان�ات �القت�س�اد�ت �الإفريقي�ة �لو�ع�دة باأنها 
»�أُ�س�ود قادمة على �لطريق«)))، وبالفعل، حققت 

https://www.mckinsey.com/featured-insights/   (((
middle-east-and-africa/lions-on-the-move
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جائح���ة كورونا ألقت بظالله���ا على االقتصاد 
اإلفريقي; مثلما كان لها تداعيات على االقتصاد 

العالمي ككل. 
وتُعد المؤش���رات االقتصادي���ة التي تصدر 
عن العديد من الجهات الدولية مقياس���اً فعاالً 
للتعرف على اتجاهات االقتصاد، مما يس���اعد 
الحكوم���ات على اتخ���اذ الخط���وات الالزمة 
لتوفير بيئة استثمارية جاذبة تسهم في تحسين 
مراكزها في المؤش���رات الدولية، كما يساعد 
المس���تثمرين على اتخاذ قراراتهم االستثمارية 

برؤية متبصرة.
تهدف هذه الدراس���ة إلى رصد أهم نتائج 
ال���دول اإلفريقية في المؤش���رات االقتصادية 
عاَم���ي 2019م و2020م, م���ن خ���الل ق���راءة 
تحليلي���ة في بعض التقاري���ر الدولية التي تقّدم 
تصورات حالية ومستقبلية حول مناخ االستثمار، 
وبيئة األعمال المواتي���ة، واإلمكانات المحتملة 
لالس���تفادة من الظروف االقتصادية في تكوين 

رؤية مستقبلية للقارة اإلفريقية. 
تنقسم الدراس���ة إلى خمسة محاور؛ يتناول 
المحور األول أهم مؤشرات التنمية االقتصادية 
للدول اإلفريقي���ة، وينتقل المح���ور الثاني إلى 
قراءة س���ريعة في مؤش���رات س���هولة ممارسة 
األعمال، في حين يسلط المحور الثالث الضوء 
على مؤش���رات القارة في الحرية االقتصادية، 
ويس���تعرض المحور الرابع أه���م النتائج التي 
أحرزتها دول القارة في مؤش���رات التنافس���ية 
العالمية، وتُختَتَم الدراسة باآلفاق المستقبلية.  

موؤ�سر�ت  في  �الإفريقية  �لدول  �أواًل: 
�لتنمية �القت�سادية:

حافظ���ت دول القارة  من���ذ ع���ام 2000م; 
اإلفريقية على معدل نمو س���نوي للناتج المحلي 
اإلجمالي يزيد ع���ن 2.5%، مع تذبذب ملحوظ 
على م���دى هذه الفت���رة؛ إذ بلغ ه���ذا المعدل 

ذروته عام 2012م بنسبة 6.37%، ثم استمر في 
االنخفاض مع تصاعد ثورات الربيع العربي في 
ش���مال إفريقيا ليصل إلى 2.5% عام 2015م، 
بفعل عوامل خارجي���ة مدفوعة بانخفاض النمو 
االقتصادي في الصين، وهي المس���تورد األكبر 
لص���ادرات الدول اإلفريقي���ة؛ حيث أدى تراجع 
واردات الصين إلى تأثيرات سلبية على االقتصاد 

اإلفريقي. 
وما لبث االقتصاد الصيني أن استعاد عافيته 
منذ عام 2016م، مما أدى إلى زيادة الطلب على 
الواردات اإلفريقية، ومع ارتفاع أس���عار الس���لع 
األولية، والس���يما أسعار النفط، وزيادة عائدات 
التصدير في البلدان القائمة على المواد األولية، 
اس���تمر معدل نم���و االقتص���اد اإلفريقي في 

التصاعد ليستقر عند 3.4% عام 2019م.
يبين الشكل رقم )1(: تطور معدل نمو الناتج 
المحلي اإلجمالي الس���نوي للدول اإلفريقية من 

عام 2000م إلى عام 2019م. 

�صكل رقم )1(: تطور متو�صط معدل نمو الناتج 
المحلي الإجمالي للدول الإفريقية )2000-2019م(

الم�صدر: اإعداد الباحثة؛ من بيانات 
البنك الدولي

وكانت تقديرات صندوق النقد الدولي تشير 
إل���ى أّن معدل النمو الس���نوي للنات���ج المحلي 
اإلجمالي ف���ي إفريقي���ا س���يبلغ 3.93% عام 
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2020م، ارتفاع���اً عن 3.4% في عام 2019م)))، 
إال أّن تداعي���ات جائحة كورون���ا خّفضت هذه 
التوقعات كثيراً؛ فأش���ار تقرير آفاق االقتصاد 
العالمي الصادر في أكتوبر 2020م إلى توقعاٍت 
بانخفاض معدل النمو اإلفريقي إلى )-%4.26( 
في ع���ام 2020م، مع تفاؤٍل ح���ذر بارتفاع هذا 

المعدل إلى 4.99% عام 2021م. 
وفي حي���ن كان تأثير الجائح���ة على النمو 
اإلفريقي ف���ي النصف األول م���ن عام 2020م 
أس���وأ بكثير من التوقعات المسبقة؛ فإّن هناك 
توقعات بتعاٍف أسرع في النصف الثاني من عام 
2020م والنصف األول من عام 2021م في حال 
لم تخرج الجائحة عن السيطرة))). وكان صندوق 
النق���د الدولي قد ذكر أّن ال���دول اإلفريقية ال 
تزال تواجه احتياجات تمويلية تبلغ 1.2 تريليون 
دوالر حت���ى عام 2023م، م���ن أجل التعافي من 
التداعيات االقتصادية التي خلفتها الجائحة))). 
التوقع���ات االقتصادي���ة  تقري���ر  ويش���ير 
 African Economic اإلفريقية عام 2020م
)))Outlook إل���ى تعافي إفريقيا من الضغوط 

التضخمية الناتجة عن ارتفاع أسعار النفط منذ 
ع���ام 2016م؛ فانخفض متوس���ط التضخم في 
إفريقيا من 12.6% عام 2017م إلى 10.9% عام 
2018م، ثم إلى 9.2% عام 2019م، وإلى %8.05 
عام 2020م، ومع ذلك فإنه ال يزال مرتفعاً نسبياً 

العالمي،  القت�ساد  اآف��اق  تقرير  الدولي،  النقد  �سندوق     (((
اأكت�بر 9)0).

العالمي،  القت�ساد  اآف��اق  تقرير  الدولي،  النقد  �سندوق     (((
اأكت�بر 0)0).

https://www.imf.org/en/News/   (((
sp100920-opening- /09 /10 /Art ic les/2020

remarks-at-mobilizing-with-africa-ii-high-level-

virtual

https://www.afdb.org/en/documents/african-   (((
economic-outlook-2020

على الرغم من التدابير التي تتخذها الحكومات 
بتعديل أسعار الفائدة، سواًء بخفضها أو رفعها، 
لمواجهة الطلب المحلي. وال يزال نصيب الفرد 
من الناتج المحلي اإلجمالي منخفضاً؛ إذ سجل 
في المتوسط 1,938 دوالر سنوياً لعام 2020م.

العامة  الموازن���ات  متوس���ط عجز  وارتفع 
اإلفريقي���ة من 4% ع���ام 2019م إلى 4.4% عام 
2020م، م���ع توقع���ات بانخف���اض العجز عام 

2021م، ليصل إلى %4.17. 
وال تزال أغلبي���ة ال���دول اإلفريقية تغطي 
العجز المس���تمر بزيادة اإلي���رادات الضريبية 
أو خف���ض اإلنفاق الحكومي، وم���ع ذلك تصل 
نس���بة اإلنفاق الحكومي اإلجمالي إلى %24.01 
م���ن الناتج المحلي اإلجمال���ي عام 2020م، مع 
توقعات بانخفاضه إل���ى 23.26% عام 2021م، 
مقابل إجمالي إي���رادات حكومية 19.38% من 
الناتج المحلي اإلجمالي عام 2020م، مع توقعات 
بانخفاضه إل���ى 18.92% ع���ام 2021م. ويبلغ 
معدل تكوين رأس المال اإلجمالي 23.29% من 
الناتج المحلي اإلجمالي عام 2020م، مع توقعات 

بارتفاعه إلى 23.35% عام 2021م.
وتستمر مستويات الدين العام اإلفريقية في 
االرتفاع؛ إذ بلغ متوس���ط   نسبة الدين الحكومي 
إلى الناتج المحلي اإلجمالي 38.99% عام 2020، 
مع توقعات بانخفاض طفيف عام 2021م، لتصل 
إلى 38.48%. ويُقدر إجمال���ي الدين العام في 

إفريقيا بنحو 696.7 مليار دوالر عام 2020م.
وارتفع متوسط العجز في الميزان التجاري في 
إفريقيا من )-2.8%( عام 2019م، إلى )-%3.69( 
عام 2020م، وتشير التوقعات إلى مزيد من العجز 

مع استمرار تداعيات جائحة كورونا.
وارتفع معدل نمو الواردات الحقيقية بنسبة 
4.38%، مقابل انخف���اض الصادرات الحقيقية 

بنسبة )-3.58%( عام 2020م. 
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ويعرض الشكل رقم )2(: حقائق أساسية عن 
الدول اإلفريقية عام 2020م.

�صكل رقم )2(: اإنفوجراف لأهم البيانات 
الأ�صا�صية للدول الإفريقية

الم�صدر: اإعداد الباحثة؛ ا�صتناداً اإلى قاعدة 
بيانات البنك الدولي

موؤ�سر  في  �الإفريقية  �ل��دول  ثانيًا: 
�سهولة ممار�سة �أن�سطة �الأعمال:

تس���عى الدول إل���ى توفير بيئة اس���تثمارية 
جاذبة لالستثمارات المحلية واألجنبية؛ إذ يعتمد 
المس���تثمر في اتخاذ قراراته االستثمارية على 
مدى ثقته باالقتصاد، ودرجة س���هولة ممارسة 
أنش���طته التي تتيحها قوانين الدولة، باإلضافة 
إلى ما تبذله الدولة من جهد في تحسين المناخ 

االستثماري وإرساء قواعد الشفافية. 
ومنذ عام 2003م؛ ش���رع البنك الدولي في 
إصدار تقرير س���نوي بعنوان »ممارسة أنشطة 
األعمال«، يتيح التقرير أداة قياس لمدى سهولة 
اإلجراءات الحكومية المتعلقة بأنشطة األعمال 
التجارية، بما يقّدم صورة واضحة للمس���تثمرين 
يمكنهم على أساسها اتخاذ قراراتهم االستثمارية.
ويعود أصل تقرير ممارسة أنشطة األعمال 
Doing Business إلى دراس���ٍة ش���ارك في 
إعدادها مجموعة من األكاديميين عام 2002م، 
اشتملت على دراس���ة إجراءات دخول الشركات 
المبتدئة في 85 دول���ة، وتوصلت إلى أّن الدول 
كلم���ا كان���ت حكوماتها ديمقراطي���ة ومحدودة 

التدخل في األنشطة االقتصادية؛ فإّن إجراءات 
بدء أنشطة األعمال تكون أكثر سهولًة وسرعة. 
ومنذ صدور التقرير؛ قّدم عدداً من المؤش���رات 
المتعلق���ة باألنظم���ة التجاري���ة وحماية حقوق 
الملكية في 190 دولة، عب���ر 12 مجاالً لتنظيم 
أنشطة األعمال؛ بغرض تقييم بيئة األعمال في 
كل دول���ة، مما كان له أثر في تحفيز العديد من 
الدول على إجراء إصالحات تس���تهدف تحسين 

ترتيبها في المؤشر. 
الس���ابعة عش���رة في  الطبعة  صدرت 
سلس���لة تقارير ممارسة أنش���طة األعمال 
التقرير 41 مؤشراً  عام 2020م، واستخدم 
فرعي���اً مصنفة ف���ي عش���رة موضوعات 
أساس���ية لتقدير مدى س���هولة ممارس���ة 

أنشطة األعمال هذا العام. 
ويوض���ح الجدول رق���م )1(: المؤش���رات 

المستخدمة في التقرير.

جدول رقم )1(: الموؤ�صرات التي يتاألف منها 
تقرير �صهولة ممار�صة اأن�صطة الأعمال عام 2020م

الم�صدر: اإعداد الباحثة - ا�صتناداً اإلى تقرير 
.Doing Business

ويتراوح مؤش���ر س���هولة ممارس���ة أنشطة 
األعمال م���ن )صفر= أدن���ى أداء( إلى )100= 
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أفضل أداء(، ويتضمن الج���دول رقم )2( نتائج 
الدول اإلفريقية في المؤشر لعام 2020م:

جدول رقم )2(: موؤ�صرات �صهولة ممار�صة اأن�صطة 
الأعمال عام 2020م

الم�صدر: اإعداد الباحثة؛ ا�صتناداً اإلى بيانات 
تقرير Doing Business 2020م.

ويتبين من الجدول ال�صابق: 

اإلفريقية  ال���دول  متوس���ط  انخف���اض 
في الدرجة الكلية لمؤش���ر س���هولة ممارسة 
أنشطة األعمال عن المتوس���ط العالمي؛ إذ 
بلغ متوس���ط الدول اإلفريقية 54.35 نقطة، 
مقابل 63.6 نقطة للمتوس���ط العالمي، وكان 
أداء مجموعة دول شمال إفريقيا أفضل قلياًل 
من مجموع���ة دول إفريقيا جنوب الصحراء، 
وس���جلت المجموعتان 56.7 و52 نقطة على 

التوالي.
واحتلت موريشيوس المرتبة األولى في قيمة 
المؤش���ر الكلية إفريقياً، والمرتب���ة 13 عالمياً 
بحصوله���ا على 81.5 نقط���ة، تليها رواندا في 
المرتب���ة الثانية إفريقياً و38 عالمياً، وس���جلت 

76.5 نقطة.
ويوضح الش���كل رق���م )3(: ترتي���ب الدول 
اإلفريقي���ة العش���ر األوائل في قيمة المؤش���ر 

اإلجمالية: 

�صكل رقم )3(: الدول الإفريقية الع�صر الأولى في 
موؤ�صر �صهولة ممار�صة الأعمال 2020م

الم�صدر: من اإعداد الباحثة؛ ا�صتناداً اإلى تقرير 
Doing Business 2020م.

وجاءت الصومال في ذيل قائمة دول إفريقيا 
والعالم في المؤش���ر باحتالله���ا المركز األخير 
وحصولها على 20 نقط���ة فقط. ونفذت الدول 

اإلفريقية 99 إصالحاً خالل عام 2020م.
ويوضح الش���كل رقم )4(: عدد الدول التي 
نفذت إصالحات في المؤشرات الفرعية لسهولة 

ممارسة األعمال:

�صكل رقم )4(: عدد الدول الإفريقية التي نفذت 
اإ�صالحات في موؤ�صرات �صهولة ممار�صة الأعمال2020م

الم�صدر: اإعداد الباحثة؛ ا�صتناداً اإلى بيانات 
تقرير Doing Business 2020م. 
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وت�صير نتائج التقرير اإلى:
أّن بدء نش���اط تجاري يتطلب في المتوسط 
7.1 إجراءات للرجال و7.3 إجراءات للنس���اء، 
ويحتاج الرجال 20.5 يوماً إلنهاء هذه اإلجراءات 
مقابل 20.6 يوماً للنساء، وتبلغ تكلفة بدء نشاط 
تجاري 33.5% من متوس���ط دخ���ل الفرد، أما 
الحد األدنى لرأس المال المطلوب لبدء نش���اط 
تجاري؛ فإنه يبلغ 8.7% من متوسط دخل الفرد 

]شكل رقم )5([.

�صكل رقم )5(: متطلبات بدء ن�صاط تجاري في 
اإفريقيا عام 2020م

الم�صدر: اإعداد الباحثة؛ ا�صتناداً اإلى بيانات 
تقرير Doing Business 2020م. 

ويو�صح الجدول رقم )3(:
أهم مؤش���رات س���هولة ممارس���ة األعمال 
لل���دول اإلفريقية ع���ام 2020م، التي أظهرتها 
نتائ���ج التقرير، وم���ن أهمها انخف���اض عدد 
البناء  تراخيص  المطلوبة الستخراج  اإلجراءات 
عن المتوس���ط العالمي بفارق شاس���ع؛ إذ تبلغ 
عدد هذه اإلجراءات في إفريقيا في المتوس���ط 
13.9 إجراًء، مقابل 82.59 للمتوسط العالمي، 
وعلى النقيض منذ ذلك؛ فإّن الوقت المس���تغرق 
للحصول على الترخي���ص يتطلب أكثر من 133 
يوماً ف���ي إفريقيا، مقابل 18.5 يوماً فقط على 
المس���توى العالم���ي، وهو ما يش���ير إلى تعقد 
اإلجراءات الروتينية عل���ى الرغم من انخفاض 

عددها. 

ومن حيث التكلف���ة المطلوبة؛ فإنها تبلغ في 
المتوس���ط 7.8% من إجمالي قيمة البناء، وهي 
تكلفة منخفضة جداً مقارنًة بالمتوس���ط العالمي 
البال���غ 90.7%. وحصلت ال���دول اإلفريقية في 
المتوسط على 8.6 نقطات في مؤشر رقابة جودة 

البناء، مقابل 4.7 نقطات للمتوسط العالمي. 
وتصل عدد إجراءات الحصول على الكهرباء 
إلى 4.8 إجراءات في المتوسط، بعدد أيام تزيد 
عن 98 يوماً، ويبلغ متوسط سعر الكهرباء 15.4 

سنتاً أمريكياً لكل كيلوواط في الساعة. 
ومن حي���ث تس���جيل الملكي���ة؛ تبلغ عدد 
اإلجراءات 6.1 إجراءات في المتوس���ط، بعدد 
أي���ام تقترب من 50 يوم���اً، وبتكلفة تبلغ 7% من 

قيمة العقار. 
أما مؤشرات الحصول على االئتمان؛ فتظهر 
أّن مؤشر قوة الحقوق القانونية )الذي يتراوح بين 
الصفر و12(، يبلغ 4.9 نقطات في المتوس���ط 
في إفريقي���ا، في حين يبلغ مؤش���ر مدى عمق 
المعلومات االئتماني���ة )الذي يتراوح بين الصفر 
و8( نحو 3.9 نقطات في المتوسط في إفريقيا.
وس���جلت الدول اإلفريقية في المتوس���ط 
منخفض���ة ف���ي مؤش���رات حماي���ة  نقاط���اً 
المستثمرين األقلية؛ إذ سجلت 5.9 نقطات في 
مؤشر نطاق اإلفصاح )الذي يتراوح بين الصفر 
و10(، وس���جلت 1.9 نقطة في مؤش���ر نطاق 
حقوق المس���اهمين )الذي يت���راوح بين الصفر 
و6(، وحصل���ت عل���ى 19.8 نقطة في مؤش���ر 
نطاق قوة حماية المستثمرين )الذي يتراوح بين 
الصفر و50(، وهو ما يظهر ضعف آليات حماية 

المستثمرين األقلية. 
في المقابل؛ ف���إّن دفع الضرائب يمثل عبئاً 
كبي���راً عل���ى المواطنين؛ فيبلغ إجمالي س���عر 
الضريبة 46.5% من إجمالي الربح، وتبلغ ضريبة 
األرباح 17.9%، وتبل���غ المدفوعات والضرائب 
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المتعلقة بالعمال 15%، إضافة إلى ضرائب أخرى 
تصل إلى 13.6%. وال تزال التجارة عبر الحدود 
تواجه صعوبات بيروقراطية مادية؛ فتبلغ تكلفة 
االستيراد 949.4 دوالراً، وتبلغ تكلفة التصدير 

739.1 دوالراً. 
ومن حيث الوقت الالزم لالس���تيراد؛ فإنه يصل 
إلى 218.4 ساعة، مقابل 159.8 ساعة للتصدير. 
وترتفع تكلفة إنفاذ العق���ود لتصل إلى 39.9% من 
قيمة المطالبة، وتستغرق إجراءات إنفاذ العقود نحو 
658.1 يوماً. كما تبلغ تكلفة تسوية حاالت اإلعسار 
16.8% من قيمة الممتلكات، وتس���تغرق 2.2 سنة، 

ويبلغ معدل االسترداد 21.9 سنتاً لكل دوالر.

جدول رقم )3(: اأهم موؤ�صرات �صهولة ممار�صة 
الأعمال في اإفريقيا عام 2020م

الم�صدر: اإعداد الباحثة؛ ا�صتناداً اإلى بيانات 
2020م.   Doing Business تقرير

ويو�صح ال�صكل رقم )6(: 
مقارن���ة نتائج إفريقيا في مؤش���ر س���هولة 
األعمال بين عامي 2019م و2020م؛ ويتبين منه 
تحسن األداء العام للدول اإلفريقية بنحو 1.59 
نقطة؛ إذ ارتفع متوس���ط نقاط الدول اإلفريقية 
م���ن 52.76 نقطة عام 2019م إلى 54.35 عام 
2020م، وف���ي حين ارتفعت نتائج مجموعة دول 
ش���مال إفريقيا بنحو 0.95 نقط���ة فقط؛ فإّن 
مجموع���ة دول إفريقيا جنوب الصحراء تقدمت 

بنحو 2.23 نقطة عن عام 2019م. 

�صكل رقم )6(: مقارنة اأداء اإفريقيا في موؤ�صر 
�صهولة الأعمال )2019–2020م(

الم�صدر: اإعداد الباحثة؛ ا�صتناداً اإلى تقرير 
2020م.  Doing Business

موؤ�سر  في  �الإفريقية  �ل��دول  ثالثًا: 
�لحرية �القت�سادية:

تمتد الكتاب����ات عن الحري����ة االقتصادية 
بجذوره����ا إلى إس����هامات علماء المس����لمين 
األوائل، مثل محمد بن الحسن الشيباني، وابن 
تيمية، واب����ن القيم، ويحيى بن يعمر، وغيرهم، 
وانتق����ل المفهوم فيما بعد إل����ى االقتصاديين 

الغربيين))).
فريدم���ان  ميلت���ون  االقتص���ادي  وكان 
)1912-2006م(، الحائ���ز عل���ى جائزة نوبل 
في االقتصاد، أول من أشار إلى أهمية إيجاد 
طريقة لقياس ومراقب���ة الحرية االقتصادية 
على المس���توى العالمي، ومن���ذ ذلك الحين 
نش���ط العديد من الجامعات والمؤسس���ات 
البحثية في محاوالت لوضع مؤشرات لقياس 

الحرية االقتصادية))). 

القت�ساد  ت��اري��خ  ف��ي  مقدمة  العمر،  ع��ب��داهلل  ف����ؤاد  د.     (((
الإ�سامي وتط�ره، البنك الإ�سامي للتنمية، جدة، )00).

 Ryan Olson, Using the Index of Economic   (((
 Freedom: A Practical Guide. & The Heritage

Foundation, https://www.heritage.org/

international-economies/report/using-the-index-

economic-freedom-practical-guide
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وفي عام 1973م؛ أنش���ئ معه���د التراث 
مؤسس���ة  وهو   ،Heritage Foundation
بحثية أمريكي���ة، وتبّنى المعه���د العمل على 
للحري���ة االقتصادية، وأثمرت  إعداد مقياس 
جهوده ع���ن إص���دار تقرير مؤش���ر الحرية 
االقتصادي���ة العالمي منذ عام 1995م. وصدر 
في عام 2020 اإلصدار الس���ادس والعشرون 
الذي يغط���ي 12 نوعاً من الحرية االقتصادية 

في 186 دولة. 
االقتصادية  الحري���ة  التقري���ر  ويُع���رِّف 
بأنها: حق أساس���ي لكل إنس���ان في التحكم 
في عمله وممتلكات���ه، وأنه في المجتمع الحر 
يتمتع األفراد بحرية العمل واإلنتاج  اقتصادياً 
واالس���تهالك واالس���تثمار، كما تتوافر حرية 
انتقال العمالة ورؤوس األموال والس���لع، أي ال 
توجد أي قيود على الحريات بما يتجاوز الحّد 
الض���روري لحماية الحرية نفس���ها والحفاظ 

عليها. 
 Index ويتكون مؤش���ر الحرية االقتصادية
of Economic Freedom م���ن أربعة أبعاد 
أساسية، وهي: )سيادة القانون، وحجم الحكومة، 
والكف���اءة التنظيمي���ة، واألس���واق المفتوحة(، 
وبدورها، تضم هذه األبع���اد 12 عاماًل فرعياً، 
يتّم تصني���ف كل واحد من ه���ذه العوامل على 
مقياس يتراوح من )الصفر إلى 100(، وللحصول 
على الدرجة اإلجمالية ألي بلد يجري حس���اب 
متوس���ط هذه الحري���ات االقتصادي���ة االثنتي 
عشرة، مع إعطاء وزن متساٍو لكلٍّ منها))) ]شكل 

رقم )7([.
 

 Terry Miller, Anthony B. Kim, and James M.   (((
 Roberts, 2020 Index of Economic Freedom

 (Washington: The Heritage Foundation, 2020(,

 .http://www.heritage.org/index

�صكل رقم )7(: اأبعاد موؤ�صر الحرية القت�صادية

الم�صدر: اإعداد الباحثة؛ ا�صتناداً اإلى تقرير 
الحرية القت�صادية 2020م.

وتتوزع فئات المؤشر إلى خمسة تصنيفات، 
لكل منها لون مختلف وفقاً للدرجات التي تحصل 
عليها الدولة، وه���ي: حرة )100-80(، حرة في 
الغالب )79.9-70(، حرة نسبياً )أو حرة بشكل 
معت���دل( )69.9-60(، غي���ر حرة ف���ي الغالب 

)59.9-50 (، مغلقة أو مكبوتة )49–صفر(.
ويوضح الش���كل رق���م )8(: توزي���ع الدول 

اإلفريقية وفقاً لفئات المؤشر:

�صكل رقم )8(: توزيع الدول الإفريقية وفقاً 
لفئات موؤ�صر الحرية القت�صادية

الم�صدر: اإعداد الباحثة؛ ا�صتناداً اإلى تقرير 
الحرية القت�صادية 2020م.

ويتبين من ال�صكل ال�صابق: 
أن����ه ال توج����د دول إفريقي����ة مصنفة في 
فئ����ة الدول الحرة، في حي����ن أّن دولتين فقط 
تصنفان في فئة الدول الحرة في الغالب، وهما 
موريش����يوس ورواندا، وتقع سبع دول في فئة 
الدول الحرة نسبياً، أما غالبية الدول اإلفريقية 
وعددها 32 دول����ة فتُعد من الدول غير الحرة 
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في الغالب، وهناك عشر دول تُصنف على أنها 
دول مكبوتة الحري����ة االقتصادية، في حين لم 
تتوافر بيانات في المؤشر عن كلٍّ من الصومال 

وليبيا. 
وتش���ير نتائج المؤش���ر لعام 2020م إلى أّن 
متوس���ط نقاط الدول اإلفريقي���ة مجتمعة في 
قيمة المؤش���ر الكلية بلغ���ت 53 نقطة، وهو ما 
يقل عن المتوس���ط العالمي البالغ 59.6 نقطة، 
إال أّن المفارقة التي س���جلتها النتائج كانت في 
الفارق الكبي���ر بين دول ش���مال إفريقيا ودول 
جنوب الصحراء؛ إذ س���جل متوسط دول جنوب 
الصحراء 54 نقطة، مقابل 44 نقطة فقط لدول 

شمال إفريقيا.
وتصدرت موريش���يوس دول القارة في قيمة 
المؤش���ر اإلجمالي؛ بحصولها على 74.9 نقطة 
لتحتل المركز األول إفريقياً والحادي والعشرين 
عالمياً، تليها في المركز الثاني رواندا بحصولها 
عل���ى 70.9 نقط���ة واحتاللها المرك���ز الثالث 

والثالثين عالمياً، ثم بوتسوانا )69.6( نقطة.
ويوضح الش���كل رقم )9(: الدول اإلفريقية 
العشر األوائل في قيمة مؤشر الحرية االقتصادية 

اإلجمالي لعام 2020م: 

�صكل رقم )9(: الدول الإفريقية الع�صر الأوائل 
في موؤ�صر الحرية القت�صادية 2020م

الم�صدر: اإعداد الباحثة؛ ا�صتناداً اإلى تقرير 
الحرية القت�صادية 2020م.

وم���ن المالحظ أّن دولة واح���دة من الدول 
العش���ر األوائل تنتمي إلى مجموعة دول شمال 
إفريقيا، وهي المغ���رب، بحصولها على 63.3 
نقطة، في حين تنتم���ي باقي الدول األوائل إلى 
مجموع���ة دول جنوب الصحراء. وجاءت إريتريا 
في ذيل الدول اإلفريقية في المؤشر، بحصولها 
عل���ى 38.5 نقطة فقط لتحت���ل المركز الثالث 
والخمس���ين على المستوى اإلفريقي و177 على 

المستوى العالمي. 
وفيما يتعل���ق بالمؤش���رات الفرعية؛ يمكن 

تلخيصها في الجدول رقم )4(: 

جدول رقم )4(: نتائج الدول الإفريقية في 
موؤ�صرات الحرية القت�صادية عام 2020م مقارنة 

بالمتو�صط العالمي
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الكفاءة 
التنظيمية

حرية 
ممار�سة 
الأعمال

5(.86(.8(5(.86(.9

58.7).)5)7.7)7.)5حرية العمل

الحرية 
8.)07.)7).668.)7النقدية

الأ�س�اق 
المفت�حة

حرية 
).)7).)86).656.)6التجارة

حرية 
50.556.6))9.6)ال�ستثمار

الحرية 
7.6)8.8)6)8.5)المالية

الم�صدر: اإعداد الباحثة؛ ا�صتناداً اإلى تقرير 
الحرية القت�صادية 2020م.

وبتتبع نتائج ال���دول اإلفريقية خالل ثالثة 
أعوام )من عام 2018 إل���ى عام 2020م(؛ نجد 
تذبذباً طفيفاً؛ فارتفع���ت النقاط التي أحرزتها 
دول القارة م���ن 53.99 نقطة عام 2018م إلى 
54.19 نقطة ع���ام 2019م، لتعاود االنخفاض 

إلى 53 نقطة فقط عام 2020م. 
وفي حين اس���تمرت نتائ���ج مجموعة دول 
جنوب الصحراء ثابتة إلى حدٍّ ما، وتتراوح حول 
54 نقطة ف���ي األعوام الثالثة، ف���إّن مجموعة 
دول ش���مال إفريقيا بعد أن ارتفعت نقاطها، من 
53.78 نقطة عام 2018م إلى 54.25 نقطة عام 
2019م، عادت للتراجع بنحو عشر نقاط إلى 44 
نقطة عام 2020م، وهو ما يش���ير إلى استمرار 
هذه الدول ف���ي تراجع الحري���ات االقتصادية 

]الشكل رقم )10([.

�صكل رقم )10(: مقارنة اأداء اإفريقيا في موؤ�صر 
الحرية القت�صادية )2018-2020م(

الم�صدر: اإعداد الباحثة؛ ا�صتناداً اإلى تقرير 
الحرية القت�صادية 2020م.

موؤ�سر  في  �الإفريقية  �ل��دول  ر�بعًا: 
�لتناف�سية �لعالمية:

يص���در تقرير التنافس���ية العالمي س���نوياً 
 World ع���ن المنت���دى االقتصادي العالم���ي
Economic Forum منذ عام 1979م، لتقييم 
مدى قدرة الدول على االس���تفادة من مصادرها 
المتاحة، ومن ثَم تحقي���ق االزدهار االقتصادي 

وتوفير الرفاهية للمواطنين. 
وتق���وم منهجية التقرير عل���ى دمج جوانب 
االقتص���اد الكل���ي والجزئي في معي���ار واحد 
لتصنيف الدول. ويوفر مؤشر التنافسية العالمية 
خريط���ة مفصل���ة ألصحاب المصلحة تش���مل 
العوامل والس���مات التي تدفع اإلنتاجية والنمو 
والتنمية البش���رية، كما يقّدم إرشادات لتحقيق 
النمو عل���ى الم���دى الطويل، وتس���اعد نتائج 
التقرير في تحديد خيارات السياس���ة، وتشكيل 
التقدم  ومراقبة  اقتصادية شاملة  استراتيجيات 

بمرور الوقت. 
وف���ي ع���ام 2018م طرح اإلص���دار الرابع 
من المؤش���ر، الذي تضمن تحديث���اً للمنهجية 

.)GCI4.0( المستخدمة أُطلق عليه
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ويح���دد التقرير تعريف القدرة التنافس���ية 
بأنها: س���مات وخصائص االقتصاد التي تسمح 

باستخدام أكثر كفاءة لعوامل اإلنتاج. 
ويتكون المؤش���ر من أربعة محاور رئيس���ة، 
تش���مل 12 ركيزة، تمث���ل محركات أساس���ية 
لإلنتاجية، وتولي أهمية كبيرة للعوامل المقترنة 
بالث���ورة الصناعية الرابعة ]ش���كل رقم )11([. 
ويتم حساب المؤشر المركب للتنافسية العالمية 
بتجميع 103 مؤش���ر فرع���ي موزعين على 12 
ركيزة، ويحس���ب متوس���ط درج���ات كل ركيزة، 
وتكون النتيجة اإلجمالية للمؤش���ر قيمة مجموع 
متوس���طات هذه الركائز، وتحصل الدولة على 
ع���دد نقاط تت���راوح بين الصف���ر و100، حيث 
تس���تهدف جميع الدول االقت���راب من الحدود 

القصوى لكل مكون فرعي. 
وتعتمد المؤش���رات الفرعي���ة على بيانات 
إحصائية من الدول والمنظمات الدولية بنس���بة 
70% من وزن المؤش���رات، ونتائج استطالع رأي 
ألكث���ر من 15,000 من رجال األعمال، بنس���بة 

30% من وزن المؤشرات. 
ويغط���ي التقرير الصادر ع���ام 2019م رؤى 
حول اآلفاق االقتصادية ل�141 دولة، تمثل %99 

من الناتج المحلي اإلجمالي العالمي. 

�صكل رقم )11(: اإطار موؤ�صر التناف�صية العالمية 4.0

الم�صدر: تقرير التناف�صية العالمية 2019م.

وتظهر نتائج تقرير عام 2019م:
أّن دول إفريقيا من أقل المناطق تنافس���ية 
بشكٍل عام؛ إذ حصلت 25 دولة، من إجمالي 34 
دولة إفريقية مشمولة بالتقرير، على نقاط أقل 
من 50 نقطة. وتصدرت موريشيوس دول القارة 
بحصولها على 64.3 نقطة، واحتلت المرتبة 52 
عالمياً، تليها جن���وب إفريقيا التي حصلت على 
62.4 نقط���ة وجاءت في المرتبة 60 عالمياً، ثم 
المغ���رب بحصولها على 60 نقط���ة، واحتاللها 
المرتبة 75 عل���ى المس���توى العالمي، وجاءت 
تشاد في المرتبة األخيرة على المستوى العالمي 

بحصولها على 35.08 نقطة. 
ويوضح الش���كل رقم )12(: الدول اإلفريقية 
العشر األوائل في مؤشر التنافسية العالمية لعام 

2019م: 

�صكل رقم )12(: الدول الإفريقية الع�صر الأولى 
في موؤ�صر التناف�صية العالمية عام 2019م

الم�صدر: اإعداد الباحثة؛ ا�صتناداً اإلى تقرير 
التناف�صية العالمية 2019م.

ويعرض الش���كل رقم )13(: نتيجة المؤشر 
اإلجمالية، إضافًة إلى المحاور األربعة الرئيسة 
له على مس���توى الدول اإلفريقية التي يش���ملها 
التقرير، مع مقارنتها بالمتوس���ط العالمي، كما 
يعرض مقارنة نتائج مجموعة دول شمال إفريقيا 

ومجموعة دول إفريقيا جنوب الصحراء.
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�صكل رقم )13(: موؤ�صرات التناف�صية العالمية 2019م 

الم�صدر: اإعداد الباحثة؛ ا�صتناداً اإلى تقرير 
التناف�صية العالمية 2019م.

يت�صح من ال�صكل ال�صابق:
أّن متوسط مؤشر التنافسية العالمية للدول 
اإلفريقية المشمولة بالتقرير يبلغ 48.01 نقطة، 
بما يقل عن المتوس���ط العالمي البالغ 60.64 
نقطة، وهو ما يش���ير إلى ضعف تنافسية الدول 
اإلفريقية، إال أّن هن���اك تفاوتاً بين مجموعتَي 
دول ش���مال إفريقيا وجنوبها؛ فبلغ متوسط دول 
الش���مال 56.8 نقط���ة، مقاب���ل 47.25 نقطة 

لمجموعة دول جنوب الصحراء. 
لموؤ�ص���ر  الأ�صا�صي���ة  للمح���اور  وبالن�صب���ة 

التناف�صية؛ فكانت نتائجها على النحو الآتي:
متوس���ط  كان  )البيئ���ة(:  الأول  المح���ور   -1
ال���دول اإلفريقية 49.66 نقطة، بفارق كبير عن 
المتوس���ط العالمي البالغ 63.97 نقطة، ويبلغ 
متوس���ط دول ش���مال إفريقيا 59 نقطة مقابل 
48.9 نقط���ة لدول جنوب الصح���راء. وهو ما 
يش���ير إلى ضعف البيئة التمكيني���ة لإلنتاجية 
والنمو االقتصادي بما يشمل ضعف المؤسسات 
والبنية التحتية وتكنولوجيا االتصال واس���تقرار 

االقتصاد الكلي.
2- المح���ور الثان���ي )راأ����ص الم���ال الب�ص���ري(: بلغ 
متوسط الدول اإلفريقية 48.86 نقطة، وهو ما يقل 
عن المتوسط العالمي البالغ 68.33 نقطة، في حين 

يبلغ متوس���ط مجموعة دول شمال إفريقيا 65.87 
نقطة مقابل 47.55 نقطة لدول جنوب الصحراء.

3- المح���ور الثالث )الأ�صواق(: بلغ متوس���ط 
دول إفريقيا 49.48 نقطة، أي أقل من المتوسط 
العالمي البالغ 58.05 نقطة، وكان متوسط دول 
ش���مال إفريقيا 55.18 نقط���ة مقابل 48.76 

نقطة لدول جنوب الصحراء.
4- المح���ور الرابع )النظ���ام البيئي لالبتكار(: 
كان متوسط دول إفريقيا 40.91 نقطة بما يقل 
عن المتوس���ط العالمي البال���غ 51.47 نقطة، 
بفارق بين دول الشمال والجنوب؛ إذ بلغ متوسط 
دول شمال إفريقيا 46.6 نقطة، مقابل 40.62 

نقطة لدول جنوب الصحراء. 
وبصف���ة عامة؛ فإّن متوس���ط دول إفريقيا في 
محاور المؤشر تنخفض كثيراً عن المتوسط العالمي، 
كما يتضح الفارق الكبير بين مجموعة دول الش���مال 

اإلفريقي وجنوب الصحراء في جميع المحاور.
ويوضح الش���كل رق���م )14(: النقاط التي 
حصل���ت عليها إفريقي���ا في الركائ���ز المكونة 
لمؤشر التنافس���ية العالمية لعام 2019 مقارنة 

بالمتوسط العالمي: 

 �صكل رقم )14(: نتائج اإفريقيا في ركائز موؤ�صر التناف�صية 
العالمية مقارنة بالمتو�صط العالمي عام 2019م

الم�صدر: اإعداد الباحثة؛ ا�صتناداً اإلى تقرير 
التناف�صية العالمية 2019م.



64

قراءات
تنموية

  ال�شنة ال�شابعة ع�شرة   -   العدد ) 47 (  يناير 2021 م  -  جمادى الأولى 1442هـ

ويتبين من ال�صكل ال�صابق:
أّن ال���دول اإلفريقية ف���ي العموم في وضع 
تنافس���ي يتسم بالضعف على مس���توى الركائز 
االثنتي عش���رة وينخفض كثيراً عن المتوس���ط 
العالمي. وحققت الدول اإلفريقية أعلى النتائج 
بين هذه الركائز في الركيزة الرابعة )اس���تقرار 
االقتصاد الكلي(، بحصولها على 68.95 نقطة، 
في حين حققت أقل النتائج في الركيزة األخيرة، 
وهي القدرة على االبتكار التي تقيس مدى تقّدم 
الدولة في البحث والتطوير واالختراعات، وكان 
متوس���ط الدول اإلفريقية 29.67 نقطة فقط، 
وهي بذلك من أقل المناطق قدرة على االبتكار. 
ويبي���ن الجدول رق���م )5(: بيان���ات الدول 
اإلفريقية في أهم المؤش���رات اإلحصائية التي 
يستند إليها مؤشر التنافسية العالمية في حسابه.

جدول رقم )5(: بيانات الدول الإفريقية في اأهم 
الموؤ�صرات الإح�صائية لموؤ�صر التناف�صية العالمية 2019م

مت��سط الدول الم�ؤ�سراتالركائز
الإفريقية

)75.5 لكل معدل جرائم القتلالم�ؤ�س�سات
00000) ن�سمة.

البنية التحتية

8.56 كم/ 000) كم).كثافة ال�سكك الحديدية

)55.0٪ من ال�سكان.و�س�ل الكهرباء

)).86٪ من الناتج.ج�دة التزود بالكهرباء

التعر�س لمياه ال�سرب غير 
الماأم�نة

)7.))٪ من 
ال�سكان.

تبني تكن�ل�جيا 
المعل�مات 
والت�سالت

)77.8 لكل 00) ا�ستراكات الهاتف المتنقل
ن�سمة.

ا�ستراكات الإنترنت ذات 
النطاق العري�س الثابت

)9.) لكل 00) 
ن�سمة.

0.00 لكل 00) ا�ستراكات الألياف ال�س�ئية
ن�سمة.

)).))٪ من م�ستخدمي الإنترنت
ال�سكان.

ا�ستقرار 
88.)9٪.الت�سخمالقت�ساد الكلي

99.)5 �سن�ات.مت��سط   العمر المت�قع ال�سحة

ن�سبة التاميذ اإلى المعلمين المهارات
5.55) ن�سبة.في التعليم البتدائي

57.))٪.التعريفات التجارية�س�ق المنتجات

�س�ق العمل
ن�سبة العامات باأجر وراتب 

5).))٪.اإلى العمال الذك�ر

88.78٪.معدل �سريبة العمل

النظام المالي

الئتمان المحلي للقطاع 
الخا�س

0.99)٪ من الناتج 
المحلي الإجمالي.

8).5)٪ من اإجمالي القيمة ال�س�قية
الناتج المحلي.

0).5)٪ من الناتج ق�سط تاأمين
المحلي الإجمالي.

)).78٪ من القرو�س المتعثرة
اإجمالي القرو�س.

5).99٪.فج�ة ائتمانية

ن�سبة راأ�س المال التنظيمي 
للبن�ك

6).96٪ من 
الأ�س�ل المرجحة 

بالمخاطر.

ديناميكية 
الأعمال

تكلفة بدء عمل تجاري
)).)8٪ من ن�سيب 

الفرد من الدخل 
الق�مي الإجمالي.

ال�قت الازم لبدء عمل 
)78.8 اأيام.تجاري

)9.0) �سنتًا معدل ا�سترداد الإع�سار
للدولر.

القدرة على 
البتكار

)).) لكل ملي�ن الختراعات الدولية
ن�سمة.

8).) لكل ملي�ن ن�سمة.طلبات براءات الختراع

95.))٪ من اإجمالي نفقات البحث والتط�ير
الناتج المحلي.

70.)) لكل ملي�ن تطبيقات العامات التجارية
ن�سمة.

الم�صدر: اإعداد الباحثة؛ ا�صتناداً اإلى تقرير 
التناف�صية العالمية 2019م.
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وبنظرة مقارنة على أداء الدول اإلفريقية في 
مؤش���ر التنافسية العالمية، خالل عاَمي 2018م 
و2019م، نجد أّن القارة اإلفريقية تقدمت بثالث 
نقاط في المتوس���ط في عام 2019م عن العام 
السابق له. وفي حين هناك تحسن بنحو 4 نقاط 
لدول ش���مال إفريقيا، ف���إّن دول إفريقيا جنوب 
الصحراء لم تشهد إال تحسناً طفيفاً بنحو نقطة 

واحدة ]الشكل رقم )15([. 

�صكل رقم )15(: مقارنة اأداء اإفريقيا في موؤ�صر 
التناف�صية )2018-2019م(

الم�صدر: اإعداد الباحثة؛ ا�صتناداً اإلى تقرير 
التناف�صية العالمية 2019م.

خام�سًا: �آفاق م�ستقبلية:
كان عام 2020م عاماً ش���ديد الصعوبة على 
االقتصاد العالمي، وعلى الدول اإلفريقية بصفة 
خاصة، نتيجة لما خلفته جائحة كورونا من آثار 
سلبية على األداء االقتصادي لدول القارة. ومع 
التوقعات بتحس���ن األداء في النصف األول من 
ع���ام 2021م؛ فإّن هناك الكثي���ر من التحديات 
التي تواجهها القارة الس���مراء، وتستلزم اتخاذ 

العديد من التدابير.
وتش���ير التقاري���ر الدولية إل���ى أّن الدول 
اإلفريقية ال تزال تس���جل أدن���ى أداء في كثير 
من المؤش���رات االقتصادية الت���ي تقيس درجة 
الثقة في االقتصاد، ومدى توفير البيئة الجاذبة 

لالس���تثمارات الوطنية واألجنبية؛ فقد كان أداء 
المتوس���طات  عن  اإلفريقي���ة منخفضاً  القارة 
العالمية في كل من مؤش���رات س���هولة أنشطة 
األعم���ال، ومؤش���رات الحري���ة االقتصادي���ة، 
ومؤشرات التنافس���ية العالمية. وفي حين شهد 
أداء دول القارة عام 2020م تحس���ناً طفيفاً عن 
األعوام الس���ابقة في مؤش���رات سهولة أنشطة 
األعمال والتنافس���ية العالمية، فإّن مؤش���رات 
الحرية االقتصادية شهدت تراجعاً أسهمت فيه 

مجموعة دول شمال القارة بالنصيب األكبر.
تجربة جديرة بالمالحظة:

ر موريشيوس دول  مما تجدر مالحظته تصدُّ
القارة في هذه المؤشرات جميعاً، وتقّدم تجربة 
موريشيوس نموذجاً يُحتذى به بما يشبه معجزة 
اقتصادي���ة؛ فمجموعة ُجزر موريش���يوس التي 
تقع في المحيط الهندي، وال تتعدى مس���احتها 
2.500 كيلو متر مربع، وال يزيد عدد س���كانها 
عن 1.3 مليون نسمة، ش���هد اقتصادها تحوالً 
ملحوظاً، من اقتصاد منخفض الدخل قائم على 
زراعة قصب الس���كر فقط؛ إل���ى دولة متنوعة 
تنتمي إلى الشريحة العليا من البلدان متوسطة 
الدخل، ونجحت في جذب اس���تثمارات أجنبية 
كبيرة، وتُع���د من أعلى البل���دان اإلفريقية في 
نصيب الفرد من الناتج المحلي اإلجمالي الذي 

يصل إلى 23.699 دوالر. 
ويبلغ إجمالي النات���ج المحلي )تعادل القوة 
الشرائية( 30 مليار دوالر، بمعدل نمو سنوي يبلغ 
3.8%. وتس���عى الدولة إلى القيام بالعديد من 
اإلصالحات االقتصادية لتصبح بوابة لالستثمار 
بين القارة اإلفريقية وجارتها اآلسيوية. وتتدفق 
إلى موريش���يوس اس���تثمارات أجنبية مباشرة 
بقيم���ة 371.5 مليون دوالر س���نوياً، وال يزيد 
معدل التضخم ع���ن 3.2%، ومعدل البطالة عن 

.%6.9
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ولدى موريش���يوس واحدة م���ن أكثر بيئات 
العمل كفاءة وش���فافية وحري���ة اقتصادية في 
المنطقة، وتتمتع بمكانة جيدة من حيث الجودة 
المؤسسية المرتبطة بمعايير أمان عالية نسبياً، 
ورأس م���ال اجتماعي متط���ور، وحوكمة قوية 
للش���ركات، والتزام قوي نس���بياً باالس���تدامة، 
كم���ا طورت من بنيتها التحتي���ة ومن تكنولوجيا 
المعلومات واالتصاالت، وه���ي واحدة من أكثر 
البلدان انفتاحاً في العالم، وهي شروط أساسية 

توفر بيئة جيدة للقيام بأعمال تجارية.
وباإلضافة إلى استلهام تجربة موريشيوس؛ 
فإّن الدول اإلفريقية أمامها العديد من الفرص 
التي تمكنها من تحسين بيئة األعمال واالستثمار 
وتعظيم االستفادة من مواردها المتاحة، ويمكن 

اإيجاز بع�صها فيما ياأتي:
لالقت�ص���اد  الرقم���ي  التح���ول  ت�صري���ع   -

الإفريقي:
أظه���رت جائح���ة كورونا أهمي���ة التحول 
الرقمي لالقتص���اد ودور التقنيات الرقمية في 
التصدي لآلثار االقتصادية للوباء؛ فسياس���ات 
اإلغ���الق الكلي والجزئي التي اتبعتها الدول نتج 
عنها توقف العديد من األنشطة االقتصادية، إال 
أّن الدول التي لديها اعتماد كبير على االقتصاد 
الرقمي نجحت ف���ي تحجيم هذه اآلثار إلى حدٍّ 
بعيد، من خالل االستفادة من التقنيات الرقمية 
ف���ي تقديم الخدم���ات الحكومي���ة، والخدمات 
المالية الرقمي���ة، والتجارة اإللكترونية، والتعليم 
اإللكتروني، وخدم���ات توصيل األغذية واألدوية 

والمساعدات، وغير ذلك من الخدمات. 
ويُقصد ب»التحول الرقمي«: توجه القطاعات 
الحكومية أو الش���ركات إلى نموذج عمل يعتمد 
على التوس���ع في تطبي���ق التقنيات الرقمية في 

تقديم الخدمات.
ومن ثَ���م؛ ف���إّن »االقتص���اد الرقمي«: هو 

االقتص���اد الذي يعتمد بش���كٍل أساس���ي على 
التقنيات الرقمية.

وتش���ير الدراس���ات إلى أّن ثم���ار التحول 
الرقمي التي يمك���ن للدول أن تجنيها ال تقتصر 
على اآلثار االقتصادي���ة، مثل الزيادة في الناتج 
المحل���ي، وإيج���اد فرص العم���ل واالبتكار، بل 
هن���اك تأثيرات اجتماعية، مث���ل: جودة الحياة 
وتحسين الخدمات التعليمية والصحية، وغيرها 
م���ن الخدمات، إضاف���ًة إلى تعزيز الش���فافية 
والمس���اءلة، وكل هذه العوامل تسهم في تهيئة 

البيئة الجاذبة لالستثمار.
ووفقاً الستراتيجية التحول الرقمي إلفريقيا؛ 
فإنها تس���تهدف بناء س���وق رقمية موحدة في 
إفريقي���ا بحلول ع���ام 2030م، وهو هدف بعيد 
المنال إذا لم تتضافر جهود الدول اإلفريقية معاً 
في هذا اإلطار. وتتضمن االستراتيجية النهوض 
بالتحول الرقم���ي لدفع التصنيع ف���ي إفريقيا 
لتعزيز مساهمته في االقتصاد الرقمي، وتعزيز 
التجارة البينية، وتس���هيل تدفق االس���تثمارات 
ورؤوس األموال، وهو ما يتطلب سّد فجوة البنية 
التحتية الرقمية، من خالل زيادة قدرة الشبكات 
لضمان اس���تمرار خدمات اإلنترنت، كما يتطلب 
بناء مهارات رقمية ش���املة واالستثمار في رأس 

المال البشري))). 
وال شك في أهمية التحول الرقمي في تمكين 
البيئة المواتية لالس���تثمار واألعمال؛ فالحفاظ 
عل���ى القدرة التنافس���ية في ظ���ل عالم رقمي 
متس���ارع يش���كل تحدياً كبيراً أمام الدول ورواد 
األعمال، وقد أصبحت البيانات العامل الرئيس 
ف���ي توجيه األعمال، ومن ثَم؛ ف���إّن على الدول 
الراغب���ة في التحول الرقم���ي تضمين البيانات 

https://au.int/en/documents/20200518/digital-   (((
2030-transformation-strategy-africa-2020
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في اس���تراتيجيات التحول الرقمي، بما يضمن 
تدفق البيانات وإتاحتها في إطار من الش���فافية 
والحوكم���ة، وهو ما يس���تلزم تعزي���ز القدرات 
اإلحصائي���ة، وتحلي���ل البيان���ات المعتمد على 
االصطناعي،  ال���ذكاء  مثل  الصاعدة،  التقنيات 
والبل���وك تش���ين، وتعلم اآللة، وتقني���ات الثورة 

الصناعية الرابعة، وغيرها.
- تعزيز ال�صفافية ومكافحة الف�صاد:

أظهرت تقدي���رات بنك التنمية اإلفريقي أّن 
إفريقيا تخس���ر نحو 148 مليار دوالر س���نوياً 
بسبب الفساد. وأشار تقرير التنمية االقتصادية 
ف���ي إفريقيا 2020م الصادر ع���ن مؤتمر األمم 
المتحدة للتجارة والتنمية )أونكتاد( إلى أّن خسائر 
إفريقيا من التدفقات المالية غير المش���روعة 
تصل إل���ى 89 مليار دوالر س���نوياً )3.7% من 
الناتج المحل���ي اإلجمالي إلفريقيا(، بما يتجاوز 
التدفقات الداخلة، س���واًء أكانت المس���اعدات 
اإلنمائية الرس���مية التي تق���در بنحو 48 مليار 
دوالر، أو تدفقات االس���تثمار األجنبي المباشر 
التي تقدر بنحو 54 مليار دوالر. وذكر التقرير أن 
إجمالي رأس المال غير المشروع الذي خرج من 
إفريقيا فيما بين عام���ي 2000 و2015م، يقّدر 
بنحو 836 ملي���ار دوالر، وأّن أغلب هذه األموال 
خرجت عن طريق تهريب الس���لع االستخراجية، 
ومن بينها الذهب واأللماس والبالتينيوم، وهذه 
التدفقات غير المش���روعة تس���هم في تقويض 
الثقة في المؤسسات اإلفريقية وحرمان الشعوب 

اإلفريقية من االستفادة من مواردها))).
ويبقى التحدي األكبر أمام الدول اإلفريقية 
في االنخراط في الجه���ود والمبادرات الدولية 
التجارة  وتدفقات  الضريب���ي  التهرب  لمكافحة 

https://unctad.org/webflyer/economic-   (((
development-africa-report-2020

ورؤوس األموال غير المش���روعة عبر الحدود، 
وتقدي���م المزي���د من اإلصالح���ات الضريبية، 
وتكثيف جهود مكافحة الفس���اد وغسل األموال، 
مع االستفادة من تقنيات التحول الرقمي في تتبع 
المعامالت المشبوهة، وأيضاً دعم االستثمار في 

البنية التحتية للبيانات والشفافية.
وختامًا:

تكمن الفرصة أمام الدول اإلفريقية لتعزيز 
قدرتها التنافس���ية وجذب االستثمارات المحلية 
واألجنبية في توفير البيئة القانونية والتنظيمية 
المحف���زة لالس���تثمار، من تس���ريع اإلجراءات 
وتقلي���ل الوق���ت والتكلفة لممارس���ة األعمال، 
وتوفير البينة التحتية الالزمة لالستثمار، وتعزيز 
حماية المستثمرين، وتيسير سبل الحصول على 
االئتم���ان، وتخفيف األعب���اء الضريبية، وتعزيز 

القدرة على االبتكار �

أظهرت تقديرات بنك التنمية 
اإلفريقي أّن إفريقيا تخسر 

نحو 148 مليار دوالر سنويًا 
بسبب الفساد
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السياسات المائية لألنهار الدولية
في إفريقيا

د. محمد فوؤ�د ر�سو�ن
باحث في �ل�سوؤون �الإفريقية

ثم دخلت القوى االس���تعمارية في مرحلة إبرام 
المعاهدات الدولية لتحديد مناطق النفوذ فيما بينها، 
وبعد انتهاء االستعمار ورثت القارة اإلفريقية نظاماً 
قانونّياً ُفِرَض عليها عبر عدد كبير من المعاهدات، 
التي تّم توقيع أغلبها في شكل معاهدات ثنائية بين 
قوتين من القوى االستعمارية دون التشاور مع سكان 
المس���تعمرات، مم���ا خلّف عدداً كبي���راً من الدول 
المتشاطئة على النهر، األمر الذي أثّر- بشكلٍ كبير- 
في النزاعات حول األنهار في القارة اإلفريقية))).  

 Antony T.Wolf, «Hydro political Vulnerability   (((

»�لمي�اه تعود  لمفه�وم  �لق�ارة  معرف�ة 
�لحقب�ة  �إل�ى  �لم�س�تركة« 
�ال�ستعمارية، فيما بين عامي 1885م و1956م، 
�إذ قامت كل قوة من �لقوى �ال�ستعمارية باإخ�ساع 
�لعدي�د م�ن �لمناط�ق �لفرعي�ة بم�ا تحتويه من 
�أنهار ل�س�يطرتها، وذلك لت�س�هيل و�س�ولها �إلى 
مناط�ق نفوذه�ا باعتب�ار �أّن �الأنهار هي �لو�س�يلة 
�الأ�س�هل للتنقل بين �لم�س�تعمر�ت في �لمناطق 

�لمختلفة.
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ونتيج����ًة لما عانت����ه الق����ارة اإلفريقية جراء 
الصراعات والحروب؛ فقد أصبحت توجهات الدول 
اإلفريقية تقوم على أس����اس التعاون والشراكة في 
مختلف المجاالت، ضمن ظهور الحاجة إلى التكتل 

من أجل تحقيق أهداف ومصالح مشتركة. 
وبن����اًء على ما س����بق؛ فس����يتم تقس����يم هذه 
الدراس����ة إلى أربعة مطالب؛ يتناول المطلب األول 
تعريف السياسة المائية والمفاهيم المرتبطة بها، 
بينما يتناول المطلب الثاني السياسات المائية في 
منطقة الجنوب اإلفريقي، ويتناول المطلب الثالث 
السياس����ات المائي����ة في منطقة غ����رب إفريقيا، 
وأخيراً يتناول المطلب الرابع السياس����ات المائية 

في شرق إفريقيا.
�ل�سيا�سات  تعريف  �الأول:  �لمطلب 
و�لمفاهيم    Hydro Politics �لمائية 

�لمرتبطة بها:
تُعد الدراس����ات المتعلقة بالسياسات المائية 
من الدراسات الحديثة نسبّياً، والتي تكتنفها حالة 
من الغم����وض حول المفاهيم المتعلقة بذلك الفرع 
م����ن العلم، وكذلك تُعد قضي����ة المياه من القضايا 

المعقدة في حّد ذاتها.
 Hydro اأوًل: تعري���ف ال�صيا�صات المائية

:Politics
 تتع���دد تعريفات السياس���ات المائية؛ ومن 
بين ه���ذه التعريف���ات المحدودة للسياس���ات 
 ،)1997 Elhance( المائية ما قدمه إلهان���س
والذي يش���ير إلى »دراسة الصراع والتعاون بين 
الدول حول الموارد المائية الدولية«، ومن خالل 
هذا التعريف يتبّين أّن المس���ألة تتعلق بالصراع 
والتعاون فقط من خالل فاعل دولي وحيد وهو 
ال���دول، ويجري ه���ذا الص���راع أو التعاون في 

 and Resilience in international River Basins»

.32-(Nairobi: UNEP, 2005(, pp. 31

أحواض األنهار الدولية فقط.
بينما ي����رى تعريٌف آخر للسياس����ات المائية، 
وهو التعريف األوسع نطاقاً، والذي قّدمه ريتشارد 
ميس����نر Meissner عام 1999م، أنها »الدراسة 
المنظم����ة لكافة التفاعالت بين الفاعلين، س����واء 
كان����وا دوالً أو غير ذلك )منظمات أو أفراد أو غير 
ذلك(، فيما يتعلق بالموارد المائية المشتركة، سواء 

على المستوى الوطني أو الدولي«))). 
وعل����ى الرغم م����ن أّن مفه����وم إلهانس ضّيق، 
بحيث ال يتناول كل أش����كال التفاعالت السياسية 
حول المياه، فإّن تعريف ميس����نر يبدو أكثر اتساعاً 
وضبابية إلى حدٍّ كبير، إذ يعني: السيطرة السيادية 
على المياه بش����كٍل ما، وعلى أي����ه حال فإّن هذين 
التعريفي����ن يمكن االس����تفادة منهم����ا في تصنيف 

العديد من الكتابات حول السياسة المائية.
وتتجه الدراس����ة إلى تناول السياسات المائية 
من خالل تحديد عدٍد من العناصر التي س����تنطلق 
منها دراس����ة التفاعالت بين الفاعلين، سواء كانوا 
دوالً أو منظمات دولية أو جماعات إثنية، فيما يتعلق 
باألنهار الدولية المش����تركة في القارة اإلفريقية، 

حتى يصبح مجال الدراسة أكثر تحديداً.
 : Hydro Policy أما مفهوم السياسة المائية
فيقصد بها تلك الجهود الرامية إلى تحديد القواعد 
واألدوات الت����ي تدير بها الحكومة اس����تخدامات 
المياه والمحافظة عل����ى جودتها، وذلك عبر إطار 
قانون����ي وتنظيمي يوضع ضمن خطة عاّمة للدولة، 
وكذلك اإلجراءات المستخدمة لمتابعة تنفيذ تلك 
القواع����د وتقييمها)))، وهو ما يظه����ر في العديد 

 Anthony Turton, Roland Henwood (eds.(, (((
  Hydropolitcs in the Developing World:A South

 African Perspective ( Pretoria: Centre for

 International Political Studies (CIPS(, University

.of Pretoria, 2002(, pp. 16- 17

http://www.ecologydictionary.org/Water_Policy (((
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من الدول التي لديها سياس����ة عاّمة لمورد المياه، 
بما في ذلك وجود برامج اس����تثمارية إلنشاء البنية 
التحتية والصيانة، وإنش����اء مؤسسات إلدارة تلك 
الموارد الوطنية، ويتّم ه����ذا عبر صياغة واضحة 
توضع في إطار الدولة، وكذلك وضع أولويات لتلك 

السياسات والبرامج))).
   GWP ثانياً: ال�صيا�ص���ات المائية العالمية

              The Global Water Politics
وتش����ير السياس����ات المائي����ة العالمي����ة إلى 
مجموعة من االتفاقيات والمعاهدات الدولية التي 
تتميز بصفتها العالمية، والتي تشّكل نطاقاً جديداً 
لصياغة سياسة عالمية للموارد المائية، مثل مؤتمر 
دبلن لعام 1992م، وكذل����ك محاولة صياغة قانون 
للمجاري المائية، مثل اتفاقية األمم المتحدة بشأن 
االستخدامات غير المالحية لألنهار الدولية، والتي 
دخلت حيز النفاذ في ع����ام 2014م، لتكون بمثابة 
اإلطار المنظ����م لكافة اتفاقيات األنه����ار الدولية 
الالحق����ة، وأيضاً دخول قضايا المياه مناقش����ات 
منظم����ة التجارة الدولية وخصوص����اً حول قضية 

خصخصة المياه))).       
 Hydro المائي���ة  الدبلوما�صي���ة  ثالث���اً: 

:Diplomacy
الدبلوماس����ية المائية علم وفن؛ فهي فّن ألنها 
تتعامل مع التصورات والقيود السياس����ية واألبعاد 
االجتماعية على ضفاف النه����ر، وهي علم لكونها 
تسعى للبحث عن الحلول القائمة على التكنولوجيا، 
ودراس����ة تغير المناخ، وتقدي����ر حجم الفوائد التي 
يمكن الحصول عليها من النهر، ولذلك فهي تحتاج 

 Peter P. Mollinga. «Water Policy - Water   (((
 Politics: Social Engineering and Strategic Action

  in Water Sector Reform», ZEF Working Paper

 ( Bonn: Center for Development Research,

-University of Bonn  Series No.19, ISSN 1864

.p.9 (2007 ,6638

.Idem  (((

اإلى ما ياأتي))): 
1- دمج وجهات نظر متعددة لتسوية النزاعات 
على الم����وارد المائية المش����تركة، عب����ر تضافر 
جه����ود كلٍّ من المتخصصين ف����ي الموارد المائية 
والمهندسين والدبلوماس����يين والسياسيين وعلماء 
االجتم����اع وجميع أصحاب المصال����ح للعمل معاً، 
م����ن أجل تطوير فهم دقي����ق لطبيعة النزاع وكيفية 

تسويته.
2- تقديم الدعم لعملية دبلوماس����ية أوسع من 
خالل االنخراط في الدبلوماس����ية المائية، وذلك 
عبر التنظيمات الثنائية أو متعددة األطراف، التي 
يمكن أن تكون مهمة في تحديد السياسة الخارجية 
اإلقليمية والدولية، وتقديم فرص لتطوير العالقات 
المتبادلة والشراكات الدولية والتعاون في الجوانب 
العلمية وبناء القدرات، والتي يمكن أن توفر شكاًل 

من أشكال الحوار السياسي. 
3- كذلك تحتاج إلى االس����تمرارية في العملية 
الدبلوماسية، حيث إّن طبيعة األنهار المتغيرة تحتاج 
إلى التعاون المستمر، وتبادل المعلومات باستمرار 

بشكل يتوافق مع الطبيعة المتغيرة لألنهار. 
4- وفي حال فش����ل الحوار بشكٍل يمنع العمل 
من التق����دم فإّن الدبلوماس����ية المائية تحتاج إلى 
جهود وس����يط أو طرف ثالث يس����اعد في تسوية 
هذه القضايا العالقة بين األطراف، وقد يكون هذا 
الطرف خبيراً دولياً أو دولة أو مؤسسة دولية تُجمع 
عليها األطراف مثل البنك الدولي، والذي يمكن أن 
يلعب دوراً حيوياً عبر تمويل المشروعات المشتركة، 
أو تقديم أموال لمشروعات البنية التحتية من أجل 

المساعدة في تجاوز األزمة الراهنة. 

 Ashfaq Mahmood, Zakir Hussain Dahri   (((
 (etal(, Water Diplomacy & Water Cooperation

 (Islamabad: International Union for

 Conservation of Nature and Natural Resources,

.10-2014(, pp.9
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�لمائية  �ل�سيا�سات  �لثاني:  �لمطلب 
في �لجنوب �الإفريقي:

تُع����د األنهار الدولي����ة في منطق����ة الجماعة 
التنموية للجن����وب اإلفريقي ال�SADC  أحد أهم 
الموارد الطبيعية التي تعمل الجماعة على تنميتها، 
فأحواض األنهار التي تمت����د عبر الحدود الدولية 
يتّم تشاركها من ِقَبِل دولتين أو أكثر، وتشكل قرابة 
68% من مس����احة المنطقة، ويعتم����د عليها قرابة 
74% من إجمالي الس����كان، كذلك فإّن العديد من 
مص����ادر المياه الجوفية يتش����ارك فيه����ا أكثر من 
دولة، وتمتد أيضاً عبر الحدود الدولية، لذلك فإّن 
استخدام المياه في أحد المناطق يؤثر بالطبع على 
استهالكها في المناطق األخرى الموجودة في نفس 

نظام النهر))). 
وقد ش����هدت منطقة الجنوب اإلفريقي العديد 
من النزاعات ح����ول األنهار الدولي����ة، مثل النزاع 
بين كلٍّ من بوتس����وانا وناميبيا حول ملكية الجزيرة 
المعروفة ب�)كاسيكيلى/ سيدودو( منذ عام 1996م، 
وهو أول نزاع حول نه����ر دولي في إفريقيا يُعرض 
عل����ى محكمة العدل الدولية، وقد أودعت الدولتان 
ن����ص االتفاق الخ����اص بينهما، ال����ذي دخل حّيز 
التنفيذ في 15 مايو 1996م، بش����أن إحالة النزاع 
إلى محكم����ة الع����دل الدولية للفصل في����ه؛ ليتم 
وضع حدٍّ للنزاع الحدودي بينهما؛ وقد أش����ار هذا 
االتفاق إلى الطلب من المحكمة الفصل في النزاع 
بينهما على أساس المعاهدة الموقعة بين بريطانيا 
وألمانيا عام 1890م بشأن ترسيم مناطق نفوذهما 
ف����ي منطقة الجن����وب اإلفريقي، وكذل����ك مبادئ 

 Elizabeth J. Kistin, Trans- boundary   (((
 Cooperation in SADC: From Concept TO

 Implementation, Paper Prepared For The 8th

 Water Net /WARFSA/ GWP-SA Symposium,

 30 October – 3 November (Lusaka, WARFSA,

 .2007(, pp. 1- 2

القانون الدولي))).
وقد قضى حكم المحكمة بأّن القناة الشمالية 
لنهر تش����وبي حول جزيرة كاس����يكيلي وس����يدودو 
هي القناة الرئيس����ية للنهر، وبالتالي فإّن الجزيرة 
تشّكل جزءاً من أراضي دولة بوتسوانا، والقى حكم 
المحكم����ة ترحيباً كبيراً، وأنهى نزاعاً ذا مس����توى 
عاٍل من التوتر، بعد فت����رة طويلة من المفاوضات 
والوس����اطة غير الناجحة والتهديدات العس����كرية 
والعمل العس����كري بعد قيام القوات البوتس����وانية 

باحتالل الجزيرة. 
وقد ش����هدت منطقة الجنوب اإلفريقي نزاعاً 
آخر بي����ن ناميبيا وجنوب إفريقي����ا على المجرى 
األس����فل من نه����ر األورانج، يتش����ابه في عناصر 
كثيرة مع النزاع بين ناميبيا وبوتسوانا حول جزيرة 
كاسيكيلي/ سيدودو، من حيث المسألة األساسية 
المرتبط����ة بالس����يادة على الح����دود، فالنزاع بين 
الدولتين- بخالف كونه نزاعاً حول الس����يادة- إال 
أنه نزاع حول حقوق الرعي والحقوق التعدينية من 

النفط والغاز والماس. 
وعقب استقالل ناميبيا عام 1990م عن جنوب 
إفريقيا، ثار النزاع بين الدولتين حول الحدود، فقد 
توقعت جنوب إفريقيا أن تتنازل ناميبيا عن حقوقها 
في نهر األورانج، بينما توقع����ت ناميبيا أن تتنازل 
جنوب إفريقيا عن حقوقها ف����ي الثروة المعدنية، 
فضاًل عن النزاع حول خليج والفيس الواقع شمال 
نهر األوران����ج، والذي يُعد الميناء األبرز على طول 
الساحل الناميبي نظراً ألنه محمية طبيعية ويُعتبر 

من الممتلكات الثمينة. 
وقد أظهرت الحكومة الجديدة، التي تش����كلت 

 Peter J. Ashton, «Southern African Water   (((
 Conflicts: Are they Inevitable or are they

 Preventable?, « Water for Peace in the Middle

 East and Southern Africa (Hague: Green Cross

 international, 2nd world water forum, 20 March,

.13-2000(, pp. 11
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في أعقاب زوال نظام الفصل العنصري في جنوب 
إفريقيا ف����ي عام 1994م، تفهم����اً واضحاً إلعادة 
ترس����يم الحدود بين الدولتين ح����ول نهر أورانج، 
بش����كٍل يسمح لكلتا الدولتين بالحصول على المياه 
الالزمة ل����كلٍّ منهما، بما يتوافق مع مبادئ القانون 
الدول����ي، وما نص����ت عليه أحكام الم����ادة 14 من 
الدس����تور الناميبي، ومن ثَم تّم التوصل إلى اتفاق 
ش����رف بين كلٍّ من الرئيسين نجوما رئيس ناميبيا 
ونيلس����ون مانديال رئيس جمهورية جنوب إفريقيا، 
على أن يكون الحّد الفاصل بين البلدين هو منتصف 
المجرى المالحي لنهر أورانج Thalweg، إال أّن 
جن����وب إفريقيا كانت بطيئًة ومت����رددًة في التخلي 
عن ه����ذه الحقوق، ولذلك فقد ظ����ل النزاع قائماً 
لفت����رة طويلة ح����ول منطقة النهر الس����فلي، التي 
تتحكم جنوب إفريقيا فيها وفي مواردها )المعدنية 

واألراضي والمياه())).
ثم عّين����ت الدولتان فريقاً من الخبراء لتحديد 
الح����دود بينهما بش����كٍل دقيق عل����ى طول مجرى 
النه����ر، وتّم إنت����اج العديد من الص����ور والخرائط 
والمسوحات بواس����طة األقمار الصناعية لتحديد 
منتصف المجرى المالحي للقناة الرئيس����ية للنهر، 
وتّم عمل أكثر من س����بعين خريطة، غير أّن جنوب 
إفريقي����ا عادت مّرًة أخرى لتؤك����د أّن على ناميبيا 
احت����رام مبادئ منظم����ة الوح����دة اإلفريقية التي 
تقضي باحترام الحدود الموروثة عن االس����تعمار؛ 
على الرغم من توقيع الدولتين التفاقية عام 1993م 

إلعادة ترسيم الحدود))).

 Lazarus Hangula, «The constitutionality of   (((
 Namibia’s territorial integrity», in Anton Bösl,

 Nico Horn, André du Pisani (eds.(, Constitutional

 democracy in Namibia A critical analysis after

 two decades (Windhoek: Macmillan Education

 .Namibia, 2010( P.193

 Antoinette G. Sebastian, «Trans boundary   (((
 water politics: conflict, cooperation, and

خريطة تو�صح الجزر المتنازع عليها على طول 
الحدود بين ناميبيا وجنوب اإفريقيا

 Source: Pal Arne Davidsen, “The Making and

 Unmaking of the Politics of Exceptionality Studying

 Processes of Securitisation and Desecuritisation

 in the Orange and Okavango River Basins”, MA

 Thesis (Bergen: The University of Bergen, Institute of

.Comparative Politics, November 2006(, p.53

وقد تعّرض النظام في ناميبيا لضغوٍط داخلية 
ش����ديدة من أجل إعادة تفعي����ل المفاوضات مّرة 
أخرى للوصول إلى تس����وية بشأن ترسيم الحدود 
بي����ن الدولتي����ن، وتفعيل اتفاق الش����رف الذي تّم 
بين الرئيس����ين نجوما ونيلس����ون مانديال، إال أّن 
الحكومة الناميبية تحي����ط المفاوضات التي تقوم 
بها بكثي����ٍر من الس����رية والغموض خش����ية توتر 
العالقات الدبلوماسية مع جنوب إفريقيا، وخاصًة 
أّن نجاح الدولتين في تشكيل لجنة مشتركة إلدارة 
خليج والفس قد أثرت بش����كٍل أو بآخر في تأجيل 

مفاوضات ترسيم الحدود بشأن نهر أورانج))).
وعلى صعيد التعاون في المنطقة؛ فقد اتجهت 
منطق����ة الجن����وب اإلفريقي بعد انته����اء الحروب 
األهلي����ة التي عصفت بها، وكذل����ك انتهاء النظام 

 Shadows of the past in Okavango and orange

 river basin of south Africa», PH.D Thesis

 (Maryland: Faculty Of The Graduate School,

.University of Maryland, 2008(. pp. 120- 123

ب�ساأن  الناميبية  الخارجية  وزارة  م���ق��ف  ع��ن  للمزيد     (((
http:// ان��ظ��ر:  اأوران����ج؛  نهر  على  ال��ح��دود  تر�سيم  اإع���ادة 
observer24.com.na/national/1491-orange-river-

 dispute-shrouded-in-secrecy
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العنصري في جنوب إفريقي����ا إلى إنتاج أحد أهم 
بروتوكوالت التعاون ح����ول األنهار الدولية، والذي 
دخل حّيز النفاذ في 29 س����بتمبر 1998م، وقد تّم 
تنقيح  ذلك البروتوكول في 7 أغسطس عام 2000م 
من أجل إدارة التعاون، وتقاسم المنافع حول األنهار 
الدولية لتتحول إلى أحد أس����باب التعاون بدالً من 
كونها أحد أهم مصادر الصراعات والحروب حول 

العالم وفي القارة اإلفريقية))).
ويهدف ه����ذا البروتوكول إل����ى توثيق التعاون 
والتنسيق من أجل حماية وإدارة استخدام المجاري 
المائية المش����تركة، وتعزيز دور الجماعة من أجل 
الوصول إل����ى التكامل اإلقليمي، كما يس����عى إلى 
تسهيل إقامة مؤسسات مش����تركة إلدارة المجاري 
المائية، وتعزيز االس����تخدام المس����تدام والعادل 
والمنص����ف للمج����اري المائية، وتش����جيع التنمية 
المتكاملة بيئي����اً إلدارة المج����اري المائية، تعزيز 
التشريعات والسياسات التخطيطية لتنمية وحماية 
المجاري المائية المشتركة، وتوفير الموارد الالزمة 
لهذا الغرض، وأخيراً تش����جيع تب����ادل المعلومات، 
المناس����بة  التكنولوجيا  وتطبيق  الق����درات،  وبناء 

إلدارة الموارد المائية بفاعلية))). 
ومن أبرز العوامل التي ساعدت منطقة الجنوب 
اإلفريقي عل����ى النجاح ف����ي إدارة األنهار الدولية 
الموجودة بها: ه����و أّن االتفاقيات التي تّم إبرامها 
كان����ت مرنة، بحيث تس����مح بوجوده����ا إلى جانب 
االتفاقيات السابقة، وفي الوقت نفسه ال تلغي عقد 

 Aaron T.Walf, Annika Kramer (etal(, "Water   (((
 Can Be A Pathway To Peace, Not War ",

 Navigating Peace (Pennsylvania: Woodrow

 Wilson international Center For Scholars, NO.

 .5-1, July 2006(, pp.3

 Souther African Development Community,   (((
 Revised Protocol on shared  Watercourses in

 the Southern African Development Community,

 (Windhoek, 2000, Article (2

اتفاقيات على المستوى الثنائي بين الدول الواقعة 
على حوض النهر بش����كٍل ييس����ر عملي����ة التنمية 
االقتصادي����ة، وبذلك تكون ق����د نجحت في الدمج 
في اإلطار المؤسسي بين العمل الجماعي والعمل 
الثنائي دون تعارض بينهما، مع مراعاة االتفاقيات 
اإلقليمي����ة والدولية المعنية بإدارة الموارد المائية، 
وعليه ال تجد أغل����ب الدول فرصة لالعتراض، أو 
محاولة التحلل من التزاماتها تجاه تلك االتفاقيات 

بشكٍل من االشكال.
كما نجح����ت الجماع����ة التنموية ف����ي توفير 
المعلوم����ات الصحيحة عن كل ح����وض نهر، عبر 
العدي����د من الدراس����ات الت����ي تقوم به����ا اللجان 
المتخصص����ة ف����ي هذا الش����أن، بحي����ث يمكنها 
توفير تلك المعلومات ف����ي حالة حدوث نزاع بين 
ال����دول األطراف في حوض النه����ر، ومن ثَم يمكن 
للمفاوضين االس����تناد إلى معلوم����اٍت على جانٍب 
كبير من الدقة والحيادية، األمر الذي ييسر عملية 
التفاوض بوصفها أحد أبرز الوس����ائل الس����لمية 
لتس����وية النزاعات بين الدول، وف����ي حال إخفاق 
المفاوض����ات يت����ّم اللجوء إلى محكمة الس����ادك 

لتسوية النزاع بقرار ُملزم لألطراف))). 
ونتيجًة لما سبق؛ فقد شهدت منطقة الجنوب 
اإلفريق����ي واحداً م����ن أكبر مش����روعات التعاون 
الناجحة في الق����ارة اإلفريقية، بين كلٍّ من جنوب 
إفريقيا وليس����وتو، على الرغم م����ن العقبات التي 
أدت إلى توقفه، وهو مش����روع مرتفعات ليس����وتو، 
وال����ذي يُعد من ناحية أخ����رى أول محاولة ناجحة 
لتس����عير وبيع المياه في الق����ارة اإلفريقية، حيث 
تحصل ليسوتو س����نوياً على مبلغ 1,3 مليار دوالر 

 Aaron T.Walf, Annika Kramer (etal(, «Water   (((
 Can Be A Pathway To Peace, Not War «,

 Navigating Peace (Pennsylvania: Woodrow

 Wilson international Center For Scholars, NO.

.1, July 2006(, p.3
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من جنوب إفريقيا مقابل المياه التي تحصل عليها 
جن����وب إفريقيا لمنطقة جوتن����ج الصناعية، وفي 
المقابل تحصل ليس����وتو على الكهرب����اء الالزمة 
للتنمية الصناعية  واالجتماعية فضاًل عن عائدات 

بيع المياه))).
�لمائية  �ل�سيا�سات  �لثالث:  �لمطلب 

في منطقة غرب �إفريقيا:
ش����هدت منطقة غرب إفريقيا واحداً من أكثر 
الصراعات حول األنهار الدولية دموية، فقد شهد 
نهر السنغال صراعاً دامياً بين موريتانيا والسنغال 
حول نهر السنغال في منتصف أبريل عام 1989م، 
في أعقاب مقتل فالحين س����نغاليين من ِقَبِل قوات 
ح����رس الحدود الموريتانية، ف����ي صراع متصاعد 
بشأن حقوق الرعي بين الدولتين، وتطور األمر إلى 
غارات انتقامية وعمليات نهب وسلب وسفك للدماء 
من الجانبين، بينما نزح أكثر من 250000 شخص 
إلى مناطق بعيدة ع����ن منطقة الصراع، ويُعد هذا 
الصراع أحد نماذج الصراعات حول األنهار الدولية 
التي تتعلق بالس����يادة، بشكٍل مباشر أو بشكٍل غير 
مباشر بسبب النهر ذاته؛ فموريتانيا لم تكن بحاجة 
فعلية إلى المياه من نهر الس����نغال؛ وذلك بس����بب 
وفرة مياهه����ا الجوفية، وكذلك س����قوط األمطار 
الصيفية عليه����ا بكثافة تبلغ أكثر من 600 ملليمتر 

في بعض األحيان))).
وقد لعبت األس����باب االقتصادية والسياس����ية 
واالجتماعية دوراً بارزاً في نشأة الصراع الذي كان 

 Piet Heyns, “Water-resources management in  (((
 southern Africa», in Mikiyasu Nakayama (ed.(,

 International Waters in Southern Africa (Tokyo:

-United Nation University Press, 2003(, pp.19

.20

-Mauritanian – Senegalese Border War 1989  (((
:at 1991

http://www.onwar.com/aced/data/sierra/  -

senegalmauritania1989.htm

بمثابة صدم����ة قوية للمراقبين، فالدولتان تتمتعان 
بتاريخ مشترك من التقاليد الثقافية والدينية التي 
يرجع تاريخها إلى ق����رون مضت، وكذلك الترابط 
االقتصادي بين البلدين الذي ش����هد تحسناً كبيراً 
في الس����نوات التي س����بقت تلك األحداث، فضاًل 
عن التداخل بين الشعبين، فأكثر من نصف مليون 
موريتاني يعيشون في السنغال، وكذلك الحال فإّن 
أكثر من س����بعين ألف شخص سنغالي يعيشون في 
موريتانيا، وس����اهموا من خالل األنشطة التجارية 
التي يقومون بها ف����ي النمو االقتصادي فيها، وهو 
ما يش����كل مثاالً لالندماج االجتماعي واالقتصادي 

للسكان في الدولتين))).
بي����د أّن القائمي����ن على الحكم ف����ي البلدين، 
وألس����باب مختلفة عمدوا إلى اختالق األساطير، 
التي من ش����أنها أن تهدم ذلك الترابط التاريخي، 
عبر العديد من الوقائع التي يستند إليها كل طرف، 
والتي تب����دو للوهلة األولى صحيحة، إال أّن النظرة 
المدققة لألمور كفيلة بتوضي����ح ما يمكن اعتباره 
من ط����رف كل جانب بأنه خط����وة أولى في إطار 
مخطط م����دروس للتصعيد من طرفه؛ وذلك بفعل 
والسياس����ية في  واالقتصادية  االجتماعية  األبعاد 
كلٍّ م����ن الجانبين، والتي يريد بها كل طرف إحكام 
السيطرة على الحكم في بالده من ناحية، والتغطية 
على المشاكل االقتصادية التي تعاني منها كل دولة 
م����ن الدولتين من جانب آخر، فض����اًل عن التمايز 
االجتماعي بين الجماعات المش����كلة للمجتمع في 

كلٍّ من الجانبين))). 

 Charles C. Stewart, «Une interprétation   (((
 du conflit sénégalo-mauritanien», Revue du

 monde musulman et de la Méditerranée, (paris:

 l’université de lyon, Volume 54  Numéro 1,

.162-1989(, pp. 161

)))  د. �سالح بكتا�س، النزاع ال�سنغالي الم�ريتاني بين الماأزق 
الم�ستقبل  دار  )القاهرة،  ال�سعبي  ال�طني  والمخرج  العرقي 

العربي، )99)م)، �س ))))-)))).
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وق����د أدى إع����الن الجان����ب الموريتاني، في 
نوفمبر 1988م، عن مطاردة الس����لطات السنغالية 
لقطعان اإلبل الموريتانية التي ترعى في األراضي 
الس����نغالية إلى تصاعد األزم����ة، وكذلك إلى قيام 
السلطات السنغالية وبدون سابق إنذار بمنع دخول 
الس����لع الموريتانية إلى أراضيه����ا متعللة بمبررات 
واهية ومتناقضة. بينما يش����ير الجانب السنغالي 
إلى تلك الوقائع بتفس����ير مختل����ف، حيث يرى أّن 
مطاردة اإلب����ل الموريتانية جاء نتيجًة لعدم مراعاة 
الرعاة الموريتانيين- بتأييد وإيعاز من حكومتهم- 
لالتفاقات المعقودة بين البلدين، والمنظمة لحركة 
الرعى، كما يرى أّن وقف التبادل التجاري جاء رداً 
على ما ق����ام به الجان����ب الموريتاني من مصادرة 
لألراضي التي كانت بحيازة سنغاليين على الضفة 
الموريتاني����ة للنهر، والتي ب����دأ تنفيذها في أكتوبر 
1988م ضارباً بذلك ع����رض الحائط باالتفاقيات 
التي توص����ل إليها الطرفان في هذا الش����أن في  

يونيو 1988م))). 
وق����د جرت العدي����د من المحاوالت لتس����وية 
الصراع بين كلٍّ من موريتانيا والسنغال، كان أبرزها 
جهود الوس����اطة التي قامت به����ا منظمة الوحدة 
اإلفريقية من خالل رئيس الدورة السنوية للمنظمة 
موسى تراوري رئيس جمهورية مالي، وذلك إلعادة 
التف����اوض بين الدولتين من أجل تس����وية الصراع 
بينهما، إال أّن أنها باءت باإلخفاق، واس����تمرت تلك 
الجهود إلعادة العالقات بينهما مّرة أخرى في ظل 
رئاس����ة مصر للدورة الس����نوية للمنظمة، وقد كان 
للبيئ����ة الدولية أثٌر كبير ف����ي نجاح  تلك المبادرة، 
حيث نجحت جهود الوس����اطة، وت����ّم االتفاق على 
ع����ودة العالقات الدبلوماس����ية بينهما بعد انقطاع 

استمر لمدة ثالث سنوات))).

)))  نف�سه.
 Organization of African unity, Resolution on the  (((

أم����ا على صعي����د التعاون ف����ي منطقة غرب 
إفريقي����ا، فنتيجًة لموجات الجف����اف التي ضربت 
المنطقة  خالل الفترة من 1910م حتى 1914م، ثم 
موجة أخرى أقل ش����دة خالل الفترة من 1941م– 
1942م، إال أّن الموج����ة األعن����ف م����ن موج����ات 
الجفاف هي تلك التي ضربت المنطقة خالل حقبة 
الس����بعينيات والثمانينيات، وأثرت- بشكٍل واضح- 
على البيئة الطبيعي����ة في المنطقة، حيث انخفض 
حجم بحيرة تش����اد إلى الثُلث، وعانى نهر السنغال 
من انخفاض إيراده بشكٍل لم يشهده إال خالل عام 
1904م، األمر ال����ذي أدى إلى نفوق نحو 90% من 
الثروة الحيوانية في المنطقة، وعانت بعض الدول 
التي واجهت صعوبات اقتصادية بالغة السوء نتيجة 
فقدانها للمحاصيل التجارية، مثل الفول السوداني 
في الس����نغال، والقطن في مالي، األمر الذي أدى 
إل����ى انخفاض الناتج القومي اإلجمالي لدول غرب 
إفريقيا بقيمة 50%، وترك آث����اراً اقتصادية بالغة 
جعل����ت المنطقة م����ن أفقر دول العال����م في ذلك 

الوقت))).
وقد دفعت هذه األوضاع إلى التفكير في إقامة 
بعض المش����روعات التي من شأنها أن تساعد في 
التحك����م في إمدادات المياه ف����ي المنطقة، ومنها 
مش����روع س����ّد دياما Diama، ويقع بالقرب من 
سانت لويس بالسنغال عام 1986م، وسُد ماناتالي 
Manantali ف����ي مالي على أح����د روافد النهر 
ان إمكانية  ����دَّ عام 1988م، حي����ث أتاح هذان السَّ

 Mauritania – Senegal Dispute. AHG/RES.199

 (XXVI( in Resolution Adopted by Twenty-sixth

 Ordinary Session  of The Assembly of Head of

 July 11-State and Government, Addis Ababa, 9

.1990

 Hal Sheets, The Desert: Failures of   (((
 International Relief in the West African Drought

 (Washington: The Carnegie Endowment for

.International Peace, 1974(, p.11
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التحكم في مياه نهر السنغال بغرض استغاللها في 
العديد من المش����روعات كالزراعة، وتوليد الطاقة 
الكهربائية، والمالحة، حيث ُقّدرت المساحة التي 
سيسمح السدان بزراعتها بنحو 375.000 هكتار، 
يتّم توزيعها بين الدول المستفيدة، وهي: السنغال– 
َرت المساحة القابلة للزراعة  مالي – موريتانيا. وُقدِّ
التي يتيحها المش����روع للس����نغال بنحو 240.000 
هكتار، في حين ُقدرت المساحة بالنسبة لموريتانيا 

بنحو 110.000 هكتار. 
وعلى الرغم من أّن فكرة إقامة المش����روعين 
كانت تهدف إلى دعم فكرة التعاون؛ فإنها أدت إلى 
تصعيد الخالفات بين كلٍّ من السنغال وموريتانيا، 
حيث اتهمت موريتانيا السنغال بمحاولة السيطرة 
بالكامل على مياه نهر السنغال، وتحقيق مصالحها 

دون مصالح باقي دول الحوض))). 
وقد شهدت العقود الستة الماضية تقّدماً كبيراً 
في إدارة األنهار الدولية في منطقة غرب إفريقيا، 
حيث تميزت تلك الفترة بإنشاء منظمة إدارة بحيرة 
تشاد في عام 1964م، ومنظمة إدارة نهر السنغال 
في ع����ام 1972م، وهيئة إدارة نهر النيجر في عام 
1980م، وهيئ����ة إدارة نهر فولت����ا في عام 2006م، 
وقد أدى إنش����اء تلك المنظمات إلى إحداث نقلة 
نوعية ف����ي تطوير الجماع����ة االقتصادية لمنطقة 
غرب إفريقيا، والتي وضعت في عام 2000م خطة 
العمل اإلقليمية إلدارة الموارد المائية، وأنش����أت 
مركز تنس����يق الموارد المائية في عام 2001م من 
أجل تعزيز التشاور الدائم والعمل من أجل التنمية 
المس����تدامة للمياه في المنطقة، والسعي للتكامل 

 Andrea Nicolaj, «The Senegal Mauritanian   (((
 Conflict», Rivista Trimestrale Di Studie

 Documentazione  (Roma: Istituto italiano per

 l’Africa e l’Oriente, Anno 45, No. 3, September

.471-1990(, pp. 470

االقتصادي واالجتماعي))). 
ويُعد الفقر بجميع أشكاله هو التحدي الرئيسي 
الذي يواجه بل����دان غرب إفريقي����ا، إذ إّن الواقع 
ه����و أّن دول الجماعة االقتصادي����ة لغرب إفريقيا 
الخمسة عش����ر هي من أكثر دول العالم فقراً، لذا 
يجب عليها تنفيذ سياس����ات واس����تراتيجيات من 
أجل تس����ريع وتيرة النمو للحّد م����ن ظاهرة الفقر 
وفقاً لرؤية الجماعة في ش����تى المجاالت المائية 
والبيئية لعام 2025م، وذلك من خالل توفير المياه 
والص����رف الصحي، والعمل على زي����ادة اإلنتاجية 
الزراعية، ومكافحة التل����وث، وإدارة وتنمية البنية 

التحتية لألنهار الدولية الموجودة فيها. 
وقد تّم إعداد رؤية غرب إفريقيا إلدارة الموارد 
المائية عبر إنشاء خريطة بالموارد المائية لكل بلد 
بصورة منفصلة، وطرق إدارتها، ومن ثَم تّم إنش����اء 
فريق من أجل العمل على صياغة أولية لتلك الرؤية 
بالتعاون م����ع المنظمات اإلقليمية الفرعية العاملة 
في مجال إدارة الموارد المائية في غرب إفريقيا، 
حتى ت����ّم التصديق عليها في اجتماع مجلس وزراء 
المياه للجماعة االقتصادية في 15 نوفمبر 2007م، 
م تلك الوثيقة رؤية بش����أن السياس����ة المائية  وتُقدِّ

اإلقليمية وأهدافها وتحدياتها. 
�لمائية  �ل�سيا�سات  �لر�بع:  �لمطلب 

في �سرق �إفريقيا:
يُع���د النزاع ح���ول حوض الني���ل، وكيفية 
تقاسم المياه بش���كٍل منصف وعادٍل بين دول 
حوض النيل، هو أبرز النزاعات الموجودة في 

 Charles A. Biney, «Integrated Water   (((
 Resources Management For  Sustainable Use:

 The Case of The Volta Basin In West Africa»,

 in Foday Bojang (ed.(, Managing Africa’s

 water resources: integrating sustainable use

 of land, forests and fisheries (Accra: Food and

Agriculture organization (FAO(, 2012(, pp. 19–

.20
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منطقة شرق إفريقيا، فعلى الرغم من كون نهر 
النيل هو أحد أطول األنهار اإلفريقية الدولية؛ 
فإنه ال يزال يفتقد لوجود إطار مؤسسي واحد 
يض���ّم كل دول الحوض، تس���تطيع من خالله 
الدول المتشاطئة تحقيق التعاون الفعال حول 

النهر.
فالن���زاع حول نه���ر النيل هو ن���زاع معقد 
بطبيعته، فمن ناحيٍة هو نزاع بسبب كمية المياه 
واإلنشاءات بين دول المنابع ودول المصب، ومن 
ناحيٍة أخرى هو نزاع قانوني، حيث تتمسك دول 
المصب باالتفاقيات القائمة بالفعل، والتي تكفل 
حقوقه���ا التاريخية المكتس���بة، بينما ترى دول 
المصب أنها اتفاقيات مجحفة لم توّقعها، وإنما 
وّقعتها الدول المس���تعمرة نياب���ًة عنها لتحقيق 

مصالحها.
فإثيوبي���ا وأوغندا تري���ان بوصفهما دولتي 
المنبع الرئيس���تين، اللتين توف���ران المياه لنهر 
النيل من بحيرتَي فيكتوريا وتانا، أّن من حقهما 
اتخ���اذ اإلج���راءات التي من ش���أنها أن تحقق 
أقصى اس���تفادة ممكنة من حوض النيل بغّض 
النظر عن مصالح دول المصب، ضاربتين عرض 

الحائط بمبادئ القانون الدولي))).
وتواج���ه إدارة الم���وارد المائية في حوض 
الني���ل العديد من التحديات التي لها تأثير كبير 
ف���ي التنمية االقتصادي���ة واالجتماعية في دول 
الحوض، وتتمث���ل في التحدي���ات ذات الطابع 
االقتص���ادي والقانوني والسياس���ي، فضاًل عن 
التحديات البيئي���ة التي تُواجهه���ا دول حوض 

النيل، والتي يمكن تفصيلها فيما يأتي:

 Ashok Swain, « Challenges for water sharing  (((
 in the Nile basin: changing geo-politics and

 changing climate», Hydrological Sciences

 Journal, (London: Taylor &Francis Group, 56

.(4(, 2011(, p.690

اأوًل: التحديات القت�صادية:
1- النمو ال�صكاني المطرد: 

من التحدي����ات االقتصادية الت����ي تواجه دول 
حوض النيل النمو الس����كاني المطرد، حيث يزيد 
عدد الس����كان فيها عن 437 مليون نس����مة، وقد 
تضاع����ف ه����ذا العدد من����ذ خمس����ينيات القرن 
الماضي، ومن الُمرجح أن يتزايد هذا العدد بحلول 
عام 2030م ليصل إلى قرابة 648 مليون نس����مة، 
أي بزي����ادة قدرها 53% من عدد الس����كان في عام 

2010م.
وقد ينظر البعض إلى الزيادة الس����كانية على 
أنها تمث����ل فرصة للتنمية إذا تّم اس����تغاللها على 
الوجه األمثل، حيث إنها تمّد الدول باأليدي العاملة 
الالزمة للتنمية االقتصادية، وتضمن س����وقاً كبيراً 
للمنتجات والس����لع التي يتّم تصنيعها، إال أنها في 
الوقت نفس����ه تمثل تحدياً على اقتصادات الدول 
النامية، حيث يزيد م����ن تدهور الموارد الطبيعية، 
مم����ا يمثل ضغوط����اً إضافية عل����ى االقتصادات 
الوطنية )النق����ل، التعليم، الصحة، المياه، الطاقة، 
الخدم����ات... إل����خ(، فضاًل عن كونه����ا تزيد من 
المخاوف بش����أن األمن الغذائي، وتزيد من الهجرة 
من الريف إلى المدن، وما يصاحب ذلك من مشاكل 

زيادة التحضر. 
وبناًء على ما س����بق؛ تطرح الزيادة الس����كانية 
مزي����داً من التحديات على دول حوض النيل، حيث 
تُش����ير اإلحصاءات إلى أّن م����ا يزيد عن 72% من 
الس����كان في عام 2030م سيعيش����ون في المناطق 
الريفية في دول ح����وض النيل، وهو ما يعني زيادة 
الضغوط على المي����اه واألراضي والموارد البيئية، 
وذلك نتيج����ة االعتماد على الزراعة الموس����مية، 
فض����اًل عن تزايد مع����دالت الفقر ف����ي المناطق 
الريفية، ومن ثَم تزيد معدالت الهجرة إلى المدن، 
ويتزاي����د الطلب على المياه والطاقة، وهو ما يرفع 
من حدة التنافس بي����ن دول حوض النيل من أجل 
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توفي����ر احتياجات س����كانها من المي����اه والطاقة 
الكهربائية))).
2- الفقر: 

على الرغ����م من التقدم الجي����د الذي حققته 
العديد م����ن دول حوض النيل ف����ي مجال التنمية 
االقتصادية ومعدالت االس����تثمار، فإّن معظم دول 
الحوض تُصن����ف على أنها من أق����ل بُلدان العالم 
من حيث التنمية وفقاً لمؤش����ر التنمية البش����رية، 
حيث تعتمد غالبي����ة اقتصادات دول الحوض على 
القطاع الزراعي، والذي يعتمد- بش����كٍل أساسي- 
على الزراعة المطيرة، كما تعتمد على المحاصيل 
التصديري����ة كمصدر للعملة الصعب����ة، مثل )البن 
والش����اي وما إلى ذل����ك(، وال ي����زال االتجاه نحو 

التصنيع محدوداً للغاية باستثناء مصر))).
ويش����كل الفقر وانعدام األمن الغذائي مصيراً 
مش����تركاً لدول ح����وض النيل، ومع ذل����ك فهناك 
اختالف ملحوظ بين مستوياته، ويتراوح بين بلدان 
دول الح����وض النيل ما بي����ن 40  إلى 90%، وتعود 
تلك النس����بة العالي����ة من الفقر إل����ى العديد من 
األس����باب، منها البطالة، وتدهور البيئة والتغيرات 
المناخية التي أدت إلى العديد من اآلثار الس����لبية 
على مس����توى المعيشة لدى س����كان حوض النيل، 
فضاًل عن االضطرابات االجتماعية والسياس����ية، 
ومن ناحيٍة أخرى هناك زيادة في الفس����اد وعجز 

الحكومات عن تالفي تلك اآلثار السلبية))). 

 Nile Basin Initiative, Nile Cooperation   (((
 Opportunities &Challenges (Entebbe: Nile

.7-Basin Initiative, September 2014(, pp.6

.Ibid. P.9  (((
 Ismail Elkhalifa Suleiman, Ali Abdel Azziz   (((
 Salih (etal(, "Food-Poverty-Vulnerability Index

 Analysis for the  Nile Basin Region (Ethiopia,

 Kenya and Sudan(, (Entebbe: Socio-economic

 Development and Benefit Sharing Nile Basin

 .4-Initiative, 2009(, pp. 3

ثانياً: التحديات القانونية:
تنبع ه����ذه التحديات من تمس����ك كّل طرف 
م����ن أطراف دول حوض الني����ل برأيه فيما يتعلق 
باالتفاقيات الس����ابقة، والتي تّم توقيعها من ِقبل 
القوى االس����تعمارية، وبخاص����ة اتفاقية 1929م، 
والتي بموجبها تّم تخصي����ص الحقوق التاريخية 
المتعارف عليه����ا لدولتي المصب والممر ) مصر 
والس����ودان(، وكذلك اتفاقي����ة 1959م بين كلٍّ من 
مصر والس����ودان، والتي زادت بس����ببها حصتهما 
لتصل إلى 55.5 ملي����ار م3 لصالح مصر؛ مقابل 
18.5 مليار م3 للس����ودان، وه����و ما ترفضه دول 

المنبع))).
وكّل دولة من دول حوض النيل تقّدم أس����انيد 
تؤكد حجيتها من خالل االستناد إلى مبادئ القانون 
الدولي، وتتمس����ك بتلك الحجج واآلراء القانونية 
المختلف����ة، دون االلتفات للخطر المحدق بكل دول 
الحوض في حال اس����تمرار النزاع بينها، فالمعادلة 
الصفرية في جن����ي المنافع لن تؤدي إال إلى مزيد 

من النزاع والصراع حول مصادر المياه))).
 فمن ناحيٍة؛ أعلن����ت أوغندا في عام 2004م، 
ومن جانب واحد، إنشاء خط أنابيب لتوصيل المياه 
من بحيرة فيكتوريا إل����ى المناطق التي تُعاني من 
نقص المياه لديها بطول 170 كم، وهو ما يش����ّكل 
انته����اكاً صارخاً التفاقي����ة 1929م، وكذلك قامت 
كينيا بإعالن رفضه����ا القيود المفروضة على دول 
المنبع بس����بب اتفاقية 1929م، وأعلنت انسحابها 

 Ashok Swain, «Challenges for water sharing   (((
 in the Nile basin: changing geo-politics and

 changing climate», Hydrological Sciences

 Journal, (London: Taylor &Francis Group, 56

.(4(, 2011(, p.690

 Kinfe Abraham, Nile Opportunities Avenues   (5(
 Toward A Win–Win Deal (Addis Ababa: The

 Ethiopian International Institute For Peace and

    .Development, 2004(, pp.96–97
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من االتفاقية بحجة أّن َمن قام بالتوقيع عليها هي 
القوى االس����تعمارية، والتي راعت مصالحها فقط 
بغ����ّض النظر عن مصالح دول المنب����ع، فيما تتبع 
إثيوبيا سياس����ة فرض األم����ر الواقع، حيث أعلنت 
إنش����اء سّد النهضة بس����عة تخزينية ضخمة بغض 

النظر عن موافقة كّل من مصر والسودان. 
ومن ناحية أخرى، وبالنظر إلى سياسة دولتي 
المصب والممر إزاء حوض النيل، فمصر تتمس����ك 
بمبادئ القانون الدولي المتعلقة بالحقوق التاريخية 
المكتسبة، وترفض التفريط في تلك الحقوق على 
الرغم من أنها تعاني عجزاً مائياً شديداً يصل بها 

إلى ما دون خط الفقر المائي.
بينما ترى الس����ودان من ناحية أخرى؛ تمسكها 
بالمعاهدات التاريخية القائمة، من أجل الحصول 
على حقوقها التاريخية التي تكفل لها األمن المائي، 
وخصوصاً أنها تس����تهلك ما بين 12–16 مليار م3  
لرّي ما يق����رب من3 ماليين ف����دان من األراضي 
الزراعية سنوياً لديها، بينما تعتبر مياه النيل- من 
جهٍة أخرى- ورقة ضغط تمارس����ه على مصر في 

أوقات الخالف بينهما))).
وبناًء على ما س����بق؛ يمكن القول بأّن التحدي 
القانوني المه����م، الذي يواج����ه دول حوض النيل 
حت����ى اآلن، هو أنه ال يوجد اتفاق قانوني ش����امل 
يجم����ع كل دول حوض الني����ل، وأّن الخالف ما هو 
إال عل����ى اتفاقيات قديمة تع����ود إلى عهود قديمة 
لم تعد تتناس����ب مع التغيرات التي يجب مراعاتها 
في المعاهدات الجديدة، مثل التغيرات البيئية التي 
تتواكب مع متطلبات التعاون الحديثة، والتي يمكن 

 Debay Tadesse, «Review of early experiences,  (((
 current  challenges and opportunities among  the

 Nile Basin riparian states», in Debay Tadesse

 (ed.(, Climate change  and transboundary water

 resource conflicts in Africa (Nairobi: Institute for

 Security Studies, Work Shop Report Mombasa,

  .9-29–30 September 2009(, p. 8

من خاللها إدراك أهمية الفوائد التي يمكن جنيها 
من وراء التعاون حول النهر. 

ثالثاً: التحديات البيئية: 
تشير الدراس����ات البيئية إلى أّن قارة إفريقيا، 
منذ س����تينيات الق����رن الماض����ي، ارتفعت درجة 
الح����رارة بها بمعدل 0.5 درجة مئوية، بينما زادت 
درجة الح����رارة في كلٍّ من إثيوبيا وأوغندا بحوالي 
1.3 درجة مئوية، األمر الذي أثر- بش����كٍل كبير- 
في مستويات سقوط األمطار في منطقة البحيرات 
العظمى ومرتفعات إثيوبيا، ونتيجًة لذلك االرتفاع 
ف����ي درجة الحرارة زادت معدالت بخر المياه، وهو 

ما يقلل من معدل الجريان السطحي لنهر النيل. 
ومن النتائج المتوقعة نتيجة التغيرات المناخية 
عل����ى دول حوض الني����ل، ونتيج����ًة الرتفاع درجة 
حرارة األرض، أن تكون مصر هي الدولة الوحيدة 
المهددة من دول حوض النيل نتيجة ارتفاع مستوى 
مي����اه البحار، وهو ما يه����دد بإغراق منطقة الدلتا 
بالكامل، وس����يكون له عواق����ب وخيمة على األمن 

المائي والغذائي في مصر))).

 Franziska Piontek, «The Impact of Climate   (((
 Change on Conflict and Cooperation  in the

 Nile Basin», M.A Thesis (Hamburg: Institut

 für Friedensforschung und Sicherheitspoliti,

 .34-Universität Hamburg, 2010(, pp. 32

من المهم لدول حوض النيل 
إدراك الفوائد التي يمكن 
جنيها من جراء التعاون 

في حوض النهر من خالل 
التكامل بين دول الحوض
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 ويُتوقع أن تواجه أوغندا العديد من التحديات 
في القطاع الزراعي في المستقبل القريب، والذي 
يُعد أحد أهم القطاعات التي تعتمد عليها بش����كل 
يؤث����ر في خطط التنمية في الب����الد، وذلك نتيجة  
التغيرات المناخية والتقلبات الشديدة في المناخ، 
والتي من المقدر أن تؤثر- بش����كٍل كبير- في كمية 
المياه العذب����ة المتوفرة فيها، وهو ما من ش����أنه 
االنعكاس س����لباً على كّل القطاع����ات االجتماعية 
واالقتصادية التي تعتمد على موارد المياه العذبة، 
فارتف����اع درجة ح����رارة األرض م����ن المتوقع أن 
يؤثر في زيادة نس����بة التبخ����ر، وبالتالي تقل كمية 
المياه المتوف����رة، ومن ناحية أخرى؛ فإّن التغيرات 
المناخية س����تؤدي إلى معاناة أوغندا من التطرف 
الشديد في مواسم الجفاف والفيضانات، وهو ما 
سيؤثر بالسلب في الخطط الزراعية للحصول على 

األمن الغذائي، وتحقيق فائض تصديري منه))).
وتش����ير العديد من الدراس����ات إل����ى أّن تغير 
المناخ  سيكون له تأثير كبير في مناطق زراعة البن 
في أوغندا، وال����ذي يُعد أكثر المحاصيل الزراعية 
التصديرية التي تُدر للبالد ُقرابة 20% من عائدات 
النقد األجنبي، وهو ما يعني أّن تغير المناخ له تأثير 
سلبي في االقتصاد الوطني األوغندي، وكذلك في 
األحوال االجتماعية، حي����ث يعمل في زراعة البن 
ُقرابة نصف مليون م����زارع من أصحاب الحيازات 
الصغي����رة، ويعيش على صناعة البن أكثر من 3.5 
ماليين أسرة، من خالل األنشطة ذات الصلة بالبن، 
وتُش����ير الدراس����ات البيئية إلى أّن معدل سقوط 
األمط����ار قد انخف����ض في أوغندا خ����الل ال�25 
س����نة الماضية، ومع زيادة ارتفاع معدالت درجات 

 Climate Change Unit, "Economic Assessment  (((
 of the Impacts of Climate Change in Uganda

 Water Sector" (Kampala: Climate Change Unit,

 Ministry of Water and Environment, Data Water

.Sector Report, Nov. 2014(, p.8

الحرارة، والتي تؤثر بالس����لب على إنتاج البن، فإّن 
هناك مخاطر كبيرة على حياة الماليين من األسر 
التي تعتمد على هذا المحصول خالل ال�20 عاماً 
المقبلة، األمر الذي س����يدفع بأوغندا إلى السعي 
من أج����ل تحقيق األمن المائي له����ا لمواجهة تلك 
األخطار المحتملة عبر إنش����اء العديد من السدود 
وخزانات المي����اه لمواجهه التقلب����ات الكبيرة في 

نقص المياه خصوصاً في مواسم الجفاف))).
وهذا الوض���ع ينطبق على دولة إثيوبيا، التي يُعد 
القطاع الزراعي لديها أحد أهم قطاعات  اقتصادها، 
حيث  يعتمد عليه نحو 83% من الس���كان، ويُس���اهم 
بأكثر من 40% م���ن الناتج المحلي اإلجمالي، ويجلب 
أكثر من  85% من عائ���دات التصدير، ونتيجًة لتغير 
المناخ فمن المتوق���ع أن يتأثر قطاع اإلنتاج الزراعي 
فيها، والذي يعتمد حتى اآلن على مياه األمطار، التي 
من المتوقع أن تش���هد تبايناً ش���ديداً خالل العقود 
القادمة من حيث معدالت السقوط، وهو ما سيخلّف 
آث���اراً كبيرة سياس���ية واقتصادية على الس���واء، من 
ش���أنها تهديد أمن البالد بالكامل، وقد تدفع بها إلى 

الحروب األهلية نتيجة زيادة الفقر والمجاعات))).
وفي ظل ما تقّدم من التحديات التي تواجه دول 
حوض النيل؛ فإنها ستؤدي بشكٍل أو بآخر إلى زيادة 
الطلب على المياه من أجل خطط التنمية االقتصادية 
وتوفير احتياجات سكان اإلقليم من المياه والغذاء، 
مما سيدفع بدول حوض النيل إلى حالة عدم القدرة 
على توفير تل���ك االحتياجات، ونتيجة للضغوط قد 

 laurence jassogne, peter laderach, piet van   (((
 asten, The Impact of Climate Change on Coffee

 in Uganda, Lessons From a Case  Study in

 Rwenzori Mountains  (Oxford: Oxfam GB, ,

.March 2013(, p.4

 Mintewab Bezabih (et al(, «On the Impact of   (((
 Weather  Variability and Climate  Change on

 Agriculture: Evidence from Ethiopia» (Addis

 Ababa: Environment for Development Centers,

.7-Discussion Paper Series, July 2014(, pp. 5
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تتجه بعض ه���ذه الدول إلى الح���رب على المياه، 
فضاًل عن تصاعد الحروب الداخلية بها.

إال أّن تلك التحديات، وفي الوقت نفس����ه، قد 
تك����ون حافزاً يدفع للتعاون بي����ن دول الحوض من 
أجل تجنب كّل تلك المخاطر المحتملة ومواجهتها 
معاً، عبر اتفاقي����ات جديدة تتواكب مع ما تواجهه 
المنطقة من تحديات، فدول حوض النيل ال تواجه 
عجزاً في المياه، فكّل ما يتّم استغالله هو 6% فقط 
من حجم إيراد نهر النيل، وإنما المشكلة األساسية 
هي مشكلة إدارة مياه النهر بطريقة متكاملة، فكل 
دول����ة من دول الحوض تس����عى إلى تحقيق أقصى 
اس����تفادة ممكنة من النهر بغّض النظر عن مصالح 
باق����ي الدول، وتل����ك المعادل����ة الصفرية قد ثبت 
خطؤه����ا، وخصوصاً أّن جميع التجارب الس����ابقة 
في أحواض األنهار الدولية قد أثبتت نجاح التعاون 
المش����ترك في اإلدارة المتكامل����ة للموارد المائية 

بعيداً عن تغليب المصالح الفردية. 
ومن المهم لدول حوض النيل إدراك الفوائد التي 
يمكن جنيها من ج���راء التعاون في حوض النهر من 
خالل التكامل بين دول الحوض، واس���تغالل الميزة 
النس���بية لكّل دولة من أجل تحقيق تكامل اقتصادي 
بي���ن كّل دول الحوض، فعلى س���بيل المثال: يمكن 
تعظيم االستفادة من الطاقة الكهرومائية في إثيوبيا، 
واإلمكانيات الزراعية في كلٍّ من الس���ودان وأوغندا، 
مع الق���درات الفنية والمادية لمصر، من أجل تفعيل 
التبادل التجاري، وأن تتمتع كّل دولة بش���رط الدولة 
األولى بالرعاية، بحيث تحصل على الميزة من الدولة 
األخرى بأسعار تفضيلية، وهو ما سيؤدي إلى تحقيق 

التعاون بشكٍل أكثر فائدة ونفعاً لكّل دول الحوض. 
خاتمة:

ش����هدت القارة اإلفريقية العديد من النزاعات 
بسبب وضع األنهار كحدود سياسية، وكيفية ترسيم 
الحدود بها، وخصوصاً أّن الحدود تمثل النزاع على 
الس����يادة بين الدول التي عانت من أجل الحصول 

على اس����تقاللها، كذلك تس����عى كل دولة للسيطرة 
عل����ى أكبر قدر من المياه الالزم����ة لعملية التنمية 
االقتصادي����ة واالجتماعي����ة بها، ونظ����راً لضعف 
معدالت س����قوط األمطار، والتطرف في معدالت 
الجفاف واألمطار نتيج����ة للتغيرات المناخية التي 
تعاني بسببها الدول اإلفريقية من شح المياه، فقد 
ش����كل ذلك عائقاً أمام تحقيق التنمية االقتصادية، 
حيث يس����عى أغلب دول القارة إلى السيطرة على 
مصادر المياه، عبر إنش����اء السدود والقناطر التي 
تمكنها من السيطرة على مياه األنهار الدولية، وهو 

ما يثير النزاع بين دول المنبع ودول المصب. 
وقد نجح���ت بعض مناطق الق���ارة اإلفريقية في 
تحقيق خطوات فعالة لتحقيق التعاون بشكٍل ناجح بين 
دولها، مثل منطقة الجنوب اإلفريقي، والتي تمكنت من 
وضع إطار عام للتعاون بين كّل دولها مع مراعاة مبادئ 
القانون الدولي المعمول بها، والتي نظمتها المعاهدات 
الدولية، مثل اتفاقية هلسنكي أو اتفاقية األمم المتحدة 

بشأن االستخدامات غير المالحية للمجاري المائية.
بينما نجد منطقة مثل غ���رب إفريقيا؛ قد بدأت 
بالفعل في اتخاذ بعض اإلجراءات من خالل منظمات 
إدارة األنهار الدولية فيها، وهذا ما يش���كل لبنة أولى 
للتع���اون بين الدول على مس���توى كل حوض نهر، وإن 
كانت ال تزال في طريقه���ا إلى وضع تصور كامل عن 
كيفية إدارة األنهار الدولية فيها بشكٍل يضّم جميع دول 
المنطقة، وفي إطار سعيها إلى ذلك فقد بدأت بجمع 
وتوفير معلومات وخطط التنمية في كّل دولة من أجل 

تسهيل عملية التعاون والتكامل بين دول المنطقة.
أما منطقة ش����رق إفريقيا؛ فال تزال تعاني من 
الخالف بين دول المنطقة نتيجًة لعدم إدراك تلك 
ال����دول للفوائد التي يمكن جنيها من خالل التعاون 
حول النه����ر، وخاصًة أّن المس����تخدم من إجمالي 
إيراد النه����ر ال يتعدى 6% فقط، وال تزال المنطقة 
تعاني من إمكانية إيجاد إطار مؤسسي يجمع دول 

الحوض كافة �
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المؤسسات اإلعالمية في إفريقيا:
التحكم، السيطرة، التأثير

�أ.  �أحمد �إ�سماعيل
باحث �سود�ني مهتم بال�سوؤون �الإفريقية.

ت�رى �أّن �الإع�الم الب�ّد �أن يكون �س�وتًا لل�س�لطة 
�ل�سيا�س�ية، ود�عمًا لخطه�ا، �إلى نظرية �لحرية 
�لليبر�لي�ة، �لت�ي ترف��س �أي قي�ود على حرية 
�لن�سر، مما يجعل �ل�سحافة و�لمعار�سة حليفين 

في �لرقابة على �ل�سلطة �لحاكمة.

�الإع�الم ت�سكل  و�س�ائل  عالق�ة 
بال�سلطة �لحاكمة، �قتر�بًا 
وُبعدً�، �أهم مالمح �لم�سهد �الإعالمي في �إفريقيا، 
حيث تقلبت �لموؤ�س�س�ات �الإعالمية في �إفريقيا، 
بي�ن عدة �سيا�س�ات، فمن قب�س�ة �أنظمة �لحزب 
�لو�ح�د، �لتي تعتنق �لنظرية �ل�س�لطوية، �لتي 
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صارت إفريقيا ميدان���اً للتنافس بين القوى الخارجية، 
واإلمبرياليات الكبرى في العالم، فمعركة مدِّ النفوذ، أشبهت 
إلى حدٍّ كبير معركة التس���ابق االس���تعماري في الس���ابق، 
وأصبحت المؤسس���ات اإلعالمية هدفاً مباش���راً لالعبين 

الدوليين في هذا الميدان.
وفي هذا المناخ الم�صحون بالمتغيرات، وعلى هذه الأر�ص 

المتحركة:
- ه����ل ا�صتطاع����ت موؤ�ص�ص����ات الإع����الم الإفريقي����ة اأن تثّب����ت 

اأقدامها، وتجد لها مكاناً م�صتقاًل ومتمّيزاً بهويته الثقافية؟
- واإل����ى اأي م����دى ا�صتط����اع اأ�صح����اب الأجن����دات اأن يحكموا 

�صيطرتهم على الم�صار الوظيفي لالإعالم الإفريقي؟
هذا بعض ما تسعى هذه الدراسة لإلجابة عنه.

�أواًل: مدخل مفاهيمي:
يرب���ط مفهوم »المؤسس���ات اإلعالمي���ة« بين فرعين 
معرفيين؛ اإلعالم م���ن ناحية، واإلدارة من الناحية األخرى، 
مما أهلها لتصبح فرعاً تخصصي���اً قائماً بذاته، يُدّرس في 
كليات اإلعالم تحت عنوان )إدارة المؤسس���ات اإلعالمية(، 
وفي هذا الجانب ت���رد مجموعة من التعريفات، بزوايا نظر 
يمي���ل بعضها لإلدارة، والبع���ض اآلخر لإلعالم، وم����ن تلك 

التعريفات:
»منظمة حكومية أو خاصة تعمل في مجال من مجاالت 
اإلعالم المختلفة، ويكون دورها األساس���ي بالضرورة العمل 
على نشر الوعي والثقافة والخبر الصحيح، إما مكتوباً وإما 
ف هذه المؤسسات كفاءاٍت علميًة  مسموعاً وإما مرئياً، وتُوِظّ
ضمن اإلمكانيات المتاحة للحصول على أفضل النتائج«))). 

وتُعّرف كذلك بأنها: »مجموعة من النشاطات المتميزة، 
يقوم بها أش���خاص يؤدون أدواراً وفق قواعد معينة، وتتميز 
كذلك بإنتاج وتوزيع المعرفة )كاإلش���هار والثقافة(، وتُعتبر 
كذل���ك همزة وصل بين أفراد المجتم���ع، حيث توفر قنوات 

يرتبط من خاللها الناس، وتربط كل فرد بمجتمعه«.
وهناك تعريٌف آخر يوّصفها بأنها: »مجموعة من األفراد 

الم�ؤ�س�سة  مفه�م   ،((0(9 م��ار���س   ((( اأح��م��د  ه��ن��ادي    (((
https://hyatoky.com  :الإعامية، بم�قع حياتك. ك�م

القائمين بالوظائف والجهود في مؤسس���ة، ويمتلكون القدرة 
على التسيير، وتقوم اإلدارة على ما يُسّمى بالتسلسل الهرمي 
للس���لطة المؤسس���ة على المجال العام، ألّن القضايا التي 

تعالجها هي قضايا عمومية، يلتف حولها الرأي العام«))).
والو�ص����ف ال����ذي يمك����ن اأن نخل�ص اإليه م����ن خالل كل هذه 
التعريفات، هو: أّن »المؤسسة اإلعالمية »كيان إداري« منظم، 
ذو شخصية اعتبارية، يشتمل على مجموعة من األدوار التي 
يقوم به األفراد ضمن هذا الكيان، ويقّدم منتجات إعالمية؛ 
س���واء كانت صحفاً، أو مواد س���معية وبصرية، تس���تهدف 
جمه���وراً معّين���اً، وهي بهذا الوصف تش���مل المؤسس���ات 
الصحافي���ة، واإلذاعات، ومحطات التلفزة، ومواقع اإلنترنت 
التي تقوم عليها هيئات إدارية، وال تش���مل الجهود الفردية، 
أو المدونات الشخصية، وغيرها من األعمال اإلعالمية التي 

تُدار بشكل فردي«.
ثانيًا: ن�ساأة موؤ�س�سات �الإعالم في �إفريقيا:

بدأ ظهور المؤسس���ات اإلعالمية في إفريقيا، في وقٍت 
مبّكر، يمتد من نهايات القرن الثامن عش���ر وبدايات القرن 
التاسع عشر، ومنذ ذلك الحين وحتى اآلن مّرت المؤسسات 

اإلعالمية في إفريقيا بثالث مراحل: 

م�ؤ�س�سة  وت�سيير  اإدارة  في  الت�سال  دور  رج��اء،  ج��اط    (((
تكميلي  بحث  نم�ذجًا،  المحلية  �سعيدة  اإذاع���ة  اإعامية، 
المكت�بة،  وال�سحافة  الت�سال  في  الماج�ستير  درجة  لنيل 
الجتماعية  العل�م  كلية  �سعيدة،  الطاهر  م�لي  جامعة  من 

والإن�سانية، بالجزائر، )5)0)-6)0)).

تاريخ طويل، ورحلة شاقة 
قطعتها مؤسسات اإلعالم 
في إفريقيا، وفي جنوب 
الصحراء الكبرى خاصة، 

عانت فيها القهر واالستبداد، 
وكافحت فيها من أجل الحرية
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ال�صتعمارية: الحقبة  الأولى:  • المرحلة 
ُولدت الصحافة اإلفريقية في كنف االستعمار األوروبي، 
الذي رزحت تحت وطأته إفريقيا لقرون عّدة، وفي سيراليون 
كانت البداي���ات األولى، حيث ص���درت أول صحيفتين في 
إفريقيا، وهما: »سيراليون أدفرتايزر« و »رويال جازيت« عام 

1801م))).
ويرى البعض أّن أول الصحف صدوراً في إفريقيا كانت 
في كيب تاون بجنوب إفريقي���ا، وهما صحيفتا: »كيب تاون 
جازيت«، و»أفري���كان أدفرتايزر«، اللتي���ن صدرتَا في العام 
1800م، بعد حوالي 150 عاماً من قدوم أوائل المس���توطنين 

الهولنديين إلى إفريقيا))). 
ثم تلتهما س���احل الذهب )غانا( بإصدار »رويال غولد 
كوس���ت جازيت« ع���ام 1832م)))، حتى بلغت ف���ي نيجيريا 

وحدها 28 صحيفة.
وكانت غالب تلك الصحف إما تحت سيطرة الحكومات 
االستعمارية، وإما مملوكة للمستوطنين البيض، وكان الغرض 
منه���ا هو رب���ط رج���ال اإلدارات االس���تعمارية، واألقليات 
األوروبية المس���توطنة، من رجال أعم���ال وغيرهم، بأنباء 
وطنهم األم، بجانب اس���تقطاب اهتم���ام النخبة اإلفريقية 

المتعلمة))). 
وإلى جانب الصحافة المملوكة لإلدارة االس���تعمارية؛ 
مّثلت »الصحافة التبش���يرية« حليفاً قوياً لالستعمار، حيث 
كانت إلى جان���ب الدعوة للنصرانية تق���وم بمهمة الدعاية 
للدول االس���تعمارية، وكان���ت أول صحيفة صدرت من هذا 
النوع في نيجيريا عام 1859م، وكانت تتبع للبعثة التبشيرية 
اإلنجليزية، أصدرها القس هنري تاونس���ند، وفي غانا كانت 

الإفريقية،  ال�سحافة  في  مقدمة  الرحمن،  عبد  ع�اطف    (((
الجمعية الإفريقية، القاهرة، 980)م، �س5).

 Jimmy Ocitty, media and democracy in   (((
 Africa:mutual political bedfellows or implacable

 arch-foes,Havard Univercity,Cambridge,1999,

.page 13

)))  ع�اطف عبد الرحمن، مرجع �سابق، �س5).
)))  المرجع ال�سابق، ال�سفحة نف�سها.

صحيفة »كريس���تيان مس���ينجر« هي ثاني صحيفة تصدر 
في البالد، وكانت البعثات التبش���يرية تحرص على إصدار 
صحفها بلغة الدولة األوروبية المستعمرة، مع إحدى اللغات 

المحلية المنتشرة.
ثم جاءت فترة التحرر الوطني، التي احتدم فيها النضال 
ضّد االستعمار، وظهر منافس آخر للهيمنة االستعمارية على 
الصحاف���ة، تمثل في )الصحافة الوطني���ة(، التي كانت أداًة 
رئيس���ة للتعبير عن حركات التح���رر الوطني اإلفريقية من 
ناحية، ووس���يلة للتوعية والتربية السياس���ية واأليديولوجية 

للجماهير اإلفريقية من ناحيٍة أخرى.
وكان الصحافيون هم أكثر المثقفين الوطنيين نش���اطاً، 
في النضال الوطني ضد االستعمار، ولذلك فإّن أكثر األسماء 
لمعاناً في سماء الحركات الوطنية كان لصحافيين، أصبحوا 
زعماء للنضال من أجل التحرر في إفريقيا، أمثال؛ جوليوس 
نيريري، الذي بدأ نش���اطه السياسي رئيساً لتحرير صحيفة 
»س���وني ياتانو« قبل االس���تقالل، وجومو كنياتا الذي ترأس 
تحرير أول صحيفة كينية ش���هرية ص���درت بلغة الكيكويو، 
وكان اسمها »موجاثانيا«، التي تعني »العمل والصالة«، وكانت 

لسان حال الرابطة المركزية في كينيا. 
وفي نيجيريا أس���س نامدي إزيكوي، أول رئيس وزراء 
بعد االستقالل، صحيفة »ويست آفريكا بيلوت« عام 1937م، 
وكان كوام���ي نكروم���ا يرأس تحرير صحيف���ة »أكرا إيفننج 
نيوز« لس���ان حال حزب الميثاق الش���عبي في غانا، وأصدر 
ليوبولد سنغور، الذي أصبح أول رئيس للسنغال، صحيفة »ال 
كوندشن هيوماني« لسان حال الحزب التقدمي السنغالي))).
وكانت جنوب إفريقيا المحطة األولى النطالق اإلذاعة، 
عام 1924م، وكان الهدف منها تقديم الخدمة للمس���توطنين 
البيض، ففي جوهانس���برغ وكيب تاون وديربان ُمنحت ثالث 
منظمات- وه���ي برايفيد دوب، وأدفرتايزنق جروب، ولوكال 
أوثريتي- تراخيص للبث اإلذاعي، لكنها كانت تجربة متعثرة، 

تّم التخلي عنها لصالح القطاع التجاري.
في العام 1936م؛ اس���تعانت الحكومة االستعمارية في 

)5)  المرجع ال�سابق، �س ))5-)5).
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جنوب إفريقيا، بخبراء هيئة اإلذاعة البريطانية، في إنش���اء 
 .SABC هيئة اإلذاعة الجنوب إفريقية

وانتش���ر الراديو في أماكن أخرى من إفريقيا؛ في كينيا 
عام 1927م، وفي روديس���يا الجنوبية )زيمبابوي حالياً( عام 
1932م، وفي موزمبيق عام 1933م، وفي الكونغو الفرنس���ية 

عام 1935م.
أما المستعمرات البريطانية في غرب إفريقيا فقد بدأ 
البث: في س���ييراليون في عام 1934م، وفي ساحل الذهب 
)غان���ا حالياً( عام 1935م، ونيجيري���ا في عام 1936م، ولم 
يكن البث في مس���تعمرات غرب إفريقيا السلكياً أول أمره، 
بل كان يت���ّم بربط محطة البث بمكب���رات صوت مثبتة في 
أس���قف منازل السكان، واس���تمر هذا الوضع إلى أن قررت 
اإلدارة البريطانية مّد خدمة البث اإلذاعي الالسلكي لجميع 

مستعمراتها، كخدمة عامة للسكان المحليين))). 
وإبان الحرب العالمية الثانية؛ تسابقت الدول األوروبية، 
المتصارعة، في اس���تخدام اإلذاعات الموجهة، كوسيلة لبث 
الرسائل إلى ش���عوب الدول األخرى، سواء كانت حليفة، أو 
عدّوة، ألغراض كس���ب التأيي���د، أو الدعاية ضد اآلخر، أو 

الحرب النفسية.. 
وهكذا؛ فإّن كثي���ر من اإلذاعات الوطني���ة اإلفريقية، 
ُولدت في أجواء الحرب، ومنها اإلذاعة السودانية، واإلذاعة 
في روديسيا الش���مالية )زامبيا اآلن(، اللتان كان الهدف من 
إنشائهما هو نقل األخبار، ورفع الروح المعنوية للجنود الذين 

شاركوا في الحرب إلى جانب الحلفاء، في آسيا وإفريقيا.
أم���ا وكاالت األنباء؛ فقد كان أول ظهور لها في إفريقيا 
إبان الحقبة االس���تعمارية، وكانت عبارة عن مكاتب فرعية 
لوكاالت األنباء األوروبية، مث���ل رويترز، التي لم تكتف بفتح 
مكتب لها في جنوب إفريقيا، بل أس���همت أيضاً في تأسيس 
وكال���ة األنباء المركزية في جنوب إفريقي���ا، التي كانت من 
داً  قب���ل مجرد جمعية للصحافة، وأصبح���ت، بعد ذلك، مزوِّ

 Graham Maytton, A Brief History of Radio   (((
 Broadcasting in Africa, British Council, page

.4-2

أساسياً لصحف إفريقيا، وروسيا، باألنباء واألخبار المحلية 
في إفريقيا))).

ال�صتقالل: بعد  ما  دكتاتوريات  الثانية:  • المرحلة 
خ���الل عقَدي الخمس���ينيات والس���تينيات، من القرن 
الماضي، نالت معظم الدول اإلفريقية استقاللها، بعد نضال 

مضني وطويل، وقّدمت فيه الدماء واألرواح.
بعد االستقالل؛ أصبح معظم قادة النضال زعماء لألمم 
الجدي���دة في إفريقي���ا؛ جومو كنياتا ف���ي كينيا، وجوليوس 
نيري���ري في تنزانيا، وناميدي أزيكوي في نيجيريا، وليوبولد 
سنغور في السنغال، وهم الذين كما كانوا قادًة للنضال؛ كانوا 

قادًة للصحافة الوطنية ومؤسسين لها.
ولكن إفريقيا المس���تقلة- حديثاً- عن س���يطرة الدول 
االستعمارية، سرعان ما سقطت، بأغلب أجزائها، في قبضة 
الدكتاتوريات الجديدة، التي تقوم على نظام الحزب الواحد، 
وآلت معظم المؤسسات اإلعالمية من صحف وإذاعات إلى 
س���يطرة الدولة، التي توسعت في سياس���ة تملُّك الصحف 
المس���تقلة والخاص���ة، بالتأميم أو الش���راء، وتحويلها إلى 

صحف رسمية ناطقة باسم الدولة. 
وفي ه���ذه الحقبة؛ ظه���ر نمط م���ن الصحافة أُطلق 
عليه )الصحافة الريفية(، ومثلت منافس���اً حقيقياً للصحف 
التبش���يرية، وكانت البداية في كلٍّ من ليبيريا والنيجر، حيث 
أسس���ت حكوماتهما أول الصحف الريفي���ة في إفريقيا في 
العامين 1963م و1964م على التوالي، ودفع نجاحها العديد 
من البلدان اإلفريقية لتبني هذا النمط، وبحلول عام 1971م 
بدأ ما مجموعه 11 دولة إفريقية بإصدار الصحف الريفية، 
ولك���ن تأثير ه���ذا النمط ظل متواضعاً، وفق���اً لما أظهرته 

دراسة استقصائية أجرتها اليونسكو في عام 1977م))).
وبالنس���بة لإلذاعة؛ كانت المحطات الرسمية هي سيد 
الموق���ف، وفي أغلب البلدان اإلفريقي���ة كانت هي الوحيدة 

الم�ؤ�س�سات  بناء  واآليات  خط�ات  ع��س،  اإبراهيم  ع��س    (((
اإعامية، جامعة  دار�سات  نم�ذجًا، مجلة  اإفريقيا  الإذاعية، 

اإفريقيا العالمية، العدد )، يناير 6)0)م، �س)).
 Jimmy Ocitty, media and democracy, page   (((
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التي تحتكر البث، ما عدا بعض الدول التي سمحت بمحطات 
خاصة تجارية، وفي الغالب؛ كانت هذه اإلذاعات تبث محتوى 

متمثل في األغاني والموسيقى والمواد الترفيهية. 
ول���م يبدأ الب���ث التلفزيون���ي ف���ي إفريقيا إال 
في س���تينيات القرن الماضي، وكان مح���دوداً جداً 
ومحصوراً في المناطق الحضرية، ألس���باٍب متعلقة 
بالمدى الذي يصله البث، وانتش���ار الكهرباء، والقدرة 
المالية على ش���راء أجهزة االس���تقبال للفضائيات ، 
بينما ظلت اإلذاعة في الريف هي س���يد الموقف؛ من 
حيث االنتش���ار في أغلب مناطق إفريقيا، الحضرية 

منها والريفية. 
من جه���ة أخرى؛ اتجهت ال���دول اإلفريقية إلى تكامل 
الجهود بمش���روعات إقليمي���ة في مجال الب���ث اإلذاعي، 
فتأس���س في مدينة الغوس النيجيرية ع���ام 1962م اتحاد 
اإلذاع���ات اإلفريقية، وضّم أربع عش���رة دولة هي: )مصر، 
والجزائر، وليبيا، والجابون، وغانا، وبوركينا فاسو، وماالوي، 
والسنغال، وموريتانيا، والنيجر، ونيجيريا، وتنزانيا، وتوغو(، 
وكان يجتمع مّرة كل عام، ليقوم بدور التنسيق بين اإلذاعات 
المسموعة والمرئية للدول األعضاء فيما بينها، وبينها وبين 
المنظمات الدولية األخرى، بجانب تنفيذ مشروعات لتطوير 

الخدمات اإلذاعية والتلفزيونية))). 
وم���ن جانب آخ���ر؛ اتجهت الحكوم���ات اإلفريقية إلى 
إنش���اء وكاالت أنباء رس���مية مملوكة للدول���ة، وكانت تقوم 
بهمة جمع األخبار الداخلية وبّثها لوس���ائل اإلعالم المحلية، 
والمصالح الحكومية، والمؤسسات التجارية، والجهات التي 
ترغب بالحصول على هذا النوع من الخدمات، كما تستقبل 
أيضاً األخبار العالمية وتعيد توزيعها على المش���تركين في 

الداخل))).
ال�صيا�صي���ة والتح���ول  الثالث���ة: التعددي���ة  • المرحل���ة 

الديمقراطي:
ف���ي نهاية الثمانينيات وبداية التس���عينيات، من القرن 

)))  ع��س اإبراهيم ع��س، مرجع �سابق، �س)).
)))  الم�سدر ال�سابق، �س)).

الماضي، ش���هد العالم تهاوي عدد من الدكتاتوريات العتيقة 
في معظم قاّراته؛ نظام ماركوس في الفلبين، وشاوسيس���كو 
في رومانيا، وبينوش���يه في شيلي، وهايلي مريام في إثيوبيا، 
هذا باإلضافة إلى التحوالت السياس���ية الكبرى في العالم، 
المتمثلة ف���ي انتهاء الحرب الباردة، بس���قوط المعس���كر 
الش���يوعي، وانهيار االتحاد الس���وفييتي، وانفراد النموذج 
الليبرال���ي الغرب���ي بالهيمنة على العال���م، بجانب الكوارث 
الكبرى، مثل موجة الجفاف والمجاعة التي ضربت إفريقيا 
في منتص���ف الثمانيني���ات، وما نجم عنها من مش���كالت 

اقتصادية.
كل هذه التحوالت دفعت باتجاه ممارس���ة ضغوط على 
أنظمة الحزب الواحد ف���ي إفريقيا، ولعبت الصحافة، جنباً 
إلى جن���ب مع المنظم���ات النقابية والط���الب، في مغالبة 
الدكتاتوريات العتيقة، التي أُجبرت، في نهاية المطاف، على 
التنازل والس���ماح باالنتقال نحو التعددية السياس���ية، عبر 
انتخابات نزيهة، خاضعة للمراقبة الدولية، فعادت األحزاب 
السياس���ية للعمل في العلن وبحرية أكبر، ونشطت منظمات 

المجتمع المدني. 
وفي هذا المناخ، من االنفتاح السياس���ي واالقتصادي، 
انتعش���ت المؤسس���ات اإلعالمية، وتعددت المنابر الحزبية 
والنقابية، والخاصة، وصار لها وجود ودور مؤثر في الجمهور.

يقول كوامي كاري���كاري، أس���تاذ الصحافة واالتصال 
الجماهيري في كلية دراس���ات االتصال بجامعة غانا: »منذ 
تسعينيات القرن الماضي؛ نمت وس���ائل اإلعالم المستقلة 
مثل عشب السافانا بعد هطول األمطار الغزيرة بعد جفاف 
طويل. في غرب إفريقيا، وفقاً لدراسة أُجريت عام 2006م، 
برعاية لجنة األمم المتحدة االقتصادية إلفريقيا ECA، كان 
هناك أكثر من 5000 صحيفة ومحطة إذاعية وتلفزيونية في 

15 دولة«))).

 Kwame Karikari, - August 2010-,African   (((
 media breaks the "culture of silence", Africa

Renewal, https://www.un.org/africarenewal/

magazine/august-2010/african-media-breaks-

0-99%80%98culture-silence%E2%80%%E2
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وفي تل���ك الحقب���ة أيضاً؛ ح���دث متغي���ران تقنيان 
كبيران، أث���َرا بدرجٍة كبيرة في قدرة وس���ائل اإلعالم على 
التأثي���ر، عالمياً، وفي إفريقيا بصف���ٍة خاصة، وهما: )البث 
التلفزيون���ي الفضائي المباش���ر( عبر األقم���ار الصناعية، 
وانتشار استخدام شبكة االتصاالت الدولية )اإلنترنت(، التي 
أنتجت ما ُع���رف الحقاً ب�)اإلعالم الجديد(، وما أحدثه من 
تحوالت، خالل العشرّيتَين األولى والثانية، من القرن الحادي 
والعش���رين، بقدرته الفائقة على التمدد واالنتشار والهيمنة 

على الجمهور.
بين  �الإفريقية  �الإعالمية  �لموؤ�س�سات  ثالثًا: 

�ل�سيطرة و�لحرية:
بالتطبيق عل���ى نموذج نظريات اإلع���الم األربع، التي 
تح���ّدث عنها خب���راء اإلعالم؛ فري���د س���يبرت، وثيودور 
بيترس���ون، وويلبر ش���رام، ف���ي كتابهم ال���ذي حمل عنوان 
)نظريات الصحافة األربع(، فإّن النظرية التي كانت س���ائدة 
ف���ي إفريقيا، خ���الل الحقبة االس���تعمارية، وحقبة ما بعد 
االس���تقالل وس���يطرة الحزب الواحد، كان���ت هي »نظرية 
الس���لطة«، التي ترى أّن اإلعالم البّد أن يكون صوتاً للسلطة 
السياس���ية، وداعماً لخطها، فالصحفي يعمل وفقاً لالمتياز 

الذي منحه إياه الحاكم.
وفي ظ���ل هذه النظرية؛ تصبح الس���لطة الحاكمة هي 
المس���يطرة على وسائل اإلعالم، س���واء بالتبعية المباشرة، 
أو بالس���يطرة عليها من خالل التحكم ف���ي تدفق األخبار، 

والمعلومات، والرقابة، ومنح التراخيص وسحبها.
وعلى الدوام؛ كانت أدوات الس���يطرة، التي تستخدمها 
الس���لطة االس���تبدادية في إفريقيا، س���واء كان في الحقبة 
االستعمارية، أو في حكومات ما بعد االستقالل ذات الحزب 

الواحد، كانت:
• الرقاب���ة على األخب���ار والمحت���وى اإلعالمي، قبل 

النشر، أو بعده.
• القواني���ن المقيدة للحري���ات الصحفية، وكانت تلك 
ن  القواني���ن في إفريقيا بالذات تتمي���ز بحدود هالمية، تُمكِّ
السلطة الحاكمة من تفسيرها بالشكل الذي يالئم توجهاتها.
• فرض الرسوم والضرائب على المؤسسات اإلعالمية، 

بحيث تُشّكل عائقاً كبيراً أمام انتشارها.
• الس���يطرة عن طريق االس���تيالء والتملك، سواء كان 

بالشراء، أو المصادرة والتأميم))).
وهذا النم���وذج كان متمثاًل بوضوح ف���ي إفريقيا، كما 
أس���لفنا، ففي الحقبة االس���تعمارية كان���ت الصحافة إما 
مملوكة للسلطة الحاكمة، وإما مملوكة للمستوطنين البيض، 
والمنصرين المرتبطين بتلك السلطة، وكانت معظم الصحف 
اليومية تخضع بش���كٍل مطلق لسيطرة االس���تعمار الغربي 
في إفريقي���ا، بما في ذل���ك الصحف الت���ي كان يصدرها 
رج���ال األعمال والتجار األوروبي���ون الذين كانوا يأملون في 
االس���تمتاع بنفس درجة الحرية المتاحة في أوروبا، وكانت 
درجة الس���يطرة تختلف باختالف النطاق االستعماري، ففي 
والبلجيكية(  الفرنسية  )المستعمرات  الفرانكفونية  المناطق 
كانت السيطرة أكثر تش���دداً، وتتفاوت أشكالها بين الرقابة 
المباش���رة من خالل القوانين والقيود العديدة، فالس���لطة 
االستعمارية، حتى ثالثينيات القرن الماضي، لم تكن تسمح 
إال للفرنس���يين فقط بإنشاء الصحف.. هذا بجانب الرسوم 
المفروض���ة على اس���تيراد مدخالت الطباع���ة، وهو األمر 
الذي عّوق بش���كٍل كبير نش���وء الصحف اإلفريقية الوطنية، 
بعد السماح بها في المنطقة الفرانكفونية، بينما كانت تُعفي 
صح���ف باريس من تلك الرس���وم تس���هياًل لوصولها للدول 

اإلفريقية))).
أما في مناطق النف���وذ البريطاني، فقد كان األمر أقل 
تشدداً، وهو ما س���مح نوعاً ما بازدهار الصحافة في وقٍت 
مبكر، لكنها مع ذلك كانت خاضعًة للسيطرة من خالل القيود 
والقوانين، الت���ي كانت في كثير من األحيان واس���عًة وغير 
محددة، وتسمح للحاكم ورجال اإلدارة البريطانية بتفسيرها 
حس���ب رؤيتهم، مثال ذلك ما ُعرف ب�)قانون الجريمة العام( 

الع�امل  هي  ما   ،((0(0 مار�س   (( مهدي  لبنى  انظر:    (((
من�س�ر  مقال  الإعامية،  الم�ؤ�س�سات  اإدارة  على  الم�ؤثرة 

بم�قع: e عربي: 
84%D8%A5%%https://e3arabi.com/%D8%A7%D9

D9%%/85%84%D8%A7%D9%D8%B9%D9
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في غانا، الذي كان يعط���ي الحاكم صالحية منع دخول أي 
مطبوعات أجنبية، تش���مل الصحف والكت���ب والوثائق التي 
يمكن أن تحتوي على مضامين مهددة للصالح العام، وقريب 

من هذا األمر كان في نيجيريا. 
وفي ش���رق إفريقي���ا اس���تخدمت اإلدارة البريطانية 
الرقاب���ة، تح���ت إش���راف إدارة العالقات العام���ة التابعة 
لمكتب الحاك���م البريطاني، خاصًة ف���ي المناطق الناطقة 
بالس���واحيلية، باإلضافة إلى فرض الرس���وم الباهظة على 
الصح���ف والمطبوعات، وفرض قان���ون الطوارئ في بعض 
األحايين، مثل ما حصل في كينيا، إبان ثورة )الماو ماو( عام 
1952م، اس���تندت السلطة االستعمارية على قانون الطوارئ 
لتقوم بمصادرة حوالي 50 نشرة وصحيفة، كانت تمثل مجمل 

الصحافة الوطنية في كينيا))).
وبعد االستقالل؛ استخدمت الحكومات الوطنية الجديدة 
أس���لوب تملك المؤسس���ات اإلعالمية لصال���ح الدولة، ففي 
غانا- على س���بيل المثال- اشترت الحكومة »الديلي وصنداي 
غرافيك« وحولتها إلى ناطق رسمي باسم الحكومة، على الرغم 

من أنها كانت الصحيفة المستقلة األكثر شعبية في البالد.
وفي تنجانيقا )تنزاني���ا(؛ قامت الحكومة بعمل مماثل، 
مع صحيفة »تنجانيقا س���تاندرد« التي تحولت إلى ما يحب 
الصحفيون أن يطلقوا عليه »مطبعة الكالب«!.. وفي غضون 
سنوات قليلة؛ كان الصحفيون الزامبيون في وضٍع مشابه بعد 
أن اس���تحوذت الحكومة على صحيفة »سنترال آفريكا ميل« 
من ُمالكها وأعادت تس���ميتها ب�»زامبي���ان ميل«، وحّل نفس 
المصير بصحيفة »تايم أوف زامبيا« التي اشترتها الحكومة 

ضمن جهودها لتحقيق مركزية نشر المعلومات الحكومية.
ولم تكن غرب إفريقيا بأسعد حاالً من شرقها ووسطها، 
ففي السنغال كان حظ صحيفة »داكار ماتين« أن تحلَّ محلها 
»لو سولي دي سنغال« اليومية الموالية للحكومة، وفي غينيا 
أُخضعت جميع وس���ائل االتصال تقريباً لسيطرة الحكومة، 
أما الحكومة الفيدرالية النيجيرية فقد أنش���أت مجموعتها 

الخاصة من الصحف. 

)))  الم�سدر ال�سابق، �س 8).

وس���اهم في هذا الوضع المأس���اوي غي���اب التعددية 
السياسية عقب االستقالل في بعض الدول، أو ِقَصر فترتها 
ف���ي دول أخرى من القارة، بس���بب االنقالبات العس���كرية 
الت���ي مثلت ظاهرة ف���ي إفريقيا خالل عقَدي الس���تينيات 

والسبعينيات. 
ويس���جل وليام هاش���تين: أنه خالل السنوات الخمس 
والعشرين األولى، التي تلت نيل الدول اإلفريقية حريتها، تّم 
عزل ما مجموعه 70 زعيماً في 29 دولًة من خالل االغتياالت 
واالنقالبات وعمليات التطهير، ويضيف أنه من بين 41 دولًة 
إفريقية مستقلة هناك 7 دول فقط مسموح فيها للمعارضة 
السياسية بالعمل، و17 دولًة محكومة بنظام الحزب الواحد، 

و17 دولًة أخرى محكومة بأنظمة عسكرية))).
ولذل���ك؛ كان نهج المصادرة والتأميم ملمحاً أساس���ياً 
في المشهد اإلعالمي اإلفريقي في تلك الحقبة، وفي أغلب 
البلدان كانت الس���لطة تحتكر البث اإلذاعي، عبر محطاتها 
الرس���مية، والتلفزيون كان قومياً كذل���ك، وكانت الصحف 
اليومية تحت س���يطرة الدولة، ب���ل إّن بعض دول إفريقيا لم 
تعرف الصحف اليومية إال في عقَديالثمانينيات والتسعينيات، 

مثل النيجر وغامبيا 1992م، وليبيريا 1981م))).
ويرى د. جورج أوغوال، وهو محاضر أول علم الصحافة 
في جامعة سنترال النكشير، أّن أغلب الحكومات اإلفريقية، 
التي جاءت عقب االس���تقالل، عمدت إلى القضاء بش���كٍل 
منهجي على وس���ائل اإلعالم الخاصة، فضّخت استثمارات 
ضخمة في وسائل اإلعالم المملوكة للدولة؛ حيث كان ينظر 
إليها باعتبارها وسائل مهمة إلدارة السلطة، وأنها بامتالكها 
لإلعالم الشعبي تمكنت من »خلق« الحقيقة أو نزع الشرعية 

عنها وقتما تراها خطراً على الوضع الراهن. 
ويضيف أوغوال: »على سبيل المثال: تحكمت الحكومة 
الكينية في اإلعالم الشعبي عبر التملك، خالل حكم »جومو 

 William Hachten, The Growth of Media in the  (((
 Third World, Iowa State University Press, page

.30

 Kwame Karikari, (August 2010(, previouse   (((
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كينات���ا«، ومن بعده »دانيال أراب م���وي«، وهو ما مكنها من 
تحديد أي من تلك األخبار ش���رعية وأيها ليس���ت كذلك.. 
وفي السنوات األخيرة من رئاسة »موي«، وخالل حكم »مواي 
كيباكي«، كان التملك يجري م���ن خالل وكالء، أما »أوهورو 
كينيات���ا«، فهو المالك المباش���ر لمجموع���ة إعالمية تضم 
صحفاً وقنوات إذاعية ومحط���ات تلفزيونية«، ويرى أوغوال 
أّن الوضع تغّير إلى األفضل خالل العقدين األخيرين، اللذين 
شهَدا نقلًة كبيرة بسبب عملية تحرير القطاع اإلعالمي التي 
كان لها أثر محفز على نمو وسائل إعالم خاصة ذات ثقل))).           
�لحريات  و�أزمة  �الإعالمية  �لموؤ�س�سات  ر�بعًا: 

�ل�سحفية:
على الرغم من مضي أكثر من س���تة عقود، أو خمس���ة 
على األقل، منذ أن نالت أغلب الدول اإلفريقية اس���تقاللها، 
وعلى الرغم من تحول أغلب تلك الدول، خالل الثالثين عاماً 
الماضية، إلى التعددية الحزبية، وانحسار أثر الدكتاتوريات 
العتيق���ة في القارة، فإن���ه ال تزال 21 من أص���ل 48 دولة 
إفريقي���ة قابعًة ف���ي منطقة اللون األحمر أو األس���ود على 
خريطة 2020م للتصنيف العالم���ي لحرية الصحافة، الذي 

أشرفت على إعداده منظمة »مراسلون بال حدود«. 
ويشير التقرير إلى الظروف الصعبة للغاية، بل الحرجة 
في بعض الحاالت، التي يعيش فيها الصحفيون والصحفيات 
في هذه الق���ارة.. ويرى أّن حرية الصحافة ال تزال هش���ًة 
للغاية في إفريقيا جنوب الصحراء، فعلى الرغم من سقوط 
العدي���د من الطغاة واألنظمة االس���تبدادية في الس���نوات 
األخيرة؛ فإّن الصحافيين في إفريقيا ما زالوا يُقتَلون بسبب 
عملهم، وتمّر هذه الجرائم، عادًة، دون عقاب!. وحسب أرقام 
منظمة »مراسلون بال حدود«، شهدت القارة مقتل أو اغتيال 
ما ال يقل عن 102 من الصحفيين على مدى العقد الماضي.
وأحصت »مراس���لون بال حدود« م���ا ال يقل عن 171 

 Africa has a long  31-/3/George Ogola -2017   (((
history of fake news, the

conversation.com, https://theconversation.com/

africa-has-a-long-history-of-fake-news-after-

years-of-living-with-non-truth-73332

اعتقاالً تعس���فياً في أوساط الصحافيين في إفريقيا جنوب 
الصحراء خالل عام 2019م، وقد تكرر هذا الس���يناريو في 
أكثر من نصف دول القارة، حيث ُس���جلت اعتقاالت من هذا 
النوع حتى في بعض البل���دان، حيث ألغت القوانين المحلية 

تجريم ُجنح الصحافة منذ مدة))).
أدت هذه الضغوط والهجمات على حرية الصحافة إلى 
ظه���ور منظمات الدفاع عن الصحافيي���ن، في جميع أنحاء 
القارة، ومن أش���هرها: معهد اإلعالم لجن���وب إفريقيا في 
ويندهوك، والمؤسسة اإلعالمية لغرب إفريقيا ومقرها أكرا، 
وج���دول أعمال حقوق اإلعالم ف���ي نيجيريا، و»الصحفيون 

المعرضون للخطر في كينشاسا«))). 
�الإع���الم..  موؤ�س�سات  ف��ي  م  �لتحكُّ خام�سًا: 

�الأدو�ت �لموؤثرة:    
هناك تداخل كبير بين مفهوم )الس���يطرة( على وسائل 
م( فيها، ولكن وجه االختالف، في تقديري،  اإلعالم، و)التحكُّ
هو أّن »السيطرة« غالباً ما تكون مرتبطة باإلخضاع القسري 
للمؤسس���ات اإلعالمية، إما بالتملك الكامل، وإما باستخدام 
عناصر القوة كالس���لطة، والقانون، والمنع والعقاب، وغيرها 
من األس���اليب التي تس���تخدمها الحكومات في قمع وسائل 
اإلع���الم.. في حين أّن »التحكم« مرتب���ط بتوجيه المحتوى 
اإلعالمي نحو األهداف التي تريدها القوى المتحكمة، التي 
قد تكون س���لطة حاكمة، أو أفراداً ذوي نفوذ، أو مجموعات 
مؤثرة )ش���ركات، منظمات، أحزاب سياس���ية( إلخ، أو دول 
خارجية، ويس���تخدم »التحك���م« القوى الناعم���ة أكثر من 

الخشنة. 
واأه����م الموؤث����رات الم�صاع����دة عل����ى التحك����م ف����ي موؤ�ص�ص����ات 

الإعالم هي:
1- الهيمنة الثقافية واأليديولوجية أو الوظيفية )التبعية(.

ال�سحافة  م�ستقبل   :(0(0 ت�سنيف  حدود،  با  مرا�سل�ن    (((
با  مرا�سل�ن  م�قع  و�س�ب،  حدب  كل  من  ٌد  مهدَّ الإفريقية 
https://rsf.org/ar/tsnyf-2020-mstqbl-lshf- حدود: 

lfryqy-mhdwadun-mn-kl-hdb-wswb
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2- التدفق اإلخباري والمعلوماتي.
3- التمويل.

4- الدع���م الفني: فرص التدري���ب، والتطوير، والبنى 
التحتية، إلخ.

ونناق���ش هذه العوام���ل؛ ضمن اس���تعراضنا لالعبين 
الفاعلين في مجال التحكم بوس���ائل اإلعالم ومؤسساته في 

إفريقيا.
1- التبعية:

هناك ش���به إجماع بي���ن الباحثي���ن المهتمين بمفهوم 
)التبعية(، أمثال هوبرت شيللر، وكارل نورد تستريبم، وباالس 
سميث، وراكيل سايالنس، ولينا بالدان، على تشخيص جوهر 
التبعي���ة اإلعالمية الثقافية في العالم الثالث، وإرجاعها إلى 

عوامل تاريخية تتعلق بالسيطرة االستعمارية الغربية))).
ارتباط التبعية، تاريخياً، بالسيطرة االستعمارية، يقودنا 
للحدي���ث عن مفهوم النطاقات الثقافي���ة في إفريقيا، حيث 
انتهى السباق االستعماري األوروبي في إفريقيا إلى أن تحوز 
بريطانيا وفرنسا معظم المستعمرات في القارة السمراء، ما 
جعل إفريقيا أس���يرة لهذين النمطين االستعماريين، اللذين 

تحواّل إلى نطاقات ثقافية كبيرة.
فالنطاق الفرانكفوني يضّم المس���تعمرات الفرنس���ية 
والبلجيكي���ة، التي كان غالبها في غرب إفريقيا وش���مالها، 
وبجانب بعض المس���تعمرات في وس���ط إفريقيا، مثل تشاد 
والكامي���رون، وإفريقيا الوس���طى، والكونغو، وبعض مناطق 

شرق إفريقيا، مثل جيبوتي، وجزر القمر.
أما النطاق اإلنجليزي؛ فقد كان يمتد في شكل شريط 
يطّوق القارة من ش���مالها إلى جنوبها، ويضّم المستعمرات 
الكبرى في شمال إفريقيا ووسطها وشرقها وجنوبها، وعدداً 
ال بأس به من المستعمرات في غرب إفريقيا، مثل نيجيريا، 

وغانا )ساحل الذهب(، وغامبيا. 
تمث���ل ه���ذه النطاق���ات مناط���ق ثقافية بحك���م اللغة 

)))  ع�اطف عبد الرحمن، ق�سايا التبعية الإعامية والثقافية 
ال�طني  المجل�س  المعرفة،  عالم  �سل�سلة  الثالث،  العالم  في 

للثقافة والفن�ن والآداب– الك�يت، )98)، �س5).

االس���تعمارية، التي كانت ه���ي لغة التعليم ولغ���ة التعامالت 
الرسمية في الدولة، ولغة التفاهم العام في المدن التي تجمع 

إثنيات ولغات محلية متعددة، وهي أيضاً كانت لغة اإلعالم. 
بطبيعة الحال؛ أصبح لدينا نط���اق ثقافي فرانكفوني، 
ونطاق ثقافي إنجليزي، وهذا بدوره أنتج نظامين إعالميين 

مختلفين تماماً، ويظهر ذلك على مستويات عدة:
اأ- ثقافياً وفكرياً: بحكم أّن اللغة ناقل ثقافي، كان اإلعالم 
اإلفريقي، وم���ا يزال في كثير من الدول، أكبر مرّوج للثقافة 
الغربية، من حيث تش���بعه بالتبشير بقيم الحضارة الغربية، 
ونقل أخبار المجتمع المخملي في أوروبا، وحتى اآلن ما زال 
الصحفيون يقبلون بش���كٍل كبير بوصاية المنظمات الغربية، 
التي أصبحت تحدد لهم أجندة أعمالهم: عن ماذا يدافعون، 

وماذا يحاربون.
ب– وظيفياً: يظهر ذلك بش���كل خاص في هيكل سوق 
اإلعالم، وأس���لوب ممارس���ة الصحافة، واألطر القانونية، 
ووظائف وس���ائل اإلعالم، وش���كلها المؤسسي، والمدارس 
الصحفي���ة كلها كانت مس���توحاة من النم���اذج اإلنجليزية 

والفرنسية.
ومن ناحية المحتوى؛ تش���ير دراس���ة مقارنة ل�»بريس 
رامبو« إلى أّن الصحافة الحالية في المستعمرات الفرنسية 
الس���ابقة، تتمي���ز بالميل نح���و صحافة ال���رأي، والتمييز 
القليل بين نقل الحقائق والتعلي���ق عليها، والميل من جانب 
الصحافيين للتفكي���ر في وظيفتهم »كخدم���ة عامة« يُعتبر 
اعت���راف الحكومة بها، أو حتى الدع���م المادي والمالي من 

الحكومة، أمراً إيجابياً.
بينما تتب���ع الصحافة في مناطق الثقاف���ة اإلنجليزية 
منهج���اً يقوم عل���ى التمييز الق���وي بين الج���ودة المهنية 
للصحافة، والصحافة الش���عبية، ويفصل بين التقارير التي 
تعتمد عل���ى الوقائع، وبين تحليل تل���ك الوقائع، كما يتمّيز 
بنظ���رة إلى الصناعة تعتمد على تطوير المنتج المتداول في 
السوق، ويعتبر استقالليته عن الدولة صفة يتّم الدفاع عنها 

بشدة))). 

 Selfie Capitan, Marie Soleil Frere, The African  (((
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2-التدفق الإعالمي:
أدى نش���اط وكاالت األنباء العالمية في صناعة المادة 
اإلعالمية ونش���رها، إل���ى إغراق العالم بس���يل جارف من 
المعلومات واألخب���ار، نتيجة لضخام���ة اإلمكانات المالية 
المهنية والتقنية للمؤسس���ات اإلعالمية الغربية، في مقابل 
ضعف تلك المؤسسات في العالم الثالث، فقد أصبحت هي 
مزّود األخبار األساس���ي لدول العالم الثالث، حتى بالنسبة 
ألخبار األحداث الت���ي تقع على أرضه، كانت وكاالت األنباء 
تتلقفها، عبر األعداد الهائلة من المراس���لين المنتشرين في 
أنحائها، الذين يمدون المؤسس���ات اإلعالمية الغربية بتلك 
األخبار والمعلومات، لتعيد صياغتها، وتفس���يرها بما يالئم 
أهدافها الثقافية، ومصالحها االقتصادية والسياسية، وتدفع 
بها إلى دول المنش���أ من جديد، وهو أمر يسهم بشكٍل كبير 
في تش���كيل العقل، وتحوير الثقافة بش���كٍل يصب في خانة 

»التبعية الثقافية«.
ه���ذه الوضعي���ة أدت إلى الدفع بمصطل���ح جديد في 
الوس���ط اإلعالمي األكاديمي والسياس���ي، ه���و مصطلح 
)التدفق اإلعالم���ي(، الذي يناقش ظاه���رة انعدام التوازن 
في التبادل اإلعالمي بين دول الش���مال )العالم األول( ودول 

الجنوب )العالم الثالث(.
وبَدا واضح���اً أّن التدفق اإلعالمي لي���س تبادالً للمعلومات 
ومش���اركة عامة، كما يحاول العالم األول أن يصوره، ولكنه تدفق 
آح���ادي االتجاه، من المرك���ز إلى الهامش، أو من الش���مال إلى 
الجنوب، وذلك بسبب امتالك دول المركز ناصية التقانة االتصالية 
المتطورة، وقدرتها على تسخير األموال الضخمة لصالح الصناعة 
اإلعالمية، وهو أم���ٌر ال يتوفر لدول الهامش، فتحولت إلى مصّب 

لهذه الرسائل اإلعالمية الواردة من دول المركز. 
وخالل س���بعينيات الق���رن الماضي؛ أصب���ح )التدفق 
اإلعالم���ي( قضية دولية ش���غلت نقاش���ات وزراء االتصال 
واإلعالم، ونشأ ما ُعرف في تلك الحقبة ب�)الحوار اإلعالمي 
الدولي(، الذي دخلت فيه اليونس���كو بصفٍة أساسية، انتهت 

 Media Landscape: A Topical Introduction,

 Afrique contemporaine magazine, Volume 240,

.41-April 2011, pages from 25

بها إلى تش���كيل لجنة خاصة لتقوم بعمل دراس���ات وتقديم 
توصي���ات حول هذا الموضوع، برئاس���ة االيرلندي )ش���ين 
ماكبرايد(، الحاصل على جائزة نوبل للس���الم، بدأت اللجنة 
عملها عام 1977م، وأصدرت تقريرها عام 1980م، أي بعد 

ثالث سنوات من تكوين اللجنة. 
وبج���الٍء تام؛ أكد التقرير، ال���ذي جاء بعنوان )أصوات 
متع���ددة وعال���م واح���د(، وجود خل���ل في مس���ار التدفق 
اإلعالمي، حيث قال: »إننا نعتقد أّن ما يُعرف باسم »التدفق 
الحر لإلع���الم« هو في حقيقة األمر تدفق في اتجاٍه واحد، 

وليس تبادالً حقيقياً للمعلومات«))).
وأكد التقرير أّن مبدأ »التدفق الحر« ممكن أن يُستخدم 
بوصف���ه أداًة أيديولوجية واقتصادية للس���يطرة على من لم 

تتوفر لديهم هذه الوسائل.
ودَع���ا التقرير إلى اس���تبدال االتصال من جانب واحد 
ليكون شاماًل من جانبين، وأن تُقّدم البلدان المتقدمة العون 
للبل���دان الراغبة لتقوية قدرتها في مي���دان االتصال، وإلى 
ضمان حق ال���دول النامية في إنش���اء أنظمة إعالم وطنية 

مستقلة عن احتكارات اإلعالم المتعددة الجنسية.
ولكن الدول المتقدمة، وعلى رأس���ها الواليات المتحدة 
األمريكية، عملت على إفشال الحوار، برفضها لنتائج تقرير 

وعالم  متعددة  اأ���س���ات  واآخ���رون،  ماكبرايد  �س�ن  انظر:    (((
الت�سال،  م�سكات  لدرا�سة  الدولية  اللجنة  تقرير  واح��د، 
الجزائر،  وال��ت���زي��ع،  للن�سر  ال�طنية  ال�سركة  الي�ن�سك�، 

)98)م، �س)0).

أمام المؤسسات اإلعالمية 
اإلفريقية تحدي »العمل على 
تكامل الجهود« لتحقيق رؤية 
إعالمية كلية للقارة، تستهدف 
تنميتها، والدفاع عن قيمها 

الفاضلة
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لجنة ماكبرايد، وتوجيه إعالمها للهجوم عليه بطرق ش���تى، 
وعلى اليونسكو بشكل عام.

3- التمويل: 
ويُعد التمويل، س���واء كان دعماً مباشراً، أو عن طريق 
اإلعالن���ات، واحداً من أهم أدوات التحكم في المؤسس���ات 
اإلعالمي���ة، وفي كثيٍر م���ن األحيان تعم���د الحكومات إلى 
اس���تخدام اإلعالنات الرس���مية س���الحاً للتحكم بمحتوى 
وس���ائل اإلعالم الخاصة، حيث تعتمد مؤسس���ات اإلعالم 
بشكٍل أساسي، في اس���تمرارها، على عائدات اإلعالن، أو 
الرعاية، فنسبة المبيعات ال تمثل شيئاً يُذكر بجانب تكاليف 

الطباعة واإلنتاج.
وف���ي إفريقيا؛ ما زال���ت الدولة هي المعل���ن األكبر، 
واألوحد في بعض األحيان، واش���تهرت الحكومات في بعض 
أجزاء إفريقيا، مثل كينيا وجنوب إفريقيا، بسحب اإلعالنات 

من الصحف التي تمارس النقد عليها))).
وباالتجاه العكسي؛ يس���هم ضعف التمويل في التحكم 
بالمؤسس���ات اإلعالمية في إفريقيا، بنف���س الدرجة التي 
يسهم بها التمويل، فمعظم المؤسسات اإلعالمية اإلفريقية 
التي تعاني ش���ح الموارد تعجز أن تدفع لمراسليها، فيجدون 
أنفس���هم مدفوعين إل���ى االعتماد عل���ى مصادرهم مقابل 
تقديم التغطية اإليجابية عنهم، فعلى س���بيل المثال: معظم 
الصحف في نيجيريا ال تدفع روات���ب لموظفيها، وبدالً من 
ذلك يتوقعون أن يكسب صحافيوهم لقمة العيش عن طريق 

طلب الرشاوى من مصادرهم))).  
هذا الواقع أدى بمعظم المؤسسات اإلعالمية المستقلة 
إلى االعتماد بش���كٍل كبير على اس���تقطاب التمويل الوارد 
من خارج الحدود، س���واء من حكومات ال���دول الكبرى، أو 
من المنظمات والش���ركات والهيئات غي���ر الحكومية، التي 

 George Ogola ,Africa has a long history of fake  (((
.news

 Adewunmi Emoruwa (November 6, 2019(: The  (((
 mistakes donors make when funding African

-06-11-media,: https://mg.co.za/article/2019

00-the-mistakes-donors-make-when-funding-

/african-media

تستهدف تنفيذ مشاريع في القارة، تعزز من تأثير االستعمار 
السابق، وتجعل الشعوب مستهلكة للقيم والمنتجات الغربية.

وخلص تقرير صدر عام 2019م، عن المركز األمريكي 
لمساعدة وسائل اإلعالم الدولية، إلى أّن حوالي 600 مليون 
دوالر أمريكي تُنفق س���نوياً على تطوير وس���ائل اإلعالم في 
إفريقي���ا من ِقبل الممولين الحكوميين والخاصين. وأش���ار 
التقري���ر إلى أّن المبلغ ق���د يتجاوز الملي���ار دوالر؛ إذا تم 
تضمين���ه نصيب إفريقيا مما تنفق���ه الصين على العمليات 

اإلعالمية والتدريب على مستوى العالم))).
إّن حاجة المؤسسات اإلعالمية للتمويل الخارجي الذي 
يساعدها على البقاء، جعل محتوى رسائلها اإلعالمية رهينًة 
برغب���ات المانحين، الذين يميلون إلى نش���ر القيم الغربية 
وتمويل التقارير االستقصائية التي تركز على عدٍد قليل من 
الموضوع���ات التي تجذب اهتمام الغربيين في إفريقيا، مثل 
التقارير عن الجوع في القرن اإلفريقي، أو االتجار بالعاج في 
ش���رق إفريقيا، أو الفساد الحكومي في غرب إفريقيا، وفي 
المقاب���ل يتّم تجاهل المحتوى الذي يعمل على دعم القضايا 
القومية، مث���ل تنمية القارة، أو تحس���ين البيئة، أو الرعاية 

الصحية، أو نقد السياسات الخاطئة.
4- الدعم الفني والتدريب:

من أش���كال الدعم الذي تقدم���ه الهيئات الغربية، مثل 
 ford مؤسسة فورد ،Bloomberg L. P بلومبيرغ إل بي
 ،Omidyar network foundation، وشبكة أوميديار 
توفير المنح الدراسية، والورش التدريبية، للصحافيين، حيث 
ينظر الغربيون إلى الصحافيين األفارقة على أنهم يفتقرون 
إلى التأهيل والتدريب، بجانب أّن التدريب يشكل وسيلة جيدة 
للغاية لتش���كيل الرؤى، والتحكم باالتجاهات، ولذلك تذهب 
معظم األموال، المرصودة لدعم وس���ائل اإلعالم اإلفريقية، 
إلى الورش التدريبية، والمنح، والمشروعات قصيرة األمد. 

 Donor-funded journalism is on the rise in   (((
 Africa: why it needs closer scrutiny, (June 2019(,

The conversation.com, https://theconversation.

com/donor-funded-journalism-is-on-the-rise-in-

africa-why-it-needs-closer-scrutiny-119894
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وساهم ذلك بشكل كبير في تحويل قطاع من الصحافيين 
األفارقة إلى عمالء يتصيدون المنح وفرص المش���اركة في 
الورش التدريبية؛ طمعاً في العائد المادي الذي يجنونه منها، 
حتى أصبحوا محاًل للس���خرية، وصاروا يلقبون ب�»محترفي 
حض���ور ورش العمل«، وبطبيعة الحال أثر ذلك على المهنية 
الصحافية بشكٍل س���لبي؛ عكس ما هو مفترض من الورش 

التدريبية أن تقدمه))).
�ساد�سًا: �لالعبون �لدوليون: 

تشهد إفريقيا تنافساً إعالمياً دولياً عليها، وهو جزء من 
صراع مّد النفوذ السياسي واالقتصادي،  واستمراراً لتاريخ 
طويل من المش���اريع اإلعالمية، التي تطلقها الدول الكبرى 
في أمريكا وأوروبا وآسيا، منذ الحرب الباردة، حينما زاحمت 
موس���كو وبكين القوى االس���تعمارية الغربية ف���ي إفريقيا، 
بإط���الق محطتين إذاعيتين موجهتين إل���ى إفريقيا باللغات 
المستخدمة في إفريقيا، اإلنجليزية والفرنسية، والبرتغالية، 
والسواحيلية، »ودخلت دول مثل الواليات المتحدة األمريكية 
والبرتغال كذلك على الخط، بشأن االهتمام اإلعالمي تجاه 
المجتمعات والحكومات اإلفريقية بعد ذلك، وهو ما ش���كل 
صراعاً إعالمياً دولياً قائماً إل���ى الحين بالقارة اإلفريقية، 
وكان لفرنس���ا االهتمام األكبر في هذا الصراع الدولي عبر 
وس���ائل إعالم متعددة، كالجرائد والمج���الت واإلذاعات، 

وبعدها قنوات تلفزيونية ومواقع إلكترونية«))).
ال�صين في الملعب الإفريقي: 

تعاظ���م النف���وذ الصيني بش���كٍل ملحوظ ف���ي القارة 
اإلفريقية، وتج���اوز الجوانب االقتصادي���ة، أو تمدد النفوذ 
السياسي، بل استطاعت الصين أن تبني عالقات إيجابية مع 
عدد من المؤسسات اإلعالمية اإلفريقية، ففي جنوب إفريقيا 
مثاًل، ترتبط بعض الشركات والمؤسسات اإلعالمية المحلية 
بالصي���ن، حيث تملك الصين أكثر من 20% من أس���هم ثاني 

 Adewunmi Emoruwa:The mistakes donors   (((
make when funding African media

ت�ؤثر  كيف   ،((0(6 دي�سمبر،   (9( ال��ه���اري  ))) اإب��راه��ي��م 
م�قع  الإع���ام؟،  و�سائل  عبر  الإفريقية  ال��ق��ارة  في  فرن�سا 
https://www.sasapost.com/french_ ب��ست:  �سا�سة 

 /media_in_africa

أكبر شركة إعالمية محلية، وهي المسؤولة عن توزيع أكثر من 
20 جريدة، وفي إحدى الحوادث الش���هيرة ألغت إحدى هذه 
الجرائد، المرموقة محلياً، زاويًة رّكزت على »محنة مس���لمي 

األويغور« الذين يتعرضون الضطهاٍد شديد في الصين))).
وتختلف المداخل التي تس���لكها الصين في إفريقيا عن 
األس���اليب الغربية، فهي ال تحاول ف���رض رؤيتها متجاهلة 
الحكومات، والسياس���ة الداخلي���ة، والثوابت المجتمعية، بل 
تتبنى نب���رًة أكثر إقناعاً وإيجابية، فه���ي ال تصادم وجهات 
النظر الرسمية، إلى جانب ذلك تعمل على تقديم إفريقيا في 
ص���ورة أكثر إيجابية من الصور النمطية التي ميزت التغطية 

الغربية تاريخياً.
كل ذلك س���اعد في بناء الثقة بينه���ا وبين اإلعالميين 
األفارق���ة، الذين اعتادوا من المؤسس���ات الغربية الحرص 
على فرض رؤيته���ا، متجاهلة طموحات األفارقة والحاجات 
األساس���ية للقارة اإلفريقية، وجعل اإلعالميين ومؤسساتهم 
تميل للنقل عن المؤسس���ات الصيني���ة، باعتبارها مصادر 

موثوقة لألخبار والتقارير.
إل���ى جانب ذلك؛ ل���م تغف���ل الصين »الدبلوماس���ية 
اإلعالمي���ة«، حيث ركَّزت، بش���كٍل خاص، على اس���تقدام 
الصحافيي���ن األفارق���ة إلى الصي���ن بالمنح الدراس���ية، 
والتدريب، وورش العمل، والس���ياحة، بجانب توفير عروض 
س���فر، مدفوعة األجر، إلى آسيا وأوروبا وأمريكا الشمالية، 
فضاًل ع���ن توظيفهم كمراس���لين عن إفريقيا في وس���ائل 

اإلعالم الصينية))).
�سابعًا: تاأثير موؤ�س�سات �الإعالم في �إفريقيا:

تاريخ طويل، ورحلة شاقة قطعتها مؤسسات اإلعالم في 
إفريقيا، وفي جنوب الصحراء الكبرى على وجه الخصوص، 
عانت فيها القهر واالستبداد، وكافحت فيها من أجل الحرية، 
وتعّثرت وهي تعالج عقباتها وتحدياتها، فس���قط في قبضة 

واقت�ساد،  �سيا�سة  اإفريقيا..  على  �سينية  اإعامية  ))) هيمنة 
))/9/08)0)م:   بتاريخ   ،(8 ع��رب  بم�قع  من�س�ر  تقرير 

.www.arab48.com

في  الناعمة  ال�سين  ق���ة  الإع��ام  عثمان،  محمد  انظر:    (((
اإفريقيا، مقال من�س�ر بتاريخ: الخمي�س ))/فبراير/ 9)0)، 
http://www. والدرا�سات:   للبح�ث  العربي  المركز  بم�قع 

acrseg.org/41115
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أصحاب األجن���دات، من الممولي���ن، والمانحين، المحليين 
والدوليي���ن، ولكنها مع ذلك كان لها أثر كبير في حياة الناس 
في إفريقيا، سياسياً واجتماعياً وثقافياً، وللحديث عن ذلك 
األثر؛ البّد من التعّرف على طبيعة الجمهور الذي استهدفته 

تلك المؤسسات بوسائطها.
نظرة �إلى �لجمهور �الإفريقي:

بل���غ ع���دد س���كان إفريقي���ا ف���ي الع���ام 2019م، 
)1.308.064.195( نسمة، حسب تقديرات األمم المتحدة، 
وهو ما يمثل 16.72% من إجمالي سكان العالم البالغ عددهم 
)7.713.468.100(، مما يجعل إفريقيا في المرتبة الثانية 
بين القارات من حيث عدد السكان، وهي أكثر قارات العالم 

شباباً، حيث يبلغ متوسط األعمار )19.7( سنة.
ويعيش حوالي 43.8% من س���كان إفريقيا في المناطق 
الحضرية، بينما يمثل س���كان المناطق الريفية 56.2% من 

إجمالي السكان))).
وتشير إحصائيات اليونسكو، في العام 2016م، إلى أّن 
نس���بة المتعلمين في إفريقيا، جنوب الصحراء الكبرى، تبلغ 
65%، من الس���كان البالغين )فوق 15 سنة(، بمعنى أّن ثلثي 
الس���كان البالغين قادرين على القراءة والكتابة)))، ولم يتغّير 

الرقم كثيراً في السنوات التالية.
وتعن���ي هذه اإلحص���اءات: أّن أكثر من نصف س���كان 
إفريقيا يعيشون في الريف، حيث ال يتوفرون على الخدمات 
األساسية بسهولة، لضعف البنية التحتية، فخدمات الكهرباء 
في أغل���ب دول إفريقيا جنوب الصح���راء ال تتجاوز المدن 
كثيراً، ومن ثَم تقل فرص التمتع بمش���اهدة التلفاز، وكذلك 
شبكات اإلنترنت، هذا باإلضافة إلى ضعف شبكات الطرق، 
األم���ر الذي يجعل من الصعب وص���ول الصحف التي تبعد 
عن الط���رق القومية الرابطة بين الم���دن، وإذا وضعنا في 
الحس���بان أيضاً أّن نسبة الس���كان األميين- والتي إن كانت 
نس���بة المتعلمين أكبر منها فإنها ما تزال نسبة كبيرة- في 

المتحدة،  بالأمم  والجتماعية  القت�سادية  ال�س�ؤون  اإدارة    (((
�سعبة ال�سكان، الت�قعات ال�سكانية في العالم: مراجعة 9)0)، 

  :https://www.worldometers.info  :نقًا عن م�قع
 Unesco inistitute for ststistcs,Fact Sheet No.   (((

45 September 2017 FS/2017/LIT/45

الغال���ب تتركز في األري���اف، فكل ذلك يجع���ل الراديو هو 
الوس���يط األكثر حظاً من حيث االنتش���ار في إفريقيا، ففي 
زامبيا على سبيل المثال يتفّوق الراديو على التلفاز، في عدد 
المس���تخدمين الذين لديهم إمكانية الوصول، بفارق ضئيل 
)85% للراديو، و79% للتلفزيون(، ولكن هذا الفارق يتسع جداً 

في المناطق الريفية )68% للراديو و26% للتلفزيون())).
الم�صهد الإعالمي:

التقليدي:  • الإعالم 
في إفريقيا ال ي���زال الراديو والتلفزيون مملوكاً للدولة، 
وقد شهدت العقود األخيرة نمو مجموعة متنوعة من القنوات 
التلفزيونية، خاصة مع انتشار البث الفضائي، وتمدد الراديو 
ف���ي إذاعات المجتمع، التي اهتمت بب���ث محتواها باللغات 
المحلي���ة المختلف���ة، وتُخصص المؤسس���ات ذات القدرة 
المالية محطات لكل لغة، بينما تكتفي المؤسسات متواضعة 

القدرات بتخصيص ساعات للبث باللغات المختلفة.
وحدث ما يشبه االنفجار في انتشار القنوات التلفزيونية 
والمحطات اإلذاعية، ففي 11 دولة ش���ملها مسح اليونسكو، 
في الفت���رة بين عاَم���ي 2000 و 2006م، نم���ت اإلذاعات 
التجاري���ة المحلية بمعدل 360%، ف���ي حين نمت اإلذاعات 
المجتمعية بنس���بة مذهلة بلغت 1،386%، في المتوس���ط، 

خالل الفترة نفسها. 
وفي عام 2015م؛ كان هناك ما يقرب من 55.34 مليون 
تلفزيون عائلي في إفريقيا جنوب الصحراء الكبرى، وحوالي 
19.47 مليون مش���ترك في القنوات التلفزيونية المدفوعة 
القيمة، وبحلول عام 2016م اشترك أكثر من 12 مليون منهم 
في القنوات الفضائية، وبلغت عائدات التلفزيون المدفوع في 
هذا المجال 4.2 ملي���ارات دوالر أمريكي في عام 2016م، 
مع توقع ارتفاعها إلى 6.59 مليارات دوالر أمريكي في عام 

.((( 2022
وعلى الرغم م���ن أّن النمو في ملكية التلفزيون لم يكن 

 Radio is Africa's most influential information   (((
outlet - UNESCO survey, www.africanews.

radio-is-africa/13/02/com/2017

 Unesco, Jan 19 2016 ,Statista Research   (((
Department
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بالسرعة نفسها التي شهدها الراديو فإنه يحقق نمواً جيداً، 
متزايداً، وبعكس الصحف؛ لم يكن انفجار وس���ائط اإلعالم 
الجديد خصماً عليه، بل كان عنصراً إيجابياً س���اعده على 
تجاوز إشكاالت البث التقليدي على الطيف، وضعف انتشار 
أجهزة االستقبال، حيث أصبح من السهل على كل من يملك 
هاتفاً ذكياً، مرتبطاً باإلنترنت، التمتع بمش���اهدة البث الحي 

لقناته المفضلة على موقع يوتيوب))).
الجديد: • الإعالم 

حتى وقت قريب؛، كان الوص���ول إلى اإلنترنت ظاهرة 
حضرية بالكامل تقريب���اً، فيما عدد قليل جداً من الريفيين 
الذين يعيش���ون ف���ي دول تعتبر أكثر تحض���راً، مثل جنوب 
إفريقيا، وحتى هذه األخيرة كان 24% فقط من مس���تخدمي 
اإلنترنت، في العام 2014م، يعيشون في المناطق الريفية))).

أما اآلن؛ فتشير اإلحصاءات، حتى مارس 2020م، إلى 
أّن عدد األش���خاص الذين يستخدمون اإلنترنت في إفريقيا 
يبل���غ )526.719.313(، وهو ما يعادل 39.3% من إجمالي 

السكان))).
 وترج���ع هذه الطفرة الكبيرة في اس���تخدام اإلنترنت 
إلى التطور الكبير ف���ي تكنولوجيا االتصال، وظهور األجيال 
الجديدة م���ن الهواتف النقالة، والهواتف الذكية، وبس���بب 
حرص الدول المنتجة على انتشار منتجاتها حرصت بصورة 
كبيرة على االس���تثمار في س���وق االتصاالت ف���ي إفريقيا، 
وساهمت في دعم مّد شبكات االتصاالت في إفريقيا، وخالل 
الس���نوات الثماني عشرة )من 2000 – 2019م( بلغت نسبة 
الزيادة في عدد مستخدمي اإلنترنت في إفريقيا %10000.

مّثل اإلعالم الجديد تحدياً متعاظماً لإلعالم التقليدي، 
بسبب قدرته الفائقة على سحب الجمهور، ولم يكن لوسائل 
اإلعالم التقليدي من حلٍّ إال بإدماج نفس���ها في هذا العالم 

)))   روك�سانا اإلي�ت ))) ماي� 8)0))، قيا�س جمه�ر ال��سائط، 
.GeoPoll من�س�ر بم�قع

)))   تقرير م�سحي ل�سركة  balancing act، اأغ�سط�س ))0)، 
 The Sub-Saharan African Media  - بعن�ان:  �س5، 

  Landscape

internet world stats, www.internetworldstats.   (((
com/stats1.htm

الجديد، واس���تفادت اإلذاعة والتلفزيون بدرجة قصوى من 
الف���رص التي يوفرها اإلعالم الجدي���د، في تطوير قدراتها 
على الوصول للجمهور، وحققت نجاحاً باهراً في ذلك، بينما 
تراجعت مبيع���ات الصحف، إلى درجة كبي���رة، خاصًة بين 
الشباب، مما حتم على الصحافة التقليدية أن تصدر نسخها 

اإللكترونية لتحافظ على بقائها.
�الإعالمية  �لموؤ�س�سات  لكبريات  نماذج  ثامنًا: 

في �إفريقيا:
:Naspers 1- �صركة نا�صبرز

 وهي تكت���ل إعالمي، في جنوب إفريقي���ا، تبلغ قيمته 
الس���وقية 12مليار دوالر، وتتبع لها 23 مجلة منها:  YOUو 
Drum و True Love، باإلضافة إلى 7 صحف، وعمالق 
التلفزيون المدفوع DSTV، كما تمتلك شركة ناسبرز أيضاً 

حصصاً في عدد من المواقع اإللكترونية.
:NMG )2- مجموعة )ني�صن مديا

  تُعد نيشن ميديا جروب، أو مجموعة )األمة( اإلعالمية 
التي أسسها آغا خان في كينيا، أكبر تكتل إعالمي في شرق 
إفريقي���ا، وتبلغ قيمتها الس���وقية 350 مليون دوالر، وتمتلك 
7 صح���ف من أش���هرها »ديلي نيش���ن« الصحافية اليومية 
األوسع انتشاراً في شرق إفريقيا، باإلضافة إلى 3 محطات 
تلفزيونية تحمل اسم NMD، و3 محطات إذاعية، باإلضافة 
إلى شركات إنترنت في كلٍّ من كينيا وأوغندا وتنزانيا. يدير 
المجموعة اآلن »لينوس جيتاهي«، وهو حاصل على ماجستير 
إدارة األعمال من جامعة الواليات المتحدة الدولية في كينيا.

 :IPP 3- مجموعة
 أسس���ها التنزاني »ريجنالد م���ن مينجي« في منتصف 
الثمانينيات من الق���رن الماضي، وتضّم 10 صحف وطنية، 
بما في ذل���ك Financial Times، وتملك صحيفتين في 
تنزانيا هم���ا This Day وThe Guardian، وباإلضافة 
إلى اثنتين من أكثر المحطات التلفزيونية ش���عبية في شرق 
إفريقي���ا هم���ا EATV وITV، وحوالي عش���ر محطات 

إذاعية))).

 Mfonobong Nsehe -15 July 2011-, the five   (((
most powerful African media moguls, www.

forbes.com
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:Dokpesi 4- �صركة دوكبي�صي
كانت رائدة في إنش���اء أول شبكة تلفزيونية خاصة في 
نيجيريا، وه���ي تلفزيون إفريقيا المس���تقل AIT، بعد أن 
س���محت الحكومة العس���كرية بالبث الخاص في البالد في 
عام 1996م، وكانت أيضاً أول محطة تلفزيونية فضائية في 
إفريقيا. ويُعد مؤسس���ها »ريموند دوكبيسي« من أهم رموز 
اإلعالم في نيجيري���ا، وقد حظيت AIT بتغطية كبيرة، في 
ع���ام 2003م تّم إط���الق بثها في الوالي���ات المتحدة، ويتّم 
استقباله اآلن في المكسيك ومنطقة البحر الكاريبي، وأوروبا 
عل���ى القمر الصناعي هوت بيرد، باإلضافة إلى بلدان داخل 

إفريقيا))).
 Radio Africa اإفريقي���ا  رادي���و  مجموع���ة   -5

:Group
أسس���ها الغاني »باتريك كواركو« Quarcoo وآخرون، 
وهو اآلن الرئيس التنفيذي للمجموعة التي تمتلك 6 محطات 
إذاعية في كينيا، ومحطة تلفزيونية اكتس���بت شعبية واسعة 
من خالل بث مباريات الدوري اإلنجليزي الممتاز، باإلضافة 
إلى األفالم المحلية والنيجيري���ة، وتمتلك المجموعة أيضاً 
صحيف���ة The Star التي تُعد ثالث أكبر صحيفة في كينيا، 

ويمكن القول بأنها األكثر استقاللية.
ف���ي   Sud Communication مجموع���ة   -6

ال�صنغال:
التي أُنشئت في العام 1982م، ويتجاوز عدد مؤسساتها 
اإلعالمية 5 مؤسس���ات، وهي صحيفت���ان، ومجلة، ومحطة 
إذاعية، وبواب���ة إنترنت، بجانب وكالة بري���د، ومعهد عالي 

لالتصاالت والمعلومات.
تا�سعًا: موؤ�سر�ت �لتاأثير:

1- تاريخي����اً؛ لعبت الصحافة اإلفريقية دوراً مهماً، أثناء 
الكف���اح من أج���ل التحرر الوطني، وعل���ى الرغم محدودية 
االنتش���ار بس���بب الحواجز البيئية والثقافي���ة، وقلة أعداد 
القادرين على الق���راءة، وضعف قدرة الصحف على التوزيع 
واالنتش���ار، ومشكالت البنية التحتية، فإّن قوة الدفع الثوري 
جعله���ا تأخذ مكانه���ا، بوصفها الص���وت الوحيد لحركات 
النضال الوطني، ولي���س أدل على تأثيرها مثل المكانة التي 

 Tom Jackson- August 2012-, THE 10 MOST  (((
 POWERFUL AFRICAN MEDIA MOGULS,

/venturesafrica.com, http://venturesafrica.com

حازه���ا الصحافيون في الحركة الوطني���ة، فقد دفعت بهم 
الصحاف���ة إلى قمة تلك الحركات، وم���ن ثَم إلى قمة األمم 

الجديدة، ليتسنموا قيادتها بعد االستقالل.
2- ال�صحاف����ة ال�صتق�صائي����ة: ترى آنيا ش���يفرين، مديرة 
برنام���ج التكنولوجي���ا واإلع���الم واالتصاالت ف���ي جامعة 
كولومبي���ا، أّن للصحافة االس���تقصائية، ف���ي المجتمعات 
اإلفريقية الحديثة، دوراً حاسماً في كشف الفساد، والدفاع 
 African عن الش���فافية، ورصدت ش���يفرين، ف���ي كتابها
 Years of Investigative  75   Muckracking
Journalism in Africa  تحقيق���ات اس���تقصائية ألبرز 
الصحافيين األفارقة، الذين حققت قصصهم تأثيراً مهماً في 
بلدانهم األصلية، نذكر منهم على س���بيل المثال: الصحافي 
الموزمبيقي كارل���وس كاردوزو، والصحافي األنغولي رفائيل 

ماركس، اللذين نشَرا تقارير عن الفساد والوحشية.
3- ظه����ور الموؤ�ص�صات الم�صتقلة: وفي فترة التس���عينيات 
من القرن الماضي؛ بدأت مؤسسات اإلعالم في التحرر من 
قبضة األنظمة االستبدادية، وظهرت المؤسسات اإلعالمية 
المستقلة، وأسهمت إسهاماً كبيراً في توسيع مساحة الحرية، 
بتجييش الش���عب للضغط على حكوماته م���ن أجل تحقيق 

مطالبه في الحرية.
4- النتخاب����ات ال�صلمي����ة: تأثير اإلع���الم اإلفريقي كان 
واضحاً كذلك في الضغط من أجل قيام انتخابات س���لمية 
وشفافة في كلٍّ من: )بنين، والرأس األخضر، وغانا، ومالي، 
وناميبيا، وجنوب إفريقيا، وزامبيا(، وس���اهمت في الحفاظ 
على المراحل االنتقالية بعد الصراع، واستعادة السالم في: 
)ليبيريا وموزمبيق وسيراليون(، وبجانب الحفاظ على الحكم 
الدس���توري في أوقات األزمات السياسية في: )غينيا وكينيا 

ونيجيريا())).
5- اجتماعي����اً؛ لعبت وس���ائل اإلعالم المجتمعية أداوراً 
مهمة في تغيير الس���لوك الصحي في إفريقيا، على س���بيل 

المثال: )شبكات األسرة المضادة للمالريا(.
6- البرام����ج التفاعلي����ة:  وتكم���ن قوة وس���ائل اإلعالم، 
خصوصاً المس���موعة والمرئية، في توفيرها بيئة مناس���بة 
للنقاش على الهواء مباشرة، من خالل البرامج التفاعلية مع 
الجمهور، حيث تلعب البرامج التفاعلية دوراً كبيرة في زيادة 

 George Ogola, Africa has a long history of fake  (((
news
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وعي الجمهور، وتشكيل الرأي العام.
7- الثق����ة والم�صداقي����ة: كما تس���تمد وس���ائل اإلعالم، 
س���طوتها على الجمهور، من خالل ثقته بمصداقية األخبار 
والمعلومات التي توفرها للجمهور، وتش���ير الدراس���ات إلى 
أّن 83% م���ن التنزانيين يحصلون عل���ى األخبار والمعلومات 
من اإلذاع���ة، مما يجعلها رائدة المص���ادر اإلعالمية وغير 
اإلعالمية، بينما س���اهم الراديو في رفع الوعي السياس���ي 
لغالبي���ة المس���تمعين في كيني���ا، وفقاً الس���تطالع أجرته 
اليونس���كو، حيث أشار 21% من مس���تمعي الراديو إلى أّن 

السياسة هي أكثر شيء تعلّموه منه))).
8- الإع����الم الجدي����د:  مثلت وس���ائل اإلع���الم الجديد 
تحوالً كبيراً ف���ي قدرات اإلعالم عل���ى التأثير االجتماعي 
والسياس���ي، ولي���س أدل على ذلك من مح���اوالت األنظمة 
القمعية السيطرة على انتش���ارها، باتباع سياسات الحجب 
اإللكتروني للصفحات والمواقع اإللكترونية، إال أّن أس���اليب 
تجاوز هذا الحجب أصبحت شائعة جداً، بواسطة تطبيقات 
وبرامج ش���ائعة، مما أدى بالدول المستبدة إلى االتجاه لسّن 
قوانين »جرائم المعلوماتية«؛ كمحاولة لفرض السيطرة على 

محتوى اإلعالم الجديد.
9- الح�ص����د والتعبئة: تأثير اإلعالم الجديد؛ بَدا واضحاً 
جداً في ش���مال القارة، أثناء موجة ثورات »الربيع العربي«، 
التي انتظمت عدداً من دول الشمال اإلفريقي، تلك التجربة 
كان لها دور أساسي في التعبئة الثورية، واستلهمت كثير من 
الح���ركات االحتجاجية في إفريقيا من الربيع العربي نموذج 
التعبئة من خالل اإلعالم الجدي���د، لتحقق نجاحات كبيرة، 
على سبيل المثال: الحركة الطالبية في جنوب إفريقيا، التي 
بدأت في ع���ام 2015م، وغيرت مش���هد التعليم العالي في 
البالد على مدار العامين التاليين، فقد اس���تخدمت وسائل 
التواصل االجتماعي بشكٍل ملحوظ، وأصبحت الحركة نفسها 

 .FeesmustFall(((  :معروفة من خالل هاشتاج تويتر

 UNESCO survey, Radio is Africa›s most   (((
influential information outlet, www.africanews.

radio-is-africa/13/02/com/2017

 Herman Wasserman  -12 Mar 2018-,   (((
 Digitalisation of the media in Africa: Prospects

for change, doc-research.org, https://doc-

digitalisation-of-the- /03/research.org/2018

media-in-africa-prospects-for-change

عا�سرً�: نظرة �إلى �لم�ستقبل:
أمام المؤسس���ات اإلعالمية اإلفريقي���ة فرصة كبيرة 
للتط���ور والترقي، في ظل مناخ الحرية الذي س���اهمت في 
ترسيخه في القارة، وفي ظل التطورات التكنولوجية السريعة 
والمذهلة التي يش���هدها العالم على وجه العموم، واإلعالم 
بش���كٍل خاص، وفي ظ���ل اإلقبال المحموم م���ن كل العالم 
القتحام الفضاءات اإلعالمية اإلفريقية، الرقمية والتقليدية، 

واالستثمار فيها.
وعلى ق���ادة المؤسس���ات اإلعالمي���ة أال ينظروا إلى 
التحدي���ات الماثل���ة على أنها عقبات ومش���كالت؛ بقدر ما 
هي ف���رص تحتاج إلى جهد وذكاء للقفز فوقها، واس���تثمار 
فوائدها.. ويمثل اإلع���الم الجديد واحدة من هذه الفرص، 
الت���ي تُقلّص إلى درجة كبيرة الفوارق التقنية بين الش���مال 

والجنوب، وتُلغي فكرة التحكم باتجاه التدفق اإلعالمي.
يحاول النموذج الغربي أن يبقي إفريقيا دائماً في خانة 
التلق���ي، وتعمل الدعاية الغربية عل���ى تكريس فكرة ضعف 
الق���درات، ونقص الكفاءة، لدى اإلعالميين األفارقة، ليظلوا 
عل���ى الدوام متطلعي���ن إلى تلقي فتات المعون���ات المالية، 
وفرص التدريب المؤدلج، المشحون باألجندة الغربية، فعلى 
اإلعالميي���ن األفارقة أن يعلموا تمام العل���م أّن قدراتهم ال 
تقل أبداً عن الغربيين، ب���ل إّن الخصوبة اإلعالمية الغالية، 
في القارة المش���حونة باألحداث والقضاي���ا، واإلحباطات، 
والطموحات الش���ابة، المتفاعلة معاً، تؤهلهم لتقديم محتوى 
أكثر روعة وأش���د جاذبية، وأكثر إنسانية من األداء الغربي 

الشاحب.
وعلى مؤسس���ات اإلعالم اإلفريق���ي أن تقوم بدورها، 
وذل���ك في تقدي���م الدعم والتدري���ب المناس���بين للكوادر 
اإلعالمية، وال تتركهم نهباً لالس���تعماريين الجدد، وصائدي 
المصالح، وأصحاب األجندات، بسبب شح مواردهم المالية.

أمام المؤسس���ات اإلعالمية اإلفريقي���ة تحدي »العمل 
عل���ى تكامل الجه���ود« لتحقيق رؤية إعالمي���ة كلية للقارة، 
تس���تهدف تنميته���ا، والدفاع عن قيمه���ا الفاضلة، وتجاوز 
إخفاقاته���ا ونقاط ضعفها، وإن الحري���ة التي انتزعتها من 
األنظم���ة الدكتاتورية؛ يجب أال تمنعها من االس���تفادة من 
النقاط اإليجابية التي سجلتها تلك األنظمة، من قبيل سعيها 
إلنشاء تكتالت إعالمية، واتحادات تجمع مؤسسات اإلعالم 
الخاصة والحكومية، لمصلحة تنمية إنسان القارة، والوقوف 

بوجه االستغالل الخارجي �



98

قراءات
ثقافية

  ال�شنة ال�شابعة ع�شرة   -   العدد ) 47 (  يناير 2021 م  -  جمادى الأولى 1442هـ

الفلسفة اإلفريقية؟
 أسئلة الهوية 
وآفاق التحرر

د. محمد عبد �لكريم �أحمد
من�س�ق �أبحاث وح�دة �أفريقيا- معهد �لدر��س�ات 

�لم�ستقبلية- بيروت

ر. ريلي Jerome R. Riley حمل عنوان )فلس����فة معاناة 
 ،The Philosophy of Negro Suffrage الزن����وج( 
الذي قّدم مقاربة »رجعية« للفلس����فة اإلفريقية؛ باعتبارها 

تخصصاً يسعى للحاق بالفلسفة الغربية تنظيراً وتطبيقاً. 
ومع تطورات الحركة الوطنية في أرجاء القارة اإلفريقية؛ 
ثار جدال محتدم في أربعينيات القرن العشرين في إفريقيا 
وأوروب���ا )وتجدد ف���ي الثمانينيات في الوالي���ات المتحدة 
األمريكية( حول قضايا من قبيل: هل ثمة فلس���فة إفريقية؟ 
وهل كان لألفارقة التقليديين فلس���فٌة م���ا؟ وهل يمكن أن 
يكون هناك فلسفة إفريقية؟ وما هي الفلسفة اإلفريقية؟)))، 
ولخصت هذه التس���اؤالت مأزق »الفلس���فة اإلفريقية« على 
عدة مستويات، ومنجزاتها في مسارات أخرى، وآفاق تطوير 

»فلسفة إفريقية« كتخصص رصين مستقباًل. 

 Outlaw, Lucius, African «Philosophy»:   (((
 Deconstructive and reconstructive challenges

 (in: Floistad, Guttorm, editor, Contemporary

 philosophy: A new survey, Vol. 5, African

 Philosophy(, Martinus Nijhoff Publishers,

  .Dordrecht, 1987, p.9

»فل�س�فة ُتج�ّسد  �إر�س�اء  م�س�اعي 
�إفريقية« محاولة �إفريقية 
الإب�ر�ز �لتمي�ز �لمعرف�ي للق�ارة و�إ�س�هامها ف�ي 
�لح�س�ارة �الإن�س�انية، وعلى �لرغ�م من بديهية 
بالمعن�ى  �إفريق�ي،  فل�س�في  �إ�س�هام  وج�ود 
�ال�س�تعمار  ف�اإّن  للق�ارة،  �ل�س�امل  �لجغر�ف�ي 
�الإفريقي�ة  �لنخ�ب  �الأوروب�ي وت�س�ابكاته م�ع 
د�خ�ل �لق�ارة وخارجه�ا، وتباي�ن �ال�س�تجابات 
�الإفريقي�ة لتاأثير�ت�ه �لفكري�ة، ق�اد �إل�ى تطور 

تيار فل�سفي �إفريقي.
اس����تند هذا التيار الفلس����في اإلفريقي إلى المركزية 
األوروبية- المس����يحية، والتوفيق قدر اإلمكان بين التقاليد 
والعادات اإلفريقي����ة واألفكار والثقاف����ة الغربية بمختلف 
مكوناتها، وخصوصاً في النصف الثاني من القرن التاس����ع 
عشر، ومع تطور أفكار الش����خصية اإلفريقية تبلورت تلك 
الفلسفة في نهاية القرن في مؤلَّف مهم لإلفريقي جيرومي 
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تفكيك  �الإف��ري��ق��ي��ة،  �لفل�سفة  ف��ي  م��دخ��ل: 
�لمفهوم:

على الرغم مما ش����هدته الكتابة عن الفكر السياس����ي 
اإلفريقي من نموٍّ ملموس، في تس����عينيات القرن الماضي، 
فإن����ه لم يظهر مع ق����رب العقد الثالث م����ن القرن الحالي 
عمٌل يتناول قضية »الفلس����فة اإلفريقية« من جميع جوانبها 
وإشكاالتها، والس����يما المس����ألة البديهية وبالغة الصعوبة 
ف����ي وقٍت واحد وه����ي »نقطة البدء في التأريخ للفلس����فة 
اإلفريقية«، ومحاولة اإلجابة عن أس����ئلٍة من قبيل: هل بدأ 
الفكر الفلس����في اإلفريقي في التطور بعد الحرب العالمية 
الثانية مع اس����تقالل الدول اإلفريقية، وبدء إنشاء جامعات 
إفريقية ضمت أقساماً للفلس����فة؟ أو أنها بدأت في القرن 
التاسع عش����ر عندما بدأ المبشرون وعلماء األنثروبولوجيا 
 cosmologies األوروبيون في تدوين مس����ائل الكوني����ات
وال����رؤى العالمية ونُظ����م األخالق والمعتقدات للش����عوب 
اإلفريقية؟ أو الفلس����فة اإلفريقية توجد ف����ي إفريقيا في 
عصور ما قبل االستعمار؟ وإن كان األمر كذلك فكيف يمكن 

توثيق ذلك؟))).   
يمك����ن القول بإيجاز بأّن قضية »الفلس����فة اإلفريقية« 
الرئيس����ة تتمثل في محاولة إع����ادة أفرقة ثقاف����ة القارة 
وش����عوبها، وم����ن ثَم فإّن نتاج الفلس����فة ف����ي القارة وصل 
إلى مس����توى يعطي انطباعاً بأّن ث���مة إنتاج�اً فل���س����فياً 
مزده����راً تجاوز ركود فترة االس����تعمار، وم����ن ثَم أص��بح 
 A الب����ارز Kwasi Wiredu ع���مل كواس������ي وي����ردو
Companion to African Philosophy نوع����اً م����ن 
االحتفاء بالفلس����فة اإلفريقية في عهد ما بعد االس����تعمار 
ودينامياته متعددة األوجه. إذ تتطلع الفلسفة اإلفريقية في 
أبعاده����ا التقليدية والمعاصرة، كما ُقّدمت في عمل ويردو، 

 Graness, Anke, Writing the history of   (((
 philosophy in Africa: where to begin? Journal

 of African Cultural Studies, June 2016, Vol. 28,

 No. 2, Special Issue: African Philosophy (June

 .2016(, p.133

إلى حراٍك نشط وتوس����ع ملفت)))، يمّكنها من التقاطع مع 
»الفلس����فة الغربية«، كما أكد كواس����ي ويردو- في تقديمه 
للعمل المهم »الفلس����فة اإلفريقية ف����ي عصرنا«- أّن القوة 
الدافعة الرئيس����ة للفلس����فة اإلفريقية فيما بعد االستعمار 
ظلت في سعيها لتعريف الذات، ومن ثَم كان من المالئم أن 
يُسّمي ديسماس ماسولو Dismas Masolo عمله المهم 
 African :المعني بتاريخ الفلس����فة اإلفريقي����ة المعاصرة
Philosophy in Search for Identity ، معتب����راً أّن 
هذا البحث جزءٌ من س����عي إفريقي عام للبحث عن الذات 
في عهد ما بعد االس����تعمار، ألّن المستعمرين والمرتبطين 
به����م نظروا للثقافة اإلفريقية عل����ى أنها متدنية على األقل 
في بعض جوانبها، وأّن االس����تعمار تضّمن برنامجاً نظامياً 

 .de-Africanization((( لتفكيك االنتماء اإلفريقي
وم����ن جهة أخرى؛ احتفى مفك����رون أفارقة ُكثر بفكرة 
إرجاع جذور الفلس����فة اإلفريقية إلى مصر وحضارتها في 
 C. Anta عصور الفراعنة، أش����هرهم: ش����يخ أنتا ديوب
Diop، وموبابينجو بيلولو Mubabingo Bilolo ومارتن 
 Molefi وموليفي كيتي أس����انتي M. Bernal  بيرن����ال
 Theophile Obenga وثيوفي����ل أوبينج����ا K. Asante

 Afolayan, Adeshina and Falola, Toyin, editors,  (((
 The Palgrave Handbook of African Philosophy,

.Palgrave Macmillan, New York, 2017, p.2

.2-Ibid, pp.1  (((

يشكل مفهوم »الفلسفة 
اإلفريقية« إشكالية مهمة أمام 
كل جهود صياغة المفهوم 

وتطويره
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وغيرهم، ورأوا أّن إرجاع جذور الفلس����فة اإلفريقية لمصر 
 2700  Imhotep القديمة )واعتبار بعضهم أّن إيمحوتب
ق.م. مهندس هرم س����قارة، هو أول فيلس����وف معروف في 
العالم، ورغم وجود س����جالت مصرية ترج����ع للفترة حول 
العام 3500 ق.م؛ فإنه لم يُعثر على نصوص مباش����رة ترجع 
إليمحوت����ب، بل ورد اس����مه في نص����وص الحقة( يدحض 
الفرضية التي قامت لقرون بأّن جذور الفلس����فة نبتت في 
اليونان القديمة التي ش����هدت، حس����ب الرواية التقليدية، 
انتقاالً من التفكير الميثولوجي إلى التفكير العقالني للمرة 
األولى ف����ي التاريخ؛ ما فتح الطريق أم����ام أنماط التفكير 

الفلسفي. 
وهي فرضي����ات حللها آنكي جران����س بالتفصيل في 
دراس����ته التي نرجع لها هنا، ووّجه لها نقداً رئيس����اً بأنها 
تستخدم منطق الفلس����فة اليونانية نفسه وتقنياتها لتفسير 
نصوص مصري����ة قديمة للبرهنة عل����ى رؤاهم، وحلل ذلك 
باس����تعراض ثالثة نصوص مهمة، هي: تعاليم الوزير »بتاح 
حت����ب«، وقصة الف����الح الفصيح، وحوار إنس����ان مع روحه 
)البا Ba(، وتوّصل لُخالصات دعمها علماء مصريات رجع 
إليه����م؛ بأّن النصوص المصرية المذكورة، والتي عّول عليها 
المفك����رون األفارقة في مواضع متفرقة، تنتمي باألس����اس 
ألدب الحكم����ة وليس الفلس����فة بالمعن����ى التقليدي)))، في 
خالصة تحتاج بدورها لمراجعات وتحليالت إضافية؛ كونها 
تس����تند إلى تصّور جامد للعمل الفلسفي وشروطه، أهمها– 
على سبيل المثال- وجود فالسفة مكرسون حياتهم للكتابة 

الفلسفية. 
وعلى الرغم م����ن االحتفاء اإلفريق����ي تاريخياً، وعلى 
طرف����ي النقي����ض، بالج����ذور المصرية أو الغربي����ة، فإنه 
عّبر بش����كٍل غير مباشر عن ش����عوٍر ُدونيٍّ كامن لدى »رواد 
الفلس����فة اإلفريقية«؛ وهو مأزق عبَّر عن����ه لوكيوس أوتلو 
بإشارته التباعه نهج ريتشارد روتري R. Rotry باستخدام 
لفظين للفلسفة: Philosophy و philosophy ، بحيث 

 Graness, Anke, Writing the history of   (((
.42-philosophy in Africa, Op. Cit. pp.134

تُستخدم األولى بالحرف البارز باإلنجليزية لإلشارة للمعرفة 
التي مارسها فالسفة مهيمنون في التقاليد المهيمنة طوال 
تاريخها الغربي؛ أما الثانية فتُس����تخدم لإلشارة إلى معرفة 
واعي����ة بالذات )غير أوروبية( أكث����ر نقدية تنتمي لتاريخها 
بُطرق تنبئ عن ممارس����اتها؛ ومن ثَم تتيح تعريف أش����كال 
وتقالي����د منطقية أخرى )خارج النم����ط األوروبي- الغربي( 
كأمثل����ة مالئمة إلعادة تحديد فكرة ما يش����كل الفلس����فة، 
خاص����ًة عندما تقع تقاليدها وأش����كالها ف����ي ثقافات غير 

أوروبية))).  
ويواجه مفهوم »الفلس����فة اإلفريقية« إش����كالية مهمة 
أمام كل جه����ود صياغة المفهوم وتطويره، وكش����ف )ومن 
ثَم اس����تعادة( أش����كال أو تقاليد إفريقية متمايزة في بناء 
الفلسفة. ومن بعض النواحي؛ فإّن مثل هذه اإلشكالية ليست 
فريدة، بل ويس����هل فهمها في أوجه تشابهها مع انقطاعات 
س����ابقة ومعاصرة في تاريخ الفلس����فة الغربية التي قّدمت 
جهوداً إلعادة التفكير في الفلسفة الغربية وإعادة تعريفها. 
ومع ذلك؛ هناك أوجه أخرى يمكن لإلش����كالية )الفلس����فة 
اإلفريقية( بها تحدي صميم فكرة »الفلس����فة الغربية« كما 
ه����ي قائمة من ِقبل األصوات األكث����ر هيمنة، والتي تحتكر 
رواية التاريخ وتضع أجندة الفلسفة في الغرب، وتقوم بذلك 

بطريقة راديكالية))). 
وب����رزت الفلس����فة اإلفريقي����ة كتخص����ص علمي في 
الجامعات ومؤسس����ات التعليم العالي في س����تينيات القرن 
الماض����ي. وكما الح����ظ متخصصون فإّن الفلس����فة التي 
عرفتها إفريقيا كانت بمنتهى البساطة هي الفلسفة الغربية، 
وأّن أي انحراف خارج هذا المسار لم يكن يُنظر له كفلسفة. 
وهكذا؛ فإنه نظراً لريادة »الفلسفة اإلفريقية« من ِقبل علماء 
غربيي����ن، أو ممن تدربوا في م����دارس الغرب أو المدارس 
اإلفريقي����ة المقامة على نمط غربي، فإّن الس����عي لمحلية 

 Outlaw, Lucius, African «Philosophy»:   (((
 Deconstructive and reconstructive challenges,

 .Op. Cit. p.10

.11-Ibid. pp.10  (((
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الفلس����فة كان منذ بدايته ُمتتبِّعاً لمس����ار نموذج غربي قّيد 
الفالسفة األفارقة باإلطار الغربي السائد))).   

وفي رؤى مغايرة، وأقرب للدقة، فإّن للفلسفة اإلفريقية 
تاريخ����اً طوياًل بالفع����ل، خارج التص����ورات الكولونيالية أو 
المس����تندة إلى المركزية األوروبية بجمود واضح، وإن كان 
غير موثق، ش����فاهياً غير مكتوب. وه����و تاريخ يمتد إلى ما 
وراء الحداثة وصوالً للعصر القديم، سواء من جهة الجوهر 
أو الش����كل. ويمكن أن نقول بأّن جوهر وش����كل الفلس����فة 
اإلفريقي����ة يتخذان هيئ����ًة مغايرة عما نربطه بش����كٍل عام 
بالفلس����فة اإلفريقية الحديثة والمعاص����رة )بقالبها الغربي 
باألس����اس(. كما أّن الفترة التي شهدت ذروة جدل الفلسفة 
اإلفريقي����ة )من����ذ س����بعينيات القرن الماض����ي إلى مطلع 
تسعينياته(، بخصوص طبيعتها ووجودها، أدى لوضع ُطرق 
تفكير مختلفة عن هذا التاريخ الطويل للفلس����فة اإلفريقية 
مح����ل اعتبار)))، ويمكن البناء عليها في المقاربات الالحقة 

للقضية.  
�لفل�سفة �الإفريقية في  �لمحور �الأول: هوية 

�ل�سياق �ال�ستعماري:
ُطرح����ت مس����ألة الفلس����فة اإلفريقية في س����ياقها 
االستعماري منذ فترات مبكرة من تطور »الفكر اإلفريقي«، 
والس����يما في القرن التاس����ع عش����ر، وتواجه »الفلس����فة 
اإلفريقية« مأزقاً خطيراً، إذ إنه����ا ال تقوم على لغٍة واحدة 
مميزة لها، كما الفلسفة اإلسالمية أو الهندية أو اليابانية أو 
حتى الفلسفة الغربية على سبيل المثال، إذ ترتبط الفلسفة 

اإلسالمية))) منذ نشأتها باللغة العربية.

 Ogbogbo, C. B. N. Revisiting the Terms of   (((
 African Philosophy (in: Ukporkolo, Isaac E.

 editor, Themes, Issues and Problems in African

 Philosophy(, Palgrave Macmillan, New York,

 .2017, p.13

 Etieyibo, Edwin E. African Philosophy in   (((
 History, Context, and Contemporary Times (in:

 Etieyibo, Edwin E. editor, Method, Substance,

 and the Future of African Philosophy(, Springer

  .International Publishing AG, Cham, 2018, p.13

)))  راجع في ذلك ف�سًا مهمًا بعن�ان: »تاأثير القيم والأفكار 

وتكتسب مقاربة الفلسفة اإلفريقية صعوبة من جهة لغة 
التناول، حيث توجد مئات اللغ����ات اإلفريقية، مثل اليوروبا 
 ،Zulu والزولو Igbo واإليب����و Akan واألكان Yoruba
التي تشتمل على األمثال، والحكم، والحكايات، واألساطير، 
واألغاني، والشعر وما إلى ذلك، وتمثل هذه المواد جزءاً من 

أساسيات الفلسفة. 
وهناك مش����كلة أخرى؛ تتعلق بلغات قوى االس����تعمار 
مثل اإلنجليزية والفرنس����ية والبرتغالية واإلس����بانية، التي 
يعّبر به����ا األفارق����ة المعاصرون عن أنفس����هم، وال يمكن 
لفيلس����وف إفريقي تحصيل أو إجادة أكثر من بضعة لغات 

في المجموعتين))).
كما ال تملك الفلسفة اإلفريقية ما يمكن وصفه بالميزة 
»التاريخية« للفلس����فة اإلس����المية، التي يعود أصولها إلى 
علم الكالم والفلس����فة. وعلى نقي����ض ذلك؛ فإّن »مؤرخين« 
ُكثر للفلس����فة اإلفريقية قّدموا أص����والً مغايرة لجذور هذه 
الفلس����فة. وتُعد عملية وضع تاريخ »متفق عليه« للفلس����فة 
اإلفريقية مسألة عسيرة للغاية، ألّن أي تاريخ للفلسفة يجب 
أن يسعى الستكش����اف الفالسفة كأفراد، وسيرهم الذاتية، 
رؤاهم الفلس����فية. كما يجب أن تكون هناك محاولة لوصف 
تأثير إنتاجهم على الفالسفة اآلخرين، وأثر الفالسفة على 

الإفريقية  ال�سيا�سية  والم�ؤ�س�سات  النظم  على  الإ�سامية 
التا�سع  القرن  حتى  العا�سر  القرن  من  الفترة  في  المحلية 

ع�سر«، في:
 Martin, Guy, African Political Thought, Palgrave  -

 .41-Macmillan, New York, 2012, pp. 21

لدى  ال��ت��اري��خ  فل�سفة  تاأثير  ع��ن  ج���زءًا  م��ارت��ن  ج��اي  فيه  واأف���رد 
العمران  ع��ن  ومفه�مه  )))))-06))م)،  خ��ل��دون  اب��ن 
اأفارقة  م�ؤرخين  كتابات  في  الح�سري،  والعمران  البدوي 
الحتمي  ال��ت��ده���ر  ف��ك��رة  وا�ستيعابهم  اإف��ري��ق��ي��ا،  غ��رب  ف��ي 
وارتباطًا  تط�رًا  اأقل  ل�سع�ب  ي�سمح  بما  والح�سارات،  للدول 
الدورة  نف�س  وتكرار  الدول،  هذه  على  لا�ستياء  بالع�سبية 

لنف�سها مرارًا وتكرارًا.  
 Bello, A. G. A. Islamic Philosophy and the   (((
 Challenge to African Philosophy (in: Afolayan,

 Adeshina and Falola, Toyin, editors, The

 Palgrave Handbook of African Philosophy,

.Palgrave Macmillan, New York, 2017(, p.207
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مجتمعاتهم))).
تصور إفريقي����ا كقارة ال تملك فلس����فة محلية، ودون 
فالسفة محليين، باستثناء أولئك الفالسفة األفارقة الذين 
احتفى بهم الغربي����ون، وفق هذه الرؤية ينظر كثيرون لجهد 
تأصيل الفلس����فة اإلفريقية على أنه جهد غربي، وحس����ب 
أفارقة؛ فإّن الصورة المتخيلة عن الفلسفة اإلفريقية تصبح 
»غي����ر إفريقية« في واقع األمر، بل إن����ه مخيلة غربية، بما 
يتف����ق مع وجود أكثر من إفريقيا، وعدد آخر من مجموعات 
األفارقة، مثل إفريقي����ا أوروبية، وإفريقيا إفريقية، وأفارقة 

أوروبيون، وأفارقة أفارقة))). 
ومن ضمن إش����كاالت الفلس����فة اإلفريقية اس����تمرار 
تأثيرات علماء األنثروبولوجي����ا واالجتماع األوروبيون على 
قط����اع كبير من الباحثي����ن والمتخصصين، والس����يما َمن 
ظهروا مباشرًة بعد عصر التنوير، والذين وضعوا أسس علم 
األثنروبولوجيا لتناول ثقافات العالم خارج أوروبا، وس����عوا 
إلى الترويج للتفكير ال����ذي يبرر نُظم المعتقدات اإلفريقية 
باعتبارها قبل منطقية pre-logical أو غير عقالنية))). 

وهكذا تبرز أزمة هوية الفلسفة اإلفريقية التي تعاظمت 
في ظل الس����ياق االس����تعماري حتى تبلورها بشكل صارم 
منذ نهاية القرن التاسع عش����ر. ويمكن تلّمس هذا المأزق 
في القضاي����ا التي تناولها عدد من المفكرين والفالس����فة 
األفارقة بخصوص الهوية، والسعي الستكشاف خصوصية 
الش����خصية اإلفريقية مقابل االستالب الثقافي الغربي، أو 
ال����رد على األفكار الغربية الس����ائدة بهذا الخصوص. وقد 
طرح الفيلس����وف واألنثروبولوجي اإلنجليزي روبين هورتون 
Robin Horton، في منتصف س����تينيات القرن الماضي، 
جدالً مهماً في هذه المس����ألة؛ من زاوي����ة »الهوية الدينية« 

.8-Ibid. p.207  (((
 Murungi, John, African Philosophical   (((
 Illuminations, Springer International Publishing,

.4-Cham, Switzerland, 2017, pp.13

 Keita, Lansana, Horton Revisited: African   (((
 Traditional Thought and Western Science,

 Africa Development, Vol. XXXII, No. 4, 2007,

.p.142

بين من وصفهم بالمفكري����ن التقليديين من جهة، والعلماء 
»الغربيين« من الجهة األخرى، يكشف بشكل صادم عن رؤية 
اس����تقطابية ثنائية غير واقعية، بل يمكن أن تصل لوصفها 
بالكولونيالية، ورأى أّن المفكرين األفارقة التقليديين يبنون 
تصورات أش����به بالنظرية في العلوم الطبيعية، وأّن األفعال 
تك����ون مترتبة عليها. ولم تش����ر فرضيته إل����ى كون الدين 
التقليدي )اإلفريقي، والذي يمثل جوهر الفلسفة اإلفريقية؛ 
حس����ب هوروتون وأغل����ب مفكري جيله( نوع����اً من العلوم 
الطبيعي����ة، لكن بالنظر إل����ى أّن النظريات في هذا الصدد 
متشابهة، والفارق الجوهري في محتويات النظريات هو أّن 
النظري����ة الدينية التقليدية خاضعة لقوى ش����خصية، بينما 
النظرية العلمية الطبيعية خاضعة لقوى غير ش����خصية)))، 
في رؤية نمطية ومتطرف����ة للغاية للدين والثقافة اإلفريقية 

بوصفهما ظاهرة قابلة للفحص مثل العلوم الطبيعية. 
كما ق����دم وي����ل أوالجي����دي Wale Olajide نقداً 
أصياًل ألف����كار هورتون، ضمن نقد واس����ع لتنميط الفكر 
والفلسفة اإلفريقيتين، وربطها، وتحديداً فكرة أّن األخالق 
تش����تق جوهرها من الدين، بما أس����ماه »نظرية االعتماد« 
dependence theory، ولف����ت إل����ى وج����ود عالقات 
مؤك����دة بين األخالق والدين، األمر الذي ينطوي على جميع 

الديانات، ومن بينها الديانات اإلفريقية))). 
وفي نفس مس����ار البحث عن هوية إفريقية للفلسفة؛ 
مثلت مس����ألة الذات/ الش����خصية personhood صلب 
قضي����ة مهمة، اس����تفاض فيه����ا »ويردو«، وهي الفلس����فة 

 Appiah, Kwame Akroma-Ampim Kusi, Old   (((
 Gods, new worlds: Some recent work in

 the philosophy of African traditional religion

 (in: Floista, Guttorm, editor, Contemporary

 philosophy. A new survey. Vol. 5,(, Martinus

Nijhoff Publishers, Dordrecht/ Boston/

.Lancaster, 1987, p.209

 Olajide, Wale, Probable Limits of Particularism  (5(
 in African Existential Discourse, (in: Ukporkolo,

 Isaac E. editor, Themes, Issues and Problems

 in African Philosophy(, Palgrave Macmillan,

 .New York, 2017, p.269
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األخالقية Moral Philosophy، التي تسعى لإلجابة عن 
سؤال: إن كانت »األخالقية« morality تُفسر بشكل أفضل 
وفق التحيز أم عدم التحيز؟ وبش����كٍل أكثر تحديداً إن كان 
التفسير األمثل للفكر األخالقي اإلفريقي )بشكل كلي( يقوم 
عل����ى أفكار عدم التحيز أم التحي����ز؟، األمر الذي لم يحظ 

بتناوٍل كاٍف من ِقبل الفالسفة األفارقة. 
 impartiality ويالح����ظ أّن »ويردو« يعتبر التج����رد
ملمح����اً محدداً للنزع����ة األخالقية »اإلفريقي����ة«، فيما لم 
يفس����ر– حس����ب انتقادات الحقة-  كيف يمكن للعالقات، 
مثل الصداقات والعالقات الرومانس����ية، أن تفرض مشكلة 
جادة أمام دفاعه عن التجرد، وهي مسألة بالغة األهمية في 
الفلس����فة اإلفريقية نظراً للقيمة المهمة لألسرة والعالقات 

األخرى في المجتمع اإلفريقي.
فيما الحظ الفيلسوف »كوامي أبياه« في مقاٍل مهم، حول 
»األخالق اإلفريقية« African ethics، أنها تتسم بالتحيز، 
واتفق معه فالس����فة آخرون على أّن األخالق اإلفريقية، أو 
ما اصُطلح على تس����ميتها »أوبونتو« ubntu، متحيزة في 
توجهها، وأنها »تشترك مع الكونفوشيوسية في ثالثة أوجه، 
وهي: القيمة المحورية للمجتمع community، والرغبة 
في التحي����ز األخالقي، وفكرة أننا نمي����ل ألن نكون أفضل 

أخالقياً مع النضج عمرياً))). 
ويُستخلص من ذلك: أّن مفكرين أفارقة سعوا إلى إعادة 
بناء ُهوّية مميزة للفلس����فة اإلفريقي����ة عبر نقد رؤى غربية 
وتأصي����ل رؤى إفريقية، ما يمكن عّده في النهاية إس����هاماً 
جزئياً، يظل بحاجٍة إلى تطوير. وربما لمس����ت مويا ديكون 
Moya Deacon هذه المس����ألة، في السياق الكولونيالي 
الفرنس����ي تحديداً، بتأكيده����ا حقيقة أّن هوية اإلنس����ان 
اإلفريقي كانت أحد المكونات الرئيس����ة للخطاب الفلسفي 
في إفريقيا الناطقة بالفرنسية على وجه الخصوص، وأنها 
ارتبطت بمك����ّون ثاٍن له، وهو »م����أزق الحداثة«، كما يمكن 

 Molefe, Motsamai, An African Philosophy of   (((
 Personhood, Morality, and Politics, Palgrave

 .2-MacMillan, New York, 2019, pp.71

رصده في فكرة هورتون السابقة))).    
�الإفريقية  �لفل�سفة  تحرر  �لثاني:  �لمحور 

�لفكاك في م�سار�ت د�ئرية:
يرجع إنكار وجود »فلس����فة إفريقي����ة« متميزة علمياً 
إل����ى عقود س����ابقة على القرن العش����رين، كم����ا يتضح– 
حس����ب مفكرين أفارقة- في عمل هيجل »فلسفة التاريخ« 
وإيمانوي����ل   ،The Philosophy of History(((

كان����ط »مالحظ����ات ح����ول الش����عور بالجمي����ل والجليل« 
 Observation on the Feeling of the Beautiful
and the Sublime«، وعديد من الكتابات التي أصدرها 
أنثروبولوجيون وعلماء اجتماع في نهاية القرن التاسع عشر 

ومطلع القرن العشرين. 
وقد ازدهرت الفلس����فة اإلفريقي����ة بالمعنى األكاديمي 
الحديث- إن جاز القول- منذ خمس����ينيات القرن الماضي 
كتخصص أكاديمي، وبدأ هذا االزدهار كرّد فعل على التاريخ 
الطويل من إنكار إمكانية وجودها، أو بمعنى آخر إنكار قدرة 
األفارقة على التفلس����ف وإمكانية ظهور أية أفكار فلسفية 

 Deacon, Moya, Trends in African Philosophy   (((
 (in: Coetzee, P. H. and Roux, A. P. J. editor,

 The African Philosophy Reader(, Routledge,

.5-New York, 1998, pp.133

الأف��ارق��ة  بين  للتمييز  »عن�سريًا«  تف�سيرًا  هيجل  ق��ّدم    (((
والمحدثين  وال��روم��ان  والي�نانيين  جهة،  من  والآ�سي�يين 
يعلم�ن  الأواخ��ر  اأن  وهي  اأخ��رى،  جهٍة  من   moderns
اأنهم اأحرار، وهي معرفة وا�سحة تمامًا لهم، فيما اأن الأوائل 
يفتقرون لل�سع�ر باأنهم اأحرار، وبالتالي ل ُيعدون اأحرارًا في 
العمل  في  التناول  في  من جراأة هيجل  الرغم  وعلى  ال�اقع. 
والأف��ارق��ة  لإفريقيا  نظر  فاإنه  التاريخ؛  فل�سفة  في  الأب���رز 
الأوروبية  المركزية  روؤية  عليه  وغلب  تمامًا،  �سطحي  ب�سكٍل 
عمله  في  خ�س�سه  الذي  الق�سم  في  ات�سح  كما  تام،  ب�سكٍل 
اأو  اإف��ري��ق��ي��ا«،  »ف��ي  )ب��رق��ة)  ق�ريني  مدر�سة  ح���ل  المهم 
الق�رينائي  لأر�ستيب��س  ن�سبة  )اللذة)  الق�رينائي  المذهب 
ف�ساء  مجرد  برقة  فيه  وب��دت   ،Aristippus of Cyrene

ذلك  في  راجع  اأثينا.   في  الفل�سفية  للتفاعات  متلق  مكاني 
بالتف�سيل:

 Hegel, Georg Wilhelm Friedrich, Lectures on  -

 the History of Philosophy, translated by E. S.

 Haldane, Kegan Paul, London, 1892, p.22 and

.79-pp.496
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من الفكر اإلفريق����ي. ومثلت هذه المحاوالت جميعاً، والتي 
تواصلت طوال العقود التالي����ة، جهداً إفريقياً حثيثاً لتحرر 

الفلسفة اإلفريقية بمحاذاة التحرر السياسي. 
وكان العمل األبرز في االستجابة اإلفريقية لهذا الموقف 
كتاب فلس����فة البانتو the Bantu Philosophy، الذي 
 Placide Tempels ألفه األب اإلفريقي بالسيد تيمبيلز
)مول����ود في بلجيكا في الع����ام 1906م، وانتقل إلى الكونغو 
لالحتكاك باألهالي األفارقة، وصدر كتابه هذا بدايًة باللغة 
الفرنس����ية، بعن����وان La Philosophie Bantoue، في 
الع����ام 1945م، قبل صدوره ثم ذيوع����ه األكبر باإلنجليزية 
في الع����ام 1959م)))(، وطرح خالله مقوالت مناقضة تماماً 
لفكرة استبعاد وجود فلسفة إفريقية)))؛ ووصل األمر لتبنيه 
مقوالت متطرفة نابعة من تصورات����ه الدينية وحركة جاما 
Jamaa Movement التي أسسها في الكونغو البلجيكي، 
بتأثير من النظام الفرنسيسكاني الذي تدرج فيه، و»نضجه 
الفكري« في الربط بين العادات الش����عبية اإلفريقية والدين 
المس����يحي بحكم منصبه في اإلرس����اليات البلجيكية في 
الكونغو في الفترة 1937-1946م، وخاصًة في منطقة بالوبا 
BaLuba بإقليم ش����مال كاتنجا )التي استلهم منها تيمبلز 
أغلب أفكار كتابه )فلس����فة البانت����و(، وأيديولوجية جماعة 
جاما(، وُوصفت بأنها مواجهة ومزج بين المفاهيم الثقافية 
والدينية للكاثوليكية الرومانية واإلفريقية البانتوية، وتعزيز 

أفكار الوحدة والمحبة بين البشر))).   

 Oruka, H. Odera, African philosophy: A brief   (((
 personal history and current debate, challenges

 (in: Floistad, Guttorm, editor, Contemporary

 philosophy: A new survey, Vol. 5, African

 Philosophy(, Martinus Nijhoff Publishers,

 .Dordrecht, 1987, p.46

 Imafidon, Elvis, Exploring African Philosophy  (((
 of Difference (in: Imafidon, Elvis, editor,

 Handbook of African Philosophy of Difference,

-Springer Nature Switzerland AG, 2020(, pp.16

 .17

 Deacon, Moya, Trends in African Philosophy  (((
 (in: Coetzee, P. H. and Roux, A. P. J. editor,

 The African Philosophy Reader(, Routledge,

وأث����ارت مقوالت تيمبل����ز في كتابه )فلس����فة البانتو( 
انتق����ادات كثيرة من داخ����ل نخبة الفاعلين في الفلس����فة 
اإلفريقية، مما أثار مس����ألة عدم القدرة على المضي ُقدماً 
في تحرر الفلسفة اإلفريقية وفق هذا الفهم التقليدي، لعل 
أبرزها دراس����ة ب. ماتولين����و B. Matolino التي عنونها 
 Temples› Philosophical بالعنصرية الفلسفية لتيمبلز
Racialism، التي كش����فت عن الع����داء الكبير الذي واجه 
كت����اب األخير من ِقبل فالس����فة أفارقة ُكث����ر، من جهة أّن 
مش����روعه حقق عكس ما كان يصبو إليه: إظهار أّن البانتو 
قادرون على التفكير، وأّن لهم فلس����فة متميزة ومتماس����كة 
تخّصهم. وأّن تيمبلز في انتقاده للنزعة العنصرية لفيلسوف 
 ، Lucien Levy-Bruhl غربي، مثل لوسيان ليفي- برول
وصل لنفس المستوى في العنصرية المضادة، وولعه بالتأكيد 
على اختالف ثقافة البانتو على حساب المنطق في مواضع 

كثيرة من كتابه، حسبما رصد ماتولينو))).   
وفي س����ياق أكثر حداثة؛ بذل الزعي����م الغاني كوامي 
نكروم����ا جهداً تنظيري����اً مهماً في عمل����ه المعروف »نزعة 
الضمي����ر« Consciencism ال����ذي صدر ف����ي نيويورك 
ف����ي العام 1964م. وتجب هنا مالحظ����ة مبدئية: أنه كانت 
ألفكار نكروما الشاملة، بما فيها الوحدة اإلفريقية والتحرر 
الوطن����ي، جذوراً أعمق من تجربته السياس����ية، والس����يما 
في تجارب س����نوات دراس����ته المبكرة في الخارج )1935-

1947م(، وعالقت����ه بجورج بادم����ور G. Padmore الذي 
التقاه في لندن في العام 1945م، وأس����هم األخير بدوره في 
تغذي����ة النزعة التنظيرية لدى نكروم����ا منذ مؤتمر الوحدة 

اإلفريقية الخامس في مانشستر))). 
وش����رح نكروما في مؤلفه الفلس����في المهم- المشار 

  .8-New York, 1998, pp.117

 Matolino, B. Tempels› Philosophical   (((
 Racialism, South African Journal of Philosophy,

 .342-Vol. 30, No. 3 (2011(, pp.330

 Grilli,Matteo, Nkrumaism and African   (5(
 Nationalism, Ghana’s Pan-African Foreign

 Policy in the Age of Decolonization, Palgrave

 .Macmillan, New York, 2018, p.33



مة متخ�ش�شة في �ش�ؤون القارة الإفريقية 105ثقافية ف�شلية محكَّ

ل����ه )والذي قّدم فيه����ا تنظيراً لأليديولوجية االش����تراكية 
 ،Nkrumaism اإلفريقية، أُطلق عليه����ا الحقاً النكرومية
التي س����عت في المقام األول إلى »تفكيك االستعمار«(- أنه 
يجب أن يُؤس����س أي مجتمع عل����ى أيديولوجيا ما. وحيثما 
توجد أيديولوجيات متنافس����ة؛ فإنه من المعتاد أن تس����ود 
إحداه����ا. وف����ي تحليل نكروم����ا؛ فإّن ه����ذه األيديولوجيا 
المهيمنة تق����وم بالعديد من الوظائف االجتماعية، بما فيها 
توفير مصدر للهوي����ة الجماعية، والتآزر، وتحديد المواقف 
واألهداف للمجتمع ككل. وتكون هذه األيديولوجيا المهيمنة 
مسؤولة عن تحديد األش����كال التي تُقام وفقها المؤسسات 

والقنوات التي يجب من خاللها بذل الجهد العام))).
ما عالقة الفل�صفة بالأيديولوجيا اإذاً؟ 

وفقاً لنكروم���ا؛ فإّن األيديولوجيا المهيمنة تس���تخدم 
وس���ائل عدة من الضبط االجتماعي أو »القس���ر« لتحقيق 
التماس���ك، ومن بينها الفلس���فة. ويؤكد نكروما، في إشارة 
إلى كيفي���ة اس���تخدام الُمنّظر اإليطال���ي جوزيبي مازيني 
Giuseppe Mazzini لمفه���وم األيديولوجي���ا بما يتعلق 
بحدث الثورة، أنه في حالة وقوع ثورة سيشكل أي دفاع نظري 
ع���ن األيديولوجيا أو المبدأ وراء الثورة، وبش���كل جماعي، 
فلس���فة ما. ومن ثَم يتوصل نكروما إلى أّن الفلس���فة تسمح 
بأن تكون أداًة لأليديولوجي���ا)))، وأفرد نكروما لذلك فصاًل 
كاماًل بعنوان »األيديولوجيا والمجتمع« من كتابه الوجيز))). 

كم����ا افتتح نكروما الفصل الثان����ي من كتابه بخالصة 
عن تاريخ الفلس����فة، مفادها أّن الفلس����فة يمكن أن تنفصل 
بس����هولة عن الحياة البشرية، وأنها تصبح مجردة للغاية في 
بعض الجامعات الغربية، وكون دارس����يها أس����رى لمفاهيم 
عف����ا عليها الزمن، مع مالحظته أّن جذور الفلس����فة ترجع 

 Osei, Joseph, Contemporary African   (((
 philosophy and development: An asset or

 a liability? The Ohio State University, Ohio,

.13-1991pp. pp.12

 .Ibid. p.13  (((
 Nkrumah, Kwame, Consciencism: Philosophy  (((
 and  Ideology for De-colonization, United States

.77-of America, 1970, pp.56

لالعتقادات الالهوتية، حول أفكار رئيسة عن الرب والروح 
والمصير والقانون. والحظ- بعد س����رد مطول لتش����ابكات 
الفلس����فة الغربية المعاصرة مع المجتمع؛ بالتركيز بش����كل 
خاص عل����ى »التجربة اليونانية« الفلس����فية- أنه نظراً ألّن 
النزعة الفردية ال تحدد ش����كل التنظي����م االجتماعي؛ فإّن 
الرأسمالية واالش����تراكية في أوروبا يمكنها إرجاع أصولها 

للفالسفة اإلغريق))).  
وكما كان جهد التحرر التقليدي للفلسفة اإلفريقية على 
يد األب بالسيد تيمبلز مثار انتقادات علمية رصينة؛ بسبب 
تطرفه ومبالغته في منهج التوفيق بين المسيحية والتقاليد 
اإلفريقي����ة، فإّن الجه����د »الثوري« والتقدم����ي الذي قّدمه 
نكروما لم يس����فر في النهاية عن تقديم »فلس����فة إفريقية« 
تلبي طموح هذا المشروع، وخصوصاً أّن كتاب نكروما شّكل 
في مجمله، ورغم تطلعاته الطموحة، اشتباكات مع الفلسفة 
األوروبي����ة، وتقديم قراءات انتقائية لهذه الفلس����فة، ومنها 
فلسفة التاريخ، واس����تظهارها أو نقدها على خلفية التاريخ 

والواقع اإلفريقي في ستينيات القرن الفائت. 
وق�سية  �الإفريقية  �لفل�سفة  �لثالث:  �لمحور 

�لتحرر �لوطني:
ترجع مسألة ارتباط الفلسفة اإلفريقية، أو إرهاصاتها، 
بقضية التحرر الوطني وسعي اإلفريقي للمساواة في العالم 
االس����تعماري، إلى فترات تس����بق بطبيعة الح����ال الجدل 
الفلس����في الذي جرى في القرن العش����رين على المستوى 

األكاديمي. 
وعلى س����بيل المث����ال: فقد اس����تهل جيرومي ر. ريلي 
 the Philosophy of كتابه الموجز Jerome R. Riley
Negro Suffrage )1897م(، والذي صّدره بإهداء للرجال 
والنساء الذين يفكرون، بأّن الكاتب يأمل ويوقن بأّن اإلقرار 
بعبقرية اإلنس����ان األمريكي وإقدامه وحماسته في المبادرة 
يُمّك����ن »الزنجي« من أن يكون قادراً ومؤهاًل بش����كل أفضل 
لتحقي����ق بعض »نع����م blessings المواطن����ة األمريكية«، 
وخاصًة أنه ليس لديه س����جل يُظه����ر »قدرتنا على الحكم 

 .Ibid. pgs.29, 50  (((
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الذاتي الناجح«، ومن ثَم فإّن الس����ؤال الفلسفي الذي يجب 
علين����ا النظر فيه: كيف يمكننا أن نظهر أنفس����نا على نحو 
أفضل بقدرتنا على الكفاءة؛ حتى نس����تحق المس����اعدة في 
وضع الحقوق الشائعة والشعبية للِعرق على أساس آمن، وأال 
نُقدم على خطأ في غرضنا األساس����ي وهدفنا النهائي؟))). 
ورغم أن رؤي����ة ريلي مرهونة بتقلي����د الغالب للوصول إلى 
التحرر؛ فإنها كانت رؤية مفهومة في السياقات االجتماعية 
والسياس����ية والعنصرية في الوالي����ات المتحدة في أواخر 

القرن التاسع عشر.   
كما تتس����ق هذه الفكرة والتي����ار الذي تقع في قلبه مع 
تحليالت الحقة لتطورات الفكر السياسي اإلفريقي، المعني 
بالتحرر ضمن قضايا أخرى، ومن ذلك– على سبيل المثال- 
نظرة ج. مارتن )))G. Martin للفكر السياس����ي اإلفريقي 
على أنه يشير إلى األفكار والقيم والخطط األصيلة من أجل 
إفريقيا )واألفارقة( أفضل، وتنبئ عن النظم والمؤسس����ات 
السياس����ية اإلفريقية من الفترة العتيق����ة )كوش في القرن 

السادس قبل الميالد( حتى الوقت الحالي. 
كما يش����ير الفكر السياس����ي اإلفريقي إلى النظريات 
واأليديولوجيات السياس����ية التي طورها العديد من العلماء 
ورجال الدولة األفارقة، ويمكن تلمسه في خطبهم وسيرهم 
الذاتية وكتاباتهم وبياناتهم السياس����ية، ويكون محل التركيز 
األساس����ي هنا على األفكار وليس األف����راد)))، في تحليل 
ينطبق على فئة واسعة من رواد التحرر السياسي اإلفريقي 

من الناحية الفلسفية كما في مثال »ريلي«. 
وترافق����ت األفكار الفلس����فية عن التح����رر مع العمل 
الوطني والسياس����ي في القارة اإلفريقية ووس����ط األفارقة 

 Riley, Jerome R. Philosophy of Negro   (((
 Suffrage, Jerome R. Riley, M. D., Washington,

 .12-D. C. 1897, pp.11

 Martin, G. (2012(. African Political Thought.   (((
 Cham and New York: Palgrave Macmillan (no

 .(pages identified

 Kayange, Grivas Muchineripi, Capitalism   (((
 and Freedom in African Political Philosophy,

.Springer Nature Switzerland AG, 2020, p.10

في الش����تات، على الرغ����م من مالحظة فالس����فة أفارقة 
بارزين أّن العمل الفلسفي اإلفريقي، في النصف الثاني من 
القرن العش����رين، ركز على أفكار المعتقدات والممارسات 
اإلفريقية، باس����تثناء نماذج محدودة على نفس المس����توى 
من النق����اش بين الفالس����فة األفارق����ة واألفريقانيين من 
غير األفارقة، بخصوص المضامي����ن المفاهيمية النظرية 

للمعتقدات والتجارب اإلفريقية. 
كما الحظوا أنه في الوقت الذي أقدم فيه بعض الفالسفة 
األفارقة على االستجابة لهذا القصور، وتصحيح أفكار العلماء 
الغربيين الذين أس���اؤوا تمام���اً، في رأي غالبية الفالس���فة 
األفارقة، َفهم التقاليد والمعتقدات اإلفريقية، فإنهم لم يطوروا 
ما أسماه ويردو »تقليد فلسفي« قائم على إبراز سجال منطقي 
فيم���ا بينهم عن المفاهيم أو المعتقدات أو التجارب اإلفريقية 

بطريقة يمكن أن يُطلق عليها »منهج فلسفي«))).  
فيما رأى باحثون أفارقة أنه إن كان ثمة موضوع واحد 
هيمن على تفكير أغلب المفكرين األفارقة في فترة ما بعد 
االس����تعمار؛ فإنه يظل بال منافس السعي للوصول ألفضل 
أيديولوجيا تقود لإلس����راع في مس����ار التنمية في القارة، 
وم����ن ثَم تعزيز التحرر الوطن����ي. واحتار هؤالء بين جاذبية 
الرأس����مالية الغربية ومؤسساتها الديمقراطية، كما انجذب 
قطاع ال يس����تهان به للتفسير الماركس����ي- اللينيني ورؤيته 
لعالج المأزق السوسيو-اقتصادي في إفريقيا، وفي الوقت 
نفسه؛ فإن مساعي الفكاك من هذين المسارين الرئيسيين 

ظلت فاشلة إلى حدٍّ كبير))).
ومن ضمن االس����تثناءات القليل����ة، والمؤثر نظرياً في 
واقع األمر، ثمة نص فلس����في تأسيس����ي في نزعة التحرر 
اإلفريقي، يُعد نقطة مهمة في هذا المس����ار، وضعه فرانتز 
فان����ون Frantz Fanon في العام 1952م، في كتابه الذي 

 Masolo, Dismas A. History of Philosophy as a Problem:  (((
 Our Case (in: Etieyibo, Edwin E. editor, Method,

 Substance, and the Future of African Philosophy,

 .Palgrave MacMillan, New York, 2018(, p.54

 Osei, Joseph, Contemporary African (5(
 .philosophy and development, Op. Cit. p.149
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 Black skin, )يحمل عنوان: )بش����رة سوداء، أقنعة بيضاء
White Masks، يتناول فيه طرحاً مبتكراً لقضية قديمة، 
وهي ما الذي يعنيه كون المرء أس����وداً؟ ورأى أّن لإلنس����ان 
األس����ود بعدين: أحدهم����ا مع أقرانه واآلخر مع اإلنس����ان 
األبيض. ومما ال نقاش فيه أّن هذا »االنقسام الذاتي« جاء 
نتيجًة مباش����رة للخضوع االستعماري، األمر الذي سيطوره 
فانون الحقاً في الكتاب في صيغة »الذات السوداء المغتربة« 

 .alienated black self(((

وفي تص���ور راديكالي؛ رأى فان���ون أّن الجنوب العالمي 
Global South ه���و مص���در القيم من كل األن���واع، وليس 
مجرد موطن للزنوج niggers الذين ال يجيدون عمل أي شيء. 
وط����ور فانون أفكاره تل����ك في عمله األب����رز )معذبو 
الص����ادر   ،The Wretched of the Earth األرض( 
بع����د ما يقرب من عقد من كتابه الس����ابق )1961م(، حيث 
دعا لفاعلية أكبر لإلنس����ان األس����ود إلنجاز تحرره الذاتي، 
في مناخ التخلص من االستعمار الذي عّده »ظاهرة عنيفة، 
وبرنامجاً للفوضى التامة«، من زاوية العنف المتغلغل داخل 
العملية االس����تعمارية نفس����ها، وأّن العالقة بين االستعمار 
وتفكيك االس����تعمار ستأخذ بش����كل حتمي شكاًل مأساوياً 
للعنف المضاد في شكل عنف ثوري جديد، يستخدم أدوات 

المستعمر المادية والفكرية))). 
وارتاد فانون، في س����ياق انخراط����ه في أحداث الثورة 
الجزائري����ة وتجاربه����ا الملهمة في النض����ال الوطني ضد 
االس����تعمار في أقبح ص����وره، ما ُعرف بفلس����فة »العنف 
الث����وري«، ورأى أّن التحرك العفوي غير المنظم س����يقود 
إلى قومي����ة عمياء بال ه����دف، وأّن القومية األصيلة يجب 

 Kiros, Teodros, A Philosophical Re-reading (((
 of Fanon, Nkrumah, and Cabral in the Age of

 Globalization and Postmodernity (in: Afolayan,

 Adeshina and Falola, Toyin, editors, The

 Palgrave Handbook of African Philosophy,

 .50-Palgrave Macmillan, New York, 2017(, pp.49

 Kiros, Teodros, A Philosophical Re-reading   (((
 of Fanon, Nkrumah, and Cabral in the Age of

 .2-Globalization and Postmodernity , Op. Cit. pp.51

أن تُنظم بوعي قومي، مع مالحظة عدم تش����ابه المسألتين، 
والس����يما أّن القومية تنتظم من ِقب����ل »مفكرين انتهازيين، 
أسسوا األحزاب السياسية الوطنية دون رؤية للصالح العام 
للقارة اإلفريقية؛ وهكذا أصبح فانون من أبرز دعاة الوحدة 

اإلفريقية في جيله))). 
ويقّدم مثااَل ريلي وفانون هنا رؤية اس���تقطابية، بينهما 
أكثر من نصف قرن، لمش���روع التح���رر الوطني اإلفريقي، 
بين نزعة انهزامية في حقيقة األمر لريلي، ترى أّن الس���بيل 
لتحرر اإلنسان األسود، في الشتات أو في القارة اإلفريقية، 
يكمن في تقليد اإلنس���ان الغربي وثقافته ورؤاه بش���كل غير 
مش���روط، وأّن األخير يمثل المثال األسمى لإلفريقي. فيما 
ط���رح فانون، دون أن نخوض هنا في نقده أو موقع فكره في 
الحركة الفلسفية اإلفريقية، إلى جوار رواد آخرين مثل جورج 
بادمور والزعيم الس���نغالي ليوبلود سنجور وغيرهما، الرؤية 
األقرب لمشروع الفلسفة اإلفريقية لتحقيق التحرر الوطني 
في صورة حاسمة، ومنذ البداية، بعيداً عن المنهج التوفيقي 
بدرجاته المتباينة )حتى في حالة كوامي نكروما والس���يما 
في أعماله المبكرة(، ليمث���ل فانون ريادًة ال تُبارى في جرأة 
الطرح الفلسفي لمشروع التحرر الوطني اإلفريقي، استأهل 
معه مقاربات نظرية وفيرة ومسهبة ألفكار فانون حتى اليوم.   
�الإفريقية«  »�لفل�سفة  نقد  �لر�بع:  �لمحور 

�لم�سروع وتد�عياته:
بإيجاٍز ش����ديد للغاية؛ يمكن نقد مش����روع الفلس����فة 
اإلفريقية على أكثر من مس����توى، لع����ل أبرزها ما ورد هنا 
عن عدم امت����الك لغة واحدة عامة يتم عبرها صياغة هذه 
الفلس����فة، وتكون هويتها مرتبطة بثقافة ومجتمع متجانس 

بشكل كبير. 
ولتجاوز ه����ذه المعضلة؛ اجتهد جيل م����ن المفكرين 
األفارقة في قراءة الفلس����فة اإلفريقية، بتنوعاتها السياقية 
كما هو جلي، اعتم����اداً على تصورات من التقليد التحليلي، 
وهو صياغة المعن����ى والحقيقة كجهد يش����ّكل في النهاية 

تحلياًل مفاهيمياً/ منطقياً للغة. 

 .Ibid. p.53  (((
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وعلى س����بيل المثال؛ ف����إّن المقاربة اللغوي����ة العادية 
رك����زت على ما يقوم به األفارقة عندما يس����تخدمون اللغة 
مثل لغة اليوروب����ا، األمر الذي يتمثل أيضاً في جهد تيمبلز 
Tempels الرائد في دراس����ة الفلسفة اإلفريقية عبر لغة 

البانتو في الكونغو البلجيكي))). 
وفي مقابل هذا التطور الملفت في حقيقة األمر؛ رأت 
نخبة من دعاة األفريقانية Africanists  أّن »الفالس����فة 
األفارقة«، الذين تعلموا في الغرب، يعانون من سوء التعليم 
الغرب����ي، وفقدان الذاك����رة الثقافي فيما يتعل����ق بإفريقيا، 
ومحب����ة مفرطة ألوروبا، وعدم الحساس����ية إزاء العنصرية 
األوروبية تج����اه األفارقة، وما إلى ذل����ك، نتيجًة لتعرضهم 
للفلس����فة الغربية. ومن الواضح أنهم عندما يحتجون على 
الفلس����فة ألنها أيديولوجية غربية، أو وس����يلة للترويج لهذه 
األيديولوجية، فإن����ه ليس بمقدورهم أن يعنوا ذلك بالمعنى 

غير االنتقاصي، لكن بالشعور بالنقص بكل تأكيد. 
إّن ه����ذا المفهوم لأليديولوجي����ا كوعي خاطئ أو خلل 
واقع����ي متعلق بالهيمن����ة الذهنية والس����يطرة االجتماعية 
واالستغالل ليس أمراً جديداً بالمرة، بل إنه مفهوم ماركسي 
في األصل، ونال قبوالً ش����عبياً ف����ي إفريقيا على يد كوامي 
نكروما أول رؤس����اء دولة غانا، الذي كان هو نفس����ه متعلماً 
في الغرب، وأحد أبرز المفكرين السياسيين األفارقة. وفيما 
يس����تخدم ماركس وانجلز كلم����ة »أيديولوجيا« في مؤلفهما 
)األيديولوجيا األلمانية( لإلش����ارة إلى: أي ابستمولوجيا أو 
سياس����ة أو ما وراء الطبيعيات أو األخالق أو الدين، أو أي 
شكل من أشكال الوعي التي تعّبر عن المواقف أو االلتزامات 
األساس����ية لطبقة اجتماعية ما))). ووفق هذه الرؤية؛ فإّن 
مثل هذه األفكار نتاج الخطأ falsehood والتحيز، ومن ثَم 
فإنها تكون ذاتية ومنحازة وغير نقدية، وتكون األيديولوجيا 

 Kayange, Grivas Muchineripi, Meaning and   (((
 Truth in African Philosophy Doing African

 Philosophy with Language, Springer Nature

.Switzerland AG 2018, p.10

 Osei, Joseph, Contemporary African   (((
.12-philosophy and development, Op. Cit. pp.11

نوعاً من الوعي الزائف أو األفكار الذاتية الطبقية.
وتعرضت الفلس����فة اإلفريقي����ة وتصوراته����ا إجماالً 
النتق����ادات من خارجه����ا، خصوصاً في س����تينيات القرن 
الماضي، وفي زخم ما بعد االس����تعمار ومش����روعات نقد 

الدولة اإلفريقية وتجاربها في تلك الفترة. 
ويمكن الق���ول باطمئنان كبير بأّن ورقة روبين هورتون، 
 African Traditional Thought and المعنون���ة 
Western Science )))، ق���د ش���كلت عالمة مهمة للغاية 
في أفكار نقد »الفلسفة اإلفريقية«، لما أثارته من سجاالت 
مس���تمرة حتى وقتنا الراهن، وفكرتها المفصلية في مقارنة 
الفكر التقلي���دي اإلفريقي بالعلم الغرب���ي، وما طرحه من 
فك���رة بالغة التجريد بأنه ال يوجد ف���ي الثقافات التقليدية 
وعي مط���ور ببدائل لألبنية النظرية القائم���ة؛ بينما تتميز 
الثقاف���ات ذات التوج���ه العلمي بأّن مثل ه���ذا الوعي بالغ 
التطور. أو ما أوجزه هورتون بتس���مية المجتمعات التقليدية 
ب�»المغلقة«، والمجتمعات العلمي���ة ب�»المفتوحة«، في تكرار 
Evans- أو شروح مستفيضة نسبياً لرؤى إيفانز برتيشارد
Pritchard الرائدة، التي وص���ف فيها الكهانة في مجتمع 
اآلزاندي Azande وعدم تطور الدين بها، بسبب أّن أفرادها 
يوقنون بعدم القدرة على الخروج عن المعتقدات التي يوقنون 
بها ألنها العالم الوحيد الذي يعرفونه، وأنهم ال يالحظون أن 
تعاويذهم ال تذكر شيئاً! وأّن عماهم ال يرجع لغبائهم، بل إلى 
حقيقة أّن أصالتهم الفكرية ورغبتهم في التجريب مشروطة 

بأنماط السلوك الطقوسي واالعتقاد الغامض))). 
وقّدم هورتون تصوره؛ بأّن غياب أي وعي بالبدائل يفسح 
المجال أمام القبول المطلق بالمعتقدات النظرية الراسخة، 
ويستبعد أية إمكانية للتش���كيك فيها. فيما اعتبر واحٌد من 
أهم نقاد هورتون األفارقة، وهو كوامي أبياه، أّن األول اعتمد 

 Horton, Robin, African Traditional Thought   (((
 and Western Science, Africa: Journal of the

 International African Institute, Vol. 37, No. 2

  .187-(Apr., 1967(, pp.155

 Horton, Robin, African Traditional Thought and  (((
 .6-Western Science, Op. Cit. pp.155
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على صورة لوظيفة النظرية العلمية باعتبارها معنية بتطوير 
نماذج مالمح الحقيقة reality الموحدة والبسيطة والمرتبة 
والمنتظمة لتفس���ير تن���وع وتعقد واختالل وع���دم قانونية 

التجربة العادية )االعتقاد في الدين التقليدي(. 
إّن معظم ما يقول به هورتون تجس���يد لفلسفة العلوم ما 
بعد الوضعي���ة post-positivist األنجلو أمريكي؛ وبالفعل؛ 
فإّن من أهم رسائله هو أّن السعي لتفسير »الدين التقليدي« قاد 
األنثروبولوجيين إلى تطبيق النماذج الخاطئة ألنهم غريبون عن 
التفكي���ر النظري لثقافتهم. ومن هنا؛ فإّن أصالة رؤية هورتون 
تكمن في تطبيقه أفكاراً من فلسفة العلوم لفهم الدين اإلفريقي 
التقليدي، وليس في أصالة فلس���فته للعلوم)))، واكتسبت رؤاه 

المتناقضة تلك ذيوعاً في بعض الدوائر الفرانكفونية.
لكن تلك االنتقادات والتص���ورات- الذاتية حقيقة- لم 
تنف  ظهور جيل إفريقي من أكاديميين وفالسفة، داخل القارة 
وخارجه���ا، وجهوا جهودهم لما يمك���ن وصفه بعملية تفكيك 
وإعادة بناء ونقد أصيل لمشروع الفلسفة اإلفريقية، وخاصًة 
منذ ثمانينيات القرن الماضي، وتبّنى عدد منهم أفكار ما بعد 
الحداثة، والس���يما تأكيدها ألهمية التشكيك في المفاهيم 
األساسية في صلب الفلسفة الغربية، وتحدي الفكرة الغربية 
)الت���ي هيمنت على عقول نخبة إفريقية لعقوٍد طويلة( بوجود 
حقيقة واح���دة، يمكن مالحظتها من ِقبل المراقب المتجرد. 
وانحاز ه���ؤالء األفارقة إلى مناهضة ما بعد الحداثة للتقليد 
الفلس���في الغربي النابع من أفكار أفالطون وأرس���طو، »ألّن 
هذا التقليد يفترض أسساً أو أصوالً شاملة لجميع التجارب 
البشرية«. والحظ ما بعد الحداثيين أّن المقاربات التقليدية 
في الفلسفة الغربية تقصي أو تهمش بانتظام بعض القصص 

والتجارب، كما الحال في التجربة اإلفريقية))).   

 Appiah, Kwame Akroma-Ampim Kusi, Old   (((
 Gods, new worlds: Some recent work in

 the philosophy of African traditional religion

 (in: Floista, Guttorm, editor, Contemporary

 philosophy. A new survey. Vol. 5,(, Martinus

Nijhoff Publishers, Dordrecht/ Boston/

.Lancaster, 1987, p.209

 Imbo, Samuel Olouch, An Introduction to   (((

وفي المقابل؛ يرى فالسفة أفارقة أّن للفلسفة اإلفريقية 
تاريخاً طوي����اًل، وإن كان في الغالب تاريخاً غير موثق وغير 
مدون وشفاهي. وهو تاريخ يمتد فيما وراء الحداثة وصوالً 
إلى العصور العتيقة، س����واء من جه����ة الجوهر أو المظهر، 
مع مالحظة اختالف هذه الفلس����فة عن نظيرتها الحديثة 
والمعاصرة، وتتعلق الفترة التي ش����هدت الجدل الكبير في 
الفلسفة اإلفريقية )من سبعينيات القرن العشرين إلى مطلع 

تسعينياته( بطبيعتها ووجودها))). 
خال�سة:

تقع مسألة وجود »فلس���فة إفريقية« في سياق أكبر من 
تس���اؤالت الهوية اإلفريقية وتحررها من تداعيات االستيعاب 
االستعماري على المستويات السياسية والثقافية واالجتماعية، 
وعلقت مس���اعي تأصيل هذه الفلس���فة– بشكل موجز ووفق 
قراءة مختص���رة بمقتضى هذا المقام- ف���ي مآزق التطرف 
العكسي، والمبالغة في بناء فلسفة إفريقية متفردة دون أسس 
حقيقية، والسيما بعد الحرب العالمية الثانية، على يد بالسيد 
تيمبل���ز، وربما بقدر كبير من ِقبل ش���يخ أنتا ديوب وليوبولد 

سنجور، وفي سياقات ومنطلقات مغايرة بطبيعة الحال. 
وتبقى مسألة ترسيخ »فلسفة إفريقية« أصيلة )وشاملة، 
في س����ياق آخر( بحاجة إلى مقاربة جدي����دة، تقر بأهمية 
تجدي����د االعتماد على المصادر الفكري����ة األصيلة بالقارة، 
والمرونة في تقبل النقد الذاتي، وتفهم صيرورة التفاعالت 
الثقافية والفكري����ة المتراكمة داخل القارة، حيث يغيب في 
الغالب المكّون اإلس����المي العربي، سواء الفلسفة أو اللغة 
العربية، في مقاربة الفلس����فة اإلفريقي����ة، على الرغم من 
انتش����ار هذا المكّون في أرجاء شاسعة من القارة، والسيما 
في الغرب والش����رق، عوضاً عن مركزه التاريخي الثابت في 
الشمال، األمر الذي يحتمل مقاربة منفصلة وجهد جديد �

 African Philosophy, Rowman & Littlefield

.17-Publishers, Inc. Lanham, 1998, pp.16

 Etieyibo, Edwin E. African Philosophy in   (((
 History, Context, and Contemporary Times (in:

 Etieyibo, Edwin E. editor, Method, Substance,

 and the Future of African Philosophy, Palgrave

  .MacMillan, New York, 2018(, p.14
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أهم األحداث
 

الرئاس���ة بفترة والية جديدة؛ بعد حصوله على 
57.87% م���ن األص���وات. بينما فش���ل حزبه 
»حركة الش���عب من أجل التقدم« في الحصول 
على أغلبية مطلقة ف���ي البرلمان، حيث حصل 
عل���ى 56 مقعداً من أصل 127، بينما حل حزب 
الرئيس األس���بق بليز كومب���اوري »المؤتمر من 
أجل الديمقراطي���ة والتقدم« في المركز الثاني، 
بحصوله على 20 مقعداً، وحصل حزب »االتحاد 
من أجل التقدم والتغيير«، الذي يقوده المعارض 

الرئيسي زيفيرين ديابري، على 12 مقعداً.
فرانس برس- 2020/11/26م

محادثات  وج���ود  تنفي  �لنيجر   �
�سرية لتطبيع �لعالقات مع »»�إ�سر�ئيل««: 
نف���ت حكومة النيجر وج���ود »أي محادثات 
س���رية« لتطبيع العالقات مع »إسرائيل«، مؤكدة 
على التمس���ك ب�»المواقف الت���ي طالما دافعت 
عنها، وال س���يما مواقف لجنة القدس الشريف 
التي هي عضو فيها منذ إنشائها عام 1975م«.
آبا نيوز- 2020/11/17م

رئا�سية  بفترة  و�ت��ار�  �لح�سن  فوز   �
ثالثة في �ساحل �لعاج بن�سبة %94.27:

أظهرت النتائج النهائية فوز رئيس ساحل العاج، 
الحس���ن واتارا، بفترة ثالثة بنس���بة 94.27% من 
األصوات، بعد انتخابات قاطعتها أحزاب المعارضة 
إلى حدٍّ بعيد، ووصفتها بأنها غير قانونية، معتبرة 
أّن وات���ارا خالف الدس���تور ال���ذي يقصر فترات 
الرئاسة على فترتين. ويقول واتارا إّن إقرار دستور 

جديد في عام 2016م يسمح له بتجديد واليته. 
رويترز- 2020/11/10م

� رئي�س �لوزر�ء �الإثيوبي يعلن دخول 
�لجي�س عا�سمة والية تيغر�ي:

دخلت الق���وات الحكومي���ة اإلثيوبية مدينة 
»ميكيل���ي« عاصمة والية تيغ���راي، وأكد رئيس 
هيئة أركان الجي���ش، الجنرال برهانو جوال، أّن 
القوات الحكومية تس���يطر على عاصمة الوالية 
»»بالكامل««. وفي 4 نوفمبر؛ أمر رئيس الحكومة 
اإلثيوبية بشّن عملية عسكرية في شمال البالد 
ضد مسلحي »الجبهة الشعبية لتحرير تيغراي«، 
الذي���ن هاجموا قبل يوٍم من ذل���ك مواقع تابعة 
للقيادة الش���مالية للجيش في المنطقة، وقتلوا 
عسكريين موالين للحكومة الفدرالية، واستولوا 

على أسلحة ثقيلة.
فرانس برس- 2020/11/28م
هجومية  مقاتالت  تت�سلم  نيجيريا   �

من �أمريكا لمو�جهة �لميلي�سيات:
ق���ال الجنرال رئي���س أركان القوات الجوية 
صادقي أبوبكر: إن بالده ستتس���لم مطلع العام 
القادم 2021م س���ت طائرات أمريكية هجومية 
خفيفة من طراز »سوبر توكانو«، وهذه الطائرات 
هي جزء من صفق���ة إجماليه قدرها 12 طائرة 
مقاتل���ة، وافقت الواليات المتح���دة على بيعها 
لحكومة أبوجا، لمس���اعدتها ف���ي حربها ضد 

الميليشيات المسلحة.
أ.ش.أ- 2020/11/25م
رو���س  فا�سو  بوركينا  رئي�س  ف��وز   �

كابوري بفترة والية جديدة:
أعلن���ت مفوضية االنتخابات، ف���ي بوركينا 
فاس���و، فوز الرئيس روش كابوري في انتخابات 
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يوؤكد  �لغيني  �لد�ستوري  �لمجل�س   �
فوز �ألفا كوندي باالنتخابات �لرئا�سية: 
أك���دت المحكمة الدس���تورية الغينية إعادة 
انتخاب الرئي���س المنتهية واليت���ه ألفا كوندي 
لوالي���ة ثالث���ة، برصيد 59.5% م���ن األصوات 
المصادق عليها. ورفضت المحكمة الدستورية، 
بذلك، طعون أربعة من المرش���حين ال�12؛ كانوا 
ق���د طالبوا بإلغاء اقت���راع 18 أكتوبر الماضي، 
بدعوى تزوير النتائج على نطاق واس���ع في أحد 

معاقل التيار الرئاسي، بمنطقة غينيا العليا. 
بانا برس- 2020/1/8م
مجموعة  �لديمقر�طية:  �لكونغو   �
م�سلحة ت�سع �ل�سالح بعد 20 عامًا من �لقتال:
ب���دأت مجموعة مس���لحة تنش���ط منذ 20 
عاماً بمنطقة إيتوري ش���مال جمهورية الكونغو 
الديمقراطية، وضع السالح، وذلك بعد 8 أشهر 

على توقيع اتفاق سالم بينها والحكومة.
وس���لم 31 مس���لحاً من »ق���وات المقاومة 
الوطنية إليتوري« س���الحهم للقوات المس���لحة 
الكونغولية، خالل حفل رس���مي، قبل نقلهم إلى 
مركز عب���ور يقع في »كازانا« جن���وب »إيتوري« 
إلعادة إدماجهم في الجي���ش، ومن المنتظر أن 

يسلم أكثر من 1000 مقاتل سالحهم.
فرانس برس- 2020/11/2م

� �ل�سنغال: �سال ي�سكل حكومة جديدة 
ويحتفظ فيها بحلفائه �لرئي�سيين:

وّقع الرئيس السنغالي، ماكي صال، مرسوماً 
بتش���كيل حكومة جديدة تتألف م���ن 33 وزيراً 
وأربع���ة وزراء دول���ة، وقد احتف���ظ صال في 
الحكومة الجديدة بحلفائه الرئيسيين، واحتفظ 

وزير المالية عبدالله ديالو بمنصب وزير المالية، 
كما أبقى على أمادو هوت وزيراً لالقتصاد، وهو 

المنصب الذي شغله في الحكومة السابقة.
فرانس برس- 2020/11/2م

في  ماغوفولي  ج��ون  �لرئي�س  ف��وز   �
�نتخابات تنز�نيا:

أعلنت اللجنة االنتخابية الوطنية في تنزانيا، 
رس���مياً، فوز الرئي���س المنتهي���ة واليته جون 
ماغوفولي في االنتخابات الرئاس���ية، بحصوله 

على 84,39% من األصوات.
وحاز حزب الرئيس التنزاني غالبية مقاعد 
التش���ريعية  االنتخابات  ال�264 خالل  البرلمان 
الت���ي رافقت االقتراع الرئاس���ي، بحس���ب ما 
أظه���رت النتائج األخيرة الص���ادرة عن اللجنة 

االنتخابية.
وكالة األنباء اإلسبانية- 2020/10/31م
في  �لمعار�سة  مر�سح  فوز  �سي�سل:   �

�النتخابات �لرئا�سية:
أعلن رئيس لجنة االنتخابات في سيشل فوز 
مرش���ح المعارضة وافيل رامكاالوان، بانتخابات 
الرئاس���ة ف���ي أرخبيل الجزر، بنس���بة %54.9 
من األصوات الصحيح���ة، متفوقاً على الرئيس 

الحالي دانى فوريه.
وق���ال رئي���س اللجنة داني ل���وكاس خالل 
إعالن النتائج على الهواء مباش���رة: »أعلن أّن... 
رامكاالوان هو المرش���ح الُمنتخب«، وهذه هي 
الم���رة األولى التي تتم فيه���ا اإلطاحة بالحزب 
الحاكم م���ن الس���لطة منذ س���بعينيات القرن 

الماضي.
آبا نيوز- 2020/10/26م
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في موري�صيو�ص بن�صبة %67،6: ال�صياح  عدد  ■ هبوط 
انخفض عدد الس���ياح الوافدين إلى موريشيوس بنسبة 67.6%، مقارنًة بالفترة من يناير إلى سبتمبر 2019م، 

حيث هبط من 1.330.211 إلى 431.543 في الفترة نفسها من عام 2020م.
وأش���ار مكتب اإلحصاء، في نشرته األخيرة، إلى أّن عدد القادمين بالطائرة انخفض بنسبة 70,9%، متراجعاً 
من 948.261 إلى 276.130، بينما زاد عدد الوافدين عن طريق البحر بنسبة 16,2%، من 25.381 إلى 29.482.
ومن بين الوافدين، عن طريق البحر، 28.497 سائحاً، على متن سفن سياحية مقابل 22.794، وهو ما يمثل 

نمواً بنسبة 25,0%، ويعود ذلك إلى ارتفاع عدد السياح خالل الربع األول من عام 2020م.
وانخفض عدد المسافرين )القادمين والمغادرين في اليوم نفسه( بنسبة 73,3%، من 24.884 إلى 6.641. 
بانا برس- 11/29- 2020م

اإلى هاوية الفقر: كيني  مليوني  نحو  يدفع  كورونا  ■ فيرو�ص 
أف���اد البنك الدولي بأّن جائح���ة فيروس كورونا دفعت قرابة مليوني كيني إلى هاوية الفقر؛ نتيجة لإلجراءات 
المقيدة التي ألقت بظاللها على أنش���طة الش���ركات التجارية.  وأضاف البنك، ف���ي تقريره الصادر تحت عنوان 
»التحدي���ث االقتصادي في كينيا«- أّن إجراءات الحّد من انتش���ار فيروس )كوفيد- 19( أدت إلى تراجع أنش���طة 
الش���ركات التجارية، والتي أدت بدورها إلى تقليص فرص العمل وخفض دخل األسر ومضاعفة معدل البطالة في 
الب���الد. ووفقاً آلخر تقرير صادر عن االتحاد اإلفريقي؛ يصل إجمالي حاالت اإلصابة المؤكدة بفيروس كورونا في 

كينيا إلى نحو 80102 حالة، مقابل 1427 حالة وفاة، و53526 حالة تعاف.
أ.ش.أ- 2020/11/29م

من مليونين و70 األفاً: تقترب  بكورونا  والإ�صابات  وفاة  األف   50 تناهز  اإفريقيا  ■ وفيات 
أعل���ن المركز اإلفريقي للس���يطرة على األمراض والوقاية منها: أّن إجمال���ي حاالت اإلصابة بمرض فيروس 

كورونا المستجد، في إفريقيا، وصل إلى 2069923 حالة.
وأضاف المركز أّن حصيلة الوفيات الناجمة عن المرض بلغت 49702 حتى ظهر االثنين، وقد تعافى 1747263 
شخصاً في جميع أنحاء القارة حتى اآلن. وأظهرت األرقام الصادرة عن المركز: أّن جنوب إفريقيا والمغرب ومصر 

وإثيوبيا أكثر الدول اإلفريقية تضرراً من المرض؛ فيما يتعلق بعدد الحاالت اإليجابية.
المركز اإلفريقي للسيطرة على األمراض والوقاية منها- 2020/11/25م

■ اأكثر من مليون نازح داخلي في بوركينا فا�صو:
سجلت بوركينا فاسو 1.049.767 نازح داخلي حتى تاريخ 10 نوفمبر، أي بزيادة نحو 1,47% مقارنًة بالوضع 

في سبتمبر 2020م، حسب ما أفاد به المجلس الوطني لإلغاثة العاجلة وإعادة التأهيل، األربعاء.
وس���جلت منطقة وسط الش���مال العدد األكبر من النازحين الداخليين ب�430.191 شخص، أي 41,0%، تليها 

منطقة الساحل البوركيني ب�344.569، أي 32,8%، ثم الشمال ب�76.218، أي %7,3.
بانا برس- 2020/11/19م

إفريقيا باألرقام:
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■ »إّن العمليات األمنية المنفذة من ِقبل قوة »برخان« الفرنسية، والقوة المشتركة لمجموعة 
دول الساحل الخمس، وقوات مسلحة وطنية إفريقية، قدمت نتائج إيجابية...، لقد تناولنا متابعة 
التزامات )قمتي( بو )فرنسا( ونواكشوط )موريتانيا(، ومتابعة تنفيذ االئتالف من أجل الساحل، 
والحظنا معاً أّن العمليات األمنية متواصلة، بالتنسيق بين قوة برخان والقوة المشتركة لمجموعة 

دول الساحل الخمس والقوات المسلحة الوطنية«.
وزير شؤون أوروبا والخارجية الفرنسي جون إيف لودريان، عقب لقائه بالرئيس النيجري 
محمدو إسوفو
بانا برس- 2020/11/8م

■ إيطاليا تعتبر »النيجر ش���ريكاً اس���تراتيجياً«، و»نعمل على تعزي���ز التعاون في المجاالت 
السياس���ية واالقتصادية والعس���كرية والثقافية بين روما ونيامي، وخاصة أّن الوحدة العسكرية 
اإليطالية في النيجر تُعد أهم بعثة عسكرية إيطالية لبلدنا في إفريقيا جنوب الصحراء، تنشط 
منذ عام 2018م بمهمة تدريب القوات المسلحة النيجرية على مكافحة اإلرهاب ومراقبة الحدود، 
كجزء من مشاركتها في القوة المشتركة التابعة للمجموعة الخماسية لمنطقة الساحل )جي5(«.

نائبة وزير الخارجية اإليطالية، إيمانويال ديل، في لقاء مع رئيس جمهورية النيجر 
محمدو إيسوفو  
وكالة آكي - 2020/10/27م

■ »إّن القارة اإلفريقية قد تواجه لحظة حاس���مة في حربها ضّد تفشي جائحة كوفيد- 19، 
ف���ي ظل ارتفاع عدد اإلصابات والوفيات، بعد تخفيف إجراءات اإلغالق والقيود على الس���فر، 
واإلجراءات يجري اتخاذها لضمان حصول القارة على نصيبها العادل من أي لقاح يتّم تطويره«.
مديرة منظمة الصحة العالمية في إفريقيا ماتشيديسو مويتي، في مؤتمر صحافي
أخبار األمم المتحدة - 2020/10/18م

■ »إّن تقوية الروابط ستمكن من التقسيم األكثر فاعلية للعمل، ما يساعد في عمليات إنفاذ 
الس���الم ومكافحة اإلرهاب في االتحاد اإلفريقي، المدعوم���ة بتفويضات مجلس األمن، وهذه 
هي الطريقة الوحيدة التي س���نبني بها التحالف ال���ذي نحتاجه للتغلب على اإلرهاب في القارة 

اإلفريقية، وتنفيذ مبادرة االتحاد اإلفريقي الرئيسية إلسكات البنادق«.
األمين العام لألمم المتحدة أنتونيو غوتيريش، خالل نقاش لمجلس األمن الدولي على 
مستوى القمة - رويترز- 2020/9/27م

قالو عن إفريقيا
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■ اإدارة ج����و باي����دن واإفريقي����ا: مالم����ح التغيي����ر 
القادم:

تراجعْت أهمية إفريقي���ا في قائمة أولويات إدارة 
الرئيس دونال���د ترامب على مدى الس���نوات األربعة 
الماضية، ولعل انتخاب الديمقراطي »جو بايدن« يُعيد 
األمل بإحياء العالقات بين الواليات المتحدة وإفريقيا، 

وعودتها لسابق عهدها. 
لق���د ش���هدْت إدارة ترام���ب حالًة م���ن الجفاء 
السياس���ي والدبلوماس���ي؛ حيث لم يَُقْم ترامب بزيارة 
واح���دة للقارة، ول���م يتوقف الرجل أب���داً عن إصدار 
تصريحاته الس���اخرة عن إفريقيا؛ ففي عام 2018م- 
خ���الل  لقاء م���ع العديد من أعضاء مجلس الش���يوخ 
في مكتبه البيضاوي بواش���نطن- قال ترامب- بحسب 
صحيفة واشنطن بوست- : »لماذا كل هؤالء الناس من 
البلدان القذرة يأتون إلى هنا؟«؛ وهو يقصد هنا بالطبع 
إفريقيا التي وصفها بع���د ذلك بما هو أفظع وال يليق 

بلغة الدبلوماسية.
معاقبة الدول الإفريقية:

كان أحد ق���رارات ترامب األولى، عند توّليه قيادة 
البالد، هو تقييد تأشيرات الدخول األمريكية لمواطني 

العديد من البلدان ذات األغلبية السكانية المسلمة.
فقد تمَّ َمنْع مواطني ليبيا والس���ودان ببساطة من 
الدخول إلى األراضي األمريكي���ة، وفي يناير 2020م؛ 
ر ترام���ب َمنْع مواطني الس���ودان وتنزانيا وإريتريا  قرَّ
ونيجيري���ا من اإلقامة في الواليات المتحدة، مما أغلق 
الباب أمام إمكانية لَّم َش���ْمل بعض األَُس���ر. وبحسب 
الرئي���س دونالد ترامب؛ فق���د ُعوِقَبْت ه���ذه الدول 
اإلفريقية؛ لعدم امتثاله���ا للقواعد األمنية التي طالب 

بها.
 لم يكن مس���تغَرباً أن تتراجع العالقات التجارية 
واالقتصادي���ة بين الواليات المتح���دة وإفريقيا، وعلى 

الرغم من أّن أزمة كوفيد- 19 قد أثارت حالًة من عدم 
اليقين على نطاق واسع بشأن المستقبل القريب للسوق 
العالمية؛ فقد أظهرت معظ���م االقتصادات اإلفريقية 

ديناميكية واعدة، بمتوسط   معدل نمو بلغ %3.4.
ة القاريَّة  كما أّن إق���رار منطق���ة التجارة الح���رَّ
عت البلدان الصناعي���ة الكبرى على  اإلفريقي���ة ش���جَّ
تعزيز تجارتها م���ع البلدان اإلفريقية؛ بَيَْد أنَّ الواليات 
المتحدة في ظل إدارة ترامب تخلَّفت عن الركب، ففي 
ع���ام 2018م بلغ حجم التب���ادل األمريكي مع إفريقيا 
حوالي 61.8 مليار دوالر، لكنه تراجع في عام 2019م، 
ليصل إلى 56.8 مليار دوالر، بانخفاض قدره %8.07. 
في الوقت نفس���ه زادت مع���دالت التجارة بين الصين 
والدول اإلفريقية خالل الفترة 2018- 2019م، بنسبة 

2.2%، لتصل إلى 208 مليارات دوالر.
وعلى الرغم من أّن إفريقيا جنوب الصحراء الكبرى 
ال تُمّثل أكثر من 1.5% من صادرات الواليات المتحدة، 
و1% م���ن وارداتها، وفقاً لوزارة التجارة األمريكية؛ فإّن 
عه الرئيس بيل  قانون النمو والفرص اإلفريقي، الذي وقَّ
َن العديد من الش���ركات  كلينت���ون في عام 2000م، َمكَّ
اإلفريقي���ة من الوص���ول إلى الس���وق األمريكية. كما 
يهدف برنامج الدخول التفضيلّي للسوق األمريكية إلى 
تشجيع الصادرات من بلدان جنوب الصحراء الكبرى، 
وقد أتاحت هذه المبادرات األمريكية إمكانية الوصول 
إلى 6400 ُمنْتَج من 38 دولة جنوب الصحراء الكبرى.

أم���ا في مجال األم���ن ومحارب���ة اإلرهاب؛ فقد 
أصبح���ت الوالي���ات المتح���دة على م���دى العقدين 
الماضيين شريكاً متزايد األهمية إلفريقيا، خاصًة بعد 
هجمات عام 1998م على س���فارتي الواليات المتحدة 
ى ذلك إلى تعزيز التعاون في  في تنزانيا وكينيا. وقد أدَّ
مجال األمن، مع إنش���اء القيادة اإلفريقية )أفريكوم(، 
في عام 2007م، والتي تساهم أيضاً في تعزيز التدريب 

آراء ورؤى
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والقدرات المهنية للكوادر العسكرية اإلفريقية.
بَيَْد أنه في نهاية عام 2019م؛ أعلن دونالد ترامب 
ع���ن تخفيٍض كبيٍر ف���ي عدد الق���وات األمريكية في 
إفريقيا، والتي يبلغ عددها حالياً نحو 7000 عسكري. 
ووفق���اً لمصادر البيت األبيض؛ فق���د أصدر تعليماته 
أيضاً لوزير دفاعه باقتراح خطة لس���حب القوات التي 
تحارب الجماع���ات اإلرهابية في غرب إفريقيا إلعادة 

انتشارها في آسيا.
اأع�صاء فريق بايدن الجدد واإفريقيا:

اعتمد جو بايدن، الذي كان يش���غل منصب نائب 
الرئيس باراك أوباما، على أعضاء فريق مستش���اريه 
من اإلدارات الس���ابقة، لبناء فريق حملته االنتخابية، 
وخاصًة في مجال الش���ؤون الخارجية، وعلى األغلب 
سوف يقّدمون له المشورة بش���أن سياسته اإلفريقية 

المحتَملة في المستقبل.
 ومن اأبرز هوؤلء:

- أنتوني بلينكين: مستشار بايدن الرئيسي للشؤون 
الدولي���ة؛ والذي كان عضواً س���ابقاً في إدارة كلينتون، 
وَعرف بايدن لفترة طويلة، قام الرجل برحالت رسمية 
إلى المغرب وجيبوتي ونيجيريا وجنوب إفريقيا، ويُعبِّر 

دوماً عن دعمه لقيام شراكة أمريكية إفريقية قويَّة.
- س���وزان رايس: وهي االس���م الثاني األبرز في 
لة لتصبح  فريق بايدن، كانت س���وزان رايس هي المفضَّ
رفيقة ج���و بايدن في انتخابات نوفمب���ر، قبل اختيار 
كاماال هاريس. ش���غلت سوزان رايس منصب مستشار 
األم���ن القومي من 2013 إلى 2017م في عهد الرئيس 
أوباما، كما عملت قبل ذلك كمس���اعد وزير الخارجية 
للش���ؤون اإلفريقية من 1997 إلى 2001م. وتولَّت ملف 
األزمات في دول إفريقية عدة مثل الكونغو الديمقراطية 
وس���يراليون، وملف العالقات بين إثيوبيا وإريتريا؛ من 

بين أمور أخرى.
لقد مارس���ت سوزان رايس دوراً رئيسّياً في تمرير 
ق���رار التدخل الدول���ي في ليبيا ف���ي مجلس األمن، 
بمس���اعدة مستش���ارة األمن القومي »س���امانثا باور« 

التي خلفته���ا في األمم المتحدة، وتحت قيادة هيالري 
كلينتون. 

- ميشيل جافين: ويعتمد بايدن كذلك على ميشيل 
جافين، سفيرة الواليات المتحدة السابقة في بوتسوانا 
)2011- 2014م(، وممثلة الواليات المتحدة الس���ابقة 
في مجموعة التنمية للجنوب اإلفريقي )سادك(، وهي 
واحدة من أبرز المتخصصين الرئيس���يين في إفريقيا 

لدى بايدن.
وعلي���ه؛ فمن المتوقع أن تع���ود إدارة بايدن لتبنِّي 
نهج السياس���ات النيوليبرالية ف���ي تعاملها مع القارة 

اإلفريقية.
اأجندة بايدن- هاري�ص لل�صتات: 

���س الخطوط العريضة  وعلى أّي حال؛ يمكن تلمُّ
لسياس���ة بايدن اإلفريقية من ورقة السياس���ات التي 
أصدرتها حملت���ه االنتخابية بعن���وان »أجندة بايدن- 
هاري���س للش���تات«؛ إنه يق���ّدم الخط���وط العريضة 

لالهتمامات اإلفريقية المحتَملة إلدارة بايدن.
ه���ة »على وجه التحديد«  صحيٌح أّن الوثيقة موجَّ
ألولئك األفارق���ة والمنحدرين من أصل إفريقي الذين 
ن أيضاً  يعيش���ون في الواليات المتحدة، لكنَّه���ا تتضمَّ
تفاصيل حول سياسة الواليات المتحدة تجاه إفريقيا. 
تَِعُد »وثيقة الحملة« بتغيير في الخطاب األمريكي، 
واس���تعادة »االحترام المتبادل«، وإحياء الدبلوماس���ية 

وتنشيطها. 
وم���ن منظ���ور التوج���ه الليبرالي في السياس���ة 
الخارجية األمريكية؛ س���وف يت���م التأكيد على الدعم 
األمريكي للديمقراطية والنمو االقتصادي في إفريقيا، 
ويؤيد بايدن بش���كٍل خاص اس���تمرار مبادرة الرئيس 

أوباما للقادة األفارقة الشباب.
من المأمول أن تؤدِّي رئاس���ة بايدن إلى إش���راك 
إفريقي���ا بوصفها ق���ارة؛ وليس مج���رد مجموعة من 

البلدان.
لت الواليات  على جانٍب آخ���ر؛ في عهد ترامب حوَّ
المتحدة أيض���اً تركيزها على إفريقيا إلى المش���اركة 
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العس���كرية، وال س���يما حربها على اإلرهاب في غرب 
إفريقيا والس���احل والصوم���ال. ويُْحَس���ب لها أيضاً 
اس���تخدام العقوبات لمواصل���ة الضغط على زيمبابوي 
لتحس���ين الحكم، كما تهدف العقوب���ات في جمهورية 
الكونغ���و الديمقراطي���ة إلى تحري���ر الرئيس فيليكس 
تشيسيكيدي من الميراث المشين لسلفه جوزيف كابيال.

مالمح التغيير القادم:
ما الذي س���يفعله »باي���دن« بش���كٍل مختلف في 
إفريقيا؟ لعل الش���يء األبرز هو تغيي���ر لغة الخطاب ، 
بالطبع، بإظهار احتراٍم أكبر للقارة. ومن المتوقع القيام 
بجولة رئاسية إفريقية في العام المقبل، وأن يستضيف 
بايدن  قم���ة أمريكية إفريقية في واش���نطن؛ كما فعل 

باراك أوباما عام 2014م .  
ز على آلية  ه ترامب، ال���ذي ركَّ وعلى عك���س توجُّ
العالق���ات الثنائية مع بعض حلف���اء الواليات المتحدة 
في إفريقيا، فإّن إدارة بايدن س���وف تتبنَّى اقتراباً أكثر 
س���ات القارية  ش���مولية؛ بحيث يتّم التعامل مع المؤسَّ

واإلقليمية اإلفريقية.
���ح أن يكون تركي���ز اإلدارة األمريكية  ومن المرجَّ
القادمة على التفاوض بش���أن اتفاقيات التجارة الحرة 
المتبادلة مع إفريقيا، س���واء على  المستوى الثنائي أو 

اإلقليمي.
ه ف���ي نهاية المطاف محّل  وربما يحّل هذا التوجُّ
قان���ون »النم���ّو والف���رص اإلفريقي«؛  الذي يس���مح 
لة إلى الواليات  بالصادرات من البلدان اإلفريقية المؤهَّ
المتح���دة، معف���اًة من الرس���وم  الجمركية والحصص 

الضريبية . 
أم���ا فيما يتعلق بمواجهة الصين في إفريقيا؛ فقد 
يجمع بايدن بين سياس���ة االحتواء والتعاون، أي عدم 
رؤي���ة الصين كمنافس في إفريقي���ا فقط، ولكن أيضاً 
االعتراف بدورها ف���ي إفريقيا، والعمل  معها من أجل 

تحقيق مصالح مشتركة . 
 إنه على الرغم من االستناد إلى الخبرة التاريخية، 
في كيفية تعاُمل الرؤس���اء الديمقراطيين مع إفريقيا، 

للتنّبؤ بس���لوك اإلدارة األمريكية القادمة، فإّن الرئيس 
بايدن ل���ن يفعل أفضل م���ن مجرد العودة لسياس���ة 
الوالي���ات المتحدة تجاه إفريقيا خالل عهد كلٍّ من بيل 

كلينتون وباراك أوباما.
بَيَْد أّن المش���كلة هنا- كما ذكرنا- تكمن في عودة 
بعض المستش���ارين القدامى؛ مثل سوزان رايس التي 
ل للسياسة األمريكية  ك الرئيس���ي والُمَشكِّ كانت الُمحرِّ

تجاه إفريقيا في كلٍّ من إدارتَي كلينتون وأوباما.
 لق���د كان له���ا دور بارز في ق���رار كلينتون بعدم 
التدخل ف���ي أزمة اإلب���ادة الِعْرِقيَّة ف���ي رواندا عام 
1994م، وُعِرَفْت بمناصرتها للزعماء الواعدين آنذاك، 
مثل ميليس زيناوي، وإس���ياس أفورقي، وبول كاجامي، 
ويوري موس���يفيني؛ بغّض النظر عن ِسِجّل هؤالء في 

مجال حقوق اإلنسان.
وعلى أّي حاٍل؛ هناك ثوابت في السياسة الخارجية 
األمريكية تجع���ل من قضايا التج���ارة، والوصول إلى 
الموارد الطبيعية في إفريقيا، ومواجهة النفوذ الصيني 
والروسي المتزايد، ومحاربة اإلرهاب، أهدافاً رئيسية 
للحرك���ة والدبلوماس���ية األمريكية تج���اه القارة.. ال 
ل الرؤس���اء، ولكن يتم تعديل  ل هذه األهداف بتبدُّ تتبدَّ

األولويات ومناهج الحركة. 
لم تبالغ حملة باي����دن في ُوُعودها تجاه إفريقيا، وال 
توجد إش����ارة إلى زيادة اإلنفاق الفيدرالي األمريكي على 
 المس����اعدات والتنمية اإلفريقية، كما ال توجد التزامات 
بمشاركة الواليات المتحدة بش����كٍل أعمق في التحديات 
 األمنية إلفريقيا بشكٍل يَُمثِّل تحوالً فارقاً عن إدارة ترامب.
ومع ذلك؛ فإنَّ األه���داف العريضة الموّضحة في 
وثيقة حملة باي���دن االنتخابية، إل���ى جانب  االهتمام 
باألدوات الدبلوماس���ية والمتخصصين في الش���ؤون 
اإلفريقي���ة، من ش���أنها أن تُْحِدث تح���وُّالً أفضل في 

عالقات واشنطن مع إفريقيا.

بقلم: أ. د. حمدي  عبدالرحمن - نقاًل 
عن موقع قراءات إفريقية



مة متخ�ش�شة في �ش�ؤون القارة الإفريقية 117ثقافية ف�شلية محكَّ

■ ندوة بجامعة القاهرة حول تاأثير فيرو�ص كورونا على اإفريقيا: قراءة في التاأثيرات و�ُصبل المواجهة:
عق���دت كلية الدراس���ات اإلفريقية العليا بجامعة القاهرة ندوًة علميًة، يوم 25 يوني���و 2020م، تحت عنوان »كورونا في 
إفريقيا: قراءة في التأثيرات وُسبُل المواجهة«، وذلك تحت رعاية الدكتور محمد علي نوفل عميد الكلية، ورئيس مجلس إدارة 

مركز تنمية الموارد الطبيعية والبشرية في إفريقيا، والدكتور محمد عثمان الخشت رئيس جامعة القاهرة.
وكانت أعمال الندوة مقس���مًة إلى أربع جلس���ات، باإلضافة لجلس���ة التوصيات، وتناولت 23 ورقًة بحثية، وشارك فيها 

العديد من الباحثين والخبراء من جامعة القاهرة، وبعض الدول اإلفريقية.
ة لفيروس كورونا على الق���ارة اإلفريقية، بدايًة من  وناقش���ت الندوة الكثيَر م���ن الموضوعات حول التأثيرات الض���ارَّ
ان دول القارة، وكذلك التأثيرات االقتصادية على القطاعات األخرى  التأثيرات الصحيَّة على قطاعاٍت بعينها، والس���يما ُسكَّ
كالبنية التحتية، وكذا التأثيرات االجتماعية والثقافية، والتي كانت لها تبعاتها على األوضاع السياسية، مع اإلنذار باستمرار 

هذه التأثيرات على المَدى الطويل.
وق���د عرضت الندوة أيضاً الخب���رة اإلفريقية في مواجهة األوبئة المختلفة، ومحاولة تحليل التأثيرات الس���لبيَّة لذلك 
الوباء على دول القارة ومجابهته؛ من خالل العديد من المحاور التي عرضتها األوراق البحثية، منها موضوعات تحت عنوان: 
س���ات البحث العلمي في مجابهة تداعيات فيروس كورونا المس���تجد: كلية الدراسات اإلفريقية العليا أنموذجاً«؛  »دور مؤسَّ
»السياس���ات االقتصادية المتَّبعة من الدول اإلفريقي���ة لمواجهة فيروس كورونا«؛ »اآلث���ار االجتماعية لإلجراءات الوقائية 
لمواجهة فيروس كورونا المس���تجّد في إفريقيا: نماذج من دول إفريقية«؛ »جائحة كورونا وتغيُّر نمط الثقافة الس���ائدة في 
المجتمع المصري من منظور التفكير النقدي«؛ »سياس���ة االتح���اد اإلفريقي تجاه مواجهة جائحة كورونا«؛ »اآلثار المحتملة 
لفي���روس كورونا على األمن اإلنس���اني في دول حوض الني���ل«؛ »إفريقيا.. خيارات التعايش مع األوبئ���ة«؛ »التعامل العالمي 

واإلفريقي مع األوبئة: إيبوال وكورونا نموذجاً«؛ »العمليات اإلرهابية في إفريقيا منذ بداية ظهور كورونا«.
وخرجت الندوة بمجموعة من التوصيات، التي حثَّت على ضرورة مكافحة الفيروس، ومجابهة تأثيراته على كل األصعدة.
موقع قراءات إفريقية- 2020/9/8م

الإقليمية: وتداعياتها  الداخلية  تاأثيراتها  الإثيوبي:  تيغراي  اإقليم  اأزمة  بعنوان:  ■ ندوة 
بثت قناة الجزيرة مباش���ر والمنصات الرقمية لمركز الجزيرة للدراس���ات يوم االثنين، 30 نوفمبر 2020م، في الساعة 
السادس���ة مس���اء بتوقيت مكة المكرمة، ندوة حوارية بعنوان: »أزمة إقليم تيغراي اإلثيوب���ي: تأثيراتها الداخلية وتداعياتها 
اإلقليمية«. وناقشت الندوة أسباب االنتقال من حالة الخالف السياسي بين أديس أبابا وإقليم تيغراي، ألكثر من عامين، إلى 
المواجهة العسكرية المباشرة. وتسلِّط الضوء على الدوافع التي َحَدْت باإلقليم إلى إجراء انتخابات بشكٍل منفرد؛ على الرغم 

من قرار الحكومة الفيدرالية بتأجيل االنتخابات العامة في البالد بسبب جائحة كورونا. 
كما بحثت كذلك موضوع: من يقف وراء األزمة الراهنة، واس���تعرضت تأثيرها على مفاوضات س���ّد النهضة والخالف 

الناشب بشأن هذه القضية بين إثيوبيا وكلٍّ من مصر والسودان. 
ا إن كانت إثيوبيا قد تحولت من »دولة نموذج« في القارة اإلفريقية على مس���توى الصعود التنموي  وتس���اءلت الندوة عمَّ

السريع، واإلصالحات السياسية، إلى دولة تهددها األزمات الداخلية.
واستعرض المتحدثون في الندوة تأثير هذه الحالة التي تشهدها إثيوبيا على منطقة القرن اإلفريقي.

مركز الجزيرة للدراسات- 30 /11/ 2020م

فعاليات
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ذاكرة التاريخ

�الإفريقية  �لقومية  ر�ئد  باليدن  �إدو�رد   �
في غرب �إفريقيا:

 Edward Wilmot يُع���ّد إدوارد ويلموت باليدن
Blyden  ، واح���داً من أبرز المفكري���ن ذوي األصول 
اإلفريقية. قام برصد وتأصيل وطرح حلول إلش���كاليات 
قضايا الفكر اإلفريقي في عصره، فكانت أفكاره مصدر 
إلهام للمفكرين من بعده، وكان يَعتبر نفسه قائداً للِعرق 

الزنجي.
�أواًل: �لن�ساأة و�ل�سمات و�لخبر�ت:

ُوِل���َد باليدن في 3 أغس���طس 1832م، في جزيرة 
َعى  سان توماس St. Thomas بجزر الهند الغربية. ادَّ
الحقاً أنه من أصل »زنج���ي نقي« pure Negro، من 
قبيلة اإليبو Ibo tribe في ش���رق نيجيري���ا. ُوِلَد في 
وس���ط ثقافي إنجليزي اللغة. التح���َق إدوارد مع األوالد 
اليهود بالمعب���د اليه���ودي Synagogue Hill، وبدأ 
بالمواظب���ة أيضاً على الحضور بالكنيس���ة اإلصالحية 
الهولندية Dutch Reformed Church، وبالذهاب 

إلى المدرسة االبتدائية المحلية.
 John في عام 1845م؛ التقى القس جون بي. نوكس
P. Knox راعي الكنيس���ة الهولندي���ة اإلصالحية في 
سان توماس باليدن، والحظ تديُّنه وإخالصه ومواظبته، 
فقام بتش���جيع قدرته على الخطاب���ة والكتابة األدبية. 
فقرر باليدن أن يكون رجل دين، وفي مايو 1850م رافق 
باليدن الس���يدة نوكس إلى الوالي���ات المتحدة، وهناك 
 Rutgers حاول االلتح���اق بكلية روتج���رز الالهوتية
Theological College، والت���ي تخرج منها نوكس، 
ولكن ُرفض طلبه؛ لكونه زنجّياً. كما أخفقت جهوده أيضاً 

للتسجيل في كليتين الهوتيتين أُخريين.
التق���ى باليدن ف���ي الواليات المتح���دة بأعضاء 
 ،Presbyterians church المش���يخية بالكنيس���ة 

الذي���ن كانوا على عالق���ة وثيقة بحركة اس���تعمار الزنوج 
وتوطينهم بإفريقيا، فأخبره أصدقاؤه في جمعية االستعمار 
ع���ن »ليبيريا«، والتي أصبحت في عام 1847م دولة زنجية 
مستقلة، ودفعوا بأنها تحتاج لدعم كّل شاّب زنجّي لتصبح 
أم���ة قوية. ولعل فكرة إقامة دول���ة زنجية كبيرة وقوية في 
إفريقي���ا لنُصرة العرق الزنجي أصبح���ت معتقداً تقليدّياً 
���ى دون تردُّد وجهة النظ���ر وقتها؛ بأّن  لبالي���دن، فقد تلقَّ
إفريقيا تعيش في ظلم���ات، وأنها تحتاج إلى خلق حضارة 
ن، وهو ما س���وف يقوم به  جديدة تس���اعدها عل���ى التمدُّ

الزنوج الغربيون تدريجّياً.
إل���ى مونروفيا Monrovia )عاصمة  وصل باليدن 
ليبيريا( ف���ي 26 يناير 1851م، واس���تأنف دراس���ته في 
 ،Alexander High School مدرسة ألكسندر الثانوية
فدرس الاله���وت، واللغة الالتينية، والرياضيات، واإلمالء، 
والجغرافي���ا. ومس���تغاًل وقت فراغ���ه درس باليدن اللغة 
العبرية، والتي عرفها منذ كان صبّياً يعيش في أحد األحياء 
اليهودية؛ حتى يستطيع قراءة فقرات من الكتاب المقدس، 

كان يزعم أنها خاصة بالزنوج.
راً، ثم مدرِّساً في مدرسته  في عام 1853م أصبح ُمنصِّ
الثانوية، ومراس���اًل ل�ليبيريا هيرالد Liberia Herald؛ 
الصحيفة الحكومية الوحيدة في ليبيريا، ثم رئيساً للتحرير 
لمدة عام )1855- 1856م(. وفي عام 1858م تم ترس���يمه 
ككاهن بالكنيسة المش���يخية، وفي الوقت نفسه تم تعيينه 

كمدير لمدرسة ألكسندر الثانوية.
بعد إكمال دراساته األكاديمية في مجموعة واسعة من 
صات، أصبح معلّماً وصحفّياً، منذ عام 1864م إلى  التخصُّ
���س لجريدة الزنج���ي وعماًل محرراً بها  عام 1870م، فأسَّ
)1872- 1873م(، وشارك في السياسة الليبيرية من خالل 
شغله لعدة مناصب مختلفة بها، بما في ذلك شغله لمنصب 
وزير الخارجية. لكنَّه- بس���بب آرائه ح���ول الِعْرق واللون- 
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أُجبر على الفرار إلى س���يراليون ف���ي عام 1871م. ولكنه 
ع���اد مّرًة أخرى إلى ليبيريا، وش���غل العديد من المناصب 

التعليمية والدبلوماسية. 
وبي���ن عاَم���ي 1862 و1871م؛ عمل أس���تاذاً للغات 
الكالس���يكية في كلية ليبيريا، ورئيساً لها بين عاَمي 1880 
و1884م، فق���د كان���ت كلية ليبيريا أول مؤسس���ة جامعية 
ناطقة باللغ���ة اإلنجليزية للتعليم العالي في إفريقيا جنوب 
الصحراء. وفي عام 1884م عاد إلى سيراليون مّرًة أخرى؛ 
حيث انخ���رط في التعليم اإلس���المي والكتابة الصحافية 

حتى وفاته في عام 1912م.
ثانيا: توجهات باليدن ومنطلقاته �لفكرية:

- العودة اإلى اإفريقيا:
ُوِلَد باليدن في وقٍت ل���م تكن فيه العبودية قد أُلغيت 
بعُد، فق���د عانَى م���ن العنصرية اللونية حي���ن تّم رفض 
طلبه بااللتحاق بالجامعة بالواليات المتحدة بس���بب لونه، 
ف���أدَّت هذه التجربة العنصرية مع باليدن، وتأثير العبودية 
على الس���ود ف���ي الواليات المتح���دة، إلى تبّني���ه للعديد 
 American من أف���كار جمعية االس���تعمار األمريكي���ة
Colonization Society، الت���ي كانت تدعو إلى إعادة 
األمريكيين األفارقة األحرار إلى ليبيريا في غرب إفريقيا، 
فق���د أقنعه بعض أعضاء جمعية االس���تعمار في نيويورك 
بالهجرة إلى ليبيريا في ديسمبر 1850م، فاعتبر أّن استعمار 
الس���ود في ليبيريا يوّفر لهم فرصة مواتية إلثبات ُقُدرات 
المنحدري���ن من أصل إفريقي، في مواجهة العنصرية التي 
كانت قائمة آنذاك، وكوس���يلة لتأسيس قاعدة في إفريقيا 
م���ن أجل االرتقاء بكل األفارقة. وف���ي أعقاب إلغاء قانون 
الرّق في منطقة الكاريبي والوالي���ات المتحدة األمريكية؛ 
���ع باليدن حملته الدعائية للهجرة إلى إفريقيا بصورة  وسَّ

كبيرة. 
- الرومان�صية الِعْرقية وال�صخ�صية الإفريقية:

تطوَّرت نظريات األنثروبولوجيا العنصرية في النصف 

الثاني من القرن التاسع عشر، على يد مفكرين أوروبيين 
من أعضاء الجمعيات األنثروبولوجية حول العالم، والتي 
تّم صبغها بالصفة العلمية، فقد ادعت هذه النظريات أّن 
هناك عدة أعراق تّم ترتيبها على شكل هرم، كان الِعْرق 
األس���ود هو »األدنى على اإلط���الق« بين جميع األعراق 

البشرية.
انتق���د باليدن هذه النظري���ات، وفي مواجهة ذلك 
اس���تطاع أن يضع نظريت���ه األنثروبولوجية الخاصة به؛ 
فأقرَّ بوجود »أع���راق مختلفة لكنها أيضاً متس���اوية«، 
لكنه في الوقت نفس���ه أدان نظرية تفوُّق الِعْرق األبيض، 
ورفض المفاهيم العنصري���ة التي تُقلّل من قيمة الرجل 

األسود، مثل »العرق األدنى« أو »إفريقيا المظلمة«.
واستطاع في مقابل ذلك؛ تطوير نظرية متكاملة عن 
األعراق البش���رية، والتي مثَّلت أساس فهمه لما يُْعَرف 
ب»الشخصية اإلفريقية«، وذلك في مواجهة االفتراءات 
األوروبية المتعلقة بدوني���ة الِعرق الزنجي، فقد رأى أّن 
الِع���ْرق الزنجي، مثله مثل باقي األعراق األخرى، يمتلك 
ش���خصيته المتفردة، والتي يجب علي���ه أن يُطّورها من 

أجل القيام بدوره تجاه اإلنسانية.
وش���ّدد باليدن على فكرة »الش���خصية اإلفريقية« 
الفريدة، ذات الصفات الجوهرية المتأصلة في التقاليد 
والعادات اإلفريقية الغنية، وأنها ش���خصية تتناقض مع 
القسوة األوروبية والقتال والفردية والتنافسية والمادية؛ 
فالش���خصية اإلفريقية تحب الطبيعة والتعاطف مع كل 

الجهود المبذولة من أجل الحرية.
:pan- Negro القومية الزنجية -

استخدم باليدن كلمة »زنجي« في كتاباته وخطاباته 
وخطبه بدالً من كلمة »أسود«؛ ضمن تقليد َجْمع الشمل 
ل���كّل إفريقي في العال���م، فقد كان ي���رى أّن »إفريقيا 
بالنسبة للزنجي هي مسقط رأسه«، وبأنها »وطنه األم«، 

وأّن ليبيريا »هي وطن الزنجي الموجود في إفريقيا«.
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كذلك أطلق اس���م »الزنجي« على جريدته؛ مسوغاً 
ذلك بأنها س���تكون »ص���وت الزنجي ف���ي كّل مكان في 
العالم«، وأنها جاءت »لتأكيد األُخوة بين أبناء هذا الِعرق 

وتقويتها«.
كما دع���ا باليدن األفارقة في العال���م الجديد إلى 
العودة إل���ى إفريقيا في معرض كتاب���ه »عطاء ليبيريا«، 
الذي نش���ره في نيويورك 1862م، وأعلن تأييده للقوانين 
التي تُرّسخ للتمييز العنصري بالواليات المتحدة، مقّدماً 
ذلك ذريعًة الس���تحالة متابعة السود الستكمال دراستهم 

العليا بالواليات المتحدة.
ورأى باليدن أّن اللون والِعرق هو أس���اس القومية، 
ودَعا إلى إنشاء »أُّمة زنجية«؛ ففي خطابه الذي ألقاه أمام 
أعضاء الجمعية األمريكية لالستعمار 1880م، والمنشور 
بعن���وان »إثيوبيا تمّد ذراعيها إل���ى الله«، قال: »أنا أؤمن 
بمس���تقبل إمبراطورية زنجية ف���ي إفريقيا«، وقبلها في 
عام 1871م استطاع باليدن أن يقيم عدة عالقات ببعض 
الش���عوب اإلفريقية بهدف ضّمهم إلى جمهورية ليبيريا، 
وإقامة أُّمة زنجية كبيرة؛ في مواجهة الخالس���يين الذين 
كانوا يس���يطرون على الحكم في ليبيريا، فقد كان يشعر 
بحقٍد عميق تجاه الخالس���يين، فأطلق عليهم »ذوي الدم 
الممزوج« و»المهجنين«« في مقابل »الزنوج األنقياء«، فلم 
يك���ن باليدن قد تخلَّص بعُد من ُعقدة اللون والعنصرية، 
لكنه اس���تبدل عنصرية الرجل األبيض بعنصرية الرجل 
األسود، ودَعا إلى نقاء العرق الزنجي؛ محتجاً لذلك بأّن 
»قس���ماً كبيراً من هذا الِعْرق– برأيه- أصبح ملوثاً، هذا 
التلوُّث قد أصاب بضعة ماليين من أبنائه باألمريكتين«، 
ودَعا الزنوج إلى أن يطّوروا من أنفسهم، وأن يبحثوا عن 
نوع التطوير الذي يناسبهم، وحّذرهم من التقليد األعمى 

لألوربيين دون تفكير مسبق.
- الدين والإثيوبيانية:

���راً؛ اهتم بالي���دن بنصوص  بوصف���ه كاهناً ومنصِّ
س، وأَْولَى اهتمامه إلى التعليم المس���يحي  الكتاب المقدَّ

والدعوة له، بهدف توّلي الزنوج للمناصب بدالً من البيض، 
ودَعا إلى إنش���اء جامع���ة في غرب إفريقي���ا يقوم عليها 
الزنوج. ولكنَّه أيضاً تأثر ومجموعة من المفكرين الس���ود 
س، واعتقدوا أس���طورة  في عصره بنصوص الكتاب المقدَّ
»الخالص المس���يحي« ومهمة المسيحي الحضارية، وذلك 
من خالل االحتفاء بالمسيحية السوداء؛ باعتبارها النتيجة 

الغائية من أجل عبور الزنجي لمرحلة العبودية.
كذلك رأى أّن تجارة الرقيق عبر المحيط األطلس���ي 
كان���ت »هروباً من أرض وثنية«، وأنه���ا »مدبرة من العناية 
اإللهي���ة« لتخليص األفارقة من ش���ّر ه���ذه الوثنية. وأنه 
هو وأقرانه ع���ادوا إلى إفريقيا من أج���ل القيام بدورهم 
التعليم���ي، وتثقيف أبن���اء الِعرق الزنج���ي، والقضاء على 
االنحطاط والتخلف داخل القارة، وأنَّ مهمتهم الرئيس���ية 

رها. ن إفريقيا وتحضُّ هي تمدُّ
واس���تخدم باليدن، كمفكري عصره من الس���ود كلمة 
»إثيوبيا« بدالً من إفريقي���ا« واإلثيوبيين كمرادف لألفارقة 
المتحضرين. ولتأكيد وجهة نظره هذه؛ أشار إلى نصٍّ في 
الكتاب المقدس: »يأتي العظم���اء من مصر، وإثيوبيا تمّد 
يديها إلى الله« )مزم���ور 31:68(، باعتباره نبوءة بخالص 
إفريقيا من الوثنية، وله مقال يحمل عنوانه نصاً من الكتاب 

المقدس، وهو: »إثيوبيا تمّد يديها إلى الله«.
 لكنَّه على الجانب اآلخر؛ رفض »المسيحية الغربية« 
التي س���ّماها »مسيحية الرجل األبيض«، فكان من بين من 
دَعا إلى إنشاء الكنائس المستقلة أو المنشقة، والتي كانت 
بمثابة رّد فعل سياسّي ودينّي، فقد رفض تقويض التقاليد 
والعادات اإلفريقية داخل الكنائس، ورّداً على ممارس���ات 

رجال الدين البيض فيها.
 واتهم الرجَل األبيض بأنه »استخدم نصوص الكتاب 
م استقالته من المشيخية  المقدس لتبرير االستعباد«، فقدَّ
يائس���اً من التغيير من داخل الكنيسة عام 1887م، وأصدر 
كتابه »المس���يحية واإلس���الم والِعرق الزنجي«، وعبَّر عن 
يأس���ه بقوله: »إّن الزنوج لن يستطيعوا أن يصلوا أبداً إلى 
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السلطة بوجود وكالء للمسيحية في إفريقيا«.
وسافر إلى مصر وفلسطين وسوريا ولبنان، ولم يُْخِف 
إعجابه بالمسلمين، وبطريقة دعوتهم وتقربهم من السكان 
األصليين، وهو ما س���ّماه »التأثير االس���تيعابي لإلسالم«، 
وأُْعِجَب بالقوة الموحدة التي تجمع أعضاء هذا الدين، فتعلم 
اللغة العربية، وأش���رف على تعليم المسلمين في سيراليون 
بتكليف من الحكومة هن���اك، ولطمأنة الجمعية األمريكية 
لالستيطان بأنه لم يترك المسيحية؛ زعم أّن »اإلسالم في 
إفريقيا هو مرحلة مهمة بين البربرية والمسيحية«، واعتبره 
»فترة إعداد وتحضير أساسية لتعلُّم األناجيل«. كذلك أبَدى 
تقارباً مع اليهود؛ حيث رأى بعض أوجه التشابه بين تجارب 
العبرانيين واألفارقة القدامى، وكان يعتقد أنهما يتشاركان 
في تاريخ من االس���تعباد واالضطه���اد والتمييز، ومن أجل 
ذلك س���عى أعضاؤهم في الشتات إلى العودة إلى أوطانهم 

هرباً من تلك الِمَحن.
ر�بعًا: دالالت فكر �إدو�رد باليدن:

باعتباره أبرز وأفصح مدافع ع���ن المصالح الزنجية 
واإلفريقية في القرن التاس���ع عش���ر؛ فقد ساهمت أفكار 
باليدن بش���كٍل كبي���ر في وضع الجذور ل���كلٍّ من القومية 
اإلفريقي���ة African Nationalism والجامع���ة 
اإلفريقية Pan- Africanism والزنوجة Negritude؛ 
فقد كان مصدراً لإللهام والفخر للمفس���رين المعاصرين 

لهذه األيديولوجيات.
لكن باليدن أيضاً كان رجاًل غريباً واس���تثنائّياً، فقد 
كرَّس حياته كلها للقضية الت���ي كان يؤمن بها، ولكنه حين 
ر نظريته  حاول أن يرّد على النظريات الِعرقيَّة العنصريَّة طوَّ
الخاصة عن الِعْرق، وحين أراد تبرئة الرجل األس���ود وقع 
أسيراً لنفس التفسيرات العنصرية لتلك النظريات الِعرقية 
األوروبية، والتي كانت تتلخص في ثالثة تعارضات: معارضة 
عنصرية )أبيض مقابل أسود(، ومواجهة ثقافية )متحضرة 

مقابل وحشية( ومسافة دينية )المسيحية مقابل الوثنية(.
فعل���ى الرغم من معارضته لهذه النظريات العنصرية، 

ودفاعه عن العرق الزنجي بالحديث عن فضائله وتاريخه 
ن  الثقافي ونقاء عرقه، فإنه عاد وتحدث عن ضرورة تمدُّ
إفريقيا على يديه هو وأقرانه من المثقفين المس���يحيين 
)المتحضرين( العائدين إلى القارة؛ لتصبح في النهاية كّل 
توجهات باليدن الفكري���ة في كتاباته تخلُص إلى )النقاء 
الِعرق���ي، والتجديد الثقافي، والتنصير(، وهو ما عارضه 

سابقاً وصاغ الحجج والبراهين من أجل َدْحضه.
فبعد أن كان في شبابه يدعو إلى العودة إلى إفريقيا 
ن، واستبدال قيادة الرجل األبيض  لنشر الحضارة والتمدُّ
ج للوصاية الفرنس���ية  برجل أس���ود، عاد وأيَّد ب���ل وروَّ
والبريطاني���ة على مناطق غرب إفريقيا، وبعد أن عارض 
نظريات نقاء الِعرق األوروبي والهرمية الِعرقية؛ عاد لخلق 
هرمية ِعرقية داخل المجتمعات اإلفريقية بتقس���يمات 
عنصرية، فتحدث عن نق���اء الِعرق الزنجي، وأّن الخلط 
بين���ه وبين أعراق أخرى يؤّدي إلى تراجع طبيعي، وبرهن 

على ذلك ب�»البنية الضعيفة للخالسيين«.
وباليدن الذي دَعا إلى نش���ر المسيحية في إفريقيا 
نها وخالصها، هو نفسه الذي انتقد بقسوة  من أجل تمدُّ
سلوك اإلرساليين المس���يحيين في إفريقيا، وأشار إلى 
جهله���م بالتقاليد والع���ادات اإلفريقية، وع���اب عليهم 
اس���تخدام نصوص م���ن الكتاب المق���ّدس كانت تُكّرس 
الس���تعباد الرجل األس���ود، وعلى العك���س تماماً مدح 
المس���لمين ودعوتهم التي س���ّماها ب�»االستيعابية« التي 

تتَّسع لألسود واألبيض.
لكن���ه في النهاي���ة، على الرغم م���ن تناقضاته، قد 
���س لصعوٍد فكرّي في غرب إفريقيا في نهاية القرن  أسَّ
التاسع عشر، فقد كانت أفكاره وتحليالته وبراهينه على 
الرغم من أنها كانت متعارضة أحياناً ورومانس���ية أحياناً 
أخرى، فإنها ال تزال هدفاً للباحثين في الشأن اإلفريقي، 

ومرجعاً فكرّياً وسياسّياً وتاريخّياً.
بقلم: أ. ناصر كرم رمضان- نقاًل عن 
موقع قراءات إفريقية
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د. لطفي �سور
  �أ�س�تاذ �لعل�وم �ل�سيا�س�ية و�لعالقات �لدولي�ة- 

جامعة م�سطفى ��سطمبولي- مع�سكر �لجز�ئر

سياسة إيران اإلفريقية في عهد روحاني:

انكفاء إقليمي أم إعادة ترتيب أوراق؟

وتحاول أن تبّين كيف سعى النظام اإليراني، 
من خ���الل البراغماتي���ة وإقام���ة عالقات مع 
الغرب، لموازنة خس���ائره في إفريقيا، والتكيف 

مع الظروف الجديدة في القارة اإلفريقية.  
�أواًل: طبيعة �لتحركات �الإير�نية في 

�إفريقيا في عهد روحاني:
تأت���ي التحركات اإليرانية ف���ي إفريقيا في 
عهد روحاني استكماالً لسياسة إيران اإلفريقية 
التي بدأت في عهد خاتم���ي )1997-2005م(، 
وعرف���ت اهتماماً أكبر في عه���د أحمدي نجاد 
)2005-2013م(، حي���ث قام وزي���ر الخارجية 

ه�ذه �لدر��س�ة �إل�ى تحلي�ل تهدف 
�إي�ر�ن  جمهوري�ة  �سيا�س�ة 
تجاه �لق�ارة �الإفريقية خالل فترة حكم ح�س�ن 
روحاني، في ظل بيئة دولية متغيرة، حيث تحلل 
هذه �لدر��سة �سيا�سة �إير�ن �لخارجية وتنفيذها 
في �إفريقيا على وجه �لخ�س�و�س، و�لتمييز بين 
مختل�ف �لمناط�ق �الإفريقي�ة، وو�س�ائل وقنو�ت 
�النخر�ط �الإير�ني في �إفريقيا، ودو�عي مكا�سب 

وخ�سائر �إير�ن في �لقارة �الإفريقية. 
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اإليران���ي محمد ج���واد ظري���ف بالعديد من 
الزيارات الرسمية لدول القارة اإلفريقية، والتي 
تشير بمجملها إلى تزايد رغبة إيران في توطيد 

عالقاتها مع بقية دول القارة اإلفريقية.
تب���دو الق���ارة اإلفريقية محورية بالنس���بة 
لتحركات السياسة اإليرانية الخارجية، إذ تعتبر 
إيران أّن ش���رق القارة مهمٌّ جداً بالنظر لوجود 
الممرات المائية والبحرية، ولذا يوجد أس���طول 
بحري إليران بالق���رب من مضيق باب المندب، 
كم���ا تقيم إي���ران، تاريخياً، عالق���ات قوية مع 

إريتريا وجيبوتي والسودان. 
وفي جن���وب القارة؛ ثّمة عالق���ات تجارية 
متنامي���ة بين إيران وأنج���وال وموزمبيق وجنوب 
إفريقي���ا، ويوجد في دولة جن���وب إفريقيا 20 
مركزاً للشيعة، تتنوع ما بين المساجد والحوزات 
تتجّسد  الكبيرة)))، حيث  التعليمية  والمؤسسات 
طبيعة وشكل الحضور اإليراني في دول إفريقيا 
من خالل البعثات الدبلوماس���ية المنتش���رة في 
معظم هذه الدول، وملحقاتها الثقافية، والمراكز 
الدينية والدعوي���ة واإلغاثية، التي تتبع إما تلك 
مباش���رة،  اإليرانية  الحكومة  وإما  الس���فارات 

وتنهض كلها بدور التغلغل في المنطقة))).
ثانيًا: �أهد�ف �ل�سيا�سة �الإير�نية في 

�إفريقيا في عهد روحاني:
المح���ور  م���ن  ال�صيا�ص���ي كج���زء  نفوذه���ا  تر�صي���خ   -
المع���ادي للغ���رب: الذي تس���عى إلى إنش���ائه في دول 
العال���م الثالث، ف���ي محاولٍة لتقليل النف���وذ الغربي، 
وبخاص���ة األمريكي، بعد ع���ودة التوت���ر للعالقات 

)))  قن�ات اإيران لن�سر الت�سيع غرب اإفريقيا، على الرابط:
/https://futureuae.com/ar-AE/Activity/Item/62  
لت�سيع-في- يران-لن�سر-ا -قن�ات-اإ ل�سنغال-نم�ذجًا ا

غرب-اإفريقيا 
والأدوات  الأه��داف  اإفريقيا:  �سرق  في  الإيراني  الح�س�ر     (((

والآفاق، مركز الإمارات لل�سيا�سات، على الرابط:
https://epc.ae/ar/topic/iranian-presence-in-east-  

 africa-goals-tools-and-prospects-1

األمريكية اإليرانية إثر وصول دونالد ترامب لس���ّدة 
الحكم في الواليات المتحدة، وفرضه حزمة عقوبات 

اقتصادية جديدة على إيران))).
- اإظهار اإيران كقوة مناف�صة ُيح�صب لها ح�صابها في 
المنطقة: من خالل تعزيز وجودها العسكري البحري 
ف���ي البحر األحمر وخلي���ج عدن وُقبالة الس���واحل 
الصومالية، تحت ذريع���ة محاربة القرصنة، وقدرتها 
على التأثير في المصال���ح الحيوية لبعض األطراف 
العربي���ة، على وجه الخص���وص الخليجية منها، في 

البحر األحمر والقرن اإلفريقي))).
كما ال يمكن عند تناول أهداف السياسة اإليرانية 
ف���ي إفريقيا إغفال المش���روع األيديولوجي اإليراني 
ومساعيها لنش���ر المذهب الشيعي على نطاق واسع، 

وذلك من خالل:
- فك���رة ت�صدير الث���ورة: عبر المؤسسات اإليرانية 
أو المراك���ز الثقافي���ة التي تنش���ر الفكر الش���يعي، 
وتعزيز نفوذها من خ���الل تكثيف جهودها في الدول 

والمجتمعات ذات األغلبية المسلمة في إفريقيا))).
- ن�ص���ر المذه���ب ال�صيع���ي، ودع���م وتحري���ك ال�صيعة 
ف���ي المنطقة: بهدف خلق قواعد محلية موالية إليران 
باعتبارها المرجعي���ة الدينية، من أجل الضغط على 
الحكوم���ات الوطنية والعمل ف���ي مواجهة المصالح 

الغربية في شرَقي إفريقيا))). 
على س���بيل المثال: في ع���ام 2015م كان هناك 

 Eileen Sullivan, Trump announces new   (((
sanctions on Iran, on: https://www.nytimes.

world/middleeast/trump- /20 /09 /com/2019

 sanctions-iran.html

البحر  �سفاف  على  الأمنية  التحديات  الأو���س��ط،  ال�سرق    (((
https://aawsat.com/home/ ال��راب��ط:   على  الأح��م��ر، 

 article/17706

المذهبي  التغلغل  رهانات  الت�سيع:  �سناعة  م�سدق،  ح�سن    (5(
الإيراني في اإفريقيا، لندن: مركز م�ستقبل الخليج، 0)0)، �س5.

اإفريقيا  �سرق  في  الإي��ران��ي  التغلغل  اأح��م��د،  مت�لي  علي    (6(
الخليجي )005)-))0)م)،  الق�مي  الأمن  وانعكا�ساته على 
لدرا�سة  العربي  المركز  ال��دوح��ة:  عربية،  �سيا�سات  مجلة 

ال�سيا�سات، العدد 0)، 6)0)م، �س)7.
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5000 طال���ب إفريقي مس���جلين في ف���روع »جامعة 
المصطفى« داخل إي���ران وخارجها، وقد تخرج فيها 
5000 طالب إضافي في عام 2016م، كما كان هناك 
45000 طالب مس���جلين م���ن جميع أنح���اء العالم 
اإلس���المي، منهم 10000 من اإلن���اث. وبين عاَمي 
2007م و2016م تخ���رج من »جامع���ة المصطفى«- 
الت���ي تمولها إي���ران لغرض نش���ر أيديولوجيتها في 
جميع أنحاء العالم اإلسالمي- حوالي 40.000 رجل 
دين))). وعلى الرغم من عدم وجود بيانات متاحة عن 
الميول الدينية لطالب جامعة المصطفى في الماضي 
والحاضر؛ فإّن إيران تستخدم هذه المؤسسة للترويج 
للش���يعة، وكس���ب الدعم لنظامها وأيديولوجيتها في 

البلدان والمجتمعات اإلسالمية األخرى.
ثالثًا: �أدو�ت �ل�سيا�سة �الإير�نية في عهد 

روحاني:
تعتمد أدوات السياس���ة الخارجية اإليرانية تجاه 
الق���ارة اإلفريقية على مروحٍة واس���عة م���ن الأدوات 
حاولت  حي���ث  الأيديولوجي���ة،  والأدوات  القت�صادي���ة 
إيران المزاوجة بينهما بش���كٍل كبير، من خالل الدور 
النشط للمراكز الثقافية اإليرانية في الترويج للمذهب 
الشيعي في أجزاء مختلفة من إفريقيا، حيث أنشأت 
إيران مؤسسة )والفجر( ومؤسسة )مزدهر( و)جامعة 
المصطف���ى العالمية( التي تمارس أدوراً اجتماعية ال 
تعليمية فقط، وتُنفق إيران على الملتحقين بها والذين 
ي���زورن مدينة ُقم اإليرانية، وهي جامعة لها 12 فرعاً 

تنتشر في أنحاء إفريقيا))). 
رك���زت  الدبلوما�صي���ة؛  ارتباطاته���ا  م���ن  وكج���زء 
إيران بش���كٍل منهجي على القوى اإلقليمية في القارة 

)))   �سياء قدور، دور الم�ؤ�س�سات التعليمية في اإيران بالدعاية 
على  ن��م���ذج��ًا،  العالمية  الم�سطفى  جامعة  والتج�س�س- 
https://mena-studies.org/wp-content/ ال��راب��ط: 
))/دور-الم�ؤ�س�سات-التعليميَّة-في- /(0(9 /uploads

 PDF.pdf-س� اإيران-في-الدعاية-والتج�سُّ
 Hassan Dai, "Al-Mustafa University, Iran's   (((
global network of Islamic schools", Iranian-

.American Forum, April 2016

اإلفريقية، مث���ل جنوب إفريقيا وإثيوبي���ا ونيجيريا، 
حي���ث أدرك الدبلوماس���يون اإليراني���ون تأثير تلك 
القوى اإلقليمية عل���ى الحكومات اإلفريقية األخرى، 
ويُع���ّد نجاح إي���ران في الحصول عل���ى دعم جنوب 
إفريقيا، بشأن األصوات الدولية الرئيسية فيما يتعلق 

ببرنامجها النووي، مثاالً مهماً. 
والإن�صاني���ة  القت�صادي���ة  الم�صاع���دات  �صكل���ت  كم���ا 
إحدى أهم أدوات السياس���ة الخارجية اإليرانية في 
إفريقيا، واس���تخدمت إيران اثنتين من مؤسس���اتها 
الخيرية كواجهة لنش���اطها في القارة، وهما: )الهالل 
األحمر اإليراني(، و)لجنة الخميني لإلغاثة(، لتوفير 
مروحٍة واس���عة من الخدمات االجتماعية والصحية 

المجانية في العديد من دول المنطقة. 
كما أتاحت المش���اركة اإليرانية في عمليات منع 
القرصن���ة الدولية، ُقبالة س���واحل الصومال، فرصًة 
للتواج���د العس���كري اإليراني في البح���ر األحمر، 

واالقتراب العسكري من منطقة شرق إفريقيا. 
وس����ّهل الحضور اإليراني الكثيف، في المجال 
اإلغاثي والخيري والتعليمي في دول شرق إفريقيا، 
عمليات نش����ر التشيع في هذه الدول، والتأثير في 
تركيبة المجتمعات المحلية، وخاصًة في الدول ذات 
الغالبية المس����لمة. وبذلك اتجهت إيران إلى دفع 
قّوات الحرس الثوري- الجهاز األمني والعس����كري 
الم����وازي للجيش اإليراني، وال����ذي يتولى تحقيق 
الطموحات اإليرانية بعيداً عن األجهزة الرس����مية 
لتنفي����ذ السياس����ة الخارجي����ة للدول����ة- للضلوع 
بعملياٍت س����ّرية في عدٍد من دول القارة اإلفريقية 
للوصول إلى أهدافه����ا المرجوة، غير أّن العمليات 
الت����ي قادها هذا الجهاز حمل����ت تهديدات لألمن 
اإلفريقي، وأدت إلى توتر العالقات بين إيران ودول 

إفريقية كثيرة))).

)))   اأميرة محمد عبد الحليم، نف�ذ الحر�س الث�ري في اإيران، 
الإيرانية،  الدرا�سات  مجلة  قادمة،  تحديات  متعددة  اأدوار 
الريا�س، المعهد الدولي للدرا�سات الإيرانية، ال�سنة الثانية، 

العدد ال�ساد�س، مار�س  8)0)م، �س9)).
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في  �إفريقيا  في  �الإير�ني  �لتغلغل  ر�بعًا: 
عهد روحاني:

1( منطقة �صرق اإفريقيا:
تُعّد منطقة ش���رق إفريقيا والقرن اإلفريقي من 
المناطق ذات األهمية االس���تراتيجية البالغة بالنسبة 
إليران، كونها تمثل إحدى أبرز نقاط التماس الرئيسية 
التي تعول عليها االس���تراتيجية اإليرانية الرامية إلى 
التمدد وبس���ط النفوذ اإلقليمي في منطقة الش���رق 
األوس���ط، فالمنطقة التي تُعّد بؤرة تنافس���ية، لقوى 
إقليمية ودولية ع���دة، باتت محل اهتمام متزايد لدى 
صان���ع القرار اإليراني، بالنظ���ر إلى كونها الخاصرة 
الرخوة بين عدٍد من دوائر االهتمام والحركة للسياسة 

اإليرانية، عربياً وإفريقياً وشرق أوسطياً))). 
ترى إيران منطقة القرن اإلفريقي، وشرق إفريقيا 
عموماً، مدخاًل اس���تراتيجياً للدائرة اإلفريقية، ذات 
عد  األهمية الكبرى على الصعي���د الدولي وعلى الصُّ
كافة، في إط���ار محاولة إيران لبس���ط نفوذها على 
الممرات المائي���ة في المنطق���ة. وباعتبارها الفناء 
الخلفي للدائرتين الخليجية والش���رق أوسطية اللتين 
تُعّدان نطاق عمل المش���روع اإليراني الطموح الرامي 
إلى توسيع سياقات نفوذها في المنطقة، األمر الذي 
يعن���ي أّن منطقة القرن اإلفريقي ه���ي نقطة ارتكاز 
للتمدد اإليراني في إفريقيا من جهة، وتطويق الحزام 

العربي الخليجي من جهة أخرى))). 
وفي ه���ذا اإلطار؛ أوفد الرئي���س روحاني وزير 
خارجيته محمد ج���واد ظريف في عدٍد من الزيارات 
لشرقي إفريقيا في ش���تاء 2015م. وقد ظهرت هذه 
الزيارات المتعاقبة للمس���ؤولين اإليرانيين، في شكل 
لجان مش���تركة بين ه���ذه الدول وإيران، وأس���فَرت 

 Jeffrey A. Lefebvre, Iran in the Horn of Africa:  (((
 Outflanking U.S. Allies, Middle East Policy

Council, Volume XIX,  Number 2, Summer 2012

 Crisis group, Horn of Africa States Follow   (((
Gulf into the Yemen War, on: https://www.

crisisgroup.org/africa/horn-africa/horn-africa-

 states-follow-gulf-yemen-war

ع���ن معاهدات ثنائية واتفاقيات في مجاالت إنش���اء 
السدود وصناعة السيارات والطاقة والشؤون المالية 
والمصرفية، إضاف���ًة إلى التعاون الثقافي والتعليمي، 
ت من  َمت إيران وعوداً اقتصادية جاذبة اضَطرَّ كما قدَّ
خاللها كثيراً من الدول اإلفريقية إلى تقديم تنازالت 

في ملفاٍت استراتيجية وأمنية))).  
غير أّن نفوذ إيران في المنطقة بدأ في االنحسار 
اعتباراً من عام 2015م، مع دخول منافسين إقليميين 

)تركيا، المملكة العربية السعودية، واإلمارات(.
1- كينيا: 

وأهميته���ا  لكيني���ا،  االس���تراتيجي  الموق���ع 
الدبلوماس���ية والدولية، ووجود معظم المؤسس���ات 
االقتصادية والدبلوماس���ية العالمي���ة، ووجود معظم 
س���فارات الدول الغربية فيها، وازدياد عدد الس���ياح 
األجانب، جعلها منطقة جذب للمطامع والمخططات 
اإليرانية. وبرغ���م التعاون الوثيق بي���ن البلدين، في 
العديد من المجاالت االقتصادية والمالية والتجارية، 
عرف���ت العالقات الكينية اإليرانية فتوراً كبيراً عندما 
أعلنت السلطات األمنية، في 24 فبراير 2019م، عن 
إفش���الها محاولة السفير اإليراني في نيروبي )هادي 
فرجوند( تهري���ب عضوين من ق���وات فيلق القدس 
التابع���ة للحرس الث���وري، بس���بب تورطهما بأعمال 
إرهابية ونش���اطات تجسس���ية. تال ذلك اس���تدعاء 
لسفيرة كينيا في طهران، ومطالبة السلطات اإليرانية 

باإلفراج عن المعتقلين اإليرانيين))).
وبعد مرور س���نة تقريباً على س���حب س���فيرها 
أعادت إيران تعيين س���فير جديد له���ا في نيروبي، 
حيث صرح لدى اس���تقباله من ِقَبل الرئيس الكييني 

)))  وكالة مهر لاأنباء:
وزي��ر-  /https://ar.mehrnews.com/news/1849242

الخارجية-يبداأ-ج�لة-ت�سمل-اربع-دول-اإفريقية 
 Iran demands release of its ‘lawyers’ arrested  (4(

;filming Israeli embassy in Nairobi, on

https:/ /nairobinews.nat ion.co.ke/news/iran-

demands-release-of-its-lawyers-arrested-

 filming-israeli-embassy-in-nairobi
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»اوهورو كانياتا« في مارس 2020م أّن تركيزه سيكون 
عل���ى »تعزيز التجارة بين نيروبي وطهران«)))، وهو ما 
يعزز أّن الخالف الدبلوماسي بين البلدين تّم تجاوزه.

2- تنزانيا:
في أكتوبر 2017م؛ صرح الرئيس اإليراني حسن 
روحاني بأّن العالقات بين تنزانيا وطهران تشّكل ثروة 
قّيمة في مس���ار تطوير التعاون المشترك، الفتاً إلى 
أّن تنزانيا بوابة لدخول إيران إلى أس���واق إفريقيا،... 
وأّن الحكومة اإليراني���ة عازمة على تطوير العالقات 
م���ع الدول الصديقة في كّل أرجاء العالم، وال س���يما 
إفريقيا. وقال روحاني: إّن تنزانيا بلد صديق، يرتبط 
بعالقات تاريخية وثقافية مع الش���عب اإليراني تعود 
إلى 900 عام، هذه العالقات بين الش���عبين تش���كل 
ثروة قّيمة في مس���ار تطوير التعاون. وأكد استعداد 
الش���ركات اإليراني���ة، العاملة في المج���االت الفنية 
والهندس���ية، على تطوي���ر المش���اريع التنموية في 
إفريقيا. وأش���ار روحاني إلى ضرورة تشكيل اللجنة 
االقتصادية المش���تركة بين إيران وتنزانيا لمناقش���ة 
فرص تنمية التعاون التج���اري واالقتصادي، وكذلك 

سبل تطوير العالقات العلمية والتقنية))).
3- اإريتريا:

اقتربت إيران بش���كٍل خاص م���ن إريتريا كدولة 
تعاني من ضغوط دبلوماس���ية ش���ديدة من الواليات 
المتحدة، وقّدمت طهران نفس���ها شريكاً استراتيجياً 
لموازنة ه���ذا الضغ���ط والحفاظ عل���ى المصلحة 
الوطني���ة إلريتريا. ولك���ن نتيجًة لع���رض اإلمارات 
العربية المتح���دة والمملكة العربية الس���عودية على 
إرتيريا تخفي���ف تأثير العقوبات، وعروض اإلمدادات 
العس���كرية، واالس���تثمارات في البنية التحتية، فقد 

:See further  (((
/03 /ht tps: / /www.capi ta l fm.co.ke/news/2020

president-kenyatta-receives-credentials-from-

 /new-iran-and-senegal-envoys

)))  وكالة مهر لاأنباء، على الرابط:
https://ar.mehrnews.com/news/1876940/روحاني-  

تنزانيا-ب�ابة-لدخ�ل-اإيران-الى-اأ�س�اق-اإفريقيا 

غيرت إريتريا تحالفاتها، حتى أصبحت من أهّم مراكز 
الدعم للتحالف العربي في اليمن))). 

4- ال�صومال:
باعتبارها دولة مهمة في سلس���لة نفوذ إيران في 
القرن اإلفريقي، والمرغوبة بفضل مواردها الطبيعية 
الكثيرة من ِقبَل »القوى العظمى المتغطرس���ة« بتعبير 
مس���ؤولين إيرانيين، قّدمت إيران نفس���ها كش���ريك 
لمعالجة الفوضى في الصومال، حيث كانت قد افتتحت 
سفارتها في الصومال عام 2012م، بعد قطيعٍة دامت 
أكثر من عقدين من الزمن، وباشرت طهران بعد ذلك 
أنشطتها اإلغاثية والثقافية، عبر مكتبين تابعين لها، 
أحدهم���ا لجمعية الهالل األحم���ر اإليراني، واآلخر 
لمؤسسة الخميني الخيرية. وأشرفت الجمعيتان على 
مخيم���ات عديدة في العاصمة مقديش���و، إلى جانب 
مس���توصف كبير، يستفيد منه المرضى القادمون من 

مختلف مناطق الصومال))). 
وبالرغم من ذلك؛ لم تس���تمر العالقات الرسمية 
بين البلدين طوياًل، ففي يناير 2016م قطعت مقديشو 
رس���مياً عالقاتها مع طهران وطردت س���فيرها في 
مقديش���و، تّم اتخاذ هذا اإلجراء بسبب تدخل إيران 

في اليمن. 
كما اتهم رئيس الوزراء الصومالي عمر عبدالرشيد 
الدبلوماس���يين اإليرانيين بممارس���ات من شأنها أن 
تش���كل تهديداً لألمن القومي الصومالي، وأدى ذلك 
بالصوم���ال إلى اس���تدعاء مبعوثيها الدبلوماس���يين 
وقط���ع العالقات الدبلوماس���ية))).  لك���ّن إيران لم 

)))  التحالف الإ�سامي: تّم الإعان عنه في دي�سمبر 5)0)م، 
لمحاربة  ال�سع�دية،  بقيادة  اإ�سامية  دول��ة   (( من  وت�سّكل 
منها:  الإفريقية،  ال���دول  م��ن  ع��دد  فيه  �ساركت  الإره����اب، 
ال�س�دان وال�س�مال وم�سر والمغرب وم�ريتانيا وجزر القمر 
وت�ساد وت�ج� وجيب�تي وال�سنغال و�سيرالي�ن والغاب�ن وغينيا 

و�ساحل العاج ومالي والنيجر ونيجيريا.
.Ibid  (((

 Alex Vatanka, Iran's Awkward Diplomacy in   (5(
:Africa, the national interest, March 23, 2016, on

https://nationalinterest.org/feature/irans-awkward-
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تتوقف عن االس���تفادة من هامش العمل اإلنس���اني 
في الصومال اله���ش والفقير لتمرير أجنداتها، حيث 
تعمل »مؤسسة الخميني لإلغاثة« في مساعدة اآلالف 
من النازحين في الداخل الصومالي، الذي يعانون من 
الجفاف الذي وصفت���ه وكاالت المعونة التابعة لألمم 
المتحدة بأنه األس���وأ الذي يصيب القرن اإلفريقي. 
يمثل هذا ج���زءاً من القوة الناعم���ة اإليرانية، حيث 
ترعى المؤسس���ة مراكز تعليم للقرآن والعلوم الدينية 
في مقديشو، في محاولٍة لتعزيز المذهب الشيعي بين 
الصوماليين، وبحس���ب مراقبين: فمن غير المستبعد 
أن تكون هذه المكاتب حلقة وصل بين النظام اإليراني 

وبين حركة الشباب))).
5- جيبوتي:  

تحت���ل جيبوتي موقعاً اس���تراتيجياً مهّماً، جعلها 
تتمتع بمكانٍة استراتيجية مهمة بالنسبة إليران، حيث 
يُعتبر مضي���ق باب المندب أحد المم���رات البحرية 
األبرز واألكثر اكتظاظاً بحرك���ة المالحة في العالم، 
ويتوسط ميناؤها خطوط المالحة الممتدة إلى الشرق 

األوسط وإفريقيا والمحيط الهندي. 
اهتم���ت إي���ران بإقام���ة عالق���ات وثيق���ة مع 
جيبوتي بس���بب موقعه���ا االس���تراتيجي في منطقة 
القرن اإلفريق���ي، فضاًل عن العالق���ات بين كلٍّ من 
اليمن وجيبوتي، وهذا يس���اعدها على تحقيق وجوٍد 

استراتيجي على جانبَي مدخل البحر األحمر.))) 

2C1%diplomacy-africa-15571?page=2

https://nationalinterest.org/feature/irans-awkward-

 2C1%diplomacy-africa-15571?page=2

 Hassan Dai, Middle Eastern Interventions in   (((
 Africa: Tehran's Extensive Soft Power, Middle

 Eastern Interventions in Africa: Tehran's

:Extensive Soft Power, on

https://www.meforum.org/7254/middle-eastern-

interventions-in-africa-tehran

 Jean-Philippe Rémy, Djibouti: en attendant   (((
:l’Iran… jeu complexe en mer Rouge, on

h t t p s : / / w w w . l e m o n d e . f r / i n t e r n a t i o n a l /

djibouti-en-attendant-l-iran-/18/11/article/2016

 jeu-complexe-en-mer-rouge_5033311_3210.html

غي���ر أّن جيوبوليتيكا مصالح إي���ران في القرن 
اإلفريقي تعرض���ت لهزة قوية بق���رار جيبوتي قطع 

عالقاتها الدبلوماسية معها في عام 2016م))). 
في ه���ذا الصدد من الضروري التذكير باألهمية 
االس���تراتيجية لجيبوتي، الت���ي تعمل بوصفها قاعدة 
عسكرية لدوٍل مثل الواليات المتحدة وفرنسا واليابان 

والصين. 
فقرار جيبوتي ينطوي على رسالٍة خاصة إليران، 
تشير إلى خسارة هذه األخيرة منفذاً بحرياً مهّماً في 
مضيق باب المندب والقرن اإلفريقي، في الوقت الذي 
تش���هد فيه عالقات البلدين )الس���عودية – جيبوتي( 
تعاون���اً متميزاً ف���ي مختلف المجاالت السياس���ية 
واألمني���ة واالقتصادية، كما أنه م���ن المنتظر توقيع 
البلدين على اتفاقية أمنية، تتلخص بنودها في تأمين 
المالح���ة البحرية الدولية ف���ي مضيق باب المندب، 
ومنع عملي���ات التهريب باتجاه األراضي اليمنية، عبر 

إنشاء قاعدة بحرية سعودية))).
2( غرب اإفريقيا: 

تمكنت إيران من توطيد عالقاتها الدبلوماس���ية 
بأكث���ر من حكومة، ووضعت أسس���اً لبناء ش���راكة 
اقتصادي���ة وتعاون في مج���ال التنمية على أكثر من 
صعيد، واألهم من ذلك أنها نجحت في نس���ج شبكة 
عالق���ات داخل عدد م���ن األوس���اط االجتماعية، 
وباالعتماد على الحضور التقليدي للجاليات الشيعية 
ر في المنطقة يعود  اللبنانية، والتي لها حضور متجذِّ
إلى عقوٍد عديدة َخلَت، وتتمتع بنفوذ اقتصادي معتبر، 
وعالقات مصالح متش���عبة مع النخب المتحكمة في 

 The economist, Djibouti severs diplomatic ties  (((
with Iran, on: http://country.eiu.com/article.aspx

?articleid=453833429&Country=Djibouti&topic

=Politics&subtopic=Forecast&subsubtopic=Inte

 rnational+relations

 Financial times, Djibouti finalising deal for   (((
Saudi Arabian military base, on: https://www.

9d7c- -11e6-ft.com/content/c8f63492-dc14

 be108f1c1dce
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تلك البلدان، حيث امتلكت تلك الجاليات الش���يعية 
نتها من  اللبناني���ة ثروات طائلة في غرب إفريقيا، مكَّ
التأثير على ُصنَّاع القرار من داكار إلى أبيدجان))).

وتكش���ف مراجعة التبادالت التجارية اإليرانية 
مع الدول اإلفريقية، خالل الس���نوات العش���ر حتى 
20 مارس 2019م، أّن إيران ش���هدت أعلى مستوى 
للتجارة في الس���نة المالية 2017-2018م عند 1.2 
مليار دوالر. وقد أفادت وكالة أنباء فارس أّن إيران 
ش���كلت 0.12% من إجمالي التج���ارة اإلفريقية مع 
العالم))). على الرغم من ذلك ما تزال إيران مستثمراً 
وشريكاً تجارياً محدوداً في إفريقيا مقارنًة بنظرائها 

الخليجيين وتركيا.
بالرغم من تأس���يس مركز االستثمار اإليراني–
اإلفريقي عام 2016م، بهدف »استكش���اف الطاقات 
وآليات االس���تثمار« في ال���دول اإلفريقية، فإّن هذا 
المركز- باإلضافة إل���ى مجلس التعاون االقتصادي 
اإليراني-اإلفريق���ي ال���ذي ب���دأ أعمال���ه في عام 
2000م- لم يتمكنَا حتى اآلن من تسهيل طريق إيران 
لدخول القارة اإلفريقية، فإيران ليس���ت عضواً في 
كثيٍر من االتفاقي���ات االقتصادية اإلقليمية والقارية 
م���ع إفريقيا، مما أدى إلى أن تدفع طهران رس���وماً 
جمركية أكثر لكي تس���تطيع التصدي���ر إلى البلدان 

اإلفريقية. 
كذلك تواجه إيران كثيراً من المش���اكل األخرى 
للوص���ول إل���ى الس���وق اإلفريقية، أبرزه���ا وجود 
المنافسين االقتصاديين الذين يشرفون على السوق 
اإلفريقي���ة، ومن بينهم الصين الت���ي تمتلك وحدها 
أكث���ر من ربع حجم المبادالت التجارية واالقتصادية 

)))   الهيبة ال�سيخ �سيداتي، كيف تلعب اإيران باأوراقها في غرب 
اإفريقيا؟، نقًا عن م�قع مركز الجزيرة للدرا�سات:

https://studies.aljazeera.net/ar/  

 html.201553659458124/05/reports/2015

:See further  (((
https://financialtribune.com/articles/domestic-

10-year-review-of-iran-africa-/economy/100232

 trade

في هذه القارة.
3( جنوب اإفريقيا:

على الرغم من تعرض مش���روع إيران لنكس���ة 
كبي���رة، خصوصاً بعد قطع عالقاتها الدبلوماس���ية 
مع عدٍد من الدول اإلفريقية )السودان، جزر القمر، 
إريتري���ا، الصوم���ال(، فإنه بالمقاب���ل تعتبر جنوب 
إفريقيا الحليف األكثر رس���وخاً للنظ���ام اإليراني، 
وذلك لعدة اعتب���ارات، حيث صوتت جنوب إفريقيا، 
التي تتمتع بنفوذ كبير في االتحاد اإلفريقي، لصالح 
إيران عدة م���رات في األمم المتح���دة، وفي دوائر 
دولية مختلف���ة. واتخذت دولة جنوب إفريقيا موقفاً 
قوّياً موالي���اً إليران داخل الوكال���ة الدولية للطاقة 
الذري���ة، وكذلك داخل مجلس األم���ن الدولي، وكذا 
مواقفه���ا المؤيدة إليران ف���ي حقها امتالك الطاقة 

النووية السلمية))). 
ولطالما كان���ت جنوب إفريقيا حجر الزاوية في 
استراتيجية إيران »جنوب-جنوب«، والتي تهدف إلى 
تعزي���ز المصداقية الدولية إلي���ران وتعزيز تجارتها 
الخارجية، حيث كانت إيران م���ن أوائل الدول التي 
اس���تأنفت عالقاتها مع جنوب إفريقيا بعد سقوط 
نظام الفصل العنصري، وتتمت���ع الدولتان بعالقاٍت 

قوية منذ ذلك الحين.
وفي س���ياق دعم جنوب إفريقيا إليران؛ قال 
رئي���س برلمان جنوب إفريقي���ا: إّن بالده تدعم 
انضمام إيران إلى دول البريكس BRICS، وهي 
رابطة االقتصادات الناش���ئة الخمس���ة الكبرى: 
)البرازيل، وروس���يا، والهن���د، والصين، وجنوب 
إفريقيا())). وتش���ير التعامالت االقتصادية بين 
البلدي���ن إلى ارتف���اع اس���تثمارات دولة جنوب 
إفريقيا التجارية في العديد من القطاعات داخل 

إيران. 
خام�سًا: مقارنة �سيا�سة �إير�ن �الإفريقية 

See further: https://www.cfr.org/blog/shedding-  (((
 light-iran-south-africa-relationship

 .Ibid  (((
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خالل فترتي حكم نجاد وروحاني في ميز�ن 
�لمكا�سب و�لخ�سائر:

لع���ل أبرز تجليات االختالف في سياس���ة إيران 
اإلفريقي���ة، خالل فترتَي حك���م كلٍّ من أحمدي نجاد 
وحسن روحاني، تتمثل في تراجع النشاط الدبلوماسي 
اإليراني في إفريقيا على مس���توى الزيارات الرسمية 
لرئيس الجمهورية، فالرئيس الحالي حسن روحاني- 
على خالف سلفه أحمدي نجاد- لم يقم بأي زيارة إلى 
دول المنطقة منذ توليه منصبه )أغس���طس 2013م(، 
تزام���ن هذا مع التوص���ل إلى اتفاقي���ة حول الملف 
النووّي اإليراني، وحصول انفراج مؤقت في العالقات 
األمريكية-اإليراني���ة، والتوّجه نحو رفع العقوبات عن 
إيران، ثم تأجيل جولته اإلفريقية التي كانت مقررة في 
ربي���ع 2017م إلى موعٍد غير محدد)))، وهو ما يعكس 
تراج���ع القي���ادة الإيراني���ة ع���ن الهتمام بالق���ارة وجعلها 

اأولوية في اأجندة �صيا�صتها الخارجية))). 
المراق���ب لس���لوك الدولة اإليرانية ف���ي القارة 
اإلفريقي���ة بع���د 2013م؛ يالحظ نزع���ًة لدى صناع 
الق���رار اإليرانيين لتغلي���ب اس���تعمال أداوت القوة 
الخش���نة على أدوات الق���وة الناعمة، وهذا عكس ما 
كان متعارفاً عليه في عهد أحمدي نجاد، حيث كانت 
األولوية الستراتيجية »االختراق الناعم«، ويرجع ذلك 
غالباً للخارطة اإلدراكية لصانع القرار، الذي أضحى 
يحبذ اس���تخدام أدوات القوة الخشنة بفعل عوائدها 
في أقاليم أخرى )الشرق األوس���ط: سوريا، العراق، 
اليمن(. فعلى الرغم من تط���ّور الَعالقات اإليرانية-
اإلفريقية على نحو متسارع منذ وصول محمد خاتمي 
)1997-2003م( إلى السلطة، وازدهار هذه العالقات 

الجزائر  اإل���ى  روح��ان��ي  زي���ارة  ت��اأج��ي��ل  ال��ي���م،  ال��ج��زائ��ر    (((
https://www. ال��راب��ط:  على  واوغ��ن��دا،  اإفريقيا  وجن�ب 
aljazairalyoum.com/تاأجيل-زيارة-روحاني-اإلى-

الجزائر-وجن�ب-ا/ 
 Fátima Chimarizeni, Iran-Africa Relation:   (((
 opportunities  and prospect  for  Iran, Brazilian

 Journal of African Studies, vol.2, no.3, Jun

.37-2017, pp.36

خالل حكم أحمدي نجاد )2003-2013م(؛ إذ تميزت 
هذه المرحلة بزيادة اتفاقي���ات التعاون االقتصادي، 
ونمو الحض���ور الثقافي اإليراني، فإّن عهد حس���ن 
روحاني )2013- حتى اآلن( ش���هد تراجعاً في تطوير 
العالقات بين الجانبين، في حين ش���هدت الفترة من 
2012م وحت���ى اآلن إخفاق���ات متالحقة للسياس���ة 
الخارجية اإليرانية في إفريقيا؛ نتيجًة للتدخالت التي 
قادها عناصر الحرس الثوري اإليراني، وتحديداً في 
عدٍد من الدول اإلفريقية )نيجيريا، كينيا، السنغال(، 
والتي أّدت إلى توتر عالقات إيران مع عدٍد من الدول 
اإلفريقية، بما يمثل تراجعاً للنفوذ اإليراني في القارة 
اإلفريقية)))، أفضت هذه التحركات إلى قطع السنغال 
وغامبي���ا لعالقاتهما مع إي���ران، وتوتر العالقات بين 
إي���ران ونيجيريا، وهو ما كان كافياً لمحو تاريخ طويل 
من العالقات الجيدة بين إيران ودول غرب إفريقيا)))، 
بل وتحّول العديد من الدول اإلفريقية عن دعم إيران 

في أوقات األزمات.
 كم���ا يؤخذ في االعتبار االنفت���اح اإليراني على 
الغرب بعد االتفاق النووي، وعدم الحاجة إلى ساحاٍت 
بديلة لكس���ر العزلة وااللتفاف عل���ى العقوبات، وهو 
األمر ال���ذي أّثر على كثافة الحض���ور اإليراني على 

الساحة اإلفريقية))). 
ومع تصاع���د األزمة اليمني���ة، واتجاه دول 
الخلي���ج لتدعي���م عالقاته���ا م���ع دول القارة 

اإفريقيا  في  الإيراني  النف�ذ  الإفريقية،  الدرا�سات  وحدة     (((
المحددات واآليات الختراق، ورقة �سيا�سات، اأب�ظبي: مركز 

الإمارات للدرا�سات، 6)0)م، �س ))-)).
 Jacob Zenn, “The Islamic Movement and   (((
 Iranian Intelligence Activities in Nigeria”,

 Combating Terrorism Center at West Point.

See: https://www.ctc.usma.edu/posts/the-

islamic-movement-and-iranian-intelligence-

   activities-in-nigeria

 Brandon Fite, Chloe Coughlin Schulte, U.S   (5(
 and Iranian Strategic Competition: The Impact

 of Latin America, Africa, and the Peripheral

 States, USA, Center for Strategic and

.23-International Studies, July 2013, p.24
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اإلفريقي���ة، وخصوصاً دول ش���رق إفريقيا، في 
محاولٍة الس���تخدام أراضي ه���ذه الدول لتقديم 
الدعم اللوجيس���تي لقّوات التحالف العربي من 
ناحية، وكذلك لمنع اس���تغالل إيران لهذه الدول 
في تقديم الدعم للحوثيين من ناحيٍة أخرى، فقد 
أدركت ال���دول اإلفريقية أّن توطيد َعالقاتها مع 
إيران لن ينعكس على تسوية قضاياها المختلفة، 
وخصوصاً في ظل المشكالت التي تثيرها إيران 
في الشرق األوسط، وكذلك استخدامها ألراضي 
الدول اإلفريقية في دع���م حلفائها، والذي أدى 
إلى تهديد أمن الدول اإلفريقية، حيث تكش���ف 
اإلجراءات الساعية لمحاصرة نشاط التشيع في 
العديد من الدول اإلفريقية )السنغال، نيجيريا، 
الجزائر، المغرب، موريتانيا( عن إدراك للمخاطر 
التي صار يش���ّكلها هذا النش���اط على وحدتها 
المذهبية؛ بسبب النزعة الطائفية التي ترّوج لها 

إيران وتضعها كمرجعية لنشاطها الخارجي.
نقطة أخ���رى لها داللة كافية على انحس���ار 
النف���وذ اإليراني في إفريقيا ف���ي عهد روحاني، 
تتمثل في كون س���عي إيران الحثيث إلى تس���ويق 
نفس���ها بوصفها دولة مدافعة عن المستضعفين 
في العالم، ونصيرة للدول التي تقع تحت عقوبات 
الواليات المتح���دة وحلفائه���ا، ومدافعاً أخالقياً 
عن المجتمع���ات المحاصرة، من فلس���طين إلى 
الس���ودان وإريتريا، أضحى ذريعًة غير ذات تأثير، 
ففي أعقاب توقيع إيران لالتفاق النووي مع القوى 
الغربي���ة )مجموعة 5+1( في يوليه 2015م أعادت 
كثيٌر من الدول اإلفريقي���ة التفكير في تحالفاتها 
مع إيران، وخصوصاً السودان وإريتريا، فجزءٌ من 
دواف���ع التقارب بين الدولتي���ن وإيران كان يرتبط 
بمواجهتهم���ا للغرب، وخصوصاً الواليات المتحدة 

األمريكية))).

)))   بدر ح�سن ال�سافعي، الدور الإيراني في اإفريقيا: المحددات 
الم�سري  المعهد  القاهرة:  �سيا�سية،  درا�سات  والتحديات، 

للدرا�سات، فبراير 0)0)م، �س6. 

خاتمة:
سعت إيران باستمرار إلى توسيع نفوذها في 
إفريقيا على مدى العقدين الماضيين، حيث كان 
الرئيس اإليراني الس���ابق محمود أحمدي نجاد 
قد بذل جهوداً كبيرة لتوسيع عالقات طهران مع 
ال���دول اإلفريقية لتعويض عزلة إيران المتزايدة 
مع الغرب، حيث ترى إي���ران أنها منطقة مهمة 
لقوته���ا الناعمة واس���تراتيجيات القوة الصلبة. 
أما أولوية إدارة الرئيس روحاني فهي تحس���ين 
عالقات إيران مع الغ���رب، وتعزيز مكانة إيران 
الدولية، فلم تعد إفريقيا خالل عهد هذا األخير 

أولوية استراتيجية. 
غير أّن هذا التحول ل���م يأت نتاج مراجعة 
إيران لعوائد سياس���اتها في الق���ارة اإلفريقية 
وحس���ب، وإنما ه���و نتيجة لتده���ور عالقتها 
بالعدي���د من دول ش���رق القارة كج���زر القمر 
وإريتريا والسودان، وتنامي نفوذ العبين إقليميين 
كالسعودية واإلمارات وتركيا في المنطقة، األمر 
ال���ذي يوضح حقيق���ة عجز إيران ع���ن إقامة 
تحالف���ات مس���تدامة مع ش���ركاء أفارقة، مما 
يضطره���ا لتغيير نقاط ارتكازها بصورٍة ش���به 
دورية، والتوجه نحو مناطق محدودة الفائدة من 
حيث قدرتها على تحقيق مكاس���ب استراتيجية 

إليران. 
كذلك حالت المش���كالت اإليرانية الداخلية 
دون بناء شراكات مس���تدامة وفّعالة في القارة 
اإلفريقي���ة، بالرغم من االهتم���ام المكثف في 
العقدين األخيرين، بس���بب تناقض���ات إيرانية 
داخلي���ة، على مس���توى األهداف والوس���ائل، 
بين مراكز صنع القرار ومؤسس���اته في النظام 
اإليراني، حيث افتقدت إيران لسياس���ة خارجية 
متناسقة، فال تزال السياسة الخارجية اإليرانية 
في إفريقيا تعاني من الس���لبيات التي فرضتها 
األعراض الثورية، الت���ي ما زالت تُلقي بظاللها 

على عملية صنع السياسة الخارجية �
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Iran›s African policy during 
Rouhani›s era: regional retreat 
or rearrangement of cards?

  Dr. Lotfi Sor
Professor of Political Science and International Relations, 
University of Mustapha Istanbulli, Algeria.

This paper is trying to explain how Iran’s regional role in Africa was greatly 
influenced by the development that occurred in the relations between Iranian 
state and society, and the shifts within state institutions, and hence its foreign 
policy changes in the Rouhani era.

Traditionally, Iran policies were clearly aimed at challenging western 
interests in Africa. Moreover, one of the Iran’s foremost objectives since the 
Islamic revolution has been to insure the primacy of its official ideology, 
which is a key dimension in Iran’s campaign in the continent. However, Iran’s 
engagement on the black continent became less ideological and more profit-
driven as a result of its foreign policy in the Horn of Africa especially after the 
Arab coalition’s military operation in Yemen against Huthi rebels and improving 
Iran’s relations with the West after reaching the international agreement on 
the nuclear program of Iran in Vienna on July 2015 with the P51+ and the 
European Union. Furthermore, the main factors that deteriorated Iran influence 
in Africa are its reputation for supporting and conducting terrorist activities 
in Somalia, Nigeria, Kenya and many other African states, and the significant 
growing influence of the Saudi’s in Africa over the past few years to counter 
Iran’s penetration of the region.  

Hence, the arrival of Hassan Rouhani to the Iranian presidency in 2013 
was a structural change of the Islamic Republic’s foreign policy. Still, Africa 
remained on the margin of Iran’s foreign policy priority, as there is little 
diplomatic activities of Iran in the region since Rouhani came to power in 2013. 
The record shows that over the past two decades, the Islamic Republic has 
continuously sought to expand its influence in Africa, as former Iranian President 
Ahmadinejad made great efforts to expand Tehran’s ties with African countries 
to break Iran’s increasing isolation with the West. As a result, Ahmadinejad’s 
presidency witnessed extensive Iran diplomatic and political activities in Africa, 
which reflect a geo-strategic importance of the region to regional ambition of 
Iran. While the priority of President Rouhani’s administration was to improve 
Iran’s relations with the West and enhance Iran’s international standing � 
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African Philosophy... 
Identity Issues and 
Liberation Prospects

Muhammad Abdul-Karim Ahmed, PhD
Research Coordinator of Africa Univ, Futuristic Studies Institute (Beirut)

African Philosophy is considered a subject of wider quest for 
reconstructing the African identity. In order to achieve this aim, several 
attempts have been extended to originate the concept and to attribute 
it to African traditions and civilizations. These efforts range from a 
wrongly-based conciliative approach to merge the African religious 
thinking with the Christian one in order to produce a new “Afro-
Christian philosophy”, a revolutionary approach tended to considering 
that Africa has its totally unique type of philosophy. It was common 
that every party has based its approach on their own ideological 
beliefs, regardless the true bases of the philosophical thinking, notably 
the continuing interactions within the world civilizations and the 
uniqueness of the whole human experiences, including the African one.  

By 1970’s, African scholars and philosophers tended to provide 
a much clearer and complex critique to the abovementioned 
efforts, while, in the same time, avoiding dogmatic perceptions and 
misinterpreted ideas within the bulk of philosophical writings. In 
doing so, scholars had paid intense attention to deconstruct a group 
of well-established themes, such as Negritude and African Personality, 
to reach a reliable understanding to those themes’ historical contexts, 
then to put them in their right places. 

However, the issue of establishing an original “African Philosophy” 
needs new approaches that are based on, for example, reconsidering 
wide range of philosophical resources across the continent’s various 
parts, overcoming the perceived borders of African cultures (notably 
the Arab one and its varied manifestations in West Africa and East 
Africa regions) �
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Media Institutions in Africa: 
Control, Domination, and 
Influence

Ahmed Mohammed Ahmed Ismail
Sudanese Researcher interested in African Affairs

The connections between mass media and ruling authorities is considered one of the most 
important features of Africa’s media landscape, which determines the space of freedom, where it moves, 
and governs the developments of its institutions.

The African media was born in the era of European colonialism and, under its auspices, as the 
colonial administration owned the first media institutions and allowed for the private institutions of 
two types of owners, namely white settlers and Christian missionaries, which were working to fulfill 
the interests of the colonial administration. 

When the national press later emerged, it made a significant contribution to the national liberation 
movement that led Africa towards political independence, and most of the leaders of national liberation, 
who became leaders of the new independent nations in the continent, such as Jomo Kenyatta, Julius 
Nyerere, Kwame Nkruomah, Nnamdi Azikiwe and Leopold Senghor, came out from its process.

But in many African countries, the national governments themselves turned into an iron fist, 
restricting media and forcing it to follow its direction, and this was linked to the space of political 
freedom in those countries, where the one-party system prevailed for a long time in most African 
countries, and those regimes were believe that the media has one role: preaching their achievements, 
and support their political will. So they have dominated its institutions, by owning and acquiring them 
at times, with legislation and legal restrictions at other times, or censorship and the imposition of fees 
and taxes on others. But nevertheless, the media in that period lived the growth of integration process 
and the tendency from different countries toward unity in regional entities.

At the end of the 1980s and early 1990s, old dictatorships began to crumble, giving way the scene 
to political pluralism, and the African media played a major role in lobbying for such a transformation 
alongside other civic forces, a transformation in which its institutions enjoyed a great deal of freedom, 
unprecedented prosperity and spectacular vertical growth. 

This was helped by the revolution of info-media, and the new media, which dominated the world 
in the decades that followed, and changed the features and structures of media institutions alike, but 
nevertheless the laws governing the media have not evolved much, as its restriction on the freedom 
of the press continued to be a disturbing concern for journalists, where they are constantly subjected 
to imprisonment, kidnapping, or murder because of their opinions and publishing, and despite these 
dangers, they reflect the strength of the influence of the African media.

Nowadays, Africa is experiencing an international media competition on its arena, which is part 
of the struggle to extend political and economic influence, as the media is considered an important 
entry point for access to interests in this race.

In addition to the cultural dependency on which countries with colonial heritage relied on in 
Africa, and the information that they control its flow, funding was one of the means of controlling African 
media, either at the institutional level, or at the level of individuals working in the press.

As for the influence of media institutions, the nature of the audience and the development 
environment in Africa have been considered the ruling factors in the evolution of the types of media 
institutions. Because of the spread of illiteracy and poor infrastructure, radio remains the most 
widespread medium in Africa, especially in rural areas, where illiteracy rates are high; the electricity 
supply is decreasing, while the print press and television are finding their luck in urban areas.

The revolution in communication technology and info-media has opened great outlets for the 
future for media institutions, and the spread of the Internet, and the strong use of mobile phones in 
Africa, greatly supported the transformation of traditional media into the new media �
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Hydro politics in African 
International Rivers

Dr. Mohamed Fouad Rashwan 
Researcher in African affairs

The continent’s knowledge of the concept of “shared 
waters” dates back to the colonial era, between the years 1885 
and 1956, when each colonial force subjected many of the sub-
regions with their rivers to their control, in order to facilitate 
their access to their areas of influence, given that rivers are the 
easiest way to move between Colonies in different regions.

Then the colonial powers entered the stage of concluding 
international treaties to define areas of influence between 
them, and after the end of colonialism, the African continent 
inherited a legal system that was imposed on it through a 
large number of treaties, most of which were signed in the 
form of bilateral treaties between two colonial powers without 
consulting with the local population. This left a large number 
of riparian states on the river, which affected - in a big way - the 
conflicts over rivers on the African continent.

As a result of what the African continent has suffered from 
conflicts and wars; the orientations of African countries have 
become based on cooperation and partnership in various 
fields, within the emergence of the need for agglomeration 
in order to achieve common goals and interests.

Based on the above; this study will be divided into four 
sections: The first one deals with the definition of water policy 
and related concepts, while the second one deals with water 
policies in the southern African region, as the third section 
deals with water policies in the West Africa region, and finally 
the fourth one deals with water policies in East Africa �
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Indicators of African 
economy in 2020... a reading 
in international reports

Dr. Amal Khairy Amin Mohamed
PhD in Economics, Cairo University

The study aimed to track the African countries’ 
performance in most significant economic indicators in 
20192020/ by rereading some international reports that 
provide current and future expectations of investment 
climate, the appropriate business environment and the 
potential to benefit from economic conditions in forming a 
future vision for the African continent. The study examined 
the African countries’ most relevant macroeconomic 
indicators, followed by the continent’s performance in ease 
of doing business indicators, economic freedom indicators, 
and global competitiveness indicators. The study found 
that African countries’ performance in all these indicators 
is lower than global averages. It also illustrated that in all 
these indicators, Mauritius leads the continent’s countries. 
The study suggested accelerating the digital transformation 
of the African economy, increase transparency and combat 
corruption in order to improve the business and investment 
climate in Africa and optimize the use of its available 
resources, in addition to creating an investment-friendly 
legal and regulatory environment, strengthening investor 
rights’ protection and enhancing capacity for innovation �



136

summary

  ال�شنة ال�شابعة ع�شرة   -   العدد ) 47 (  يناير 2021 م  -  جمادى الأولى 1442هـ

Maritime Piracy in the Gulf 
of Guinea

Yahya bouzidi
Lecturer in the political sciences department, Djillali 
Liabes university

During the last two years, the international organizations 
specialized in maritime security recorded an increase in piracy 
incidents in the western African region, despite all efforts 
made to fight it down. This failure reflects the complexity that 
surrounds this phenomenon. To break it down and get control 
over its dimensions, this study tries to analyze the course of 
the maritime piracy phenomenon in the Gulf of Guinea; main 
causes of its expansion; and its effects on West Africa. The 
study, as it focuses on its security implications in particular, 
as much as all security and political, individual and collective 
actions used to fight it, will examine factors that prevented its 
containment, whether they are natural, economic, political or 
social, local or international. It also argues that the main cause 
lies on the intersection of all above mentioned perspectives, 
as it concludes in the end that this phenomenon will certainly 
continue, due to the African States’ delay to treat the threats 
in setting up a strategy to counter it �
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Politics and Security 
in Africa ... A Reading of 
Fragility Index 2020

Ph.D. Elsayed Ali Abofarha
Director of the Center for Strategic Studies - Faculty of 
Politics & Economics, Beni-Suef University - Egypt

The Corona pandemic passes through the world and Africa 
with a high cost, as the African scene continues to be considerably 
complex, especially in its political and security dimensions, as these 
two dimensions cast shadows on the rest of the variables of the 
African scene. Economically, socially, healthily and even culturally, it 
is imperative to follow up the areas of continuity and change in these 
two dimensions on a continuous basis in order to determine the 
circumstances the African political and security scene goes through, 
and its repercussions on the regional and international arenas, 
especially since these have become considered justifications for 
the current international intervention in Africa, where many foreign 
military activities of regional and international powers in Africa have 
lately hidden behind the fight against terrorism, security and political 
liquidity, and the related growth of organized crime activities. .

Therefore, the researcher aims to find out the developments of 
politics and security in Africa in light of the analytical reading of one of 
the most important international indicators concerned in this regard, 
which is the Fragile State Index for 2020, through a major question: 
What are the developments in politics and security in the African 
continent according to the report of the fragile states for 2020?

The main question stems from the following sub-questions:
What is the position of Africa in this aforementioned indicator?
What are the areas of continuation and change in that situation?
What will happen to this situation if it continues on the African 

reality?
The researcher relies on David Easton’s approach known as 

Systems Analysis as a method for researching the inputs affecting the 
political and security situation in Africa, the outputs of that situation 
on the African future, and the areas of interaction that take place as 
a result of that situation �
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Factors for selecting 
governors in the Songhai 
Kingdom during the rule of 
the Aasaki - a cultural study

Abdul Rahman Khalifa Gallo
Researcher in History and African Studies – Mali

The Kingdom of Singhai is an Islamic Sudanese kingdom, 
which was located in West Africa, and passed through several 
political stages (an emirate, a kingdom, or a city-state, and an 
empire), and the Kingdom of Singhai occupied a large space in 
contemporary African research and studies. Almost all aspects 
of its history and civilization were saturated with different 
approaches and genres of research: description, extrapolation, 
analysis, criticism and comparison, but it is noticed - as far as I 
know - that the topic of “choosing governors” in that kingdom, 
and the criteria upon which it is based, have not been touched 
before. So I felt the need to analyze such a topic with a paper 
clarifying its aspects and different sides, through two main 
axes: the first: an introductory overview of the Sengai kingdom, 
and the second: the criteria for choosing the governors in the 
Sengai kingdom during the Asaki period.

This paper relied on the analytical and historical method 
by tracking the conditions of the governors before the reigns 
of the inauguration, to find out the most important tasks 
and specifications that qualified them to be nominated 
and appointed to the state position, as well as to know the 
nature of the states and territories that took over their rule, 
highlighting all these aspects in an analytical manner away 
from the historical narrative �
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French Colonial Religious 
Policies in Africa

Dr. Muhammad Luli Abu Bakr
Niger

The beginning of the nineteenth century in West Africa 
was marked by the incursion of colonial powers. This 
incursion began with the concentration of those powers 
on the African coast gradually, and ended with the military 
expansion on the continent to satisfy the economic, political 
and strategic motives of the colonialists.

Unfortunately, there was an ulterior motive the 
colonialists hid behind it to facilitate their access to 
these aforementioned motives, and which did not gain 
researchers’ attention due to its extreme sensitivity, 
namely, the religious motive, which is to assimilate 
the Africans religiously, to ensure their loyalty to the 
colonialists, and to pacify their resistance peacefully, by 
spreading the religion of the colonizer, and the same time 
limiting the spread of Islam, which is a historical enemy 
of the colonialists.

In this research paper the researcher deals with those 
religious policies enacted by the French colonialists in 
Africa, and its most important effects after independence, 
by presenting the religious map in Africa before colonialism, 
revealing the collusion between Christianization and 
colonialism in Africa, the French religious policy in its 
colonies, the colonial position on the legal judiciary, and 
the most important effects of the colonial religious policies 
after independence �
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female figures: the Nigerian writer 
“Obianogo Ikyocha” and the Kenyan 
activist who won the Nobel Prize for 
her developmental contributions, 
“Wangari Maatai”, who rejected 
this hegemony and view it as an 
extension of the colonial era in 
the eighteenth and nineteenth 
centuries.

The attempts of Western culture 
to impose its values on African 
societies under the pretext of 
development and progress, and 
its keenness in this regard to the 
participation of women with men 
in work, and their intrusion into 
all fields, without considering the 
peculiarities of women and the 
nature of their role, did not lead 
to the welfare of women, rather 
the opposite is what happened. In 
addition to the burdens of basic 
household and family issues, which 
they cannot ignore, women added 
more workload as they are required 
to leave their homes to work in every 
field searching for resources, and 
this increased their suffering, while 
African societies did not achieve the 
desired renaissance according to 
that vision.

W e s t e r n  s o l u t i o n s  a n d 
treatments to the problems of 
A f r i c a n  w o m e n  a r e  a l w a y s 
counterproductive. Given that the 
foundations and premises on which 
these treatments and solutions 
were based on were wrong, the 
first reason for this is generalizing 
the problems of Western women 

as universal problems that apply 
to all women everywhere, and to 
transfer those problems to African 
societies, through international and 
regional organizations, imposing 
their solutions and treatments and 
applying them to African societies 
by force sometimes, or through 
material temptations at other times. 
This is why the Western view of the 
concerns of African women was a 
short and superficial view that did 
not meet their real concerns, which 
negatively affected the conditions 
of African women.

Towards the right path:
It is only in the context of 

the social,  cultural,  economic 
and political structure in African 
society that the situation of African 
women can be understood, and the 
development of successful solutions 
to their sufferings and problems can 
be applied. An effective investment 
of their capabilities and potentials 
in the context of their religion, race, 
tribe, and the customs and traditions 
can be practiced, including the 
prevailing social systems in the 
African environment.

This requires that those solutions 
and treatments be tailored by the 
concerned people and specialists 
within the African communities, and 
that the role of “others” - if they want 
real help – should be to support 
African efforts with technical and 
financial supplies, and not to impose 
their vision and obligate Africans to 
implement them �
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Almost three out of five poor 
women in the world live in sub-
Saharan Africa, and the region will 
remain home to the largest number 
of the world’s poorest countries(1(, 
unless the compass of presidents 
and governments’ changes into the 
interest in important issues.

These figures confirm that the 
conditions of African women have 
not improved in many areas of life; 
even it got worse than in the past.

What are the reasons for this 
failure?

Over the past decade, great 
efforts have been made to advance 
African women through the Women’s 
Committee in the United Nations or 
the African Union, or even at the 
state level, but were these efforts in 
the right direction and towards the 
real priorities?

These efforts only resulted in an 
increase in women’s participation in 
political decision-making processes, 
as four member states of the African 
Union (Rwanda, Namibia, South 
Africa, and Senegal) were ranked 
among the top ten countries in the 
world with the highest percentage of 
women represented in parliament. 
Sixteen Member States have crossed 
the threshold of thirty percent 
(30%) for women’s representation in 
national parliaments, yet the increase 

https://borgenproject.org/violence-against-  :at

/women-in-africa

https://news.trust.org/item/20200902121006-   (1(

/risj9

in women’s political representation 
was not reflected in the lives of 
millions of women on the continent!

This failure is due to the fact 
that the provisions and decisions 
related to solving the problems 
of African women, which were 
launched by international and 
regional  organizat ions,  were 
directed according to intellectual, 
cultural, historical and geographical 
principles in an environment 
different from the environment of 
African women, and the nature of 
society and its African priorities, and 
thus did not bear fruit.

Women’s issues and their role 
in contemporary life are subject 
to many distortions and agendas, 
contradictory interpretations, 
intercultural conflict, differing 
references,  b ias  and lack  of 
impartiality, which made them one 
of the most controversial topics 
between cultural and intellectual 
currents within societies according 
to the system of Western values   and 
culture, and within the framework of 
its control, without considering the 
peculiarity of each society, a vision 
that stems from the centrality of 
Western civilization.

That  what  prompted the 
emergence of many African women 
who clearly state their challenge to 
Western feminist hegemony, which 
always tends to ignore the specific 
experiences of societies outside 
the Western cultural perspective. 
We find among those African 
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of the agenda is Unleashing the 
potential of women through, inter 
alia; Among them: Improving the 
status of women in all areas of life.

The African Union chose for its 
twenty-fifth summit in 2015 the title 
of “2015, the year of empowerment 
of  women and development 
towards the achievement of Agenda 
2063,” which is the same slogan 
that the twenty-fourth summit 
took, considering 2015 as the year 
of women’s empowerment, as it 
coincided with the celebration of 
the fifth anniversary of the African 
women’s decade, in recognition of the 
importance of the role of women and 
girls in advancing the achievement 
of the broad goals of Agenda 2063, 
in the economic, environmental, 
social, cultural, political, scientific and 
technological aspects.

What has been achieved for 
African women over the past decade?

These decisions have only been 
translated into positive changes 
in the lives of African women in a 
limited way, and in some areas - 
such as the political sphere, which 
do not affect the lives of the vast 
majority of women on the continent. 
The large proportion of African 
women remains at the bottom of 
the social hierarchy, whether in 
poor opportunities, access to credit, 
health, education, while women in 
many African countries still deprived 

from owning their private property 
and inheritance rights.

According to international 
statistics and data:

Globally, every day a thousand 
women die during pregnancy, 
childbirth and the post-pregnancy 
period, 60% of these deaths are in 
sub-Saharan Africa(1(.

Women and girls in sub-Saharan 
Africa are the most affected by HIV 
/ AIDS, as they represent 59% of 
all HIV infections in the region in 
2019, and 4,500 young women and 
girls between the ages of 15 and 24 
are infected every week with this 
disease. Although they constitute 
only 10% of the population, young 
women account for 24% of new HIV 
infections(2(.

More than half of the victims of 
human trafficking in Africa are under 
the age of 18, and the majority of 
them are females. Furthermore; 
s ex u a l  ex p l o i t at i o n  a cco u nt s 
for more than half of all human 
trafficking exploitation cases in Africa, 
exploitation of victims often lasting 
less than a year, however; some 
victims were exploited for up to 16 
years(3(.

World Bank date, on:  https://blogs.worldbank.  (1(

 org/ar/opendata/99

United Nations’ news, on: https://news.un.org/   (2(

 1057771/07/ar/story/2020

 VIOLENCE AGAINST WOMEN IN AFRIC.   (3(
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Achievements of the 
decennial of African Women

I n  l i g h t  o f  t h e  d e m a n d s 
of  reform,  development and 
advancement witnessed by African 
societ ies,  the impor tance of 
emphasizing the pivotal and main 
role of women in this process is 
highlighted. Women in Africa play 
an important role in the economy 
and development, as they represent 
a great economic power. According 
to the African Development Bank 
reports, they account for 52% of 
the total population of the African 
continent, while they constitute 
75% of the agricultural workforce, 
and contribute to 80% of food 
production on the African continent, 
which makes plans to care for and 
provide care for African women an 
essential part of the comprehensive 
African development plan.

But the question remains: What 
is the nature of the attention that 
African women need to participate 
in the development processes? 

Who is driving or directing this 
attention and setting its strategies 
and priorities?

The interest in African women 
over the past decades has been mere 
decisions and statements. Do not 
exceed the wallets and the drawers 
and regulations in which they were 
kept.

On October 15, 2010 AD; African 
leaders in Nairobi / Kenya launched 
the “African Women’s Decade 
20102020- AD”, as African leaders 
demonstrated their commitment 
to improving the status of African 
women throughout this decade.

Then, at the twenty-fourth 
summit of the African Union, held 
from January 23 to 31, 2015, in Addis 
Ababa / Ethiopia, African heads of 
state and government adopted the 
“Africa Agenda 2063” (the structural 
transformation and development 
agenda for the continent for a period 
of 50 years), the sixth ambition 
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