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في زمن �ل�ستعمار؛ كان من نتيجة �لهيمنة �لأوروبية نقل �لقيم �لغربية �إلى �إفريقيا على نطاٍق 
و��سع، و�عتبار �أّن �لثقافة �لإفريقية- ب�سكٍل عاّم- ذ�ُت قيمٍة �سئيلة! فلم يهتّم �ل�ستعماريون كثيرً� 
عائقًا  �لإفريقية  �لثقافة  �ل�ستعمارية  �لقوى  و�عتبرت  عليها،  �لحفاظ  �أو  �لثقافة  تلك  برعاية 

�أمام �إيجاد مو�طنين مخل�سين للحاكم �لجديد.
ومن ثّم؛ كانت �ل�سيا�سة �ل�ستعمارية بكّل مناحيها تتخذ من �لنموذج �ل�سلوكي �لأوروبي مرجعًا 
لها، وتعمل على محاربة �لمكّون �لثقافي �لإفريقي، �لذي ُيعّد �لإ�سالم جزءً� ل يتجز�أ منه في كثيٍر 

من �لدول �لإفريقية.
�ل�سقف  ذ�  �لجتماعي-  �لرتقاَء  �لم�ستعِمُر  جعل  �ل�ستعمارية؛  �لهيمنة  فر�ض  �سبيل  وفي 
�لأوروبي  �ل�سلوك  �لتجاوب مع  �إظهار بر�عٍة في  ي�ستطيعون  َمن  للغاية- مق�سورً� على  �لمنخف�ض 
�لمطلوب، و�لن�سالخ من �لهوية �لوطنية، ولأّن �ل�ستجابة لم تكن بالحجم �لمطلوب؛ فقد �سعى 
حركات  ظهرت  �أن  ذلك  نتيجة  فكانت  و�لنار،  بالحديد  وديانته  ثقافته  فر�ض  �إل��ى  �لم�ستعِمر 

�لمقاومة �لإ�سالمية �لتي �سهدتها عدة بلد�ن من �سرق �لقارة �لإفريقية وغربها.
و�لحاج  �ل�سنغال،  بالد  منطقة  في  �لتكروري  �لفوتي  عمر  �لحاج  �لمجاهد  حركة  ظهرت  فقد 
محمد الأمين، والإمام �شاموري توري، وامتد الن�شاط الإ�شالمي اإلى قلب القارة حيث منطقة ت�شاد، 
فظهر زعيٌم �إ�سالمي �آخر هو: ر�بح ف�سل �هلل، ولم يتوقف �لمّد �لإ�سالمي عند هذ� �لحّد، بل ظهر 
في �ل�سود�ن حيث �لحركة �لمهدية، وفي �ل�سرق �لإفريقي ظهر �لزعيم و�لمجاهد محمد عبد �هلل 

ح�سن.
�أن ق�سى على  �إل بعد  �أركانه في �لقارة �لإفريقية  ولم يتمكن �ل�ستعمار �لأوروبي من توطيد 
هذه �لحركات ع�سكرّيًا، لكن �إذ� كانت �لقوى �لأوروبية قد نجحت- نتيجًة لتفوقها �لع�سكري- في 
�لق�ساء على هذه �لزعامات �لإ�سالمية؛ فاإّن �لأثر �لديني و�لثقافي لهذه �لزعامات ظّل كامنًا في 

�لنفو�ض، حتى ظهر بعد ذلك في حركات �لتحّرر �لوطني.
و�لأمل معقوٌد على �أبناء �لقارة �لإفريقية، وُهم يحاولون �لنهو�ض بقارتهم، �أن ُيعيدو� �إحياء 
�سيرة هوؤلء �لزعماء، و�أن ينطلقو� من ُهوّيتهم- �لتي �سعى �ل�ستعمار لمحوها– في م�سيرتهم نحو 

�لم�ستقبل.
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مستقبل الدراسات اإلفريقية

أكثر الدراس���ات الغربية المتصلة باإلنسان 
والمجتمع في إفريقيا المسلمة.

فقد ركزت في جوانب عدة انطلقت منها 
لتثب���ت هيمنة الغرب، وتعتمد في األس���اس 
على فك���رة المركزية األوروبي���ة، فالباحث 
الغرب���ي في هذا الحقل ينطلق من مس���لَّمة 
أّن نموذج���ه الفك���ري والثقافي هو المرجع 

القياسي))).

الآخر..  ودرا�سة  الغرب  عراقي،  اأكاديمي  القري�سي،  علي    (((
ال��درا���س��ات  ف��ي  التحيز-  اأنموذجًا.. انعكا�سات  اإفريقيا 
http://library. :ة باإفريقيا الم�سلمة، الرابط الغربية الخا�سّ
islamweb.net/newlibrary/display_umma.php?la
ng=&BabId=6&ChapterId=6&BookId=296&CatI

d=201&startno=0

�ص�ة في  هيمن�ت الدرا�ص�ات الغربي�ة المتخ�صّ

�ص��ؤون القارة الإفريقي�ة على مجال الدرا�ص�ات 

الإفريقي�ة منذ عق�ٍد من الزم�ن، وما زالت، حتى 

�ص�ارت ه�ي المرجعية الرئي�ص�ية ع�ن اإفريقيا 

ف�ي جميع المجالت، ال�صيا�ص�ية والقت�ص�ادية 

والثقافية والفكرية والتاريخية حتى الدينية، 

واأ�ص�بح الباح�ث الإفريق�ي اأو غي�ر الإفريق�ي 

��ص في الدرا�صات الإفريقية عالًة على  المتخ�صّ

الم�صادر الغربية تلك!
وال يخفى على أّي متابٍع أّن الدراس���ات 
الغربية لم تكن منصفًة أو محايدًة في أغلبها 
األعّم، بل هي دراس���اٌت موجهة تهدف إلى 
زيادة هيمنة الرجل األبي���ض على إفريقيا، 
وتقدي���م صورٍة متدنية عن القارة؛ بما يوحي 
بأّن أبناء القارة ال غنى لهم عن اتباع الغرب 
وحضارته.. وأّن الغرب هو س���بب انتش���ال 

إفريقيا من حالها المتردي!
واتس���مت الدراس���ات الغربية بأحادية 
المعرف���ة، والن�زعة المركزي���ة، والعنصرية 
الِعْرقي���ة، والتحّي���ز األيديولوجي، والغايات 
السياس���ية، وهي العوامل التي تحكمت في 

قللت الدراسات الغربية من 
تأثير اإلسالم في القارة، 
وَدوره في بناء الممالك 

والحضارات



مة متخ�ش�شة في �ش�ؤون القارة الإفريقية 5ثقافية ف�شلية محكَّ

فقد صنف���وا الثقافة اإلفريقية بتاريخها 
وحضارتها تح���ت إطار »الثقافات البُدائية«؛ 
مع إثبات النظرة االستعالئية وتفوق الثقافة 

الغربية على ما عداها من ثقافات.
وظه���ر ذلك جلّياً في دراس���تهم للتاريخ 
اإلفريقي، فقد تّم طمس مقومات الحضارات 
اإلفريقية، وَدور الممالك اإلفريقية الحضاري 
وما نتج عنه من تق���ّدٍم ومدنية، وتّم تحويل 
التاري���خ اإلفريقي لتاريٍخ تابٍع لهم، مع ادعاء 
أّن التاريخ اإلفريقي يب���دأ منذ التماس مع 
الغرب، أما ما قبل ذلك فكانت إفريقيا تعيش 

خارج التاريخ!
وعمدت الدراس���ات الغربية إلى تشويه 
التاري���خ اإلفريق���ي والحض���ارة اإلفريقية، 
وقّدم���ت ص���ورًة مش���ّوهة إلفريقي���ا عبر 
المجتمعات اإلفريقية على  التاريخ، وقّدمت 
ور  أنها مجتمع���اٌت متخلّف���ة، وتجاهلت الدَّ
اإلس���المي في القارة عبر التاريخ، وكذلك 
الحضارة التي أنشأها المسلمون ومدى تأّثر 

القارة باإلسالم وتفاعلها معه.
االستعمار  مّجدت  الغربية  والدراس���ات 
الغربي إلفريقيا، وجعلته المنقذ والرس���ول 
الحضاري الذي انتش���ل إفريقي���ا المتخلّفة 
من انحدارها وتخلّفها إلى حضارته وتقّدمه 

وتطوره.
وف���ي الدراس���ات الديني���ة؛ قللت تلك 

الدراس���ات من تأثير اإلس���الم ف���ي القارة 
وَدوره في بن���اء الممالك والحضارات، وَدور 
الممالك والس���الطين المس���لمين في نشر 
اإلس���الم وحضارته، وبعد أن كان يُطلق على 
قارة إفريقيا »قارة اإلسالم«؛ قللت الدراسات 
الغربية من نس���بة المسلمين، وعلى العكس 
ضّخمت من نسبة النصارى في معظم الدول 
اإلفريقية خدمًة للمشروع التنصيري بالقارة. 
أما في مجال الدراسات السياسية؛ فقد 
توسعت هذه الدراسات في تأصيل الصراعات 
وقّدمت  اإلفريقية،  والنزاعات  واالنقسامات 
ص���ورًة للمجتمع���ات اإلفريقي���ة- منفصلًة 
عن الواقع- توح���ي بأنها مجتمعاٌت مزقتها 
الحروب واالقتتال البيني، والصراعات على 
الحدود والمياه والغ���ذاء وغيرها، متجاهلًة 
أّن س���بب هذا التمزق والص���راع هو الغرب 

 الباحث الغربي متأثرًا 
ّ

سيظل
بحضارته ونظرته الغربية 
»اآلخر« كما يسّمونه؛ لذا  لـ
فالدراسات الغربية لم ولن 

تعّبر عن إفريقيا واإلفريقّيين
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نفسه؛ بدءاً من الحمالت االستعمارية، ومنذ 
مؤتمر برلين15  نوفمبر 1884م– 26 فبراير 
1885م؛ والذي قّس���م إفريقي���ا بين الدول 
األوروبية، وجعلها جس���داً ممزقاً، وقّس���م 
القبيلة الواحدة ومناطقها ومراعيها بين عّدة 
دول، ولّغم الحدود بي���ن الدول بحيث يمكن 
إشعال فتيل الصراع بين أّي دولتَين متى أراد 
ذلك، تجاهلت الدراس���ات الغربية كلَّ ذلك؛ 
وركزت في آثار االس���تعمار الغربي على أنها 

هي صورة الوضع السياسي في القارة.
كم���ا مجّدت تلك الدراس���ات في النُُّظم 
اإلفريقي���ة الت���ي تتبع منهجي���ة الغرب في 
الحكم، عبر االلتزام الصوري بالديمقراطيات 

المزيفة وقيم الحكم الغربية.
ومن ناحية أخرى؛ كرس���ت الدراس���ات 
الغربي���ة مفه���وم التبعية للغ���رب، وقّدمت 
تصوراتها إلنقاذ إفريقيا من الجهل والمرض 
واالقتتال والصراعات؛ مبني���ًة على التبعية 
المطلقة للغرب المنقذ، وأبرزت صورًة مثالية 
لتعامل الغرب مع إفريقيا، وأخفت الجوانب 
المظلمة والعنصري���ة والطامعة في إفريقيا 

ومقّدراتها.
تعاملت الدراسات الغربية مع التجمعات 
اإلفريقية، س���واء التجمعات السياس���ية أو 
االجتماعية، بش���يٍء من الدونية، وقللت من 
قيمتها، وأبرزت التناقضات فيها دون دراستها 

دراس���ًة محايدة، ومن أب���رز ذلك: حركات 
التحرر واألح���زاب اإلفريقي���ة والجمعيات 
الناهضة، وكذلك األس���رة والقبيلة وأنساق 

الحياة االجتماعية وغيرها.
من الناحية االقتصادية؛ ركزت الدراسات 
الغربية على مفهوم التخلّف وإلصاقه بالقارة 
الثروات  اس���تغالل  لش���رعنة  اإلفريقي���ة؛ 
والخامات ومقدرات القارة المادية والبشرية 

ونهبها.
وفي الوقت نفس���ه؛ قللت من ش���أن أّي 
محاولٍة تنموية حقيقية في إفريقيا، وعملت 
على نسبتها للوجود الغربي، وبتر أّي عالقة 
تنموية حقيقية تنتمي لغيره، وقّدمت األفارقة 
على أنهم عالٌة على الغرب، وأنه هو سبب أّي 

تنميٍة أو تقّدٍم حقيقي في القارة.
ومن ناحي���ة أخرى؛ رك���زت التوصيات 
والنصائ���ح من ِقبَ���ل الباحثين ف���ي مراكز 
الدراسات الغربية على اتباع الخطط الغربية 
في النهوض االقتص���ادي، وعدم الركون أو 
االعتماد على الك���وادر أو الخطط المحلية، 
ومن ثّم اعتبار القارة تابعًة للغرب في المجال 
االقتص���ادي، وَدورها يقف عند تس���ليمها 
للغرب ثرواتها وإمكاناته���ا المادية، وتقديم 
األيدي العاملة، والغرب يتولى استغالل ذلك 

تنميًة للقارة!
النتيج���ة.. كانت حدوث أكبر س���رقات 
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اتسمت الدراسات الغربية 
بأحادية المعرفة، والنـزعة 

المركزية، والعنصرية 
الِعْرقية، والتحّيز 

األيديولوجي

ف���ي التاريخ، س���رقة أمم ودول وش���عوب، 
الوقت  وفي  اس���تغالل،  أس���وأ  واستغاللها 
نفسه غياب أّي تحّس���ن في الوضع المادي 
والتنموي، بل وقعت دول القارة في مزيٍد من 
الفقر والحاجة، والمستفيد الوحيد من هذه 
الثروات هو الغرب الذي تعيش ش���عوبه في 

رفاهيٍة بأموال دول إفريقيا ومقّدراتها.
لم تعبأ تلك الدراس���ات كثيراً بالثقافات 
اإلفريقية وال بالحضارة وال التراث اإلفريقي، 
بل جّل اهتمامها كان بالتراث الوثني المعتمد 
على فنون السحر والشعوذة، وتقديم كّل ذلك 

على أنه بقايا الحضارة والتراث اإلفريقي.
تجاهلت هذه الدراسات الواقع اإلفريقي 
فضاًل عن تقديم أّي ش���يٍء يُذك���ر للقارة، 
ب���ل كانت اليدَ الممهدة لالس���تعمار الغربي 
القارة،  والهيمنة على  التنصير  ولمشروعات 
وأهملت تلك الدراسات خص�وصية إفريقيا 
تعّبر  ولم  وتاريخه���ا،  وقيمتها وحضارته���ا 
للنهوض  عن طموح المجتمع���ات اإلفريقية 
والتحرر من التبعية، إال القليل منها، وبعضها 
تابٌع لمؤسس���اٍت ومنظماٍت دولية مثل الفاو 
واليونس���كو وغيرها؛ وإن كان���ت تابعًة في 

منهجيتها العلمية للنظرة الغربية أيضاً.
الباح���ث الغرب���ي مهما كان���ت حياديته 
ومهنيته س���يظّل بعيداً عن الواقع اإلفريقي، 
ويصعب عليه أن يش���عر بما يش���عر به أبناء 

هذا الواقع، ويفتقر إلى الحّس بالمس���ؤولية 
تجاه القارة فضاًل على أن يتبّنى مشروعات 
النهض���ة بها، وس���يظّل متأث���راً بحضارته 
ونظرته الغربية ل�»اآلخر« كما يس���ّمونه؛ لذا 
فالدراسات الغربية لم ولن تعّبر عن إفريقيا 

واإلفريقّيين.
لذا ص���ارت الحاج���ة ملّحًة إل���ى مراكز 
دراس���ات، يقوم عليها أبناء إفريقيا، وبتمويٍل 
إفريقي، وباحثي���ن أفارقة، ينقبون في التاريخ 
بدراس���اٍت  ويقومون  والتراث عن حضارتهم، 
ميدانية ومس���ٍح لألرض؛ الس���تخراج الكنوز 
والدراس���ات األصيلة التي تعّب���ر عن القارة 
وطموح أبنائه���ا، وتقّدم ص���ورًة حقيقية عن 
إفريقيا وأبنائها وتراثها وتاريخها وحضارتها ■
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االحتالل البرتغالي في إفريقيا.. وآثاره

د. اأحمد انداك ل�ح
اأ�صتاذ محا�ص�ر في ق�صم اإدارة التربية والتك�ين بكلية عل�م 

وتكن�ل�جيا/ جامعة �صيخ اأنتا دي�ب- دكار/ ال�صنغال

اال�ستعمار البرتغالي:
تُع���ّد البرتغ���ال أول دولٍة اس���تعمارية وصلت بعثاتها 
االستكشافية إلى ش���واطئ إفريقيا الغربية، فاتحًة بذلك 

صفحة االستعمار الحديث في إفريقيا. 
ويُذك���ر أّن البرتغال، بوصفهاً إقليماً من أقاليم ش���به 
الجزيرة األيبيري���ة، كانت قد وقعت ف���ي أيدي الفاتحين 
المس���لمين ع���ام 711م، وبعد اس���تردادها ألراضيها من 
مس���لمي األندلس )س���نة 1249م(، واس���تكمال وحدتها 
واستقاللها )س���نة 1411م(، دخلت في عصٍر جديد، يُعّد 
بالنس���بة إليها أعظم عصور المجد في كّل تاريخها، حيث 

ه�ذه المقالة اإلى اإب�راز الدوافع تهدف 

بالدول�ة  اأّدت  الت�ي  الحقيقي�ة 

البرتغالي�ة اإل�ى ارتي�اد ميداَن�ي ال�صتك�ص�اف 

وال�ص�تعمار، والأه�داف الت�ي �ص�عت م�ن اأج�ل 

تحقيقها، واأهّم المراحل التي مّر بها ال�ص�تعمار 

الأ�ص�اليب  وكذل�ك  اإفريقي�ا،  ف�ي  البرتغال�ي 

الم�ص�تخدمة خالل �صيطرته على بع�ص الجزر 

ال�اقعة في ال�ص�احل والأعماق.
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حّقق األمير هنري الملّقب: بالماّلح )1381-1460م(، وهو 
االبن الثالث لجون األول ملك البرتغال، الذي اعتلى عرش 
بالده في سنة 1385م، معجزًة كبرى في ميدان االستكشاف 
البحري، مصّيراً بذلك بالده الصغيرة المس���احة، القليلة 

السكان، أعظم إمبراطوريٍة قامت في الغرب األوروبي. 
وبع���د احتالل القوات البرتغالية لقلعة جزيرة س���بتة 
المغربية ذات الموقع االس���تراتيجي، بقيادة هنري الماّلح، 
الذي كان تحت تصّرفه أس���طوٌل يتكّون م���ن مائٍة واثنتَين 
���ي إلى مرتبة  وأربعي���ن قطعًة بحريًة جلّه���ا برتغالية، ُرقِّ
»األستاذ األعظم« لهيئة اليسوعّيين )الجزويت(، التي كانت 
تُعّد واحدًة من أنش���ط الجماعات المعادية للمسلمين في 
ش���به الجزيرة األيبيرية، وقد استغل منصبه ذاك لمصادرة 
ممتلكات الجماعة وإيراداتها الوفيرة لتنفيذ المش���روعات 
التي كان يحلم بها، ونتيجًة لذلك اإلنجاز أيضاً أُسندت إليه 

مسؤولية تصريف كّل الشؤون المتعلقة بإفريقيا.
دوافع اال�ستعمار البرتغالي في اإفريقيا:

يكمن سّر اختالف أساليب البرتغال االستعمارية عن 
غيره���ا من ال���دول؛ في أّن العامل الديني قد ش���ّكل أهّم 
الدوافع التي جعلت البرتغالّيين يشّنون حمالتهم العسكرية 

على إفريقيا.
ومع ذلك؛ ل���م يكن العامل الدينّي وحده هو ما دفعهم 
إلى ارتياد مجالَي االستكش���اف واالستعمار، فقد حّركهم 
الجش���ع والحصول على المكاس���ب المادية المتمثلة في 
األس���الب والغنائ���م، ولتلبية رغبة الطبق���ات البرجوازية 

الصاعدة في مختلف مدن البالد.
إّن الدافَعي���ن )الدين���ي، والم���ادي( كان���ا متالزَمين 
ومتواكَبي���ن، ال يفت���ّك أحدهما عن اآلخ���ر)))، وقد جنى 
البرتغاليون أرباحاً طائلة، كما وجدوا مصادر مالية جديدة، 
عن طريق تجارة التوابل المربح���ة، باإلضافة إلى تمّكنهم 
من االتصال بالقديس يوحنا ملك الحبشة، التي كان ملوكها 

))) انظر: احتالل البرتغالّيين مدينة �سبته المغربية- مقدماته 
الدعوة  كلية  مجلة  الطيبي،  اأم��ي��ن  د.  ونتائجه،  ودواف��ع��ه 

الإ�سالمية/ طرابل�ص،ع5/ �ص 988)م، �ص )469-)47).

يتابعون أخبار الحروب الصليبية ويطمحون في المساهمة 
به���ا، ولم يكتفوا بإظهار رغبتهم فق���ط، وإنما جرت بينهم 
وبي���ن ملوك أوروبا اتصاالٌت؛ كان الهدف منها إقامة حلٍف 

مسيحيٍّ من أجل مهاجمة المسلمين من الجنوب. 
وكانت هيالنة ملكة بالد الحبش���ة قد أوفدت مبعوثاً 
س���نة 1510م إلى مل���ك البرتغال عمانوي���ل، تعرض عليه 
اس���تعدادها لالتف���اق والعمل المش���ترك ض���ّد الوجود 
اإلسالمي في المنطقة، ومن ضمن ما ورد في رسالة ملكة 
الحبش���ة قولها: إنها: »ال تعمل على مهاجمة المس���لمين 
المتمركزين في السهول المحيطة بالحبشة فحسب- لكنها 
أيضاً تنوي مهاجمة مّكة، وهي في هذا بحاجٍة لمس���اعدة 
األس���طول البرتغالي الذي أحرز انتصارات حاس���مة على 

األساطيل اإلسالمية في المحيط الهندي«.
ويُذكر أّن البرتغال قد استجابت لطلب الحبشة الذي 
باركته الفاتيكان، حيث أصدر البابا عدة مراسيم يأذن فيها 
لمل���ك البرتغال بمهاجمة المس���لمين وإخضاعهم لحكمه، 
ومصادرة أراضيهم وممتلكاتهم، وإن أمكن استرقاقهم! ومن 
ثّم أرسلت بقواٍت عسكريٍة تحقيقاً للوعود المقطوعة، على 
رأس���ها أحد أبناء الرحالة الش���هير فاسكو دا غاما، لكنها 

ُمنيت بخسائر فادحٍة بعد مقتل قائدها))). 

))) انظر: تاريخ اإفريقيا الحديث والمعا�سر/ الك�سوف- ال�ستعمار- 
والإيمان  العلم  دار  هريدي،  ت�سن  علي  فرغلي  د.  ال�ستقالل، 

للن�سر والتوزيع/ الإ�سكندرية، ط)- 8)0)م، �ص )8-7).

نجح البرتغاليون في تكريس 
م البلدان التي 

ُ
تبعية ُنظ

استعمروها، بطرق مختلفة، 
أبرزها: فرض لغة المستعمر، 
وثقافته، ونمطه االقتصادي



10

قراءات
تاريخية

  ال�شنة الرابعة ع�شرة  -   العدد ) 37 (   -  يوليو  2018م   -  �شوال  1439هـ 

وحرص���ت البابوية على تذليل الصع���اب التي تواجه 
توّجهات البرتغال االس���تعمارية لضمان نجاحها، فبادرت 
بالتدخل لفّض النزاع بين الدولتَين االستعماريتَين البرتغال 
وإس���بانيا، بموجب معاهدة تورديس���الس ع���ام 1494م، 
حيث إنه »بعد ش���هَرين من تولية البابا إس���كندر السادس 
البابوي���ة قام بمن���ح فرديناند ملك إس���بانيا األمريكتَين، 
فطالب���ت البرتغال بمل���ك العالم الجديد باالس���تناد إلى 
مرس���وٍم صدر من كالكس���تس Calixtus عام )1479م(، 
يؤي���د فيها امتالكها جميع األراضي الواقعة على ش���اطئ 
المحيط األطلنطي. ورّدت إسبانيا على هذا بأّن المرسوم 
لم يكن يقصد غير األراضي الواقعة على الشاطئ الشرقي 
من ذلك المحيط. وكانت نيران الحرب وش���يكة االشتعال 
بين الدولتَين حين أصدر اإلسكندر مرسوَمين )في الثالث 
والرابع من ش���هر مايو سنة 1493م( يمنحان إسبانيا جميع 
األراضي المكتش���فة في غرب خطٍّ وهمّي، يمتد من أحد 
القطَبين إلى القطب الثاني، على بعد مائة فرس���ٍخ إسبانّي 
من جزائر أزوره والرأس األخضر، كما يمنح البرتغال جميع 
األراضي المكتشفة في شرقه، مشترطاً أاّل تكون األراضي 
ما يس���كنه المس���يحيون، وأن يبذل الفاتحون كّل ما أوتوا 
من جهٍد في أن ينش���روا الدين المس���يحي بين رعاياهم 

الجدد«))). 
ولقد وصف برتغاليٌّ معاصٌر اقتناص األفارقة بقوله: 
»كان رجالن���ا يهتفون: )القديس���ة ياج���و! القديس جورج! 
البرتغ���ال!(، فيهاجمونهم، فيقتلون أو يخطفون كّل َمن تقع 
عليه أيديهم. وقد تش���اهد هناك أمهاٍت يهربن بأطفالهن، 
وأزواجاً يفّرون بزوجاتهم، وكلٌّ منهم يبذل قصاراه للنجاة.. 
يقفز بعضهم في البحر، ويرى بعضهم أن يختبئ في أركان 
أخصاصه���م، وخّبأ البعض أطفالهم تحت الش���جيرات... 
حيث كان رجالنا يعثرون عليهم، والله الذي يمنح كّل إنساٍن 
ما يس���تحق من جزاء؛ وَهَب رجالنا آخ���ر األمر في اليوم 
النصر على أعدائهم، وتعويضاً لهم على ما بذلوه من عناء 

)))  ق�سة الح�سارة، وويل ديورانت، دار الجيل، بيروت، الجزء 
0)، �ص88.

في خدمته أخذوا مائة وخمس���ة وستين بين رجاٍل ونساء 
وأطفال، ولم يُحسب القتلى في هذا العدد«))).

ومن أقوى األدلة على أّن الدافع الديني لدى البرتغالّيين 
كان ل���ه تأثيٌر في توجهات البرتغال االس���تعمارية- وإن كان 
لهم اهتماماٌت ماديٌة كما أش���رنا سلفاً- ما ورد في خطاب 
رئيس الحكومة البرتغالية إذ ذاك »أنطونيو س���االزار«، في 
إطار التفافه على رغبة سكان مستعمراتها الجامحة للتحّرر 
خالل ستينيات القرن العشرين الميالدي، قال: »إّن البرتغال 
كانت س���ّباقة في ميدان كشف إفريقيا، وليس لدى البرتغال 
أية نية في التخلّي عن مس���ؤولياته.. وهي تدرك تماماً أنها 
رسالٌة مقّدسة، أمرها الله بالقيام بها لهداية الكافرين، سواء 
كان���وا في الهند أو في غابات الكونغو أو في هضاب أنغوال، 
ولن تتخلى عن هذه الرس���الة مهما فعل اآلخرون«)))، وأكد 
في معرض كالمه أّن الجيش االستعمارّي البرتغالي لم يدخل 

إفريقيا لدوافع خسيسة، وإنما لُمثٍل عليا دينية وحضارية.
هذا المعنى نفس���ه تحّدث عنه رئيس الوزراء السابق 
»مارس���يلو كايتانو« قائ���اًل: »االهتمام البرتغالي بس���كان 
المس���تعمرات األصلّيين كان واضحاً من���ذ البداية، ظهر 
ذلك في الرغبة الواضحة في تقديم رس���الة اإلنجيل لهم، 

إلخراجهم من ظالم الوثنية«))).
وهكذا يظهر لنا جلّياً أّن الدافع الديني كان الحاس���م 

في سياسات البرتغال تجاه التحرك نحو إفريقيا.
ويمكن إيجاز س���ّر توّجه البرتغال الستكشاف سواحل 

القارة اإلفريقية في عدة نقاط، أبرزها: 
- الرغبة في إقام���ة عالقات مع القديس يوحنا ملك 
بالد الحبشة- الذي ذكرناه سلفاً-، والتحالف معه من أجل 

محاربة المسلمين.

)))  ق�سة الح�سارة، ويل ديورانت، الجزء3)، �ص)5.

الهادي،  عبد  هنائي  محمد  البرتغالي،  ال�ستعمار  نهاية    (3(
�سل�سلة كتب �سيا�سية- جامعة الإ�سكندرية- 998)م، �ص35.

 Portuguese colonialism in Africa: the end of   (4(
 an era، Eduardo de Sousa Ferreira and Basil
http://unesdoc.unesco. الرابط:   على   .Davidson
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- التع���ّرف على أحوال المس���لمين وح���دود نفوذهم 
الحقيقي، ونهاية أراضيهم في إفريقيا، والس���عي من أجل 

احتاللها.
- محاولة معرفة إمكانية الوصول إلى آسيا عن طريق 

الدوران البحري حول إفريقيا.
بع���د تعيين األمي���ر هنري الماّلح على س���بتة- أحد 
المحطات النهائية لعب���ور ذهب الصحراء الكبرى والرقيق 
اإلفريقي- في عام 1415م؛ رأى بأّم عينيه ما كانت القوافل 
التجاري���ة، التي كانت تصل في بعض األحيان إلى أكثر من 
ألف جمل، تحمل الذهب والعاج والنحاس والملح، وغيرها 
م���ن المنتجات التي كان التج���ار يبادلونها ببضائع الغرب 
األوروبي. كما سمع من أفواه التجار الشمالّيين، الذين كانوا 
يرتادون أس���واق إفريقيا الواقعة جنوب الصحراء قصصاً 
ع���ن بالٍد مس���يحية، يحكمها رجل ديٍن يُس���ّمى ب� »القّس 
يوحنا«، ال���ذي كان يرغب في االتصال به، حتى يعقد معه 
حلفاً لمهاجمة بالد المسلمين وإخضاعها، ومن ثّم تنصير 
الش���عوب التي وصفوها بالوثنية، ثم االستيالء على مناجم 
الذهب ومنابع الثروة الموجودة في بالد السودان الغربي))). 
وقد أدخ���ل البرتغاليون تحس���يناٍت ف���ي تقنية بناء 
السفن، فتوّصلوا إلى اختراع المراكب الشراعية المسّماة ب� 
الكرافي���ال-Caravelle، وهي قوارب خفيفة، وقادرة على 
الس���ير عكس الرياح، ال تتجاوز زنة الواحدة منها ال� 200 
طن، أضف إلى ذل���ك أنهم قد أجروا بعض التعديالت في 
البوصلة القديمة، مع اس���تخدامها في المالحة البحرية، 
األمر الذي ساهم بنس���بٍة كبيرٍة في ازدياد وتيرة األعمال 

االستكشافية))).
مراحل اال�ستعمار البرتغالي في اإفريقيا:

بدايًة نذكر أّن س���بَْق البرتغال لغيرها من القوى الغربية 
إلى استعمار إفريقيا له ما يبّرره من أسباٍب استراتيجية، منها: 
- أنها قد اس���تكملت وحدتها واستقاللها في بدايات 

القرن 15 الميالدي.

)))  انظر: زاهر ريا�ص: نف�سه، �ص )9)-0)).

)))  انظر: د. فرغلي علي ت�سن هريدي: مرجع �سابق، �ص47.

- كون سواحلها قريبًة إلى القارة اإلفريقية، وهو عامٌل 
جغرافي مهّم، س���اعدها على الوص���ول إلى بعض الجزر 

وأشباه الجزر في زمٍن قياسي.
ويمكن تقسيم مراحل االستعمار البرتغالي في إفريقيا 

إلى مرحلتَين اثنتَين: 
- أوالهم���ا: تغّطي النص���ف الثاني م���ن القرن 15 
المي���الدي، وكاّل م���ن القرنَين 16 و17. وقد س���اَد هذه 
المرحلة اس���تغالٌل ديموغرافي ونزيٌف بشرٌي رهيب، سّبب 

للقارة اإلفريقية الضعف والضمور.
- ثانيتهم���ا: تب���دأ من الربع األخي���ر للقرن 19، إلى 
منتصف السبعينيات من القرن العشرين الميالدي، سادها 
طابُع النهب واالس���تعمار االس���تغاللي والتزييف المتعّمد 

للثقافة والهوية))).
ف���ي المرحلة االس���تعمارية المبّكرة؛ وص���ل قباطنٌة 
برتغاليون إلى جزيرة مادي���را–Madeiras عام 1419م، 
بإمرة األمير هنري المالح، فأصبحت مس���تعمرًة بعد ذلك 
بس���نٍة واحدة. وبعد اس���تعمار جزر ماديرا )سنة 1420م( 
واألزور-Azores )س���نة 1427م(؛ واصل المستكش���فون 
البرتغاليون كش���وفهم باتجاه ش���واطئ إفريقي���ا الغربية، 
فاستولوا على جزيرة أركين الواقعة قبالة سواحل موريتانيا، 
حيث أنش���ؤوا أول محطٍة تجارية، ول���م يتوقفوا عند ذلك 
الحّد، ب���ل توغلوا بقيادة البّحار »نونو ترس���تاو« للحصول 
على المزيد من االستكش���افات، فلقي مصرعه حين حاول 
النزول في أرخبيل بيجاغوس الواقعة قبالة س���واحل غينيا 
بيس���او دون موافقة األهالي. لكنهم لم يتراجعوا بس���بب 
تلك االنتكاس���ة، بل استخدموا ش���ّتى الوسائل واألساليب 
حتى س���يطروا على مناطق واسعة متاخمة لسواحل غينيا 
بيس���او)))، وفي الفترة نفس���ها بس���طت قواتهم البحرية 

تقليدي  ال�ستعمار  اأ�سكال  �سليمان:  �سيد  ح�سن  )3) انظر: 
وحديث )موؤتمر ال�ستعمار والفراغ )، من�سورات جامعة قار 

يون�ص/ بنغازي، ط)- 995)م، �ص63).

غرب  في  الم�سلمون  واآخر:  باري  علي  فا�سل  محمد  )4) انظر: 
اإفريقيا- تاريخ وح�سارة، دار الكتب العلمية/ بيروت، ط)- 

007)م، �ص)6).
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س���يطرتها على جزٍر اس���تراتيجية، حّولوه���ا إلى مراكز 
 Cape Blannice–تجارية، من أبرزه���ا: الرأس األبيض

.Cape Verde –1441م، والرأس األخضر
وأكبر َمن برز من قواد الجيش االستعماري البرتغالي- 
في مجال المالحة واالستكش���اف- فاسكو دا جاما، الذي 
تمّك���ن من الوص���ول إلى الهند عن طري���ق الطواف حول 
 Cap de- سواحل األطلسي، مروراً برأس الرجاء الصالح

bon espernce، فالمحيط الهندي. 
وإلى جان���ب الدوافع االقتصادية، الت���ي هي العامل 
األس���اس في جهود األمير هنري الماّلح، كان لدى هنري 
الماّلح إيم���اٌن راس���ٌخ أّن بإمكان بّحارت���ه الطواف حول 
إفريقيا للوصول إلى الهند عن طريق السواحل األطلسية، 
ومن ثّم الحصول على أرباٍح طائلة تماثل تلك التي يتحّصل 
عليها تجار جنوة وفلنسيا وعموم إيطاليا نتيجة احتكارهم 

للمنافذ التجارية مع الشرق. 
وقد واصلوا االستكشاف تدريجّياً على طول الساحل 
الغرب���ي إلفريقيا، بع���د إثبات »بارتولومي دي���از« أنه من 
الممك���ن اإلبحار ح���ول إفريقيا عبر طري���ق رأس الرجاء 
الصال���ح ف���ي 1488م. وخالل ع���دة ق���رون، امتدت من 
أواخر ق15 حتى منتص���ف ق19 الميالدّيين، ظلّت القوى 
االس���تعمارية الغربية عاّمة، والبرتغالية خاّصة، تتراوح في 
مراكزها الموجودة بالش���ريط الساحلي، دون أن تقدر على 
التوغل في الدواخل، ويعود السبب في ذلك إلى أّن األهالي 
كان���وا مناوئين ألية عمليات نزول مباش���رة، زد على ذلك 
صعوب���ة العوامل الطبيعية، وهذه المرحلة من االس���تعمار 

الغربي تُسّمى ب�»مرحلة المراكز الساحلية«. 
وخالل هذه المرحلة )مرحلة المراكز الس���احلية( كان 
البرتغاليون يمارس���ون تجارة الرقيق بش���كٍل مكّثف، وعلى 
م���دى القرون األربعة التالية حملت الس���فن البرتغالية ما 
يُق���ّدر ب� 5.8 ماليين إفريقي للعبودية، ذهب معظمهم إلى 
البرازيل- المستعمرة البرتغالية حتى عام 1822م-، وحّققت 
هذه التجارة للبرتغال أرباحاً خيالية، وأصبحت هذه السلعة 
هي األساس الذي بنت عليه البرتغال اقتصادها ورخاءها، 
ولذلك قيل- بس���بب اشتهار ميناء لش���بونة في البرتغال 

برواج تجارة الرقيق- بأّن »لش���بونة ق���د بُنيت على عظام 
الرقيق األسود ودمائه«))).

الم�ستعمرات البرتغالية في اإفريقيا: 
إّن الج���زر والمحطات التي اس���تعمرتها البرتغال في 
السواحل اإلفريقية، واتخذت منها قواعد بحرية أو مراكز 

تجارية، هي: 
:Cabo verde اأوًل: جزر الراأ�س الأخ�ضر

وهي أرخبيل تتكون من حوالي خمس عش���رة جزيرة، 
بعضها جبلية بركانية وعرة، واألخرى سهلية منبسطة، ولم 
تكن مأهولًة قبل اكتشاف البرتغالّيين لها في سنة 1460م.

كان���ت مركزاً كبي���راً لتجارة الرقي���ق، وتبعد 570 كم 
قبالة س���واحل السنغال، ويبلغ عدد س���كانها على حسب 
إحصائي���ات س���نة 2010م )516.733( نس���مة، ثلثاهم 
من الخالس���ين )خليط إفريقي برتغال���ي( يتكلمون لهجة 
الكري���ول-CREOLE. والبرتغالية هي اللغة الرس���مية 
للبالد، م���ا جعلتها عضواً في مجموع���ة الدول المتحدثة 

 .)CPLP( بالبرتغالية
:Guinea Bissau ثانياً: غينيا بي�ضاو

تحّدها السنغال من جهة الش���مال، وجمهورية غينيا 
من الش���رق والجنوب، فالمحيط األطلس���ي غرباً، ومعظم 
أراضيها مس���تنقعات وجزر، بما فيها أرخبيل بيجاغوس-

Bijagos. أهّم مدنها: بيس���او–Bissau العاصمة، التي 
أُنش���ئت عام 1687م بواس���طة البرتغالّيي���ن لتكون ميناًء 
ُمحّصن���اً ومرك���زاً تجارّي���اً، ثم أصبح���ت عاصمة غينيا 
البرتغالية عام 1942م، فبعد إعالن الميليشيات الستقالل 
البالد عام 1973م، إثر دع���وة األمم المتحدة إلى ضرورة 
منح كّل المستعمرات حريتها، واالعتراف بها فوراً، أُعلنت 
مادينا دو ب���و )Madina do Boe( عاصم���ًة للمنطقة 
المس���تقلة، في الوقت الذي ظلّت بيساو عاصمًة للمناطق 
الواقعة تحت السيطرة البرتغالية فيما كانت تُدعى ب�»غينيا 
البرتغالي���ة«، وعندما اعترفت البرتغال باس���تقالل غينيا، 

)))  الرق الحديث في اإفريقيا البرتغالية، د. را�سد البراوي، دار 
النه�سة العربية، �ص6)).



مة متخ�ش�شة في �ش�ؤون القارة الإفريقية 13ثقافية ف�شلية محكَّ

وقامت بس���حب قواتها ع���ام 1974م، اندمجت المنطقتان 
)غينيا البرتغالية، والمناطق المس���تقلة(، فأصبحت بيساو 
عاصمًة للدول���ة الموّحدة. وتُعّد غينيا بيس���او من الدول 

 .)CPLP( الناطقة بالبرتغالية

http://courses.wcupa.edu/jones/ :المصدر
his312/lectures/portugal.htm

تعريب: قراءات إفريقية.
 :Angola ثالثاً: اأنغول

 Republica de واسمها الرس���مي: جمهورية أنغوال
Angola، نالت اس���تقاللها من البرتغال في 1975م، تقع 
في الجنوب الوس���ط من القارة اإلفريقية، تحّدها ناميبيا 
جنوباً، وجمهورية الكونغو شماالً، وزامبيا شرقاً، والمحيط 

األطلسي غرباً. 
وصل البرتغاليون إلى سواحل أنغوال في سنة 1455م، 
لكنهم لم يؤّسس���وا فيه���ا مركزهم التج���اري إال في عام 
1464م، وذلك بالقرب من لواندا-Luanda، وذلك بقيادة 
باولو دياز-Paolo Diaz، الذي ُعّين فيما بعد أميراً على 
أنج���وال، مقابل أن يعمل في تكوين جيٍش قوامه 400 رجل، 
لحماية األراضي التي كانوا يتوّقعون السيطرة عليها، ومن 

ثّم نقل 100 أسرٍة برتغالية لالستيطان فيها. 
ول���م تكن س���واحل أنغ���وال بدعاً من المس���تعمرات 
البرتغالي���ة األخرى ف���ي القارة اإلفريقية، حيث نش���طت 
التجارة بالرقيق بشكٍل رهيب؛ وقد استحقت أنغوال بجدارٍة 

لقب »ملكة الرقيق« أو »األّم الس���وداء«، لكثرة ما ُصّدر من 
الرقيق انطالقاً من شواطئها ومراكزها التجارية. 

وبعد إح���كام قبضتهم عل���ى لواندا ثّبت���وا أقدامهم 
في المناط���ق المتاخمة لها، قبل التوج���ه إلى بنجويال –

Benguela الغني���ة بالث���روات المعدني���ة، وبالرغم من 
االس���تغالل الواس���ع لثروات أنغوال والتنقيب عن معادنها، 
والتوّسع في المتاجرة البغيضة بالبشر، فإنه لم يكن هنالك 
أّي نوٍع من أنواع التنمية أو التعمير، زد على ذلك أنهم بثوا 
الفوضى والروح العدائي���ة والُفرقة بين قبائل البالد، حتى 

غدت تتحارب فيما بينها. 
واللغة الرس���مية في أنغوال هي البرتغالية، وهي مثل 
المس���تعمرات البرتغالية الس���ابقة دولٌة عضو في منظمة 

.)CPLP( الدول الناطقة بالبرتغالية
وقد انشغل األنغوليون بالحروب الَقَبلية التي أججتها 
الق���وات االس���تعمارية، تلتها ح���رب التحري���ر من أجل 
االستقالل، فحرٌب أهلية دامت لحوالي 30 سنة؛ أتت على 

األخضر واليابس.
ويُذك���ر أّن االحتجاجات في أنغوال ق���د اندلعت في 
فبراي���ر 1961م، فكانت بمثابة الجذوة التي أش���علت نار 
حرب التحرير، وبداية النهاية لإلمبراطورية البرتغالية في 
إفريقيا، وقد خاضت حركاٌت ثورية مختلفة معارك شرسة 
ضّد القوات االس���تعمارية البرتغالية، تكلّلت بقبول األخيرة 

للتفاوض ومنح المستعمرة استقاللها.

أوفدت هيالنة ملكة الحبشة 
مبعوثًا سنة 1510م إلى 
ملك البرتغال عمانويل، 
تعرض عليه استعدادها 

لالتفاق والعمل المشترك ضّد 
الوجود اإلسالمي في المنطقة
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:Mocambique رابعاً: موزمبيق
تُدعى رس���مّياً جمهوري���ة الموزامبيق، تقع في جنوب 
ش���رق إفريقيا، يحّدها المحيط الهندي ش���رقاً، وتنزانيا 
ش���ماالً، وماالوي وزامبيا من الش���مال الغربي، وزيمبابوي 

غرباً، وسوازيالند وجنوب إفريقيا من الجنوب الغربي. 
عاصمتها مابوتو-Maputo، استعمرتها البرتغال في 
بداية القرن 16، وظلّت لمدة ثالثة قرون ونصف القرن تقبع 
تح���ت الهيمنة البرتغالية. وتُعّد عضواً في البلدان الناطقة 
بالبرتغالي���ة )CPLP(؛ لكون نس���بة كبيرة من الس���كان 

يتحدثون بها. 
 Sao Tome e وبرن�ضي���ب  �ضاوتوم���ي  خام�ض���اً: 

 :Principe
تقع في خليج غينيا عند خط االستواء، غربي جمهورية 
 Sao -الغابون، تتكون من جزيرتَين؛ إحداهما: ساو توميه
Tome التي تُعّد أكبر الجزيرتَين، وتحتضن عاصمة الدولة 
التي تحمل االس���م نفس���ه.. والجزيرة األخرى: برنسيب-

Principe، اكتش���فها البرتغاليون في حدود سنة 1471م، 
وكانت الجزيرتان حين ذلك غير مأهولتَين بالسكان.

واليوم يبلغ عدد س���كانها- بحس���ب إحصائيات سنة 
2008م- 206.000 نس���مة، ُجلّهم من المستكيوز )خليط 

إفريقي برتغالي(. والبرتغالية هي اللغة الرسمية.
نالت اس���تقاللها م���ن البرتغال ع���ام 1975م، حين 
قّررت الس���لطات البرتغالية الجديدة- بعد سقوط النظام 
الدكتاتوري- منح مس���تعمرات البالد في إفريقيا حريتها، 
بما فيها »س���اوتومي وبرنس���يب«، وعندئذ تسلّمت حركة 

تحرير ساوتومي وبرنسيب )MLSTP( الحكم. 
المجتمعات  في  البرتغالي  اال�ستعمار  اأث��ر 

االإفريقية:
تفكك الدول والممالك:

كان من نتائج االس���تعمار البرتغالي إلفريقيا سقوط 
ع���دٍد من ال���دول واإلمبراطوريات، يق���ول الدكتور موالنا 
كارينغا، الباح���ث والمفكر األمريكي اإلفريقي المتخّصص 
في دراسات المجتمعات اإلفريقية في الشتات، في مؤتمر 

في لندن: »يجب أال نقلّ���ل من قيمة المجتمعات اإلفريقية 
عندما وص���ل البرتغاليون، ونجعلها مج���رد قرى«، »نحن 
نتحدث عن تدمير إمبراطوريات ودول، حتى لو كّنا نتحدث 
فق���ط عن غرب إفريقيا، كانت داهوم���ي دولة؛ كانت بنين 
دولة؛ وكانت أشانتي دولة. لذلك من المهم أال نرى إفريقيا 
في ذلك الوقت كمجرد مجموعٍة من القرى المتخلّفة، وهذا 
جزءٌ من االدعاءات األوروبية ح���ول التفّوق غير الحقيقي 

ألوروبا«.
»عندما جاء األوروبيون ألول مّرٍة إلى إفريقيا اُضطروا 
لدف���ع الضرائب والجزي���ة، وأقاموا على الس���احل. وفي 
داهومي بن���وا منازلهم من الطين ولي���س الحجارة كداللة 
على عدم االستقرار أو اإلقامة، كما قاموا بتبادل السفراء، 
ليس فقط مع س���ونغاي، ولكن أيضاً م���ع أنغوال والكونغو، 
ودوٍل أخرى، وكانت العالقة في البداية تقوم على االحترام 
المتب���ادل الضروري للعالقات السياس���ة... لكن في نهاية 
المط���اف بدأت إفريقيا، وهي مرك���ٌز قديٌم للحضارة، في 
التقلّص والضعف، وبدأت الرأسمالية الغربية في االرتفاع، 
وأصبح هناك تحّوٌل في ميزان القوى، وبدأ األوروبيون في 
تقوية أنفسهم على الساحل، ومع تحّول ميزان القوى بدؤوا 
في التوغل إل���ى داخل القارة«)))، عل���ى نحو ما قامت به 
البرتغال في الفترة الممتدة ما بين )1602-1605م(، حيث 
اس���تطاع البرتغاليون اختراق األراضي الداخلية ألنجوال، 
والقض���اء على مملكة ندونجو وإعدام ملكها، ومن ثّم زيادة 

استغاللهم لتجارة الرقيق))).
لقد كان لالس���تعمار َدوٌر رئيٌس في سقوط الممالك 
والدول واإلفريقية، ومن ث���ّم تفتيت القارة، ودخول أبنائها 
في صراعاٍت لعدم وجود أنظمٍة حاكمة تجمع القبائل تحت 
ظّل حكمها، لذلك فإّن ج���ذور التخلّف وغياب الدولة في 
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-(876 اأنغول  في  التحرر  وحركة  البرتغالي  ال�ستعمار    (((
975)م، جامعة الجياللي بو نعامة خمي�ص مليانة، �ص9).
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إفريقيا تعود في أجزاء كثيرٍة منها إلى العصر االستعماري.
تجارة الرقيق:

بدأت تج���ارة الرقيق في ع���ام 1441م، عندما أبحر 
»نونو ترس���تاو« إلى رأس بالنكو وعاد إل���ى موطنه ومعه 
بعض الزنوج األشداء، الذين سرعان ما ُعّمدوا واستُعبدوا، 
وشّغلهم األمراء اإلقطاعيون في المزارع البرتغالية، وكانت 
أول نتيج���ٍة مهّمة لجهود هنري الم���الح هي افتتاح تجارة 
الرقيق، وأبحرت س���فنه لتستكش���ف وتنّصر األهلين في 

الظاهر، ولتحصل على الذهب والعاج والعبيد في الواقع.
وع���اد القبطان الن���زاروت ع���ام 1444م ومعه مائٌة 
وخمسٌة وس���تون زنجّياً، وقد ش���رعوا في فالحة أراضي 

فرقة يسوع المسيح الرهبانية العسكرية. 
وبحلول عام 1488م؛ كان البرتغاليون يكس���بون الكثير 
من المال م���ن تجارة الرقيق، وكان بإم���كان الملك جواو، 
والفخر يمأل عيني���ه، أن يُخبر البابا إنوس���نت الثامن أّن 
»أرب���اح تجارة الرقيق تس���اعد في تموي���ل الحروب ضّد 
اإلس���الم في ش���مال إفريقيا، وبحلول ع���ام 1506م كان 
الملك البرتغالي يكس���ب الماليين من تج���ارة الرقيق من 
خالل الضرائب والرس���وم المفروضة. وفي عام 1531م، 
بموجب مرس���وٍم ملكي، تّم إعطاء المستوطنين البرتغالّيين 
في األمريكتَين- التي كانت تُسّمى آنذاك: العالم الجديد- 
قروضاً بش���روٍط ميسرٍة لش���راء العبيد؛ للعمل في مزارع 

قصب السكر الخاّصة بهم«))).
ظ���ّل التجار البرتغاليون يهيمن���ون على تجارة الرقيق 
عبر المحيط األطلسي، ويعملون انطالقاً من قواعدهم في 
منطقة الكونغو-أنغوال على طول الساحل الغربي إلفريقيا.

»وعلى م���دى القرون األربعة التالية، حملت الس���فن 
البرتغالي���ة ما يُقّدر ب� 5.8 ماليين إفريقي للعبودية، ذهب 
معظمه���م إلى البرازيل- المس���تعمرة البرتغالية حتى عام 
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1822م«)))، حّققت هذه التج���ارة للبرتغال أرباحاً خيالية, 
وأصبح���ت هذه الس���لعة هي األس���اس ال���ذي بنت عليه 
البرتغال اقتصادها ورخاءها، ولذلك قيل بس���بب اشتهار 
ميناء لشبونة في البرتغال برواج تجارة الرقيق: إّن »لشبونة 

قد بُنيت على عظام الرقيق األسود ودمائه«.
»لكن نتيجًة لتدخل إنجلترا، واشتداد الدعوة في العالم 
إل���ى إلغاء الّرق، أصدرت البرتغال مرس���وماً بإلغاء تجارة 
الرقيق عام 1836م باالتفاق مع الحكومة البريطانية، وفي 
عام 1842م وّقعت الدولت���ان اتفاقيًة أعلنت فيها البرتغال 
أّن تجارة الرقيق تُعتبر قرصنة، وفي س���نة 1849م أصبح 
مرس���وم اإللغاء قانوناً، وأخيراً في أبريل من عام 1858م 

تقّرر إلغاء جميع أشكال الرق خالل عشرين عاماً«))).
إال أّن تجارة الرقيق على مدار القرون األربعة الماضية 
كانت لها نتائج كارثية على المس���تعمرات البرتغالية، فقد 
تّم إفراغ المس���تعمرات من ش���بابها، مما أدى إلى الفقر 
في األي���دي العاملة واإلنتاج، وانهارت العديد من اإلمارات 

اإلفريقية. 
أش���ارت تقارير مؤتم���رات منظمة اليونس���كو التي 
انعق���دت في بورتو بران���س )هايتي( س���نة 1975م، وفي 
نانت- Nantes )فرنس���ا( سنة 1985م، إلى أّن ما فقدته 
إفريقيا خالل أربعة قرون من تجارة العبيد، بش���كٍل مباشٍر 
أو غير مباش���ر، يقارب 210 ماليين نس���مة، معظمهم من 
الش���باب، مما حرم القارة من األيدي العاملة النش���يطة، 
وعّمق تخلّفها االقتصادي، فضاًل عّما مّس بعض مناطقها 
من خلخلٍة س���كانية، وبخاّصة تلك الت���ي تعّرضت بدرجٍة 
أكبر لالستنزاف)))، وقد انتهك االسترقاُق الحرمات، ودّمر 

 Portugal confronts its slave trade past, PAUL (((
.AMES

https://www.politico.eu/article/ ال���راب���ط:  ع��ل��ى 
portugal-slave-trade-confronts-its-past

)3)  الرق الحديث في اإفريقيا البرتغالية، د. را�سد البراوي، دار 
النه�سة العربية، �ص6)).

اأمريكية  الجديد: مقاربات  العالم  اإلى  اإفريقيا  اأعماق  )4)  من 
http:// ال��راب��ط:   على  ه���ان،  �ستيفان  ال��ع��ب��ودي��ة،  لتاريخ 

ribatalkoutoub.com/?p=294
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المقّدسات، وأفس���د أخالق حكام إفريقيا وأهاليها، وشّوه 
الحياة االجتماعية، وأغرق الكثير من األفارقة في غيابات 
الظلمات والجهل، ول���م تفق منها إفريقيا تماماً حتى اآلن، 
وعندما تّم تحرير العبيد تُركوا بال تجارب ودون تعليٍم بعد 
ق���روٍن من العبودية؛ في جوٍّ من الق���ذارة والجوع والتبعية 

والخوف.
كما كان م���ن أبرز اآلثار االجتماعي���ة لتجارة الرقيق 
تفكيك الكيانات اإلفريقية، حيث »أخذ البرتغاليون يزّودون 
الجالبة األفارق���ة )صائ���دي العبيد( بالبن���ادق النارية، 
ودّربتهم عليها ليتمكنوا من اقتناص أكبر عدٍد من الرقيق، 
ومع التوس���ع في الطلب ُفرض على زعماء القبائل إتاوات 
م���ن رؤوس الرقيق؛ مما اضطرهم لإلغ���ارة على القبائل 
راع���ات القبلية داخل  المجاورة«)))؛ مما أش���عل فتيل الصِّ

المنطقة الواحدة.
والناظر إل���ى الخريطة اإلثنية ف���ي إفريقيا يالحظ 
التعّدد القبل���ي الكبير، فيوجد في الدولة الواحدة ما يزيد 
عن مائة أو مائتي قبيلة تتكلم لهجات مختلفة، ولها عادات 
وتقاليد متباعدة، فال ش���ّك بأّن تج���ارة الرقيق أضعفت 
النسيج االجتماعي في إفريقيا، وأّدت إلى هجراٍت واسعة 
م���ن أجل الهروب من االس���ترقاق وحماية النفس, ومن ثّم 

التقوقع على الذات.
خرة: نظام ال�ضُّ

بعد إلغ���اء نظام ال���ّرق بضغوٍط بريطاني���ة؛ طّبقت 
خرة« في مس���تعمراتها، أو ما يُسّمى:  البرتغال نظام »السُّ
»العم���ل اإللزامي«، وهو صورةٌ أخرى من صور الّرق ال تقّل 
عنه س���وءاً، ففي عام 1899م صدر تشريٌع ينّص على: أّن 
»جميع المواطنين في األقاليم البرتغالية، فيما وراء البحار، 
يخضع���ون لاللتزام األخالقي والقانوني بمحاولة الحصول 
عن طريق العمل على وس���ائل العيش، ولهم الحرية الكاملة 
في اختيار طريقة تنفيذ هذا االلتزام، فإذا لم يفعلوا فعلى 
السلطة أن تنفذه بالقوة«، وهكذا كان هذا التشريع األساس 

مكتبة  مو�سى،  ع��زب  عايدة  اإفريقيا،  في  العبيد  تجارة    (((
ال�سروق الدولية، �ص70.

���خرة، والذي ال يختلف من ناحية  الذي بُني عليه نظام السُّ
الواقع ع���ن الّرق)))، وبموجب هذا النظ���ام »كان األفارقة 
يُش���حنون للعمل في مزارع الكاكاو في ساوتومي وغيرها؛ 

بعد إجبارهم على توقيع عقود عمل صورية«))).
خرة ما يأتي: وقد تضّمن نظام السُّ

1- عدم أداء األجر عن األعمال التي يعود نفعها على 
اإلفريقّيين مباش���رة، وهذا مبدأٌ عجيٌب! إذ من المفترض 
أّن هذه األعمال من صميم واجبات الحكومة، وهي تحصل 

على األموال الالزمة لها عن طريق الضرائب.
2- يُرس���ل األف���راد الذين ال تميل إليهم الس���لطات 
المحلية - لس���بٍب أو آخر - إلى ساوتومي وبرنسيب للعمل 
في مزارع قصب الس���كر، في ظروٍف ثبت أنها أشّد قسوًة 

من ظروف الّرق.
3- ال يحص���ل العامل على أجٍر عادل، حيث ال يُعطى 
من األجر إال ما يسّد به رمقه، والغذاء الذي يُقّدم من أحّط 

األنواع، والمأوى ال يختلف عن حظائر الحيوان.
4- المفت���رض أن يتعاقد اإلفريقي ف���ي حريٍة تاّمة، 
لكن الذي يحدث أن يتقّدم صاحب العمل بطلٍب للسلطات 
يتضّم���ن عدد األيدي العاملة الالزم���ة، فتقوم بجمع أكبر 

عدٍد من العمال.
5- كان مال���ك العبيد حريصاً على أن يظّل العبد حّياً 
أط���ول مّدٍة ممكنة بس���بب ارتفاع ثمنه، أّم���ا في ظّل هذا 
النظ���ام فلم يعد صاحب العمل يهتم به���ذه الناحية؛ إذ ما 
عليه إذا نقص العدد إال أن يقّدم طلباً للحصول على عمال 

آخرين.
6- لم يتّم إعفاء األطف���ال والصغار من هذا النظام، 
بل كان يتّم اس���تعمالهم على نطاٍق واسع، وخارج مناطقهم 

بعيداً عن أهلهم.
ولم يقتصر األمر على ذلك؛ بل زّودت المستعمراُت 

)))  الرق الحديث في اإفريقيا البرتغالية، د. را�سد البراوي، دار 
النه�سة العربية، �ص )50- 64).

العالمية  الحرب  وحتى  ع�سر  التا�سع  القرن  من  اإفريقيا    (3(
الثانية، د. محمد عبد القادر محمد، مجموعة النيل العربية، 

�ص79.
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البرتغالي���ة األقاليَم المجاورة بالعم���ال، كما يتضح من 
الجدول اآلتي:

جدول يوضح عدد المشتغلين ب� )األلف( من أهل أنجوال 
وموزمبيق في بالٍد أخرى.

العدد�سنة الإح�ساءالبلد

).5))956)رودي�سيا الجنوبية

).9569)رودي�سيا ال�سمالية

9567.7)نيا�سالند

95799.3)اتحاد جنوب اإفريقيا

6.))957)تنجانيقا

54)المجموع الكلي

المصدر: الرق الحديث في إفريقيا البرتغالية، د. راشد 
البراوي، دار النهضة العربية، ص )64-50(.

وقد ش���هدت موزمبيق انتفاض���ات عديدة في الفترة 
الممتدة من سنة 1892م إلى غاية 1896م؛ للتنديد بتطبيق 
خرة(  البرتغال لسياس���ة فرض العمل اإلجباري )نظام السُّ

بقصد تزويد الشركات االحتكارية باليد العاملة))).
تذويب الهوية الإفريقية:

سعت البرتغال إلى تذويب الهوية اإلفريقية عن طريق 
دمج األفارقة في الش���عب البرتغالي، من خالل سياس���ة 
»اإلدماج الش���امل«، والت���ي اعتمدها الرئي���س البرتغالي 
ساالزار أنطونيو، واس��تخدمت في هذا الس��بيل العديد من 

الوسائل، أبرزها:
- تعمي��م القانون البرتغالي على المس��تعمرات: القانون 
المعت���رف به في أنجوال وموزمبي���ق كان هو القانون العام 
البرتغال���ي، أّي القان���ون المدني والجنائي الس���ائد في 
البرتغال، على الرغم من ت���وراث األفارقة تقاليد قضائية 
خاّصة بهم، لذل���ك كانت هناك صعوبٌة في تطبيق القانون 
البرتغالي، وللتحايل على ذلك حاولت الس���لطات التوفيق 

بين التقاليد القضائية اإلفريقية والقانون البرتغالي. 

في  القومي  ال��وع��ي  لنمو  والخارجية  الداخلية  العوامل    (((
بكاي،  من�سف  د.  اأ.  اإفريقيا،  في  البرتغالية  الم�ستعمرات 

�سبكة �سياء للموؤتمرات والدرا�سات.

مَ��ن يحاف��ظ عل��ى هويت��ه  الس��جن ض��دّ كّل   -
الوطني��ة: فقد فرضت رقابًة صارمًة على الس���كان 
اإلفريقّيين، وتّم التجسس عليهم ومراقبتهم، وسجن 
كّل َمن كان يُش���تبه أّن له نزعًة وطنية، كما فرضت 
رقابًة مش���ّددًة على المطبوعات، ومنعت أّي مظاهر 

لالحتجاج.
- البعث��ات التنصيري��ة: كان���ت إح���دى األدوات 
الرئيس���ة في تذويب الهوية الوطنية في المستعمرات 
اإلفريقي���ة، وإح���دى األدوات ف���ي تحقيق سياس���ة 
االس���تعمار، تنّص المادة 140 من الدستور البرتغالي 
لع���ام 1951م على: »إّن بعثات التبش���ير الكاثوليكية 
البرتغالية فيما وراء البحار، والمؤسس���ات التي تقوم 
بإعداد األشخاص الالزمين ألداء هذه الخدمة، سوف 
تحميها الدولة وتعاونه���ا بوصفها منظمات للتثقيف، 

وتقديم المساعدة، وأدوات لنشر المدنية«.
ومصطلح »نش���ر المدنية« يُقصد به نشر الثقافة 
والقيم البرتغالية في مواجهة عادات وتقاليد س���كان 
المستعمرات األصلّيين، وهي االدعاء الذي كان يسّوغ 

به المستعمر اغتصابه لألراضي واحتالله للبالد.
وبلغ عدد الكنائس في عام 1957م أكثر من مائة 
كنيسة، وعدد القساوسة 387 قسّيساً في أنجوال، أما 
في موزمبيق؛ فبلغ عدد القساوس���ة 310 قساوس���ة، 
وطبقاً إلحصاء عام 1950م؛ فقد بلع عدد الكاثوليك 
في أنج���وال ملي���ون ونصف المليون ش���خص، وفي 
موزمبيق 210.000 شخص، أما البروتستانت؛ فكانوا 

50 ألف شخٍص في أنجوال، و60 ألفاً في موزمبيق.
- السياس��ة التعليمي��ة: كان التعلي���م ف���ي نظر 
البرتغالّيين أداًة قويًة لتحقيق سياسة اإلدماج، ولذلك 
كانوا يحرص���ون على تعليم األطف���ال األفارقة اللغة 
البرتغالي���ة، وتاريخ البرتغ���ال وحضارتها وأمجادها، 
فضاًل عن فلسفة ساالزار عن اإليمان والعمل واألسرة، 
ولكي تنجح هذه السياسة فقد كان يتّم عزل األطفال 
ع���ن محيطهم القبلي؛ حتى يظّل المؤّثر الوحيد فيهم 

هو المستعمر. 
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الجدول اآلتي: يوض���ح عدد المدارس وعدد الطالب 
في )أنجوال( عام 1958م؛ أي بعد تنفيذ مشروع الدمج:

عدد الطالبعدد المدار�صنوع المدر�سة

883.060)4)مدار�ص اأولية

4705)3ثانوية

)))03)مهنية

66))معلمين

الجدول اآلتي: يوض���ح عدد المدارس وعدد الطالب 
في )موزمبيق( عام 1958م؛ أي بعد تنفيذ مشروع الدمج:

عدد الطالبعدد المدار�صنوع المدر�سة

395.703)93)مدار�ص اأولية

040)6ثانوية

779647مهنية

6597معلمين

86)3لهوت

المصدر: الّرق الحديث في إفريقيا البرتغالية، د. 
راشد البراوي، دار النهضة العربية.

معاناة المراأة في ظّل اال�ستعمار البرتغالي:
خ���الل فترة االس���تعمار البرتغال���ي المبّكر تعرضت 
الم���رأة اإلفريقية لممارس���اٍت غير إنس���انية، حيث كانت 
مستباحًة للرجل األبيض، وكانت العالقات الجنسية شائعًة 
خالل هذه الحقبة، وزاد من س���وء األمر أّن أعداداً كبيرًة 
من الخارجين على القانون في البرتغال كان يتّم تهجيرهم 
إلى المستعمرات، بس���بب عزوف البرتغالّيين عن الهجرة، 
هؤالء المهّجرون قس���رّياً كانوا يقيمون عالقات جنس���ية 
خارج نطاق ال���زواج مع اإلفريقيات، حي���ث كانت حاالت 
زواج األوروبّيي���ن من اإلفريقيات مح���دودة. وحتى اندالع 
ح���رب التحرير عام 1961م؛ لم يك���ن للمرأة اإلفريقية إال 
قلي���ُل حمايٍة ضّد االعتداء الجنس���ي عليها، وقد نتج عن 
ممارس���ات القهر الجنسي وجود شريحة في المجتمع هي 
هجين )أوروأفريقان(، وقد مثلت هذه الشريحة عام 1960م 

في أنجوال نحو 1% من إجمالي السكان.

 لم تقتصر معاناة المرأة على االنتهاك الجنسي، فقد 
عانت المرأة اإلفريقية معاناًة ش����ديدة، فبجانب أعمالها 
المنزلية ومسؤوليتها عن بيتها، من جلٍب للماء واألخشاب 
وأعمال طهٍي ورعاية الحيوانات ومسؤوليتها عن األطفال، 
����خرة،  قام المس����تعمر باس����تغالل المرأة في أعمال السُّ
ويوّضح ديفيدسيون- الذي زار أنجوال في الخمسينيات- 
وحشية االس����تعمار في اس����تغالل المرأة في مشروعات 
الطرق قائاًل: »في المقام األول؛ قامت الحكومة على نطاٍق 
خرة في جميع احتياجاتها الخاّصة،  واسٍع باس����تخدام السُّ
وبخاّص����ة صيانة الطرق، فالطرق الريفي����ة تُبنى وتُصان 
ب����ال مواربٍة عبر عمالٍة إجباريٍة غي����ر مدفوعة األجر من 
سّكان المناطق التي سوف يمّر بها الطريق، ونظراً لغياب 
الرجال في ُس����خرٍة بمنطقٍة أخرى كان الزعيم المحلي، أو 
القائم على أمر الطريق، يقوم باستدعاء النساء واألطفال 
الصغار، وهو ما يفّس����ر رؤية النسوة يحملن األطفال على 
ظهورهّن والنس����اء الحوامل والفتيات الصغيرات يحفرن 
الطرق بأدوات بدائية، ويحملن األتربة في س����الٍل صغيرة 
عل����ى رؤوس����هن، بينما رئيس����هّن يجلس بالق����رب منهن، 
والعاملون في الطرق يمكن أن يُلزموا بالعمل لعدة أسابيع 

أو لعدة أشهر«.
ول���م تقتصر معان���اة اإلفريقيات عل���ى مجرد نظام 
���خرة، فخالل حرب االستقالل والحرب األهلية بعدها  السُّ
كان وضع المرأة أكثر خطورة، حيث تحّملت أعباًء إضافيًة 
دامات العس���كرية، حيث كانت النس���اء  ناجمًة ع���ن الصِّ
يتعرضن لالنتهاكات الجس���دية والعن���ف، كما فقدت كثيٌر 
من النس���اء أزواجهّن، ووقع عليهّن ع���بءُ رعاية المرضى 

والجرحى.
لقد كان لزاماً على المرأة اإلفريقية أن تمّد نش���اطها 
إلى ما وراء إحضار الطعام والرعاية؛ لتش���مل البحث عن 
األقارب المفقودين، وتجهيز الجن���ازات المتكررة، ورعاية 

األسرة بمفردها))).

))) الحكم وال�سيا�سة في اإفريقيا، الجزء الثاني، تحرير اأكوديبا 
نولي، المجل�ص الأعلى للثقافة في م�سر، �ص )445-436).



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

�سيا�سة البرتغال في اإدارة م�ستعمراتها:
�ضيا�ضة الحكم في المراحل المبكرة من ال�ضتعمار:

ف���ي المراح���ل المبّك���رة م���ن االس���تعمار؛ كانت 
المستعمرات البرتغالية بش���كٍل رئيٍس محطات تجارية، 
فف���ي البداية كانت البرتغال أكث���ر اهتماماً بالتجارة من 
توطين الناس في المس���تعمرات، فقامت ببناء الحصون 
على طول الس���احل في إفريقيا لحماي���ة تجارتها، ولم 
تحاول الس���يطرة على األراضي في المناطق الداخلية، 
وعندم���ا أصبح���ت التجارة االس���تعمارية أكث���ر قدرًة 
على المنافس���ة؛ نمت المحطات التجارية وتحّولت إلى 

مستعمرات لالستيطان.
وفي أواخر القرن 16 و17 كله و18 ضعفت البرتغال 
واقتصر نشاطها االس���تعماري على تجارة الرقيق، وأما 
المس���تعمرات البرتغالية ف���كان نصيبها اإلهمال، إذ لم 
يك���ن لها هدٌف معّين من االحتف���اظ بها، ولكن هذا لم 
يمنعه���ا من مداوم���ة تعيين حاكٍم عامٍّ لكّل مس���تعمرة؛ 
دون أن يك���ون هناك خطٌة مرس���ومة ألجل التقّدم بهذه 
المس���تعمرة أو من أجل االستثمار، بل كانت كّل الخطط 
التي نُفذت أو المشروعات التي تّمت خططاً ومشروعات 
فردية، قام بها هؤالء الحكام بناًء على أفكاٍر خاّصٍة بهم، 
ففي أنجوال- على س���بيل المثال- ل���م يبرز من الحكام 
العاّمين اس���ٌم من ذوي النش���اط المالحظ سوى اثنين، 
هما: »سلفادور دي سا« الذي توّلى منصبه خالل القرن 
17، و »فرنشس���كو دي سوسا كوتنهو« الذي حكمها في 
القرن 18، وكان هذا األخير أول َمن حاول رسم سياسٍة 
واضحٍة ترمي إلى استثمار المستعمرة، وقد انتهى هذا 

البرنامج برحيله.
وموزمبي���ق لم تكن أكثر من محط���ٍة في الطريق إلى 
الهند، وقد تُرك أمر اس���تثمارها دونما رقابٍة من الحكومة 
البرتغالية، وكانت مشروعات الحاكم العام- كما هو الحال 
في أنجوال- فرديًة أيضاً، ولم تس���ّجل لنا الوثائق في تاريخ 
هذا الجزء َمن اهتم بالمس���تعمرة البرتغالية سوى »لورنز 

ماركيزو« خالل القرن 16.
 وق���د كان لنظام الحكم البرتغالي في المس���تعمرات 

اإلفريقية أهداٌف محّددة، وهي استغالل هذه المستعمرات 
، ومقاومة أّي تهديٍد للنفوذ البرتغالي فيها،  إلى أقصى حدٍّ
، حتى  لذا اتس���م نظامهم بالعن���ف والقوة إلى أبع���د حدٍّ
إّن كثيري���ن وصفوا هذا النظام بأنه ص���ورةٌ جديدةٌ للرّق، 
واستمرت سياسة البرتغال في مستعمراتها على هذا النهج 

دون تغييٍر حتى منتصف القرن 19.
وكان���ت هن���اك وزارةٌ للمس���تعمرات تتبعه���ا ه���ذه 
المستعمرات البرتغالية، يُشرف عليها وزير المستعمرات، 
ويعاونه المجل���س األعلى للمس���تعمرات، والمؤتمر العام 
للمس���تعمرات؛ وكان يُعقد في لش���بونة كّل ثالث سنوات 

لمناقشة األوضاع في المستعمرات.
وكان الحاك���م العام يقوم بإدارة المس���تعمرة، ويجمع 
السلطات المدنية والعس���كرية، ويعاونه مجلٌس استشاري 
وعدٌد من الموظفين، وكان مس���ؤوالً عن شؤون األمن العام 

والمالية وتحسين أحوال المستعمرة.
وتكّونت في المستعمرات البرتغالية- بمضي الوقت- 
طبقٌة من اإلقطاعّيين الذين ال َهّم لهم إال الثراء الس���ريع، 

وكان السبيل هو تجارة الرقيق وامتالك اإلقطاعيات.
وكان���ت الهج���رة للمس���تعمرات غي���َر مرغوبٍة لدى 
البرتغالّيي���ن، ولذا لج���أت الحكومة إلرس���ال المجرمين 
والخارجين على القانون واللصوص والمحكومين باألشغال 
الش���اقة، وكان يُنظر لهم على أنهم من المنحّطين، وتزاوج 
هؤالء من اإلفريقيات. وانحصرت جهود الجميع في تجارة 
الرقيق، والتي اشتهرت بها أنجوال، بينما اشتهرت موزمبيق 

بتجارة الذهب.
ولّما كانت جهود البرتغالّيين قاصرًة على االس���تغالل 
الكامل للمستعمرات، وبسبب قلّة عددهم والحاجة الملّحة 
لرؤوس أموال ضخمة الستغالل المستعمرات، فقد منحت 
البرتغال في مس���تعمراتها امتيازاٍت كثيرًة لشركاٍت تجاريٍة 
أجنبيٍة تابعًة لدوٍل أخرى، مثل: ش���ركة موزمبيق، وش���ركة 

نياسا، وشركة زمبيزيا))).

)))  اإفريقيا من القرن التا�سع ع�سر وحتى الحرب العالمية الثانية، 
د. محمد عبد القادر محمد، مجموعة النيل العربية، �ص79.
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�ضيا�ضة الحكم بعد موؤتمر برلين:
هذه السياس���ة تغّيرت عقب مؤتم���ر برلين )1884-
1885م(، ومع تزايد النش���اط االس���تعماري المتزايد من 
جان���ب الق���وى األوروبية ف���ي إفريقيا؛ أخ���ذت البرتغال 
تطال���ب بحقوقه���ا التاريخية في أجزاء م���ن القارة، فقد 
طالبت بحّقها في الكونغو األدنى، والجزء الشمالي من نهر 
الكونغو، لكن لم تلتفت لها الدول الغربية، ولم يُترك لها إال 
ميناءان صغيران في ش���مال الكونغو، إلى جانب احتفاظها 
بمس���تعمراتها في موزمبيق وغينيا البرتغالية وأنجوال على 

الجهة الغربية للقارة))).
وقد انتهجت البرتغال سياسات جديدة في مستعمراتها 
عندما ش���عرت بالحجم الكبير لألطماع األوروبية في هذه 
المستعمرات، »فحاولت أن تربط كاّلً من موزمبيق وأنجوال 
لخلق وحدٍة إقليميٍة واحدة، تمتد من المحيط األطلسي إلى 
المحيط الهندي، وذلك عن طريق االستيالء على المناطق 
الواقعة بين المستعمرتَين، لكنها باءت بالفشل نتيجة ضآلة 
الموارد المالية والبشرية، بجانب تعارض هذا المشروع مع 

توّجه بريطانيا للتوسع من جنوب القارة لوسطها.
هذا الفش���ل؛ دفع البرتغال ف���ي عهد وزير خارجيتها 
جوميز )ماي���و 1886م- يوليه 1887م( لتوقيع اتفاقيات مع 
ألمانيا وفرنسا بش���أن تعيين الحدود بين الممتلكات، لكن 
بريطانيا رفضت إقرار نصوص هذه االتفاقيات، واقترحت 
أن تعترف بحقوق البرتغال ش���مالي نه���ر زمبيزي مقابل 
اعتراف األخيرة بحقها في ماشوناالند، فرفضت البرتغال، 

وقامت بريطانيا بإنذارها، فاضطرت البرتغال للرضوخ.
وفي أكتوب���ر س���نة 1899م؛ ُعقد اتفاٌق س���رّي بين 
البرتغال وبريطانيا، تعهدت بمقتضاه بريطانيا بالدفاع عن 
المستعمرات البرتغالية وحمايتها؛ مقابل تعهدات برتغالية 

باستخدام بريطانيا لموانئها في موزمبيق.
الخطوة الثانية الت���ي اتخذتها البرتغال: مجموعٌة من 
اإلصالحات اإلدارية؛ بموجبها تّم تقس���يم كّل مس���تعمرة 

اإفريقيا، د. زاهر ريا�ص، الدار القومية للطباعة  )))  ا�ستعمار 
والن�سر، ط 965)م، �ص )78)-79)).

إل���ى وح���دات إدارية مدنية وعس���كرية، عل���ى أن يتولى 
الحاكم العام تعيين رؤس���اء األقس���ام اإلدارية. كما منحت 
المستعمرات استقالالً داخلّياً في الشؤون المالية، وأسلوباً 

من الالمركزية«))).
وعلى مستوى تحسين أوضاع األفارقة؛ لم يكن هناك 
اهتماٌم من البرتغال بتحس���ين أوضاع »اإلنسان اإلفريقي« 
في مس���تعمراتها، فلم تتب���ن خططاً صّحي���ة أو تعليمية 
ور للبعثات  للنهوض بالمجتمعات اإلفريقية، وتركت هذا الدَّ

التنصيرية فكانت هي التي تقوم به. 
السياسة االس���تعمارية البرتغالية في إفريقيا تأثرت 
بتطورات الداخل البرتغالي، فم���ع دخول البرتغال مرحلة 
الدكتاتوري���ة في عهد »أوس���كار كارمون���ا«، والذي بَدوره 
استعان ب�»س���االزار أنطونيو« ليتولى وزارة المستعمرات، 

تغّيرت هذه السياسة.
نظام الحكم والإدارة في عهد �ضالزار:

قامت فلس���فة الحكم ف���ي المس���تعمرات في عهد 
س���االزار على فكرة »االندماج«، وفي هذا اإلطار تّم إلغاء 
لفظ »المستعمرات« واس���تُخدمت عبارة: »أقاليم ما وراء 
البح���ار«، ونّصت المادة 135 من القان���ون البرتغالي لعام 
1951م عل���ى: »إّن أقاليم ما وراء البحار جزءٌ ال يتجزأ من 
الدولة البرتغالي���ة«، وأُجريت في أقاليم م���ا وراء البحار 
تقسيماٌت إداريٌة متالحقة، كان الهدف منها بسط السلطة 
في داخل البالد والمناطق النائية، وس���هولة نقل س���لطان 
حكومة لش���بونة عن طريق العواصم اإلقليمية إلى المراكز 
اإلدارية األصغر. وفي عام 1954م تّم تقسيم موزمبيق إلى 
9 مقاطع���ات، وأنجوال إلى 12 مقاطعة، وكانت الس���لطة 

متركزة في لشبونة، وتتركز في ثالث هيئات، هي: 
1- الجمعية الوطنية: وتقوم بإقرار التش���ريعات التي 
تعّده���ا الوزارة المختّصة ويرفعه���ا مجلس الوزراء، وعدد 
أعضائه���ا 120 عضواً، منهم ثالثة نواب عن كلٍّ من أنجوال 
وموزمبيق، لكن ال قيمة لهذا التمثيل؛ حيث ال يُش���ترط أن 

)))  الرق الحديث في اإفريقيا البرتغالية، د. را�سد البراوي، دار 
النه�سة العربية، �ص )50- 64).



مة متخ�ش�شة في �ش�ؤون القارة الإفريقية 21ثقافية ف�شلية محكَّ

يكونوا من المقيمين بالمس���تعمرات، كما أّن الحكومة هي 
التي ترشحهم.

2- مجلس الوزراء: وأهّم اختصاصاته: تعيين الحكام 
وفصلهم، الموافقة على منح االمتيازات للشركات األجنبية، 

وضع التشريع بمرسوم للمستعمرة.
3- وزارة ما وراء البحار: وهي مسؤولٌة عن الموظفين 
اإلدارّيي���ن، والسياس���ة المتبعة إزاء الوطنّيي���ن والبعثات 

التبشيرية، وبعض نواحي النظام القضائي والعسكري.
والس���لطة العليا في المس���تعمرة يمّثلها حاكٌم عام، 
ويعّينه مجلس الوزراء- بناًء على توصية وزير ش���ؤون إقليم 
ما وراء البحار- لمدة أربع س���نوات قابلة للتجديد، ويُمنع 
الحاكم من ممارسة أّي نشاٍط اقتصاديٍّ في المستعمرة أو 
أن يكون له اتصاٌل بالشركات العاملة، ويعاونه في المسائل 
التشريعية مجلٌس تشريعيٌّ ذو سلطات استشارية محدودة، 
وهناك مجلس الحكومة، وهو أش���به بوزارٍة استش���ارية، 

يجتمع كلما دعاه الحاكم. 
وكانت الظاهرة الرئيس���ة- في سياسات الحكم هذه- 
المركزية العنيفة التي تجعل لش���بونة وحدها مصدر جميع 
الس���لطات والقرارات المهّمة، بحي���ث يقتصر َدور الحكام 
العاّمي���ن، ومعاونيهم من الموظفي���ن واألجهزة المختلفة، 
على التنفيذ، ومثل ه���ذا الوضع يحول دون أّي اتجاٍه نحو 

االستقالل الذاتي.
هذه المركزية كانت عقبًة في س���بيل التطور السريع؛ 
ألّن القرارات كانت تُتخذ بعيداً عن المستعمرات، وبواسطة 
رج���اٍل لم تتوفر له���م معرفٌة بطبيعة مش���كالت المجتمع 
اإلفريق���ي واحتياجات���ه، فض���اًل عن ش���عورهم بالتفّوق 
العنصري الذي يجعلهم ال يضع���ون مصالح الوطنّيين في 

اعتبارهم. 
وإذا انتقلن���ا لجه���از الحك���م؛ فقد كان حك���راً على 
البرتغالّيي���ن وحده���م، وأم���ا أبناء البلد فُه���م- في نظر 
المس���تعِمر- عبارة عن جيٍش من األي���دي العاملة لخدمة 

المستعِمر.
وكانت سياسة االندماج التي اعتمد عليها هذا النظام 
تتّم عن طريق: تعلّم اللغة البرتغالية، واالنخراط في التعليم 

والتدريب، واعتناق المسيحية.
هذه هي عناصر السياسة التي تهدف إلى خلق طبقة 

من المندمجين))).
اال�ستعمار البرتغالي ودول ما بعد اال�ستقالل:

الحروب الأهلية: 
تأّث���ر نظام الدولة بأصوله االس���تعمارية، حيث كانت 
حدود الدولة اإلقليمية انعكاساً للحدود اإلدارية للتقسيمات 
االس���تعمارية، وقد كان لبعض الدول اإلفريقية استمراريٌة 
تاريخيٌة مع حقبة ما قبل االستعمار، لكن معظمها استُحدث 
كوحدة استعمارية، وحين قّسمت القوى االستعمارية القارةَ 
اإلفريقية لم تُلق باالً لتقسيمها كوحدات ثقافية وسياسية، 
وكان���ت النتيج���ة أن فصلت الحدود- في أحي���اٍن كثيرة- 
بين المجموعات اللغوية–الِعْرقي���ة، ومع انتصار الوطنية، 
وحصول المس���تعمرات البرتغالية على االستقالل، تحّول 
الصراع السياس���ي من العنصرية إل���ى الِعْرقية، ومن أبرز 

النماذج لذلك: 
الحرب الأهلية في اأنجول )1975-2002م(:

تركزت الهيمن���ة االس���تعمارية البرتغالية- في بادئ 
األم���ر- في لواندا، وف���ي مناطق ندونجو، ط���وال الفترة 
االس���تعمارية المبّكرة منذ القرن 16، حت���ى بداية القرن 
19، إضافًة إلى بعض المناطق األخرى الواقعة في ش���مال 

)))  الرق الحديث في اإفريقيا البرتغالية، مرجع �سابق.

على مدى قرون أربعة 
حملت السفن البرتغالية ما 

ُيقّدر بـ 5.8 ماليين إفريقي 
قت هذه 

ّ
للعبودية... وحق

التجارة للبرتغال أرباحًا خيالية
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أنج���وال الحالية، وهي مناطق ذات تكويٍن اجتماعيٍّ كنغوليٍّ 
أساساً، بدأت البرتغال في ضّمها اعتباراً من عام 1883م، 
تحّس���باً من جانبها تجاه مخططات التقسيم االستعماري 
إلفريقيا، الت���ي بدأت نُذرها في أواخر الس���بعينيات من 

القرن 19، وبلغت أوجها في مؤتمر برلين 1884م. 
كذل���ك؛ فإّن المناط���ق الواقعة ف���ي أقصى الجنوب 
الشرقي، والواقعة على الحدود مع زامبيا، لم تسيطر عليها 
البرتغال إال بعد منافسٍة شرسٍة ضّد المستعمر البريطاني 

في روديسيا الشمالية عام 1891م.
أما آخر المناطق التي ُضّم���ت إلى أنجوال فهو إقليم 
كابندا، الذي تفصل���ه أرض الكونغو الديموقراطية- زائير 
سابقاً- عن أرض شمال أنجوال، وقد كان هذا اإلقليم جزءاً 
من المناطق التي س���يطر عليه���ا البرتغاليون في الكونغو، 
وأداروه بش���كٍل مس���تقلٍّ عن أنجوال وع���ن الكونغو. وكان 
س���االزار- حاكم البرتغال األسبق- قد قّرر ضّم كابندا إلى 
أنجوال في عام 1958م، لتتش���ّكل عل���ى أثر ذلك الخريطة 
السياس���ية ألنج���وال المعاصرة. ولّما كان ه���ذا اإلقليم- 
ديموغرافّي���اً- ذا تركيب���ٍة اجتماعيٍة وثقافي���ٍة كونجولية، 
إضافًة إلى ما ظه���ر فيه من نفٍط وألماس بكمياٍت وفيرة، 
فقد أّدى ذلك إلى جعل���ه ميداناً للتوتر، وصراع المصالح، 

داخلّياً وخارجّياً))).
الحرب الأهلية في موزمبيق )1977-1992م(:

الحرب األهلية الموزمبيقية هي حرٌب بدأت في سنة 
1977م، بعد سنتَين من نهاية حرب االستقالل الموزمبيقية، 
وقد كانت هذه الحرب مش���ابهًة للحرب األهلية األنغولية، 
وكانت الحرب بين جبهة تحرير موزمبيق- المختصرة بكلمة 
»فريليمو«- وبين القوات الوطنية للموزمبيق، وهي القوات 
المس���لحة الموزمبيقية والمكّونة من ميليش���يا المقاومة 
الوطنية الموزمبيقية، والتي كانت ممولًة من ِقَبل روديسيا، 

)))  مو�سوعة مقاتل ال�سحراء، الحرب في اأنجول، على الرابط: 
د.  الإفريقية،  الدول  دليل  وانظر:   .http://cutt.us/5lpu9
الإفريقية،  والدرا�سات  البحوث  محمد عا�سور مهدي، معهد 

�ص3)6.

وجنوب إفريقيا الحقاً. حوالي مليون شخٍص ُقتلوا في هذه 
الحرب، و4 ماليين آخري���ن ُهّجروا، وانتهت الحرب في 4 

أكتوبر 1992م بعد عقد اتفاقية روما للسالم))).
التاأثير القت�ضادي:

كانت السياس���ة االقتصادية البرتغالي���ة في البداية 
تقوم على اس���تغالل اإلنس���ان اإلفريقي، من خالل تجارة 
الرقي���ق التي كنت تدّر أرباح���اً طائلة على الدولة، أو حتى 
الستخدامه في المستعمرات البرتغالية، خاّصًة في مزارع 
قصب الس���كر، لذلك كان الوجود البرتغالي مقتصراً على 

دول الساحل، حيث مراكز شراء العبيد وشحنهم.
ومع قيام الث���ورة الصناعية في أوروب���ا كانت هناك 
حاجٌة ملّحًة للمواد الخام، فبدأت السياس���ة االستعمارية 
البرتغالية تتغير، حي���ث بدأت تتوغل في الداخل بحثاً عن 
الم���واد الخام، م���ن الماس والنفط والمع���ادن، باإلضافة 
إلنش���اء مزارع ضخمة ومتنوعة لزراع���ة المنتجات التي 
تحتاج إليها المصانع، فاعتمدت السياس���ة االقتصادية في 
هذه المرحلة على اس���تغالل األرض واإلنسان؛ األرض من 
خالل اس���تخراج المواد الخام وزراعة مساحات شاسعة، 

واإلنسان من خالل العمل بهذه المزارع.
وكان من نتيجة هذه السياسة االقتصادية: أن أوجدت 
حالًة من »االعتماد على الغرب، حيث ال تزال المستعمرات 
البرتغالية تس���تورد كمي���اٍت كبيرٍة من الس���لع المصّنعة 
الغربي���ة، بينما تقوم بتصدير مواده���ا الخام. في حين أّن 
اعتماد اقتصاد الدول اإلفريقية على تصدير المواد الخام 
لم يوّلد س���وى عدٍد قليٍل جّداً م���ن الوظائف في إفريقيا، 
وساهم في تغذية الصراعات والفس���اد وسوء اإلدارة«)))، 
وال ت���زال البرتغال هي المصدر األول للس���لع التي تحتاج 

http:// :الحرب الأهلية– مو�سوعية ويكبيديا، على الرابط  (((
د. محمد  الإفريقية،  الدول  دليل  وانظر:   ،cutt.us/h4Ttm
عا�سور مهدي، معهد البحوث والدرا�سات الإفريقية، �ص)64.

 Did Colonialism benefit or harm Africa?، Boris  (3(
.Guiffot

https://www.quora.com/Did- ال����راب����ط:   ع��ل��ى 
 Colonialism-benefit-or-harm-Africa
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إليها أنجوال بنسبة 15.9% طبقاً لتقديرات 2016م، وكانت 
بنسبة 20.5% طبقاً لتقديرات عام 2011م))).

النخبة الثقافية:
كان لأليديولوجي����ا المركزي����ة للدولة البرتغالية 
مضامينها ف����ي المجال الثقافي، وكانت السياس����ة 
في المستعمرات البرتغالية تهدف إلى ضّم األمالك 
اإلفريقية بش����كٍل دائٍم إلى الدولة المستعمرة، وكان 
هدفه����ا النهائ����ي- خصوصاً منذ الح����رب العالمية 
الثانية- استيعاب سكان البالد ليصبحوا وكأنهم من 

مواطنيها. 
)سياس����ة الدمج الش����امل(؛ على الرغم من أّن 
هذه السياس����ة لم تُطّبق إال بشكٍل مجزأ وغير كامل، 
فق����د كان لهذا الدمج تأثيره في السياس����ة الثقافية 
وفي ش����كل النخبة اإلفريقية الت����ي أفرزتها الحقبة 
االستعمارية، فقد كان للطبقة األفرو-برتغالية، التي 
كانت تتكلم البرتغالي����ة، وكانت في معظمها برتغالية 
النس����ب جزئّياً، دوٌر مهمٌّ كوس����يط خ����الل الحقبة 

االستعمارية، وعند توليها قيادة حركات التحرير))).
وعلى الرغم م����ن قيادة ه����ذه النخب لحركات 
التح����رر؛ فإنها ظلّت مرتبطًة باالس����تعمار البرتغالي 

ثقافًة وفكراً، وتدين له باالنتماء والوالء. 
�ضعف الكفاءات الإدارية والمهنية:

عانت المستعمرات البرتغالية بعد االستقالل من 
نقص الخبرة والمه����ارة في إدارة البالد نتيجة قروٍن 
من الظلم واالضطهاد، حيث لم يكن المستعمر مهتماً 
بتثقيف مهارات اإلنسان اإلفريقي وتنميته، حتى بعض 
ور التثقيفي الذي مارسه  المدارس التي أنشأها والدَّ
والديانة المس����يحية التي كان يبّشر بها؛ لم يكن ذلك 

.The World Factbook  (((
https://www.cia.gov/library/ ال����راب����ط:  ع��ل��ى 

 publications/the-world-factbook/geos/ao.html

))) ال�سيا�سات المقارنة في وقتنا الحا�سر، جابرييل اإيه، اآلموند 
جي، بنجهام باويل البن، طبعة الدار الأهلية للن�سر والتوزيع، 

�ص889، بت�سرف.

بهدف تطوير المجتمعات اإلفريقية؛ لكنه اُضطر إلى 
ذلك لتدجين وتنش����ئة مواطٍن مطيٍع ومنضبط، يدين 
بالوالء المطلق للمس����تعِمر، مما يسّهل عملية الّنهب 
واالس����تغالل االقتصادي ضّد المجتمعات اإلفريقية، 
لذلك؛ كانت السياس����ة التعليمي����ة ال تخّرج عناصر 

ماهرة، أصحاب كفاءة، مستقلًة عقلّياً ونشيطة!
في رسالته بمناس����بة عيد الميالد عام 1960م؛ 
يقول بطريرك لشبونة، الكاردينال مانويل سيرجييرا: 
»نحن بحاج����ٍة إلى مدارس في إفريقيا، لكن مدارس 
نس����تطيع من خالله����ا أن نُظهر للس����كان المحلّيين 
طريقة احترام اإلنس����ان وتعظيم البلد التي تحميهم، 
نريد أن نعلّم المحلّيين الكتابة والقراءة والحس����اب؛ 

ولكن ليس لجعلهم أطباء«))).
الخاتمة:

؛ لقد نجح المستعمرون البرتغاليون  بش����كٍل عامٍّ
ف����ي تحقيق أغلب األه����داف التي س����عوا من أجل 

تحقيقها، ومنها: 
1- تكريس تبعية نُُظم البلدان التي استعمروها، 
بطرٍق مختلفة، أبرزها: فرض لغة المستعمر، وثقافته، 

ونمطه االقتصادي.
2- تغريب مواطني البلدان المس����تعَمرة، وخلق 

نموذج معّين من المثقفين التابعين لهم.
3- إعداد قيادة مش����ّبعة ب����روح الحياة الغربية، 

ومعادية للتحّرر الكامل من ربقة التبعية.
4- تكري����س النخبوي����ة الطبقية ف����ي صفوف 

المواطنين المتحّررين.
5- تمكي����ن التنصي����ر من أجل اس����تمرار ربط 

المستعِمرين بالمستعَمرين ■

 Portuguese colonialism in Africa: the end of   (3(
 an era، Eduardo de Sousa Ferreira and Basil
http://unesdoc.unesco. ال��راب��ط:  على   .Davidson

 011345eo.pdf/000113/org/images/0001
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االنتقال الديمقراطي وعقم النخب 
الحاكمة في إفريقيا: مسارات متناقضة

اأ.د. حمدي عبدالرحمن
عمي�د كلي�ة العل��م الإن�ص�انية والجتماعي�ة– 

جامعة زايد– دولة الإمارات

وه�� م�ا يقت�ص�ي البح�ث ع�ن نم��ذٍج معرف�ي 

مغاير؛ يعّبر ع�ن الم�اريث الثقافية والح�صارية 

الإفريقية))). 
وع���ادًة م���ا يثير ه���ذا النهج م���ن التفكير 
التس���اؤالت اآلتي���ة: ماذا لو لم تح���دث تجارة 

اأزمة هذا النموذج المعرفي؛  )))  لمزيد من التف�سيالت حول 
انظر: حمدي عبدالرحمن، التجاهات الحديثة في درا�سات 
العلمي  المركز  عمان:  نموذجًا،  اإفريقيا  ال�سيا�سية:  النظم 

للدرا�سات ال�سيا�سية، 008)م.

م�دى ثالثة عق�د اأو يزيد، من البحث على 

ال�صيا�ص�ة  ق�صاي�ا  ف�ي  والتدري��ص 

والحك�م ف�ي اإفريقيا، كنُت اأط�رح دائمًا ق�صايا 

النم��ذج المعرف�ي الم�صيط�ر ال�ذي يعّب�ر ع�ن 

الخافي�ة،  غي�ر  الغربي�ة  الفكري�ة  انحيازات�ه 

وكان�ت اأزم�ة ه�ذا »النم��ذج الغرب�ي« تمّث�ل 

حجر عث�رٍة اأمام قدرتنا على الفه�م والتحليل، 
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الرقي���ق عبر األطلنطي وتق���وم باختطاف نحو 
18 مليون إفريق���ي واجتثاثهم من جذورهم؛ من 
أجل بيعهم عبيداً في العالم الجديد؟ ماذا لو لم 
يتم غزو البلدان اإلفريقية من ِقَبل المس���تعِمر 

األوروبي؟ 
فالرؤي���ة التاريخي���ة المض���ادة؛ يمكن لها 
أن تُظه���ر ما قد يكون عليه التطور السياس���ي 

واالجتماعي اإلفريقي بعيداً عن االستعمار. 
ربما حاولت غانا النكرومية- عبثاً- التخلص 
من إس���ار هذا االرتب���اط الكولونيال���ي، ولكن 
ضغ���وط النيوكلونيالية في الداخل والخارج أبت 
الخ���روج عن هذا النهج الم���وروث، ففي أواخر 
خمس���ينيات القرن الماضي؛ أولت حكومة غانا 
الجديدة إنش���اء لجنة الطاق���ة الذرية الخاّصة 
بها عنايًة فائقة، وفي عام 1961م حاولت- دون 
جدوى- اس���تيراد مفاعل نووي سوفييتي لتوليد 
الكهرباء وتمكين التجارب العلمية، كما أنش���أت 
غانا شركة طيران وطنية، هي الخطوط الجوية 

الغانية، مزودًة بطيارين وطواقم أفارقة.
م���ا الذي يقف اليوم عائقاً أمام تحقيق حلم 
النهضة اإلفريقية؟ أظّن أّن اإلجابة جّسدها أحد 
ش���يوخ الس���وازي عندما قال: »لدينا مشكلتَان؛ 
هما: الفئ���ران والحكومة«، فالنخ���ب الحاكمة 
فاسدة، وتحاول التمسك بأهداب السلطة مهما 
كان الثم���ن! ولعل االقتصادي الغاني جورج آيتي 
يعّبر عن جوهر المأساة اإلفريقية بسبب النخب 
الحاكمة الت���ي يُطلق عليها اس���م »نخبة فرس 
النهر«: »جيل ف���رس النهر هي النخبة الحاكمة، 
إنهم عالقون في نظرياتهم الفكرية، يشكون من 
االس���تعمار واإلمبريالية، لن يتحركوا قيد أنملة، 
إذا طلبت منهم إصالح االقتصاد فلن يُصلحوه؛ 
ألنهم يستفيدون من الوضع الراهن الفاسد«))).

 George Ayittey, Africa›s cheetahs versus   (((

وتس���عى هذه الدراس���ة الموجزة إلى بلورة 
بع���ض قضاي���ا التح���ّول السياس���ي واالنتقال 
الديمقراطي التي ش���هدتها بلدان القارة خالل 
العاَمي���ن المنصرَمين، فقد رح���ل قادةٌ ارتبطوا 
بوجدان شعوبهم منذ س���نوات التحرر الوطني، 
مثل موجابي ودوس سانتوس، وخلفهم قادةٌ جدد 
استبشر الناس بهم خيراً، كما أُجريت انتخاباٌت 
تنافس���ية أفضت إلى تغيير القيادة السياس���ية 
بشكٍل سلمي، كما حدث في ليبيريا وسيراليون، 
وم���ع ذلك فق���د ظل���ت بعض مالم���ح العجز 
الديمقراطي مس���يطرًة على المشهد السياسي 
اإلفريقي؛ من خالل محاوالت تمديد مدة البقاء 
في السلطة؛ احتياالً تارة، أو عنوًة تارًة أخرى)))، 
ولع���ل ذلك كله يعّب���ر عن مس���اراٍت متناقضة 

لعمليات االنتقال الديمقراطي في إفريقيا.
اأواًل: تغيير القيادة دون انتخابات:

ربما يعني المبدأ السائد- في معظم أنحاء 
إفريقي���ا- أّن وجود رئي���ٍس جديد يؤدي اليمين 

hippos ,TEDGlobal 2007. Available at: https://
www.ted.com/ta lks/george_ayi t tey_on_

 .cheetahs_vs_hippos retrieved June 3, 2018

 Chris Fomunyoh, Africa›s Democratic Deficit,  (((
 Georgetown Journal of International Affairs, Vol.

.19-6, No. 2 (Summer/Fall 2005), pp. 13

ليس من الواضح أّن رحيل 
 

ّ
القادة القدامى أّدى إلى بث
»دماء جديدة« في جسد 

القيادة اإلفريقية
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الدس���تورية ال غنى ل���ه إال أن يأتي في أعقاب 
انتهاء العملية االنتخابية، ومع ذلك تسمح بعض 
الدول لنواب الرئيس بإكمال فترة الرئاس���ة في 
حالة وفاة الرئيس أو استقالته، وقد تكون هناك 
حاجٌة في أماكن أخرى إلجراء انتخاباٍت فرعية 

الختيار الرئيس القادم. 
وقد ش���هدت إفريقيا منذ عام 2017م بعض 
التغييرات الجذرية في بنية القيادة الحاكمة لدى 
عدٍد من الدول، حيث اس���تقال بعض الرؤس���اء 
الذين مكثوا في السلطة فترًة زمنيًة طويلة، فقد 
استقال الرئيس »خوسيه إدواردو دوس سانتوس« 
في أغس���طس 2017م، بعد 38 عاماً من توليه 
الرئاسة في أنجوال. وفي نوفمبر 2017م اضطر 
»روبرت موغابي«- البال���غ من العمر 93 عاماً- 
إلى االس���تقالة بعد 37 عام���اً من توّليه منصبه 
في زيمبابوي. وفي 14 فبراير 2018م اس���تقال 
»جاكوب زوما« من رئاس���ة جن���وب إفريقيا بعد 
ضغوٍط م���ن داخل حزب���ه )المؤتم���ر الوطني 
اإلفريقي(. وفي فبراير 2018م أيضاً قّدم رئيس 
الوزراء اإلثيوبي »هيال مريام ديسالين« استقالته 
وس���ط أزمٍة سياسية عنيفة. وفي أبريل 2018م 
استقال »س���يرتس ايان خاما« رئيس بوتسوانا، 
وإن كان في إطار س���ياقاٍت وتقاليد مختلفة عن 

الحاالت السابقة. 
على أّي حال؛ فإّن وصول قائٍد »جديد« إلى 
التفاؤل بحدوث التغيير،  الس���لطة يجلب دائماً 
ويشّكل فرصًة لبداياٍت جديدة، ومع ذلك؛ ليس 
من الواضح أّن رحيل الق���ادة القدامى أّدى إلى 
بّث »دماء جديدة« في جس���د القيادة اإلفريقية، 
فف���ي الواقع- مع إنعام النظ���ر- نجد أّن القادة 
الجدد ف���ي كلٍّ من أنج���وال وزيمبابوي وجنوب 
إفريقيا قد ال يختلفون كثيراً عن أسالفهم، فُهم 
نتاج المؤسسة الحاكمة، ويعّبرون عن نفس قيم 
النظام الحاكم ومبادئه، فخليفة دوس س���انتوس 

في أنج���وال- مثاًل-، وهو ج���واو لورينكو، جاء 
م���ن بين صفوف حزب دوس س���انتوس، بل إنه 
ش���غل منصب األمين العام للحزب خالل الفترة 
م���ن 1998م إلى 2003م، كما تقلد منصب نائب 
رئيس الحزب منذ ع���ام 2016م، باإلضافة إلى 
ذل���ك كان »لورينك���و« جزءاً م���ن حكومة دوس 

سانتوس بوصفه وزير الدفاع))). 
لقد حرص دوس س���انتوس قبل رحيله على 
تحصين نفسه من خالل منح نفسه لقب: »رئيس 
الجمهوري���ة الفخري«، وهو م���ا يمنحه وأفراد 
العائلة المقربين حصانًة من المقاضاة، كما أنه 
أصدر مرس���وماً يتّم بمقتضاه تجميد التعيينات 
للقادة العس���كرّيين واألمنّيين والمخابرات حتى 
ع���ام 2025م، مما يضمن أّن دائ���رة المقربين 
م���ن الحلفاء األمنّيين يس���يطرون على مفاصل 
الدولة الرئيسية، عالوًة على ذلك؛ كله قام دوس 

سانتوس بترقية 165 من كبار قادة الشرطة. 
ولق���د أس���اءت »الحركة الش���عبية لتحرير 
أنج���وال«، وهي الحزب الحاك���م، إدارة عائدات 
النف���ط الكبي���رة ف���ي الب���الد، واس���تخدمت 
س���يطرتها على الثروة النفطية لتحصين نفسها 
ضّد إجراءات الرقاب���ة العاّمة وقيودها، وطبقاً 
للمنظمات الحقوقية؛ فإّن حجم الفس���اد وسوء 
اإلدارة في أنجوال عظيمان، حيث تُصنف الدولة 
بوصفها واحدًة من أكثر الدول فساداً في العالم؛ 
إذ تحت���ل أنجوال المرتبة 163 من بين 167 دولة 

 Paula Cristina Roque, Reform or unravel?   (((
 Prospects for Angola’s transition, Southern
 African Report 8, Institute of Security Studies,
 May 2017. See Also: Robyn  Dixon, Angola gets
 new president after 38 years, but its outgoing
 leader and his family still cling to power,
September 26,2017. Available at: http://www.
latimes.com/world/africa/la-fg-angola-power-
 transfer-20170926-story.html Retrieved on

.June 3, 2018
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على مؤشر »إدراك الفساد« الذي تنشره منظمة 
الش���فافية الدولية. وعلى الرغم من هذا الثراء 
النفطي يعيش أكثر من 36% من الس���كان على 
أقّل من دوالَرين في اليوم؛ وفقاً لتقديرات البنك 

الدولي.
وفي زيمبابوي؛ تّم اس���تبدال موغابي، الذي 
أُكره على االس���تقالة من ِقَب���ل الجيش، بنائبه 
السابق »ايمرسون منانجاجوا«، وعلى الرغم من 
أّن موغابي كان قد فصل منانجاجوا من منصبه؛ 
فإّن أحداً ال يمكنه التصدي���ق بأّن الرجل بعيٌد 
ع���ن الدائرة الحاكمة، فق���د كان قائداً ميدانّياً 
في ح���رب التحري���ر التي أت���ت بموجابي إلى 
السلطة، وقد ش���غل منانجاجوا أيضاً مناصب: 
مدير المخابرات المركزية ووزير العدل والدفاع 
واإلسكان والتمويل الريفي؛ قبل أن يتولى منصب 

نائب رئيس الجمهورية. 
وفي جنوب إفريقي���ا؛ خرج الرئيس جاكوب 
زوما من نفس الباب الذي دخل منه إلى منصب 
الرئاسة، حيث أّيد زوما استدعاء حزب المجلس 
الوطني اإلفريقي الحاك���م للرئيس ثابو مبيكي، 
وهو ما يعني إجباره على االستقالة، وكان مبيكي 
قد أقال في وقٍت س���ابق زوما من منصب نائب 

الرئيس بسبب ما نُسب إليه من تُهٍم بالفساد.
وطبق���اً لطبيع���ة نظام الحك���م في جنوب 
إفريقيا؛ يتّم تعيين الرئيس من ِقَبل الحزب الذي 
يتمت���ع بأغلبية برلمانية، لذل���ك عندما انتخب 
حزب المؤتمر الوطني اإلفريقي، في ديس���مبر 
2017م، »سيريل رامافوزا« زعيماً جديداً له، كان 
يتعّين على رئي���س الحزب الجديد التفاوض مع 
مركَزين للس���لطة في البالد، إذ بعد سلسلة من 
المفاوضات داخل أروقة حزب المؤتمر الوطني 
اإلفريقي من جهة، وفي البرلمان من جهٍة أخرى، 
اضطر زوما لالس���تقالة من منصبه؛ مما أفسح 
الطريق أمام رامافوزا ألداء اليمين الدس���تورية 

رئيساً للجمهورية.
وإذا تركنا الحال���ة األنجولية جانباً؛ لوجدنا 
أنفس���نا أمام حالة نظاٍم يغّير »جلده« السياسي 
ليصبح ق���ادراً على مواجهة عوام���ل »التعرية« 
السياس���ية- إن صح التعبي���ر-، الحزب الحاكم 
يتماهى مع الدولة فيصبح هو الدولة؛ من حيث 
تاريخ���ه النضالي في: اإلطاح���ة بنظام الفصل 
العنصري )المؤتمر الوطني اإلفريقي في جنوب 
إفريقي���ا، واالتحاد الوطن���ي اإلفريقي- الجبهة 
الوطني���ة في زيمباب���وي(، أو اإلطاح���ة بحكٍم 
ديكتاتوري مس���تبد )حالة الجبهة الديمقراطية 

الثورية الشعبية اإلثيوبية(.
ونجد الحزب هنا أقوى م���ن الرئيس، وقد 
س���بق أن أطاح الحزب بالرئيس ثابو مبيكي قبل 
انتهاء واليته بوقٍت قصير- كما بّينا آنفاً-. وثّمة 
تش���ابٌه كبير بين الحالتَين الزيمبابوية والجنوب 
إفريقي���ة، نحن أم���ام رئيٍس له تاري���ٌخ نضالي 
كبير؛ ولك���ن نالت من ش���رعيته عوامل ترتبط 
بالفس���اد أو سوء استخدام السلطة )حالة المال 
السياس���ي وعائلة غوبتا في جنوب إفريقيا، أو 
عصاب���ة غريس موجابي ف���ي زيمبابوي(، وبات 
الرئيس وجماعته خطراً عل���ى النخبة الحزبية 
الحاكمة، بأفرعها النافذة في مؤسسات الدولة، 
ومنها الجيش والش���رطة. وعليه؛ نجد أّن تدخل 
الجي���ش في زيمبابوي لفرض إرادة الحزب على 
الرئيس لم يكن على شاكلة االنقالبات العسكرية 
المعهودة؛ ألنه أش���به بالفرع العسكري للحزب 
الحاك���م. وثّمة بديٌل جاهز ف���ي الحالتَين، وهو 
»نائب الرئيس« الذي يضمن استمرار النخبة مع 

تحسين صورتها.
وتطرح حالة بوتسوانا نموذجاً مغايراً بعض 
الش���يء في س���ياق الجنوب اإلفريقي، فقد قام 
الرئيس »خاما« بعد عش���ر سنواٍت في السلطة 
باالس���تقالة لصال���ح نائبه »موكغاليس���ي إريك 
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كيبيتسوي ماسيسي«، ويبدو أّن ذلك األمر تقليٌد 
مّتبع لدى »حزب بوتس���وانا الديمقراطي« الذي 
يحكم البالد منذ أكثر من خمس���ين عاماً، لقد 
ش���هدت بوتسوانا منذ عام 1966م إحدى عشرة 
دورًة م���ن االنتخابات العاّمة التي فاز بها جميعاً 
الحزب الحاكم، وتطرح بوتس���وانا نموذجاً مهّماً 
لإلدارة الرشيدة والتنمية االقتصادية السليمة))).  
ويبدو األمر في الحالة اإلثيوبية- في ظاهره- 
تداوالً سلمّياً في السلطة بشكٍل دستوري: الحزب 
الحاكم يجتمع وبشكٍل ديمقراطي، ويختار أميناً 

عاّماً جديداً له هو الدكتور أبي أحمد.
هذا الزعيم الشاب هو ابن الدولة اإلثيوبية، 
فه���و رئي���س المنظم���ة الديمقراطية لش���عب 
األورومو، التي تُش���ّكل أحد األض���الع الِعْرقية 
األربعة في ائتالف الجبهة الديمقراطية الثورية 
للشعب اإلثيوبي، وهو يتكلم ثالث لغات إثيوبية، 
ويحم���ل درجة الدكتوراه في الّس���لم واألمن من 
جامع���ة أديس أبابا، كما أن���ه خدم في الجيش، 
وعمل الدكت���ور أحمد وزيراً للعلوم والتكنولوجيا 

في حكومة ديسالين. 
ربم���ا يكون الرج���ل هو الخيار األنس���ب، 
بحكم صغر س���ّنه وانتماءاته الِعْرقية، للتصدي 
لمهّمة توس���يع المجال السياسي والتواصل مع 
المعارضة، ولكن يتعّين عليه- حتماً- االستجابة 
لبعض المطالب الش���عبية، وذل���ك هو التحدي 

الكبير.
كيف نفهم ما حدث في المش���هد اإلثيوبي 
ال���ذي ال يبتعد في حقيقة أم���ره عن عدٍد من 

الحاالت اإلفريقية األخرى؟)))

 Rorisang Lekalake, Botswana’s democratic   (((
 consolidation: What will it take?  Afrobarometer

.Policy Paper No.  30 January 2016

 J. Abbink, Ethnicity and Conflict Generation   (((
 in Ethiopia: Some Problems and Prospects

ثّم���ة عوام���ل ثالث���ة محوري���ة ت�ضاع���د عل���ى 
الفهم والتاأويل للنظام ال�ضيا�ضي الإثيوبي، وهي:
أوله��ا: الح��زب أق��وى م��ن الزعي��م: العالمون 
بالش���أن اإلثيوبي يدركون م���دى رمزية منصب 
رئي���س الوزراء في فترة م���ا بعد ميليس زيناوي 
ال���ذي تمت���ع بمس���حٍة م���ن زعام���ة كارزمية 
طاغي���ة، فمنصب رئيس الوزراء- كما جّس���ده 
بحّق ديس���الين- هو في الغال���ب مجرد واجهٍة 
رمزية للجبه���ة الديمقراطية الثورية الش���عبية 
اإلثيوبي���ة الحاكمة، التي تحكم من وراء س���تار، 
فاختصاص���ات الدولة الحقيقي���ة، ومركز صنع 
القرار، تكمن في أيدي نخبة أقلية التيغراي التي 

تدير المركب األمني والعسكري في البالد. 
ويرى بعض الكتاب أّن رئيس الوزراء ديسالين 
أُكره على االستقالة نتيجة ازدياد حّدة الخالفات 
داخ���ل الجبه���ة الحاكمة: بين جن���اح التيغراي 
األقوى نفوذاً وش���ركائهم األقّل شأناً من األمهرا 
واألوروم���و، ولعّل ذلك ما يؤكده انتخاب الدكتور 
أبي أحمد أميناً عاّماً للحزب الحاكم بنسبة %60 

فقط من جملة األصوات.
ثانيه��ا: حالة االضط��راب السياس��ي )الحرب 
الهجين(: إذ تشهد إثيوبيا حالًة من االضطرابات 
التي تعّبر عّما أس���ماه الفقه المعاصر باس���م 
»الح���رب الهجين«، الذي يجم���ع بين العناصر 
التقليدية وغير التقليدية والمواجهات النظامية 
وغير النظامية التي تش���مل ح���رب المعلومات 
والفض���اء اإللكترون���ي. وتمّثل الهوي���ة القبلية 
واإلثنية أحد أبرز األسباب الدافعة لهذا النمط 
الجديد م���ن المواجهات العنيفة في المش���هد 
اإلثيوبي، إذ يش���تكي األورومو- الذين يشّكلون 
حوالي ثلث الس���كان- ظلماً وق���ع عليهم، حيث 

 of Ethno-regional Federalism. Journal of
Contemporary African Studies, 24,2006: 389–

.413
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إنهم استُبعدوا من العملية السياسية في البالد، 
وُحرموا م���ن عوائد التنمي���ة االقتصادية التي 
تعّبر عن قصة النهوض اإلثيوبي في الس���نوات 

األخيرة.
ثالثه��ا: الفيدرالي��ة الزائف��ة: م���ن الناحية 
الدس���تورية تُعّد إثيوبيا دول���ًة فيدرالية، بيد أّن 
الطريقة التي تعمل بها توحي بأنها دولٌة مركزية 
يس���يطر عليها الحزب الحاك���م، الذي يحاكي- 
ولو من طرٍف خفي- تجربة الحزب الش���يوعي 

الصيني. 
وطبقاً لمؤسس���ة »س���تراتفور«؛ فإنه يمكن 
اختزال االضطرابات في إثيوبيا إلى ثالثة أرقام: 
)35 و 27 و 6(، ويمثل الرقم األول النسبة المئوية 
لألورومو، أما الثاني فهو نسبة األمهرا في دولة 
يبلغ عدد س���كانها نحو 100 مليون نسمة. ومع 
ذلك؛ فإّن هاتَي���ن المجموعتَين ال يتحكمان في 
مقاليد الحك���م، عوضاً عن ذل���ك نجد ِعْرقية 
التيغراي- التي تشّكل 6% من السكان- هي التي 
تق���ود أمر البالد والعباد في دولٍة تش���ّكل القوة 

الضاربة في منطقة شرق إفريقيا))).
إّن التحدي الحقيقي ال���ذي يواجه إثيوبيا، 
في ظّل زعامة أبي أحمد، يتمّثل في حكم ال�%6 
ألقلية التيغراي التي تُحكم قبضتها على الجيش 
واألصول االقتصادية الرئيس���ية في البالد، كما 
أنها تقود االئتالف الحاك���م المتمثل في حزب 
الجبهة الثورية الديمقراطية الشعبية اإلثيوبية. 

وتح���اول كلٌّ م���ن األوروم���و واألمهرا منذ 
سنواٍت إدخال إصالحاٍت كبيرة على بنية النظام 
السياس���ي دون جدوى، وقد اس���تخدم نشطاء 
ومس���يرات  االعتصامات،  الجماعتَين  هاتَي���ن 

 Bekalu Atnafu, Taye Ethnic federalism   (((
 and conflict in Ethiopia, The African Centre
 for the Constructive Resolution of Disputes

.(ACCORD), 7 Dec 2017

االحتجاج، والحمالت المحدودة على غرار حرب 
العصابات في مواجهة قوات الشرطة والشركات 
عن  المركزي���ة. وعوضاً  بالحكومة  المرتبط���ة 
محاولة االستجابة واس���تيعاب مشاعر الغضب 
بين األهالي؛ كان رّد الحكومة قاس���ياً من خالل 
تشديد قبضتها على وسائل اإلعالم االجتماعية، 
وتنفي���ذ اعتق���االٍت جماعية لق���ادة االحتجاج 

الحقيقّيين أو المحتملين.
قد تُمّث���ل هذه االس���تقاالت، التي انتزعت 
ُكرهاً بش���كٍل أو بآخر في أغلب هذه الحاالت، 
محاولًة لتجميل ص���ورة النخبة الحاكمة وإطالة 
عمرها في السلطة. وربما يكون من المفيد هنا 
مالحظ���ة أنه في نفس الوقت ال���ذي تّمت فيه 
عمليات الضغط على كلٍّ من موجابي وزوما من 
أجل االستقالة؛ كانت قوات الشرطة أو الجيش 
تداهم مق���ار أنصارهما والمتورطين في قضايا 
فس���اد، وفي الحالة اإلثيوبية تّم إطالق س���راح 

آالف المعتقلين السياسّيين. 
ال أعتقد أّن محاوالت التجّمل وتغيير »جلد« 
النظام السياسي؛ تكفي وحدها لمواجهة طبيعة 
التحدي���ات الكب���رى التي تواج���ه المجتمعات 
اإلفريقي���ة التي تواجه ث���ورًة ديموغرافية يغلب 
عليها طابع الش���باب، وثورة التوقعات المتزايدة 

في عصر التكنولوجيا، وثورة المعلومات.
ث��ان��ي��ًا: ق��ي��ود ال��ف��ت��رة ال��رئ��ا���س��ي��ة 

واإ�سكالية دوران النخبة الحاكمة:
لق���د أصبحت قضي���ة التمديد للرؤس���اء 
األفارق���ة، لالس���تمرار في مناصبهم بش���كٍل 
يتجاوز القيود الدس���تورية، تمّثل أحد التحديات 
الكبرى المتعلقة بمستقبل الديمقراطية والتطور 
الدس���توري في إفريقيا، وع���ادًة ما يلجأ هؤالء 
الزعم���اء إلى إجراء تعديالٍت دس���تورية إلزالة 
القيود المفروضة على فترة الرئاسة، والتي عادًة 
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ما تكون محكومًة بفترتَين على األكثر.
وق���د أضحى ذلك االتج���اه، الذي عّبر عنه 
البعض باس���م حالة »العج���ز الديمقراطي« في 
الواقع اإلفريقي المعاصر، يشّكل محور الجدل 
حول الوالي���ة الثالث���ة )))third term، فهذه 
الوالية الثالثة تعّد انقالباً دس���تورّياً يمّثل حجر 
عثرٍة أمام التطورات الكبرى التي ش���هدتها كثيٌر 
من الدول اإلفريقي���ة منذ مرحلة القدوم الثاني 

إلفريقيا أواخر القرن المنصرم.
إّن إع���ادة انتخ���اب الرئيس ب���ول كاغامي 
لوالي���ٍة ثالثة مدتها س���بع س���نوات، في رواندا 
في أغس���طس 2017م، يشّكل أحد أبرز األمثلة 
التي تقع في قلب هذا الجدل الدس���توري، لقد 
منح التعديل الدس���توري لع���ام 2015م الرئيس 
كاغامي حّق الترش���ح للرئاسة، على الرغم من 
أنه أكمل فترتَين مدة كلٍّ منهما س���بع س���نوات، 
طبقاً لدس���تور ع���ام 2003م، ومن المعروف أّن 
الرئيس كاغامي يتولى السلطة بشكٍل فعلي منذ 
منتصف التس���عينيات، غير أنه تولى الرئاس���ة 
رس���مّياً في إطار الترتيب���ات االنتقالية في عام 
2000م. وطبقاً للتعديل الدستوري؛ سوف يُسمح 
لكاغامي بفترة ثالثة- حتى عام 2024م-، بعدها 
يتّم تطبيق قاعدة: فترتَين رئاسيتَين فقط؛ مدة 
كلٍّ منهما خمس س���نوات. بي���د أّن هذا النظام 
الجدي���د لن يُطبق بأثٍر رجعي، وهو ما يس���مح 
للرئيس كاغامي بالبقاء ف���ي منصبه حتى عام 

2034م. 
وهناك عملياٌت مماثل���ة جارية في أوغندا، 
فقد تّم التخلص من القيود المفروضة على مدة 
الرئاس���ة عندما حدث االنتقال إلى نظام تعدد 

 AdrIENNE LEBAS,Term Limits and Beyond:   (((
 Africa’s Democratic Hurdles, Current History,

.May 206, 169- 174

األحزاب. ويح���اول النظ���ام الحاكم من خالل 
البرلمان األوغندي إلغاء الحّد  األقصى لس���ّن 
المرشحين للرئاس���ة )75 عاماً(، ولعّل ذلك من 
ش���أنه أن يسمح للرئيس يوري موسيفيني البالغ 
من العمر 72 عاماً– ويتولى السلطة بشكٍل فعلي 
منذ ع���ام 1986م- بالتنافس ف���ي االنتخابات 

المقبلة في عام 2021م. 
وتطرح بوروندي مثاأل آخر في هذا السياق، 
لق���د تمكن الرئيس »بيير نكورونزيزا« من إجراء 
تعديالت دستورية لتمديد فترة رئاسته من خمس 
إلى س���بع سنوات، بيد أّن هذا التعديل- كما هو 
الح���ال في رواندا- ال يس���ري بأثٍر رجعي، مما 
يعني أّن الرئيس بمق���دوره أن يظّل في منصبه 

حتى عام 2034م. 
ثّمة دوٌل أخرى، مثل توغو والغابون وأوغندا 
وتشاد والكاميرون وجيبوتي وجمهورية الكونغو 
الديمقراطية،  الكونغ����و  وجمهورية  وإريتري����ا 
ضربت جميعها بالقيود الدستورية المفروضة 
على مدة والية الرئيس ع����رض الحائط، لقد 
قاموا بذلك عن طري����ق )اإللغاء أو التعديل أو 
التجاهل(، أو ببس����اطة بعدم إجراء االنتخابات 

أصاًل. 
كم���ا أّن هن���اك بلداناً أخرى، مث���ل إثيوبيا 
وغامبيا، لم تضع ح���دوداً زمنية محددة لوالية 

الرئيس. 
وتجدر االش����ارة إل����ى أّن بعض محاوالت 
تمدي����د فترة الحكم قد باءت بالفش����ل نتيجة 
الضغ����وط الش����عبية أو رف����ض المؤسس����ة 
العس����كرية، ومن بين تلك األمثلة: فريديريك 
ش����يلوبا في زامبيا في ع����ام 2001م، وإدغار 
لونجو في زامبيا، وأولوسيجون أوبيسانجو من 
نيجيري����ا )2005(، ومامادو تاندجا في النيجر 
)2009-2010م(، وبلي����ز كومباوري في بوركينا 

فاسو )2014م(.
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جدول: رقم )1(
أطول الزعماء األفارقة بقاًء في السلطة 

)2018م(
�سنوات بقائه في ال�سلطةالدولةالرئي�ص

39غينيا ال�ستوائيةتيودورو اوبيانج نجوما

36الكاميرونبول بيا

34الكونغودني�ص �سا�سو نجي�سو

)3اأوغندةيوري مو�سيفيني

)3اإي�سواتيني�سواتيني الثالث

8)ت�ساداإدري�ص ديبي

5)اإريتريااأ�سيا�سي اأفورقي

8)جيبوتياإ�سماعيل عمر غيله

شكل: 

المصدر: من إعداد الباحث.
وتُفص���ح الخب���رة المعاصرة ف���ي إفريقيا 
عن اس���تخدام عدة وس���ائل لتغيير قيود المدة 
الرئاس���ية، ومن ذلك: االس���تفتاءات الوطنية، 
والتعدي���الت الدس���تورية م���ن ِقَب���ل الهيئات 

التشريعية، والتفسيرات القضائية. 
�سنف بع�ض الكتاب هذه الو�سائل اإلى 

نوَعين:
أولهم��ا: الوس��ائل »الناعم��ة«: وه���ي تتضمن 
محاولة االستفادة من نقاط الغموض في القانون 
من أجل الحص���ول على مزيٍد م���ن الوقت في 
المنصب، ومن األمثل���ة على ذلك: عبد الله واد 
في الس���نغال وبليز كومباوري في بوركينا فاسو؛ 

اللذين ج���ادال بأّن القيود الزمنية ال تنطبق بأثٍر 
رجعي على فت���رة واليتهما األولى في المنصب. 
وبالمثل: ج���ادل »بيير نكورونزيزا« في بوروندي 
بأّن التقيي���د ال ينطبق عليه؛ ألنه ت���ّم انتخابه 
بصورٍة غير مباش���رة قبل أن يخدم فترة واليته 

األولى.
أم��ا النوع الثاني: فيش��مل الوس��ائل »الصعبة« 
الخاصّ��ة بإلغاء القيود الزمنية: ومن األمثلة على 
ذلك إدريس دبي في تشاد الذي أجرى استفتاًء، 
في عام 2005م، للتخل���ص م���ن ن���ّص المادة 

المتعلقة بقيود الفترة الرئاسة من الدستور.
بينما لج���أ قادةٌ آخرون إلى إجراء تعديالت 
على النصوص الدستورية المتعلقة بفترة الرئاسة 
من خالل المؤسسة التشريعية، ومن األمثلة على 
ذلك: أياديما في توغو )2002م(، وعمر بونغو في 
الغابون )2003م(، ويوري موسيفيني في أوغندا 
)2005م(، وب���ول بيا ف���ي الكاميرون )2008م(، 

وعمر غيله في جيبوتي ) 2010م(.
يجادل البعض بأّن السماح للرؤساء األفارقة 
باالس���تمرار في المنصب هو في الحقيقة يعّبر 
عن اختياٍر ش���عبي، وال يتعارض م���ع المبادئ 
الديمقراطي���ة، فقد يفضل الناخبون أنفس���هم 
إع���ادة انتخاب القادة األكفاء، الذين س���يظلون 
على أية حاٍل في مناصبهم طبقاً لنتائج صناديق 

ال أعتقد أّن محاوالت 
التجّمل وتغيير »جلد« 
النظام السياسي تكفي 
وحدها لمواجهة طبيعة 

التحديات الكبرى التي تواجه 
المجتمعات اإلفريقية
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االقت���راع، وقد أعرب كلٌّ م���ن الرئيس كاغامي 
وموسيفيني عن قناعتهما بهذه الحجة البالغة. 

وعليه؛ فإّن منع أي ش���خص من الترشح قد 
يقّيد بش���كٍل واضٍح من الخيارات الديمقراطية، 
ويقّوض إمكانات البل���دان اإلفريقية في تحقيق 

الرخاء واالستقرار. 
وعل���ى أي حال؛ ال يوجد مب���دأٌ ديمقراطي 
مقبوٌل عالمّياً ينّص عل���ى مدة بقاء الحاكم في 
المنصب، إذ تفتقر العدي���د من الديمقراطيات 
الرائدة إلى نّص القيد الزمني على والية شاغلي 
أعلى المناصب السياس���ية، وعلى سبيل المثال: 
قادت المستشارة األلمانية أنجيال ميركل حزبها 

إلى سّدة الحكم في أربعة انتخابات متتالية.
ويرى بعض الدارسين أنه في حالة رواندا- 
على األقل- فإّن متطلبات االس���تقرار والتنمية 
تتجاوز المخاوف بشأن مس���ائل إجرائية، مثل 

تقييد فترة الرئاسة))). 
لقد استطاعت حكومة كاغامي تحقيق النمو 
االقتصادي المستدام بحوالي 7% سنوّياً، وبذلت 
جهوداً ناجحًة في القضاء على الفس���اد، ورفع 
مس���تويات المعيش���ة. لقد تبّنى مؤيدو كاغامي 
فترة واليت���ه الثالثة لضمان قدرت���ه على إتمام 
بعض المش���اريع المهّمة، مع االعتراف بأّن هذا 
القائ���د القدير هو فرص���ٌة ال تتكرر في العمر، 
إنهم يرون رواندا بصورة »س���نغافورة إفريقيا«، 
حيث تحقق تقّدماً اجتماعّي���اً واقتصادّياً كبيراً 
أش���به بما حققه »ل���ي كوان يو« عل���ى المدى 
الطوي���ل، وعليه؛ ال ينبغي حرمان المواطنين من 
حّقهم في اختيار قادتهم، خصوصاً عندما يكون 

 Catherine S. Namakula, (PDF) The   (((
 efficacy of presidential term limits in Africa.
Available from: https://www.researchgate.
net/publication/312880882_The_efficacy_of_

 presidential_term_limits_in_Africa [accessed
.[Jun 03 2018

هؤالء القادة أكثر شعبيًة ونجاحاً.
بيد أّن هناك في المقابل َمن يرى بأّن دوران 
القيادة وتغّيرها له تأثي���ٌر إيجابي في حّد ذاته 
على تط���ور الديمقراطيات الوليدة في إفريقيا، 
ومن المحتمل أن يؤدي إل���ى إدخال إصالحاٍت 
جدي���دة واس���تراتيجياٍت جدي���دة، بعضها قد 
يُثير آماالً جديدة ل���دى المواطنين، ففي الدول 
المنقس���مة ِعرقّياً، مثل نيجيريا، تُسهم القيود 
الزمنية على مدة والية الرئيس في تدوير منصب 
الرئيس بين األقاليم المختلفة، وتُش���ّجع التوزيع 

المتوازن للموارد وللسلطة السياسية. 
وطبقاً لتحليٍل أجراه مركز إفريقيا للدراسات 
االس���تراتيجية )ACSS( في العام الحالي؛ فإّن 
أقّل م���ن 40% فقط من البل���دان اإلفريقية قد 
فرضت حدوداً زمنية في الدس���تور على الوالية 
الرئاسية، كما تنحى الرؤساء في 15 بلداً فقط 

بعد استكمالهم فترة الواليتَين. 
وال ش���ك ف���ي أّن عدم وجود قي���ود زمنية 
قد يفضي إلى حالٍة من االنس���داد السياس���ي، 
حيث ال يس���تطيع الس���كان تغيي���ر قادتهم من 
خالل الوسائل الدس���تورية والسياسية الثابتة، 
ولعل ذلك قد يؤدي إل���ى تبرير اتخاذ إجراءاٍت 
بديلة عنيفة إلحداث التغيير المنش���ود، وعليه 
توج���د عالقة ارتباطية بي���ن تقييد مدة الوالية 
الرئاس���ية والصراعات التي يشهدها المجتمع، 
وال أدّل عل���ى ذلك من أّن معظم الصراعات في 
إفريقيا هي نتيجٌة لألزمات السياس���ية، وتشمل 
تلك الصراعات: األزمة المستعرة في جمهورية 
الكونغو الديمقراطية، حيث رفض الرئيس كابيال 
تنظيم انتخابات جديدة، وتطرح جنوب السودان 
مث���االً آخر، حيث يتش���بث الرئيس س���لفاكير 

بالسلطة في مواجهة حرٍب أهلية عنيفة.
وم���ع ذلك؛ ف���إّن الس���ياق اإلفريقي يطرح 
مس���ارات مختلفة لدوران النخبة الحاكمة؛ حتى 
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ف���ي ظّل وجود قي���وٍد زمنية على م���دة الوالية 
الرئاسية، فثمّة ثالُث حاالتٍ تثير تساؤالت حول 
ج��دوى تغيير القيادة السياس��ية الناجم عن قيود 

الفترة الرئاسية في إفريقيا: 
)1( حالة وجود حزب حاك���م ال يتغير عند 
تغيير القيادة السياس���ية: مث���ال ذلك: حاالت 

تنزانيا وجنوب إفريقيا وإثيوبيا. 
)2( حالة تش���كيل أحزاب سياسية جديدة 
من ِقَبل الرئيس الحالي قبل إجراء االنتخابات: 
وعلى س���بيل المثال: فإّن تشكيل حزب اليوبيل 
الكين���ي )JP( في ع���ام 2016م، بعد عاٍم واحد 
 )JAP( فقط من تأسيس حزب تحالف اليوبيل
في عام 2015م، مّثل خطوًة لدفع إعادة انتخاب 
أوه���ورو كينياتا في االنتخابات الرئاس���ية عام 
2017م. ومن المع���روف أّن أوهورو كينياتا قد 
خ���رج من حزب االتحاد الوطن���ي اإلفريقي في 
كيني���ا )KANU( في أبريل 2012م؛ ليؤس���س 
حزب التحال���ف الوطن���ي )TNA( الذي دفع 
به لمنصب الرئاس���ة في عام 2013م، وال شك 
في أّن هذا االتجاه يلفت االنتباه إلى أساس���يات 

التغيير في الحزب الحاكم. 
)3( حالة الدفع بأش���خاص معينين إلى قّمة 
الس���لطة: يأتي ذلك غالباً نتيجة ممارساٍت غير 
ديمقراطية داخل هياكل األحزاب السياسية، وال 
يخفى أّن ازدواجية قيادة الحزب الحاكم وقيادة 
الدولة تفسد من احتماالت المساءلة السياسية 

لقّمة الهرم السياسي.
ث���ال���ث���ًا: االن��ت��خ��اب��ات واالن��ت��ق��ال 

الديمقراطي:
ش���هدت إفريقيا بعض التحوالت السياسية 
منذ عام 2017م، استندت على إجراء االنتخابات 
الروتيني���ة، وف���ي بعض الحاالت؛ اس���تخدمت 
األحزاب السياس���ية الحاكمة ه���ذه االنتخابات 

لتوطيد قبضتها على الس���لطة السياسية، لكنها 
أفضت إلى تغيي���راٍت بارزة في الحرس القديم، 
كما جّسدته التجربة الليبيرية عندما فاز الحزب 
المع���ارض بزعام���ة العب كرة القدم الس���ابق 

)جورج ويا( في االنتخابات الرئاسية. 
ومن المتع���ارف عليه في أدبي���ات التحّول 
الديمقراطي أّن االنتخابات توفر فرصاً حقيقية 
للتغيير، على أّن الخبرة اإلفريقية منذ تسعينيات 
القرن الماضي تقّدم صورًة مختلطة إلى حدٍّ ما 
بشأن تأثير المنافس���ة االنتخابية )والسياسات 
المتعددة األحزاب على نطاٍق أوسع( على إصالح 

السياسات العاّمة.
هناك بالتأكيد أمثلٌة على أّن االتجاه العام- 
م���ن حالة التنافس���ية تلك- قد دف���ع بالوعود 
االنتخابية لتوس���يع نطاق وحجم المس���اعدات 
االجتماعية، ففي بوتسوانا؛ أظهرت األبحاث أّن 
حزب بوتسوانا الديمقراطي الحاكم يعتاد تقديم 
نفسه بوصفه حزب اإلغاثة من أضرار الجفاف، 
وفي مواجهة التحدي���ات القوية من ِقَبل أحزاب 
المعارضة التي تس���تند إل���ى قواعد حضرية؛ 
تح���رك الحزب الحاكم في بوتس���وانا من أجل 
تطبيق نظام معاشات الشيخوخة، وتوسيع نطاق 

برامج التغذية والعمل))).
وتطرح االنتخاب���ات العاّم���ة الكينية، التي 
أُجريت ف���ي الفترة من أغس���طس إلى أكتوبر 
2017م، بعض الدروس عن كيفية تعميق الحكم 
الديمقراطي، وإضفاء الطابع المؤسس���ي عليه، 
من خالل االنتخاب���ات التعددية، تعّد كينيا دولًة 
ديمقراطية مستقرة وناضجة نسبّياً في السياق 

Hickey, Sam, Tom Lavers, Miguel Niño-   (((
 Zarazúa, and Jeremy Seekings. The Negotiated
 Politics Of Social Protection In Sub-Saharan
  34/Africa, WIDER Working Paper 2018

.Helsinki: UNU-WIDER, 2018
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الع���ام اإلفريق���ي، وعلى الرغم م���ن كونها قوًة 
اقتصادية ناهضة فإنها محاطة بمنطقة تعصف 
بها نزاع���اٌت طائفية معقدة، وأزماٌت إنس���انية 
طاحنة. بعد االنتخابات العاّمة في 8 أغس���طس 
2017م؛ أعلنت اللجنة المستقلة لالنتخابات فوز 
الرئيس الحالي »أوهورو كينياتا« بنسبة %54.17 
من األصوات، على أّن زعيم المعارضة المخضرم 
»راي���ال أودينغا« أعلن أّن االنتخابات الرئاس���ية 
ش���ابتها مخالفات، وأّن النتائج »تّم االس���تيالء 
عليه���ا والتالعب بها لصال���ح الرئيس كينياتا«، 
وفي األول من س���بتمبر 2017م؛ ألغت المحكمة 
العليا الكينية نتائج االنتخابات الرئاسية، وأمرت 
بإع���ادة تنظيمها في غض���ون 60 يوماً، غير أّن 
انتخابات اإلعادة شابها  االس���تعدادات إلجراء 
الجدل، حيث رفض تحال���ف المعارضة بقيادة 
أودينغا الموعد الجديد، وأعلن انس���حابه منها، 
وعندما أُعلنت النتائج النهائية لجولة اإلعادة في 
30 أكتوب���ر 2017م حصل كينياتا على 98% من 
األصوات، وعلى الرغم من محاوالت المعارضة 
النيل من مصداقية االنتخاب���ات فإّن المحكمة 

الدستورية العليا أقّرت بصحتها. 
ومع ذلك؛ نرى أّن المصالحة التاريخية بين 
فرقاء االنتخابات الكينية في مايو 2018م تُعطي 
درس���اً له مغزاه في كيفية مواجهة تداعيات ما 
بع���د االنتخابات العاّمة في إفريقيا، فقد اعتذر 
الرئي���س كينياتا لزعيم المعارضة رايال أودينجا 
لمالحظاته الزائفة التي تّم اإلدالء بها في أثناء 
الحملة االنتخابية عام 2017م، وفي المقابل وعد 

أودينجا بالعمل مع الحكومة لمحاربة الفساد.
ومن جه���ة أخرى؛ فقد حّققت س���يراليون 
انتقالها الديمقراطي الثالث من خالل التنافس 
بي���ن أكبر حزبَين ف���ي البالد بعد نحو عش���ر 
س���نوات من الحروب األهلية، وه���ي تُعّد مثاالً 
ناجحاً للتكيف مع وإدارة مرحلة ما بعد الصراع، 

إّن انتخاب »جوليوس مادا بيو« رئيساً للبالد هو 
بحّد ذاته تحّوٌل مالحٌظ في المشهد السياسي، 
لقد كانت هن���اك حاجٌة إلثب���ات وجود فرصة 
أخرى للفوز بمنصب الرئاس���ة في إفريقيا، فقد 
فاز زعيم  حزب الشعب السيراليوني المعارض 
في الجولة الثانية من االنتخابات الرئاس���ية في 

31 مارس 2018م.
وعلى أية حال؛ فقد ش���هدت إفريقيا عدداً 
من التحوالت القيادية خالل الفترة ما بين عامي 
2006م و2016م، فقد تضاعف عدد االنتخابات 
خ���الل هذه الفترة الزمنية ليص���ل إلى )109(، 
كما ترتب عليها حدوث 44 تغييراً في الس���لطة. 
وتظهر بيانات مؤش���ر »محم���د إبراهيم« لعام 
2017م )الخ���اّص بالحوكمة اإلفريقية(: أنه يتّم 
إجراء المزيد من االنتخابات الحرة والنزيهة في 
القارة اإلفريقية. في المتوس���ط؛ تحّسن مؤشر 
االنتخاب���ات الحرة والنزيهة من���ذ عام 2006م، 
الذي يقيس مدى نجاح االنتخابات التش���ريعية 
والتنفيذية بوصفها ح���رة ونزيهة، بما في ذلك 

حياد القوانين واألطر االنتخابية))).
 خاتمة:

يتعّين علينا من أجل َفْهم التحوالت السابقة 
والمس���ارات المتناقض���ة، التي تط���رح قضية 
االس���تعصاء الديمقراطي، العودة إلى الس���ياق 
التاريخ���ي الذي يصوغ ويش���ّكل مجمل الوضع 

الحالي إلفريقيا.
لق���د تمّيز تاري���خ إفريقيا ف���ي مرحلة ما 
بعد االس���تعمار بهيمنة المقوالت والس���رديات 

 Zainab Umar ,Does a change in leadership   (((
 result in improved governance?, 15 February,

:2018. Available at
http://mo.ibrahim.foundation/news/2018/
c h a n g e - l e a d e r s h i p - r e s u l t - i m p r o v e d -

.governance Retrieved on June 3, 2018
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الكبرى، مث���ل: تصفية االس���تعمار، والتخلّص 
من العنصرية، وإضف���اء الطابع اإلفريقي. لكن 
قضي���ة الديمقراطية ظلّت غائب���ة، فقد تركز 
التنموية  االس���تقالل- عل���ى  النق���اش- وقت 
مقابل الديمقراطية، ولم يب���رز مفهوم »التطور 
الديمقراطي« ويحتل مكانته في س���لّم أولويات 
السياس���ة اإلفريقية، وهذه هي القضية التي ال 
تزال معظم البلدان اإلفريقية تتعامل معها حتى 

اليوم.
إّن نش���وة التحّول إل���ى الديمقراطية، التي 
ش���ّكلت القدوم الثاني إلفريقي���ا، تمّيزت بتبّني 
صيغ نُظ���م التعددية الحزبي���ة، ومؤتمرات بناء 
التوافق الوطن���ي، والتحوالت الديمقراطية التي 

تتّم تحت إشراف المؤسسة العسكرية.
ومع ذلك- في معظ���م الحاالت- اختطفت 
عملي���ات التحّول الديمقراط���ي، مع وجود قوى 
ش���عبية  ومجموع���ات نضال وطني���ة من أجل 

الديمقراطية تسير في ركب أجندات الدولة.
وبعبارة أخرى: كان الش���اغل الرئيس���ي هو 
التركيز على آليات التح���ّول الديمقراطي )مثل 
الدساتير( على حس���اب المواطنين، وفي كثيٍر 
م���ن الح���االت؛ أدى هذا االنش���غال إلى وجود 
نصوٍص عملت على تقويض تلك المبادئ والقيم 

الديمقراطية والدستورية.
في هذا السياق نستطيع أن نوجز االستجابات 
السياس��ية في إفريقيا للحكم الدس��توري وتقييد 

فترة السلطة إلى ثالثة فئات رئيسية، هي: 
)1( االس���تثنائية اإلفريقي���ة: الت���ي تعني 
اختالف الواقع اإلفريقي، واس���تعصاء األفارقة 

على االنقياد والنظام. 
)2( سياس���ة األوتقراطية الجديدة: التي تّم 
إضفاء الش���رعية عليها من خالل تراث حروب 
التحرر الوطنية، حيث يس���تخدم القادة وسائل 
غير دس���تورية وقس���رية لإلبقاء على السلطة. 

وعلى الرغم من أّن موج���ة الدمقرطة في فترة 
م���ا بعد الح���رب الباردة قد خفف���ت من غلواء 
حاالت »الحكم الش���خصي«؛ ف���إّن هذه العملية 
ل���م يتّم تعزيزه���ا بع���د، إذ إّن ضعف األحزاب 
المعارضة، والتركيز على الوالء الشخصي بدالً 
من القضايا الوطني���ة، والقيود المفروضة على 
المجتمع المدني واإلعالم، والجيوش المسّيسة 
والصراع���ات العنيفة، ال تزال كلها قضايا مثيرًة 

للقلق. 
)3( سياسة التغيير من داخل النظام الحاكم.
وال ش���ك في أّن تنوع التضاريس السياسية 
إلفريقي���ا يقتضي مّنا مزيداً من البحث والتأمل 

لفهم مسارات التحّول المتناقضة ■

إّن السياق اإلفريقي يطرح 
مسارات مختلفة لدوران 

 
ّ

النخبة الحاكمة؛ حتى في ظل
وجود قيود زمنية على مدة 

الوالية الرئاسية
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إثيوبيا من نفق األقلية إلى
فضاء األكثرية

د. ال�صيد علي اأب� فرحة
مدر��ص العل�م ال�صيا�صية بكلية الدرا�صات القت�صادية والعل�م 

ال�صيا�صية- جامعة بني �ص�يف- م�صر

الم��ص�عي�ة العلمي�ة والبحثي�ة ف�ي اأبع�اٍد �صّتى؛ 

ل�صتن�اده في جزءٍ- ل باأ�ص ب�ه- منه على معل�ماٍت 

لي�ص�ت بالدقيق�ة اأو العميق�ة من ناحي�ة، وا�صتناده 

اإل�ى اأُمنيات اأولئ�ك المراقبي�ن والمعنّيي�ن واآمالهم 

اأكثر من ا�صتناده اإلى جهٍد بحثيٍّ ر�صين.

وعلي�ه؛ ت�صعى ه�ذه الدرا�صة لالإجابة ع�ن ت�صاوؤٍل 

رئي��ٍص يت�ص�م بالتركيب، ه�: اإل�ى اأي مًدى يمكن 

اأن ي��ؤدي �صع��د »اآب�ي اأحم�د« لل�صلطة اإل�ى تغّيٍر 

ل�صع��د �أفرط  التف�اوؤل  ف�ي  كثي�رون 

الدكت�ر »اآب�ي اأحمد علي« اإلى راأ�ص 

ال�صلط�ة التنفيذية في اإثي�بي�ا، ب��صفه اأول رئي�ص 

وزراء ينتم�ي لق�مي�ة الأوروم�� ف�ي الب�الد، وه�� 

التف�اوؤل ال�ذي ل�م ُي�صادفه مثي�ٌل ل�دى كثيٍر من 

المراقبي�ن والمعنّيي�ن الع�رب بال�ص�اأن الإثي�بي، اأو 

المعنّيين بملف العالقات )العربية - الإثي�بية(.

�أّن �لإف�ر�ط ف�ي ه�ذ� �لتف�ا�ؤل �إنم�ا تجانب�ه  َبْي�د 
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اإثي�بي�ا؟  ف�ي  الداخلي�ة  الأو�ص�اع  ف�ي  ج�ه�ريٍّ 

وح�دود تاأثير ذلك على م�صار ال�صيا�صة الخارجية 

الإثي�بية تجاه محيطها الإقليمي؟
ولالإجاب���ة ع���ن ه���ذا الت�ض���اوؤل المرك���ب �ضيعمل 
الباحث على الإجابة عن الت�ضاوؤلت الفرعية الآتية:

- م���ا مالمح األزمة اإلثيوبية التي أفرزت »آبي 
أحمد«، ومنها المش���كالت الِعْرقية والدينية، والتي 

أفرزت االحتجاجات والصراع بين القوميات؟
- ما مكّون���ات الجبه���ة الديمقراطية الثورية 
)االئتالف الحاكم( والق���وى الفاعلة داخلها؟ وكذا 
موازي���ن القوى داخ���ل الجبهة؟ وتمثي���ل األعراق 

واألحزاب داخل البرلمان اإلثيوبي؟
- ما أه���ّم مالمح منظمة األورومو الش���عبية 
بوصفه���ا إح���دى الق���وى الفاعل���ة ف���ي الجبهة 
الديمقراطي���ة؟ وإلى أي م���ًدى يتمتع »آبي أحمد« 
بنفوٍذ فيها؟ وكيفية صعوده في المنّظمة؟ ومواقف 

المنّظمة من مطالب ِعْرقية األورومو؟
- ما ش���كل المنافس���ة الداخلية ف���ي الجبهة 
الديمقراطي���ة الثورية على رئاس���ة الوزراء؟ وكيف 
تمّكن »آبي« م���ن الفوز بمنصب رئيس الوزراء؟ وما 

َدور حركة األمهرة في هذه االنتخابات؟
- م���ا رؤي���ة »آب���ي« االقتصادي���ة باعتبار أّن 
كانت  واألمهرية  األورومية  واالحتجاجات  االحتقان 

نتيجًة ألوضاٍع اقتصاديٍة غير عادلة؟
- ما رؤيت���ه إلعادة توجيه النظام السياس���ي 
لمنح األوروم���و واألمهرة التمثيل الذي يطالبون به، 
وتحويل نظام الحزب الواحد إلى نظاٍم أكثر تعددية؟

- ما تأثي���ر الجيش وأجه���زة المخابرات في 
الرقم  والخارجية بوصفهما  الداخلية  السياس���ات 
الصعب في موازين القوى ويس���يطر عليهما أقلية 
التجيراي؟ وهل يمكن آلبي إعادة هيكلة المؤسس���ة 
العسكرية بما يحّقق العدالة لبقية األعراق، خاّصًة 
في ظّل شكاوى أورومو وأمهرة من عدم وجود تمثيٍل 

كاٍف لهما في صفوف الجيش العليا؟
- ما المسارات المحتملة لتلك الملفات، وتأثير 
ذلك في سياس���ات إثيوبيا الخارجية )قضية س���ّد 
النهضة، العالقات الصومالية، العالقات السودانية، 
الصراع اإلريتري، االستثمارات الخليجية، محورية 

َدورها في االتحاد اإلفريقي(؟
في  الراهنة  المرّكبة  االأزم���ة  مالمح 

اإثيوبيا: 
شهدت إثيوبيا منذ فبراير 2018م تحّوالً نوعّياً 
على مس���ار األزمة المرّكبة التي تالحق البالد منذ 
س���نوات، والتي تمتد جذورها ألكث���ر من عقَديْن، 
حيث تُوصف األزمة ب� »المرّكبة« لحجم الفجوة بين 
شّقيها السياس���ي واالقتصادي، ففي الوقت الذي 
تتسم الحالة السياسية في إثيوبيا- خاّصًة في شأن 
تداول الس���لطة- بجموٍد حقيقيٍّ منذ عام 1991م، 
وه���و تاريخ إطاحة متم���ردي التيج���راي بالحكم 
الش���يوعي، وتكوين تحالٍف للحكم م���ن الِعْرقيات 
الرئيسية يخضع لسيطرة تلك األقلية، لتعرقل بذلك 
أية طموحاٍت سياسيٍة لقوميات األغلبية لسنوات.. 
فإّن شّقها اآلخر، وهو االقتصادي، تتسارع فيه خطى 
اإلصالح االقتصادي بصورٍة لفتت انتباه المراقبين 
والمؤّسسات االقتصادية الدولية، فمن دولٍة فقيرٍة 
تُنهكها األوبئة والمجاع���ات، أضحت إثيوبيا »نمرا 
ًاقتصادّياً إفريقّياً«- على الطريقة اآلس���يوية- في 
المس���تقبل القريب، ليتحول اقتصادها من اقتصاٍد 
زراع���يٍّ إلى اقتصاٍد صناعيٍّ حس���ب وصف بعض 
المعنّيي���ن بالتنمية االقتصادية به���ا، حيث بدأت 
تلك النهضة تحديداً منذ عام 2005م بمس���اعداٍت 
واس���تثماراٍت أجنبية، معظمها صينية، خاّصًة في 
مجال البنية التحتية وبناء السدود والطرق والسكك 
الحديدي���ة)))، ليبلغ متوس���ط النم���و االقتصادي 

)))  جون اأجليونبي، »اإثيوبيا/ نمر اإفريقي في اأطواره الأولى«، 
تقرير بجريدة القت�سادية ال�سعودية، بتاريخ 8 يوليو 7)0)م، 
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السنوي خالل العقد المنصرم 10%، ليصبح بذلك 
أكبر اقتصاٍد في شرق إفريقيا، متجاوزاً كينياً وفقاً 

لبيانات صندوق النقد الدولي))).
ومع تلك الهوة العميقة بين المساَرين السياسي 
واالقتصادي، وما ترّتب عليها من ضغوٍط اجتماعّيٍة 
وسياس���يٍة متس���ارعة تعرض���ت له���ا األغلبيات 
الِعْرقي���ة األخ���رى، وبخاّص���ٍة ِعْرقي���ة األورومو، 
اندلعت احتجاجاٌت واس���عٌة ف���ي اإلقليم الذي يقع 
في جنوب غرب الب���الد منذ نوفمبر 2015م، وكان 
سببها المباشر نشوب نزاٍع بين مواطنين غالبيتهم 
م���ن ِعْرقية أورومو والحكومة، ح���ول ملكية بعض 
األراضي ونزعها، في إطار توّس���عات مدينة أديس 
أبابا على حساب أراضي إقليم أوروميا المجاور، إال 
أنه سرعان ما تبلورت لدى المحتّجين مطالٌب تتصل 
بالحقوق السياس���ية وحقوق اإلنسان- وقد شهدت 
البالد احتجاجات للمعارضة السياس���ية صاحبت 
االنتخابات العاّمة لعام 2005م، في أعقاب اتهامات 
للس���لطة بالتالع���ب بها، إال أنه س���رعان ما تّمت 
السيطرة عليها، وهو ما تكرر في أعقاب انتخابات 
2010م، والت���ي راح ضحيتها 193 م���ن المدنّيين 
والش���رطة، والتي يمكن وصفها بأنها أحد مسببات 
األزمة الراهنة– حيث استمرت احتجاجات 2015م 

زهاء أحد عشر شهراً حينها.
وقد اتس���عت عدوى االحتجاجات لمس���احاٍت 
واس���عٍة من إثيوبيا، فانتقلت إلقليم األمهرة بشمال 
البالد، وغيره م���ن األقاليم، متحّولًة حينها ألعمال 
عنف، وس���قوط قتلى ُق���ّدروا بالمئ���ات، واعتقال 

بمجلة  7)0)م  يوليو   3 بتاريخ  ُن�سر  مقال  الأ���س��ل  في  وه��و 
الآتي لمجلة  الرابط  الدولية، ومتاح عبر  تايمز«  »فينان�سيال 
/08/07/http://www.aleqt.com/2017 القت�سادية: 
 .(2018/4/article_1215556.html (Access date: 20

 John Aglionby, «Ethiopia bids to become the   (((
 last development frontier»,Financial Times, 3

.July 2017

اآلالف، أُطل���ق س���راحهم الحقاً وفق���اً لمراقبين 
دولّيي���ن، وصل���ت ذروتها بإع���الن الحكومة حالة 

الطوارئ في البالد في أكتوبر 2016م))).
ومع اس���تمرار األزمة الراهنة، والمستمرة منذ 
2015م- كم���ا ُذكر س���لفاً-، صّرح رئي���س الوزراء 
اإلثيوب���ي هيال ميريام ديس���الين أن���ه »يعتقد أّن 
اس���تقالته هي حلٌّ لهذه المش���كالت«؛ حس���ب ما 
تداولته اإلذاعة الحكومي���ة اإلثيوبية على صفحته 
الرس���مية بموقع التواصل االجتماعي فيس���بوك، 
والت���ي أضافت أيض���اً أّن »هيال ميري���ام قال: إنه 
فعل ما بوسعه لحّل مش���كالت إثيوبيا«، وقد تقّدم 
هيال ميريام باس���تقالته ف���ي 15 فبراير 2018م، 
وكان قد ش���غل هذا المنصب منذ عام 2012م)))، 
وقبل اس���تقالته كان ديس���الين، الذي ينتمي ألقلية 
ِعْرقية واليتا)))، وال���ذي يُعّد أول رئيس وزراء منذ 
عام 1991م من خارج ِعْرقيتَي األمهرة والتيجراي، 
يرأس- بجانب رئاس���ته للوزراء ورئاس���ة االئتالف 
الحاك���م- »الجبهة الديمقراطية الثورية للش���عوب 

اإلثيوبية«، وهي أحد أجنحة االئتالف الحاكم))).
ليبرز مؤّخراً اسم الدكتور »آبي أحمد« مرشحاً 

))) »اإثيوبيا تعلن حالة الطوارئ بعد احتجاجات طويلة«، تقرير 
اإخباري من�سور على موقع وكالة اأنباء »دوت�ص فيلة« الألمانية، 
 http://www.dw.com/ar :بتاريخ 9 اأكتوبر 6)0)م، الرابط

.(2018/4/(Access date: 20

تقرير  �سيا�سية«،  اأزم��ة  اإثر  اإثيوبيا  وزراء  رئي�ص  )3) »ا�ستقالة 
اإخباري بتاريخ 6) فبراير 8)0)م، على موقع جريدة البيان 
https://www.albayan.ae/one-world/ الإم��ارات��ي��ة: 
 Access date:) 1.3188028-16-02-overseas/2018

 .(2018/4/20

 Ethiopia profile – Leaders, a report was (4(
:published in 30 July 2015, BBC website, Via

h t t p : / / w w w . b b c . c o m / n e w s / w o r l d -
 .(2018/4/africa-13349400 (Access date: 20

)5)  »الحركة الديمقراطية ل�سعوب جنوب اإثيوبيا تنتخب �سيفراو 
�سجوتي رئي�سًا”، تقرير اإخباري بموقع وكالة اأنباء الأنا�سول، 
 https://aa.com.tr/ar/ :بتاريخ 7) فبراير 8)0)م، الرابط

 .(2018/4/(Access date: 20
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للمنص���ب السياس���ي األول في إثيوبي���ا، حيث تّم 
انتخابه م���ن ِقَبل االئتالف الحاكم رئيس���اً جديداً 
للوزراء، ليك���ون بذلك أول رئيس للوزراء ينحدر من 
ِعْرقية األورومو التي تُعّد أكبر مجموعة ِعْرقية في 
البالد، والتي تقود االحتجاجات المناهضة للحكومة 
السابقة على مدار ثالث سنوات منذ أكتوبر 2015م.

وقد تّم تصعيد »آبي أحمد« رئيس���اً لالئتالف 
الحاك���م »ائتالف الجبه���ة الديمقراطي���ة الثورية 
للّش���عب اإلثيوبي« خلفاً لرئيس الوزراء المستقيل 
هي���ال ميري���ام ديس���الين، ليتوّلى بش���كٍل تلقائيٍّ 
رئاس���ة ال���وزراء، وعلي���ه يُعّد تولي »آب���ي أحمد« 
للس���لطة في إثيوبيا مؤّش���راً على تحّوٍل نوعيٍّ في 
المسار السياس���ي للسياسة اإلثيوبية داخلّياً- على 
أقّل تقدير-، ستس���عى هذه الدراسة الستكشافه، 
والوقوف على أهّم مالمح���ه المنظورة، وتداعياته 

على الخارج اإلقليمي بصفٍة خاّصة))).
ال�سعبية  ال��ث��وري��ة  الديمقراطية  الجبهة 
االإثيوبية/ االئتالف الحاكم: من يحكم اإثيوبيا؟

الثوري���ة  الديمقراطي���ة  الجبه���ة  تُع���ّد 
 Ethiopian People›s اإلثيوب���ي  للّش���عب 
Revolutionary Democratic Front، والتي 
يُش���ار لها اختصاراً ب� )EPRDF(، هي المهيمنة 
على العملية السياس���ية في إثيوبيا في آخر ثالثة 
عقود، فهي التحالف الحاكم للدولة الفيدرالية في 
إثيوبيا من���ذ 1991م، ويتكّون هذا االئتالف الحاكم 
م���ن أربعة أحزاب متنوعة بصورة مخلّة من الناحية 
الِعْرقية والعددي���ة حتى الدينية، ويخضع االئتالف 
الحاكم لس���يطرة األقلي���ة التيجراي���ة، وهي التي 
تس���تند في ش���رعيتها للحكم إل���ى كونها الفصيل 

يحكم  اأوروم���و  عرقية  من  وزراء  رئي�ص  اأول  اأحمد:  »اآب��ي    (((
اإثيوبيا«، تقرير اإخباري بتاريخ 8) مار�ص 8)0)م، على موقع 
http:// الرابط:  العربية،  باللغة  البريطانية  الإذاع��ة  هيئة 
 www.bbc.com/arabic/world-43564445 (Access

.(2018/4/date: 20

الذي كّونته جماعٌة متمردةٌ من ِعْرقية »تيجرايان«؛ 
أطاحت بنظام الحكم الش���يوعي في 1991م، وذلك 
حين انقلب ميليس زيناوي على الحاكم العس���كري 
الجنرال منجس���تو هيال ميري���ام، والذي بَدوره قد 
وصل للسلطة بعد إقصاء اإلمبراطور اإلثيوبي هيال 

سالسي األول عام 1974م.
ويتكّون »تحالف الجبهة الديمقراطية الثورية 

ال�ضعبية الإثيوبية« من اأربعة اأجنحة رئي�ضة، هي:
1- »المنّظمة الديمقراطية لشعوب األورومو«، 

.((()OPDO(�يُشار لها اختصاراً ب
2- »حرك���ة األمهرة الديمقراطي���ة الوطنية«، 

.((()ANDM(�يُشار لها اختصاراً ب
3- »الجبه���ة الديمقراطي���ة لش���عوب جنوب 
 ،((()SEPDM(����ب يُش���ار لها اختصاراً  إثيوبيا«، 
ويمّث���ل هذا الجن���اح الثالث ما يرب���و على أربعين 
جماعة ِعْرقية صغي���رة، منها أقلية ِعْرقية »واليتا« 
التي ينتمي لها رئيس الوزراء المستقيل هيال ميريام 

ديسالين، وتسكن جنوب غرب البالد))).

.Oromo People’s Democratic Organization  (((

.Amhara National Democratic Movement   (3(

 Southern Ethiopia People’s Democratic (4(
 .Movement

 Reuters Staff, Fact box: Ethiopia›s main ethnic   (5(
 groups, Reuters Website, 16 February 2018 via Link:

تقع على عاتق رئيس الوزراء 
 

ّ
الجديد مهاّم عسيرة، ولعل

أولها: السيطرة على تدهور 
وضع الدولة وفقًا لمؤشرات 

الهشاشة الدولية
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4- وأخيراً: »جبهة تحرير شعب التيجراي«)))، 
.((()TPLF(�يُشار لها اختصاراً ب

وباستعراض تلك المحاصصة السياسية التي أفضت 
لهيمنة ِعْرقية التيجراي بال مس����ّوٍغ ديموغرافيٍّ واضح- 
كما س����يرد الحقاً-، يصبح من الواجب قراءتها في ضوء 
التركيبة الِعْرقية في إثيوبيا، التي يوضحها الجدول اآلتي:

جدول رقم )1(:
التركيبة العرقية وفقاً لبيانات كتاب الحقائق األمريكي

الن�سبةالعرقيةم

34.4%اأورومو)

7)%اأمهرة)

).6%�سومالي3

).6%تيجراي4

4%�سيداما5

5.)%جوراج6

3.)%وليتا7

7.)%هدية8

7.)%عفار9

5.)%جامو0)

3.)%جيداو))

3.)%�سيلت))

).)%كيفاكو3)

8.8%عرقيات اأخرى4)

المصدر: من تصميم الباحث؛ استناداً للبيانات 
المتاحة في كتاب الحقائق األمريكي؛ وفقاً 
آلخر تقدير للِعْرقيات في عام 2007م))).

https://www.reuters.com/article/us-ethiopia-politics-
factbox/factbox-ethiopias-main-ethnic-groups-

 .(2018/4/idUSKCN1G01HZ (Access date: 20

 .Tigray People’s Liberation Front  (((

The official website of «EPRDF» via Link: http://  (((
 .(2018/4/www.eprdf.org.et (Access date: 20

ال�ستخبارات  وكالة  ُتِعّده  ال��ذي  الأمريكي  الحقائق  )3) كتاب 
https://www.cia.gov/ ال��راب��ط:  الأمريكية،  المركزية 

ويتضح من الجدول السابق:
أّن ِعْرقية التيجراي تش���ّكل ما نس���بته %6.1 
م���ن إجمالي التركيب���ة الِعْرقية ف���ي إثيوبيا، لتُعّد 
رابع قوميٍة من حيث العدد من إجمالي عدد سكاٍن 
قدره 105.350.020 نس���مة، وهو العدد المقّدر 
وفقاً إلحصاءات يوليو 2017م، في حين تبلغ نسبة 
قومية األوروم���و ما يقرب من 6 أمثال عدد ِعْرقية 
التيجراي، وِعْرقية األمه���رة ما يقرب من 5 أمثال 

العرقية نفسها.
أما بش���أن الس���يطرة البرلماني���ة لالئتالف 
الحاكم؛ فتُس���يطر »الجبه���ة الديمقراطية الثورية 
الشعبية اإلثيوبية« على األغلبية المطلقة من مقاعد 
السلطة التشريعية منذ انتخاب الجمعية التأسيسية 
ف���ي يوني���و 1994م، بعد وصولها للس���لطة بثالث 
سنوات، حيث يبلغ عدد مقاعد السلطة التشريعية 
منذ هذا التاريخ )547(، باس���تثناء أول برلمان عام 
1995م، الذي بلغ عدد مقاعده )548(، بزيادة مقعٍد 
واحٍد فقط عن االنتخابات الس���ابقة والتالية له)))، 

كما يوضحها الجدول اآلتي:
جدول رقم )2(:

عدد مقاعد االئتالف الحاكم في االنتخابات 
العاّمة منذ وصوله للحكم

تاريخ النتخابات 
العاّمة

اإجمالي عدد 
المقاعد

عدد مقاعد 
الئتالف 

الحاكم

عدد مقاعد 
اأقرب 

المناف�سين

الجمعية التاأ�سي�سية/ 
5 يونيو 994)م

54748463

مجل�ص النواب/ مايو 
ويونيو 995)م

54848346

library/publications/the-world-factbook/geos/
 .(2018/4/et.html(Access date: 20

 Elections in Ethiopia, African Elections (4(
Database, Via Link: http://africanelections.

 .(2018/4/tripod.com/et.html (Access date: 20
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مجل�ص النواب/ مايو 
واأغ�سط�ص 000)م

54748(37

مجل�ص النواب/ مايو 
واأغ�سط�ص 005)م

5473(7(09

مجل�ص النواب/ مايو 
0)0)م

547499(4

مجل�ص النواب/ مايو 
5)0)م

547547-

المصدر: من تصميم الباحث؛ استناداً 
إلى البيانات المتاحة بقاعدة بيانات 

http:// :االنتخابات اإلفريقية، عبر الرابط
africanelections.tripod.com/et.html

من الجدول ال�ضابق يت�ضح:
أّن االئتالف الحاكم يس���يطر عل���ى البرلمان 
بأغلبي���ٍة مطلقة، بلغ���ت 88,48% ف���ي انتخابات 
الجمعية التأسيسية لعام 1994م، كما بلغت %88.1 
في انتخابات 1995م، وبلغت 87.9% في انتخابات 
2000م، وبلغ���ت 59.7% في انتخابات 2005م التي 
ش���هدت اتهامات من المعارضة حول نزاهتها، وقد 
حصلت حينها المعارضة على 147 مقعداً، وقد ترتب 
على تلك االتهامات حينها أعمال احتجاجاٍت وعنٍف 
س���رعان ما تّمت الس���يطرة عليها- كما أوضحت 
الدراسة سلفاً-، كما بلغت في آخر انتخابات نسبة 
91.22% في انتخابات 2010م، وهي األغلبية التي 
تمّكن االئتالف الحاكم بها من الهيمنة بصورٍة قويٍة 
عل���ى العملية السياس���ية في إثيوبي���ا، خاّصًة من 
الناحية التشريعية والتنفيذية، ورسمّياً باعتبار نظام 
الحكم بها نظاماً برلمانّياً؛ يمّكن األغلبية البرلمانية 
من تنفيذ أجندتها السياسية عبر السلطة التنفيذية 

في البالد))).

 Aaron Maasho, «Ethiopia declares election (((
 sweep for ruling party, critics cry foul», report
 :published on Reuters News Website, Via Link
https://www.reuters.com/article/us-ethiopia-
e l e c t i o n / e t h i o p i a - d e c l a r e s - e l e c t i o n -

إال أّن م����ا أفرزته انتخابات برلمان 2015م كانت 
ه����ي النتائج المثي����رة لالنتباه، والتي مّثلت جرس����اً 
لإلنذار لدى كثيٍر من المراقبين والمعنّيين بالش����أن 
اإلثيوب����ي، حيث فاز التحالف الحاك����م بعدد )547( 
مقع����داً، من أص����ل )547( مقعداً بنس����بة %100)))، 
وقد أعلنت المفوضية العليا لالنتخابات في المؤتمر 
الصحافي الذي أعقبها ف����وز التحالف الحاكم بعدد 
)546( مقعداً من أصل )547( مقعداً، وتأّجل إعالن 
نتيجة المقعد األخير في المؤتمر الصحافي بس����بب 
تعّثر الحصول عل����ى نتيجته في ضوء المناوش����ات 
التي تّمت بين أنصار المرشح المستقل لهذا المقعد 
وأنصار التحالف الحاكم، إال أنه سرعان ما تّم إعالن 
النتيجة بفوز التحالف الحاكم به، ليفوز بكامل مقاعد 
البرلمان بنسبة 100%، وهي السابقة التي لم تحدث 
منذ أول انتخابات عاّمة في البالد بعد 1991م، وهي 
النسبة التي تُشير بجالٍء إلى انسداد األفق السياسي 

sweep- for - ru l ing-par ty-cr i t ics-cry- fou l -
 idUSKBN0P21QY20150622 (Access date:

.(2018/4/20

 Felix Horne, Dispatches: Alarm Bells for (((
 Ethiopia’s 100% Election Victory, a report
 published in June 23,2015, Human Rights

 :Watch, Via Link
/23 /06 /h t tps : / /www.hrw.org /news/2015
dispatches-alarm-bells-ethiopias-100-election-

.(2018/4/victory (Access date: 20

مع التمايز العددي الواضح 
لصالح األورومو؛ فإنه لم 
 في مساحات 

ٌ
يقابله تمايز

النفوذ والسيطرة داخل 
النظام الحاكم منذ التأسيس
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في إثيوبيا، واتجاه العملية السياس����ية نحو االنفجار 
الوشيك- كما سيرد الحقاً-))).

جدول رقم )3(:
عدد مقاعد األجنحة األربعة لالئتالف الحاكم بالمقارنة 

بقوى المعارضة في انتخابات برلمان 2010م)))

الكيانات الممثلة في البرلمان/عرقية/�سيا�سية/جهوية

اإجمالي 
عدد 

مقاعد 
البرلمان 

547

38التيجراي

37)اأمهرة

78)اأورومو

))) �سعوب جنوب اإثيوبيا 

))مقاعد الئتالف بالعا�سمة اأدي�ص اأبابا 

الئتالف الحاكم EPRDF بولية هاراري

مقعد 
واحد 
بولية 
هاراري

الئتالف الحاكم EPRDF بمدينة دير داوا

مقعد 
واحد 

بمدينة 
دير 
داوا).

EPRDF 499اإجمالي مقاعد الئتالف الحاكم

 Lebo Diseko «Ethiopia election: EPRDF wins  (((
 all 547 seats in poll», report published on BBC

 :News Website, Via Link
h t t p : / / w w w. b b c . c o m / n e w s / a v / w o r l d -
africa-33232659/ethiopia-election-eprdf-wins-

.(2018/4/all-547-seats-in-poll (Access date: 20

Ethiopian Governmental Portal, Via Link: http://  (((
.(2018/4/www.ethiopia.gov.et/ (Access date: 20

اأحزاب المعار�سة 
المتحالفة 

الحزب الديمقراطي ل�سعوب 
ANDP عفار

8

الحزب الديمقراطي لل�سعوب 
في بيني�سانجول جوموز 

BGPDP
9

الحركة الديمقراطية لل�سعوب 
GPUDM في جامبيال

3

الحزب الديمقراطي لل�سعوب 
SPDP ال�سومالية

(4

المنتدى الوحدوي الديمقراطي الفيدرالي المعار�ص 
MEDREK

مقعد 
واحد 

باأدي�ص 
اأبابا

مر�سح م�ستقل 

مقعد 
واحد 
بولية 
جنوب 
اإثيوبيا

المصدر: من تصميم الباحث؛ استناداً للبيانات 
الرسمية المتاحة على الموقع اإللكتروني الرسمي 
 http://www.ethiopia.gov.et :للحكومة اإلثيوبية
بمراجع���ة البيانات التي يس���تعرضها الجدول 
بعاليه؛ يمكن تس���جيل عدٍد من المالحظات، التي 
تس���هم بصورٍة ما في تفسير المش���هد السياسي 

اإلثيوبي:
1- أّن هذه البيانات هي آخر بياناٍت رس���مية 
مذكورة على الموقع اإللكتروني الرس���مي للحكومة 
اإلثيوبية بش���أن االنتخابات العاّمة في إثيوبيا، ولم 
يتضّمن الموقع الرسمي للحكومة أية إشارة لبيانات 
انتخابات مجلس النواب في 2015م، والتي حصدت 
فيها جبهة الحك���م 100% من األصوات، ولعّل ذلك 
م���رّده– ضمن أس���باٍب أخرى- إل���ى حجم اللغط 
الداخلي والخارجي الذي أثارت���ه تلك االنتخابات 

واإلعالن عن نتائجها.
2- أّن االئتالف الحاكم ألول مرة- منذ وصوله 
للحك���م عام 1991م- يحصل عل���ى أغلبيٍة مطلقٍة 
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مريح���ة وصلت لنس���بة 91.22% ف���ي انتخابات 
2010م، وه���ي االنتخابات التي حدثت في منتصف 
المسار المتس���ارع للنهضة االقتصادية في إثيوبيا، 
والتي ب���دأت عام 2005م، كما يمك���ن النظر لتلك 
النسبة، خصوصاً من جهة المعارضة، بأّن االئتالف 
الحاكم يهيمن بصورٍة متزاي���دٍة على المجال العام 

السياسي واالقتصادي في إثيوبيا.
3- أّن إجمالي م���ا حصل عليه باقي الفاعلين 
السياسّيين في إثيوبيا، من قوى معارضة ومستقلين 
وغيرهما، بلغ 49 مقعداً، أي ما نس���بته 8.9% في 
انتخابات ع���ام 2010م، وهو ما يزي���د قلياًل عّما 
يحصل عليه جناح التيجراي في االئتالف الحاكم، 

والبالغ 38 مقعداً؛ أي ما نسبته %6.9.
4- أّن ما عليه »الحزب الديمقراطي للش���عوب 
الصومالي���ة« المع���ارض SPDP ف���ي انتخابات 
2010م، والذي بلغ 24 مقعداً، أي ما نسبته %4.38، 
يق���ّل بمقدار 2.5% تقريب���اً عّما حصل عليه جناح 
التيجراي الحاكم والمهيمن على االئتالف الحاكم.

وعليه؛ يتضح من التحليل الس���ابق: أّن األرقام 
فيما يخّص المعيار العددي الديموغرافي أو حجم 
المقاع���د بالبرلمان ال يعكس بح���اٍل الهيمنة التي 
مارس���تها قومية التيجراي من���ذ عام 1991م، وهو 
ما ستعكف الدراس���ة على استكشافه في الورقات 
القليل���ة القادمة، للوقوف عل���ى مآالته في أعقاب 
تصعي���د »آبي أحمد« رئيس���اً لالئت���الف الحاكم، 

ورئيساً للوزراء.

منظم���ة الأوروم���و ال�ض���عبية واآب���ي اأحم���د.. 
م�ضاحات ال�ضيطرة والنفوذ:

»المنّظم���ة الديمقراطية لش���عوب األورومو«، 
 Oromo People’s اإلنجليزي���ة  وباللغ���ة 
Democratic Organization، ويُش���ار له���ا 
اختص���اراً ب����)OPDO(، هي الكيان السياس���ي 
الرئيس���ّي المعّبر عن قومية »أورومو«، وكما سبق 

أن أشارت الدراسة: هو أحد األجنحة األربعة التي 
تُش���ّكل االئتالف الحاكم إلثيوبيا منذ عام 1991م، 
وس���تقّدم الدراس���ة في هذا المقام تعريفاً دقيقاً 

عنها.
»األورومو«: جماعٌة إثنية، تتراوح نس���بتها بين 
30-40% من إجمالي عدد الس���كان بإثيوبيا، أي ما 
يبلغ 61 مليون نس���مة- وفقاً للمصادر األمريكية-، 
وتنتش���ر تلك القومية على نطاٍق جغرافيٍّ واس���ٍع 
في ش���رق إفريقيا من ش���مال كينيا، وحتى شمال 
إثيوبي���ا، وتُعّد بذلك ه���ي القومي���ة األكبر عدداً 
وانتش���اراً جغرافّياً في إثيوبي���ا، وتُعّد تلك القومية 
أضعف تماس���كاً من الناحية الدينية واالجتماعية؛ 
إذا ما ُقورن���ت بقوميتَي األمه���رة والتيجراي، ولم 
تُشّكل »دولة أورومية« واحدة تاريخّياً- حسب بعض 

الباحثين-))).
أما من الناحية التنظيمية السياسية والمسلحة؛ 
فقد تك���ّون أول كي���اٍن تنظيميٍّ لش���عب األورومو 
ع���ام 1973م؛ ممث���اًل في »جبهة تحري���ر أورومو« 
 ،)Oromo Liberation Front - OLF(
التي خاضت صداماً مس���لّحاً ض���ّد نظام الجنرال 
الماركسي منجستو هيال ميريام عام 1974م)))، إال 
أنها لم تكن من القوة بمكاٍن إلزاحته، وهو ما نجحت 
فيه الكيانات المنّظمة لش���عوب التيجراي، وشعوب 
إريتريا، وقد ش���ّكلت الجماع���ات الِعْرقية الكبرى 
في إثيوبيا، وه���ي األورومو واألمه���رة والتيجراي 
وش���عوب إثيوبيا، كياناً ائتالفّياً سياسّياً ِعْرقّياً، هو 

 Minorities at Risk Project. June 1998. (((
 «Ethiopia,» University of Maryland, Center
 forInternational Development and Conflict

 :Management, Via Link
http://www.bsos.umd.edu/cidcm/mar/ethiopia.

.(2018/4/htm (Access date: 20

))) محمد اأحمد عبد اللطيف محمد، “التطور ال�سيا�سي لجبهة 
للمعارف، ط)،  العربي  المكتب  اأورومو”، )القاهرة:  تحرير 

5)0)م)، �ص8)).
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»الجهبة الديمقراطية الثورية للش���عوب اإلثيوبية« 
)EPRDF(، في ع���ام 1989م، وعليه؛ فإّن »جبهة 
تحرير أورومو« لم تكن طرفاً كتنظيم في االئتالف 
الجديد متع���ّدد القوميات، حي���ث تذكر المصادر 
الغربية أّن »جبهة تحرير ش���عب تيجراي« كتنظيٍم 
هو نفس���ه الذي قام بتأسيس ما يُعرف ب�»المنّظمة 
الديمقراطية لشعوب األورومو« من سجناء الحرب 
الس���ابقين الذين ينتمون لقومية األورومو، والذين 
وافقوا على القتال بج���وار التيجراي ضّد الجنرال 
منجستو هيال ميريام، لتكون تلك الحركة األورومية 
الجديدة منافساً لجبهة تحرير األورومو، ولتسحب 
من رصيدها، وقد اس���تمر التنظيمان المعّبران عن 
األورومو »جبهة التحرير« و»المنّظمة الديمقراطية« 
في الس���احة السياس���ية حتى بعد س���قوط نظام 

الجنرال الشيوعي)1).
وعليه؛ ف���إّن المنّظمة الديمقراطية لش���عوب 
األورومو هي في األس���اس تنظيٌم تّم تش���كيله من 
ِقبَ���ل أقلية قومية التيجراي؛ ومن س���جناء الحرب 
المنتمي���ن لقومي���ة األورومو؛ لتكون عون���اً عددّياً 
لها ف���ي المق���ام األول في حربها ض���ّد الجنرال 
الماركس���ي منجس���تو هيال ميريام، والذي أزاحته 
الجبه���ة االئتالفية متعّددة القومي���ات من الناحية 
التنظيمية، والت���ي تُهيمن عليها أقلي���ة التيجراي 
م���ن الناحية الفعلية، وقد انضم���ت »جبهة تحرير 
األورومو« للحكومة االنتقالّية التي شكلتها »الجبهة 
الديمقراطية الثورية للشعوب اإلثيوبية« في أعقاب 
رحيل الجنرال الشيوعي، إال أنه سرعان ما انسحبت 
»جبهة تحرير أورومو« وبعض األحزاب األخرى في 
أعقاب الخالف الذي نشب في الحكومة االنتقالّية 

 De Waal, Alex. 1994. «Rethinking Ethiopia,»   (((
 in THE HORN OF AFRICA, Edited by Charles

 .Gurdon (New York: St. Martin›s Press), p 30

حول زحف العسكرّيين والتضييق على الحزبّيين))).
أما عن التماي���ز بين الكيانَي���ن المعّبَرين عن 
األورومو، الممثلَين في: »جبهة التحرير« و»المنّظمة 
الديمقراطية«، فيرصد عدٌد من الباحثين تقاطعاٍت 
كثي���رًة بينهم���ا، خاّصًة فيما يتعلّق بحقوق ش���عب 
األوروم���و ومصالحه، ومنها: إعالنهما أّن هدف كلٍّ 
منهما هو »تقرير مصير ش���عب أورومو«، وتحقيق 
نهضة سياس���ية واقتصادية واجتماعي���ة وثقافية 
دام المسلح  لش���عب األورومو، وتحّولت لمسار الصِّ
مع الحكومة الفيدرالية للجبهة الديمقراطية الثورية 
للش���عوب اإلثيوبية؛ بعد االنش���قاق عن الحكومة 
االنتقالّية عام 1992م، وهي منذ هذا التاريخ تسعى 
لتقويض نظام ائتالف الجبهة الديمقراطية الثورية 
الحاكم، على عكس »المنّظمة الديمقراطية لشعب 
أوروم���و« التي تعمل من داخل النظام الحاكم، وتُعّد 
أحد أجنحته األربعة، والتي لم تتول رئاسة االئتالف 

الحاكم منذ تأسيسه عام 1989م))).
وعليه:- من الناحية العملي���ة- فإّن »المنّظمة 
الديمقراطية لش���عب األورومو« ه���ي أحد ممثلي 
قومية األورومو، وليس���ت الممث���ل الوحيد لها، إال 
أنها الممثل الوحيد في ائتالف الحكم الذي تأّسس 
رس���مّياً عام 1989م، وهيمن على الحياة السياسية 

اإلثيوبية منذ 1991م.
بَيْد أن���ه مع التمايز الع���ددي الواضح لصالح 
األورومو؛ فإنه لم يقابله تمايٌز في مساحات النفوذ 
والس���يطرة داخل النظام الحاكم منذ التأس���يس، 

 United States Bureau of Citizenship and   (((
 Immigration Services, Ethiopia: Informationon
 the Oromo Ethnic Group, the Oromo Liberation
 Front (OLF), and the Oromo People›s
 Democratic Organization (OPDO), 18 April

 :2001, UNHCR, VIA Link
 http://www.refworld.org/docid/3decdfcf4.html

 .(2018/4/(Access date: 20

 United States Bureau of Citizenship and   (3(
 Immigration Services, Ibid
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حتى تصعيد الدكتور »آبي أحمد« رئيس���اً للمنظمة 
لالئتالف  ورئيساً  األورومو،  لش���عب  الديمقراطية 
الحاكم المتمثل ف���ي »الجبهة الديمقراطية الثورية 
للش���عوب اإلثيوبية«، وأخيراً رئيساً للوزراء، ليكون 
بذل���ك تحّوالً نوعّي���اً في هيكل الق���وة في النظام 
الحاكم، عل���ى األقّل من الناحي���ة الرمزية.. حتى 

تاريخه.
أما عن الدكت���ور »آبي أحمد«؛ فهو سياس���يٌّ 
إثيوبي ش���اّب، ينتمي لِعْرقية األورومو، ُولد في 15 
أغسطس 1976م ألٍب مسلم وأمٍّ مسيحية، بمنطقة 
»أجارو« بمدينة »جيما« بإقليم »األورومو«، وانخرط 
ضم���ن صفوف الق���وات التي حملت الس���الح في 
مواجهة نظام منجس���تو هيال ميريام عام 1990م، 
والتي عملت تحت لواء »الجبهة الديمقراطية لشعب 
األورومو«- أحد األجنحة األربعة الئتالف »الجبهة 
الديمقراطية الثورية للشعوب اإلثيوبية«، ثم انخرط 
الجيش  رسمّياً في قوات الدفاع الوطني اإلثيوبي– 
اإلثيوبي تحت حكم االئتالف الحاكم- عام 1993م، 
وذلك ضمن أفراد وح���دة المخابرات واالتصاالت 
العس���كرية، وتدّرج بها حتى تقلّد رتبة »عقيد« في 
عام 2007م، وأُرسل في 1995م ضمن قوات األمم 
المتح���دة لحفظ الس���الم في روان���دا في أعقاب 
اإلبادة الجماعي���ة حينها، وفي الح���رب اإلثيوبية 
استخباراتية  مهاّم  توّلى  )1998-2000م(  اإلريترية 

عملياتية.
وقد عمل في وزارة الدفاع اإلثيوبية في مواقع 
مختلف���ة، منها: مدي���ر عام مركز المه���ارة للعلوم 
والتكنولوجيا الفيدرالية، ثم عمل نائباً لمدير وكالة 
أمن شبكة المعلومات اإلثيوبية المعروفة اختصاراً 
باسم »أنس���ا«، ليغادرها في 2010م بصورٍة رسميٍة 
نهائيٍة إلى الس���احة السياسية والمجال العام. وفي 
غض���ون ذلك، وقبل مغادرته للجي���ش، كان عضواً 
في اللجنة المركزية للمنظمة الديمقراطية لش���عب 
أورومو، وفي ع���ام 2007م ش���غل منصب المدير 

التنفيذي للجنة التنفيذية للمنظمة، وعضواً باللجنة 
التنفيذي���ة للجبهة الثورية الديمقراطية للش���عوب 

اإلثيوبية منذ عام 2005م))).
وقبل انسحابه من القوات المسلحة عمل على 
تأهيل ذاته بالمؤهالت العلمية واألكاديمية المدنية؛ 
لتكون عوناً ل���ه في المجال الع���ام اإلثيوبي الذي 
يطم���ح إليه، فقد حصل على ش���هادته األولى في 
هندس���ة الحاسب اآللي من جامعة أديس أبابا عام 
1993م، وأكمل دراساته العليا في الهندسة، وحصل 
على دبلوم الدراس���ات العليا المتقدمة للحاس���وب 
في قسم تطبيقات التش���فير في جامعة »بريتوريا« 
بجنوب إفريقيا عام 2005م)))، ثم الماجس���تير في 
إدارة التغيير والتحّول م���ن جامعة جرينتش بلندن 
ع���ام 2011م، وكذا ماجس���تير إدارة األعمال عام 
2013م، ثم الدكت���وراه في إدارة األعمال من معهد 
دراس���ات الس���الم واألمن بجامعة أديس أبابا عام 

2017م.
وأما تدّرجه في المس���ار المدني الحزبي؛ فقد 
تدّرج ف���ي عضوية »الحزب الديمقراطي لش���عب 
أورومو«، وصوالً للجنة المركزية للحزب، وكذا كان 
عضواً باللجنة التنفيذية لالئتالف الحاكم فيما بين 

)2010-2012م())).

اأحمد  اآب��ي  للدكتور  ذاتية  »�سيرة  مترجم،  اأحمد،  جوهر    (((
�سحيفة  الجديد«،  الإثيوبي  ال��وزراء  ورئي�ص  الجبهة  رئي�ص 
بتاريخ  الإثيوبية،  ال�سحافة  لموؤ�س�سة  التابعة  الإثيوبية  العلم 
http://www.ethpress.gov. الرابط:  مار�ص 8)0)م،   30
-2018-et/alalem/index.php/society/item/2486

.(2018/4/Access date: 20) 05-54-17-30-03

)))  »اآبي اأحمد رئي�سًا للوزراء في اإثيوبيا«، تقرير اإخباري بموقع 
جريدة عكاظ ال�سعودية، بتاريخ 8) مار�ص 8)0)م، الرابط:

 https://www.okaz.com.sa/article/1627669
 .(2018/4/(Access date: 20

يحكم  اأوروم���و  عرقية  من  وزراء  رئي�ص  اأول  اأحمد  »اآب��ي    (3(
بموقع  8)0)م،  مار�ص   (8 بتاريخ  اإخباري،  تقرير  اإثيوبيا، 

هيئة الإذاعة البريطانية- الإ�سدار العربي، الرابط:
 http://www.bbc.com/arabic/world-43564445

 .(2018/4/(Access date: 20
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وق���د انتُخ���ب في ع���ام دخوله العم���ل العام 
بصفٍة رس���مية 2010م عض���واً بالبرلمان اإلثيوبي 
عن دائرته، وش���هدت دائرته )مدين���ة جيما( أثناء 
فترة تمثيله له���ا مواجهاٍت دينيًة بين المس���لمين 
والمس���يحّيين، تحّول بعضها ألعمال عنف، ترتب 
عليها تكلفة بشرية ومادية، وقد مارس »آبي أحمد« 
َدوراً بصفته التمثيلية ونفوذه السياس���ي والِعْرقي، 
بالتعاون مع المؤّسس���ات الدينية ورموزها، الحتواء 
دامات، وتحقي���ق مصالحٍة وصفها بعض  تلك الصِّ

المراقبين ب�»التاريخية« في تلك المدينة.
وف���ي ع���ام 2015م؛ أُعي���د انتخاب���ه في كلٍّ 
من مجلس الن���واب واللجنة التنفيذي���ة ل�»الجبهة 
الديمقراطية لش���عب أوروم���و«، ليتولى- منذ عام 
2016م- مناصب سياس���ية تنفيذية على المستوى 
الفيدرالي والمحلي، حيث تولى حقيبة وزارة العلوم 
والتكنولوجي���ا بالحكومة الفيدرالي���ة، ثم غادرها 
ليتولى منصب مس���ؤول مكتب التنمية والتخطيط 
العمران���ي بإقليم أوروميا، ثم نائب���اً لرئيس إقليم 
أورومي���ا نهاي���ة 2016م، ث���م تخلّى ع���ن منصبه 
التنفيذي الس���الف ليتولى منص���ب رئيس الحزب 
الديمقراطي لش���عب أورومو في فبراير 2018م)))، 
ثم تّم تصعيده بعد انتخابه من ِقَبل »مجلس الجبهة 
الثوري���ة الديمقراطية للش���عوب اإلثيوبية«، الذي 
يتألف م���ن 182 عضواً، في 27 م���ارس 2018م، 
رئيس���اً لل�جبهة الثوري���ة الديمقراطية للش���عوب 
اإلثيوبية، في الجلس���ة الت���ي انتُخب فيها »ديميك 
ميكونين« نائباً لرئيس الجبهة الثورية الديمقراطية 
للش���عوب اإلثيوبية ونائباً لرئيس ال���وزراء)))، وقد 

اأورومو«  ل�سعب  الديمقراطية  ل�«الجبهة  رئي�سًا  اأحمد«  »اآبي    (((
8)0)م،  فبراير   (5 بتاريخ  اإخ��ب��اري،  تقرير  اإثيوبيا،  ف��ي 
http://www. ال��راب��ط:  اإف��ري��ق��ي��ة،  ق���راءات  مجلة  بموقع 

 .(2018/4/qiraatafrican.com (Access date: 20

للجبهة  رئي�سًا  اأحمد  اآبي  الدكتور  »انتخاب  اأحمد،  جوهر    (((
اإخباري  تقرير  الإثيوبية«،  لل�سعوب  الديمقراطية  الثورية 

نافس���ه في انتخابات الجبهة الثورية الديمقراطية 
للشعوب اإلثيوبية مرشحان؛ أحدهما ينتمي لحزب 
الحركة الشعبية إلثيوبيا الجنوبية– حصل على 58 
صوتاً-، ومرشح للجبهة الشعبية لتحرير تيجراي– 
حصل على صوتَين فق���ط-، في حين حصل »آبي 
أحمد« على 108 أصوات من إجمالي )169( صوتاً، 
مما يُشير بجالء للتعّسر النسبي لبناء توافٍق بشأن 
انتخابه، وأّن ثّمة انقساماً ما داخل الجبهة الحاكمة 
يُنذر بمرحلٍة جديدٍة على المس���تويَين: )التنظيمي 
لها، والداخلي للبالد(، وقد أّدى اليمين الدستورية 
أمام البرلمان اإلثيوبي رئيساً جديداً للوزراء في يوم 

االثنين 2 أبريل 2018م))).
لل�ض���عوب  الديمقراطي���ة  الثوري���ة  الجبه���ة 
الإثيوبية/ مناف�ضة داخلية و�ضلطوية خارجية:

تأّسست »الجبهة الثورية الديمقراطية للشعوب 
اإلثيوبية« في عام 1989م بوصفها عماًل سياس���ّياً 
وعسكرّياً منّظماً لإلطاحة بالجنرال اليساري، وهو 
ما تحّقق عام 1991م، وقد تأّسس���ت الجبهة- كما 
ُذكر س���ابقاً- على يد نخبٍة سياسية شابة من أقلية 
»التيج���راي« من أولئك المتمردي���ن على الجنرال 
منجستو، وقد شّكل أولئك المتمردون كيانهم المنّظم 
المعروف باس���م »جبهة تحرير ش���عب التيجراي« 
كنواة صلبة للجبهة الثورية، تتشّكل حولها األجنحة 
األخرى للجبهة الثورية، وعليه: فالجبهة ما هي إال 
واجهٌة تنظيميٌة متعددة العرقيات والثقافات لفاعٍل 

 30 بتاريخ  »ال��ع��ل��م«،  الإثيوبية  ال�سحافة  موؤ�س�سة  بموقع 
http://www.ethpress.gov. ال��راب��ط:  8)0)م،  مار�ص 
et/alalem/index.php/news/national-news/
 Access date:)  41-25-17-30-03-2018-item/2476

.(2018/4/20

 Mero Moges- Gerbi, Chris Giles, Ethiopia›s   (3(
 parliament swears in new prime minister,
CNN Website, April 2, 2018, Via Link: https://
africa/ethiopia-/02/04/edition.cnn.com/2018

 new-pm-abiy-ahmed/index.html (Access date:
.(2018/4/20
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مهيمٍن وحيٍد؛ هو »جبهة تحرير شعب التيجراي«.
وقد أف���رزت تل���ك النُّخبة المتمردة الش���اب 
»ميلي���س زيناوي« ال���ذي ترك دراس���ته الجامعية 
لالنضمام للمتمردين، وس���رعان م���ا أثبت زيناوي 
جدارته وكاريزمّيته في صف���وف أقرانه بما ُعرف 
عنه من انضباط، وحزم، وتقش���ف، وتجّهم، ليتقّدم 
صفوفهم فيصبح رئيس���اً في ظّل الحكومة المؤقتة 
عام 1992م، ثم رئيس���اً للوزراء ع���ام 1995م بعد 
انعقاد أول برلمان بعد رحيل منجستو، وقد استمر 
بمنصبه مهيمناً على الجبهة الثورية والمجال العام 

في إثيوبيا زهاء 21 عاماً. 
ويرى بع���ض الباحثين أّن »جبه���ة التيجراي« 
تهيمن على الجبهة الثورية، والمجال العام اإلثيوبي 
بالتبعية، عبر اتباع أسلوبَين متزامنَين: أولهما: قمع 
االحتجاجات الداخلية عب���ر التدابير األمنية التي 
تُوصف بالقاس���ية- من ناحية-، وثانيهما: إضفاء 
الطابع الخارجي على الصراع���ات الداخلية- من 

ناحيٍة أخرى-))).
بَيْد أّن رحيل زيناوي عام 2012م، بسبب مرضه 
المفاجئ، فتح الباب لتغّيرات كبرى في المجال العام 
بغير إرادته، وعلى مستوى الجبهة ببعٍض من إرادته 
عندما صعد »هيال ميريام ديس���الين« من منصبه 
المتواري )مستش���ار لزيناوي مدة خمس سنوات( 
إلى منصب نائب رئيس ال���وزراء ووزيراً للخارجية 
في أكتوبر 2010م ونائباً للتحالف الحاكم، والمنتمي 
لحزب »الحركة الديمقراطية لشعوب جنوب إثيوبيا« 
الذي ال يمّثل ثقاًل معتبراً داخل الجبهة، وال ينتمي 
لِعْرقيٍة ذات ثقل- كما أوضح الكاتب سلفاً-، وترك 
الجبهة الثورية والنظام السياسي اإلثيوبي في بوادر 

 Simon Weldmichael, «Ethiopia: EPRDF   (((
 has passed its Expiry Date», TESFANEWS,
in November 25, 2017, via link: https://www.
tesfanews.net/ethiopia-eprdf-has-passed-its-

 .(2018/4/expiry-date/ (Access date: 20

أزمة تب���دو في مالمحها- خاّصًة في جانب جدارة 
قيادة الجبهة الثورية- هيكلية))).

وعليه؛ وجدت الجبه���ة الثورية الحاكمة ذاتها 
في مفترق طرٍق داخلية وخارجية، فعلى المس���توى 
الداخلي أضحت تعاني من فقدان قيادة قادرة على 
الهيمنة والس���يطرة لتمأل ف���راغ زيناوي المفاجئ، 
وأّن خليفته ديسالين- الذي وجد نفسه في منصب 
رئيس الوزراء بصفة مؤقتة بحكم منصبه إلى أن تّم 
انتخابه خالل بضعة أش���هر رئيساً أصياًل للوزراء، 
وأُعي���د انتخابه عام 2015م ل���َدورة جديدة، وهي 
ورة التي لم يكملها وقّدم استقالته قبل نهايتها-  الدَّ
يفتقر أليٍّ من مقوماتها، س���واء كاريزما زيناوي، أو 
تعاضد قوميته القليلة عددّياً إال أنها المسيطرة على 
المفاصل الحيوية في الحزب والدولة، حيث ينتمي 
ديس���الين لقومية »الواليتا« التي ال يتجاوز عددها 
2.3%- كما أوضحت الدراس���ة ف���ي الجدول رقم 
)1()))-، ومن ناحيٍة أخرى؛ ال يس���تند لظهيٍر دينيٍّ 

هيئة  بموقع  �سحفي  تقرير  زي��ن��اوي«،  ميلي�ص  عن  »نبذة    (((
ُبعيد  ))0)م،  اأغ�سط�ص   (( بتاريخ  البريطانية،  الإذاع���ة 
http://www.bbc.com/arabic/ ال���راب���ط:  رح��ي��ل��ه، 
 zinawi_profile_120821/08/worldnews/2012

.(2018/4/(Access date: 20

عام  �سوري«  »بول�سو  بمدينة  ُول��د  دي�سالين:  ميريام  هيال    (3(
للطائفة  تنتمي  اأخًا،   (( ت�سّم  كبيرة عددّيًا  لأ�سرة  965)م، 
»الوليتا«  لعرقية  ينتمي  وِعْرقيًا  الم�سيحية،  البروت�ستانتية 

لم ُيعلن »آبي أحمد« عن 
خطٍط واضحة المعالم 

ة لرسم المسار 
ّ
ومحددة بدق

اإلثيوبي الجديد، ما ُيشير 
لصعوبة عملية مخاض هذه 
األجندة من رحم الحزب الحاكم
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قوي، حيث إنه ينتمي ألسرٍة مسيحية بروتستانتية، 
ف���ي حين أّن معظم مس���يحيي إثيوبيا من الطائفة 
األرثوذكس���ية، وإن كان بعض الباحثي���ن يرون أّن 
افتق���اده لمقومات ِعْرقية ودينية كان من أس���باب 
تصعيده ف���ي عهد زيناوي باعتباره ليس محّل لغط 
ِعْرقي أو ديني، ومن ثّم تنازٍع وتزاحٍم بين العرقيات 
الكبرى، إال أّن ميزته تلك قد أفضت لرحيله سريعاً 
بعد رحي���ل زيناوي، حيث إن���ه ال يعّبر عن أيٍّ من 
الخرائط الدينية والِعْرقية المؤثِّرة في إثيوبيا، مما 
فتح الباب على مصراعيه للِعْرقيات الكبرى عددّياً 
وغير الممثَّلة بصورٍة تتف���ق وثقلها العددي لطموٍح 

سياسي أكبر؛ كاألورومو واألمهرة))).
أما على المستوى الخارجي؛ فإّن قبضة الجبهة 
الثورية في إحكام س���يطرتها عل���ى المجال العام 
تتجه نحو التداعي؛ ف���ي ظّل حالة الفّك والتركيب 
الداخلي���ة بعد رحيل زيناوي- م���ن جهة-، وتنامي 
احتجاجات ومطالب المعارضة- من جهٍة أخرى-، 
وهو ما دفع حكومة ائتالف الجبهة الثورية الحاكمة 
إلع���الن حالة الطوارئ وحظ���ر التجول في أكتوبر 
2016م، لترفعها في أغسطس 2017م، وفي غضون 
ذلك اتخذت الحكومة برئاس���ة ديسالين إجراءات 
سياسية عّدة المتصاص تلك االحتجاجات بجانب 

التي تقطن جنوب البالد في اإقليم »الأمم الجنوبية«، وتخّرج 
في كلية الهند�سة بجامعة اأدي�ص اأبابا عام 988)م، ثم ح�سل 
على الماج�ستير في التكنولوجيا من جامعة تامبيري بفنلندا، 
وقد ترقى في الحزب الحاكم »الجبهة الثورية الديمقراطية 
الأم��م  »منطقة  اإقليم  لرئي�ص  ن��ائ��ٍب  م��ن  اإثيوبيا«  ل�سعوب 
الجنوبية« اإلى رئي�ٍص له، ثم عمل نائبًا في البرلمان، ثم نائبًا 
لرئي�ص الوزراء ووزيرًا للخارجية في اأكتوبر 0)0)م، ثم رئي�سًا 
للوزراء بعد رحيل زيناوي موؤقتًا فاأ�سياًل، وكذا رئي�سًا لالتحاد 
الإفريقي بحكم من�سبه في عام 3)0)م، واأُعيد انتخابه عام 

5)0)م، ليغادر المن�سب م�ستقياًل في فبراير 8)0)م.

)))  اأحمد يون�ص، »دي�سالين.. عّداء اإثيوبيا غادر الم�سمار قبل 
8)0)م  فبراير   (4 بتاريخ  �سحفي،  تقرير  ال�سباق«،  نهاية 
https:// الرابط:   ،(4333 العدد  الأو�سط،  ال�سرق  بجريدة 
 aawsat.com/home/article/1185161 (Access

.(2018/4/date: 20

إجراءاتها األمنية للس���يطرة عليها، ومن إجراءاتها 
السياس���ية: إعادة تش���كيل الحكومة، ومنح تس���ع 
حقائب وزاري���ة لوزراء من األورومو بنس���بة بلغت 
40% م���ن مجلس الوزراء اإلثيوب���ي)))، بَيْد أّن هذه 
اإلجراءات السياسية لم تأت بنتيجٍة معتبرة، لتُعيد 
الحكوم���ة فرض حال���ة الطوارئ م���ّرًة أخرى بعد 
استقالة ديسالين في فبراير 2018م، وهي االستقالة 
التي مهدت لتحوالت كبرى داخل االئتالف الحاكم، 
وربما خارجه، بدأت مالمحها بتصعيد »آبي أحمد« 

رئيساً لالئتالف الحاكم ورئيساً للوزراء))).
روؤي���ة »اآبي اأحمد« القت�ض���ادية وال�ضيا�ض���ية 

كمحدد فاعل في الأزمة الراهنة:
بع���د أّن أّدى »آبي أحمد«، في الثاني من أبريل 
2018م، اليمين الدس���تورية رئيس���اً للوزراء، خلفاً 
لديسالين المستقيل، ش���ّكل مجلس وزرائه في 19 
أبريل 2018م من 29 وزيراً، بينهم عشر شخصيات 
جديدة، وتّم تغيير س���تة وزراء لحقائبهم السابقة، 
وأهّمها: تولي وزير التعدين في الحكومة المستقيلة 
حقيبة وزارة الدفاع في حكومة »آبي أحمد«، واستمر 
باقي الوزراء بمناصبهم، ومنهم وزير المالية ووزير 

الشؤون الخارجية))).
وتق���ع على عاتق رئيس ال���وزراء الجديد مهاّم 
عس���يرة، حيث يُنظر لتوليه باعتباره بدايًة لتحّوٍل 
نوعيٍّ في المس���ار السياس���ي اإلثيوبي، ولعّل أول 

)))  اأحمد يون�ص، مرجع �سابق.

�ست�ستمر  الطوارئ  حالة  تقول:  »اإثيوبيا  اليماني،  محمد    (3(
اأنباء رويترز،  اأ�سهر«، تقرير اإخباري من�سور على وكالة  �ستة 
https://ara.reuters.com/ ال��راب��ط:  العربية،  الن�سخة 
 article/worldNews/idARAKCN1G10EW (Access

.(2018/4/date: 20

يختار  ال��ج��دي��د  اإث��ي��وب��ي��ا  وزراء  »رئ��ي�����ص  وج���دي،  ليليان    (4(
رويترز،  اأخبار  �سبكة  على  من�سور  اإخباري  تقرير  حكومته«، 
ال��راب��ط:   8)0)م،  اأب��ري��ل   (9 ب��ت��اري��خ  ال��ع��رب��ي،  الإ����س���دار 
https://ara.reuters.com/article/worldNews/

.(2018/4/idARAKBN1HQ0Z3 (Access date: 20
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تلك التحديات: الس���يطرة على تدهور وضع الدولة 
وفقاً لمؤش���رات الهشاش���ة الدولية؛ التي تش���مل 
مختلف أبعاد المجال العام السياسي واالقتصادي 
واالجتماعي والعسكري واألمني)))، وهو ما يوضحه 
الجدول اآلتي، والذي يرش���د الباحث ألهّم مالمح 

التحديات التي يواجهها رئيس الوزراء الجديد:
جدول رقم )4(:

موقف دولة إثيوبيا وفقاً لمؤشر الهشاشة في 
الفترة من 2006-2018م

العام
الترتيب وفقًا لموؤ�سر 

اله�سا�سة
اأكثر المعايير ه�سا�سة

ال�سغوط الديموغرافية5)8)0)

ال�سغوط الديموغرافية5)7)0)

النازحين والالجئين4)6)0)

النازحين والالجئين0)5)0)

ال�سغوط الديموغرافية9)4)0)

ال�سغوط الديموغرافية9)3)0)

موؤ�س�سة  عن  ي�سدر  دولي،  موؤ�سر  هو  اله�سة:  الدول  ))) موؤ�سر 
»ال�سيا�سة  مجلة  مع  بالتعاون  الأمريكية،  ال�سالم  �سندوق 
ب�سفٍة  006)م  ع��ام  منذ  وي�سدر  الأمريكية،  الخارجية« 
ال�سابق  في  عليه  ُيطلق  كان  وقد  العالم،  دول  لمعظم  دوري��ة 
»موؤ�سر  لي�سبح  تغّير  ا�سمه  اأّن  اإل  الفا�سلة«،  ال��دول  »موؤ�سر 
مق�سمين  معيارًا،   (( قيا�ص  على  ويعتمد  اله�سة«،  ال��دول 
العام  ال��م��ج��ال  مناحي  ك��ّل  تغطي  م��ج��م��وع��ات،  اأرب���ع  اإل���ى 
والأمنية،  والع�سكرية  والثقافية  والقت�سادية  ال�سيا�سية 
المجال  م�ساحات  في  الدولة  اأداءات  على  للتعرف  تهدف 
العام، وهذه المجموعات هي: مجموعة موؤ�سرات التما�سك: 
الجماعات)،  �سكاوى  النخبة-  ت�سرذم  الأمني-  )التواجد 
القت�سادي-  )التدهور  القت�سادية:  الموؤ�سرات  ومجموعة 
ومجموعة  العقول)،  هجرة  المتفاوتة-  القت�سادية  التنمية 
الموؤ�سرات ال�سيا�سية: )�سرعية الدولة- الخدمات والمرافق 
مجموعة  واأخيرًا  القانون)،  وحكم  الإن�سان  حقوق  العامة- 
الموؤ�سرات الجتماعية: )ال�سغوط الديموغرافية- النازحين 
من  درجة  الدولة  وُتعطى  الخارجي)،  التدخل  والالجئين- 
ع�سر درجات في كّل معيار من المعايير الثني ع�سر، وكلما 
ه�سا�سة،  اأكثر  كانت  العا�سرة  الدرجة  من  درجتها  اقتربت 
ويحّدد مجموع المعايير الثني ع�سر موقع الدولة على موؤ�سر 
موقع  على  ح�سلت  مرتفعة  درجتها  كانت  وكلما  اله�سا�سة، 

اأقرب للرقم واحد، مما يعني اأنها اأكثر ه�سا�سة من غيرها.

ال�سغوط الديموغرافية7)))0)

ال�سغوط الديموغرافية0)))0)

ال�سغوط الديموغرافية7)0)0)

ال�سغوط الديموغرافية6)009)

ال�سغوط الديموغرافية6)008)

ال�سغوط الديموغرافية8)007)

ال�سغوط الديموغرافية6)006)

المصدر: من تصميم الباحث؛ استناداً لبيانات 
مؤّشر الهشاشة، عبر الرابط:

 /http://fundforpeace.org/fsi/country-data

يبدو جلّياً من الجدول ال�ضابق:
أّن مالمح األزمة الراهنة تدور حول »الضغوط 
الديموغرافي���ة«، خاّصًة أّن الموقع الحالي إلثيوبيا 
في مؤّشر الهشاشة، الثابت في آخر تقريَرين لعاَمي 
2018م و2017م، يشير إلى أنه أسوأ وضٍع حصلت 

عليه إثيوبيا منذ صدور التقرير عام 2006م.
وبق���راءة بيان���ات الجدول الس���الف والتقرير 
الُمش���ار إليه؛ يتضح أّن األزمة اإلثيوبية تتشّكل من 
ثالثة أضالع رئيسة، يمكن استنتاجها من المعايير 
األكثر هشاش���ة ف���ي التقرير، وه���ي: )الضغوط 
الديموغرافي���ة، والتنمي���ة المتفاوت���ة، وتش���رذم 
النُّخبة(، وعليه: فإّن األزمة الراهنة هي أزمة مرّكبة 
في بُعَديه���ا: الداخلي الخ���اّص بالتأميم المفرط 
للحياة السياس���ية من ِقَبل النُّخب���ة الحاكمة- من 
جهة، والتفاوت المخّل في التنمية االقتصادية التي 
تشهدها إثيوبيا منذ عام 2005م، وما ينتج عن ذلك 

من ضغوٍط ديموغرافية متزايدة))).
وعليه؛ يصبح من الواجب محاولة الوقوف على 
مالمح أجندة »آبي أحمد« السياس���ية واالقتصادية 

)))  �سفحة بيانات اإثيوبيا في موؤ�سر اله�سا�سة ب�سورة مقارنة، 
http:// الرابط:  ال�سالم،  اله�سا�سة، موؤ�س�سة �سندوق  موؤ�سر 
 fundforpeace.org/fsi/country-data (Access date:

.(2018/4/20
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للتعامل مع تلك المعضلة الثالثية، والتي تتعقد في 
ضوء فشل أس���لوب القيادة الجماعية الذي قّدمته 
الجبهة الحاكمة منذ وف���اة ميليس زيناوي، والذي 
يُعّد أكبر تحدٍّ داخليٍّ آلب���ي أحمد، والذي يمّكنه- 
ح���اَل تفكيكه- من أداء مهاّم���ه بصالحياٍت كاملٍة 

ومنفردة.
ويمكن تلّمس مالمح تلك األجندة في مش���اهد 
متفرق���ة؛ أولها ما صّرح به ف���ي كلمته التي ألقاها 
بمناس���بة أداء اليمين الدس���تورية ف���ي 2 أبريل 
2018م أمام مجلس الن���واب، عندما قال ما نّصه: 
»نحن بحاجٍة لتطهير أنفس���نا من الثأر والكراهية 
والعنصرية«، حيث أّكد في كلمته أّن ش���عب إثيوبيا 
قّدم بالفعل تضحيات كافية في حياته، جعلت البلد 
في الوضع ال���ذي هي عليه اآلن، وأّن »الس���نوات 

القادمة إلثيوبيا ستكون سنوات الحّب والمغفرة«.
ول���م يُعلن »آب���ي أحمد« عن خط���ٍط واضحة 
دة بدّقة لرس���م المس���ار اإلثيوبي  المعال���م ومحدَّ
الجدي���د، ما يُش���ير لصعوبة عملي���ة مخاض هذه 
األجندة من رحم الحزب الحاكم المنقسم على ذاته؛ 
بين جناح اإلصالحّيين ال���ذي يمثله »آبي أحمد«- 
ويمث���ل 60%-، وجناح المتش���ددين ال���ذي يمثله 
التيجراي والمتحالفون معه���م- ويمثل 40% داخل 
الحزب الحاكم-، وهذا ما عكسته نتيجة االنتخابات 

الداخلية للحزب- كما أوضحت الدراسة سلفاً-.
وعل���ى الجانب اآلخر؛ تحّدد ق���وى المعارضة 
مطالبها بصورٍة واضح���ة، وتدور حول عّدة ملّفات 
رئيس���ة، منها توسيع المجال السياسي لالنتخابات 
الوطنية المقبلة في مايو 2020م؛ بما يسمح بتمثيٍل 
فعل���يٍّ للمعارضة، ويُخ���رج إثيوبيا من السياس���ة 
الِعْرقية التي ش���هدتها لم���ا يقرب من ثالثة عقود، 
وثاني تل���ك الملفات هو المطالب���ة بضرورة إلغاء 
القواني���ن المقي���دة للحريات، كقواني���ن مكافحة 
اإلرهاب والجمعيات الخيرية، وكذا إصالح النظام 
لمؤتمر  والدعوة  والجيش،  والمخابرات  االنتخابي، 

مصالح���ة وطنية ش���املة. بَيْد أّن تل���ك المطالب 
يقابلها- حتى تاريخه- جموٌد نس���بيٌّ من الحكومة 
والتحالف الحاكم؛ على أس���اس أنها حزٌب منتخٌب 
ديمقراطّياً، ولم يتجاوز األمر دعوة بعض األحزاب 

لجلسات حوار؛ دون خطواٍت فعلية على األرض.
وعليه؛ ف���إّن األجندة المعلن���ة لرئيس الوزراء 
الجديد لم تتضم���ن بنوداً محّددة تتن���اول أّياً من 
الملفات السابقة الس���تيعاب المعارضة، وإنما جّل 
خطواته���ا العملية تهدئة االحتجاج���ات األورومية 
في الش���ارع، ومن ثّم صار رئي���س الوزراء الجديد 
بي���ن مقصلتَين؛ أوالهما الس���يطرة على الش���ارع 
الغاضب من ناحية، واس���تمالة الجناح المتش���دد 
داخل التحالف الحاكم، وال���ذي يتكّون معظمه من 
المقاتلين الس���ابقين من قومي���ة تيجراي، ليتمكن 
من أداء مهاّمه بش���كٍل كامٍل مس���تقرٍّ في إصالح 
الحزب الحاكم من الداخل- من جهة-، وفتح األفق 
السياس���ي للمعارضة في المجال السياس���ي- من 

جهٍة أخرى-))).
الأجهزة الأمنية والع�ضكرية وال�ضتخباراتية/ 
القب�ضة الحديدية لالأقلية واحتمالت التفكيك:

يتمّث���ل التحدي األهّم آلبي أحم���د في الفترة 
الراهنة في مساَرين رئيَس���ين؛ أولهما: هو تفكيك 
جناح المتش���ددين داخل الح���زب الحاكم، والذي 
يتكّون في معظمه من المقاتلين الس���ابقين لعرقية 
التيج���راي من أقران ميلي���س زيناوي في اإلطاحة 
بحكم الجنرال منجس���تو- من ناحية-، والمس���ار 

 Adualem Sisay Gessesse “Ethiopia’s New   (((
 Prime Minister Sworn In This Morning: What
 Change Can He Bring?” New business Ethiopia,

 :April 2, 2018, via Link
https://newbusinessethiopia.com/ethiopias-
new-prime-minister-sworn-in-this-morning-
 what-change-can-he-bring/ (Access date:

.(2018/4/20
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الثان���ي: هو تفكيك س���طوة ه���ذه األوليجاركية))) 
المتش���ّددة داخل الجهاز األمني واالس���تخباراتي، 
ولعّل من أس���باب صالبة هذا التحدي المرّكب أّن 
»آب���ي أحمد« ليس من ضمن المقاتلين الس���ابقين 
النافذين في إس���قاط النظام العسكري الماركسي 
اللينين���ي حينه���ا، حيث إنه كان مج���رد صبي في 
الرابعة عش���رة من عمره، بدأ انخراطه مؤّخراً في 
نشاط الجبهة الثورية؛ وفقاً لسيرته الذاتية المعلنة 
من ِقبَل المصادر الرس���مية، وعليه؛ فإنه ليس من 
صقور الجبهة القدامى، إال أنه ليس بخاٍف أنه ربما 

من صقورها الجدد.
ويبدو أن تعاطي »آب���ي أحمد« بعد مضي أقّل 
من َش���ْهريَن في المنصب مع المرّكب )العسكري/

األمني(، س���واء في تركيبته الداخلية أو في عالقته 
بالجبهة الحاكمة، يش���ير إلى أنه ليس من الملفات 

اليسيرة عليه العتبارات عّدة:
منها: أنه ال يمكن الجزم بدّقٍة بش���كل العالقة 
الراهن���ة بين ه���ذا المرّكب الذي يس���يطر عليه 

»التيجراي« وبين »آبي أحمد«.
وثاني هذه االعتب���ارات: أّن كال الطرَفيْن »آبي 
أحمد« والمرّكب )العسكري/األمني( مكشوفان لدى 
بعضهما وبعضهما اآلخر؛ بحك���م االنتماء المهني 
آلبي أحمد، مما يجعل أية مواجهٍة بينهما أو خطوٍة 
من أيٍّ منهما تجاه اآلخر خطوًة محسوبًة بدّقة- من 
ناحية-، ومتوقعًة ومرئيًة للطرف اآلخر- من ناحيٍة 

ثانية-.
وثال���ث تل���ك االعتب���ارات: الت���ي تجعل من 
تعاطي »آبي أحمد« مع الملف )العس���كري األمني 

اأو  الأوليغار�سية):  )اأحيانا:   Oligarchy ))) الأوليغاركية 
حكم الأقلية: هي �سكل من اأ�سكال الحكم، بحيث تكون ال�سلطة 
تتميز  المجتمع،  من  �سغيرة  فئة  بيد  مح�سورة  ال�سيا�سية 
»اأوليغاركية«  الكلمة  الع�سكرية.  ال�سلطة  اأو  الن�سب  اأو  بالمال 
قراءات  مجلة   – اأوليغارخيا.  اليونانية:  الكلمة  من  م�ستقة 

اإفريقية، راجع: المو�سوعة الحرة ويكبيديا.

االستخباراتي( عس���يرة؛ هو أّن هذا التعاطي تأّثر 
بمتغيَرين جديَدين لتل���ك العالقة؛ أولهما: هو أنها 
أضحت مح���ّل اهتمام ونظر الرأي العام واإلعالم- 
من ناحية-، وارتفاع س���قف التوقعات والمطالبات 
األورومية بش���أن »آب���ي أحمد«؛ خاّص���ًة في هذا 

الملف- من ناحيٍة أخرى-.
فه���ذا مما يجع���ل احتماالت إع���ادة الترتيب 
للمرّكب )العسكري/األمني/االستخباراتي( وشيكًة؛ 

دون الجزم الدقيق باتجاهها أو نطاقها.
ولع���ّل مالمح إع���ادة الترتيب له���ذا المرّكب 
بدأت بالفعل بب���طء، وذلك قبيل توّلي »آبي أحمد« 
السلطة، وفي عهد رئيس الوزراء المستقيل، عندما 
تّم���ت ترقية ثالثة من كبار الق���ادة برتبة »جنرال«، 
ينتمي أحدهم لقومية التيجراي، واآلخر لألورومو، 
والّثالث لألمهرة، حيث تّمت ترقيتهم لمنصب »نائب 
رئي���س أركان«، وهو المنصب الذي تّم اس���تحداثه 
مؤّخ���راً، ربم���ا لتكون بذل���ك خط���وًة بطيئًة ذات 
احتماالت ثالثة، تس���فر عنها مس���ارات التفاوض 
والتواف���ق المنتظ���رة بين »آبي أحم���د« والمرّكب 
رئيس  يونس«  )العسكري/األمني( إلزاحة »سامورا 

أركان الجيش المنتمي لعرقية التجيراي))).
ولعّل م���ا يدعم االفتراض بصعوب���ة التعاطي 
مع هذا المل���ف: أنه حتى تاريخه يظّل »جاتاش���و 
آس���يفا« مدير جهاز المخاب���رات واألمن الوطني– 
وال���ذي ينتمي للتيج���راي وأحد أعض���اء جبهتها 
المخضرمي���ن- ف���ي منصبه برتب���ة وزير من دون 
حقيبة، ويتبع مباش���رًة مكتب رئيس الوزراء، وكذا 
استمرار »سامورا يونس« في رئاسة أركان الجيش.

)))  نزار مانيك، ترجمة »فريق العمل بمجلة قراءات اإفريقية«، 
»هل يمكن اأن ينقذ اآبي اأحمد اإثيوبيا؟ تحييد الجي�ص لن يكون 
�سهاًل«، مقال من�سور بمجلة »فورين بولي�سي«، بتاريخ 4 اأبريل 
اإفريقية،  ق��راءات  مجلة  بموقع  ومن�سور  ومترجم  8)0)م، 

بتاريخ 30 اأبريل 8)0)م، الرابط:
 :http://qiraatafrican.com/ (Access date

.((0(8/5/((
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وعلى الرغم من عدم إعالن »آبي أحمد« عن أية 
خطواٍت معتبرة في أيٍّ من المساَرين المشار إليهما 
س���لفاً؛ فإّن المس���ار الثاني الخاّص بصلة الجناح 
الحزبي المتشّدد بالذراع االستخباراتي لربما يتوقع 
له الّنجاح فيه؛ في ضوء خبرته العسكرية وانتمائه 
في األس���اس لهذه الذراع؛ بما يش���ير إلى اطالعه 

على مساحات النفوذ والسيطرة فيه.
أم���ا المس���ار األول، وهو القي���ادة الجماعية 
للحزب، وضغوط الجناح المتش���دد في غير طريق 
اإلص���الح وفتح األفق السياس���ي للب���الد، فيبدو 
عسيراً نس���بّياً، وإن كان يتوقف بصورٍة كبيرٍة على 
احتم���االت إظهار »آبي أحمد« لق���درات كاريزمية 
معتبرة، تعمل على ملء الفراغ السلطوي الذي خلقه 

ميليس زيناوي برحيله.
»اآب����ي اأح���م���د« وال���خ���ارج االإث��ي��وب��ي/ 

م�سارات حرجة:
في النهاية.. من المبك���ر جّداً في هذا المقام 
الحدي���ث عن سياس���ٍة خارجية إثيوبي���ة واضحة 
المعالم في ملفاتها المؤّثرة والحرجة، كملف س���ّد 
النهض���ة، والموقف من إريتريا، والعالقات بالخليج 
العربي، واستثماراته، وكذا َدورها المؤّثر في االتحاد 

اإلفريقي، وذلك العتبارَين رئيسَين:
أولهما: أّن المعضلة الراهنة في الداخل اإلثيوبي 
متصلة في األس���اس باعتب���اراٍت داخليٍة واضحة 
المعالم، وليس���ت لها مسّبباٌت خارجية مؤّثرة، ولن 
تنتج عنها تداعياٌت خارجيٌة واضحٌة في المستقبل 

القريب.
وثانيهم��ا: أّن إع���ادة ترتيب الح���زب الحاكم، 
والمرّكب العسكري األمني االستخباراتي، والمشهد 
السياس���ي اإلثيوبي الداخلي ون���زع فتيل االنفجار 
منه؛ سيشكل أولويًة قصوى لرئيس الوزراء الجديد؛ 
الس���تعادة قدرة الدولة ومؤسساتها على السيطرة 
على األوضاع السياس���ية واألمنية، ومن ثّم المضي 

ُقُدماً في مسار التنمية االقتصادية التي تعثرت في 
العاَميْن الفائتَيْن.

 ، وما يدعم افتراض عدم حدوث تغّيٍر جوهريٍّ
في مس���ار وأجندة السياس���ة الخارجية اإلثيوبية 
الراهن���ة، ما تضّمنته كلمة رئي���س الوزراء الجديد 
أم���ام البرلم���ان اإلثيوبي من أّن س���ّد النهضة هو 
»الموّح���د للش���عوب اإلثيوبية«، بما يُش���ير ضمناً 

بتمسكه بالموقف اإلثيوبي بشأنه الحالي))).
وفي نهاية هذا التحليل:

يمكن رسم ثالثة سيناريوهات لمسار السياسة 
ورة البرلمانية  الخارجية اإلثيوبية فيما تبّقى من الدَّ
الحالي���ة حتى مايو 2020م، وهذه الس���يناريوهات 

كاآلتي:
ال�ضيناريو الخّطي: 

هو استمرار السياس���ة الخارجية اإلثيوبية في 
ملفاته���ا الملّح���ة كما هي، حيث س���يعمل الجهاز 
البيروقراطي وفقاً ألجندته الس���ابقة حتى اتضاح 
توجهاٍت جديدة للقيادة السياسية للبالد بشأن تلك 
الملفات الملّحة، كملف سّد النهضة وغيره، ويدعم 
هذا الس���يناريو بعض القرائن، منها ما أُعلن على 
لس���ان وزير الخارجية المصري سامح شكري يوم 
االثني���ن 7 مايو 2018م، في أعقاب االجتماع الفني 
بش���أن الس���ّد، والذي ُعقد في الخامس من مايو 
بأدي���س أبابا، وضّم وزراء ال���ري وخبراء من مصر 
وإثيوبيا والس���ودان، أّن االجتماع »فش���ل في كسر 
الجمود الذي يعتري المفاوض���ات المتعلقة بأزمة 

سّد النهضة اإلثيوبية«))).

�سّد  على  الجديد  الإثيوبية  الحكومة  لرئي�ص  تعليق  »اأول    (((
النه�سة«، وكالة اأنباء اآر تي الرو�سية، بتاريخ ) اأبريل 8)0)م، 
 https://arabic.rt.com/ (Access date: ال��راب��ط: 

.(2018/5/11

تقرير  النه�سة«،  �سد  مفاو�سات  في  جديد  ف�سل  »م�سر/    (((
�سبوتنيك  وكالة  موقع  على  مايو 8)0)م،   7 بتاريخ  اإخباري، 
https://arabic. ال��راب��ط:  بالعربية،  الرو�سية  الإخبارية 
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ال�ضيناريو المتفائل: 
وهو أن تش���هد السياسة الخارجية اإلثيوبية 
تح���ّوالً نوعّياً ما؛ في صالح اس���تيعاب أزماتها 
اإلقليمية مع جيرانها، كس���ّد النهضة، والتقارب 
العربي الخليجي مع إثيوبيا، في ضوء التحوالت 
الجديدة لصالح األغلبية المسلمة- من ناحية-، 
واحتمالية جمود مس���توى العالقات، خصوصاً 
ف���ي ضوء الخلفية الِعْرقية والدينية آلبي أحمد، 
وكذا المهنية، التي ليس إلسرائيل مساحُة نفوٍذ 
مؤّثٍر فيها، كأن يتلقى تعليماً ما بها. بَيْد أّن هذا 
الس���يناريو مفرٌط في تفاؤله؛ ألنه يس���تند إلى 
افتراض االستقرار السريع لألوضاع الداخلية- 
من ناحي���ة-، والتعويل على االعتبارات الدينية- 

من ناحيٍة ثانية-.
ولع���ّل هذا الس���يناريو المتفائل يجد بعضاً 
من المالبس���ات التي قد تدعمه– ولو جزئّياً-، 
كإعالن السودان وإثيوبيا– في خضم زيارة »آبي 
أحمد« للسودان- اتفاقهما على عدم تأّثر حّصة 
مصر من مياه النيل بسبب إنشاء السّد، والعمل 
على تقليل اآلثار الس���لبية الناتجة عن إنشائه، 
وذلك ي���وم الخميس الموافق 3 مايو 2018م في 
المؤتمر الصحافي للبش���ير وآبي أحمد، بَيْد أّن 
م���ا يبّدد من هذا التفاؤل ما أعلن المس���ؤولون 
عنه من توافقهما التاّم بشأن السّد؛ بقول البشير 
في المؤتمر الصحافي ما نّصه: »نحن متوافقون 
تماماً م���ع إثيوبيا من���ذ أن كان س���ّد النهضة 
فكرة، وتبّين لنا أّن آثار الس���ّد الموجبة أكثر من 

السلبية«))).

.(2018/5/sputniknews.com/ (Access date: 11

)))  اأحمد يون�ص، »ال�سودان واإثيوبيا يتفقان على الحّد من الآثار 
ال�سلبية ل�سّد النه�سة«، تقرير اإخباري بالعدد )449) لجريدة 

ال�سرق الأو�سط، الجمعة الموافق 4 مايو 8)0)م، الرابط:
 https://aawsat.com/home (Access date:

.(2018/5/11

ال�ضيناريو المت�ضائم: 
ينطل���ق من افتراٍض راس���ٍخ ومس���تقٍرّ في 
السياس���ة اإلثيوبية، وهو ش���ّد أطراف األزمة 
الداخلية للخ���ارج، أي تفريغ األزم���ة الداخلية 
المرّكبة تلك عب���ر تعقيد األزم���ات الخارجية 
واإلقليمي���ة التي تتورط فيها إثيوبيا، كالعالقات 
بإريتريا وملف س���ّد النهضة على وجه التحديد، 
مما ين���ذر بمزيٍد من التوت���ر اإلقليمي بمنطقة 

القرن اإلفريقي وحوض النيل.
ولعّل ما يدعم هذا الس���يناريو بعض مالمح 
وليس  اإلثيوبية؛  للدول���ة  الخارجية  السياس���ة 
»آب���ي أحمد«، ما ت���ّم في 2 ماي���و 2018م من 
اس���تقبال الرئيس اإلثيوبي »موالتو تش���وم« في 
القصر الرئاس���ي لنظيره اإلس���رائيلي »رؤوبين 
ريفلين«، وما تال ذلك م���ن تصريحاٍت تضّمنها 
المؤتم���ر الصحاف���ي المش���ترك، ومنها قول 
الرئيس اإلثيوبي: »إّن إثيوبيا وإسرائيل يشتركان 
ف���ي تاريٍخ وثقافٍة عميق���ة الجذور، حيث بدأت 
عالقتهما منذ 2000 س���نة، عندما ذهبت ملكة 
سباً إلى القدس والتقت بالملك سليمان«، وتأكيد 
أّن »إثيوبيا ترغب في تعزيز وتطوير عالقاتها مع 
إسرائيل في كاّفة المجاالت، وخاّصًة في مجال 

العلوم والتكنولوجيا والزراعة«))) ■

)))  »الرئي�ص مولتو ي�ستقبل نظيره الإ�سرائيلي«، جريدة العلم 
الإثيوبية التابعة لموؤ�س�سة ال�سحافة الإثيوبية، ) مايو 8)0)م، 
http://www.ethpress.gov.et/alalem/ ال���راب���ط: 
 2/5/index.php/component/k2/itemlist/date/2018

.(2018/5/Access date: 11)
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الوجه المظلم لالستثمارات الصينية
في إفريقيا

جهاد عمر الخطيب
باح�ث م�صاع�د بمركز الأه�رام للدرا�ص�ات ال�صيا�صي�ة وال�صتراتيجي�ة- م�صر، 

باحث ماج�صتير بمعهد البح�ث والدرا�صات الإفريقية- جامعة القاهرة

ه�� ال�صم�ة الأب�رز ل�صي�رورة التفاع�الت الدولي�ة 

طيلة العقد التا�صع من الألفية البائدة.
هت أنظار تلك القوى صوب أوروبا الشرقية  وتوجَّ
التي حظيت باهتمام الدول المانحة والمؤسس���ات 
الدولي���ة؛ في محاولٍة لدمجها سياس���ّياً واقتصادّياً 
بالنظام الدول���ي الجديد؛ الذي بات���ت تهيمن على 
مجرياته الواليات المتح���دة فيما ُعِرف ب�»األحادية 

القطبية«. 

مطل�ع عقب  الثنائي�ة،  القطبي�ة  نج�م  اأُف��ل 

عان�ت  المن�ص�رم،  الق�رن  ت�صعيني�ات 

الق�ارة الإفريقي�ة م�ن التهمي�ص، وفق�دت كثيرًا من 

ان  هام��ص المن�اورة ال�ذي كان ق�د اأتي�ح له�ا اآنف�ًا اإبَّ

�لح�رب �لباردة، لي�سبح �لحدي�ث عن �سقوط �لقارة 

الإفريقي�ة م�ن ح�صاب�ات الق�ى الكب�رى والمجتمع 

 Africa: Falling off the mapالدول�ي
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السلبية لالستثمارات الصينية على اقتصاديات وبيئة 
الدول اإلفريقية، واس���تقرارها السياس���ي وسيادة 

أراضيها.
الق���ارة  ف���ي  ال�ض���يني  القت�ض���ادي  ال���دور 

الإفريقية.. نظرة عاّمة:
ثّمة عوام���ُل اقتصاديٌة عّدة جعل���ت من القارة 
اإلفريقية أرضاً خصبًة وفضاًء رحباً لالس���تثمارات 
الصينية في اآلونة األخيرة؛ فالسوق اإلفريقية التي 
تناهز مليار نسمٍة تمثِّل سوقاً واعدًة أمام المنتجات 
الصيني���ة، كما أّن الم���وارد الطبيعية التي تزخر بها 
ل صمام أماٍن للصناعة الصينية؛ فهي  إفريقيا تش���كِّ
ن له���ا احتياجاتها من المعادن ومصادر الطاقة؛  تؤمِّ
كالنفط والمواد الخام، فضاًل عن الموارد الطبيعية 

كالمياه واألراضي الزراعية الوفيرة.
���زات التي دفعت  وبإطالل���ٍة على أب���رز المحفِّ
باالتجاه نح���و تصاعد االس���تثمارات الصينية في 
ال���دول اإلفريقي���ة، أو بعبارٍة أخرى: أه���ّم الموارد 
لها لتكون  التي تزخر بها القارة اإلفريقي���ة مّما يؤهِّ
أهّم ِوْجهات االستثمارات الصينية، نجد أّن إفريقيا 
ر  تتمتع بوفرٍة في األراض���ي الصالحة للزراعة، تُقدَّ
بحوال���ي 60% من إجمالي األراضي غير المس���تغلَّة 
على مس���توى العالم، وحوالي 8% من هذه األراضي 
ذات إنتاجي���ة زراعية عالية. هذا فضاًل عن امتالك 
القارة قرابة 12% من إجمالي االحتياطيات النفطية 

بيَْد أنه منذ مطلع األلفية الجديدة عاود المجتمع 
الدولي اهتمامه بالقارة اإلفريقية، وتس���ابقت- وال 
تزال- القوى الكبرى والصاع���دة لتعميق أواصرها 
التجارية واالقتصادي���ة بإفريقيا، التي غدت واحدًة 
من أبرز المناطق الجاذبة لالس���تثمار بالعالم، وكان 
من بين تلك القوى: )الصين(؛ بغية مواكبة صعودها 

االقتصادي على الساحة الدولية.
م الصين نفس���ها للدول اإلفريقية بوصفها  تُقدِّ
نموذجاً للدول���ة النامية؛ بغية الدف���ع ُقُدماً بتعاون 
)الجن���وب - الجنوب(، ويرتك���ز َدورها االقتصادي 
في إفريقيا على التنمية المشتركة، وتبادل المنافع، 
وعدم التدخل في الش���ؤون الداخلية للدول، حسبما 
أعلنت رس���مّياً، رافعًة ش���عار »العولم���ة التنموية«؛ 
وه���و طرٌح مغايٌر لنهج القوى الكبرى والمؤسس���ات 
المالي���ة الدولية؛ الذي طالما اقترن بالمش���روطية 
 Political & Economic السياسية واالقتصادية

.Conditionality
لكنَّ الرياح ال تأتي دائماً بما تش���تهيه الس���فن؛ 
إذ أثبتت الممارس���ات الصينية في السنوات القليلة 
الماضية- بما ال يدع للش���ك مجاالً- أنَّ هناك دائماً 
ور االقتصادي الصيني في إفريقيا  جانباً مظلماً للدَّ
بصفٍة عاّم���ة، وإفريقيا جنوب الصحراء خاّصة، وال 
س���يما ما يتصل باالس���تثمارات الصينية في البنية 

األساسية لتلك الدول.
وعلى هدي ذلك؛ يصبو المقال إلى تسليط الضوء 
ور االقتصادي الصيني في إفريقيا،  على طبيعة ال���دَّ
هة  وفي القلب من���ه: االس���تثمارات الصينية الموجَّ
لُجل دول القارة، فض���اًل عن تناُول أبرز مآالت تلك 
االستثمارات التي تلقي بظالٍل سلبية على مجتمعات 
إفريقيا جنوب الصحراء، وتُنْذر بتقويض االستقرار 
المجتمع���ي في مثل هذه المجتمع���ات إذا لم تحظ 
باهتماٍم وجدي���ة من ِقبل حكومات الدول اإلفريقية. 
ويُْختت���م المقال بتقديم جملة م���ن التوصيات بغية 
تقدي���م رؤية نحو التعاطي الفاعل مع االنعكاس���ات 

عوامل اقتصادية عّدة جعلت من 
 لالستثمارات 

ً
القارة أرضًا خصبة

الصينية؛ فالسوق اإلفريقية 
تناهز مليار نسمة، ومواردها 

ل صمام 
ِّ
الطبيعية الوفيرة تشك

أماٍن للصناعة الصينية
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العالمية، ونحو 10% م���ن إجمالي احتياطيات الغاز 
الطبيع���ي، و63% من إجمال���ي احتياطيات الكوبلت 
عالمّياً، وتَُعدُّ موريتانيا الخامس���ة عالمّياً في إنتاج 
الحديد، وتزخ���ر غينيا بحوال���ي 15% من إجمالي 

المخزون العالمي لأللومنيوم))).
ومنذ عام 1990م تحولَّت الصين إلى مس���تورٍد 
للنفط الخام؛ كون احتياجاتها من النفط قد ناهزت 
600 ألف برميل يومّياً آن���ذاك، وفي ظّل محدودية 
االحتياطي���ات الصيني���ة م���ن النفط، إذ أش���ارت 
التقديرات في عام 1997م إلى أّن هذه االحتياطيات 
ف���ي طريقها للنضوب خالل 21 عام���اً؛ ما يعني أّن 
الصين س���تصبح بال مخزوٍن نفطي بنهاية 2018م، 
اتجهت الصي���ن إلى تأمي���ن احتياجاتها من النفط 
باالس���تيراد من الدول اإلفريقية النفطية. هذا إذا 
أخذنا في الحس���بان أيضاً أّن التوترات والنزاعات 
التي تشهدها منطقة الشرق األوسط قلَّلت كثيراً من 
ضمان صي���رورة الواردات النفطية من المنطقة إلى 
الصي���ن، ومن ثَمَّ أضحت األولوي���ة للقارة اإلفريقية 
فيم���ا يتصل بواردات النف���ط، التي هي- بال ريب- 

عصب الصناعة الصينية العمالقة. 
وقد أصبح النفط اإلفريقي يمّثل قرابة 25% من 
إجمالي االحتياجات النفطية للصين، التي تسعى إلى 
مضاعفة تلك النسبة، خصوصاً في ظّل ما تشير إليه 
التقديرات حول تضاُعف احتياجات الصين النفطية 

بحلول عام 2030م. 
من هن����ا؛ وجدت الصي����ن ضالتها ف����ي القارة 
اإلفريقية، فانطلقت تستثمر في العديد من القطاعات 
الحيوي����ة، كالتعدين والتصنيع والم����وارد الطبيعية. 
وتستهدف االستثمارات الصينية قطاعاٍت اقتصاديًة 

 Ayoub Taha Sidahmed, «The Economic   (((
 Dimensions of Chinese Investments in Africa
 International Journal of Business ,»(2015-(2000
 and Economics Research, Vol. 6, No. 6, 2017,

.161-pp. 153

بعينها، وه����ي القطاعات التي تحتاج إلى رأس المال 
الكثيٍف الذي تفتقر إليه ال����دول اإلفريقية، كإثيوبيا 

على سبيل المثال، ودول وسط إفريقيا وغربها. 
وتأتي تلك االس���تثمارات الصينية على ش���اكلة 
االس���تثمارات المباش���رة، وهي تلك االس���تثمارات 
طويلة المدى؛ حيث ينخرط المس���تثمرون بفاعليٍة 
ونشاٍط في كثيٍر من النواحي اإلدارية ومراحل ُصنع 
واتخاذ القرار؛ من خالل اإلس���هام والمش���اركة في 

رأس مال المشروع. 
وقد بلغت االس���تثمارات الصينية المباشرة في 
إفريقيا نحو 26 ملي���ار دوالر بنهاية 2013م، ومثَّلت 
االس���تثمارات الصيني���ة نحو 4.5% م���ن إجمالي 
االس���تثمارات األجنبية المباشرة في إفريقيا جنوب 

الصحراء في 2015م. 
وفيما يتصل بالش���ركات الصيني���ة العاملة في 
إفريقي���ا؛ نجد أّن عددها قد ناهز 700 ش���ركٍة في 
الفترة من 2002م حت���ى 2005م، وتضاعف عددها 
ليزيد على 2000 ش���ركٍة في الفترة من 2006م حتى 

2015م))).
َحِريٌّ بالذك����ر: أنه من بين أهّم القطاعات، التي 
نش����طت في إطارها االستثمارات الصينية بإفريقيا، 
قط����اع البنية التحتي����ة، فطيلة عقَدي الس����بعينيات 
م المانحون  والثمانينيات من األلفي����ة المنصرمة قدَّ
التقليدّيون عديداً من القروض لدفع االستثمار ُقُدماً 
في مجاالت البني����ة التحتية للطاقة والمواصالت)))، 
ق  بيَْد أّن هذه االس����تثمارات لم تُ����ؤِت أُُكلَها، ولم تُحقِّ
غاية ال����دول اإلفريقية في تحس����ين معدالت نمّوها 
االقتصادي، كما س����اهمت ه����ذه القروض في تفاقم 

.Idem, pp. 156,157  (((

 David Dollar, «China›s Engagement With   (3(
 Africa: From Natural Resources to Human
 Resources», Paper presented to The John
 L. Thornton China Center at Brookings
 (Washington: The John L. Thornton China

.Center at Brookings, 2016), pp. 55, 56
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أزم����ة الديون اإلفريقية، األمر ال����ذي دَفع المانحين 
التقليدّيين إلى االستثمار بكثافٍة فيما يتصل بالقضايا 
ت االستثمارات  والخدمات االجتماعية؛ وبالتالي تركزَّ
في مج����االت نقل وتوصيل المياه والصرف الصحي؛ 
مما س����اهم في زيادة معدالت الوص����ول إلى المياه 
النظيفة ف����ي ال����دول اإلفريقية، وال س����يما الدول 

منخفضة الدخل، لتقترب من المعدالت العالمية. 
ولذا جاء ترحيب الدول اإلفريقية باالستثمارات 
الصينية في البنية التحتي���ة لقطاعات المواصالت 
والطاقة؛ لملء الفراغ الذي خلَّفه انسحاب المانحين 

التقليدّيين من تمويل مثل تلك المجاالت. 
وفي هذا الصدد؛ زادت االس���تثمارات الصينية 
في تل���ك المجاالت م���ن صفر )أي ال ش���يء( من 
االستثمارات عام 2000م، لتصل إلى الذروة في عام 

2010م بقيمة 8 مليارات دوالر. 
وتمثِّل االس���تثمارات الصيني���ة في قطاع البنية 
التحتي���ة للمواصالت، كتش���ييد الطرق والس���كك 
الحديدي���ة والموان���ئ، حوال���ي نص���ف إجمال���ي 
االس���تثمارات الصيني���ة في قطاع البني���ة التحتية 
بالق���ارة، والنصف اآلخر ينصرف إلى مش���روعات 
ناً توليد الطاق���ة الكهرومائية، كما  الطاق���ة؛ متضمِّ
تتجه نسبٌة ضئيلٌة من االستثمارات الصينية بالقارة 

اإلفريقية إلى قطاع االتصاالت والمياه.
ور الصيني  وف���ي س���ياق الحديث ع���ن ال���دَّ
االقتصادي في الساحة اإلفريقية؛ تجدر اإلشارة إلى 
أّن معدالت التبادل التجاري بين الجانَبيْن تضاعفت 
أكثر من عش���ر مّرات منذ مطل���ع األلفية الجديدة، 
وأضح���ت الصين من���ذ 2010م ثاني أكبر ش���ريٍك 
تج���اريٍّ للقارة بعد الوالي���ات المتحدة؛ إذ بلغ حجم 
التبادل التجاري بي���ن الجانَبيْن عام 2012م: حوالي 

198.5 مليار دوالر. 
وقد أطاحت الصي���ن بالواليات المتحدة، لتأتي 
هي في صدارة الش���ركاء التجارّيين مع إفريقيا عام 
2013م؛ إذ ناَهَز حجم التبادل التجاري بين الطرَفيْن 

حوالي 200 ملي���ار دوالر، ليتخط���ى حجم التبادل 
التجاري األفروأمريكي. 

والش���كالن اآلتيان يوّضحان أه���ّم الصادرات 
والواردات اإلفريقية إلى الصين))):

شكل رقم )1(: رسم توضيحي لِنَسب الصادرات 
اإلفريقية إلى الصين

شكل رقم )2(: رسم توضيحي لنسب الواردات 
اإلفريقية من الصين

مصدر الشكلَيْن )1( و )2( )مع مالحظة أّن الباحثة 
قد اضطلعت بتعريب الشكلَيْن(:

 Ayoub Taha Sidahmed, “The Economic
 Dimensions of Chinese Investments in
 International Journal  ,“(2015-Africa (2000
 of Business and Economics Research,
.Vol. 6, No. 6, 2017

النعكا�ضات ال�ضلبية لال�ضتثمارات ال�ضينية في 
اإفريقيا:

يدافع البعض عن العديد من التأثيرات اإليجابية 
لالس���تثمارات الصينية في إفريقيا، والتي يتمحور 
أغلبها حول اإلسراع بوتيرة النمو االقتصادي للقارة، 

في  ال�سيني  ال��وج��ود  »ا�ستراتيجية  الح�سناوي،  ))) لح�سن 
مجلة  في  ُن�ِسر  مقال  والنعكا�سات«،  الديناميات  اإفريقيا: 
المجلد  العربي،  الم�ستقبل  )بيروت، مجلة  العربي  الم�ستقبل 
رقم 40، عدد رقم 466، دي�سمبر 7)0)م)، �ص ))))، 0))). 
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وانخف���اض معدالت الفقر كنت���اٍج للتقارب الصيني 
اإلفريق���ي؛ فمع���دل النمو الس���نوي للناتج المحلي 
اإلجمالي لدول إفريقي���ا جنوب الصحراء قد ارتفع 
بمعدالٍت مالحظة، خصوصاً منذ منتصف السنوات 
الس���ابقة من األلفية الجديدة؛ إذ اقترب من نس���بة 
7% سنوّياً، وإْن تباطأ هذا المعدل في عاَمي 2015م 

و2016م. 
وقد انعكس ذلك بش���كٍل نظريٍّ أو حسابي- إْن 
ج���از التعبير- على نصيب الفرد س���نوّياً من الناتج 
المحلي اإلجمال���ي في إفريقيا جن���وب الصحراء، 
والذي ارتفع من 0,6 س���نوّياً خالل عقد التسعينيات 
إلى 2.8% خالل الس���نوات الس���ابقة م���ن األلفية 

الجديدة. 
كما أس���همت في خفض معدالت الفقر في دول 
إفريقي���ا جنوب الصحراء؛ إذ ظل���ت تلك المعدالت 
ثابتًة خالل الفترة من 1990م حتى 2002م؛ فحوالي 
57% من سكان تلك الدول يعيشون تحت خط الفقر 
)1.90 دوالر للفرد يومّياً وفقاً لمؤشر الفقر العالمي 
الذي وضع���ه البنك الدولي(. وبي���ن عاَمي 2002م 
و2011م؛ انخفض���ت مع���دالت الفق���ر بنحو %13، 
وهذا يدلِّل- وبال شك- على ِعَظم َدور االستثمارات 
األجنبية في الدفع ُقُدماً بالتنمية المستدامة في تلك 

الدول وتخفيض معدالت الفقر))).
إّن االستثمارات الصينية، وإْن كانت تُلقي بظالٍل 
إيجابي���ة على التنمي���ة االقتصادية ل���دول إفريقيا 
جنوب الصح���راء، خصوص���اً في ض���وء النموذج 
مه الصين في سياس���تها الخارجية تجاه  ال���ذي تقدِّ
إفريقيا، وهو نموذٌج مبنيٌّ على ش���راكة دول الجنوب 
وتحقي���ق المنفعة للجميع، فض���اًل عن عدم اقترانه 
بأية مش���روطيات سياس���ية واقتصادية على غرار 
القروض والمس���اعدات التي تقدمها الدول الكبرى 
والمؤسسات المالية الدولية كصندوق النقد والبنك 

.9-David Dollar, Op.Cit, pp 7  (((

الدولي، إال أّن هذه االس���تثمارات تعتريها إشكالياٌت 
عّدة، وسوف نضطلع في هذا الجزء بتسليط الضوء 
ور الصيني  على جمل���ٍة من التداعيات الس���لبية للدَّ
االقتصادي بشكٍل عام، واالستثمارات الصينية على 

وجه التحديد.
ال��ح��ق��وق��ي  ال��ب��ع��د  اإ���س��ك��ال��ي��ات  اأواًل: 
في  ال�سينية  ل��ال���س��ت��ث��م��ارات  واالإن�����س��ان��ي 

اإفريقيا:
ثّمة إش���كالياٌت حقوقيٌة وإنس���انيٌة عّدة غدت 
تثيرها االس���تثمارات الصينية المتنامية في إفريقيا 
خالل اآلونة األخيرة، وسنش���ير في هذا الصدد إلى 

ما يأتي:
عم���ال  لحق���وق  ال�ض���ينية  النته���اكات  اأ- 

المناجم الأفارقة:
في تقري���ٍر نش���رته منظمة »هيوم���ان رايتس 
ووتش«، ح���ول انتهاكات حقوق العمال���ة اإلفريقية 
في مناج���م النحاس المملوكة لش���ركاٍت صينية)))، 
جرى تس���ليط الضوء على االنتهاكات التي يتعّرض 
لها العمال األفارقة عل���ى أيدي اإلدارة الصينية؛ إذ 
جرى اس���تجواب ما يزيد عل���ى 170 عاماًل إفريقّياً 
في مناجم النحاس خالل عام 2011م؛ 95 عاماًل في 
المناجم المملوكة للصين، ونحو 48 عاماًل في مناجم 

تمتلكها شركات متعددة الجنسيات. 
وخالل االس���تجواب؛ أعلن أولئ���ك العمال عن 
ترحيبهم باالس���تثمارات األجنبية ف���ي بلدانهم وما 
تخلق���ه من وظائف لهم، إال أنهم في الوقت نفس���ه 
ا يقاسونه من انتهاكاٍت وظروٍف غير آدمية  عبَّروا عمَّ
للعمل في تلك المناجم تحت األرض، وهذه الظروف 
تفتقر إل���ى المعايير الحقوقية واإلنس���انية المتفق 

 Human Rights Watch, »You’ll Be Fired if You   (((
 Refuse: Labor Abuses in Zambia›s Chinese

:State-owned Copper Mines», Available at
zambia-/03/11/https://www.hrw.org/news/2011

workers-detail-abuse-chinese-owned-mines
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عليها محلّي���اً وعالمّياً، وقد أفص���ح أولئك العمال 
عن االفتقار إلى معايير األمن والس���المة والرعاية 
الطبية، والذي يؤدي إهمالهما إلى اإلصابة بأمراٍض 

خطيرٍة كأمراض الرئة وغيرها.
كما تفتقر المناجم إل���ى معدات تأمين العمال، 
فض���اًل عن التهديد بالقتل إذا رفض العامل اإلذعان 
لألوامر واالس���تمرار في العمل ف���ي ظّل المخاطر 
الجّمة بتل���ك المناجم. ه���ذه االنتق���ادات لم يكن 
منبعه���ا المنظمات الحقوقية فحس���ب، بل نجد أّن 
االستثمارات الصينية في زامبيا كانت محّل انتقاداٍت 
د الرئيس الس���ابق لزامبيا مايكل  رس���مية؛ فقد هدَّ
ساتا الشركات الصينية بالطرد النتهاكاتها المستمرة 

لحقوق العمالة الزامبية.
لم يكن هذا التقرير س���وى حلقٍة في سلس���لٍة 
طويلٍة م���ن االنتهاكات الصينية لحقوق عمال مناجم 
النحاس في زامبيا؛ ففي عام 2006م أصيب نحو 5 
عمال زامبّيين بطلٍق ناري من جانب المدير الصيني 
 Chambishi ألح���د المناجم بمدينة تشامبش���ي
بزامبيا، وفي عام 2010م قام مشرٌف صيني بإطالق 

النار على 13 عاماًل من زامبيا. 
وتكررت ش���كاوى العمال من افتق���اد المناجم 
لمعايير األمن والس���المة فض���اًل عن تدني األجور، 
وقامت الس���لطات في زامبيا في العام نفسه بإلقاء 
القبض عل���ى حوالي 31 عامل مناج���م من حاملي 
الجنس���ية الصيني���ة لتنقيبهم غي���ر القانوني عن 
النحاس في زامبيا. وفي عام 2005م ُقِتَل حوالي 52 
عام���اًل محلّياً من زامبيا في مصنع للمواد المتفجرة 

مملوك لشركة صينية))).
وإبَّان تشييد الصين لس���كك حديد كينيا، التي 

 Mwai Daka, »Are China’s economic activities  (((
 good for Zambia?», Sheffield Political Economy

:Research Institute, Available at
are-/15/08/http://speri.dept.shef.ac.uk/2017

 /chinas-economic-activities-good-for-zambia

تربط بين ميناء مومباس���ا ونيروب���ي كمرحلة أولى 
تمهيداً لربطه���ا ببقية دول ش���رق إفريقيا، بتكلفٍة 
رت بحوال���ي 13.8 ملي���ار دوالر، أعلن العمال  ُق���دِّ
الكينّي���ون في أحد مواقع التش���ييد بمنطقة ناكورو 
إضرابهم عن العمل في أغس���طس 2016م، فضاًل 
عن تعطيله���م حركة المرور، مطالبين برفع أجورهم 
من 250 ش���لناً كينياً إلى 500 ش���لن، أي ما يعادل 
5 دوالرات يومّياً، وهو متوس���ط األجر اليومي الذي 
يحصل عليه العامل في كينيا، إلى جانب ما أبدوه من 
احتجاٍج على قيام اإلدارة الصينية بإطالق النار على 

أي عامٍل يطالب برفع أجره))).
ب- اندلع التوترات بين ال�ضركات ال�ضينية 

وال�ضكان المحلّيين:
ف���ي تقريٍر نش���رته فرانس 24 ف���ي 9 مارس 
2018م)))، س���لطت فيه الضوء عل���ى التوترات التي 
 Longa Mali ش���هدتها مؤخراً قرية لونجامال���ي
بغرب الكاميرون، حيث يقوم السكان بالتنقيب يدوّياً 
عن الذهب واستخراجه بطريقٍة تقليدية؛ إذ الحظوا 
جة بمع���داٍت وجرافاٍت  قدوم ش���ركاٍت صينية مدجَّ
وعم���اٍل صينّيي���ن لمتاخمة الس���كان المحلّيين في 
اس���تغالل مناجم الذهب، األمر ال���ذي أثار حفيظة 

السكان، وبخاّصة عمال المناجم. 
وفي ش���هادٍة أدلى بها أحد الس���كان؛ أوضح أّن 
الش���ركة الصينية، التي باتت تستغل مناجم الذهب 
بالقري���ة، قام���ت بإج���الء الس���كان المحلّيين من 
أراضيهم دون دفع تعويض���ات لهم، وقد كانت ُحّجة 

 Lily Kuo, »Kenyan rail workers are protesting  (((
 against their Chinese employer for a raise-to $5

:a day», QUARTZ Africa, Available at
https://qz.com/749177/kenyan-rail-workers-are-
protesting-against-their-chinese-employer-for-

/a-raise-to-5-a-day

الذهب  مناجم  حول  والكاميرونّيين  ال�سينّيين  بين  »توتر    (3(
http://cutt.us/ الرابط:  على   ،(4 فران�ص  الكاميرون«،  في 

bMrQ3
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الش���ركة الصينية- حس���بما ورد ف���ي التقرير- أّن 
نتهم من استغالل  الحكومة الكاميرونية هي التي مكَّ
تلك األراضي؛ مما أفَضى إل���ى اندالع توتراٍت بين 
الشركة الصينية وأهل القرية. وقد أسفرت التوترات 
عن إط���الق الصينّيين الرصاص عل���ى أحد أهالي 
القري���ة الذين اندفع���وا لقتل أح���د الصينّيين رمّياً 
بالحجارة؛ وس���ط صمٍت من السلطات الكاميرونية 

عن ذلك الحادث. 
ج- العمالة ال�ضينية بدياًل للعمالة الإفريقية:
إّن اإلش���كاليات الحقوقية واإلنسانية التي باتت 
تثيرها االس���تثمارات الصينية في القارة اإلفريقية 
لم تَُعْد قاصرًة على انتهاكات حقوق عمال المناجم، 
أو التوت���رات التي تندلع بي���ن الفينة واألخرى بين 
الش���ركات الصيني���ة العامل���ة في مج���ال التعدين 
والس���كان المحلّيين فحسب، فقد امتدت أيضاً إلى 
تفاقم أعداد العمال الصينّيين الوافدين إلى إفريقيا؛ 
بالتزام���ن مع تصاعد حجم االس���تثمارات الصينية 
في قط���اع البني���ة التحتية وغيره م���ن القطاعات 
االقتصادية اإلفريقية الجاذبة لالستثمارات الصينية 
الحكومية والخاّص���ة، األمر الذي يُفِضي إلى تفاقم 

معدالت البطالة اإلفريقية.
وفي هذا السياق؛ أشار التقرير السنوي، الصادر 
عن األكاديمية الصيني���ة للعلوم االجتماعية، إلى أّن 
إفريقي���ا قد أضحت موطناً لنحو 1.1 مليون مهاجر 
صين���ي في عام 2012م؛ أخذاً في االعتبار أّن تعداد 
المهاجرين الصينّيين إلى القارة في عام 1996م قد 

بلغ 160 ألف مهاجٍر فقط))).
والالفت للنظر أّن المهاجرين الصينّيين األوائل 
إلى الق���ارة اإلفريقية كانوا عّماالً باألس���اس، لكن 
القارة اآلن أضحت تس���تقطب الخبراء واألكاديمّيين 

 SU ZHOU, »Number of Chinese immigrants   (((
 in Africa rapidly increasing», CHINADAILY,
Available at: http://www.chinadaily.com.cn/

content_27952426.htm/14/01-world/2017

الصينّيين. بيَْد أنه من خالل استطالع رأي عّينٍة من 
المهاجرين الصينّيين إلى إفريقيا- تضّمنه التقرير- 
ُوِج���َد أّن حوالي 71.8% م���ن المبحوثين عبَّروا عن 
رغبتهم ف���ي العودة إل���ى موطنهم عند بلوغ س���ّن 
التقاعد، بينما مثَّ���ل البقاء في إفريقيا رغبة حوالي 

5.1% فقط من إجمالي المبحوثين))).
وإذا ما اس����تعرضنا أرق����ام العمال����ة الصينية في 
إفريقي����ا- وفقاً للتقديرات الرس����مية الصينية- نجد أّن 
عدد العمال الصينيين قد بلغ 227.407 ألف عامل بنهاية 
2016م، وه����ذا الرقم يمثِّل ارتفاعاً مح����دوداً عن تعداد 
العمالة الصينية عام 2013م، ولكنه في الوقت نفسه يمثِّل 
انخفاضاً في تعداد العمال����ة الصينية في إفريقيا إذا ما 

ُقوِرَن بتعدادها خالل عاَمي 2014م و2015م. 
ز العمالة الصينية بش���كٍل كبيٍر في خمس  وتتركَّ
دول إفريقي���ة، وه���ي: )الجزائر، أنج���وال، إثيوبيا، 
نيجيريا، كينيا(، إذ تمثِّ���ل العمالة الصينية في تلك 
الدول قاطبًة نحو 65% م���ن إجمالي تعداد العمالة 
الصيني���ة الواف���دة إلى إفريقي���ا، وحوالي 40% من 

ز في الجزائر وحدها))). إجمالي تلك العمالة يتركَّ
شكل )3(: رسم يوضح عدد العمال الصينيين 

الوافدين إلى إفريقيا في الفترة )2009-2016م(، 
ر باآلالف( )العدد مقدَّ

 China Africa Research Initiative, :المصدر
““DATA:CHINESE WORKERS IN AFRICA

 .Idem  (((

 China Africa Research Initiative,   (3(
 «DATA:CHINESE WORKERS IN AFRICA»,
Available at: http://www.sais-cari.org/data-

/chinese-workers-in-africa



مة متخ�ش�شة في �ش�ؤون القارة الإفريقية 61ثقافية ف�شلية محكَّ

وثّم���ة تقارير وردت في الصحاف���ة األمريكية، 
نيوي���ورك تايمز، مطلع تس���عينيات القرن  تحديداً 
البائ���د، أوضح���ت أّن الصين تلجأ إلى اس���تخدام 
رها  السجناء من العمال فيما تنتجه من بضائع تصدِّ
إلى الواليات المتحدة، وكذا ترس���ل بعضاً منهم إلى 
إفريقيا للعمل في مش���روعات البنية التحتية كونها 
عمال���ًة رخيصة. وتلك الممارس���ات تنتهك الحقوق 
اآلدمية للمس���جونين، إلى جان���ب انتهاكها للقوانين 
المتعاَرف عليها ف���ي التجارة الدولية، كما أّن وجود 
سجناء يعملون في المشروعات االستثمارية الصينية 
في إفريقيا يُثقل كاهل حكومات الدول المس���تقبلة 
لتلك العمالة؛ فيما يتصل بإجراءات تشديد الرقابة 
على أولئك العمال للحيلول���ة دون اضطالعهم بأية 

د الّسلم المجتمعي فيها))).  سلوكيات تهدِّ
وأولئ���ك العمال الصينّي���ون الوافدون يزاحمون 
الس���كان المحلّيي���ن في فرص العم���ل المتاحة في 
المشروعات االستثمارية الصينية؛ األمر الذي يثير 
حفيظة العمالة المحلية، وقد أفضى ذلك في مرات 
عّدة إلى توتراٍت اندلعت بين الش���ركات الصينية من 
جانب والعمال المحلّيي���ن من جانٍب آخر، ففي عام 
2016م- كما أشرنا آنفاً- شرعت الصين في تشييد 
س���كك حديد كينيا التي تربط بين ميناء مومباس���ا 
ونيروب���ي، وخالل تلك األثناء هاجم عدٌد من العمال 
الكينّيي���ن أحد مواقع المش���روع الصيني بالهراوات 
واألس���لحة الخفيفة، مما أسفر عن وقوع حوالي 14 
مصاب���اً من القائمين عل���ى إدارة الموقع، وقد أعلن 
العمال المحتج���ون أنهم بعد الوع���ود التي أُْطِلقت 
لتوظيفهم في هذا المشروع الصيني؛ وجدوا نصيب 
العمال���ة الكينية من تلك الف���رص الوظيفية هزياًل 

 The New York Times, »China Has Used Prison  (((
:Labor in Africa», Available at

opinion/l-/11/05/https://www.nytimes.com/1991
china-has-used-prison-labor-in-africa-540291.

html

للغاية، ولم يْرَق إلى مستوى الوعود التي قد حصلوا 
عليها قبل ش���روع المس���تثمرين الصينّيين في هذا 

المشروع الضخم))). 
على  الع�سكري  الطابع  اإ�سفاء  ثانيًا: 

الوجود االقت�سادي ال�سيني في اإفريقيا:
على الرغم من الطرح الصيني الرس���مي، الذي 
كان دائماً ما يركِّز على س���لمية الصعود الصيني، أو 
باألحرى االنش���غال الدائم بالبعد االقتصادي لهذا 
الصعود على الس���احة الدولية، واالتجاه نحو تعميق 
 Sino- African العالق���ات الس���ينو- إفريقي���ة
Relations من منظوٍر اقتصادي، وتنس���يق الرؤى 
والمواقف تج���اه القضايا الدولية تحت مظلة تعاون 
)الجن���وب – الجن���وب(، في إط���ار تحقيق أهداف 
المنفعة المتبادلة والتعاون المشترك، إال أّن الوجود 
الصيني االقتصادي في إفريقيا قد أُضيفت له أبعاٌد 
عس���كريٌة مؤخراً، اتضحت بصورٍة جلية في إعالن 
الصين عن إنش���اء قاعدة عسكرية في جيبوتي في 
20 يناير 2016م، تمَّ افتتاحها رس���مّياً في أغسطس 
2017م، على مس���احٍة تبلغ نحو 23 ألف كم2، وقد 
جاء في التقري���ر الذي بثَّته اإلذاع���ة الصينية: أّن 
ز ُقُدرات الصين في إسناد  القاعدة الجديدة س���تَُعزِّ
الدوريات التي تقوم بها الِقَطع البحرية الصينية في 
المياه قبالة الس���واحل اليمنية والصومالية؛ لتنفيذ 

مهّماتها اإلنسانية بالمنطقة. 
جدي���ٌر بالذكر: أنها القاعدة العس���كرية األولى 
التي تُنْش���ئها الصين في إفريقيا، لتنضم بذلك إلى 
سباق القواعد العسكرية في جيبوتي التي تَُعدُّ واحدًة 
من أفقر دول العالم وأقلها تنميًة، وتس���تضيف على 
أراضيها عّدة قواعد عسكرية، كقاعدة كامب ليمونيه 
األمريكية، وهناك قواعد عسكرية فرنسية ويابانية 
وإيطالية أخرى، إلى جانب اس���تضافة قوات ألمانية 

وإسبانية في القاعدة الفرنسية هناك.

.Lily Kuo, Op.Cit, Internet resource  (((
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وهذه القاعدة تأتي لتضيف حلقًة جديدًة ضمن 
 String of »حلق���ات ما يُعرف ب�»سلس���لة اللؤل���ؤ
Pearls، وه���و مصطلح بزغ بين أوس���اط الباحثين 
األمريكّيين ع���ام 2004م؛ تعبيراً ع���ن الطموحات 
الصينية التوس���عية في المحيط الهندي)))، ويشير 
هذا المصطلح إلى الش���بكات العسكرية والتجارية 
التي تش���يِّدها الصين في إقلي���م المحيط الهندي، 
أي الدول المش���اطئة للمحيط، والقابعة بين الصين 
إلى بورسودان شمال ش���رق السودان، وهي سياسة 
تبتغي في مجملها توطئة النفود الصيني العس���كري 
واالقتص���ادي بتلك المناطق، بإقام���ة طرٍق تجارية 
برية وبحرية وقواعد عس���كرية، لحماي���ة التجارة 
والواردات النفطية، ويكفي أن نش���ير إلى أّن التجارة 
الصينية األوروبية، التي تناه���ز حوالي بليون دوالر 
في المتوس���ط يومّياً، تمر من خ���الل خليج عدن، 
فضاًل عن أّن حوالي 40% من إجمالي واردات النفط 

الصينية تمر عبر المحيط الهندي))). 
ناهيك عن كون مبادرة »حزام واحد طريق واحد« 
الصينية، التي تس���تهدف تعزي���ز التواصل اإلقليمي 
بين الصين والمحيط الهن���دي وخليج عدن والبحر 
المتوسط، عن طريق إنشاء شبكٍة من الطرق البرية 
والبحرية على َقْدٍر كبيٍر من التعقيد، وش���بكات من 
الس���كك الحديدية، وأنابيب النفط والغاز، وخطوط 
الطاق���ة الكهربائية، وغيرها من البنى األساس���ية، 
تتطلب أيضاً ِبنْية أساس���ية أمنية وعس���كرية على 
درج���ٍة عاليٍة من الكف���اءة والفاعلي���ة لتأمين تلك 

المشروعات الضخمة. 

ال�سين قاعدة ع�سكرية  تبني  »لماذا  بافدونوف،  األك�سندر    (((
في القارة ال�سمراء؟«، نون بو�ست )ترجمة)، الرابط:

https://www.noonpost.org/content/18867

 Emmanuel Igbinoba, “Economic implication   (((
 of China’s military base in Djibouti”, Centre for

.Chinese Studies, 19 April 2016

 Resource: Maninder Dabas, “Here Is All
 You Should Know About ‘String

.(((“of Pearls’, China’s Policy to Encircle India

جديٌر بالذكر: أّن إعالن الصين نّيتها إنشاء 
قاعدة عسكرية في جيبوتي لم تكن الخطوة األولى 
على طريق تعزيز وجودها العسكري الصيني في 
القارة، بل سبق ذلك عديٌد من الخطوات الجادة 
لتعزيز مش���اركة الصين في البعث���ات األممية 
لحفظ الّسلم واألمن في إفريقيا، إذ تَُعدُّ الصين 
واحدًة من بين أكبر الدول المساهمة بقواتها في 

بعثات حفظ السالم لألمم المتحدة.
وق���د كان عام 2015م عاماً فارقاً بالنس���بة 
للصين في تنامي مش���اركتها ف���ي حفظ األمن 
والّسلم الدوليَّيْن؛ إذ أعلن الرئيس الصيني تشي 
جي بين���ج وضع نحو 8000 م���ن القوات تحت 
تصرف القوة األممية الجاهزة، وهذا الرقم يمّثل 
حوالي ُخمس تعداد قوات األمم المتحدة لحفظ 
مت  األمن قاطبًة، التي تناهز 40 ألف قوة، كما قدَّ
الصين 100 مليون دوالر للقوة الجاهزة لالتحاد 
اإلفريقي))). وحوالي 2400 من القوات الصينية 

https://www.indiatimes.com/news/india/here- (3(
is-all-you-should-know-about-string-of-pearls-

china-s-policy-to-encircle-india-324315.html

 Courtney J. Fung, »China’s Troop (4(
 Contributions to U.N. Peacekeeping», United

:States Institution of Peace, at
/07 /https://www.usip.org/publications/2016
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المشاركة في بعثات حفظ الّسلم األممية تخدم 
في إفريقيا في إطار سبع بعثات لألمم المتحدة، 

خصوصاً في مالي وجنوب السودان. 
التحركات  لتل���ك  الرئي���س  ولع���لَّ الهدف 
الصيني���ة الرغبة في كس���ب العق���ول والقلوب 
اإلفريقية، وتقديم نفسها كقوة عظمى على قدٍر 
كبيٍر من المسؤولية، في إطار ترويجها لسياسة 
 Policy of a peaceful التنمي���ة الس���لمية
development، وقد يُفّس���ر هذا األمر على 
أن���ه محاولٌة من الصين لمزي���ٍد من االنخراط، 
إلى جانب القوى العظمى، في الشؤون الدولية؛ 
بوصفها شريكاً وليس منافساً أو متحّدياً للهيمنة 

الغربية على العالم.
ثالثًا: غياب التناف�سية واأزمة الديون 

الجديدة:
ى ب�»سياسة اإلغراق«؛  تنتهج الصين ما يُسمَّ
إذ يت���م إغراق الس���وق اإلفريقي���ة بالمنتجات 
والس���لع الصينية قليلة الجودة زهيدة األثمان، 
وهذه السياس���ة المتَّبعة تُْفِض���ي إلى تداعياٍت 
بالغة الخطورة على الصناعة المحلية والشركات 
الولي���دة؛ فقد قادت إلى إغ���الق كثيٍر من تلك 
الش���ركات المحلية التي لم تصم���د كثيراً أمام 
المنافس���ة الصيني���ة، فعلى س���بيل المثال ال 
الحصر: جرى إغالق كثيٍر من ش���ركات جنوب 
إفريقيا العاملة في مجال صناعة الغزل والنسج، 
وما بين )23 ألف - 85 ألف( عامٍل قد خس���روا 

وظائفهم. 
واألكثر من ذل���ك أّن المنتجات الصينية قد 
أّثرت سلباً في معدالت التجارة البينية بين دول 
إفريقيا جن���وب الصحراء؛ ف���دوٌل مثل جنوب 
إفريقيا والكاميرون وكينيا؛ فقدت أس���واقها في 
الدول المج���اورة لصالح إغراق تلك األس���واق 

chinas-troop-contributions-un-peacekeeping

بالمنتجات الصينية. 
كما أّن معدالت التبادل التجاري بين الصين 
وإفريقيا تَُص���بُّ كثيراً في صالح الصين، فنجد 
مث���اًل أّن دوالً، مثل جنوب إفريقي���ا ونيجيريا، 
تعان���ي عجزاً في تبادلها التج���اري مع الصين؛ 
وقد بلغ مقدار العجز التجاري بالنس���بة لجنوب 
إفريقيا نحو 4 مليارات دوالر، أما نيجيريا؛ فقد 

ناَهز عجزها التجاري ال�1.7 مليار دوالر. 
وم���ن ثَمَّ أضحى البعض ينظر إلى العالقات 
االقتصادية بين الصين وإفريقيا باعتبارها شكاًل 
من أش���كال العالقات بين )الشمال والجنوب(، 
وتعك���س التخّصص وتقس���يم العم���ل الدولي 
التقليدي؛ إذ تنظر الدول الصناعية الكبرى إلى 
القارة اإلفريقية والدول النامية بوصفها مصدراً 
للمواد الخ���ام، كالنفط واألخش���اب والمعادن، 
وهذه النظرة ال تصبُّ بأية حاٍل في صالح تنمية 
القاعدة الصناعية اإلفريقية والتنمية المستدامة 

إلفريقيا جنوب الصحراء))).
ور  وتُث���ار إش���كالية أخ���رى ترتب���ط بالدَّ
االقتصادي الصيني في إفريقيا، خصوصاً عند 
الحديث حول االس���تثمارات الصينية في مجال 
مه الصين من  الِبنَ���ى التحتية بالقارة، وم���ا تقدِّ
رة، وهي  قروٍض للدول اإلفريقية بش���روٍط ميسَّ
كيفية سداد الدول اإلفريقية للقروض وفوائدها 
في ظّل العالقات االقتصادية غير المتكافئة بين 
الصين وإفريقيا، وأيضاً في ظّل تقاعس الجهود 
اإلفريقي���ة لبناء قاعدٍة صناعيٍة تلبِّي احتياجات 

السوق المحلي. 
وقد أُثيرت تلك اإلش���كالية، أال وهي: أزمة 
الديون في العالقات الصينية الس���ودانية، فقد 

 Roquia Fane Madouka Koumou, Wang Manyi,  (((
 «Effects of Chinese Foreign Direct Investment
 in Africa», Journal of Finance and Accounting,
.139-Volume 4, Issue 3, May 2016, Pages: 131
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أعلن قطاع العالقات الخارجية بالمؤتمر الوطني 
الس���وداني، في نوفمب���ر 2016م، أّن العالقات 
الس���ودانية الصينية تمّر بتحدياٍت بسبب عدم 
قدرة الس���ودان على سداد مديونياتها حتى بعد 

جدولة الديون))). 
ومما تجدر اإلشارة إليه في هذا المقام: هو 
م ما يقرب من 6.2 مليارات دوالر  أّن الصين تقدِّ
سنوّياً قروضاً إلفريقيا جنوب الصحراء، ونجد 
دولًة مثل كينيا، قد بلغت مديونيتها للصين حوالي 

57% من إجمالي الدين الكيني الخارجي))). 
وتتفاق����م إش����كالية الديون اإلفريقي����ة للصين، 
ولغيره����ا من الق����وى، خصوصاً في ظّل استش����راء 
الفساد السياسي، أو ما يُْعرف بسياسة »ملء البطون« 
التي تتبعها الطبقات الحاكمة في إفريقيا، وكذا غياب 

الشفافية، والمساءلة، وقواعد الحكم الرشيد.
راب�����ع�����ًا: ال���ت���داع���ي���ات ال��ب��ي��ئ��ي��ة 

لال�ستثمارات ال�سينية في اإفريقيا:
ثّم���ة العديد من التداعي���ات الخطيرة التي 
تنجم عن االس���تثمارات الصيني���ة في إفريقيا، 
وتؤّثر بشكٍل سلبيٍّ في الحياة والتنوع اإليكولوجي 
بالقارة؛ فالصين- على المستوى المحلي- تولي 
القدر األكب���ر من االهتمام لإلنت���اج والربحية، 
التأثي���رات البيئية الناجمة عن  وتتجاهل كثيراً 
مشروعاتها ومؤسساتها الصناعية، وعلى الرغم 
من وجود كثيٍر م���ن المحاوالت لوضع حدٍّ لتلك 
التأثيرات؛ فإنها ما تزال دون المستوى المأمول. 
ويكف���ي أن نس���لّط الض���وء عل���ى بعض 
التقديرات الواردة في هذا السياق، والتي تشير 

ب�سبب عدم �سداد  وال�سين  ال�سودان  تواجه عالقة  )))  »تحديات 
http://cutt.us/H6bFJ :الديون«، ال�سودان اليوم، على الرابط

 Lily Kuo, »China now owns more than half of  (((
:Kenya’s external debt», QUARTZ Africa, at

https://qz.com/707954/china-now-owns-more-
/than-half-of-all-of-kenyas-debt-2

إلى أنَّ مس���توى المواد الس���امة في الهواء بلغ 
391 ميكروجرام/ م3، وهو رقٌم يفوق بأضعاٍف 
المس���توى اآلمن، الذي حددته منظمة الصحة 
العالمية ب�25 ميكروجرام لكّل م3، كما أّن تلوث 
الهواء في الصين يتسّبب في وفاة أكثر من 1.6 

مليون شخص سنوّياً، ما يعادل 4400 يومّياً.
ومن ثَمَّ ال يُتوقع م���ن الصين أن تُوِلي قدراً 
كافياً م���ن االهتمام في الق���ارة لألبعاد البيئية 
الس���تثماراتها؛ التي تُسهم في زيادة نسبة تلوث 
اله���واء والماء، وزي���ادة حّدة تأثي���رات التغيُّر 
المناخي، فاالستثمارات الصينية في إفريقيا في 
مجال البنية األساسية، كتشييد الطرق والكباري 
والسدود والسكك الحديدية، ال تراعي المعايير 
البيئي���ة المتف���ق عليها عالمّياً، كم���ا أّن معظم 
االستثمارات الصينية تتجه إلى مجاالت الطاقة 
والتعدين وصيد األس���ماك وقطع الغابات، وهي 
مجاالٌت تزداد احتماالت ونس���ب تلويثها للبيئة 

عن غيرها من االستثمارات. 
ه���ذا إذا أخذنا ف���ي تقديرنا االس���تثمار 
الصيني في زراعة حاص���الت الوقود الحيوي، 
الحاصالت  من  وغيرهم���ا  والذرة،  كالجاتروفا 
في موزمبي���ق وتنزانيا وإثيوبيا وغيرها، وزراعة 
مثل تلك الحاصالت تُسهم في زيادة تلوث التربة 
والمي���اه، فضاًل عن إزالة مس���احاٍت كبيرٍة من 
الغابات الستبدالها بزراعة مثل تلك الحاصالت؛ 

مما يقود إلى تدهور التنوع البيولوجي. 
ناهي���ك عن تهديد األم���ن المائي والغذائي 
للقارة؛ كون هذه الحاصالت َشِرَهة االستهالك 
���ع ف���ي زراعتها يأتي على  للمياه؛ كما أّن التوسُّ
الغذائية.  الزراعية  حس���اب زراعة الحاصالت 
ه إلى  ه���ذا فضاًل عن االنتقادات التي باتت تَُوجَّ
مراكب الصيد الصينية، والتي بات نشاطها يؤثِّر 
س���لباً في األمن الغذائ���ي للمواطنين األفارقة 

ودخول الصيادين المحلّيين.
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النعكا�ض���ات  م���ع  الفاع���ل  التعاط���ي  نح���و 
ال�ضلبية لال�ضتثمارات ال�ضينية في اإفريقيا:

إذا كانت ثّمة تداعياٌت إيجابية لالستثمارات 
بش���كٍل  الصيني  االقتصادي  ور  وال���دَّ الصينية 
عام في إفريقيا جنوب الصحراء، أس���همت في 
اإلس���راع من وتيرة نموها االقتص���ادي، وقلَّلت 
من معدالت انتش���ار الفق���ر، إال أنه يبقى لتلك 
االستثمارات مآالتها السلبية التي يجب التعامل 
معها بحذر، وإيالؤها القدر الكافي من االهتمام، 

خصوصاً على المستوى الرسمي. 
ه بتقديم جملة  وفي هذا السياق؛ فإننا نتوجَّ
من التوصيات المس���تقاة أساس���اً م���ن تحليل 
الصيني-  االقتصادي  للوج���ود  والعائد  التكلفة 
ق إليه آنفاً من خالل استعراض  الذي سبق التطرُّ
أبرز الجوانب اإليجابية وكذا السلبية بشكٍل أكثر 

استفاضة- على النحو اآلتي: 
أواًل: إرادة سياسية حقيقية لحكومات الدول 
اإلفريقية في اتخاذ خط���واٍت لتمكين قطاعات 
االقتص���اد المحل���ي، فضاًل عن ض���رورة بذل 
الجه���ود وإصدار التش���ريعات بغي���ة خلق بيئة 
مواتية لتشجيع االستثمار المحلي، وإتاحة مزيٍد 
ور للقطاع الخاص، ذلك ألنهما  من الحركة والدَّ
الن حصناً منيع���اً إزاء أية تهديدات  إنما يش���كِّ
خارجية قد تنجم ع���ن اضطالع القوى الكبرى 

والصاعدة بَدوٍر اقتصادي متفاقم في إفريقيا.
ثاني��ًا: بذل الجه���ود وتذليل المعوقات التي 
تقف كعقبٍة ك���ؤود أمام تفعيل العمل االندماجي 
اإلفريق���ي، وتقوية المنظمات اإلقليمية الفرعية 
وتفعيل َدوره���ا كمنظمات فوق وطنية؛ ذلك ألّن 
اندماج القارة يمثِّل الغطاء األمني والسياس���ي 
واالقتصادي الذي يحول دون انكش���اف القارة، 
ويقلِّل روي���داً رويداً من تأثي���رات تبعية القارة 
االقتصادية للق���وى الكب���رى والصاعدة، ولعل 
توقيع أكثر من أربعين دولًة إفريقية، في ش���هر 

مارس المنصرم، عل���ى اتفاقية منطقة التجارة 
الح���رة اإلفريقية، يمثِّل خطوًة جيدة على طريق 
تنفيذ المعاهدة المؤسسة للجماعة االقتصادية 
اإلفريقية )معاهدة أبوجا(، التي تصبو في نهاية 

المطاف إلى إنشاء سوٍق إفريقية مشتركة.
ثالثًا: اإلرادة السياس���ية الحقيقية، وتنسيق 
الجهود على المستوييْن الرسمي والشعبي، ألجل 
رأب صدع القارة اإلفريقي���ة، والتعاطي الفاعل 
مع المدركات والصور الذهنية الس���لبية وبذور 
التفرقة التي أرس���اها االستعمار، وال تزال تُلقي 
بتأثي���راٍت خطيرة على إمكاني���ات التعاون بين 

الشمال والجنوب اإلفريقي.
م���ع  الج���اد  اإلفريق���ي  التعام���ل  رابع��ًا: 
المرتبطة  واإلنس���انية  الحقوقية  اإلش���كاليات 
باالس���تثمارات الصينية، م���ن قبيل احتجاجات 
العمالة المحلية اإلفريقي���ة، والتأكد من التزام 
المش���روعات الصينية بمعايير س���المة وأمن 
العمال، والتحقيق في وقائ���ع إطالق النار على 
العمال���ة اإلفريقية التي أوردها المقال وغيرها، 
فضاًل ع���ن ضرورة تضمي���ن اتفاقيات التعاون 
االقتصادي بين الصين ودول القارة حّصة معّينة 
للعمالة المحلية، ومتابعة االلتزام بتلك النس���بة 

من الناحية الفعلية. 
خامس��ًا: من األفض���ل أن تأت���ي اتفاقيات 
التع���اون االقتصادي بين الصي���ن ودول القارة 
على شاكلة اتفاقيات جماعية، أو تضّم أكثر من 
دولٍة إفريقية؛ فذلك من ش���أنه تعزيز الموقف 
التي  التفاوض���ي اإلفريقي، وتقلي���ل الضغوط 
يفرضها عليه الجانب الصيني في هذا الصدد ■



66

قراءات
تنموية

  ال�شنة الرابعة ع�شرة  -   العدد ) 37 (   -  يوليو  2018م   -  �شوال  1439هـ 

الخصائص الرئيسية للقطاع المصرفي
في إفريقيا

د. جيهان عبدال�صالم عبا�ص
مدر��ص القت�ص�اد- ق�ص�م ال�صيا�ص�ة والقت�ص�اد- معه�د 

البح�ث والدرا�صات الإفريقية – جامعة القاهرة

م�ن الخ�ارج، واإعطائها حري�ًة كاملًة ف�ي اإدارة 

اأن�صطتها))).

ويتطلب تحدي�د الخ�صائ�ص الرئي�صية للقطاع 

الم�صرف�ي التعر��ص لن�َعي�ن م�ن الم�ؤ�ص�رات: 

 Philip Arestis, & Asena Carner, Financial  1 (((
 Liberalization  and Poverty, Channels of
 Influence, Working Paper No.411, (New York:
  .3-The Levy Economics Institute, July.2004), PP.2

دول �صهد  ف�ي  الم�صرف�ي  القط�اع 

من�ذ  جذري�ًة،  تط��راٍت  اإفريقي�ا 

الإ�ص�الح  برام�ج  تطبي�ق  وحت�ى  ال�صتق�الل 

فت�ح  اإل�ى  اأدت  والت�ي  والم�صرف�ي،  المال�ي 

المجال الم�صرفي اأمام القط�اع الخا�ّص ال�طني 

والأجنب�ي، وخ�صخ�صة البن��ك العاّمة، واإزالة 

كّل الح�اج�ز التي تعيق البن�ك من القترا�ص 
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)ال�صم��ل المال�ي، والعمق المال�ي(، ومن خاللها 

يمك�ن تقييم اأداء القط�اع الم�صرفي في اإفريقيا 

كما ياأتي:
المالي  ال�����س��م��ول  م��وؤ���س��رات  اأواًل: 

 :Financial Inclusion
يعني »الش���مول المالي«: مدى قدرة األفراد 
ومؤسسات األعمال على الحصول على الخدمات 
المالية والمصرفية، واستخدامها بفعاليٍة وتكلفٍة 
أيضاً  المال���ي  الش���مول  ويرتبط  معقول���ة))). 
بمفهوم »الوعي المصرفي«، والذي يُعرف بأنه: 
مدى اعتياد األفراد والمؤسس���ات االقتصادية 
على إي���داع أرصدتهم النقدية ف���ي المصارف 
واس���تخدام الش���يكات في معامالتهم المالية، 
فكلم���ا زاد الوعي المصرف���ي زاد الطلب على 
الودائع المصرفية وانخفض الميل نحو االكتناز؛ 
مما يص���ّب في النهاية في صالح تعزيز االدخار 
واالستثمار ورفع مستوى النمو االقتصادي))).  

ويُقاس »الش���مول المالي« بأربعة مؤشراٍت 
فرعية؛ كما يأتي:

اأ- الكثافة الم�ضرفية: 
يعّبر هذا المؤشر عن عدد البنوك المتاحة 
لخدمة 100.000 من السكان، ويُحسب كاآلتي:

)عدد ف���روع البن���وك | عدد الس���كان( × 
100.000

وكلم���ا زادت قيمته ع���ن )1( دّل ذلك على 
وجوٍد مقبوٍل للمصارف، وكلما انخفضت عن )1( 
دّل على أّن ع���دد البنوك غير كاٍف؛ وبالتالي ال 

 Akhil Damodaran, Financial Inclusion: Issues 2 (((
at:      http\\:www.  ,55-and Challenges, PP.54

11-Akh.pdf/akgec.in/journals/July-Dec13

))) د. حمزة محمود الزبيدى: اإدارة الم�سارف – ا�ستراتيجية 
ال��وراق،  موؤ�س�سة  )عمان:  الئتمان،  وتقديم  الودائع  تعبئة 

000))، �ص66).

تصل الخدمات المصرفية إلى شرائح معّينة من 
الناس ممن ُهم بحاجٍة إلى مثل هذه الخدمات))). 
وقد تزايدت تلك النس���بة في معظم الدول 
اإلفريقية، وبش���كٍل مالحظ في دول الش���مال 
اإلفريقي: )المغ���رب، تونس، مصر(، كذلك في 
بع���ض دول إفريقي���ا جنوب الصح���راء، وعلى 
رأس���ها: )سيش���ل، الرأس األخض���ر، ناميبيا، 

موريشيوس، جنوب إفريقيا(.
ف���ي  والمقتر�ض���ين  المودعي���ن  ع���دد  ب- 

البنوك لكّل األٍف من ال�ضكان: 
ويُظه���ر هذا المؤش���ر م���دى اإلقبال على 
لتعبئة  المصرفية؛ بوصفه وسيلًة  المؤسس���ات 
المدخ���رات وتوفيره���ا لتمويل االس���تثمارات 
المختلف���ة، وكلما تزايد عدد ه���ؤالء المودعين 
والمقترضين كان ذلك مؤش���راً على المزيد من 

الوعي المصرفي. 
وقد تزايد عدد المودعين في دول الش���مال 
اإلفريقي، وعلى رأس���ها: )تونس، مصر، ليبيا، 

الجزائر(.
أما في إفريقيا جنوب الصحراء؛ فكانت كلٌّ 
من: )الرأس األخضر، وسيشل( األكثر عدداً من 

)3) د. جميل �سالم الزيدانين: اأ�سيا�سيات في الجهاز المالي– 
المنظور العلمي، )عمان: دار وائل، 999))، �ص4)).

معظم االئتمان في دول 
إفريقيا جنوب الصحراء 

تستفيد به الشركات الضخمة، 
بينما يصعب الحصول عليه 

من ِقَبل المشروعات الصغيرة 
والمتوسطة
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حيث عدد المودعين لكّل ألٍف من السكان، حيث 
يودع العمالء مدخراتهم في أكثر من بنك، بينما 
كانت أقّل األعداد في كٍلّ من: )جمهورية الكونغو 
الديمقراطي���ة، النيج���ر، غينيا، غينيا بيس���او، 

مدغشقر(. 
وفيما يتعلق بع���دد المقترضين من البنوك 
التجارية لكّل ألٍف من السكان؛ كانت أيضاً دول 
الش���مال اإلفريقي في الصدارة، كذلك كلٌّ من: 
)سيشل، الجابون، سوازيالند، ناميبيا، بتسوانا، 
ال���رأس األخض���ر، كينيا(، وكانت أق���ّل الدول: 
)روان���دا، وجمهوري���ة الكونغ���و الديمقراطية، 
وغينيا(. ويتضح م���ن ذلك وجود عالقة طردية 
بين عدد المودعي���ن والمقترضين، فكلما زادت 
المدخرات زادت معها فرص اإلقراض لتوظيف 

تلك األموال. 
ج- عدد م�ضتخدمي ماكينات ال�ضرف الآلي 

لكّل 100 األٍف من ال�ضكان:
وهو مؤش���ٌر يوّضح م���دى توفير الخدمات 
المصرفية التي تعتمد على التكنولوجيا والتقنية 
الحديثة في تس���هيل المعامالت المالية))). وقد 
ش���هد عدد مس���تخدمي هذه اآلالت تزايداً في 
معظم دول الش���مال اإلفريق���ي ودول إفريقيا 
جنوب الصحراء، وإن كان التزايد الكبير مقصوراً 
عل���ى قلٍّة م���ن دول إفريقيا جن���وب الصحراء، 
مثل: )جنوب إفريقيا، سيشل، الرأس األخضر، 

موريشيوس، ناميبيا(. 
ويتضح م���ن الج���دول رق���م )1(: مقارنة 
مؤش���رات الشمول المالي- السابق ذكرها- بين 
دول إفريقيا جنوب الصحراء وغيرها من الدول 
النامية منخفضة ومتوسطة الدخل لعام 2014م، 

 World Bank: World Data Bank, World  5 (((
Development Indicators, at: http://databank.
worldbank.org/data/views/reports/tableview.

 aspx

وتُظهر المؤش���رات كاّفًة انخفاضاً في إفريقيا 
جن���وب الصح���راء مقارنًة بغيرها م���ن الدول 
منخفضة ومتوس���طة الدخل؛ مما يعكس بشكٍل 
عامٍّ تراجع مستوى الوعي المصرفي والخدمات 
المالية المتاحة ف���ي معظم دول إفريقيا جنوب 
الصحراء بالمقارنة بغيرها من الدول منخفضة 

ومتوسطة الدخل.
جدول رقم )1(: مؤشرات الشمول المالي 
في إفريقيا جنوب الصحراء، والدول منخفضة 

ومتوسطة الدخل غير اإلفريقية لعام 2014م

الإقليمالموؤ�سر 
اإفريقيا 
جنوب 

ال�سحراء

الدول 
منخف�سة 
ومتو�سطة 

الدخل

الح�سابات المودعة لدى الموؤ�س�سات 
المالية الر�سمية 

)% البالغين فوق 5) �سنة)
%(4%40

ن�سبة القرو�ص من الموؤ�س�سات المالية 
الر�سمية

%8.4%6

عدد ماكينات ال�سرف الآلي لكل 00) 
األف من البالغين

5.4((

عدد فروع البنوك التجارية لكل 000) 
متر مربع

(4

ن�سبة ال�سركات ال�سغيرة والمتو�سطة التي 
لديها ح�سابات لدى الموؤ�س�سات المالية 

الر�سمية
6587

المصدر: من إعداد الباحثة؛ استناداً إلى 
البيانات الواردة في المرجع اآلتي:

- Global Partnership for Financial Inclusion, 

Sub- Saharan Africa, Financial Inclusion 

Indicators, at: http://datatopics.worldbank.org/

g20fidata/region/sub-saharan-africat

د- موؤ�ض���ر ق���وة الحق���وق القانوني���ة، وعم���ق 
المعلومات الئتمانية: 

يُض���اف إلى مؤش���رات »الش���مول المالي« 
مؤش���رات أخرى تتعل���ق بالجانب المؤسس���ي 
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والقانون���ي الذي يؤث���ر على مس���توى التنمية 
المالية والمصرفية، مثل: )الفس���اد، االستقرار 
السياس���ي، درجة إنفاذ العقود، وفرة المعلومات 

المالية واالئتمانية())). 
ويعني مؤشر »قوة الحقوق القانونية«: مدى 
تطور النظ���ام القانوني والقضائ���ي والقوانين 
الحاكمة ألنش���طة القطاع المصرفي، بما يفّعل 
من قدرته على إلزام المقترضين بالدفع وضمان 
حقوق المودعين وإنف���اذ العقود، وتتراوح قيمته 
ما بين )صفر إلى 12(، وكلما ارتفعت قيمته كان 

أفضل))). 
وقد تراجعت قيمة هذا المؤش���ر في معظم 
دول إفريقيا جنوب الصحراء، على حين ارتفعت 
في قلّ���ة من الدول، مثل: )كيني���ا، ورواندا(؛ إذ 

بلغت قيمته فيهما )11، و8( على التوالي.
أما مؤش���ر »عمق المعلوم���ات االئتمانية«: 
فهو المؤش���ر المعني بدراسة مدى دّقة ووضوح 
وس���هولة الحصول على المعلوم���ات االئتمانية 
من سجالت االئتمان العاّمة والخاّصة لمختلف 
الش���رائح من العمالء، وتتراوح قيمة المؤشر ما 
بين )0 إلى 8(، وكلما زادت القيمة دّل ذلك على 
تواف���ر المعلومات االئتمانية؛ وبالتالي س���هولة 
اتخاذ ق���رار االقتراض، كما أّن عمق المعلومات 
االئتمانية يساعد في تجّنب أو تخفيض القروض 
المتعثرة، وهذا يعني حاج���ة العديد من الدول 
اإلفريقية إلى مزيٍد من الشفافية في توفير تلك 
المعلومات، والحّد م���ن ارتباط الحصول عليها 

 George C. Anayiotos, & Havhannes  6 (((
 Toroyan,Institutional Factors and Financial
Sector Development: Evidence From Sub –

 Saharan Africa, IMF Working Paper No.258,
  .(Washington, D.C: IMF, November. 2009), P.3

 World Bank: World Development Indicators, 7 (((
at: http://databank.worldbank.org/data/views/

reports/tableview.aspx

بالعالقات السياس���ية وقوة الحق���وق القانونية 
للمقترضي���ن. وقد وصلت قيمة هذا المؤش���ر 
في معظم ال���دول اإلفريقية إلى )الصفر(؛ مما 
يش���ير إلى مش���كلٍة كبيرٍة في الجانب المتعلق 
بالمعلومات المالية، وإن كان هذا المؤش���ر قد 
تحّس���ن في بعض الدول، مث���ل: )مصر، جنوب 

إفريقيا، رواندا، موريشيوس، سوازيالند(.
ث��ان��ي��ًا: م���وؤ����س���رات ال��ع��م��ق ال��م��ال��ي 

 :Financial Depth
وتشمل المؤشرات اآلتية:

اأ- موؤ�ضرات حجم القطاع الم�ضرفي:
 وتتضمن عدة مؤشراٍت تتمثل فيما يأتي:

- نس���بة رأس م���ال البنك إل���ى األصول 
Capital to Assets Ratio - CAR: يُع���ّد 
رأس مال البنك م���ن أهّم المصادر الداخلية أو 
الذاتي���ة التي يُعتمد عليها في تمويل أنش���طته، 
حيث يش���ّكل إحدى الوس���ائل الالزمة لتمويل 
متطلبات الس���يولة وتوفيرها، كم���ا أنه مصدٌر 
مفت���وٌح أمام الزيادة بقراٍر إداريٍّ من البنك كلما 
دعت الحاجُة لذلك، ويمّثل عنصَر حمايٍة ألموال 
المودعي���ن م���ن مخاطر االنخف���اض في قيمة 
األصول )المتمثلة في االس���تثمارات(، أو الفشل 

في تحصيل بعض القروض))). 
وم���ن الضرورى قي���اس متان���ة رأس مال 
البن���ك)))؛ بحيث يك���ون كافي���اً لتغطية أصوله 

والبنوك،  النقود  في  مذكرات  ها�سم:  محمد  اإ�سماعيل    (3(
)بيروت: دار النه�سة العربية، 996))، �ص )64-63). 

)4) درجة »مالءة الم�سارف«: ُتقا�ص من خالل ن�سبة كفاية راأ�ص 
المال Capital Adequacy؛ اأي ن�سبة راأ�ص المال الإجمالي 
التكميلي)  اأو  الم�ساند  المال  راأ�ص   + الأ�سا�سي  المال  )راأ�ص 
 Capital to Risk Assets اإلى الأ�سول المرجحة بالخطر 
Ratio -CRAR، وقد حددتها لجنة بازل )، و) بما يعادل اأو 
يزيد عن )8%(، ثم تغيرت تلك الن�سبة وفقًا لمعايير بازل 3 
بما ن�سبته )0)،5%)، ولكن نظرًا لعدم توافر بيانات عن تلك 
كموؤ�سر  الأ�سول  اإلى  المال  راأ�ص  ن�سبة  ا�ستخدام  تم  الن�سبة 
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التي يحتاج إليها لالس���تمرار والبقاء، ومن هنا 
تُستخدم نس���بة )رأس مال البنك إلى أصوله(، 
وإن كانت تلك النس���بة ليست كافيًة للحكم على 
متانة أو كفاية رأس المال؛ نظراً لكونها ال تمّيز 
بين أصول البنك تبعاً لدرجة المخاطرة)))، وقد 
كانت أعلى هذه النس���ب ف���ي كلٍّ من: )رواندا، 
سوازيالند، أوغندا، س���يراليون، غانا، نيجيريا، 

كينيا(.
- ن�ضبة الودائع اإلى الناتج المحلي الإجمالي:
 وتعّبر عن نس���بة )الودائ���ع بأنواعها كاّفة، 
س���واء كانت جارية أو إدخارية أو تحت الطلب، 
المتاحة في المؤسس���ات المصرفية إلى الناتج 
المحلي اإلجمالي(؛ كمؤش���ر عل���ى مدى إتاحة 
األموال ألغراض اإلقراض واالس���تثمار، وكلما 
تزايدت تلك النسبة كان أفضل، وإن كانت عادًة 
ما تتذبذب ما بين الزيادة والنقصان، خصوصاً 

في الدول متقلبة الظروف االقتصادية))).
ويوضح الجدول رقم )2(: تطور تلك النسبة 
لل���دول اإلفريقية مقّس���مًة ما بين )األس���واق 
الناش���ئة، والحدودي���ة، والنامي���ة مالّياً(، حيث 
سّجلت الدول ذات األسواق الناشئة أعلى نسٍب 
من الودائع إلى GDP خ���الل الفترة )2005-

2014م(، تليها الدول ذات األس���واق الحدودية 
والنامي���ة مالّياً. وتجدر اإلش���ارة إلى انخفاض 
تلك النسب في المجموعات الثالثة خالل فترة 
األزمة المالية العالمي���ة، بدءاً من 2007م حتى 
نهاية 2009م، ليبدأ التحس���ن النسبّي مع مطلع 
2010م. وتجدر اإلش���ارة إل���ى أّن ما يقرب من 

عن  التفا�سيل  من  ولمزيد  الم�سرفي.  القطاع  حجم  على 
قواعد بازل انظر: الجدول رقم )55م).

معا�سر،  كمي  مدخل  الم�سارف–  اإدارة  علي:  اآل  ر�سا    (((
)عمان: دار الفكر للطباعة والن�سر، )00))، �ص8)).

 Thorsten Beck, et.al, Financial Institution and (((
.Market Across Countries…,  Op.cit, P.4

80% من الودائع ف���ي إفريقيا هي »ودائع تحت 
الطلب«، وُمدد اس���تحقاقها أقّل من عام، بينما 
2% من الودائع فقط فترة اس���تحقاقها أكثر من 

10 سنوات. 
جدول رقم )2(: نسبة الودائع إلى الناتج المحلي 

اإلجمالي للدول اإلفريقية للفترة 2005م-2014م(
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المصدر: من إعداد الباحثة؛ استناداً إلى 
البيانات الواردة في المرجع اآلتي:

- Kioyota Hiroyuki, Confronting The Global 

Financial Crisis: Bank Efficiency Profitability and 

Banking System In Africa, A paper prepared for 

the African Economic Conference on “Fostering 

Development In an Era of Financial and Economic 

Crises”, Addis Ababa, 1113- November.2009, P.40.

- Bank Scope Database, at: https://

bankscope.bvdinfo.com/version-2015724/

home.serv?product=scope2006

ب- موؤ�ضرات قيا�س كفاءة الو�ضاطة المالية: 
وه���ي المؤش���رات التي م���ن خاللها يمكن 
إيض���اح م���دى نج���اح الجه���از المصرفي في 
القيام بمهمته الرئيس���ية، وهي الوس���اطة بين 
نسبة  وتشمل:  والمقترضين،  المدخرين  جمهور 
)االئتمان إلى الودائع(، ونسبة )االئتمان المقّدم 
من القطاع المالي والمصرفي إلى الناتج المحلي 

اإلجمالي(. 
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A paper prepared for the African Economic 

Conference on “Fostering Development In 

an Era of Financial and Economic Crises”, 

Addis Ababa, 1113- November.2009, P.42.

- Bank Scope Database, at: https://

bankscope.bvdinfo.com/version-2015724/

home.serv?product=scope2006

م من القطاع المالي  - ن�ضبة الئتمان المقدَّ
والم�ضرفي اإلى الناتج المحلي الإجمالي:

االئتمان  ذلك  المحلي«:  ب�»االئتمان  ويقصد 
م م���ن ِقَبل القط���اع المالي باس���تثناء  المق���دَّ
م للحكومة المركزية(. ويش���مل  )االئتمان المقدَّ
»القط���اع المالي« كاّلً من: المؤسس���ات المالية 
أنواعها(،  البن���وك بمختلف  المصرفية )وتضّم 
كذلك المؤسسات المالية غير المصرفية )مثل: 
ش���ركات التأمين، والتمويل، وصناديق التقاعد، 
وش���ركات الصراف���ة())). وقد تزايدت نس���بة 
م م���ن القطاع المالي  االئتمان المحل���ي المقدَّ
بش���كٍل عامٍّ إل���ى GDP في العدي���د من دول 
إفريقيا جنوب الصحراء، مثل: )جنوب إفريقيا، 
وموريشيوش، وسيشل، وناميبيا، وليبيريا(، كذلك 
بعض دول الش���مال اإلفريق���ي، مثل: )المغرب، 

وتونس، وليبيا(. 
م من البنوك بشكٍل خاصٍّ  أما االئتمان المقدَّ
كنسبة من GDP؛ فيشير تزايد تلك النسبة إلى 
فعالية َدور القطاع المصرفي في عملية الوساطة 
ه للقطاع  المالي���ة؛ وخاّصًة إذا كان االئتمان يوجَّ
الخاّص اإلنتاجي وليس الخدمي أو االستهالكي، 
كم���ا أّن هن���اك فجوًة بي���ن ال���دول اإلفريقية 
منخفضة ومتوس���طة الدخ���ل، حيث ترتفع تلك 

 World Bank, Domestic Credit Provided by   (3(
Financial Sector % of GDP, at: http://data.
worldbank.org/indicator/FS.AST.DOMS.GD.ZS/

.countries?page=1

وفيما يأتي أعرض تفصياًل لتلك المؤشرات 
تطبيقاً على القطاع المصرفي في إفريقيا:

- ن�ضبة الئتمان اإلى الودائع:
توّضح هذه النس���بة مدى قدرة البنوك على 
توظيف الودائع المتاحة لديها في شكل قروٍض 
ممنوح���ٍة لجمه���ور المقترضين )األش���خاص، 
وكلما  االس���تثمارية(،  والمؤسسات  والشركات، 
تزايدت تلك النس���بة دّل ذلك على نجاح البنك 

في توظيف ودائعه))). 
ويوضح الجدول رقم )3(: ارتفاع هذه النسبة 
في األسواق الناشئة بشكٍل كبيٍر مقارنًة باألسواق 
الحدودية والنامية مالّياً، وإن كانت المجموعات 
الثالثة تشهد زيادًة متواصلة منذ 2006م)))، وهو 

مؤشٌر جيٌد على كفاءة الوساطة المالية.
جدول رقم )3(: نسبة االئتمان إلى الودائع في 
الدول اإلفريقية خالل الفترة )2005م-2014م(
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المصدر: من إعداد الباحثة؛ استناداً إلى 
البيانات الواردة في المراجع اآلتية:

- Kioyota Hiroyuki, Confronting The 

Global Financial Crisis: Bank Efficiency 

Profitability and Banking System In Africa, 

 Thorsten Beck, et.al, Financial Institution and  (((
.Market Across Countries…, Op.cit, P.7

 Kioyota Hiroyuki, Confronting The Global    (((
.Financial Crisis: Bank Efficieny…, Op.cit, P. 7
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النسبة في دول الشمال اإلفريقي، مثل: )تونس، 
والمغرب(، كذل���ك بع���ض دول إفريقيا جنوب 
الصحراء، وعلى رأس���هم: )موريشيوس، وجنوب 
إفريقيا، وناميبيا(، بينما تتراجع في معظم دول 

إفريقيا جنوب الصحراء. 
ه  وفيم���ا يخّص االئتم���ان المصرفي الموجَّ
للقط���اع الخاص- على وج���ه التحديد-، يمكن 
القول بش���كٍل عامٍّ بأّن متوس���ط نسبة االئتمان 
المصرفي للقطاع الخ���اص بدول إفريقيا بلغت 
نح���و 32% من الناتج المحل���ي اإلجمالي للقارة 
ع���ام 2013م، وهي أقّل م���ن غيرها من الدول 
المتقدم���ة والنامية)))، إذ تتجاوز نس���بتها في 
المتوس���ط 100%، حيث تزيد معدالت االئتمان 
عن معدالت زي���ادة الناتج المحل���ي اإلجمالي 
للعام نفس���ه))). وعلى الرغم من استخدام نسبة 
م للقط���اع الخاص  االئتمان المصرف���ي المقدَّ
من GDP، كمؤش���ر للداللة عل���ى كفاءة عملية 
الوس���اطة المالية للبنوك، ف���إّن انخفاض هذا 
المؤشر ال يعني بالضرورة عدم االهتمام بالقطاع 
الخاص، ولكن قد يشير إلى احتمالية لجوء هذا 
القطاع إلى طرٍق أخ���رى للتمويل، مثل االئتمان 

غير المصرفي))). 
وتج���در اإلش���ارة في هذا الص���دد إلى أّن 
معظم ه���ذا االئتمان ف���ي دول إفريقيا جنوب 
الصحراء تس���تفيد به الش���ركات الضخمة من 
حيث رأس���مالها، والتي يمكنها تقديم ضمانات 
االقت���راض المختلف���ة، بينم���ا يصعب حصول 

.Samuel Fosu, Op.cit, P.4 (((

 Mihasonirina Andrianaivo, & Charles Emo (((
 Yarety, Understanding Growth of Financial
 Markets, IMF Working Paper No. 182,

.(Washington, D.C: IMF, August.2009), P.5

 Sandrine Kablan , Banking Efficiency and (3(
 Financial Development In Sub –Saharan

.10-Africa…,  Op.cit, PP.8

المشروعات الصغيرة والمتوسطة عليه))). 
أما م���دة االئتم���ان؛ فنح���و 60% من تلك 
مة ق���روٌض قصيرة األجل، تقّل  القروض المقدَّ
فترة استحقاقها عن عام، بينما تقتصر القروض 
طويلة األجل- التي تزيد مدة اس���تحقاقها على 
عش���ر س���نوات- على ما نس���بته 2% فقط من 
إجمال���ي القروض الممنوحة، ه���ذا فضاًل عن 
ندرة التمويل العقاري وترّكزه بين األثرياء، حيث 
إّن )عمق التمويل العق���اري إلى الناتج المحلي 
اإلجمالي( في الدول اإلفريقية متوسطة الدخل 
أقّل من 1%، ويزيد عن 2% في الدول النامية غير 

اإلفريقية))).
 Assets الأ�ض���ول  ج���ودة  موؤ�ض���ر  ج- 

 :Quality
وتُق���اس جودة األصول باس���تخدام نس���بة 
 Non –Performing المتعث���رة  الق���روض 
Loans -NPL إلى إجمال���ي القروض، وتعني 
»القروض المتعثرة«: تلك القروض التي فش���لت 
البنوك ف���ي تحصيلها من المقترضين بس���بب 
تعثرهم في الس���داد وعدم تقدي���م الضمانات 
للجدارة  كمؤش���ر  عليه���ا؛  للحصول  الكافي���ة 
االئتمانية لهؤالء المقترضين. وتَُعّد تلك النسبة 
مؤش���راً على مدى قوة القط���اع المصرفي من 
عدمه، فكلما تزاي���دت يمكن أن يؤدي ذلك إلى 
نقص الس���يولة المتاحة لدى البنوك؛ وبالتالي 
ضعف قدرتها على اإلقراض أو الوفاء بالتزاماتها 
تجاه المودعين؛ مما يؤدي إلى إعسار البنوك أو 
إفالسها. ويُقاس هذا المؤشر عن طريق قسمة 
قيمة الق���روض المتعثرة )بل خصم مخّصصات 

 European Investment Bank, Banking In Sub – (4(
 Saharan Africa, Challenges &  Opportunities …,

.Op.cit, P.17

.Thorsten Beck, and Robert Cull, Op.cit, P.10  (5(
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خسائر البنوك( على إجمالي القروض))). 
وق���د بدأ التحّس���ن ف���ي تلك النس���بة مع 
المض���ي ُقدماً ف���ي تطبيق اإلص���الح المالي، 
وخصوصاً في الفت���رة )2000-2007م(، وعقب 
األزمة المالية العالمية عام 2008م. ومع تباطؤ 
معدالت النمو االقتص���ادي العالمية، والضغوط 
التي مارس���تها األزمة على المستثمرين ورجال 
األعم���ال، انخفض���ت ق���درة المقترضين على 
سداد القروض؛ لذلك ارتفعت القروض المتعثرة 
وانخفضت ربحية البنوك، وقد ظهر ذلك بشكٍل 
كبيٍر في الدول ذات الدخل المتوسط التي كانت 
أكثر تأّثراً باألزمة، وإن كان تحّسن الوضع نسبّياً 

قد بدأ مع مطلع عام 2011م.
وقد سجلت نسبة القروض المتعثرة من إجمالي 
القروض تذبذباً من سنٍة ألخرى؛ مع تذبذب الظروف 
االقتصادية للدول اإلفريقية وقدرة المقترضين على 
الس���داد، وإن كان القطاع المصرف���ي في إفريقيا 
- بتزايد القروض غير العاملة أو  يتسم- بشكٍل عامٍّ

المتعثرة، لعدة أسباب؛ أهمها: 
- اإلق���راض الداخل���ي؛ من خ���الل توجيه 
الق���روض لفئ���ٍة معّين���ٍة تعمل داخ���ل القطاع 
المصرف���ي، وعدم وج���ود نظاٍم محك���ٍم لمنح 
االئتمان، حيث يتس���اهل بعض المسؤولين في 
منح االئتم���ان لمعارفه وأقارب���ه دون ضماناٍت 
كافية، وق���د كان هذا النوع م���ن اإلقراض هو 
المس���اهم األكبر في فش���ل العديد من البنوك 

المحلية في إفريقيا.
- كذل���ك التعامل مع مقترضي���ن مرتفعي 

المخاطر.
- فض���اًل عن دخول االقتص���اد في مراحل 

 World Bank: World Data Bank, World (((
Development Indicators, at: http://databank.
worldbank.org/data/views/reports/tableview.

.aspx

االنكماش والتباطؤ وعدم االس���تقرار؛ مما يؤثر 
في قدرة المقترضين على السداد.

د- موؤ�ضرات الربحية:
وتشمل المؤشرات اآلتية:

 Returns on نسبة العائد على األصول -
Assets -ROA: وتعن���ي هذه النس���بة: مدى 
قدرة البن���وك على إدارة أصولها واس���تثمارها 
بم���ا يولِّد األرباح خالل فترة زمنية معّينة، وكلما 
تزايدت تلك النسبة كان ذلك مؤشراً على كفاءة 
المص���ارف على التحك���م ف���ي تكاليفها ورفع 
مستوى هامش أرباحها، أو التحسين من مستوى 
جودة ومنفعة األصول التي يتّم االس���تثمار فيها، 

أو كليهما. 
وتُحسب هذه النسبة كما يأتي: 

100 x )صافي الربح | إجمالي األصول(
ويوضح الج����دول رقم )4(: انخفاض نس����بة 
العائد عل����ى األصول في ال����دول النامي����ة مالّياً 
وارتفاعها نسبّياً في األس����واق الناشئة، وإن كانت 
قد تراجعت إلى ح���دٍّ ما في أعقاب األزمة المالية 
العالمية، وخصوصاً عام 2009م، ولكنها سرعان ما 
عاودت التحّسن بدءاً من 2010م))). وتتسم البنوك 

 Montfort  Mlachila, Seok Gil Park , & Masafumi  (((
.Yabara, Op.cit, P.18

يتسم القطاع المصرفي في 
- بتزايد  إفريقيا- بشكٍل عامٍّ

القروض غير العاملة أو 
المتعثرة
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اإلفريقية بأنه���ا أكثر ربحية من غيرها من البنوك 
غير اإلفريقية، فعلى س���بيل المثال: بلغ متوس���ط 
العائد عل���ى األصول في بنوك ال���دول اإلفريقية 
2.1% ع���ام 2011م، في حين بلغت تلك النس���بة 
1.5% في بنوك الدول غير اإلفريقية للعام نفسه))). 
جدول رقم )4(: نسبة العائد على األصول 
للبنوك المحلية واألجنبية العاملة في إفريقيا 

خالل الفترة )2005-2014م( 
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المصدر: من إعداد الباحثة؛ استناداً إلى 
البيانات الواردة في المراجع اآلتية:

- Kioyota, Hiroyuki, Confronting The Global 

Financial Crisis: Bank Efficiency Profitability and 

Banking System In Africa, A paper prepared for 

the African Economic Conference on “Fostering 

Development In an Era of Financial and Economic 

.Thorsten Beck, & Robert Cull, Op.cit, P.9  (((

Crises”, Addis Ababa, 1113- November.2009 ,P.9.

- Bank Scope Database, at: https://

bankscope.bvdinfo.com/version-2015724/

home.serv?product=scope2006

 Returns نسبة العائد على حقوق الملكية -
on Equity -ROE: تعّب����ر ع����ن م����دى كفاءة 
ونج����اح البنك في اس����تثمار م����وارده الذاتية؛ بما 
يُس����اهم في زيادة ربحيته وتعظيم قيمة أسهمه في 
السوق المالي، األمر الذي يؤثر بشكٍل إيجابيٍّ في 
درجة األمان المصرفي له. كما تعّبر هذه النس����بة 
ع����ن العائد ال����ذي يحققه المالك من اس����تثمار 
أموالهم بالبنك، وهي تُعّد من أهّم نس����ب الربحية 
المستخدمة، حيث إنه- بناًء على هذه النسبة- قد 
يقّرر المالك االس����تمرار في النش����اط أو تحويل 
األموال إلى استثمارات أخرى تحّقق عائداً مناسباً. 

وتُحسب هذه النسبة كما يأتي:
100 x )(((صافي الربح | إجمالي حقوق الملكية(

ويتض���ح م���ن الج���دول رق���م )5(: تطور 
نس���بة العائد على حقوق الملكية خالل الفترة 
)2005-2013م(، حيث ترتفع تلك النس���بة في 
بنوك األس���واق الناشئة، تليها في ذلك األسواق 

الحدودية والنامية مالّياً. 
جدول رقم )5(: نسبة العائد على حقوق 
الملكية للبنوك المحلية واألجنبية في إفريقيا 

خالل الفترة )2005-2014م(
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))) يق�سد ب�»حقوق الملكية«: راأ�ص المال المدفوع؛ م�سافًا اإليه 
وهذه  الموزعة.  غير  الأرب��اح  كذلك  القانونية؛  الحتياطيات 
»جميع  منها  مطروحًا  الأ���س��ول«  »مجموع  ت�ساوي:  الحقوق 

اللتزامات«؛ �سواء كانت ق�سيرة اأو طويلة الأجل.
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المصدر: من إعداد الباحثة؛ استناداً إلى 
البيانات الواردة في المرجع اآلتي:

- Kioyota, Hiroyuki, Confronting The 

Global Financial Crisis: Bank Efficiency 

Profitability and Banking System In Africa, 

A paper prepared for the African Economic 

Conference on “Fostering Development In 

an Era of Financial and Economic Crises”, 

Addis Ababa, 1113- November. 2009, P.9.

ه� - موؤ�ضر ا�ضتقرار القطاع الم�ضرفي: 
ويعّبر عنه مؤش���ر Z- Score، والذي يتّم 
حسابه لقياس مدى االس���تقرار المالي للبنوك 
التجارية، وما إذا كانت تواجه إعس���اراً مالّياً من 
عدمه، وكلما زادت قيمته دّل على مستوى أعلى 
من االستقرار المصرفي وتراجع المخاطر التي 

يتعرض لها القطاع.
وتُحسب Z- Score كما يأتي))): 

 Kioyota Hiroyuki, Confronting The Global   (((
.Financial Crisis, Op. cit, P.11

حيث:
:Return on Assets -ROA متوس���ط 

العائد على األصول. 
K: تش���ير إلى: حق���وق المس���اهمين إلى 

إجمالي األصول.
Vol -ROA: االنحراف المعياري للعوائد 

على األصول )التقلب(.
وقد ارتفع متوس���ط قيمة هذا المؤشر في 
بعض الدول اإلفريقية، مث���ل: )جنوب إفريقيا، 
موريش���يوس، كوت ديفوار، كينيا، بورندي(. كما 
أّن االس���تقرار المصرفي ف���ي إفريقيا لم يتأثر 
بشكٍل كبيٍر بفترة ما بعد األزمة المالية العالمية.
كما يوضح الش���كل رقم )1(: متوسط قيمة 
هذا المؤشر لبعض الدول اإلفريقية لعام 2014م، 
حيث س���ّجلت )المغرب( أعل���ى قيمة تصل إلى 
47.7، تليها )تونس( 24، ثم )الجزائر، ومصر(. 
أما فيما يتعل���ق بدول إفريقيا جنوب الصحراء؛ 
إفريقيا، وسوازيالند، وجيبوتي،  فكانت )جنوب 
ونيجيريا( من أعلى الدول من حيث قيمة مؤشر 
Z- Score، بينما كانت كلٌّ من )زامبيا، وتوجو، 
والس���نغال، وسيراليون( من أقّل الدول من حيث 

قيمة هذا المؤشر. 
 Z- ش���كل رقم )1(: متوس���ط قيمة مؤشر

Score في بعض الدول اإلفريقية لعام 2014م 

المصدر: من إعداد الباحثة؛ اس���تناداً إلى 
البيانات الواردة في المرجع اآلتي:

- World Bank Global Financial 

Development , Bank Z-score, at:
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h t t p s : / / w w w . q u a n d l . c o m /

data/WGFD-World-Bank-Global-

Financial-Development?keyword=Z-

score%D98%F%2020%

و- موؤ�ضر هيكل ال�ضناعة الم�ضرفية: 
ويوضح طبيعة الس���وق ال���ذي يحكم عمل 
الصناعة المصرفية، ويعّبر عنه ما يُعرف بمؤشر 
درجة الترّكز Concentration Rate، والذي 
Herfindahl- يُحس���ب باس���تخدام مقياس
Hirschman Index -HHI ال���ذي يهت���م 
بنصيب أكبر ثالثة )أو خمسة( بنوك من إجمالي 
أص���ول القط���اع المصرفي ف���ي الدولة محّل 
الدراسة من حّصة السوق، وتتراوح قيمته ما بين 
)100%( كحدٍّ أقصى )احتكار كامل(، و)صفر%( 

كحدٍّ أدنى )منافسة كاملة(. 
وبش���كٍل عام؛ يمكن القول ب���أّن القيمة من 
)1000 إلى 1800( تُعّد صناعًة معتدلًة في درجة 
التركز والتنافس���ية، وإذا زادت عن )1800( دّل 
ذلك على ارتفاع درجة الترّكز وتراجع مس���توى 

التنافسية))).
وبالنس���بة للقطاع المصرف���ي في إفريقيا، 
وعلى الرغم من تزايد درجة المنافس���ة في هذا 
القط���اع، فإنه ما يزال يعاني من »الترّكز«، حيث 
اس���تحوذت أكبر ثالثة بنوك على نحو %77.3 
من أصول القطاع المصرف���ي في إفريقيا عام 
2011م)))، وارتفعت إلى 81% في الدول اإلفريقية 
متوس���طة الدخل في العام نفسه مقارنًة ب� %64 

 Jacob A. Bikker, & Katharina Haaf, Measure of (((
 Competition and Concentration in The Banking
 at:,.10-Industry: Areview of Literature, PP.7
https://www.dnb.nl/.../Measures%20of%20

.1457-Competition_tcm47

 Samuel Fosu, Banking Competition In Africa, (((
.Op.cit, P.6

خارج إفريقيا))). ويَُعّد صغر حجم السوق عاماًل 
رئيساً في سبب الترّكز، حيث يفتقد القطاع وجود 
مؤسسات مصرفية محلية ضخمة تساعد على 
تحقيق وفورات الحج���م، ومن أهّم هذه البنوك 
التي تسيطر على معظم األصول المصرفية في 

دول إفريقيا))):
First Rand Bank of South Africa, 

Bank Windhoek of Namibia, Barclays 

Bank, and Eco Bank. 

ومعظم تل���ك البنوك الكبيرة ه���ي البنوك 
األجنبية العاملة في إفريقيا، والتي تمتلك %69 
من األصول المصرفية في عش���ر دول إفريقية، 
أهّمها: )جنوب إفريقيا، موريش���يوس، سيشل، 
ناميبيا، سوازيالند، أنجوال، بتسوانا، الكاميرون، 
ليسوتو، س���احل العاج(، ونحو 80% من إجمالي 
األصول المصرفية في إفريقيا جنوب الصحراء، 
وهي النس���بة األعلى مقارنًة بباقي دول العالم؛ 

كما هو موضح في الشكل رقم )2())). 
شكل رقم )2(: نسب أصول البنوك األجنبية 
من إجمالي أصول القطاع المصرفي في إفريقيا 

ودول العالم لعام 2010م

المصدر: من إعداد الباحثة؛ اس���تناداً إلى 

.Thorsten Beck, & Robert Cull, Op.cit, P. 9  (3(

 Enyih Ngu, Bryan & Tsegaye Mesfin, Op.cit, (4(
.p.5

 Chuling Chen, Bank Efficiency In Sub-Saharan  (5(
.8-African Middle- Income Countries, Op.cit, PP.7
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البيانات الواردة في المراجع اآلتية:
- European Investment Bank, Banking 

In Sub – Saharan Africa, Challenges & 

Opportunities, (Luxembourg: European 

Investment Bank , January. 2013), P.18.

- Montfort  Mlachila, Seok Gil Park, 

& Masafumi Yabara, Banking In Sub-

Saharan Africa The Macroeconomic 

Context, International Monetary Fund, 

(Washington, DC: IMF, 2013), P.14.

من العر�س ال�ضابق لأداء القطاع الم�ضرفي 
في اإفريقيا:

تجدر اإلشارة في هذا الصدد إلى أّن الفترة 
محّل الدراسة قد شملت تداعيات األزمة المالية 
العالمي���ة، ولكن تأثيرها األكبر كان على القطاع 
الحقيق���ي؛ متمث���اًل في تراجع حرك���ة التجارة 
الدولية وتدفقات االستثمار األجنبي، بينما كان 
محدوداً للغاية على القطاع المصرفي اإلفريقي، 
حيث تراجعت ح���دة االضطرابات المالية التي 
تعرض���ت لها؛ نظراً لعدة أس���باب، منها: توافر 
السيولة، وقلة االعتماد على التمويل الخارجي، 
وقلة التعرض لألصول السامة)))، كما أّن معظم 
البن���وك اإلفريقي���ة ال تتعامل كثيراً في س���وق 
الرهن العق���اري، واألوراق المالي���ة المدعومة 
باألص���ول))). وإن كان أثر العدوى المالية ناجماً 

الأ�سول  لبع�ص  بالن�سبة  �سائع  م�سطلح  ال�سامة:  ))) الأ�سول 
يعد  لم  والتي  كبيٍر،  ب�سكٍل  قيمتها  انخف�ست  التي  المالية 
هناك �سوق عاملة فيها، بحيث ل يمكن بيع هذه الأ�سول ب�سعر 
اأ�سبح هذا الم�سطلح �سائعًا خالل الأزمة  ُمر�ٍص لحاملها.. 
المالية في الفترة )007)-008)م)، حيث كان له دوٌر رئي�ٌص 

في الأزمة. - مجلة قراءات اإفريقية-، راجع:
Toxic asset – Wikipedia: https://en.wikipedia.

org/wiki/Toxic_asset

 European Investment Bank,  Banking In Sub –  (((
 Saharan Africa, Challenges &  Opportunities….

عن تزاي���د البنوك األجنبية العاملة في إفريقيا، 
لذا كان التأثير أكثر وضوحاً في كلٍّ من: )كينيا، 
ونيجيريا، وجنوب إفريقيا())). وانحس���ر التأثير 
في ارتفاع الق���روض المتعث���رة، خصوصاً في 
الدول ذات الدخل المتوس���ط. كما أّن انخفاض 
قيمة س���عر الصرف أدى إل���ى صعوباٍت عديدٍة 
للعمالء الذين لديهم معامالت بالصرف األجنبي، 
ولكن هذه التطورات كانت متواضعة، حيث تشير 
معدالت الس���المة المالية إلى انخفاٍض طفيٍف 
في معدالت كفاي���ة رأس المال عام 2010م، مع 
ارتفاع القروض المتعثرة وتراجٍع نسبيٍّ للربحية، 
ولكن سرعان ما بدأ التحسن عام 2011م))) ■

 Montfort  Mlachila, et.al ,  -  .21-,Op.cit, PP.20
.17-Op.cit , PP.16

 Kioyota Hiroyuki, Confronting The Global (3(
.6-Financial Crisis…., Op.cit, PP.5

 European Investment Bank,  Banking In Sub –  (4(
 Saharan Africa, Challenges &  Opportunities….,

.21-Op.cit, PP.20

تراجع مستوى الوعي 
المصرفي والخدمات المالية 
المتاحة في معظم دول 
إفريقيا جنوب الصحراء
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البنوك التعاونية في إفريقيا جنوب 
الصحراء.. )الدور والتأثير(

اأ. محمد زكريا
كات�ب وباحث اقت�ص�ادي م�ن اإفريقيا ال��ص�طى- ماج�ص�تير ف�ي التم�يل 

والإدارة المالية- الجامعة الإ�صالمية العالمية، ك�المب�ر/ ماليزيا

لق�د اأدى القط�اع التعاوني َدورًا رئي�ص�ًا في اقت�ص�اديات 

دائم�ًا  ُيع�رف  واأ�ص�بح  والأمريكي�ة،  الأوروبي�ة  الب�الد 

ب��صفه جزءًا ل يتجزاأ من القت�صاد ال�طني. 
لدى التعاونيات قاعدةٌ أيديولوجية وأشياء اقتصادية 
ذات منظوٍر اجتماعيٍّ ونهٍج مختلٍف يمّيزها عن األنشطة 
االقتصادية األخرى، خصوص���اً في الدول النامية، ففي 

القط�اع الم�ص�رفي التعاون�ي اأح�د العنا�ص�ر ُيَعّد 

الرئي�ص�ة للبني�ة الم�ص�رفية ف�ي اأّي بل�د من 

بل�دان العال�م، والبن��ك التعاوني�ة اأكث�ر ق�درًة عل�ى 

ال��ص��ل اإلى المناطق الريفية؛ من خالل �صبكٍة �صخمٍة 

من الجمعيات الئتمانية ف�ي هيكل الئتمان الم�ؤ�ص�صي، 
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الهند مثاًل تغطي الجمعي���ات التعاونية قرابة 100% من 
القرى الهندية.

م���ن هذا المنطلق؛ تهدف هذه الورقة إلى تس���ليط 
الضوء على النظ���ام التعاوني وتطوره في إفريقيا جنوب 
الصحراء الكبرى، ومن ث���ّم التعرف على مالمح البنوك 
التعاونية وَدورها في التنمية االقتصادية، ومن هنا يمكن 
طرح الس���ؤال اآلتي: هل المؤّسس���ات التعاونية، ومنها 

البنوك، تعّد خياراً تنموّياً مناسباً إلفريقيا؟
ولإلجابة عن هذا الس���ؤال البّد م���ن التطرق إلى: 
مفهوم النظ���ام التعاوني وتطبيقاته حول العالم، ومراحل 
تطّور هذا النظام ف���ي إفريقيا جنوب الصحراء، وبعض 
النماذج البارزة في بعض الدول اإلفريقية إلعطاء صورٍة 
عاّم���ٍة عن الوضع ف���ي إفريقيا، وأخي���راً: تقديم بعض 

التوصيات الستشراف المستقبل.
الجدير بالذكر هنا: أّن هذه الدراس���ة ال تّدعي أنها 
تغطي جميع دول المنطقة المذكورة- س���ابقاً- وتتناول 
تفاصي���ل المؤّسس���ات التعاونية وتاريخه���ا فيها؛ بقدر 
م���ا تحاول إلقاء الضوء فقط عل���ى المعالم البارزة فيها 
على ش���كل نماذج مختارة من دوٍل مختلفة؛ حسب توفر 

البيانات لدى الباحث.
مقّدمة موجزة عن اإفريقيا جنوب ال�سحراء:
تض���ّم إفريقيا جنوب الصحراء الكب���رى 48 دولة، 
و47% من السكان يعيشون على أقّل من 1.25 دوالر في 
اليوم)))، وعلى الرغم م���ن أّن تقديرات البنك الدولي))) 
األخيرة تؤكد وجود اتجاٍه هبوطي إيجابي في الفقر؛ فإّن 
هذا ال ي���زال هو األعلى في العال���م، ففي الوقت الذي 
يوجد في���ه تبايٌن كبيٌر بين البل���دان والمناطق الفرعية؛ 
تواصل إفريقيا جنوب الصحراء تس���جيل نموٍّ اقتصادي 
قوي بش���كٍل عامٍّ على الرغم من كونها البيئة االقتصادية 
العالمية األضع���ف، فال تزال األنظمة المالية في معظم 
البل���دان ضعيفة النمو مقارن���ًة بالمناطق األخرى، حيث 

)))  )الأمم المتحدة، ))0)).

http://www.albankaldawli.org  :البنك الدولي  (((

24% فقط من السكان البالغين لديهم حسابات مصرفية 
في مؤّسسة مالية رس���مية، وهو ما يمّثل نصف المعدل 

العالمي. 
وتهيم���ن البن���وك وغيرها من مؤّسس���ات اإليداع، 
مثل التعاونيات، على النُّظ���م المالية في إفريقيا جنوب 
الصح���راء الكب���رى، حيث تلع���ب مؤّسس���ات التمويل 
األصغر المنّظمة َدوراً مهّماً في توس���يع نطاق الوصول 
إلى الخدم���ات المالية لذوي الدخ���ل المنخفض، وقد 
ش���هدت الفترة األخيرة ظه���ور المجموعات المصرفية 
اإلفريقية التي تتوس���ع بس���رعٍة في المنطقة مع نسبٍة 
كبي���رٍة من الودائ���ع المحلية، وقد أّدى ذل���ك إلى زيادة 
المنافس���ة المحلية مع تزايد اس���تعمال التكنولوجيات 
الجدي���دة والمنتج���ات والتقنيات اإلداري���ة)))، إذ تؤدي 
النقود المتنقلة- مثاًل- َدوراً متزايداً في توس���يع نطاق 
الوصول بالمنطقة، حيث تّم اإلبالغ عن اس���تخدام %16 
من البالغين للهاتف المحمول لدفع الفواتير أو إرسال أو 
استالم األموال؛ مقارنًة بالمعدل العالمي األقّل من %5))).

كبقية المجتمع���ات العالمية؛ تعرفت إفريقيا جنوب 
الصحراء على النظ���ام التعاوني منذ القدم، حيث دأبت 
المجتمع���ات الريفية على تطبيقه ف���ي حياتها اليومية 
بشكٍل بُدائيٍّ عفويٍّ على مّر القرون. وكان النظام التعاوني 
يُعّد أداًة فّعالًة في مواجهة الصعاب والعقبات المختلفة، 
وم���ّرت تلك التجارب بفتراٍت متع���ددٍة وانعطافاٍت حادة 
في إفريقيا جنوب الصحراء، س���وف تحاول هذه الورقة 
تس���ليط الضوء عليها، واصفًة األوضاع كما هي، ومن ثّم 

تحليل المعطيات وتقديم اقتراحات وتوصيات. 
اأواًل: االإطار المفاهيمي:

اأنواع الأن�ضطة القت�ضادية:
تختلف األنش���طة االقتصادية حول العالم باختالف 
الفلسفة المنبثقة منها، وكّل نشاٍط اقتصادي- دون أدنى 

 .(WB 2011 ،سندوق النقد الدولي� ،FSB)  (3(

.(FINDEX 2012)  (4(
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- له أسبابه الخاّصة التي نش���أ بها، ويسعى منها  ش���كٍّ
إلى تحقي���ق جملٍة من األه���داف المختلفة، ومن خالل 
النظر إلى النش���اطات االقتصادية حول العالم في هذا 
العصر؛ يمكن تقسيم تلك األنشطة االقتصادية إلى أربعة 

قطاعات رئيسة:

1- القط���اع الع���ام )قط���اع الدول���ة(: ه���و جزءٌ من 
االقتصاد المكّون م���ن الخدمات العاّمة والمؤّسس���ات 
العاّمة. وتشمل الخدمات العاّمة: السلع العاّمة والخدمات 
الحكومي���ة، مثل الجيش والش���رطة، والبني���ة التحتية 
)الط���رق العاّمة والجس���ور واألنفاق وإم���دادات المياه 
والصرف الصحي والش���بكات الكهربائي���ة... وغيرها(، 
والنقل العاّم، والتعليم العاّم، إلى جانب الرعاية الصحية، 
وتلك األعمال والخدمات تحّقق مصالح الحكومة نفسها، 
وهي خدمات )مثل إنارة الشوارع( يستفيد منها المجتمع 
بأس���ره ولي���س فقط الف���رد الذي يس���تخدم الخدمة. 
والمؤّسس���ات العاّمة، أو الشركات المملوكة للدولة، هي 
مؤّسس���اٌت تجارية ذاتية التمويل، تخضع لملكية عمومية 
توّفر مختلف الس���لع والخدمات الخاّصة للبيع، وعادًة ما 
تعمل على أس���اٍس تجاري)))؛ لكنه���ا ال تهدف إلى الربح 
بقدر ما تس���عى لتحقيق الرفاهية وتوفير العيش الكريم 

لجميع المواطنين؛ دون تمييٍز عرقي أو ديني.
2- القط���اع الخا����س: هو ج���زءٌ من االقتصاد الذي 
ال يخضع إلدارة الدولة، وإنما يديره األفراد والش���ركات 
به���دف تعظي���م الرب���ح الم���ادي فقط، ويقتص���ر َدور 
الحكومة على اإلشراف وسّن التشريعات، ويشمل جميع 
المش���روعات التجارية التي يملكها األفراد، كالشركات 

الخاّصة، والبنوك الخاّصة، واألسواق. 
3- القطاع الثالث )موؤ�ّض�ض���ات القطاع الثالث(: هو 
مصطلٌح يُس���تخدم لوصف مجموعٍة من المنظمات التي 
ال تمّثل القطاع العاّم وال القطاع الخاّص. ويش���مل ذلك: 
المنظمات التطوعية )المؤّسس���ات الخيرية، الجمعيات، 

http://www.investorwords.com/3947/public_ (((
 sector.html

االجتماعية  والمؤّسسات  الذاتية(  المساعدة  مجموعات 
والتعاونيات، وهذه المؤّسس���ات بطبيعة الحال تنقس���م 
إلى قس���َمين رئيَسين، هما: مؤّسسات غير هادفة للربح، 
وهي مؤّسس���ات تمارس بعض األعمال التجارية لتحّقق 
نس���بًة معقولة من األرباح، لتضمن استمراريتها وتقديم 
خدماتها بش���كٍل أفضل، ولكن األرباح المحققة والعوائد 
تُوّجه لخدمة ش���ريحة معّينة في المجتمع. أما القس���م 
الثاني: فهو المؤّسس���ات الخيرية البحتة، وهي- غالباً- 
ال تمارس أعماالً تجارية، ولكنه���ا قائمٌة على التبرعات 

والمساعدات فقط. 
وب�ضكل عامٍّ تتميز موؤ�ّض�ضات القطاع الثالث باأنها:

- مستقلة عن الحكومة، هذا هو أيضاً جزءٌ مهمٌّ من 
تاريخ القطاع وثقافته.

- »مدفوع���ة القيمة«، وه���ذا يعن���ي أّن خدماتها 
ومنتجاته���ا ليس���ت مجانية، ولكنها ته���دف إلى تحقيق 
األه���داف االجتماعي���ة، كتحقيق الرفاهي���ة العاّمة أو 
االقتصادية، وتحس���ين البيئة وغيره���ا، بدالً من الرغبة 

في توزيع األرباح.
- يمك���ن أن تتخذ ع���دداً من النم���اذج القانونية، 
فالعديد منها عبارة عن ارتباطات بس���يطة ألش���خاص 

لديهم قيٌم وأهداٌف مشتركة. 
وألهمي���ة ه���ذا القط���اع وَدوره البارز ف���ي تنمية 
المجتمعات؛ أصبحت حكومات عديٍد من الدول تهتّم به، 
وتسّن قوانين وتشريعات لتنظيمه ودعمه مادّياً في بعض 
األحيان، ففي أكتوبر 2010م نشرت الحكومة البريطانية 
اس���تراتيجيتها لدعم المؤّسسات الخيرية والمجموعات 
التطوعي���ة والمش���روعات االجتماعية، وه���ي مقتنعٌة 
تماماً بأّن الجمعيات الخيرية والمؤّسس���ات االجتماعية 
والتعاونيات لها َدوٌر أكبر م���ن غيره في إدارة الخدمات 

العاّمة))).

 Cameron, D. (2010). Supporting a Stronger   (((
 Civil Society. London, U.K: GOV.UK (Minister

.(for Civil Society
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في  ودوره  التعاوني  النظام  ن�ساأة  ثانيًا: 
تنمية المجتمعات: 

نش���أ النظام التعاون���ي في المجتمعات البش���رية 
منذ الق���دم، وارتبط بمفهوم التبادل على س���بيل العون 
والمس���اعدة بين األفراد والجماع���ات بعضهم للبعض 
اآلخر، ليؤّدي إل���ى اتحاد قدرات كّل ف���رٍد وموارده مع 
قدرات اآلخرين ومواردهم، لتحقيق األهداف التي يسعى 
إليها الجمي���ع، ومع مرور الزمن تطّور وأصبح يُعرف في 
العصر الحديث بأنه: »نمٌط من أنماط التنظيم اإلنساني 
الذي تتحد فيه مجموعٌة من األشخاص تربطهم مصالح 
مش���تركة، يق���وم على تجمي���ع الق���درات واإلمكانيات 
الشخصية والمادية، على أساٍس من الطوعية والمساواة 
ف���ي الحق���وق والواجب���ات، ويعتم���د أس���لوب اإلدارة 
الديمقراطية، ويُس���هم في عمليات التنمية االقتصادية 
واالجتماعية، بهدف رفع مستوى حياة األعضاء اقتصادّياً 

واجتماعّياً وثقافّياً«))).
كما ظه���رت مالمح النظام التعاون���ي في كثيٍر من 
الممارس���ات اليومية للمجموعات البش���رية في مختلف 
المجتمع���ات والقطاعات، إال أنه كان يبرز بش���كٍل أكبر 
في المجتمعات الريفية، وخصوصاً في قطاَعي الزراعة 
والرع���ي. والجدير بالذك���ر: أّن هذا النظ���ام مع مرور 
الوقت أصبح يُعرف بالتعاونية أو »التعاونيات«- ومن هنا 

فصاعداً ستلتزم الورقة التسمية األخيرة-.
تعريف التعاونيات واأنواعها:

يش���ير كثي���ٌر م���ن الباحثي���ن والخبراء إل���ى أّن 
»التعاوني���ات«: هي نموذج أعماٍل ش���امل، يتناس���ب مع 
احتياجات الش���ركات صغيرة الحج���م داخل القطاعات 
الزراعي���ة والغذائية، أو القطاعات األخ���رى التي عادًة 
ما تكون ش���ائعًة ف���ي المجتمعات الريفي���ة، وهي تقّدم 
ش���كاًل تنظيمّياً مختلفاً عن الش���ركات االستثمارية أو 
الشركات المساهمة المنتشرة في أجزاء كثيرٍة من العالم 

)))   المو�سوعة العربية.

الصناعي))).
من خالل ه���ذا التعريف يتضح جلّياً: أّن التعاونيات 
هي نم���وذٌج أو طريقٌة من خاللها يس���تطيع الّناس في 
البلدان النامية القيام بأعماٍل تجاريٍة ناجحٍة وذات كفاءة 
عالي���ة؛ ألّن التعاونيات ترّكز عل���ى األعضاء وليس على 
رأس الم���ال، فهي تربط بين الّن���اس من خالل أهداٍف 
مش���تركٍة وخلق الثروة، ش���ريطة أن يتوفر فيها كلٌّ من 
مبدأ التنافس ومبدأ االستمرارية. وهذا ما أّكدته منظمة 
األغذية والزراعة لألمم المتحدة )فاو( في تقريرها عن 
ي���وم األغذية العالمي في أكتوبر 2012م، حيث ذكرت أّن 
التعاونية: »مشروٌع اجتماعي، يوازن بين هدَفين رئيسّيين، 
هما: تلبية احتياجات أعضائه، والسعي إلى تحقيق الربح 

واالستدامة«))).
بَُعيْد األزمة االقتصادية التي أعقبت الثورة الصناعية 
األوروبية؛ انقس���مت المجتمعات األوروبية إلى طبقتَين 
متباينتَين، طبقة تمل���ك رؤوس األموال والمصانع، ذات 
طف���رة في الدخل )أثرياء(، وطبقة أخرى أبرز س���ماتها 
الفق���ر وانخفاض الدخل )العّمال(، وازداد األمر س���وءاً 
عندما بدأ أصح���اب المصانع باالس���تغناء عن األيدي 
العاملة واس���تبدال اآلالت بها، فارتفعت معدالت البطالة 
واتس���عت رقعة الفقر، وصاحبهما تسلّط نظام الربا على 

.(Liu  & Sumelius ,2010)  (((

 http://www.fao.org/3/a-az877a.pdf  (3(

 
ٌ

هناك دراساٌت وأبحاث
 أثبتت جدوى 

ٌ
متخّصصة

التعاونيات وَدورها الفّعال 
في تنمية المجتمعات، 

كاألبحاث التي نشرها معهد 
Worldwatch
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أعن���اق الناس؛ مما أدى إلى كارث���ٍة تاريخيٍة في أوروبا. 
حس���ب العديد م���ن الباحثين؛ هذه األس���باب مجتمعة 
تمّثل العوامل الرئيس���ة التي حّفزت إنش���اء التعاونيات، 
كم���ا أّن معهد التنمية التعاون���ي كان ينظر إلى النموذج 
التعاوني للتنظيم االقتصادي بوصفه الوس���يلة الوحيدة 
القابلة لحماية المصالح الجماعية للفقراء والضعفاء)))، 
وف���ي المقابل: يرى »جاركا« وزمالؤه أنه كرّد فعٍل مضادٍّ 
لالس���تغالل الرأس���مالي؛ جمعت التعاونيات الفالحين 

المحرومين الذين جمعوا مواردهم لزيادة مساواتهم))).
هناك دراس���اٌت وأبحاٌث متخّصص���ٌة أثبتت جدوى 
التعاونيات وَدورها الفّع���ال في تنمية المجتمعات، حيث 
 Worldwatch تش���ير األبحاث التي نش���رها معه���د
إلى: أنه في عام 2012م بل���غ أعضاء التعاونيات حوالي 
مليار شخص في ستٍّ وتسعين )96( دولة، كما بلغ حجم 
مبيع���ات أكبر ثالثمائة تعاونية ف���ي العالم 2.2 تريليون 
دوالر، هذا ولو افترضنا- ج���دالً- أّن هذا المبلغ لدولٍة 

واحدٍة لجعلها سابع أكبر دولة في العالم. 
والجدير بالذكر: أّن األعمال التعاونية عادًة ما تكون أكثر 
مرونًة من الناحية االقتصادية مقارنًة بالعديد من األش���كال 
األخرى للمؤسسات، إْذ تضاعف عدد التعاونيات حول العالم 
بنس���بة 80% خالل الس���نوات الخمس؛ مقارنًة بنماذج ملكية 

األعمال األخرى التي سّجل نمّوها نسبة 41% فقط))). 
وكثيراً ما يكون ل���دى التعاونيات أهداٌف اجتماعّية 
تهدف إلى تحقيقها من خالل اس���تثمار نسبة من أرباح 
الت���داول في مجتمعاته���ا المحلية، وكمث���اٍل على ذلك؛ 
استثمرت تعاونيات البيع بالتجزئة في المملكة المتحدة، 
ف���ي ع���ام 2013م، بنس���بة 6.9% من أرباحه���ا- قبل 

)))   )معهد التنمية التعاوني، ))0)).

 Jarka, C., Lind.H.S, G., & Svendsen, G.   (((
 T. (2003.). Building and destroying social
 capital: The case of cooperative movements in
 Denmark and Poland. Agriculture and Human

.Values, 20, 241–252., p. 242

https://www.uk.coop/sites/default/files/uploads/ (3(
 attachments/co-op_economy_2015.pdf

الضرائب- في المجتمعات التي تتاجر بها؛ مقارنًة بنسبة 
2.4% في المتاجر الكبرى المنافسة األخرى))).

وتتخذ التعاونيات اأ�ضكاًل متعددة، مثل:
- المنظمات المجتمعية غير الربحية.

- الشركات التي يملكها ويديرها األشخاص بغرض 
استخدام خدمات ومنتجات معّينة )تعاونية استهالكية(.

- المنظم���ات الت���ي يديره���ا األف���راد العاملون 
)التعاونيات العمالية(.

- المنظمات التي يديرها األشخاص لتوفير اإلقامة 
أو السكنى )تعاونيات اإلسكان(.

- المؤّسس���ات الهجينة، مثل تعاونيات العمال التي 
هي أيضاً تعاونيات استهالكية أو اتحادات ائتمانية.

 - التعاوني���ات متع���ددة أصح���اب المصلحة، مثل 
تلك التي تجمع بي���ن المجتمع المدني والجهات الفاعلة 

المحلية، لتوفير احتياجات المجتمع.
- البن���وك التعاونية التي تنش���أ لتحقيق غرض أو 

مجموعة األهداف سابقة الذكر.  
والدور  الن�ساأة  التعاونية:  البنوك  ثالثًا: 

التنموي:
إّن فك���رة »البن���وك التعاونية« منبثق���ة من الفكرة 
الرئيس���ة لنظام التعاونيات سابق الذكر، وأول ما ظهرت 
ف���ي منتصف الق���رن 19 )1848م( تقريباً ف���ي ألمانيا 
وإيطاليا، إذ كانت تُس���ّمى آن���ذاك »تعاونيات اإلقراض 
واالئتم���ان«، حيث أُنش���ئت لمجابهة األزم���ة األوروبية، 
وكانت في البداية بس���يطة ومتواضعة من حيث التطبيق 
والوظيف���ة، ثم تطورت بم���رور الزمن وم���ّرت بمراحل 
متعددة، بدءاً بمؤسس���ات ادخار وائتمان، مروراً بتقديم 
خدم���ات مالية كقبول الودائع وتقديم تس���هيالت مالية، 

انتهاًء بإنشاء بنوك ذات أغراض متعددة. 

https://web.archive.org/web/20150626103146/  (4(
http://www.thenews.coop/93737/news/general/
community-investment-index-giving-back-to-
 neighbourhoods/ henews.coop. Archived from

.the original on 26 June 2015
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وأفضل نموذج يُذكر في ه���ذا المضمار هو نموذج 
»فريديري���ك رايفاي���زن« )1848م(، كان رايفايزن حاكماً 
لبلدة فالمرزفيلد في ألمانيا، وأنش���أ »جمعية تعاونية« 
إلق���راض المزارعين أس���ماها »جمعي���ة فالمرزفيلد«، 
وذل���ك بعدم���ا رأى معاناة أهل البلدة من س���وء معاملة 
المقرضين المرابين، فحاول توفير القروض للمحتاجين 
منهم بتكاليف ضئيلة، وضّم���ت الجمعية 60 عضواً. ثّم 
انتقل رايفايزن الحقاً إلى بلدة هدرسوف، وأنشأ »جمعية 
خيرية« لمساعدة المزارعين الفقراء عام 1854م، وكانت 
الجمعي���ة تعتمد في تمويلها على المحس���نين، وهذا ما 
جعله يقلق بش���أن مس���تقبل الجمعية؛ ألنها قد تتوقف 
يوم���اً ما عن أداء َدورها المنوط بها في حالة توقف دعم 
المحس���نين، فقّرر إغالق هذه الجمعية وإنشاء جمعيات 
أخ���رى بديلة تقوم على مبدأ  »عون الذات« أو »االعتماد 
الذات���ي«، أي تعتمد على جهود األعضاء فقط، فأنش���أ 
أربع جمعيات تعمل في مناطق مختلفة، ففي عام 1862م 
تحّول���ت هذه الجمعي���ات إلى مصارف، فُعرفت باس���م 

»مصارف رايفايزن« أو »بنوك القرى«.
 Franz( كم���ا أّن فرانز هيرمان ش���ولز ديليت���ش
Hermann Schulze-Delitzsch( األلمان���ي يع���ّد 
رائد اإلق���راض في المدن؛ بعكس زميله الس���ابق الذي 
كان يهتم بالمزارعين وأه���ل األرياف، ففي عام 1849م 
قام بتأس���يس جمعيتَين تعاونيتَي���ن، إحداهما إلقراض 
النجاري���ن واألخرى لبائعي األحذية، وذلك لتوفير المواد 
الخام األساس���ية ألصحاب هاتين الصناعتَين عن طريق 
الق���رض بفائدٍة يس���يرة؛ حتى ال يضط���روا للتعامل مع 
البنوك والمرابين. ثم في عام 1851م أُنش���ئت »جمعية 

تعاونية« أخرى خاّصة بالتوفير والتسليف.
ومن ثّم ُس���ّميت ه���ذه الجمعيات الحق���اً »ببنوك 
الش���عب«، أو »بنوك ديليتش«، وهي بنوٌك صغيرة يديرها 
األعضاء أنفسهم، ويتخذون قراراتها بطريقٍة ديمقراطية، 
ويساهم األعضاء في رأس مال البنك بسهٍم واحد فقط، 
تتفاوت قيمته حسب المركز المالي للعضو، ويمكن دفعه 
على أقساط، ويقوم البنك باستثمار مدخرات األعضاء، 

وأحيان���اً يقترض من الحكومة وغيره���ا لتوفير التمويل 
الالزم لألعضاء، وهذه المرونة واالستراتيجيات ساعدت 
تلك البنوك في تكوي���ن احتياطي متمّيز، ومن ثّم حّققت 

أهدافاً كانت منشودة))). 
ثم تتابعت الجهود في إنش���اء هذا النوع من البنوك 
في أوروبا، فُس���جلت محاوالٌت في إيطاليا وغيرها من 
الدول األوروبية في ستينيات القرن 19، وبعد ذلك أخذت 
الفكرة تنتش���ر حول العالم، فمثاًل في الواليات المتحدة 
األمريكية أُنش���ئت أول تعاونيات لالئتمان عام 1900م، 
وف���ي الهند أُنش���ئ أول بنك تعاوني ع���ام 1904م، وفي 
مصر في عام 1909م أُنشئت نقابات زراعية في كّل بلدة 
لتساعد الفالحين وتقرضهم بطرٍق تعاونية سلسة، وذلك 
على يد »عمر لطفي« بعد إتمام دراس���ته في إيطاليا عن 

التعاون الزراعي ورجوعه إلى بلده. 
والجدير بالذك���ر: أّن قيام التعاوني���ات في الغرب 
كان مدعوماً من الجهات الحكومية والسلطات الدينية– 
الكنائس- أحياناً، وذلك لمكافح���ة الربا وتخفيف آثاره 

الحادة))).
ور التنموي؛ ف���إّن تلك البن���وك أّدت َدوراً  أما ال���دَّ
تنموّي���اً جيداً، فقد بلغ عدد أعضاء البنوك التعاونية في 
ألماني���ا ثمانية ماليين وثمانمائة ألف عضٍو تقريباً، وبلغ 
حجم أعمال البن���ك التعاوني DG Bank األلماني 40 
مليار يورو تقريباً. وفي إيطالي���ا تؤدي البنوك التعاونية 
َدوراً محورّياً في دفع عجل���ة التنمية االقتصادية، حيث 
أظه���رت مقدرتها على مواجهة التحدي���ات االجتماعية 
واالقتصادية، ولذلك في بعض المناطق بلغ عدد أعضاء 
تلك البنوك 50% من الس���كان. كما تذكر بعض التقارير 

 Fonteyne, W. (July 2007). Cooperative Banks  (((
 in Europe - Policy Issues. IMF Working Papers,
Available at SSRN: https:// .2007 ,68-Vol, pp. 1

.ssrn.com/abstract=1007908

درا�سة  التعاونية:  البنوك   .((0(5( ب.  ع.  ))) المطرودي، 
للن�سر  الميمان  ودار  البالد  بنك  الريا�ص:  تطبيقية،  فقهية 

والتوزيع.
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أّن 25% من الفرنس���ّيين أعضاء ف���ي البنوك التعاونية، 
ففي عام 1999م خضعت الدولة إلصالحاٍت في القطاع 
المصرف���ي، ونتج عنه تحويل جميع بن���وك االدخار إلى 
بنوٍك تعاونية، وتنتش���ر أكثر في المناطق الريفية، فهي 
متفوقٌة على البنوك التجارية، إذ تغطي نس���بة 70% من 
الخدمات المصرفية، ومن أجمل ما يُستشهد به هنا: هو 
أّن بنك االئتمان الزراعي التعاوني يمتلك 90% من حصة 

السوق المصرفي في القطاع.
الفرق بين البنوك التعاونية وبع�س الموؤ�ّض�ضات المالية:

إلعط���اء صورة أوضح حول البنوك التعاونية؛ فالبّد 
من التفرقة بينها والمؤّسسات المالية األخرى، كما يأتي:

اأ- الفرق بين البنك التعاوني والبنك المركزي: 
البنك المركزي مؤّسس���ٌة وطني���ة عاّمة )حكومية( 
مس���تقلة، تدير عملة بلد أو مجموعة من البلدان. يقوم 
البنك المركزي بتنفيذ السياسة النقدية، وتنظيم البنوك 
ف���ي الدولة ومراقبتها، كما أنه يوف���ر الخدمات المالية 
بما في ذلك البحوث االقتصادية. يهدف البنك المركزي 
إلى تحقيق االس���تقرار في عملة البالد، والحفاظ على 
انخفاض البطالة، ومنع التضخم، وفي بعض الدول يطلب 
القانون من البن���وك المركزية العمل على دعم التوظيف 
الكام���ل. ومن ضمن البنوك التي تخض���ع لرقابة البنك 
المركزي »البنوك التعاونية« في العديد من الدول، ولكنها 
لها أنظم���ٌة خاّصة تختلف عن البنوك التجارية األخرى، 
وفي بعض ال���دول تنتمي البن���وك التعاونية إلى وزارتي 
التجارة والش���ؤون االجتماعية وال تخضع لمراقبة البنك 

المركزي تماماً))). 
اأوج���ه الت�ض���ابه والخت���الف بي���ن البن���ك التعاون���ي 

والبنك المركزي:
البن���ك المرك���زي يتش���ابه إلى حدٍّ ما م���ع البنك 
التعاوني في كونهم���ا ال يهدفان إلى تعظيم الربح، وإنما 
تكون األرباح المحّققة فق���ط لتغطية التكاليف وضمان 

)))  المطرودي، ع. ب. )5)0)(، مرجع �سابق.

االس���تمرارية، لذا- في الغالب- ف���إّن البنوك المركزية 
تراعي البنوك التعاونية في س���ّن القوانين والتشريعات، 

وقد تستثنيها أحياناً.
ويمكن تلخي�س اأوجه الختالف بينهما فيما ياأتي:
1- البنك المركزي ينتم���ي للقطاع العام، فهو بنك 

حكومي، والبنك التعاوني بنك أهلي )القطاع الثالث(.
2- البنك المركزي ال يقبل ودائع األفراد وال يتعامل 

معهم مباشرة، بعكس البنك التعاوني.
3- البنك المرك���زي مخّوٌل بإصدار النقود والتحّكم 
في كميات عرضها، ويتمتع بالسلطة اإلشرافية المطلقة 
على القطاع المالي، وم���ن ضمنها البنوك التعاونية، أّما 
البنك التعاوني فيهدف إلى تقديم خدمات مصرفية بأقّل 

هامش ربح. 
ب- الفرق بين البنك التعاوني والبنك التجاري:

البنك التجاري هو نوع من المؤّسسات المالية التي 
تقبل الودائع، وتقّدم خدمات كش���ف الحسابات، ويدعم 
األعمال التجارية بتقديم القروض الش���خصية والرهن 
العقاري، كما يقّدم أيضاً المنتجات المالية األساس���ية، 
مثل ش���هادات اإلي���داع، حس���ابات التوفي���ر لألفراد 
والشركات الصغيرة، باختصار شديد: البنك التجاري هو 
المكان الذي يزاول فيه معظم الّناس عملهم المصرفي.

البنك التجاري يتفق م���ع البنك التعاوني في تقديم 
الخدمات المصرفي���ة المختلفة لعمالئهم���ا )أفراد أو 
مؤّسس���ات(، ولكّنهما يختلف���ان في مواط���ن كثيرة، من 

اأهّمها:
1- المب���ادئ: البنك التجاري قائٌم على مبدأ تعظيم 
األرب���اح، أما البنك التعاوني فغير ه���ادٍف للربح، ومبنٌي 
على أس���اس التعاون، وهذا االختالف يظهر في العديد 

من الممارسات والبرامج، منها:
- البنك التعاوني يهت���م بأعضائه، لذا تُعّد أولوياته 
تقديم التمويل بطرٍق مختلفة وس���هلة حتى يستفيد منها 
الفقراء وجميع الناس، باإلضافة إلى خدمات االستشارة 
والتسويق ألعضائه، بخالف البنك التجاري الذي يهدف 
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في األساس إلى تحقيق أكبر قدٍر ممكن من األرباح دون 
النظر إلى احتياجات عوام الناس.

- البن���وك التعاونية دائماً في برامجها تس���تهدف 
متوسطي الدخل والفقراء، أما البنوك التجارية فهي تهتم 
بذوي الدخول العالية وأصحاب رؤوس األموال والتجار. 
2- المشاركة في اتخاذ القرار: في البنوك التعاونية 
لكّل مساهٍم صوٌت واحٌد بغّض النظر عن مقدار أسهمه، 
وهذا خالف البنوك التجارية التي تحتفظ بحّق التصويت 

في القرار لذوي األسهم المرتفعة فقط. 
3- تمويل المش���روعات: البنوك التعاونية- غالباً- 
ف���ي تمويل المش���روعات تراعي جان���ب األخالق، فهي 
ترفض مثاًل تمويل مشروعات متاجرة الخمور واألسلحة 
وغيره���ا، بينما البنوك التجاري���ة ال تُِعير اهتماماً كبيراً 
الستخدامات األموال بقدر ما ترّكز على الربحية وتعظيم 

العائد من التمويل))).
4- اإلش���راف: تخضع البنوك التجارية إلى إشراف 
البنك المرك���زي تماماً، أما البن���وك التعاونية فتختلف 
باخت���الف الدول واألنظمة، ففي ال���دول األوروبية مثاًل 
تخضع إلش���راف البنك المركزي كلّياً، وفي بعض الدول 
تك���ون تابعًة لوزارتَ���ي التجارة أو الش���ؤون االجتماعية، 
ويش���اركهما البنك المركزي، وقد يكون هناك اتحاٌد عامٌّ 

للبنوك التعاونية يُشرف عليها. 
5- االنتش���ار والتوزيع الجغرافي: البنوك التعاونية 
تس���عى دائم���اً ألن تك���ون بالقرب من مواق���ع عمالئها 
األضع���ف، وُهم الفقراء والفالح���ون ومحدودو الدخل؛ 
وترس���ل إليهم مندوبيه���ا في أماكنهم، وذل���ك انطالقاً 
م���ن أهدافها التعاونية التي تخ���دم الجميع، أما البنوك 
التجاري���ة فتحرص عل���ى أن تكون في الم���دن الكبرى 

والمراكز السكنية الكبيرة))).
ج- الفرق بين البنك التعاوني والبنك ال�ضتثماري:

البنك االستثماري هو جزءٌ خاصٌّ من البنوك، يقّدم 

))) المطرودي، ع. ب. )5)0)(، مرجع �سابق.

.(Fonteyne, July 2007)  (((

وس���اطًة ماليًة متخّصصة لألفراد أو المؤّسسات؛ على 
زيادة رأس المال وتقديم الخدمات االستش���ارية المالية 
لهم، فهو يعمل وس���يطاً بين ُمص���دري األوراق المالية 
والمستثمرين، ويس���اعد الشركات الجديدة على اإلدراج 
في الس���وق المالي ع���ن طريق تقديم الدع���م المادي، 
إضاف���ًة إلى االستش���ارات المالية. م���ن ناحية أخرى؛ 
البنك االستثماري يقبل الودائع ويمنح القروض، لكنه في 
األساس يمّول الشركات إلصدار األسهم والسندات، وقد 
يتعهد بش���راء ما تبّقى من األسهم والسندات بعد عملية 

االكتتاب، ويأخذ عمولًة على تلك الخدمات المقّدمة))).
البن���وك  ع���ن  يختل���ف  البن���وك  م���ن  الن���وع  فه���ذا 

التعاونية في كثيٍر من النواحي، منها:
1- البن���ك االس���تثماري في أغلب ال���دول يخضع 
إلش���راف هيئة الس���وق المالية، بخالف البنك التعاوني 
الذي يش���رف عليه البن���ك المرك���زي أو وزارة التجارة 

والشؤون االجتماعية.
2- الخدم���ات المصرفية لألفراد محدودةٌ بش���كٍل 
كبيٍر عند البنك االس���تثماري، كقب���ول الودائع، إصدار 
الشيكات والبطاقات المصرفية وغيرها، ألنه يتعامل مع 
الشركات والبنوك أساس���اً، بينما البنك التعاوني يتوسع 

الأردن-  والم�سارف، عمان/  النقود  ع. )999))،  )3) جا�سم، 
دار مجدلوي للن�سر والتوزيع.

أظهر انهيار معظم 
التعاونيات في نهاية الحكم 

العسكري: أّن معظم 
نشئت خالل 

ُ
التعاونيات التي أ

النظام العسكري لم تكن 
 بمبادئ وقيم الحركة 

ً
مدعومة

التعاونية على اإلطالق  
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في تقديم ه���ذه الخدمات المصرفي���ة؛ ألنه يتعاون مع 
األفراد والجمعيات التعاونية.

3- من حيث استخدام رأس المال: البنك االستثماري 
يعتمد بش���كٍل كبيٍر على رأس ماله، أما البنوك األخرى 
)تجارية، وتعاونية( فتعتم���د على الودائع )أموال الغير(، 

فرأس المال لديها عنصر ضمان ال استخدام. 
رابعًا: مالمح النظام التعاوني )التعاونيات( 

في اإفريقيا جنوب ال�سحراء:
نشأ النظام التعاوني في دول إفريقيا جنوب الصحراء 
منذ القدم، فهو موجوٌد بوجود المجتمعات الريفية، حيث 
يتع���دد ويختلف باخت���الف البيئات واألنش���طة، فمثاًل 
المزارعون له���م نظاٌم خاصٌّ به���م، إْذ يتثمل في النفير 
الجماعي وقت الحصاد، وإنشاء الصناديق ذات األغراض 
الخاّصة المتواضعة التي تُدار غالباً من ِقَبل زعيم القرية. 
ومع مرور الزمن وتطّور الحياة االجتماعية تطّور النظام 
التعاوني أيضاً، فأُنش���ئت جمعيات تعاونية تهتّم بتوفير 
متطلّب���ات كّل قرية أو مدينة حس���ب األولويات، كتوفير 
األس���مدة، األدوية، والمياه الصالحة للشرب؛ بل وإنشاء 

مستوصفات، كتاتيب، ومدارس أحياناً. 
إّن التعاونيات في إفريقيا- بالرغم من أوجه التفاوت 
الخصائص  بع���ض  تتقاس���م  والتاريخية-  الجغرافي���ة 

األساسية والمميزة، يوجزها الباحث فيما سيأتي.
ونب���دأ بتقديم لمح���ة موجزة عن أص���ل الحركات 
التعاوني���ة في إفريقيا ف���ي مراحله���ا التاريخية، فتلك 
الحقب الزمنية تمّثل َفْهماً مهّماً لتطور التعاونيات، وكيف 
يقوم التاريخ بتش���كيل الممارس���ات الحالية فيما يتعلّق 
بتنمي���ة التعاونيات في القارة. باإلضافة إلى ذلك؛ يمكن 
اس���تخالص الدروس من مختلف العص���ور عن العوامل 
التي تَُس���ّهل تطوير التعاونيات وتل���ك التي تعوق نموها، 
وق���د تكون هذه الدروس ذات قيم���ٍة كبيرٍة في دعم نمو 

التعاونيات في إفريقيا وتنميتها))).

 Stanton, A. E. (2016). Contextualising the (((
.Cooperative Movement in Africa. Springar

اأ- مرحلة ما قبل ال�ضتعمار:
ف���ي الحقبة األولى للتعاونيات في إفريقيا، في فترة 
ما قبل االستعمار، اس���تندت التعاونيات إلى أيديولوجية 
المساعدة الذاتية، إْذ كان تحقيق األهداف الجماعية في 
طليعة األنشطة المجتمعية اعترافاً بترابط األشخاص في 
المجتم���ع، ويتّم التعبير عن فكرة الترابط- في المجتمع 
اإلفريقي- بمبدأ »االتحاد قوة« )أي: أنا أس���اوي شيئاً؛ 
ألننا: بعضن���ا مع بعض(، وينطوي هذا المبدأ على قول: 
إّن التع���اون هو حقيقة حتمية في المجتمعات اإلفريقية؛ 
ألّن كّل فرٍد يرى نفسه ويحّقق ذاته من خالل اآلخرين))).
من ه���ذا المنظور؛ يمكن تفس���ير التعاون المتبادل 
كعنص���ٍر ضروري للحياة اإلفريقية، فمن خالله تقاس���م 
أعض���اء المجتمعات اإلفريقية- ما قبل االس���تعمارية- 
موارد ش���حيحة )ن���ادرة(، وتمّكنوا من توفير ش���كٍل من 

أشكال التأمين ألنفسهم. 
هذا النموذج- على الرغم من اختالفه عن التعاونيات 
حس���ب التعريف المعاصر- تدعمه مبادئ وقيٌم مماثلة، 
حيث اتخذت التعاونيات في إفريقيا ما قبل االس���تعمار 
أش���كاالً عديدة، بما في ذلك اإلدارة الجماعية لحيازات 
المزارع وحقول الرع���ي، والجدير بالذكر: أّن بعض تلك 
الصور والممارس���ات ما زال قائماً حتى اآلن، على سبيل 
المثال: جمعيات المدخرات واالئتمان الدوارة )المعروفة 
أيضاً باس���م tontines أو esusu ف���ي غرب إفريقيا 
ووسطها( التي تش���مل عنصر المس���اعدة االجتماعية 
المتبادل���ة، باإلضافة إل���ى جانب االدخ���ار واالئتمان؛ 
أس���لوب ادخار المحاصيل الزراعية ع���ن طريق الّدْفن، 
والتي يمكن اعتبارها شكاًل من أشكال التأمين األصغر؛ 
خطط تقاسم العمل الطموحة للمشروعات الكبيرة كثيفة 
العمالة مثل بناء المساكن، تعبيد الطرق الريفية، إصالح 

األراضي، وحصاد المحاصيل. 
أضف إلى ذلك: التعاون المتبادل بين س���كان القرى 
المنتشر في ربوع إفريقيا جنوب الصحراء، ويتمثل جلّياً 

.(Mbiti,1969 , p145)  (((
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لدى س���كان »إيدوميا« في وس���ط نيجيريا، المتمثل في 
 ،Otataje ممارس���ة االدخار التقليدي المعروف باسم
 ،oluma :ث���م انبثقت من هذه الفكرة ش���ركة اس���مها
حيث تقوم برامجها على مس���اعدة األش���خاص بتنظيم 
أنفسهم في مجموعات، مثل العشائر أو الفئات العمرية، 
ويتناوبون العمل في حقولهم، من خالل هذه الممارس���ة؛ 
يمك���ن للمزارعين امتالك وإدارة المزارع الكبيرة التي ال 

يمكن أن تُدار بشكٍل فردي. 
باإلضاف���ة إلى العمل في المزارع بش���كٍل جماعي؛ 
تقّدم ش���ركة oluma أيضاً أش���كاالً مختلفة من الدعم 
االجتماعي لألعضاء الذين يعانون من انحس���ار وتدفق 
الحياة، مثل ال���والدة أو فقدان أحد أفراد العائلة، وبهذه 
الطريقة تهدف ش���ركة oluma إلى تلبية االحتياجات 

االقتصادية واالجتماعية لكّل األعضاء))).
وهذا يدل على أّن هذه الممارسة التقليدية، وإن لم 
تكن معترفاً بها رسمّياً على أنها تعاونيات، تتشّرب ِقيماً 

مماثلة لقيم التعاونيات المعترف بها رسمّياً.
 ب- فترة ال�ضتعمار:

العص���ر الثاني ف���ي تطّور التعاوني���ات في إفريقيا 
يتزامن مع الحقبة االستعمارية، وقد تميزت هذه الحقبة 
بإدخ���ال تعاونيات مختلفة نوعاً ما عن تلك البدائية، وما 

زالت لحّد اليوم. 
كان���ت القوة الدافعة للتعاوني���ات خالل هذه الفترة 
هي النهوض بالمصالح االقتصادية للقوى االس���تعمارية، 
وكانت التعاونية حكراً حصرّياً على القوى االستعمارية)))، 
ففي إفريقيا المس���تعَمرة؛ أنش���أت القوى االستعمارية 
التعاوني���ات ووجهته���ا ف���ي المق���ام األول نح���و إنتاج 
المحاصيل النقدية))) لتصديره���ا إلى بلدانهم األصلية 

 Iganiga ))) (Ayodele and Arogundade 2014؛ 
 .(2008

))) )نياجا، ))0)) .

في  نقدًا  ُتباع  التي  المحا�سيل  هي  النقدية:  )3) المحا�سيل 
المحا�سيل،  من  غيرها  من  ربحًا  اأكثر  تكون  وعادًة  ال�سوق، 
النقدية  وللمحا�سيل  ال�سناعات.  من  العديد  في  وتدخل 

على حساب منتجات الكفاف، ولهذا السبب شّجع هيكل 
وشكل الدعم المقّدم للتعاونيات في إفريقيا االستعمارية 
على إنتاج المحاصيل النقدية، مثل الشاي والكاكاو والبن 

والقطن، للتصدير))). 
وكانت التعاونيات المملوكة للبيض )المس���تعِمرين( 
في إفريقيا آنذاك مدعومًة بش���ّدة من ِقَبل الحكومات، 
وخدم الدعم المق���ّدم للتعاونيات وظيفتَين رئيس���تَين؛ 
أوالهما: ضمنت أن تمتلك التعاونيات س���يطرًة احتكارية 
على القطاع الذي تعمل فيه. الثانية: شجعوا على تسوية 
األوروبّيين في المستعمرات، ومن ثَمَّ تعزيز قبضة القوى 
االستعمارية على هذه المستعمرات)))، في المستعمرات 
البريطانية- مثاًل- دعمت الحكوم���ة البريطانية تطوير 
التعاونيات بين المستوطنين البيض لتوليد الدخل إلدارة 
المستعمرات، وتوفير المواد الخام لصناعاتها المزدهرة. 
كما كان تأسيس وتوسيع التعاونيات في كينيا المستعَمرة 
يهدف فقط إلى تحقيق مصالح المستوطنين البريطانّيين 

والنهوض بالمصلحة االقتصادية للتاج البريطاني)))!
وكحقيقة؛ لم تك���ن الحركة التعاوني���ة في إفريقيا 
المستعَمرة منظمات تتخذ الوضع العمودي من أسفل إلى 
أعلى، بل أُنش���ئت لمقابلة المصالح الجماعية لألعضاء 

المستعمرين. 
ف���ي ضوء ما تق���دم؛ ياُلَحظ جلّي���اً أّن التعاونيات 
ف���ي إفريقيا المس���تعَمرة في تل���ك الفترة؛ ل���م يُنظر 
إليها كحرك���ة اجتماعّية اقتصادية مس���تقلة تقوم على 

لبناء  ال�سرورية  ال�سعبة  العملة  توفير  ف��ي  كبرى  اأهمية 
م�ساحات  احتلت  القات  زراع��ة  اأّن  اإل  الوطني،  القت�ساد 
وا�سعة من معظم الم�ساحات المزروعة للمحا�سيل النقدية، 
النقدية،  المحا�سيل  باقي  زراع��ة  على  �سلبًا  ذلك  اأث��ر  مما 
من:   كاًل  النقدية  المحا�سيل  وت�سم  البن،  زراع��ة  وبخا�سة 

)البن، القطن، ال�سم�سم، التبغ، القات).

 Braverman et al. 1991) .(Satgar 2007b,) (4(
 Wanyama 2009) .(Van Niekerk 1998, Gyllström

.(1991, Muthuma 2011, Nyagah 2012

.(Wanyama 2009)  (5(

)6)  )نياجا، ))0)).
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مش���روعات تعاونية ذاتي���ة اإلدارة، بل ت���ّم التعامل مع 
التعاونيات والنظام التعاوني كله كأدوات لنش���ر السياسة 
االقتصادي���ة واالجتماعية العاّم���ة. وعلى نفس المنوال؛ 
انضم األعضاء إلى التعاونيات كمس���ألة تتعلق بالسياسة 
العاّمة ولي���س نتيجًة للدافع الفردي الطوعي، فاألعضاء 
كان���وا ينتمون إل���ى تعاونية إّما لتجنب المش���كالت مع 
السلطات االستعمارية، وإّما للوصول إلى خدمات معّينة، 
مثل تسويق منتجاتهم من خالل القناة الوحيدة المتاحة، 
ولم يعتبروا أنفسهم ُمالكاً للتعاونيات، ونتيجًة لذلك كان 

نظام التعاونيات يعمل من دون مشغلين مشاركين. 
على الرغم من أّن ما س���بق يرس���م ص���ورًة عاّمًة 
للتعاونيات في إفريقيا؛ لكن من المهّم مالحظة أّن النهج 
االس���تعماري للتعاونيات ليس متجانس���اً البّتة، فبالنظر 
إلى النُُّظم االس���تعمارية المختلف���ة التي كانت تعمل في 
إفريقيا؛ اختلفت طبيع���ة التعاونيات وهيكلها في جميع 
أنحاء القارة بناًء على آثار نهج االس���تعمار الذي اعتمده 
المس���تعِمرون المختلف���ون في التعاونيات، على س���بيل 
المثال: كان النموذج »االقتصادي االجتماعي« هو السائد 
في المستعمرات الفرنس���ية، بينما تبّنت بريطانيا نهجاً 
موح���داً للتعاوني���ات، وفي المس���تعمرات البرتغالية تّم 
تنفيذ نموذج »المنتج«، على النقيض من نموذج »الحركة 
البلجيكي���ة، واعتمدت  المس���تعمرات  االجتماعية« في 
بلدان- مث���ل جنوب إفريقيا وإثيوبيا- نموذجاً للس���كان 

األصلّيين في تنفيذ التعاونيات))).
 ج- مرحلة ما بعد ال�ضتعمار: 

أدت نهاية االستعمار إلى حدوث ضرورات اجتماعّية 
وسياسية بل واقتصادية مختلفة، أدت إلى ظهور المرحلة 

الثالثة في تطّور التعاونيات في إفريقيا. 
وخ����الل ه����ذه الفترة؛ رأى ق����ادة البل����دان اإلفريقية 
المس����تقلة حديثاً التعاونيات وس����يلًة لتحس����ين التماسك 
االجتماع����ي والتطور االقتصادي الس����ريع في بلدانهم، من 
ه����ذا المنظور األيديولوجي كان يُنظ����ر إلى التعاونيات في 

.(Develtere et al. 2008)  (((

إفريقيا ما بعد االس����تعمار على أنها تمّدٌد للدولة، وفي هذا 
الصدد؛ كانت فكرة التعاونيات التي رّوج لها الجيل األول من 
القادة األفارقة مماثلًة تماماً لمفهوم الحقبة االس����تعمارية، 

فلم يحاولوا تغيير األشكال التنظيمية للتعاونيات. 
خالل هذه المرحلة الثالثة من تطّور التعاونيات في 
إفريقيا جنوب الصحراء؛ ش���اركت الدول بأنش���طة في 
دع���م تطويرها، وباعتبارها امتداداً للدولة؛ لم ينظر إلى 
التعاونيات بوصفها مؤسسات مس���تقلة وذاتية التنظيم 
تهدف إلى تحس���ين المصالح الجماعي���ة لألعضاء، بل 
بدالً من ذلك؛ أخضعوها لس���يطرة مؤّسس���ات الدولة، 
ففي كينيا- مثاًل- ُوِضع قان���ون الجمعيات التعاونية)))، 
وأصبح���ت الحرك���ة التعاونية تحت س���يطرة الحكومة، 
فالحق���ن المالي الضخم في القطاع التعاوني، وإنش���اء 
إدارة تعاونية لتسيير وإدارة تطوير التعاونيات، كانت كلها 
موجهًة لتحقيق سيطرة الحكومة على التعاونيات، وبسبب 
التركيز عل���ى التعاونيات الزراعية خ���الل هذه الفترة؛ 
توجهت السياس���ة الحكومية أيضاً إل���ى طرح خدمات 

اإلرشاد الزراعي الشاملة.
كان النهج المش���ترك للتعاونيات في إفريقيا- فيما 
بعد االستعمار- هو تصّور أنها نموذٌج للنهوض بسياسات 
الدول- خصوصاً في مجال التنمية االقتصادية المحلية-، 
فعلى س���بيل المثال: وضعت السياسة االشتراكية لنظام 
جوليوس نيريري )Nyerere( في تنزانيا- بشكٍل فّعال- 
التعاونيات تحت س���يطرة الدولة، ووفقاً ل�)انياما 2012( 
رأى “نيري���ري” التعاونيات أداًة مثاليًة لتنفيذ سياس���ته 
Ujamaa. ومن ثَ���مَّ كان الدعم الحكوم���ي للتعاونيات 
يعتمد بشكٍل أساس���ي على قدرة التعاونيات على تطبيق 
ور تفانت  نظري���ة التغيير الحكوم���ي، وللقيام بهذا ال���دَّ

الحكومات في استغالل التعاونيات. 
وباإلضاف���ة إلى ذل���ك؛ لم تعد أفرق���ة التعاونيات 
موجه���ًة نحو تحقي���ق مصالح األعضاء في األس���اس؛ 
فب���دالً من ذلك كانت تهدف في المقام األول إلى تحقيق 

.(CAP 490 of 1966)  (((
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رؤية الحكومات للتعاونيات. وفي إثيوبيا، التي لم تش���هد 
استعماراً مؤسسّياً، كان نمط الحركة التعاونية خالل هذه 

الفترة مماثاًل لنمط معظم البلدان اإلفريقية. 
كان الحك���م العس���كري، من ع���ام 1975م إلى عام 
1991م، يوفر دعماً مؤسس���ّياً واس���عاً أدى إلى انتشار 
التعاونيات، ولم تكن هذه التعاونيات مدعومًة بالش���غف 
لتلبي���ة االحتياج���ات الجماعي���ة لألعض���اء؛ بل كانت 
اس���تجابات جماعية للحوافز المالية الحكومية، ونتيجًة 
لذل���ك؛ أدى انتهاء الحكم العس���كري وما يرتبط به من 
دع���ٍم مالي للقط���اع إلى انهيار معظ���م التعاونيات التي 
اعتم���دت على دعم الحكومة لوجوده���ا)))، أظهر انهيار 
معظم التعاونيات في نهاية الحكم العس���كري: أّن معظم 
التعاونيات التي أُنش���ئت خالل النظام العسكري لم تكن 

مدعومًة بمبادئ وقيم الحركة التعاونية على اإلطالق.
لقد كان لسيطرة الدولة على التعاونيات آثاٌر ضارة 
عل���ى نمو التعاونيات في جميع أنح���اء القارة، ومن بين 
أم���ور أخرى؛ تميز النه���ج الذي تق���وده الدولة لتطوير 
التعاونيات بسلس���لة من االنتهاكات للنم���وذج التعاوني، 

وتشمل هذه االنتهاكات: 
- تقويض استقالل التعاونيات.

- خلق نظام محسوبية قوي يجعل التعاونيات تعتمد 
على الدولة تماماً.

- غياب الرقابة على األعضاء الديمقراطّيين.
- فضاًل عن البيروقراطيات الحكومية السائدة.

ما س���بق ذكره يتعارض مع المبادئ والقيم المعترف 
بها دولّياً للحركة التعاونية))). 

في إفريقيا ما بعد االستعمار؛ لم تشارك التعاونيات 
في مب���ادئ مث���ل المش���اركة االقتصادي���ة لألعضاء، 
أو االهتم���ام بالمجتمع الذي انتش���رت في���ه قبل فترة 
االس���تعمار، وباعتبارهم امتداداً للدول���ة؛ لم يكن لدى 

والغابات،  الزراعة  في  الدولي  للتعاون  اليابانية  )الرابطة    (((
.((008

)))  )التحالف التعاوني الدولي، 995)).

أعض���اء التعاوني���ات حاف���ٌز يُْذَكر للعمل نح���و تعزيز 
التعاونيات واستدامتها. 

وقد اعتمدت الجمعي���ات التعاونية في هذه الفترة 
على الحكومة في التمويل والَحْوَكمة والتسويق والتدريب، 
ويعن���ي االعتم���اد المكثف على موارد الدولة أّن فش���ل 
مؤّسسات الدولة غالباً ما كان له تأثيٌر مباشر على فشل 
التعاونيات؛ ألنها مرتبطٌة بشكٍل جوهري بالبيروقراطيات 
الحكومية التي كان معظمها يعاني من عدم الكفاءة وسوء 

اإلدارة))).
وهنا تكمن مفارقات التعاونيات في إفريقيا، فبينما 
تتبنى التعاونيات قيمة االس���تقالل في أنحاء أخرى من 
المعم���ورة؛ فإنها تعتمد في كثيٍر من األحيان على الدولة 
الس���تمرار وجودها في رقعة منطق���ة جنوب الصحراء 
الكبرى! واألمّر واألْدهى: اْس���ِتتْباع هذا االعتماد بإنشاء 
مؤّسس���ات دعم الدولة للتعاونيات! في هذا الس���يناريو 
المزدوج؛ يكون التمييز بين ما يش���ّكل س���يطرة الدولة 
والدعم الحكومي غالباً غير ممك���ن، فالضبابية عالية، 
والغموض متراكم، وهذا ما يش���ّكل صلًة قوية بين فشل 
مؤّسسات الدولة وفش���ل التعاونيات باعتبارها جزءاً من 

مؤّسسات الدولة.
وهذه النقطة في حّد ذاتها؛ تعّد واحدًة من العوامل 
المحفزة للمطالبة بفك التعاونيات عن الدولة في أواخر 
الثمانينيات وأوائل التس���عينيات؛ إْذ تّم التفكير في جعل 
التعاونيات مستقلًة عن الدولة، مستندًة إلى االقتناع بأنها 
أكثر نجاحاً إذا عملت بش���كٍل مس���تقٍل عن المؤّسسات 
الحكومي���ة، باإلضافة إلى ذلك؛ ف���إّن فك االرتباط بين 
التعاوني���ات والدولة يعك���س االلتزام بإضف���اء الطابع 

المؤسسي على مبادئ الحركة التعاونية وقيمها))). 
في نهاية المطاف؛ نخلص إلى أّن تاريخ التعاونيات- 
عل���ى النحو المبين أعاله- يوفر تفّهماً لتطور التعاونيات 
ف���ي إفريقيا، ومن الدروس المهّمة المس���تفادة من هذه 

.(Wanyama et al. 2009)  (3(

.(Wanyama et al. 2009)  (4(
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المراجع���ة ه���ي أّن التعاوني���ات تنمو وتزده���ر عندما 
تعمل كمؤسس���ات مس���تقلة ترّكز على تحسين الظروف 
االقتصادية واالجتماعية لألعضاء. باإلضافة إلى ذلك؛ 
أظهرت المراجع���ة أّن اإلفراط في االعتماد على الدولة 
يمكن أن يؤدي إلى ضع���ف القطاع التعاوني؛ ألّن أداءها 
مرتبٌط بمؤسس���ة )مؤّسسات( حكومية مساندة، ومن ثَمَّ 
يمكن أن يقال: إنه على الرغ���م من أّن الدعم الحكومي 
يمكن أن ييس���ر نمو التعاونيات )غالباً ما ينظر إليها من 
حيث عدد التعاونيات المس���جلة(، فإنه ينبغي أن يقتصر 
الدع���م الحكومي على خل���ق بيئٍة تمكينية وتنافس���ية 
تَُس���ّهل نموها، وعند القيام بذلك؛ يتّم وضع التعاونيات 
للمس���اهمة في التخفيف من ح���ّدة الفقر، وخلق فرص 
العمل، والتنمية االقتصادية، وتمكين الناس من االستفادة 

بالموارد االقتصادية المتاحة.
خام�سًا: واقع البنوك التعاونية في اإفريقيا 

جنوب ال�سحراء وتاأثيرها:
)1( التمّدد والنت�ضار: 

إّن منطق���ة إفريقيا جنوب الصحراء تضّم 48 دولة، 
وعلى الرغم من اش���تراكها في بعض الخصائص؛ فإنها 
تختلف في كثيٍر منها، فلغاتها الرسمية تختلف باختالف 
الدول المستعِمرة لها س���ابقاً، وهذا أدى إلى تبايٍن كبيٍر 
ف���ي األيديولوجيات السياس���ية واالقتصادي���ة وأحياناً 
االجتماعّية، ولكن األغلبية تنقسم إلى معسكَرين كبيَرين: 
دول ناطقة باللغة الفرنس���ية، وأخ���رى باإلنجليزية، مع 

وجود اللغة البرتغالية واإلسبانية أحياناً.
ومن المالحظ أيضاً: أّن المستعمرات الفرنسية تغيب 
عنها البنوك التعاوني����ة تماماً، وأّن النظام التعاوني البدائي 
المتمث����ل في الجمعي����ات والتعاونيات ف����ي مرحلة ما قبل 
االس����تعمار وبعده تّم تقويضه تمام����اً، وأُدرج في أغلب تلك 
الدول ضمن األنشطة التابعة للحكومات، فأصبح أداة تحّكٍم 
في المجتمعات بدالً من أن يكون أداًة لحّل المشكالت الذاتية 
وإدارة ش����ؤون المتعاونين، خصوصاً في المناطق الريفية. 
وعلى النقيض من ذلك؛ فإّن دول المس����تعمرات اإلنجليزية 

ما زالت مالمح النظام التعاوني ظاهرًة فيها على المستوى 
التقليدي، كما هو الحال ف����ي نيجيريا وغانا، وأصبح أكثر 
تطوراً في ش����رق القارة، ككينيا وتنزانيا نموذجاً، ثم أُنشئت 
بنوك تعاونية في محاوالت مختلفة، إال أنها لم تزل في حّيز 

االحتكار الحكومي وقبضة السلطات المركزية.
ولتحقيق أهداف الورقة األساس����ية في هذا الجزء؛ 
سيتم تسليط الضوء على بعض البنوك التعاونية المنتشرة 
في إفريقيا جنوب الصحراء، وحسب البيانات المتاحة تّم 
اختي����ار بعض النماذج األكثر وضوح����اً في كّل منطقة من 
مناطق التكتالت االقتصادية الرئيسة في مجتمع الدراسة.

اأ- غرب اإفريقيا:
تض���ّم منطقة غرب إفريقيا: )بنين، بوركينافاس���و، 
ال���رأس األخضر، غامبي���ا، غانا، غينيا، غينيا بيس���او، 
ساحل العاج، ليبيريا، مالي، موريتانيا، النيجر، نيجيريا، 

جزيرة سانت هيلينا، السنغال، سيراليون، وتوغو(. 
فف���ي دول���ة غانا:كان���ت هناك أش���كاٌل من البنوك 
الزراعية التي قد تتخذ اس���م: البنك التعاوني الزراعي، 
لكنها في جوهره���ا تختلف عن مفهوم البنوك التعاونية، 
وأبرز مث���ال هو بنك التنمية الزراعية في غانا المعروف 
باسم »بنك التنمية الزراعية« أو »بنك التنمية اإلفريقي«، 
هو بنك إنمائي وتجاري مملوك للحكومة الغانية، إذ كانت 
الحكومة تمتلك نسبة 51.83% من رأسماله، وبنك غانا 
)البنك المركزي( يمتلك النس���بة الباقية 48.17% حتى 
ع���ام 2011م، ولكن اآلن تقلصت حص���ة الحكومة إلى 
32.30%، والبنك المرك���زي الغاني إلى 9.5%، والباقي 
موزٌع بين خمس شركات مالية أخرى بنسٍب مختلفة))). 

فهذا البنك هو أول مؤّسس���ة تمويل إنمائي أنشأتها 
حكوم���ة غانا، وهو واحٌد من البنوك التجارية المرخصة 
من ِقَبل بنك غانا )الجهة التنظيمية المصرفية الوطنية(.

تأس���س هذا البنك في عام 1965م بموجب قانون 
البرلمان؛ لتلبية االحتياجات المصرفية للقطاع الزراعي 

ht tps: / /www.agr icbank.com/about-us/  (( (
 /company-profile
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الغان���ي بطريقة مربحة. كان البنك معروفاً باس���م بنك 
االئتم���ان الزراع���ي والتعاوني، ثم ُغّيَر اس���مه في عام 
1970م، عندم���ا تم تعدي���ل الالئح���ة البرلمانية لمنح 
المؤسس���ة كامل الصالحيات المصرفية التجارية، وهو 
المؤسس���ة المالية الرائدة في مج���ال التمويل الزراعي 
في غانا، حيث كان مس���ؤوالً عن 35% من إجمالي تمويل 
قطاع البنوك في مجال الزراعة. وفي س���بتمبر 2010م 
تّم تصنيفه كأفضل بنك في جوائز إفريقيا للمس���تثمرين 
في األعمال الزراعية، كما بلغت قيمة األصول اإلجمالية 
للمؤسسة في نهاية ديسمبر 2011م حوالي 683.6 مليون 

دوالر، بمجمل إيرادات قدرها 28.8 مليون دوالر.
من خالل ه���ذه المعلومات الوجي���زة يتبين لنا: أّن 
البن���ك ليس تعاونّياً، بل هو بن���ك زراعي تنموي مملوك 

للدولة، يقّدم خدمات مصرفية تجارية بحتة. 
اأم���ا في نيجيري���ا: تّم تأسيس بنك نيجيريا الزراعي 
والتعاوني )NAXV( عام 1973م، وذلك للمساعدة في 
تنمي���ة اقتصاد الواليات؛ من خالل توفير المس���اعدات 

الزراعية للمزارعين والجمعيات التعاونية. 
في البداية وعند تأس���يس البن���ك؛ كانت مصادره 
تتكون أساس���اً م���ن رأس المال المكتتب ب���ه للحكومة 
الفيدرالية والتخصيص القانوني من الحكومة الفيدرالية، 
فم���وارده المالي���ة تتكون م���ن القروض والس���لف من 
الحكومة، وقروض البنك الدولي إلعادة اإلعمار والتنمية 
)IBRD(، والقروض من سوق المال المحلي، مثل شركة 

التأمين وغيرها من القطاع المصرفي))).
واجه بن����ك نيجيريا الزراعي والتعاوني مش����كالت 
عديدة، أبرزها نقص رأس المال، فلم يكن تمويل الجمعيات 

 Dude, L. (2018). THE ROLE OF NIGERIA   (((
 AGRICULTURAL AND COOPERATIVE
 BANK (NACB) IN THE DEVELOPMENT
OF AGRICULTURAL IN NIGERIA. Afribary.
com:Retrieved April 11, 2018. from https://
a f r ibary.com/works/ the-ro le-of -n iger ia-
agricultural-and-cooperative-bank-nacb-in-the-

development-of-agricultural-in-nigeria-6888

التعاونية من خالل صناديقها المولدة داخلّياً ُمْرضياً بسبب 
تدني دخول األفراد أعضاء تلك المجتمعات )الذين يعيش 
معظمهم في المناطق الريفية(، ومن ثّم يحتاج البنك إلى 
مصادر خارجية لتمويل مش����روعه. وأخيراً: أّدت الحاجة 
إلى تمويل بعٍض من هذا المشروعات الزراعية إلى إنشاء 
البنك النيجيري الزراع����ي )NAB( في 1973م، والذي 
تمّيزت فكرت����ه بتغيير ديناميكي في توفير التس����هيالت 
االئتمانية للمزارعي����ن، وكان هذا التغيير، من وجهة نظر 
الحكوم����ة النيجيرية، يعكس بصورٍة أكثر وضوحاً التزامه 

بالتنمية الزراعية من خالل تعزيز التعاونيات وتمويلها. 
كمؤسس���ة مالية تنموي���ة؛ ب���دأ NACB بتقديم 
االئتمان للقطاع الزراعي ف���ي االقتصاد النيجيري، وله 
أهداف���ه المحددة كمح���ور التركيز المركزي؛ تش���جيع 
اإلنتاج الزراعي والتنمية الريفية؛ تحس���ين دخل ونوعية 
حياة س���كان الريف النيجيرّيين؛ المس���اهمة في النمو 

والتنمية الشاملة لالقتصاد النيجيري. 
وعلى وجه التحديد؛ تش���مل وظائف البنك: تقديم 
القروض إلى المزارعين األف���راد، الجمعيات التعاونية، 
الشركات ذات المسؤولية المحدودة، الوكاالت الحكومية، 
والهيئات الحكومية االتحادية، وتمويل االستثمار المباشر 
في رأس المال المساهم للمشروعات الصناعية الزراعية 
الرئيس���ية؛ توفي���ر ضمان���ات للمش���روعات الزراعية 
والحليفة للزراعية لتمكينه���ا من جمع التمويل محلّياً أو 
م���ن الخارج؛ توفير التمويل لتس���ويق المنتجات لكلٍّ من 
األسواق المحلية والدولية؛ تمويل المشروعات المتحالفة 
م���ع الزراعة بما ف���ي ذلك عمليات توظي���ف الجرارات 

والمعالجة الزراعية))). 
وفي نهاية المطاف؛ لم يزل البنك في دائرة البنوك 
الزراعي���ة المتخّصصة الت���ي تدعم القط���اع الزراعي 
بمختلف مكوناته، س���واء كانوا أفراداً أو مؤّسسات، وال 
يمكن تسميته ببنك تعاوني حسب مفهوم البنوك التعاونية 

سابق الذكر.

 http://www.nzdl.org  (((
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ب- اإفريقيا الجنوبية )جنوب اإفريقيا نموذجاً(:
تتك���ون دول إفريقيا الجنوبية م���ن 13 دولة، وهي: 
)جن���وب إفريقيا، وأنغوال، وبوتس���وانا، وج���زر القمر، 
وليسوتو، ومدغشقر، وماالوي، وموريشيوس، وموزمبيق، 
وناميبيا، وس���وازيالند، وزامبيا، وزيمباب���وي()))، ولكننا 

سنركز على دولة جنوب إفريقيا نموذجاً. 
تس���مح دولة جنوب إفريقيا بنوَعي���ن من العمليات 
المصرفي���ة التعاوني���ة التي تتي���ح الفرص���ة للكيانات 
ص���ة لقبول الودائع وإص���دار القروض لألعضاء،  المرخَّ
وهناك الترخيص المصرفي التعاوني الكامل الذي عقده 
ووكال���ة   OSK Koöperatiewe Bank Beperk
المؤّسس���ات المالية التعاونية )CFI( التي لديها عوائق 

تنظيمية أقّل.
البن���وك التعاونية ف���ي جنوب إفريقي���ا هي بنوك 
مملوك���ة لألعضاء، واعتمدت مجموع���ة مبادئ تعاونية 
رئيس���ة، وهي: )العضوية التطوعية والمفتوحة، س���يادة 
الديمقراطية، المش���اركة االقتصادية لألعضاء، الحكم 
الذات���ي واالس���تقالل، التعليم والمعلوم���ات والتدريب، 
والتعاون بين التعاونيات(. وبحلول عام 2011م قال نائب 
وزير المالية نهااله���ال نيني: »ينبغي علينا بدالً من ذلك 
أن يكون لدينا تعاونيات مالية أقّل، لكن أكبر وأكبر. هذه 
تحتاج إلى اجتذاب واس���تبقاء أعداد كبيرة من العمالء 
النش���طين لتكون ذاتية االس���تدامة«، ومزامنًة مع هذه 
التصريحات؛ تّم تس���جيل أول بن���ك تعاوني في جنوب 

إفريقيا في عام 2011م.
إّن SARB مسؤوٌل عن اإلشراف على جميع البنوك 
التعاونية المسجلة، في حين أًن الوكالة التعاونية للبنوك 
التعاونية )CBDA( هي المس���ؤولة عن اإلشراف على 

 .)Co-operative Financial( التعاونية المالية
 الوصول إلى رأس المال هو صراٌع كبير للشركات في 
جميع أنحاء العالم، وفي جنوب إفريقيا يستفحل الصراع 
خاّصًة لدى تلك الش���ركات المملوكة لألفارقة الس���ود، 

http://mawdoo3.com  (((

ولتذليل هذه المعضلة وترويضها حاولت الحكومة متمثلًة 
في الس���لطات المالية أن تس���ّن قوانين خاّصًة بالقطاع 
التعاون���ي، ودعمه م���ن خالل تنظيم العم���ل المصرفي 
التعاوني، ويش���رف عليه البنك المرك���زي. فنجاح هذه 
البن���وك التعاونية يكمن ف���ي قدرتها على الحصول على 
ترخيص CFI من الس���لطات المعنية، وبالتحديد وكالة 

.SA التنمية البنكية التعاونية وبنك االحتياطي
وانبثق عن ه���ذه اإلجراءات تأس���يس ثالثة بنوك 
تعاونية ف���ي جنوب إفريقيا، وحتى ه���ذه اللحظة- بناء 
على توّفر المعلومات- تُعّد هي الدولة التي اتخذت فيها 
البنوك التعاونية أش���كالها الصحيحة، وحاولت أن تقّدم 
نماذج جيدة لهذا القطاع. ويُصدر البنك المركزي تقارير 
مالية سنوية لهذه البنوك، ترصد فيها جميع أنشطتها. 

ومن هنا يمكننا ال�ضت�ضهاد ببنَكين منها، وهما:
 Ditsobotla Primary Savings and( 1- بنك
Credit( التعاوني: تأس���س في ع���ام 2000م، بعد دمج 
ثالث تعاونيات مالية قائمة عل���ى العّمال في المقاطعة 
الش���مالية الغربية »إيتيريلنغ ساكو«؛ التي شكلها موظفو 
الفارج لألس���منت ف���ي عام 1993م، بيع���ت الفكرة إلى 
إيكاجينغ ساكو )التي شكلتها بلدية دتسوبوتال المحلية( و 
Aganang SACC )التي شكلها موظفو Holsim في 
عام 1998م(. وفي وقت الحق؛ تم تسجيله كبنك تعاوني 
رئيسي لالدخار واالئتمان في أوائل عام 2011م، كما تّم 
تسجيله كمزّود ائتماني لدى هيئة تنظيم االئتمان الوطنية 
فيما يتعلّق بقانون االئتمان الوطني رقم 34 لعام 2005م.

 :)OSK Koöperatiewe Bank Beperk( -2
هي جمعي���ة تعاونية مالية، تبلغ م���ن العمر 15 عاماً، 
تأتي مع اتجاهات انفصالية قوية بين األفارقة الس���ود 
»األفريكانيي���ن« والبيض. تعمل »أوريني���ا«، وهي بلدة 
ريفية مملوكة للقطاع الخاص في كيب الش���مالية، مع 
س���كانها البيض فقط، المؤسسة لديها أكثر من 1000 
عضو، وجمعت ودائع تُقّدر قيمتها بحوالي 100 مليون 
راند. وتعمل هذه المؤسس���ة بموج���ب قانون البنوك 
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التعاوني���ة الذي تّم ترخيصه وتنظيم���ه من ِقَبل البنك 
االحتياطي الجنوب إفريقي. تأّسست الشركة في عام 
2002م، وحصلت عل���ى ترخيصها المصرفي التعاوني 

في عام 2011م.
 OSK ولم يتم اإلبالغ عن الكثير عن أنشطة بنك
Koöperatiewe  خ����ارج تعريفات موجزة لمجاالت 
تركي����زه، ولكن كانت هن����اك تقارير ح����ول خططه 
إلطالق عملته الرقمية الخاّصة به، والتي ستش����كل 
هج����رة العملة األصلية للبالد إلى العالم االفتراضي، 
التقارير تتحّدث عن »أورا ORA« الرقمية باعتبارها 
عملة افتراضية في قالب »بتكوين«، ولكن على نطاق 

صغير.
جدول: البنوك التعاونية في جنوب إفريقيا )عدد 

األعضاء، رقم التسجيل، قيمة الودائع(
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www. المصدر: البنك االحتياطي لجنوب إفريقيا
resbank.co.za

ج- دول �ضرق اإفريقيا:
أب���رز دول هذه المنطق���ة هي دول »اتحاد ش���رق 
إفريقيا«، الذي يتأّلف م���ن: )كينيا، وبوروندي، وتنزانيا، 

وأوغندا، ورواندا(. 
وتتميز ه���ذه المنطقة ع���ن بقية أج���زاء إفريقيا 
جنوب الصحراء باستقرارها السياسي النْسبي، وتطبيق 
القوانين بشكٍل أفضل مقارنًة بالدول اإلفريقية األخرى، 
كم���ا أّن لديها نم���اذج متميزة من الجمعي���ات التعاونية 
ودوره���ا الفّعال في المجتمعات الريفية، أما فيما يخّص 
البنوك التعاونية بمضمونها التعاوني فإنها تش���ارك أكثر 
ال���دول اإلفريقية في عدم وجوده���ا الفعلي، وفيما يلي 

سنكتفي بذكر المحاولة الرواندية.
في جمهورية رواندا: نجد البنك التعاوني الرواندي 
أو »بن���ك رواندا التعاوني«، وه���و بنك تجاري مقترح في 
رواندا، ومن المتوقع أن يُوّس���ع نطاق »الشمول المالي« 
 Umurenge في البالد، من خالل العم���ل مع منظمة
Saccos وزيادة الخدم���ات المالية في المناطق الريفية. 
ف���ي يوليو 2014م التقى ما يق���رب من 2500 عضو من 
وكال���ة روان���دا التعاونية »بول كاجامي���ه« رئيس البالد، 
خالل حدث بعنوان: »لقاء مع الرئيس«، في هذا الحدث، 
الذي ُعق���د في كيغالي- عاصمة البالد- أصدر الرئيس 
تعليمات لوزير التجارة والصناعة بإنشاء بنك تعاوني، في 

أقصر وقٍت ممكن.
وبموج���ب توجيهات البنك الوطن���ي الرواندي؛ فإّن 
الحّد األدنى لرأس المال المطلوب هو 5 مليارات فرنك 
رواندي )6 ماليي���ن دوالر أمريك���ي(، وهناك ما يقرب 



94

قراءات
تنموية

  ال�شنة الرابعة ع�شرة  -   العدد ) 37 (   -  يوليو  2018م   -  �شوال  1439هـ 

من 8000 تعاوني���ات )التعاونيات المجتمعية( في رواندا 
أبدت اس���تعدادها لتوفير 60% م���ن رأس المال الالزم 
لبدء التش���غيل، كما أّن هناك ما يُقّدر بنحو 480 تعاونية 
 Umurenge( لالدخ���ار واالئتمان في البالد؛ حس���ب

 .)SACCOs

التموي���ل  توفي���ر  ف���ي  التعاوني���ة  البن���وك  دور   )2(
وال�ضيولة، والإ�ضهام التنموي:

ور المحتم���ل للبن���وك التعاوني���ة ف���ي النمو  ال���دَّ
االقتص���ادي من المفترض أن يكون واضحاً وفعاالً، فمن 
الناحية النظرية الواس���عة يُتوقع من تلك البنوك أن تسّد 
الفجوة القائمة بين القط���اع الحكومي والقطاع الخاص 
تارًة، وتارًة أخ���رى بين القطاع���ات الثالثة )الحكومي، 
الخ���اص، والقط���اع الخي���ري البح���ت(، ولكن بعض 
الدراس���ات التجريبية تشير إلى أّن دور البنوك التعاونية 
ل���م يكن واضحاً ف���ي دفع التنمية، حي���ث تعتبر التنمية 
المالي���ة المحلية مهّمة للغاية، وهناك صلٌة س���ببية بين 
التنمية المالية المحلية والنمو االقتصادي اإلقليمي، إال 
أّن دراس���ة))) (2016Sfar & Ouda, ) أظهرت نتائجها 
وج���ود عالقة إيجابية قوية بين تنمي���ة البنوك التعاونية 

والنمو االقتصادي اإلقليمي.
وباختص���ار: إّن كفاءة البن���وك التعاونية اإلقليمية 
مرتبطٌة بش���كٍل إيجابي بالتنمي���ة االقتصادية المحلية، 
ومعظم النتائج متس���قة مع النتائج السابقة في األدبيات 
المالية، وعموماً؛ فإّن البنوك التعاونية قد تكون فعالة في 
تعزيز النم���و االقتصادي المحلي، وبالفعل؛ يبدو أّن هذه 
المؤّسسات تؤدي َدوراً في تحقيق االستقرار، مما يحافظ 
عل���ى وجودها في المناطق التي تش���هد نمّواً منخفضاً، 

ومن ثَمَّ تساهم في النمو المستقبلي.
على الرغم من أّن معظم الدراس���ات ال تش���ير إلى 

 Sfar, F. E., & Ouda, O. B. (2016). Contribution  (((
 of Cooperative Banks to the Regional Economic
 Growth: Empirical Evidence from France.
 International Journal of Economics and

.514-Financial Issues, 2016, 6 (2), p.508

أّن البن���وك التعاونية توّفر مزايا أكث���ر مقارنًة بالبنوك 
التقليدية )التجارية(؛ فإنه���ا تحقق التأثير اإليجابي في 
النم���و االقتصادي، هذا يعني أّن العديد من البلدان التي 
تعان���ي حالّياً من انخفاض النمو ق���د ترغب في تطوير 
هذا الجزء م���ن التمويل، لهذا الس���بب؛ من الضروري 
تطوير التش���ريعات والتنظيمات المناسبة، باإلضافة إلى 
البنية التحتية الداعمة، بما في ذلك مجموعة المهارات 

الضرورية.
أما فيما يخّص البنوك التعاونية اإلفريقية؛ فيصعب 
التعرف على َدوره���ا التنموي االقتصادي من خالل هذه 
الورق���ة، ولكن يمكن إجمالها في حقيقة أّن فكرة النظام 
التعاوني– ومن ثّم البنوك التعاونية– تّم القضاء عليها أو 
وأدها إّبان فترة االس���تعمار، ومن ثّم لم تُتح لها الفرصة 

حتى تمارس َدورها المنشود. 
الخاتمة:

النظ���ام التعاوني بش���كله البدائي موج���وٌد بوجود 
اإلنسان، فهو ضرورةٌ اجتماعّية ومطلٌب إنساني، ثّم تطّور 
مع الزمن بتطور الحياة البش���رية ليتخ���ذ نمطاً حركّياً 
وش���كاًل تنظيمّياً ليكون أكثر فاعلية، ومن ثّم انتشر حول 

العالم.
ب���دأت التعاونيات تنضج أكثر ف���ي الدول األوروبية 
واألمريكي���ة، حيث اتخذت أش���كاالً تنظيمي���ة متعددة، 
ففي ألمانيا وإيطاليا ُس���جلت نماذج لتعاونيات أُنش���ئت 
منذ القرن التاسع عش���ر، وما زالت مستمرة في تحقيق 
األهداف التعاونية بغّض النظر عن أشكالها القانونية، ثم 

أخذت الفكرة في االنتشار حول العالم. 
إفريقيا جنوب الصحراء، كبقية المجتمعات العالمية، 
نش���أ فيها النظام التعاوني بشكله البدائي، ثم بدأ يأخذ 
حيِّزاً كبيراً في إدارة الش���ؤون الخاّصة والعاّمة، ويتطور 
مع تطّور المجتمعات والشعوب. وقد شهدت فترة ما قبل 
االستعمار أداًء متميزاً لهذا النظام، ولكنه في أثناء وجود 
المستعمر تّم تقويضه وتغيير مساره لخدمة المستعِمر في 
الدرجة األولى بدالً من أن يخدم الشعوب والمجتمعات. 
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وبعد انتهاء فترة االستعمار استغلته حكوماته التي خلفها 
وطوعته كلّياً لخدمتها، ومن ثّم غيرت مساره كلّياً ليصبح 
تحت مؤّسس���ات الدولة وأداتها القامعة. وكان لسياسة 
الدولة المس���تعِمرة أثٌر جليٌّ ف���ي وجود النظام التعاوني 
ونهج���ه، فقد تغّيب في المس���تعمرات الفرنس���ية حتى 
اللحظة، بينما حافظت المستعمرات اإلنجليزية وغيرها 
عليه ولو نس���بّياً، ثم بدأ من جديٍد في هذا العصر يعود 

إلى مساره التعاوني األصلي.  
بع���د محاوالت عودة النظ���ام التعاوني إلى مفهومه 
األصلي تش���ّكلت تعاونياٌت مختلفة ف���ي منطقة إفريقيا 
جنوب الصحراء، بل وأُنش���ئت بنوك تعاونية في العديد 
م���ن دول المنطقة تتفاوت في الحجم واألداء. وحس���ب 
البيان���ات المتاحة تُعّد دولة جن���وب إفريقيا من أفضل 
ال���دول اإلفريقية في هذا المجال، إْذ تطورت التعاونيات 
بشكٍل مالحظ، ومن ثّم ُسجلت ثالثة بنوك تعاونية تحت 
إش���راف البنك المركزي، ثم تليها بعض الدول في غرب 
إفريقيا- غير المس���تعمرات الفرنسية- كنيجيريا وغانا، 
حيث البنوك التعاونية تتمتع بهامٍش من االس���تقالل عن 
الحكومات، أما ش���رق إفريقيا فهي متميزةٌ في األداء من 
حيث التعاونيات، أما من حيث البنوك التعاونية فلم تقدم 

نموذجاً متميزاً. 
من خالل هذه المعطيات يمكننا اإلجابة عن السؤال 
المطروح في مس���تهل الدراسة، أال وهو: هل المؤّسسات 
التعاوني���ة، ومنها البنوك، تُع���ّد خياراً تنموّياً مناس���باً 

إلفريقيا؟
واإلجابة: نعم؛ تُعّد التعاونيات بجميع أشكالها خياراً 
مناس���باً للمجتمعات اإلفريقية، حيث م���ا زالت معظم 
الش���عوب في تلك المنطقة تعيش على اإلنتاج الزراعي 
ال���ذي ما زال في مرحلة الكف���اف، باإلضافة إلى نجاح 
النظام التعاوني المشاهد في مرحلة ما قبل االستعمار، 
والجه���ود المضنية التي بدأت بعض ال���دول في تبّنيها 
لتطوير القط���اع التعاوني في جنوب إفريقيا وش���رقها؛ 

كنماذج يمكن أن يُحتذى بها. 

التو�سيات:
وفي نهاية المطاف؛ يمكن س���رد بعض االقتراحات 

بناًء على خالصة هذه الورقة، وتتمثل في اآلتي:
- إجراء المزيد من الدراسات واألبحاث التجريبية 
حول ه���ذا الموضوع، ويفّضل أن تك���ون أكثر تخّصصاً 

ودقة؛ حتى تستطيع تقديم نتائج ذات جدوى.
- ينبغ���ي أن تش���مل مجاالت البحث المس���تقبلية 
القياس األفضل لتطوير البنك التعاوني، وترس���يخ تأثير 
البنوك التعاوني���ة في مواجهة عدم المس���اواة وضعف 

التنمية االجتماعية.
- قب���ل التفكير في توفير البن���وك التعاونية يفّضل 
إنشاء تعاونيات متخّصصة في مجاالت مختلفة، وربطها 
بمجتمعاٍت كثيرة لتس���اهم في حّل مش���كالتها، ومن ثّم 

تكون حاضنًة للبنوك التعاونية. 
- الدول المستعَمرة فرنسّياً تحتاج إلى جهوٍد مكثفة 
لس���ّن قوانين تنظم العمل التعاوني في جميع مستوياته، 
ومن ثّم تأسيس مؤّسسات تعاونية في مختلف المجاالت 

واألنشطة. 
- من األفضل اإلكثار م���ن التعاونيات في المناطق 
الريفية لتوفير المعدات الزراعية واألسمدة، كما يجب أن 
تهتّم التعاونيات بتدريب المزارعين وتعليمهم األس���اليب 
الحديث���ة في تنمي���ة الزراعة، ونقل تل���ك المناطق من 

مستواها البدائي إلى المراحل المتقّدمة. 
- ف���ي العواصم والمدن الكبرى؛ يحس���ن االهتمام 
ببرامج الشباب، وإنش���اء صناديق تعاونية لتوفير السلع 

والخدمات لمتوسطي الدخل والّطبقة الدنيا ■
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قضية اللغة في األدب اإلفريقي
د. اآدم ي��صف م��صى

�ص في الدرا�صات الإفريقية– اأ�صتاذ م�صاعد–  روائي ت�صادي وباحث متخ�صّ
مركز البح�ث والدرا�صات الإفريقية بجامعة اإفريقيا العالمية - ال�ص�دان 

إذ تكاد تكون وعاًء جامعاً لكّل اللغات، وهي بيئٌة 
خصبٌة لدراسة حالة اللغات وتطورها)))، إضافًة 
إلى اللغ���ات الوافدة التي دخل���ت إفريقيا عبر 
المستعمر خالل القرون الثالثة الماضية، وهذا 
ما سنجتهد لنُسلّط عليه الضوء؛ من خالل آراء 

الُكّتاب واألدباء األفارقة وأهل االختصاص.

)))  اآدم يو�سف مو�سى، اللغات في اإفريقيا )درا�سة ا�ستراتيجية 
م��ق��ارن��ة ع��ن واق���ع ال��ل��غ��ة ال��ع��رب��ي��ة وال��ل��غ��ات ف��ي اإف��ري��ق��ي��ا، 
والدرا�سات  البحوث  مركز  من�سورات  5)0)م-6)0)م)، 
)اليوبيل  5)0)م  لعام  العالمية  اإفريقيا  جامعة  الإفريقية- 

الذهبي للجامعة)، ال�سودان/ الخرطوم- 6)0)م، �ص3.

م�ا �ُصّبهت اللغ�ة بالكائن الحّي؛ كثيرًا 

مراح�ل،  عب�ر  تنم��  لك�نه�ا 

وتزده�ر، ثّم تنقر�ص )اأي تم��ت( اإذا اأُهملت ولم 

ُت�صتخدم ال�صتخدام ال�صحيح، واإن ا�صُتخدمت 

نم�ت  انت�صاره�ا  اأج�ل  م�ن  الجه��د  وُبذل�ت 

وتط��رت.. وهن�اك كثيٌر م�ن اللغ�ات اندثرت 

وانق�صمت اإلى لغاٍت؛ مثل الالتينية.
ونظراً للموقع الجغرافي الذي تتمتع به قارة 
إفريقيا، وكذلك التنوع اإلثنّي في الس���كان، فإّن 
إفريقيا تُعّد من أكثر قارات العالم زخراً باللغات، 
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اللغة في االأدب االإفريقي:
إّن مس���ألة »الكتابة باللغات الوافدة أو المحلية؟« 
كانت م���ن التحديات التي واجهت الُكّتاب في إفريقيا 
بصفٍة عاّمة، وكانت لهم مواقف تجاه ذلك؛ سنوردها 

في السطور القادمة.
لقد ظلّت مسألة اللغة في األدب اإلفريقّي بصفٍة 
عاّمة، شعراً كان أو نثراً، حتى اآلن، تشغل األدباء في 
إفريقي���ا، وجعلت الكاتَب اإلفريقيَّ ينظر إلى القضية 
بقلق، فبعُض الُكّتاب يرى أّن استعمال لغٍة أخرى غير 
اللغة األّم مسألٌة طبيعية، لكونها قضيًة إنسانية، فقد 
تكون هناك فئٌة تتكلم لغًة معّينة وهذه اللغة لقومياٍت 
أخرى، وفئٌة تركت لغتها وذهبت إلى لغٍة أخرى، فاللغة 
تزدهر وتتق���ّدم بجهٍد جماعي، وهي نفس���ها تنتقل 
م���ن مرحلٍة إلى أخرى، ففي عالَ���م اللغويات نجد أّن 
اللغة أش���به بالكائن الحي، تتفرع من أصٍل واحٍد إلى 
عّدة لغات، وهذا ما يدعو بع���َض الكّتاب للقول بأنه 
ال غضاضة في اس���تخدام اللغات األوروبية بدالً عن 
اللغات المحلية في إفريقيا، ف���ي المقابل يرى كّتاٌب 
آخرون في إفريقيا أّن اس���تعمال لغٍة أخرى غير اللغة 
األّم مس���ألٌة تحت���اج إلى توقف، ووصف���وا ذلك بأنه 

»استالب للهوية«.
لق���د ُكتب األدب ف���ي إفريقيا بلغ���اٍت متعددة، 
أجنبية ومحلية، أجنبية مثل: )اإلنجليزية، الفرنسية، 
اإلس���بانية... إل���خ(، ومحلي���ة مثل: )الس���واحلية، 
والصومالية،  واليورب���ا،  والكيكوي���و،  والهوس���اتية، 

واألمهرية، والكانمباوية أو الكانوري(.
إّن كّل تل���ك اللغ���ات، وما تحتضن���ه من ثقافاٍت 
وأس���اطيَر ورموٍز ورواياٍت وأش���عاٍر وحكاياٍت شعبيٍة 
وأمث���اٍل وحكم، تؤّل���ف مجتمعًة نس���يَج هذا األدب 

اإلفريقّي ووحدته الكلية الكبرى.
ويطرح هذا األدُب اإلفريقيُّ قضايا عّدة، منها: أّن 
معظم األدباء األفارقة- الذين ينتمون إلى مجموعاٍت 
لغوي���ٍة ودوٍل مختلفة- ال يكتبون بهذه اللغات، بالرغم 
م���ن أّن لبعضها أبجديًة من نوٍع معين، ويكتبون باللغة 

األجنبي���ة، وتحديداً لغة المس���تعمر الذي كان يحتل 
البالد، ومن ثّم نرى هؤالء يتبنون هذه اللغات األوروبية 
خّطاً فكرّياً في الكتابة، وفي مختلف األنشطة الثقافية 

خارج اإلبداع. 
وهذا ما يطرح بَدوره قضيًة مهّمًة؛ تتعلق بكيفية 
تواصل هؤالء الُكّتاب م���ع جمهورهم المعني بفحوى 
الرس���الة الفنية، وهو جمهوٌر في معظمه- كما نعلم- 

مخترٌق باألّمية والجهل والتخلّف والفقر المدقع؟
وإذا ألقينا نظرًة على خريط���ة الُكّتاب األفارقة 
باللغ���ات األجنبية ألفيناها في تزايٍد مس���تمر، وهذا 
ما يجع���ل خطاباتهم الفني���ة التوجيهية اإلصالحية 
مقتصرًة على إدراك الّنخبة القليلة؛ وهذا بَدْوره يمّثل 
تناقضاً منهجّياً س���اخراً؛ من حيث كونه أدباً حداثّياً 
يتب���ع مناهج طبقية كالس���يكية إقطاعي���ة، يُحجب 

فضاؤها عن المعنّيين الفعلّيين بها!
إّن األدب اإلفريق���ّي يط���رح إش���كاالت ع���ّدة، 
منها ثنائية الش���فوية والكتابي���ة، وثنائية لغة الكتابة 
واالستجابة لش���روط التواصل، لكن قبل التطرق إلى 
هذه الثنائية األخيرة نشير إلى أّن قضية »الشفاهية«، 
بخصائصها وفطرتها وأسلوبها، تسري في هذا األدب 
حت���ى منه ذلك المكتوب بلغاٍت أوروبية؛ إذ اللغة فكر، 

والفكر ال يعّبر إال عّما هو مؤّسٌس عليه.
يُضاف إلى ذلك تنّوع اللغات واللهجات اإلفريقية 
وكثرته���ا، ولهذا يش���ير د. ولد الطلب���ه إلى صعوبة 
دراسة األدب اإلفريقّي دراسًة موضوعية، ربما بسبب 
تعقيدات اللغة فيه، فهو يق���ول: »يكفي أن نعرف أنه 
قد أُحصيت أكثر من 600 لغٍة يتحدثها سكان القارة«، 
فض���اًل ع���ن آالف اللهجات الت���ي ال يتكلمها أحياناً 
إال مجموعاٌت قليلٌة تُحس���ب بالمئات، ولنُشر- على 
س���بيل المثال- إلى 350 لغًة في زائير، بينها 4 لغات 
فقط يتح���دث بها عدٌد كبيٌر من س���كان البلد، هي: 
الس���واحلية- لينغاال- الكيكونغو- تشيليبا. وفي غانا 
تّم إحصاء ما بين 47 و 62 لغًة وأكثر من 800 لهجة، 
وهناك 150 لغًة صغيرة ف���ي نيجيريا، و 72 لغًة في 
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ساحل العاج، و 62 لغًة في الكاميرون))).
ولقد ُطرحت أسئلٌة محوريٌة بهذا الصدد من ِقَبل 
الُكّت���اب األفارقة، من أهّمها: لمن نكتب؟ وكيف يمكن 

إيصال أصواتنا وقضايانا الفكرية؟
وس���نجتهد- فيما يأتي- في مناقشة أبعاد هذه 
األس���ئلة التي ُطرحت، باللغات الواف���دة والمحلية، 

ألهميتها، وأهمية قضية لغة األدب في إفريقيا. 
تعّدد لغة االأدب في اإفريقيا واإ�سكالية 

وحدة الكتابة:
مواقف الُكّتاب الأفارقة:

يواجهنا هنا سؤاالن: لماذا يكتب األفارقة بلغاٍت 
غي���ر إفريقية؟ وهل الكتابة بلغ���اٍت غير إفريقية لها 

تأثيٌر في األدب اإلفريقي؟
إّن قضية اللغة ف���ي األدب اإلفريقي كانت محّل 
نق���اٍش كبي���رٍ؛ بين نق���اٍد وُكّتاٍب رأوا أهمي���ة اللغة، 
وآخرين ذهبوا خالف ذلك، وبالرغم من كّل النظريات 
والدراس���ات التي تضّمنت هذا المنحى؛ فإّن الكتابة 
باللغات الوافدة، مثل اإلنجليزية والفرنس���ية، لم تكن 
سهلًة ومتيسرة، فالكاتُب اإلفريقيُّ قبل إصدار روايته 
ونّصه القصصي البد أن يعبر طريقاً شاّقاً، فقد كان 
النّص يمّر عبر شاش���ات دقيق���ة، وهذا ما جعل لغة 
الكات���ب لغًة قويًة وأداته متمي���زة، كما أنه كان يكتب 
للقارئ اإلفريقّي واألوروبّي على حدٍّ سواء، مما جعله 

يقّدم إبداعه بطرٍق مغايرة.
يقول الدكتور علي ش���لش: »إّن اإلفريقّيين الذين 
كتبوا بلغاٍت أوروبية لم يخت���اروا ذلك على اإلطالق، 
وإنما ُفرض عليهم األمر فرضاً، أّما سبُب عدم وجود 
لغٍة إفريقيٍة مكتوبٍة في متناول أيديهم؛ قد يكون بسبب 

التعلّم الذي لم يكن متاحاً بغير اللغات األوروبية«))).

www.alnoor.se/article.asp?id=139296#sthash.  (((
GC4Y2ct5.dpuf

)))  على �سل�ص، الأدب الإفريقي، �سل�سلة ثقافية �سهرية ت�سدرها 
المجل�ص الوطني للثقافة والفنون، الكويت، رم�سان 3)4)ه/ 

وس���نعرض فئتَيْن من الُكّتاب ف���ي إفريقيا، فئة 
ترف���ض الكتابة باللغ���ات الوافدة بوصفها اس���تالباً 
للهوية، وفئة  أخ���رى ال ترى فيها حرجاً )تؤيد( كونه 

أداًة ومسألًة إنسانية.
الفئة الأولى:

يقول الروائي النيجيري الش���هير غينوا أتشيبي 
Chinua Achebe، في خط���اٍب عنوانه: )الكاتب 
اإلفريقي واللغة اإلنجليزي���ة( في العام 1964م: »هل 
من الصواب أن يهجر امرٌؤ لس���ان أّمه من أجل لسان 
ش���خٍص آخر؟! إّن األمر ليب���دو خيانًة مرعبة، ويثير 
اإلحس���اس بالذنب، لكني ال أملك خي���اراً آخر، لقد 
ُوهبت اللغة، وأنا مصّمٌم على اس���تعمالها«)))، ويقول 
أيض���اً: »إّن اللغة اإلنجليزية س���تقدر على حمل ِثَقل 
تجربت���ي اإلفريقية، ولكنها البد أن تك���ون إنجليزيًة 
جدي���دة؛ بحيث تظّل عل���ى صلٍة مس���تمرٍة بموطن 
أس���الفها، وتتغير بحيث تناس���ب البيئ���ة اإلفريقية 

الجديدة«))).
ويقول غينوا أتش���يبي Chinua Achebe في 
: إّن الس���بب الوحيد ال���ذي جعل في  موق���ٍف نهائيٍّ
مقدورنا الحديث عن الوح���دة اإلفريقية، بعضنا مع 
بعضنا اآلخر، ه���و أننا حين نلتقي معاً يكون بحوزتنا 

عدٌد من اللغات المشتركة يمكننا الحديث بها.
ويتوّصل غينوا أتشيبي  Chinua Achebe إلى 
أّن كّل هذا النقاش يكش���ف لن���ا أّن األدب اإلفريقّي 
ليس وحدًة واح���دة، وإنما هو مجموعٌة من الوحدات 
المترابطة، فهو ف���ي الحقيقة المجموع الكلّي لجميع 

اآلداب الوطنية واإلثنية في إفريقيا))).

مار�ص 993)م، �ص)7).

)3)  نغوجي واثيونغو، ت�سفية ا�ستعمار العقل )درا�سة)، ترجمة 
لبنان،  بيروت،  العربية،  الأبحاث  موؤ�س�سة  يو�سف،  �سعدي 

الطبعة الأولى 987)م، �ص7).

)4)  علي �سل�ص، مرجع �سابق، �ص9).

)5)  ال�سابق، �ص0)).    
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إّن قضي���ة اللغة في األدب اإلفريقّي عموماً كانت 
إشكاليًة وموضع تس���اؤالت لقضايا أخرى، مثل: هل 
األدب اإلفريق���ّي المكت���وب باإلنجليزية هو جزءٌ من 
األدب اإلنجلي���زي الحدي���ث؟ أو أنه يُع���ّد من األدب 
األفروإنجلي���زي؟ أو أنه أدٌب إفريقي؟ وماذا عن الذي 
ُكتب باللغة الفرنسية؟ وماذا عن اإلفريقي الذي كّرس 

جهوده وكتب باللغات اإلفريقية؟ 
كلُّ هذه األس���ئلة المطروح���ة ظلّت محور نقاٍش 
وحواٍر لدى النقاد، وقد قال األديب الس���نغالي دفيد 
ديوب: »المبدع اإلفريقي محروٌم من اس���تعمال لغته، 
مقطوٌع عن ش���عبه، وأّن أعماله قد أصبحت تصويراً 
لسياسة االحتواء من خالل المخيلة واألسلوب، وسوف 
تنال بدون ش���ك التصفيق الحار م���ن مجموعة نقاٍد 
معّينين، وأّن هذا جعل بعض���اً منهم مثقفين طائعين 
مطبوعين حس���ب األزي���اء األوروبية الفرنس���ية«)))، 
وأضاف أيضاً: »إّن اس���تعمال اإلنجليزية والفرنسية 

هي مسألٌة ضرورية، تاريخية مؤقتة.. ال أكثر«.
أما غين���وا أتش���يبي Chinua Achebe؛ فهو 
يرى أّن مسألة اللغة يجب أن تكون مسألًة عادية، وإن 
كانت تثير فيه اإلحساس بالذنب، فهو يقول: »ينتابني 
الش���عور أّن اللغة اإلنجليزية ستكون قادرًة على حمل 
وطأة تجربتي اإلفريقية، لكن ينبغي أن تكون إنجليزيًة 
جديدًة متسقًة اتساقاً تاّماً مع وطن أسالفنا لتناسب 

المحيط اإلفريقي الجديد«))).
وقد ُس���ئل الروائي حميدو كاني: يكتب األفارقة 
بلغٍة أجنبية، وينش���رون ويق���رؤون في بلٍد أجنبيٍّ في 
الغالب )فرنس���ا(، هل يمكن اعتبارهم حقيقًة أفارقة، 

أو- ببساطة- كّتاباً فرنسّيين من أصٍل إفريقي؟
فأج���اب: إنهم أفارقٌة يعيش���ون ف���ي إفريقيا، 
أحاسيس���هم إفريقية، وما يميزهم يكمن في التجارب 

)))  ال�سابق، �ص49. 

)))  نغوجي واثيونغو، ت�سفية ا�ستعمار العقل )درا�سة(، مرجع 
�سابق، �ص30.

واإلحساس في األس���لوب، لدى الكاتب اإلنجليزي أو 
الفرنس���ي تراٌث من آالف السنوات من الكتابة وراءه، 

ونحن على الوجه المقابل ورثنا تراثاً شفهّياً.
ال أح���د ينكر انتش���ار اللغ���ات األوروبية، مثل: 
)الفرنس���ية واإلنجليزية(، وهذا ساعد الُكّتاب الذين 
كتبوا بها على إظهار قضاياهم، وطرح مش���روعاتهم 
الفكرية، والثقافية ألس���باٍب تتعل���ق بقوة هذه اللغات 

وانتشارها.
الفئة الثانية: 

وهن���ا نجد كاتباً كبيراً ف���ي إفريقيا مثل نغوجي 
واثيونغو )Ngugi wa Thiong›o(، وهو أحد أهّم 
ُكّتاب الرواية والمس���رحية في ش���رق إفريقيا بدولة 
كيني���ا، قد وّدع الكتابة باللغة اإلنجليزية التي كتب بها 
واش���تهر، في روايته )تويجات ال���دم(، وقام بوداعها 

وداعاً أخيراً في كتابه )تصفية استعمار العقل(. 
ونجد أّن الرواية في إفريقيا ُكتبت بلغاٍت مختلفة، 
ولقد كانت الكتابة باللغتَيْن اإلنجليزية والفرنسية هي 
التي هيمنت عل���ى هذا الميدان، إضاف���ًة إلى اللغة 
العربية في ش���مال القارة، وفي بع���ض دول إفريقيا 
جنوب الصحراء، مثل: دولة تشاد، ونيجيريا، وإريتريا.
يرى هذا الروائي الكيني الشهير نغوجي واثيونغو: 
أّن استعمال لغاٍت أخرى غير إفريقية كان بسبب أزمة 

يطرح األدُب اإلفريقيُّ قضايا 
عّدة، منها: أّن معظم األدباء 
األفارقة- الذين ينتمون إلى 
مجموعاٍت لغويٍة مختلفة- 
ال يكتبون بهذه اللغات، 
ويكتبون باللغة األجنبية، 
وتحديدًا لغة المستعمر
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الهوية، وأّن مسألة اللغة هي تجربٌة إنسانيٌة مهّمة في 
اإلبداع، وفي دراس���ٍة له يق���ول: »أوّد التنويه فقط ب� 
]الكاتب[ جاكارا وا وانجو، الذي س���جنه البريطانيون 
عشر س���نوات بين )1952م – 1962م( بسبب كتابته 
بالكيكويو كتابه )موانديك���ي واماوماو ايثاميريويني(، 
وه���و يومي���ات، احتفظ به س���ّراً وهو ف���ي الحبس 
السياسي، وقد نشرت الكتاب دار هاينمان كينيا، ونال 
سنة 1984م جائزة )نوما(، إنه كتاٌب مليءٌ بالقوة، وّسع 
مدى لغ���ة النثر في الكيكويو...«)))، ولقد وّدع نغوجي 
اإلنجليزية، وداعاً أخيراً، وكتب روايتَيْه )شيطان على 
الصليب – ماتيغاري ما نيجرونغي( باللغة الكيكويوية، 
ومسرحيتَيه )سأتزوج حين أشاء – غّني لي يا أمي())).
ويخلص نغوجي واثيونغو إلى أّن األدب اإلفريقّي 
الذي ُكتب باللغات األوروبية كان بوجٍه خاصٍّ أدب تلك 
البرجوازية الوطنية، وقد ُكتب بواسطة مبدعيها، وقد 
عكست موضوعاتها واهتماماتها، كما أنه انحصر في 

تلك الطبقة؛ حتى في نطاق توزيعه ونوعّية قّرائه))).
ويُعرب نغوجي واثيونغو عن رأيه في أدب النخبة 
اإلفريقية، الت���ي أطلق عليها: »البرجوازية الصغيرة«، 
فيق���ول: إّن إنتاجها األدبّي المكتوب باللغات األجنبية 
كان منذ البداية هو أدب »البرحوازية الصغيرة« التي 
تكّونت في المدارس االستعمارية والجامعات، ولم يكن 
بمقدور ه���ذا األدب أن يكون غير ذلك بالنظر لألداة 
اللغوية األجنبية المس���تخدمة ف���ي أعمالها األدبية، 
هذا.. وقد واكب نش���أة ه���ذا األدب وتطوره اقتراب 
تلك الطبقة التدريجي من نطاق الس���لطة السياسية 

)))  نغوجي واثيونغو، ت�سفية ا�ستعمار العقل )درا�سة(، مرجع 
�سابق، �ص56.     

)))  نغوجي واثيونغو، ت�سفية ا�ستعمار العقل )درا�سة(، مرجع 
�سابق، �ص3).

)3)  اإينا�ص محمد ممدوح، الذات والآخر في الرواية الإفريقية، 
)993)م)  القاهرة  جامعة  الماج�ستير،  درج��ة  لنيل  بحث 

معهد البحوث والدرا�سات الإفريقية، �ص)0).

واالقتصادية))).
وهذا الموقف الذي تبّناه نغوجي واثيونغو، وُكّتاٌب 
غيره ف���ي إفريقيا، كان محلَّ نق���اٍش كبيٍر بينه وبين 
الروائي النيجيري الشهير غينوا أتشيبي، وهو في هذا 
الصدد يقول: »ال تدع أحداً ينخدع بواقع أننا قد نكتب 
باإلنجليزية؛ ألننا ننوي أن نفعل بها أش���ياء لم يُسمع 

بها من قبل«))).
وعل���ى خالف نغوج���ي ال يربط غينوا أتش���يبي 
مس���ألة اللغة ب���األدب، فيق���ول: »إّن كّل أدٍب يجب 
أن يس���عى لألش���ياء التي تقع في نطاقه، فيجب أن 
يتح���ّدث عن مكاٍن محّدد، وأن ينش���أ من احتياجات 
تاريخه، ويتطور مع ماضيها وحاضرها، ومن تطلعات 

شعبها«))).
وقد اس���تنتج األس���تاذ )ه� يان( في النهاية أّن 
تصنيف األدب حس���ب الجغرافي���ا أو الطبقة أو لون 
البشرة ال يعّد معياراً موضوعّياً حاسماً في التصنيف، 
فاألدب عاّمة، واإلفريق���ي خاّصة، هو كما يقول: »ال 
يمكن أن يُصّنف إال على أس���اس األسلوب والمواقف 
التي يعرضها، وبدّقٍة أكثر أقول: على أس���اس دراسة 
األعمال المفردة، وتحليل أس���اليبها، وتصنيفها بعد 
ذلك، ث���ّم مطابقتها مع تقاليد األس���اليب والمواقف 
المش���ابهة؛ وال يمك���ن أن تأمل في وض���ع األعمال 
األدبية في »أُس���رها« الصحيح���ة ما لم تفحص هذه 
الس���مات، وما لم تحلّل عماًل محّدداً فلن تستطيع أن 
تحّدد األدب الذي ينتمي إليه ذلك العمل، هذا التصور 
األس���لوبي إذا أضفنا إليه فكرة: أّن تعبير المرء بلغته 
األّم ال يمكن أن يداني���ه أّي تعبيٍر آخر بأّي لغٍة مهما 

)4)  اإينا�ص محمد ممدوح، الذات والآخر في الرواية الإفريقية، 
مرجع �سابق، �ص09).

)5)  المرجع نف�سه، �ص09).
https://prezi.com/-ktd-09ib7s5/ اأي�����س��ًا:  ان��ظ��ر 
presentation-on-achebes-the-african-writer-

/and-the-english-language

)6)  المرجع نف�سه، �ص0)).
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بلغ المعِبّر من حذٍق باللغة الثانية؛ إْن نحن أدركنا هذا 
األمر كان بإمكاننا- فيما يتعلق باألدب اإلفريقي غير 
العربي- أن نطرح قضية )الحرف التعبيري( المالئم 
لكتابة تلك اآلداب غير المتوفرة على أبجدية، شريطة 

أن تكون الكتابة باللغة األّم«))).
فالمش���كلة التي يطرحها هذا األدب اإلفريقي، 
غي���ر العربي واألمهري، المكت���وب باللغات األوروبية 
-: هل هذا األدب هو  الوافدة المذكورة- بش���كلٍ مُلحٍّ

أدٌب للتصدير فقط؟ 
يجي���ب عن ه���ذا التس���اؤل األدي���ب اإلفريقي 
)داثورني( قائاًل: »إّن الكت���اب اإلفريقّيين في القرن 
العش���رين مغتصبون بال ش���ك، فقد تعلموا في عالٍَم 
جديد، وامتصوا قيماً جديدة، وأطلقوا أسماًء جديدًة 
على الموضوعات القديمة، واكتس���بوا ارتباطاً غريباً 
بالكلمة، وم���ن المحزن أن يكون األديب اإلفريقّي في 
القرن العش���رين مقاوالً ثقافّياً؛ ألنه يكتب وال يتكلم، 
ويتكلم لغًة ال يس���معها أحد، وال يس���معه أحد، ألنه 
نّصب نفس���ه ولم يُنّصبه أحد! إن���ه إذاً يصنع ثقافته 

للتصدير«))).
وهناك ُكّتاٌب وقفوا بين الفئَتْين:

ُسئل- في إحدى المرات- األديب الطيب صالح- 
وهو روائي عالمي يكتب باللغة العربية-: هل تعتقد أّن 
األدب العربّي حّقق إنجازات مهّمة تس���تحق أن تُقّدم 

عالمّياً؟
فأجاب قائاًل: »ال ش���ك في ذلك، وأنا ال يراودني 
أيُّ ريٍب في ذلك، خصوص���اً األدب اإلفريقي، األدب 
اإلفريق���ّي حّظه أحس���ن من حّظ أدبن���ا؛ ألّن أغلب 
الُكّت���اب والروائّيي���ن األفارق���ة يكتبون إّم���ا باللغة 
اإلنجليزية أو الفرنس���ية، فهؤالء يقرؤون بلغة أوروبا، 

http://www.alnoor.se/article.asp?id=139296  (((

 Chinua Achebe , English ذل��ك:   في  راجع  للمزيد    (((
 and the African Writer ,Indiana University
 Press& Center for African and African American

.Research at Harvard University ,p4

عندك: غينوا أتشيبي، وول سونيكا. غينوا أتشيبي هو 
نجيب محفوظ ف���ي األدب اإلفريقي، وهناك الكاتب 
منغوبتي، وصنبي���ن عثمان.. هؤالء قّدموا لألوروبّيين 

تجربًة إنسانيًة لم يروها«))).
واألدي���ب اإلفريق���ي )داثورن���ي(- الذي وصف 
الُكّت���اب األفارقة الذين يكتبون باللغات الوافدة بأنهم 
)مغتصبون(- يقول: »البد أيضاً أن نكون موضوعّيين 
نوع���اً ما، فه���ذه اللغ���ات اإلفريقي���ة ذات الطبيعة 
الش���فوية، والتقالي���د الكتابية البس���يطة، والبدائية 
أحيان���اً، ال توفر- ف���ي نظر هؤالء الُكّت���اب- إطاراً 
موضوعّي���اً مالئماً الحتضان تلك األفكار والتصورات 
ذات الطبيعة الحداثية، وبالتالي يكون اللجوء إلى اللغة 
األجنبية هو ألجل توصيل أصوات تلك األمم ومعاناتها 
وقضاياها المصيرية، حتى تُس���مع ويُحّس بها دولّياً، 
ويشعر اآلخرون بمدى االنهيار والترّدي اللذين تركهما 

المستعمر فيها وعلى شّتى األصعدة«))).
وقد تساءل عدٌد من الُكّتاب األفارقة- منهم غينوا 
أتش���يبي-: من أين يجد الوقت ليتعلّم عشرات اللغات 
النيجيرية؛ علماً بأّن كّل لغٍة من بينها قد يُنتج أدباً مكتوباً؟ 
ثم يقارن الوضع في إفريقيا بأمريكا الالتينية، وتحديداً 

)3)  جهاد فا�سل، اأ�سئلة الرواية )حوارات مع الروائيين العرب(، 
الدار العربية للكتاب، الطبعة الأولى 990)م، �ص5).

)4)  علي �سل�ص، مرجع �سابق، �ص9).

رحت أسئلة محورية 
ُ
ط

ّتاب 
ُ
بهذا الصدد من ِقَبل الك

األفارقة، منها: لمن نكتب؟ 
وكيف يمكن إيصال أصواتنا 

وقضايانا الفكرية؟
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البرازيل، ويقارن بين وضعية ُكّتابها واس���تخدامهم للغة 
البرتغالي���ة؛ وبين وضع ال���دول اإلفريقية األنجلوفونية 
والفرنكوفوني���ة، ويخلص إل���ى أّن الوضع في إفريقيا- 
فيما يتعل���ق بقضية اللغة- لهو أفضل حاالً بكثير، ففي 
إفريقيا تُستخدم لغٌة عالميٌة مما يتيح فرصاً أكبر أمام 
آدابها، واتساعاً في نطاق القّراء، وهذا يمكن مالحظته 
من خالل ظهور جيٍل جديٍد م���ن الُكّتاب األفارقة، من 
أمثال: الروائ���ي الكنغولي آالن موبانك���و، والنيجيرية 
شيماماندا نغوزي أديش���ي، والسودانية ليلى أبو العال، 

والزيمبابوية ايفون فيرا... إلخ.
اللغة بين العالمية والمحلية:

نشير هنا إلى أّن قضية اللغة هي قضيٌة عالمية، 
يقول فيها الروائي والمفكر البلغاري إيليا ترويانوف: 
»ما أراه جديراً باالهتمام هو خوف المجتمعات حول 
العالم أن تحّل اإلنجليزية محّل اللغات، وهي مش���كلٌة 
كبي���رة، وكارثٌة أن يتحدث البش���ُر باإلنجليزية فقط. 
والمش���كلة الثانية أنها ليس���ت اإلنجليزية الجميلة، 
بل ترى أن كّل ش���خٍص يتحدث بكلمات محّددة جّداً، 
لذا س���تختفي اللغات المحلية الثرية بمفرداتها لتحّل 
محلها ه���ذه اإلنجليزية الفقيرة، ول���ذا أرى أنه من 
الض���روري أن تقوم المدارس بتعلي���م أكثر من لغتَيْن 
للنشء الصغ���ار، بل إّن علماء النف���س يرون أن تعلّم 

الطفل لعدة لغاٍت سيجعله أكثر ذكاًء«))).
إّن ما أنتجه الُكّتاب في إفريقيا، س���واء باللغات 
الواف���دة أو اإلفريقية، ال يس���تطيع أحٌد إنكاره، وقد 
أض���اء مضمونُه بالتأكيد جوان���َب مهّمًة من القضايا 
اإلفريقي���ة، قضاي���ا الت���راث، والتاري���خ، والثقافة، 
والسياسة، وعّرفوا العالَم خارج القارة بمعاناة شعوبهم 

وأزماتهم، وخلقوا حلقة تواصل بينهم وبين اآلخرين.
وله���ذا يرى غينوا أتش���يبي أّن ق���راره بالكتابة 

ثقافي متخ�س�ص–  اأوراق– ملحق  ترويانوف، مجلة  اإيليا    (((
ي�سدر مع مجلة الخرطوم الجديدة– فبراير 009)م- العدد 

))4)، �ص7.

باإلنجليزي���ة في مقابل لغته األّم )اإليبو: Igbo( أدى 
إل���ى انتقاد البعض له، لكنه يقول: إّن اختياره لها كان 
على أس���اس الحاجة الملّحة إلى س���رد قّصة القهر 
 )Igbo :والمعاناة التي تتع���رض لها مجموعة )اإليبو
الِعْرقية التي ينتمي إليها، وإّن اختياره للغة اإلنجليزية 
لم يكن العتبارات عملية فقط، فاستخدامه لها طوال 
عمره أّدى إلى )وقوعه في غرامها(، وإّن اللغة ال يُنظر 

إليها كعدّو، وإنما كأداة))).
وي���رى الباح���ث الموريتاني محمد س���الم ولد 
الخليفة- الذي سبق أن أعّد بحوثاً عن أصول وتقاليد 
مجتمع »الف���الن« اإلفريقي- أّن النخ���ب اإلفريقية 
باتت محبطًة من التبعية الثقافية للمس���تعمر، وهو ما 
انعكس من خالل الدعوات المتزايدة إلحياء اللهجات 

المحلية ومّد الجسور نحو العرب.
وق���ال ولد الخليفة: إن���ه وبالرغم من أّن حضور 
اللغة العربية في إفريقي���ا ال يزال محدوداً بالمقارنة 
م���ع اللغتَيْ���ن اإلنجليزية والفرنس���ية؛ ف���إّن التوّجه 
اإلفريق���ّي الجديد يؤّش���ر على عدّوة قوي���ة للثقافة 
العربية واإلس���المية، منتقداً غي���اب العرب عن هذا 

التحّول اإلفريقي.
واتفق الباحث جوب، وولد الخليفة، في حديثيهما 
على ضرورة أن يواكب العرُب العودةَ الجديدة لألفارقة 
إل���ى اللغة العربي���ة، من خالل مش���روعات ثقافية، 
وتأس���يس مدارس ومعاهد عربية بالدول اإلفريقية، 
وفت���ح الباب أمام الطالب األفارقة الراغبين في تعلّم 

لغة الضاد))).
إّن عام���ل اللغة في إفريقيا ش���هد تقّدماً لبعض 
اللغات وتأخراً للغاٍت أخرى، وقد س���اهمت الوس���ائل 
التقنية الحديثة في دعم بعض اللغات مساهمًة فّعالة، 
وكذلك الدعم المادي، والمشروعات البحثية والتعليمية، 

يناير  الأربعاء 7 �سوال ))4)ه/3  الأو�سط،  ال�سرق  )))  جريدة 
)00)م– العدد ))807).

http://arabi21.com/story (3(
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إضافًة إلى عالَم المال واألعمال، كّل ذلك كان رصيداً 
فاعاًل للغاٍت عالميٍة مثل: اإلنجليزية، والصينية... إلخ، 
في حين أّن اللغات اإلفريقية واجهت تدهوراً لتأخرها 
عن المواكبة؛ بجانب الحروب، واألزمات السياس���ية، 

واالنقالبات، والنزوح والهجرة، وعدم االستقرار))).
م���ن خالل م���ا �ض���بق؛ يخل����س الباح���ث اإلى 

بع�س النتائج، وهي:
1- أّن اللغ���ات الوافدة، مثل: اللغ���ة اإلنجليزية 
والفرنسية، ساعدت في نقل بعض قضايا إفريقيا إلى 
العالم؛ بالرغم من أنها انتش���رت على حساب تدهور 

اللغات المحلية.
2- لم تستطع اللغات المحلية في إفريقيا منافسة 
اللغات الوافدة ألس���باٍب تتعلق بصعوبة توحيد القارة 
تحت لغٍة واحدة، وضعف إفريقيا سياسّياً واقتصادّياً، 
وتنموّي���اً، والح���روب، وعدم االس���تقرار، مما جعلها 

تتخلف وتتراجع في كثيٍر من األمور؛ بما فيها اللغة.
3- أّن الذين نادوا بض���رورة التخلّي عن اللغات 
الواف���دة هم أنفس���هم الذين عادوا وكتب���وا باللغات 
الوافدة، ألنها أصبحت منتش���رة، ومن خاللها يمكن 

أن تصل أصواتهم.
4- أّن اس���تقرار الدول الكبرى، وازدهار نهضتها 
عالمّياً وثقافّياً، واهتمامها بدعم لغاتها، أدى النتشارها 

في إفريقيا والعالم، وال سيما اللغة اإلنجليزية.
5- االهتمام الكبير بدعم اإلنجليزية والفرنس���ية 
ف���ي إفريقيا، تحديداً عبر المنظمات والمؤسس���ات 
التعليمية والوكاالت اإلعالمية، س���اعد بشكل فاعٍل 

على انتشارها في إفريقيا.
6- أّن ع���دم االهتمام بدعم اللغات اإلفريقية من 
ِقبَ���ل الدول اإلفريقية، ووجود مئات اللغات في أرجاء 
إفريقيا، دون وجود خطٍة استراتيجيٍة لاللتفاف حول 
لغٍة واحدة، فتح المجال بش���كٍل أوسع النتشار اللغات 

الوافدة، مثل: اإلنجليزية والفرنسية.

)))  اآدم يو�سف، مرجع �سابق، �ص)4.

7- أّن اللغ���ات العالمي���ة، مث���ل: اإلنجليزي���ة 
والفرنسية، ساعدت بعض النخب اإلفريقية في القارة 
في إبراز قضاياهم، وس���اعدتهم أيضاً على الوصول 
إلى العالمية والش���هرة، وإح���راز جوائز عالمية، مثل 

جائزة نوبل وغيرها. 
8- أّن اللغة مس���ألٌة إنسانية، ويمكن أن يستخدم 
اإلنس���ان اللغة التي في متناول يديه إليصال صوته؛ 

بوصفها أداًة ووسيلة. 
الخاتمة: 

بناًء عل���ى ما ورد ذك���ره؛ فإّن اللغ���ات الوافدة 
أصبحت من اللغات العاّمة والرئيس���ية في إفريقيا، 
وقد تراجعت اللغات اإلفريقية المحلية أمامها ألسباٍب 
عّدة، منها عدم اهتم���ام الحكومات اإلفريقية وعدم 
االس���تقرار، ولكي يتحقق ازدهار اللغات المحلية في 
إفريقيا فإّن هذا يتطلب منظومًة متكاملة، تعمل برؤى 
وخطٍط اس���تراتيجيٍة مترابطٍة بين الدوائر السياسية 
واالقتصادي���ة والثقافية واالجتماعي���ة. إّن اللغة أداةٌ 
ووسيلة، يمكن أن تؤّدي َدْوراً مهّماً إذا استُخدمت في 
طرح قضايا القارة بش���كٍل صحيح، وعلى المنظمات 
ف���ي إفريقيا، وبخاّصٍة االتح���اد اإلفريقي، أن تعطي 
اهتماماً كبيراً لدعم التعليم والثقافة واللغة، بميزانيات 
مخّصصة، وفق خطٍط تعّزز اللغ���ات المحلية األكثر 
اس���تخداماً في إفريقيا، وتعمل عل���ى تضمينها في 

المناهج التعليمية والمنابر الرئيسة ■

المشكلة التي يطرحها هذا 
األدب اإلفريقي غير العربي 
واألمهري، المكتوب باللغات 
األوروبية الوافدة، يطرح 

تساؤاًل ملّحًا: هل هذا األدب 
هو أدٌب للتصدير فقط؟
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أهم األحداث
 

البالد ستشهد في يوليو المقبل: أول انتخابات رئاسية 
وبرلمانية من���ذ نهاية حكم الرئيس الس���ابق روبرت 

موجابي الذي امتد لعقود.
رويترز- 2018/3/18م

■ البرلم���ان الإثيوب���ي ي�ض���ادق عل���ى تعيين »اأبي 
اأحمد« رئي�ضاً للوزراء:

صادق البرلمان اإلثيوبي على تعيين »أبي أحمد« 
رئيساً للوزراء، خلفاً ل�»ماريام ديسالين«، الذي استقال 
من رئاس���ة الحكومة، وحضر الجلسة 478 نائباً )من 

مجموع 547(، صّوتوا باإلجماع ألحمد. 
األناضول- 2018/4/2م

يف���وز  �ض���يراليون  ف���ي  المعار�ض���ة  مر�ض���ح   ■
بالنتخابات الرئا�ضية:

فاز زعي���م المعارضة في س���يراليون »جوليوس 
مادا بيو« باالنتخابات الرئاس���ية، متغلباً على مرشح 
الحزب الحاكم »س���امورا كام���ارا«، وقد حصل »بيو« 

على 51.8% من إجمالي األصوات
األناضول- 2018/4/5م

الكامي���رون يحرز اأغلبية  ■ الح���زب الحاكم في 
المقاعد في مجل�س ال�ضيوخ:

فاز التجم���ع الديمقراطي الحاكم في الكاميرون 
بأغلبي���ة مقاعد مجلس الش���يوخ؛ بحصوله على 63 
مقعداً )من 70 مقعداً( باالنتخابات التي جرت في 25 

مارس، فيما حصلت المعارضة على 7 مقاعد.
بانا برس- 2018/4/8م
لولي���ة  التر�ض���ح  يعت���زم  بخ���اري  نيجيري���ا..   ■

رئا�ضية ثانية :
أعلن متح���دث باس���م الرئاس���ة النيجيرية أّن 
الرئيس محمد بخ���اري يعتزم الترش���ح لواليٍة ثانية 
في االنتخاب���ات المقررة في فبراير القادم، وقال: إّن 

ف���ي مظاه���رة  اأ�ض���خا�س   3 واإ�ض���ابة  م�ض���رع   ■
بالكونغو الديمقراطية:

لقي شخٌص مصرعه وأُصيب آخران بالعاصمة كينشاسا؛ 
أثن���اء تفريق األمن مظاهرة معارضة للرئيس جوزيف كابيال، 
وطوقت الش���رطة الكنائس لمنع المصلين من التظاهر بعد 

انتهاء ُقّداس، وأطلقت الرصاص على المتظاهرين. 
فرانس 24-2018/2/26م
■ بدء محاكمة قادة النقالب في بوركينا فا�ضو:
بدأت محاكمة قادة االنقالب الفاشل في سبتمبر 
2015م، في العاصمة واغادوغو، مع مثول 84 متهماً، 
من بينهم الجنراالن جيلبر ديانديرى وجبريل باسولي؛ 

وهما المخططان المفترضان لالنقالب.
فرنس24– 2018/2/27م
■ نيجيري���ا: تحري���ر اأكثر م���ن 1100 رهينة من 

قب�ضة بوكو حرام:
أعلن الجيش النيجيري تحري���ر أكثر من 1100 
شخص، بينهم نساء وأطفال، احتجزتهم جماعة »بوكو 
ح���رام« بمناطق متفّرقة من القس���م التابع للبالد من 

بحيرة تشاد، قرب الحدود مع الكاميرون.
األناضول- 2018/2/28م 
فا�ض���و،  ببوركين���ا  هجوَمي���ن  ف���ي  قتي���اًل   16  ■

والقاعدة تعلن م�ضوؤوليتها:
ُقتل 16 ش���خصاً، بينهم 8 مس���لحين، وأصيب 
80 آخري���ن، في هجوَمين ف���ي العاصمة واجادوجو، 
استهدَفا مقّراً للجيش والسفارة الفرنسية، وقد تبّنت 

الهجوم جماعٌة تابعة للقاعدة في مالي. 
رويترز- 2018/3/4م
اإج���راء انتخابات رئا�ض���ية  ■ رئي����س زيمباب���وي: 

وبرلمانية في يوليو:
قال امرس���ون منانجاجوا رئي���س زيمبابوي: إًن 
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■ حركة ال�ض���باب ال�ضومالية تقتل 9 جنود 
كينيين:

قال الرئيس الكيني أوهورو كينياتا: إّن حركة 
الشباب الصومالية قتلت تسعة جنود كينّيين في 
الصومال. وقتل الجنود في انفجار قنبلة بدائية 
الصنع ف���ي مدينة دوبلي بالق���رب من الحدود 

الكينية.
رويترز- 2018/5/7م

ال�ض���ومال ويقتل  اأر�س  ي�ض���رب  ■ اإع�ض���ار 
ع�ضرات الأ�ضخا�س:

قال مس���ؤولون ف���ي أرض الصوم���ال: إّن 
أكثر من 50 ش���خصاً لقوا حتفهم جراء السيول 
الناجمة عن إعص���ار مداري ضرب البالد، كما 

تضّرر أكثر من 669 ألف شخص.
رويترز- 2018/5/23م

بح���ق  �ض���نة   15-10 بال�ض���جن  الحك���م   ■
ف���ي  الأنجلوفوني���ة  المناط���ق  م���ن  نا�ض���طين 

الكاميرون:
أصدرت محكمة ياوندي العس���كرية أحكاماً 
تتراوح من )10–15( س���نة بحق 7 من قيادات 
حراك المنطق���ة الناطق���ة باإلنجليزية، بينهم 

الصحافيان أواه طوماس و مانشو بيبيكسي.
بانا برس- 2018/5/27م

غيني���ا  ف���ي  جدي���دة  حكوم���ة  تعيي���ن   ■
كوناكري ت�ضم 33 وزيراً:

أعلنت الرئاس���ة الغينية عن تشكيل حكومة 
جديدة؛ برئاس���ة الوزي���ر األول المعّين مؤخراً 
إبراهيما كاس���وري فوفانا، ضّم���ت 33 وزيراً، 
وتس���تعد غينيا إلجراء انتخابات تش���ريعية في 

شهر سبتمبر المقبل.
بانا برس- 2018/5/28م

بخاري أعلن عزمه الترش���ح خ���الل اجتماٍع مع 
حزب المؤتمر التقّدمي. 

األناضول- 2018/4/9م
رئي�ض���اً  ينتخ���ب  ال�ض���ومالي  البرلم���ان   ■

جديداً له:
انتخب البرلمان الصومالي »محمد مرس���ل 
ش���يخ« رئيس���اً جديداً ل���ه، وق���د تنافس على 
المنصب 10 مرش���حين، خلفاً ل�»محمد عثمان 

جواري« الذي استقال من مهاّم منصبه. 
األناضول- 2018/4/30م

الجابون تاأمر  الد�ض���تورية في  ■ المحكمة 
با�ضتقالة رئي�س الوزراء وحّل البرلمان:

قضت المحكمة الدس���تورية ف���ي الجابون 
باستقالة رئيس الوزراء »إيمانويل إسوزي« وحّل 
المجلس األدنى م���ن البرلمان؛ ألّن الحكومة لم 
تُجر االنتخاب���ات في موعدها، معتب���رًة أنهما 

أصبحا غير شرعّيين. 
رويترز- 2018/5/1م
■ اإثيوبيا تتو�ض���ل لتفاق لال�ض���تحواذ على 

ح�ضة في الميناء البحري الرئي�ضي لل�ضودان:
توصلت إثيوبيا والس���ودان التفاٍق يس���مح 
لألول���ى باالس���تحواذ عل���ى حّصٍة ف���ي ميناء 
بورس���ودان، ويأتي االتفاق من توص���ل إثيوبيا 
إلى ترتيٍب مماثل بش���أن ميناء جيبوتي، المنفذ 

الرئيسي لتجارة جيبوتي.
رويترز- 2018/5/3م
■ �ضاحل العاج تحيل اأكثر من األفي جندي 

للتقاعد من جي�س �ضهد حركات ع�ضيان:
قلّصت س���احل العاج حجم جيش���ها بإحالة 
أكثر من ألَفي جن���دي للتقاعد؛ في إطار خطة 
لخفض النفقات والس���يطرة عل���ى القوة التي 

نّفذت تحرَكين للعصيان في العام الماضي.
رويترز- 2018/5/4م
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اإفريقيا جنوب ال�ضحراء باأكثر من تريليوني دولر بحلول 2020م: نمو  ■ توقع 
توقعت مؤسسة التمويل الدولية- في تقريٍر جديد- أن يتجاوز اقتصاد إفريقيا جنوب الصحراء تريليونَي دوالر 

أمريكي خالل السنتَين المقبلتَين.
وذكرت مؤسس���ة التموي���ل الدولية )ذراع المصرف الدول���ي المكلفة باإلقراض( أن���ه بالرغم من االنكماش 
االقتصادي األخير؛ فإّن إفريقيا تمّثل س���وقاً سريع النمو، إذ سّجل اقتصاد إفريقيا جنوب الصحراء زيادًة بخمسة 

أضعاف خالل عقَدين من الزمن، منتقاًل من 300 مليار دوالر سنة 2000م؛ إلى 6ر1 تريليون دوالر سنة 2017م.
بانا برس– 2018/4/4م

الكوليرا لتح�ضين مليوني �ضخ�س في 5 دول اإفريقية: �ضّد  لقاح  حملة  اأكبر  ■ اإطالق 
أعلنت منظمة الصحة العالمية وتحالف اللقاحات عن إطالق أكبر حملة لقاح ضّد الكوليرا في التاريخ، تسعى 

إلى تحصين مليونَي شخص بلقاح الكوليرا الفموي، في خمس دول إفريقية تواجه موجًة من تفشي الوباء.
يُش���ار إلى أنه اس���تُخدمت في جميع أنحاء العالم 1.5 مليون جرعة من لقاحات الكوليرا في الفترة من عام 
1997م إلى 2012م، بيد أنه تّم خالل العام الماضي وحده استخدام حوالي 11 مليون جرعة، وخالل األشهر األربعة 

األولى من العام الجاري؛ تّم اعتماد أكثر من 15 مليون جرعة لالستخدام في جميع أنحاء العالم.
والحمالت الرئيسية الخمس هي:

- نيجيريا: 1.2 مليون جرعة لحماية حوالي 600 ألف ش���خص، الحتواء تفش���ي الكوليرا الناش���ئ في والية 
»بوتشي«، حيث تّم اإلبالغ عن أكثر من 1700 حالة هناك.

- ماالوي: مليون جرعة من لقاح الكوليرا لحماية أكثر من 500 ألف ش���خص لمكافحة تفش���ي المرض الذي 
أصاب أكثر من 900 شخص في جميع أنحاء البالد.

- أوغندا: تّم شحن 360 ألف جرعة من لقاح الكوليرا إلى أوغندا، بعد تفشي المرض في مخيم لالجئين غرب 
البالد. كما تقوم البالد اآلن بالتخطيط لحملة طويلة األمد لتلقيح أكثر من 1.7 مليون شخص في األشهر المقبلة.

- زامبيا: يجري تسليم 667100 جرعة من لقاح الكوليرا كجزء من الجولة الثانية من التطعيم ألحياء »لوساكا« 
العش���وائية، بعد أن تسببت فاش���يات كبرى في إصابة أكثر من 5700 شخص، مما أسفر عن مقتل أكثر من 100 

شخص.
- جنوب السودان: تّم شحن 113800 جرعة كإجراء وقائي قبل موسم األمطار، في البلد الذي مزقته الحرب، 

باإلضافة إلى أكثر من 2.6 مليون جرعة من اللقاح الفموي استُخدمت في جنوب السودان منذ عام 2014م.
بانا برس– 2018/5/7م 

اأفالم لمهرجان »في�ضباكو« 2019م: ت�ضعة  لإنتاج  اإفريقي  فرنك  ■ مليار 
وافق الرئيس البوركيني »روك مارك كريس���تيان كابوري« على ص���رف مبلغ مليار فرنك إفريقي دعماً إلنجاز 

تسعة أفالم؛ للمشاركة في منافسات الدورة ال�26 لمهرجان واغادوغو اإلفريقي للسينما والتلفزيون )فيسباكو(.
وس���تُقام هذه الدورة، التي تتزامن مع الذكرى الخمس���ين لتأس���يس المهرجان، من 23 فبراير إلى 2 مارس 

2019م، حول محور »مواجهة تاريخنا، وصقل مستقبل السينما اإلفريقية في جوهرها واقتصادها وتنوعها«.
بانا برس- 2018/5/26م

إفريقيا باألرقام
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■ »إّن عملية التكامل اإلفريقي في إطار مبادرة الحزام والطريق )ربط آس���يا بأوروبا وإفريقيا عبر 
طرق تجارة الحرير القديمة( التي طرحتها الصين؛ ستوفر المزيد من فرص التعاون، وسيعود التكامل 
اإلفريقي بالنفع على التعاون الصيني-اإلفريقي، وييس���ر اس���تثمارات الصي���ن وتجارتها مع إفريقيا، 
إّن الصين س���تقدم مزيداً من الدعم لمنظمة االتحاد اإلفريقي في مجاالت الس���الم واألمن والصحة 
العاّمة والبنية األساسية وبناء القدرات وتقليل الفقر، إّن الدول اإلفريقية تركز حالّياً على تنمية بنيتها 

األساسية، ولذا فإّن مبادرة الحزام والطريق تلّبي احتياجاتها الخاّصة بالتنمية«.
كوانغ وي لين، رئيس البعثة الصينية لدى االتحاد اإلفريقي، في 2018/5/18م.
■ »من الصعوبة توص���ل التجمع االقتصادي والنقدي لغرب إفريقي���ا )إيكواس( لعملة موحدة في 
العام 2020م كما هو ُمس���ّطر، في رأيي المتواضع: لن يكون سهاًل التوصل لعملة موحدة العام 2020م. 
سنقترح في العام 2019م عملية تقويم شاملة، وبعد ذلك سنرى ما إذا كنا سنحافظ على هدف 2020م 
أم ال، ونرى الدول التي توفرت فيها الشروط في حال ما إذا أردنا تحديد تاريخ جديد. إّن مسألة العملة 
الموحدة بالغة األهمية بالنسبة لدول التجمع، ومن المهّم جّداً التوصل لهذه العملة في العام 2020م«.

رئيس ساحل العاج الحسن واتارا، في مؤتمر صحافي في نيامي، في ختام قمة إيكواس، حول 
العملة الموحدة، في 2017/10/25م
■ »إّن صعود إفريقيا أش���عر األتراك بالفخر، وشجعهم على التعاون وتأسيس عالقات وثيقة بشكٍل 
أكبر، ومع افتتاحنا س���فارتَين في س���يراليون وغينيا االس���توائية؛ يكون لبلدنا تمثيليات في 41 بلداً 
إفريقّي���اً، ونخطط لرفع هذا الرقم إلى 50 كهدٍف على المدى المتوس���ط، وافتتاح ممثليات في كاّفة 
الدول كهدٍف نهائي، إس���طنبول ستس���تضيف في أكتوبر المقبل منتدى العمل التركي-اإلفريقي، وإّن 
العام المقبل سيشهد عقد النس���خة الثالثة من المنتدى، وبالدنا تولي أهميًة بالغًة لهذه المنتدى، إننا 
نعمل على تنمية القارة اإلفريقية من خالل وكالة التعاون والتنسيق التابعة لرئاسة الوزراء »تيكا«، والتي 

أنفقت 1.43 مليار دوالر لدعم جهود التنمية المستدامة في القارة«.
وزير الخارجية التركي مولود جاويش أوغلو، في مقال له نُشر عبر الموقع الرسمي للخارجية 
التركية بعنوان »تأسيس شراكة متينة بين تركيا وإفريقيا« في 2018/5/25م
■ »جوهر مهّمة القوات األمريكية في إفريقيا س���يكون ضمان حقول النفط في نيجيريا، والتي في 

المستقبل يمكن أن تشّكل ما يصل إلى 25% من جميع واردات النفط األمريكية في العالم«.
شارل وارد، نائب قائد القوات األمريكية في أوروبا،  نقاًل عن كتاب السياسة الخارجية 
األمريكية تجاه إفريقيا، طبعة دار الكتاب الحديث، ص403.

قالو عن إفريقيا
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■ بول كاغامي.. من طفٍل لجئ اإلى زعيم رواندا القوي:
رحلٌة جديدة س���تكون مدتها سبع س���نوات، حيث فاز بول كاغامي في االنتخابات الرئاسية التي أُجريت في الرابع من أغسطس 
عام 2017م، وقد شهدت شوارع رواندا احتفاالت عارمة بعد إعالن السلطات االنتخابية أّن بول كاغامي حصل على أكثر من 99% من 

األصوات. فَمن هو هذا الزعيم الرواندي الذي يحظى بشعبية كبيرة بين مواطنيه؟

ولدة من اأ�ضرة ملكية:
ُول���د بول كاغامي ف���ي أكتوبر 1957م، في »تامب���و«، وهي قرية تقع في المنطق���ة الجنوبية الحديثة من روان���دا. وكان والده، 

ديوغراتياس، عضواً في مجموعة التوتسي الِعْرقية، التي كانت العائلة الملكية قد اشتُقت منها قبل القرن الثامن عشر.
كما أّن والدة كاغامى، اس���تيريا روتاغامبوا، تنتمي إلى ِعْرقية التوتس���ي، وتنحدر من عائلة الملك���ة الرواندية األخيرة، روزالي 

جيكاندا )زوجة الملك الرواندي موتارا الثالث(.
وكان الروانديون يتألفون من ثالث مجموعات ِعْرقية رئيس���ية: األقلية التوتس���ية- وهي الطبقة الحاكمة تقليدّياً وتحظى بدعم 

البلجيكّيين، في حين أّن األغلبية الهوتو كانوا مزارعين.
أما المجموعة الثالثة، وهي »توا«، فكانت من »البيغمي« )مصطلح يستخدمه األنتروبولوجيون لوصف األفراد الذين ال يزيد طول 
قامة الذكر البالغ فيهم على 130سم، والمرأة البالغة على 121سم(، وُهم الذين ينحدرون من سكان رواندا األوائل، وشّكلوا أقّل من %1 
من عدد الس���كان. تصاعدت حّدة التوتر بين التوتسي والهوتو في الخمسينيات، وبلغت ذروتها في الثورة الرواندية عام 1959م، حيث 

بدأ نشطاء الهوتو يقتلون التوتسّيين، مما أدى إلى نزوح أكثر من 100 ألف الجئ إلى الدول المجاورة.
كان���ت عائلة كاغام���ي مضطرًة إلى الفرار من رواندا بعد عاَمين من والدته بس���بب العنف الممنه���ج – على الرغم من تمّيزها 
بالصالت النخبوية الملكية. وكانت لهذه التجربة المبكرة آثارها في تكوين شخصية كاغامي وحياته حتى منتصف عام 1994م، كما أّن 
النزوح من رواندا يعني أّن كاغامي انفصل عن أش���قائه طوال حياته المبكرة؛ حيث غادرت اثنتان من أخواته البالد إلى إيطاليا، بينما 

توفي شقيقه في حادث سيارة.

طفولة لجئ:
بعد قضاء بعض الوقت في جمهورية الكونغو الديمقراطية وبوروندي، أخفقت محاولة األس���رة للعودة إلى رواندا بسبب التقلبات 
الطائفية السياسية والعنف. وفي البحث عن االستقرار للحياة الطبيعية؛ أخذه والداه في عام 1960م إلى أوغندا، حيث وطنهم الجديد 

الذي مكثوا فيه فترًة طويلة في منطقة »تورو« في مخيم »نشونجيريزي« لالجئين.
لقد س���اهمت الثورة الرواندية في عام 1959م في عملية التعريف بمجموعة من الالجئين التوتس���ي- مثل كاغامي- الذين فروا 

.ers59 إلى أوغندا وأصبحوا يُعرفون باسم
وفي أوغندا؛ التحق كاغامي بالمدرس���ة لتعلم اللغة اإلنجليزية، ثم واصل تعليمه في مدرس���ة حكومية محلية في »نتاري«، حيث 
كانت نتائجه الدراس���ية عاليًة جّداً ومتفوقة، ولكنه َكُرواندّي في مجموعة ers59 لم يُمنح جنس���ية أوغندا، وبالتالي لم يكن مؤهاًل 
للحصول على منحٍة لاللتحاق بالمدرسة الثانوية، ومع ذلك فقد استفاد من مساعدة مالية من صديٍق عائلي مقيم في بلجيكا، والذي 

مّكنه من مواصلة دراسته.

زيارات اإلى اأر�س الولدة:
بعد االنتهاء من دراس���ته؛ قام كاغامي بزيارتَين إلى رواندا في عاَمي 1977م و1978م، واس���تضافه في البداية أفراٌد من زمالئه 
الس���ابقين، ولكنه أجرى اتصاالت مع أفراد أس���رته بعد وصوله إلى كيغالي، وكان متخّفياً في هذه الزيارات بسبب وضعه كمنفي من 

التوتسي، والذي قد يؤدي– في أحسن حال- إلى االعتقال.
وفي زيارته الثانية؛ دخل كاغامي رواندا عن طريق زائير )الكونغو الديمقراطية( بدالً من أوغندا؛ لتجنب التشكيك والقبض عليه. 
واس���تغل وقته في رواندا الستكشاف البالد، والتعرف على الوضع السياسي واالجتماعي، وإجراء اتصاالت من شأنها أن تكون مفيدًة 

له في أنشطته الالحقة.

شخصيات
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ت�ضّكل الوعي ال�ضيا�ضي، وم�ضيرة التجنيد الع�ضكري:
من خالل عالقته في مدرس���ة »نتاري« التقى كاغامي بزميله في الدراسة والناشط األوغندي المحلي »يويري موسيفيني«- الذي 
أصبح فيما بعد رئيساً ألوغندا في عام 1986م-، وكان لهذا االجتماع َدوره في تشكيل الوعي السياسي والتنمية العسكرية المهنية في 
كاغامي، حيث أقنع موس���يفيني »بول كاغامي« بمظالم الحكومة األوغندية حينها، ثم جّنده في نهاية الس���بعينيات لينضّم إلى النضال 

ضّد النظام في قاعدتهم بتنزانيا.
وفي أوائل عام 1981م قام جيش المقاومة الوطني )NRA( التابع ل�موس���يفيني بأول ضربة عس���كرية ضّد الدولة األوغندية، 
وكان كاغام���ي م���ن بين هذه الفرقة الصغيرة المكونة من 27 مقاتاًل، باإلضافة إلى روانديٍّ آخر، وهو فريد رويجيما الذي كان صديق 

كاغامي القديم من مخيمات الالجئين. 
وعلى مدى عدة س���نوات؛ كان كاغامي ضابط مخابرات في جيش المقاومة الوطني، وقام بجمع المعلومات في المناطق الريفية، 

وهو دوٌر محوري في حرب العصابات مع عدد قليل نسبّياً من القوات.
عند االستيالء على السلطة بأوغندا في عام 1986م؛ شغل كاغامي و رويغيما مناصب عليا في جيش المقاومة الوطني، وفي عام 
1987م أصبح رويغيما نائباً لوزير الدفاع في كمباال، في حين ُعّين كاغامي رئيس���اً بالنيابة للمخابرات العسكرية لدى جيش المقاومة 

الوطني.
اختار الرئيس موسيفيني بعد ذلك بول كاغامي للمشاركة في دورة تدريبية مدتها تسعة أشهر في كوبا، ثم أرسله في عام 1989م 
إلى والية كانس���اس األمريكية ليشارك في دورة التدريب المشتركة التبادلية التي أقامها الجيش األمريكي في فورت ليفينوورث. وقد 

تزوج كاغامي زوجته »جانيت نيرامونجي« في عام 1989م، ورزَقا فيما بعد بأربعة أطفال.

قيادة الجبهة الوطنية اإلى الهزيمة، والطريق نحو رئا�ضة رواندا:
حاولت الجبهة الوطنية الرواندية– التي ش���كلها كاغامي وثالثة آخرون من القادة العسكرّيين الرواندّيين المغتربين– شّن هجوٍم 
على وطنهم في عام 1990م، بينما كان كاغامي يتدرب في فورت ليفينوورث. وشارك في هذا الهجوم معظم قدامى المحاربين التوتسي 

في الجيش األوغندي، لكنهم فشلوا في هذه العملية، وُقتل فيها األعضاء الثالثة من قيادة الجبهة.
وتوّلى كاغامي توجيه الحرب األهلية التي تّم تعليقها في أغس���طس 1993م بسبب اتفاق سالم يتعهد باقتسام السلطة، لكن هذا 

االتفاق لم يحَظ بالتنفيذ.
وفي أبريل 1994م ُقتل الرئيس الرواندي جوفينال هابياريمانا، وهو من الهوتو، وذلك عندما أُس���قطت طائرته فوق كيغالي، مما 
أثار حملة إبادة جماعية ضّد التوتسي وحلفائهم المعتدلين من الهوتو، ورّداً على ذلك؛ قاد كاغامي قوًة تتراوح بين 10 آالف و 14 ألف 

جندي من الجبهة الوطنية الرواندية ضّد قوات الهوتو التي ارتكبت جريمة اإلبادة الجماعية.
وبتجّنب الهجمات المباش���رة واالس���تفادة من الهجمات المدفعية الممتدة على معاقل العدو، تمكنت قوات كاغامي من التقليل 
من اإلصابات واس���تعادة العاصمة كيغالي في أوائل يوليو، إال أنه بحلول ذلك الوقت؛ قد ُقتل أكثر من 800 ألف ش���خص في اإلبادة 

الجماعية.
ش���كلّت الجبهة حكومًة جديدة برئاسة »باستور بيزيمونغو«– وهو من الهوتو-، غير أّن السلطة الحقيقية كانت بيد كاغامي الذي 
توّلى في س���ّن ال�37 منصب نائب الرئيس ووزير الدفاع. وفي عام 2000م انتخب المجلس الوطني الرواندي كاغامي رئيس���اً للحكومة 

االنتقالية.
في عام 2003م خالل حملته الرئاس���ية؛ وصف كاغامي نفس���ه بأنه »رواندي« بدالً من »توتس���ّي«، محاوالً التقليص من الصراع 
الِعْرقي الموجود في البالد. وحاز كاغامي- الذي أش���ارت التقارير إلى أنه لجأ إلى تكتيكات الحملة العدوانية ضّد منافس���يه الهوتو، 
واعتقال مؤيدي المعارضين، وإجبار بعض المرشحين على االنسحاب من السباق- على فوٍز ساحٍق في أول انتخابات متعددة األحزاب 

في البالد.
وكان التركيز األساسي لرئاسته في بناء الوحدة الوطنية واالقتصاد، وقد نجح في ذلك نسبّياً بالرغم من التحديات.

وعلى الرغم من أّن كاغامي قد حارب ضّد الصعاب، وتمّكن من أن يقود فترًة من السالم النسبي واالستقرار وإعادة 
البن���اء في روان���دا بعد اإلبادة الجماعية، فإّن نجاح الفت���رة الجديدة التي فاز بها في االنتخاب���ات األخيرة )انتخابات 4 
أغس���طس 2017م( يتوقف على ما إذا كان بإمكانه الحفاظ على االتجاه اإليجابي لس���لطته، ومدى استعداده لالنتقادات 

الحاّدة القادمة، وما ستقدمه األيام المقبلة.
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■ المنت���دى الثان���ي للن�ض���اء ال�ض���حافيات في اإفريقيا ينعقد ف���ي مراك�س خالل 
�ضبتمبر القادم:

ستنعقد الدورة الثانية لمنتدى النساء الصحافيات في إفريقيا في الفترة من 19-23 سبتمبر في مراكش 
بالمغرب، وسيس���تقبل هذا اللقاء المهني، الذي ترعاه مجموعة »القناة الثاني���ة المغربية«، أكثر من 150 صحافّياً 

من 40 بلداً إفريقّياً.
يُذكر أنه في 8 مارس، اجتمعت 100 صحافية إفريقية من مختلف وس���ائل اإلعالم في 28 بلداً، في مراكش، لتنظيم 

حوار بال حدود حول المشكالت التي تواجه النساء في وسائل اإلعالم اإلفريقية.
بانا برس– 2018/3/10م 

برازافيل: الكونغو  في  رقمية  مكتبة  تفتتح  ■ اليون�ضكو 
افتتح نائب المدير العام لمنظمة األمم المتحدة للتربية والعلوم والثقافة )اليونسكو( المكلف بإفريقيا، فيرمين إدوارد ماتوكو، في 
برازافيل، المكتبة الرقمية المس���ّماة: تعزيز قدرات معاهد تكوين المعلمين وتنظيمات التكوين المس���تمر لمعلمي المرحلتين االبتدائية 

والثانوية.
وفقاً إلحدى المتدربات لدى اليونس���كو من خالل هذا المشروع، وتُدعى دومو ستيفي نعومي، فإّن هذه المكتبة هي مجموعة من 
الوثائق الرقمية التي يمكن الوصول إليها عن بُعد، وتتوفر على ما ال يقّل عن 500 كتاب، وتتكون من العديد من الكتب المدرس���ية في 

خمسة قطاعات محددة: التعليم والثقافة والعلوم الطبيعية والعلوم االجتماعية واإلنسانية واالتصال.
بانا برس– 2018/4/5م 

ال�ضرائب عبر الإنترنت: لدفع  اإلكترونية  بوابة  تطلق  فا�ضو  ■ بوركينا 
أطلق الوزير البوركيني السابق لالقتصاد والمالية: بوابة إسينتاكس للتصريح والدفع اإللكتروني للضرائب والرسوم.

وأوض���ح الوزير: أّن هذه المنصة ستس���ّهل التعامالت مع اإلدارة الضريبية، وتحّد م���ن التنقالت واألوقات التي تضيع في مراكز 
الضرائب، وتس���مح بتبسيط الملء المس���بق لالستمارات، كما ستمكن بوركينافاس���و من إغراء عالم االقتصاد بخدمات عمومية عبر 

اإلنترنت.
من جانبها؛ قالت الوزيرة المكلفة باالقتصاد روزين كوليبالي: »إّن المنصة ستساهم في الحّد من التدخالت البشرية في عمليات 
وضع وجباية الضرائب وإدارة النزاعات الضريبية، كما ستسمح بترشيد الموارد التي ستُصرف على ترقية الثقافة المدنية الضريبية«.

بانا برس– 2018/4/15م 
مانديال ال�ضابقة: نيل�ضون  زوجة  »ويني«  ي�ضيعون  الآلف  ■ ع�ضرات 

ش���يع عشرات اآلالف الس���بت »ويني ماديكيزيال« )81 عاماً( زوجة الزعيم الجنوب إفريقي نيلسون مانديال السابقة. وويني التي 
تُلقب ب�»الصخرة« و »والدة األّمة« حملت شعلة مقاومة التمييز العنصري طوال سنوات سجن زوجها في تلك الحقبة.

رّدد عش���رات آالف األش���خاص هتافات ف���ي وداع »ويني ماديكيزيال مانديال«، الملهمة الش���عبية المثي���رة للجدل ضّد التمييز 
العنصري، خالل جنازة وطنية في مدينة الصفيح سويتو في جنوب إفريقيا.

فرنس 24– 2018/4/15م 
الإنترنت: م�ضتخدمي  وخ�ضو�ضية  بيانات  لحماية  ت�ضعى  ■ كينيا 

أعلن وزير تقنيات اإلعالم واالتصال الكيني جو موش���يرو: أّن حكومة بالده بصدد اعتماد التش���ريع المطلوب لحماية البيانات 
وتعزيز السالمة اإللكترونية. وكشف موشيرو أّن الحكومة تسعى كذلك، من خالل وزارته وهيئة تقنيات اإلعالم واالتصال، إلقامة مركز 
لمراقبة البيانات من أجل المساهمة في حماية خصوصية المستخدمين. ويدخل مركز شرق إفريقيا للبيانات في إطار مجموعة عموم 

إفريقيا لالتصاالت »ليكويد تيلكوم«.
بانا برس– 2018/4/23م

باإفريقيا: الت�ضحر  مكافحة  لدعم  م�ضروعات  يقود  ■ »اأرطغرل« 
يعمل الفنان التركي »إنغين ألتان دوزياطان«، الذي يجّس���د َدور »أرطغرل« في مسلس���ل قيامة أرطغرل، على مشروعات إنسانية، 
ودع���م المحتاجين في الق���ارة اإلفريقية. الفنان التركي، الش���هير عربّياً وعالمّياً، يعمل على تمويل مش���اريع لدعم مكافحة التصحر 
والجفاف في إفريقيا، عبر تنظيم فعاليات خيرية لجمع األموال، وتحويلها لدعم مش���اريع الري. وبدأ »أرطغرل« قبل فترٍة بأول نشاط، 
عبر معرض نّظمه للصور التي التقطها برحلته اإلفريقية، وأرس���ل عوائد المعرض المالية، من أجل حفر اآلبار في إفريقيا، بمش���روع 
حمل عنوان »كن ش���اهداً«. وواصل الفنان التركي حملته هذه بلفت األنظار للتصحر في إفريقيا والجفاف، وكانت محطته الثانية أمس 

في إحدى المراكز التجارية، من أجل توقيع »أجندة ال نهاية لها«، عملها بنفسه لدعم مشروعه.
وبحس���ب اإلعالم التركي؛ فإّن »أرطغرل« قال خالل حفل التوقيع: »53% من سكان إفريقيا ما زالوا محرومين من المياه النظيفة 
التي ال تصلهم«. وأضاف: »)ُكن أنت ش���اهداً(؛ خطوة من أجل وصول المياه النظيفة ومصادرها إلى الناس األبرياء بش���كٍل مس���تمر، 

وأشكر كلَّ َمن دعم هذا المشروع«.
وكالة األناضول– 2018/5/28م

عين على 
افريقيا
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)365-911ه�/975-1505م(:  The Kilwa Sultanate الإ�ضالمية  كلوة  ■ �ضلطنة 
قامت هذه السلطنة نتيجة هجرٍة قِدمت من »شيراز« بفارس، كان على رأسها »علي بن حسن بن علي« وأبناؤه الستة، حيث كانوا على متن 
س���فنهم بما فيها من بضائع بقصد التجارة، ولّما وصلوا إلى »جزيرة كلوة« التي تقع أمام الس���احل الشرقي إلفريقيا، وهي ضمن دولة »تنزانيا« 
اآلن، اس���تقروا فيها منذ عام )365ه�/975م(، ووفد عليهم كثيٌر من العرب، وكان هؤالء الوافدون يفضلون المعيش���ة في الجزر لسهولة الدفاع 

عنها واالعتصام بها إذا ما حاول األهالي الساكنون في البّر اإلفريقي مهاجمتهم.
وعند وفاة »علي بن حس���ن بن علي الش���يرازي« كان نفوذه يمتد إلى مدينة »سوفالة« في الجنوب، وإلى »ممبسة« في الشمال، وبعد وفاته 
اعت���دى األهالي على ابنه، واضط���روه إلى الفرار إلى »زنجبار« عام )1020م(، وبعد قليل جمع الس���لطان المطرود جنوده وعاد بهم إلى »كلوة« 

ودخلها مرًة ثانية.
ر من »سوفالة« التي تقع جنوب نهر »الزمبيرى«، أي جنوب  وازدهرت المدينة خالل القرن التالي بسبب تجارة العاج والذهب الذي كان يُصدَّ
»كلوة«، وُحرمت »مقديشيو« من تلك التجارة التي كانت تحصل عليها من »سوفالة«، وخاّصًة في عهد السلطان »داود بن سليمان« سلطان »كلوة« 
)1130-1170م(، وبذلك صارت الزعامة السياسية واالقتصادية لكلوة، ويُعّد القرنان الثاني عشر والثالث عشر الميالدّيين هما العصر الذهبي 
لتلك الس���لطنة، فقد أصبحت »كلوة« عروس الشاطئ اإلفريقي، وقام سلطانها بصك النقود، وقد ُعثر في »كلوة« و »مافيا« و »زنجبار« على نحو 
)10000( قطعة نحاسية من هذه النقود. ولّما كان مؤسسو »كلوة« األوائل من الشيرازّيين الفرس؛ فال غرو أن يكون لهم تأثيٌر كبير على أسلوب 
الحضارة الذي ازدهر هناك خالل القرون من العاش���ر إلى الثالث عش���ر الميالدي، فظهر األسلوب الفارسي في البناء بالحجارة، وفي صناعة 
الجير واإلس���منت واستخدامهما في البناء، وفّن النقش على الخشب، ونس���ج القطن، وشيدوا عدة مساجد ومباٍن جميلة الطراز، ما زال بعض 

مخلفاتها باقياً حتى اآلن، ولكن األثر العربي تغلّب بعد ذلك بسبب كثرة الهجرات العربية واستقرارها. 
وزار ابن بطوطة مدينة »كلوة« و »ممبس���ة«، وقال عن األخيرة: »إنها جزيرةٌ كبيرة، بينها وبين أرض الس���احل مس���يرة يوَمين في البحر، 
وأشجارها: الموز والليمون واألترج، وأكثر طعام أهلها السمك والموز، والقمح يأتي لهم من الخارج ألنهم ال يزرعون. وُهم شافعيون يُعنون بأمور 

دينهم، ويشيدون المساجد من األخشاب المتينة«. 
وبعد أن قضى ابن بطوطة ليلًة في »ممبسة« ركب البحر إلى مدينة »كلوة«، وقال عنها: »إنها مدينٌة كبيرة، بيوتها من الخشب، وأكثر أهلها 
من السود، وُهم شافعيون، ويحكمها السلطان »أبو المظفر حسن«، وقد كان في قتاٍل دائم مع السكان المجاورين، وُعرف بتقواه وصالحه، كما كان 
محس���ناً كريماً«. ولم يكن السلطان »أبو المظفر حسن«- الذي زار ابُن بطوطة »كلوة« في عهده- فارسي األصل، بل كان من أصٍل عربي صميم، 
فهو من بيت »أبي المواهب الحس���ن بن س���ليمان المطعون بن الحسن بن طالوت المهدلي« اليمني األصل. وقد انتقل الحكم من البيت الفارسي 
إلى هذا البيت العربي منذ عام )676ه�/1277م(، وظّل هذا البيت يحكم هذه السلطنة حتى جاء البرتغاليون وقاموا بغزوها في عام )1505م(.

وق���د ازدادت الهج���رات العربية في عهد هذا البيت العربي الحاكم في »كلوة«، مما جعل الطابع العربي يتغلّب على الطابع الفارس���ي في 
مظاهر الحياة المختلفة، فاللغة الغالبة هي اللغة العربية التي كانت تُكتَب بها س���جالت »كلوة« بجانب اللغة السواحلية، كما كان المذهب الديني 
ني وليس المذهب الشيعي، الذي أتي به البيت الحاكم األول على يد »علي بن حسن بن علي الشيرازى«، وما  الس���ائد هو المذهب الش���افعي السُّ

نة الشافعية حتى اآلن. زالت أغلبية المسلمين في هذه المنطقة من السُّ
وقام س���الطين هذه الس���لطنة باإلكثار من بناء المساجد والمدارس، واهتموا بالعلوم اإلسالمية، واس���تقدموا العلماء، ورحبوا باألشراف 
والصالحي���ن.  غي���ر أّن ازدهار »كلوة« لم يتجاوز منتصف القرن الرابع عش���ر؛ إذ أخذ نجمها في األفول بس���بب تعرضها لبعض االضطرابات 
الداخلية، وبدأت مدينة »بات« في شمالها تقوى وتثرى النتقال تجارة الذهب إليها، وأخذت في التوسع صوب »كلوة« في عهد أسرة »بني نبهان« 

التي أسست سلطنًة قويًة في مدينة »بات«.
وقد أعطى كلُّ هذا الفرصة للبرتغالّيين للسيطرة على مقاليد األمور في البالد، ففي عهد »فضيل بن سليمان«- آخر سالطين »كلوة« الذين 

بلغ عددهم )29( سلطاناً- احتل البرتغاليون مدينة »كلوة« عام )1505م(.
وفي أخريات القرن الس���ابع عشر وقعت »كلوة« تحت سيطرة س���الطين ُعمان الذين قضوا على النفوذ البرتغالي في بالدهم ثم في شرق 
إفريقيا، ولّما فصل هؤالء السالطين ممتلكاتهم اآلسيوية عن ممتلكاتهم في إفريقيا في عام )1856م(؛ آلت »كلوة« إلى سلطان »زنجبار« الُعماني، 

ثم استولى عليها األلمان عام )1885م(، وفي عام )1919م( أصبحت جزءاً من »تنجانيقا« )تنزانيا الحالية(.
المراجع:

- الموسوعة الموجزة في التاريخ اإلسالمي.

ذاكرة التاريخ



112

المشهد
اإلفريقي

  ال�شنة الرابعة ع�شرة  -   العدد ) 37 (   -  يوليو  2018م   -  �شوال  1439هـ 

بنك 
المعلومات

واس���تمرت مقاومة االحتالل في س���يراليون منذ ذلك 
الوق���ت، حتى حصلت على االس���تقالل ف���ي 27 أبريل عام 

1961م.
مّرت س���يراليون خالل الفترة من 1991م إلى 2002م 
بحرٍب أهلية مريرة، بين الحكومة والجبهة الثورية المتحدة، 
أودت بحياة عشرات اآلالف، وتسببت بنزوح أكثر من مليونَي 
نسمة )أْي أكثر من ثلث سكان البالد(، ثم بدأت الديمقراطية 

تعود إلى البالد تدريجّياً.
وبعد رحيل قوات حفظ السالم التابعة لألمم المتحدة 
في نهاية عام 2005م، تس���لّم الجيش المسؤولية الكاملة عن 
األم���ن، وقد أخذ هذا الجيش ينم���و ويتطور؛ كونه الضامن 
الوحيد ألمن البالد واس���تقرارها. وبقيت القوات المسلحة 
على الحياد خالل االنتخابات الوطنية عاَمي 2007 و2012م.

تش���مل أولويات الحكومة الجدي���دة التعافي من وباء 
اإليبوال- الذي أسفر عن وفاة أربعة آالف شخص بين عاَمي 
2014-2016م-، ودف���ع عجلة التنمي���ة، وإيجاد فرص عمل 

جديدة، والقضاء على الفساد المستشري.
مات الجغرافية: اأوًل: ال�ضِّ

1- الموقع الجغرافي: تقع س���يراليون في غربي القارة 
اإلفريقي���ة، على المحيط األطلس���ي الش���مالي، بين غينيا 

وليبيريا.
2- المساحة: 71.740كم2. 

ع�ام 1461م و�صل البح�ارة البرتغالي�ن اإلى �ص�احل في 

�صيرالي��ن، وم�ن المعتقد اأنهم ُهم الذي�ن اأطلق�ا عليها 

ه�ذا ال�ص�م، ويعن�ي: »الجبل الأ�ص��د«، وفي ع�ام 1482م قام 

البرتغالي�ن باإن�صاء ح�صن على �ص�احل المنطقة، ولكن �صرعان 

م�ا ترك�ه. وخالل الق�رن ال�صابع ع�صر �ص�ارت هذه ال�ص�احل 

مرك�زًا مهّم�ًا لتج�ارة الرقي�ق التي تناف��ص فيه�ا اله�لندي�ن 

والبريطاني��ن والفرن�صي�ن، وفي عام 1787م منحت بريطانيا 

امتي�ازًا لإحدى ال�صركات، وهي �صرك�ة �صيرالي�ن، لتاأ�صي�ص 

م�صتعم�رة في المنطقة ال�صاحلية من �صيرالي�ن الحالية، وذلك 

لت�طين الأفارقة الذي�ن حارب�ا في �صف�ف البريطانّيين خالل 

ح�رب ال�صتقالل الأمريكي�ة وفّروا بعد انته�اء الحرب خ�صية 

البط�ص بهم، ومن ثّم قررت بريطانيا منحهم حريتهم واإعادتهم 

اإل�ى اإفريقيا، وبالفع�ل تّم تاأ�صي��ص مدينة فريت�اون، ليتّم نقل 

ع�دٍد كبيٍر م�ن الرقي�ق المحّرري�ن اإل�ى المدين�ة الجديدة، 

ومنذ عام 1821م كانت فريتاون مركزًا اإدارّيًا لمناطق النف�ذ 

البريطانية في غ�رب اإفريقيا، واأعلن�ت بريطانيا الحماية على 

المناطق الداخلية في �صيرالي�ن عام 1896م.

جمهورية سيراليون
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3- المن���اخ: تتميز س���يراليون بمناٍخ م���داري ممطر، 
وتقتصر فترة الجفاف على شهَري يناير وفبراير في المناطق 
الجنوبية، وعلى الفترة من ديس���مبر إلى مارس في المناطق 
الش���مالية. ويمتد الموس���م المطير من مايو إلى ديسمبر، 
وموس���م الجفاف من ديس���مبر إلى أبريل. وتحظى مدينة 
فريتاون بمعدٍل س���نوي من األمطار يصل إلى 3.66م. وتقّل 
كمية األمطار في الش���ريط الضيق ش���ماالً لتصل إلى نحو 
المترين. أما على الش���ريط الس���احلي فيصل معدل هطول 
األمطار إلى 495س���م في الس���نة؛ ما يجعله أكثر المناطق 
مطراً في غرب���ي إفريقيا. أما درجات الحرارة؛ فتتراوح في 
المتوسط بين 25 و27 درجة مئوية، باستثناء المناطق النائية 

في الشمال، حيث تتفاوت درجات الحرارة تفاوتاً شديداً.
4- التضاريس: تغطي المس���تنقعات معظم الش���ريط 
الس���احلي للبالد، وتمتد نحو 32كم داخل اليابسة. ويتاخم 
المستنقعات سهٌل س���احلي، يمتد نحو 160كم داخل الجزء 
الش���مالي من س���يراليون، ويبدأ هذا الس���هل في االرتفاع 
التدريجي، حتى يلتحم بالهضاب والجبال المنتشرة في شمال 
شرقي البالد، والتي تغطي أكثر من نصف مساحة سيراليون. 
ويزيد ارتفاع الجبال في هذا اإلقليم على 1800م، خاّصًة في 
المناطق المتاخمة للحدود الش���رقية مع غينيا. وتغطي أكثر 
من نصف مس���احة أراضي س���يراليون طبقٌة من الرمل أو 

الحصباء، توّفر تربًة جيدة لنمو الحشائش القصيرة.
5- المصادر الطبيعي���ة: من أهّم الموارد الطبيعية في 
س���يراليون: األلماس، وخام التيتانيوم، والبوكس���يت، وخام 

الحديد، والذهب، والكروميت.
ثانياً: التركيب ال�ضكاني:

1- عدد الس���ّكان: 6,163,195 نسمة؛ حسب تقديرات 
يوليه 2017م.

���ّكاني: 2.38 %؛ حس���ب تقديرات  2- معّدل النمّو السُّ
2017م. 

3- التقس���يمات الِعْرقية: يتحدر 35.5% من س���كان 
س���يراليون إل���ى التيمن���ي Temne، و33.2% إلى ميندي 
Mende، و6.4% إل���ى لمب���ا Limba، و4.4% إل���ى كونو 
Kono، و3.4% إل���ى فول���ه Fullah، و2.9% إل���ى لوك���و 
Loko، و2.8% إلى كورنكو Koranko، و2.6% إلى شيربرو  

Sherbro، و2.4% إل���ى ماندنج���و Mandingo، و%1.2 
إل���ى الكريوليين Kriole )الذين يتحدرون من أحفاد العبيد 
الجامايكيين، الذين ُحّرروا واس���توطنوا منطقة فريتاون، في 
أواخر القرن الثامن عش���ر الميالدي، ويُعرفون أيضاً باسم 
كريو Krio(، و5% آخرون منهم الالجئون الليبيريون، الذين 
فروا من الح���رب األهلية في ليبيري���ا، وأعداد صغيرة من 
األوروبّيين واللبنانّيين والباكس���تانّيين والهنود، و0.2% غير 

محددة، طبقاً لتقديرات عام 2013م.
4- الديانة: 78.6% من الس���كان من المسلمين، بينما 
النصارى 20.8%، ديانات أخرى 0.3%، غير محددة %0.2، 

طبقاً لتقديرات 2013م.
5- اللغ���ة: اإلنجليزية، هي اللغة الرس���مية في البالد، 
ويقتصر اس���تخدامها على األقلية المثقف���ة؛ ولغة المندي 
Mende )اللغ���ة الرئيس���ية الدارجة في الجن���وب(؛ ولغة 
التيمني Temne )اللغة الرئيس���ية الدارجة في الشمال(، 
ولغ���ة الكري���و Krio )وأساس���ها اإلنجلي���ز الكريوليون(، 
والتي يتحدث بها الس���كان المنحدرون م���ن أحفاد العبيد 
الجامايكيين، الذين اس���توطنوا منطق���ة فريتاون، وهي لغة 

مشتركة، يتحدث بها 10% من السكان، ولكن يفهمها %95.
ثالثاً: النظام ال�ّضيا�ضي:

1- اسم الدولة الرسمي الكامل: جمهورية سيراليون.
2- نظام الُحكم: جمهورية رئاسية.

.Freetown 3- العاصمة: فريتاون
4- التقس���يمات اإلدارية: تنقسم س���يراليون إلى ثالثة 
أقالي���م، هي: الش���رقية، والجنوبية، والش���مالية، ومنطقة 

واحدة، هي الغربية.
5- االستقالل: نالت سيراليون استقاللها، عن المملكة 

المتحدة، في 27 أبريل 1961م.
6- الدستور: اعتُمد دس���تور سيراليون في أول أكتوبر 

1991م، ثم ُعّدل مراٍت عدة، وآخرها في عام 2013م.
7- النظام القانوني: نظام قانوني مختلط، مستمٌد من 
القانون اإلنجليزي العام، والقوانين العرفية المحلية للقبائل. 
لم تقبل سيراليون السلطة اإللزامية لمحكمة العدل الدولية؛ 

ولكنها تقبل بسلطة المحكمة الجنائية الدولية.
8- الس���ّن القانونّي لالنتخاب: مكفول لمن يبلغ الثامنة 
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عشرة، من الذكور واإلناث.
9- الهيئة التنفيذية:

أ- رئيس الدولة: رئي���س الجمهورية جوليوس مادا بيو 
Julius Maada BIO، من���ذ 4 أبري���ل 2018م؛ مالحظة: 

يشغل الرئيس منصَبي رئيس الجمهورية ورئيس الوزراء.
ب– مجل���س الوزراء: مجلس وزراء دول���ة، يعّينه رئيس 
الجمهورية، بموافقة مجلس النواب. ويُعّد المجلس مس���ؤوالً 

أمام رئيس الجمهورية.
 Julius د- االنتخاب���ات: انتُخ���ب جوليوس م���ادا بيو
Maada BIO رئيس���اً لس���يراليون، وحصل على %51,81 
م���ن إجمالي األصوات، وحصل منافس���ه س���امورا كامارا 
Samura KAMARA عل���ى 48,19%، في الجولة الثانية 

من االنتخابات. 
10- الهيئة التش���ريعّية: تتكون الهيئة التش���ريعية من 
مجلس واحد، هو مجل���س النواب، ويتألف من 144 عضواً، 
يُنتخب 132 عضواً باالقتراع الش���عبي المباشر، و12 عضواً 
من زعم���اء القبائل يُنتخبون ف���ي انتخابات منفصلة، وذلك 

لمدة خمس سنوات.
11- الهيئة القضائّية:

أ- المحاك���م العليا )الرئيس���ية(: تتمثل أعلى س���لطة 
قضائية في سيراليون في محكمة القضاء العليا )على رأس 
ه���ذه المحكمة نجد المحكمة العليا، والتي تتكون من رئيس 
المحكمة وأربعة قضاة آخرين، ومحكمة االس���تئناف، والتي 
تتك���ون من رئيس المحكمة وس���بعة قضاة آخرين، ومحكمة 
الع���دل العليا، وتتك���ون من رئيس المحكمة وتس���عة قضاة 
آخرين، ولمحكمة القضاء العليا اختصاٌص قضائي في جميع 

المسائل المدنية والجنائية والدستورية(.
ب- طريقة اختيار القضاة، ومدة عضويتهم: يُعّين رئيس 
الجمهورية رئيس المحكمة العليا والقضاة اآلخرين، بناًء على 
نصيحٍة من لجنة الخدمة القضائي���ة والقانونية )هي هيئة 
مس���تقلة مكّونة من س���بعة أعضاء من: القضاة ومن تعّينهم 
رئاسة الجمهورية ورئيس اللجنة(، وبعد ذلك يجب الحصول 
على موافقة البرلم���ان على تعيين رئيس المحكمة والقضاة 
اآلخرين. ومدة عضوية القضاة: حتى بلوغهم س���ّن التقاعد 

عند 65 سنة.

ج- المحاك���م الفرعية )الدني���ا أو الجزئية(: تتمثل في 
محاكم صلح، ومحاكم مقاطعات، ومحاكم محلية.

12- وْص���ف الَعلَ���م: يتكون علم س���يراليون من ثالثة 
أشرطة أفقية متساوية، باأللوان: األخضر الفاتح )في أعلى 

العلم(، ثم األبيض؛ فاألزرق الفاتح.
رابعاً: بيانات اقت�ضادية:

1- النات���ج المحلي مقّوماً بس���عر الصرف الرس���مي 
للدوالر: 3.897 مليارات دوالر؛ طبقاً لتقديرات 2017م.

2- مصادر اإلنتاج المحلّي: قطاع الزراعة: 60.7%، الصناعة: 
6.5%، الخدمات: 32.9%؛ بحسب تقديرات عام 2017م.

3- قوة العمل: 2.972 ملي���ون عامل؛ طبقاً لتقديرات 
عام 2017م.

4- الس���كان تحت خط الفقر عند 1.25 دوالر يومّياً: 
70.2%؛ طبقاً لتقديرات عام 2004م.

ي���ن العام: 57.6% م���ن إجمالي الناتج المحلي؛  5- الَدّ
طبقاً لتقديرات عام 2017م. 

6- مع���ّدل التضخ���م: 16.9%؛ طبق���اً لتقديرات عام 
2017م.

7- الزراعة/المنتج���ات: من أه���ّم المنتجات الزراعية 
في س���يراليون: األرز، والبن، والكاكاو، وليف النخيل، وزيت 
النخي���ل، الكاجو، والفول الس���وداني؛ إضافًة إلى الدواجن، 

والماشية، واألغنام، والخنزير؛ فضاًل عن األسماك.
8- الصناعات: م���ن أهّم الصناعات في س���يراليون: 
استخراج األلماس؛ والصناعات الصغيرة، مثل: المشروبات 
والمنس���وجات والس���جائر، واألحذية؛ إضاف���ًة إلى تكرير 

النفط، وإصالح السفن التجارية الصغيرة.
9- الصادرات: 

أ- القيم���ة اإلجمالّية للصادرات: 836.8 مليون دوالر؛ 
طبقاً لتقديرات عام 2017م. 

ب- أهّم الصادرات: خ���ام الحديد، األلماس، والروتيل 
)معدن يُس���تخدم في صنع الدهانات والسبائك(، والكاكاو، 

والبن، واألسماك. 
10- الواردات:

أ- القيمة اإلجمالية للص���ادرات: 1.564 مليار دوالر؛ 
بتقديرات 2017م. 
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ب- أهّم ال���واردات: المواد الغذائية واآلالت والمعدات 
والوقود ومواد التشحيم والمواد الكيميائية.

خام�ضاً: الإ�ضالم في �ضيراليون:
ت���كاد الرواي���ات المنقولة، في كت���ب التاريخ الحديث 
إلفريقيا الغربية وفي الصحف التي ُعنيت بسيراليون، تُجمع 
على أّن اإلسالم كفكرٍة س���امية مقّدسة ُعرفت وُسمعت من 
أش���ياخ قبائل سيراليون في القرن السادس عشر الميالدي، 
وإن ل���م تكن وقتئٍذ مطّبقة كدي���ن عقيدة وعمل. والمعروف 
قديماً في س���يراليون أّن َمن أراد دفع تهمة عن نفسه يقول: 
»أنا مسلم«؛ أي أنا ال أفعل شّراً، كالمسلم الذي ال يفعل شّراً. 
وال تزال هذه العادة منتش���رًة إلى اليوم في جميع األوساط 

اإلسالمية وغيرها.
إّن معرفة أش���ياخ سيراليون لإلس���الم بهذه القدسية 
وقتئٍذ؛ كان بس���بب وصول التجار المسلمين الصالحين من 
غينيا والس���نغال ونيجيريا وموريتانيا إلى مدن س���يراليون 

الساحلية واتصالهم بهم. 
وقد ظّل اإلس���الم نظريًة- مقّدس���ة باللسان- إلى أن 
قامت معارك فوتاجالو الش���هيرة التي نقلت اإلس���الم إلى 
حّيز التنفيذ في القرن الثامن عش���ر الميالدي، وسبب هذه 
المعارك أّن اثنين وعش���رين من كبار مس���لمي قبيلتي الُفاّل 
والمادينكا القاطني���ن في غينيا قاموا م���ع أتباعهم بقيادة 
)ألمامي ص���وري( بتعطيل طبل جماعة وثنية س���يراليونية 
أشعلت فتنة بين المسلمين في منطقتهم الغينية، مما أسفر 
عن قتاٍل نش���ب بين الوثنّيين والمس���لمين المذكورين الذين 
اعتبروه جهاداً مقّدس���اً، وانتصروا في نهايته نصراً مؤّزراً، 
إذ طاردوا الوثنّيين عبر الحدود الس���يراليونية الغينية التي 
اجتازوها إلى المدن الس���يراليونية الش���مالية، مثل: كارينا، 

فاالبا، بورت لوكو. 
واس���توطن كثيٌر من المسلمين في هذه المدن، وأخذوا 
يتصلون ف���ي المدن والقرى المجاورة للتج���ارة وُهم يؤدون 
ش���عائرهم الدينية من صالٍة وصياٍم وتالوة قرآن، مما جعل 
بعض���اً من وثَنيي س���يراليون يعتقد مع األي���ام دين الرجل 
األس���ود، وذلك ألّن أتباعه من الس���ود الوافدين من غينيا، 
فلهذا الس���بب الجزئي، وللسبب األول وهو أّن اإلسالم دين 
الفطرة، بدأ بعض الوثنّيين يقلدون المس���لمين في صالتهم 

وشعائرهم الدينية، إلى أن توثقت الروابط بين الفئتَين، وأخذ 
الوثنيون الس���يراليونيون يثقون إلى حدٍّ كبير بالمس���لمين، 
وخاّصًة بعدما ساعدهم المسلمون السيراليونيون بالوقوف 
إلى جانبهم ض���ّد البرتغالّيين واإلنجليز المس���تعمرين. إّن 
هذه الثقة وهذا التالحم َولََّدا انفتاحاً جديداً بين المسلمين 
الغينّيين وش���عب س���يراليون، أس���فر عن توافد مزيٍد من 
آالف المس���لمين الغينّيين، وخصوصاً من قبيلة السوس���و، 
لالستيطان في س���يراليون، وبذلك صار اإلسالم ينتشر في 
القرى والغابات الس���يراليونية انتش���ار الرائحة الزكية عن 
طريق هؤالء المس���لمين، كما صار أشياخ قبائل سيراليون، 
كقبيل���ة المندي والتنمي واللمبا، يعلنون إس���المهم ويدعون 
إلي���ه؛ على الرغم م���ن المغريات العظيم���ة التي كانت وال 
تزال تقّدمها المؤسس���ات التبشيرية النصرانية لجلب هؤالء 

األشياخ إليها.
إّن التجمعات اإلسالمية السريعة التي حصلت بدخول 
السيراليونّيين إلى اإلس���الم أحدثت مشكلًة جديدة ال تزال 
قائمة حتى اليوم، هي مشكلة الجهل بتطبيق شعائر اإلسالم، 
باإلضافة إلى أّن الوافدين المس���لمين إلى س���يراليون من 
العاّمة الذين ُهم أنفس���هم بحاجٍة إلى تعليم، لكنهم مع ذلك 
عالجوا هذه المش���كلة إلى حدٍّ ما، خصوصاً بعد أن اشتغل 
كثيٌر منهم بتعليم األطفال في الكتاتيب على طريقة األلواح.

إّن للمس���لمين دوراً ذهبّياً ومّهماً في تاريخ سيراليون، 
حيث عملوا جاهدين على اس���تقالله؛ ألنهم يؤمنون بوجوب 
الجهاد في س���بيل الله للذود عن العقيدة والنفس والِعرض 
والوطن ابتغاء مرضاة الله، وكانوا في الواقع شوكًة في عين 
االستعمار تقّض مضجعه، إلى أن نالت سيراليون استقاللها 

1961م.
 المصادر:

 –)CIA( 1- موقع وكالة االستخبارات المركزية
مكتبة العالم-.

2- موسوعة مقاتل من الصحراء.
3- اإلسالم في سيراليون، أحمد صالح محايري، 

الناشر: الجامعة اإلسالمية بالمدينة المنورة.
4- دليل الدول اإلفريقية، د. محمد عاشور مهدي، 

معهد البحوث والدراسات اإلفريقية، جامعة القاهرة. 
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من ا�ضتراتيجية اليد الممدودة: التحرر  نحو  ■ اإفريقيا.. 
يش���ير التقرير السنوي الذي نشرته OCDE )منظمة التعاون والتنمية االقتصادية( إلى أّن ميزانية APD )المساعدة العاّمة للتنمية( 
ش���هدت استقراراً نسبّياً في عام 2017م؛ حيث ارتفع حجم نسبة الدعم المادي للدول اإلفريقية إلى 3% مقارنًة بميزانية عام 2016م، وذلك 
وفق���اً لتقرير المنظمة ع���ن األموال التي تمنحها الدول المتقّدمة ألقّل البلدان نمّواً، والتي يُخّصص الجزء الرئيس منها للمس���اعدة العاّمة 

ل نصيب إفريقيا ارتفاعاً في هذه السنوات األخيرة. والقروض للدول األقّل تطوراً، خصوصاً في إفريقيا؛ وقد سجَّ
غير أّن المثل اإلفريقي يقول: »بدالً من منح السمك إلى الجائع؛ َعلِّمه صيد السمك«؛ فتلك وجهة نظر الكثير من الخبراء االقتصادّيين 
األفارقة، والتي نجمت عن الش���كوك التي تحوم حول جدوى فاعلية المس���اعدة العاّمة للتنمية؛ بالنظر إلى النتائج المس���جلة مقارنًة بحجم 

المبالغ المستثمرة منذ سنوات.
لكن ضرورة الموقف تُملي على إفريقيا االستغناء عن المساعدة اإلنمائية، والتوّجه نحو إيجاد آليات أكثر فاعليًة لتمويل التنمية، وعلى 
الرغم من المس���افة التي بيننا وبين ذاك المنش���ود؛ فإّن الدينامية المالحظة في السنوات األخيرة تتجه نحو االستغناء عن تلك المساعدات 

حسبما أظهرتها أرقام المساعدات اإلنمائية التي نشرتها منظمة التعاون والتنمية االقتصادية مؤخراً، يوم االثنين 10 أبريل في باريس.
وبصرف النظر عن األرقام المتعلقة بميزانية عام 2017م، التي ال تزال مستقرة نسبّياً مقارنًة بمستوياتها في عام 2016م، يظّل الالفت 
للنظ���ر في التقرير ما يتعلق بزيادة ارتف���اع حجم القروض الممنوحة للبلدان النامية، وخصوصاً في إفريقيا. وقد أش���ارت منظمة التعاون 
والتنمية االقتصادية إلى أّن المس���اعدات العاّمة للتنمية يُعاد- أساس���اً- توجيهها في شكل معونات؛ لكنَّ حجم القروض الممنوحة من بعض 

المانحين إلى البلدان النامية بلغ 13% في عام 2017م، وقد شّكلت القروض التساهلية ربع المساعدة الثنائية.
ل منطلقاً جديداً ف���ي تمويل التنمية في القارة، مع  ل���ذا تتجه إفريقيا إلى »صيد الس���مك« بدالً من انتظاره من اآلخرين؛ وذلك يَُش���كِّ

أّن حجم المساعدة العاّمة للتنمية دون سقف 0,7% من إجمالي الناتج المحلي للدول المتقّدمة التي تعهدت بمنحها إلى القارة اإلفريقية.
ارتفاع حجم المعونات ل�ضالح القارة:

لت  على الرغم من االستقرار النسبي للمعونة اإلنمائية، التي استفادت منها الدول اإلفريقية خالل عام 2017م، فإّن تلك المعونات سجَّ
ارتفاعاً نس���بّياً باعتبار حجم اإلعانات التي حصلت عليها إفريقيا، ووفقاً للبيانات الرس���مية األولي���ة لمنظمة التعاون والتنمية االقتصادية 
OCDE؛ فقد بلغت قيمة المس���اعدات الخارجية من الجهات المانحة 146.6مليار دوالر في ع���ام 2017م، أي بتراجٍع طفيف بمعدل 0,6 
مقارن���ًة بعام 2016م؛ نتيجة خفض اإلنفاق على الالجئين من البلدان المانحة، وزيادة حجم اإلعانات المخّصصة للدول األكثر احتياجاً إلى 

الدعم.
ركيزة النمو:

لت المعونة العاّمة للتنمية ارتفاعاً خالل العام 2017م في 11 بلداً، وجاءت على صدارة القائمة: فرنسا وإيطاليا والسويد  في حين سجَّ
واليابان، ش���هدت المعونة انخفاضاً في 18 دولة أخرى نتيجة انخفاض عدد الالجئين، وعلى صدارتها أستراليا والنمسا، وإسبانيا واليونان، 

وهنغاريا والنرويج، وسلوفانيا إلى جانب سويسرا.
 وقد أشار التقرير إلى أّن بين الدول غير األعضاء في لجنة المساعدات اإلنمائية CAD تأتي اإلمارات العربية المتحدة على صدارة 

قائمة تلك الدول؛ حيث سجلت المساعدة اإلنمائية زيادًة بمعدل 1,31% في عام 2017م، وتأتي تركيا في المرتبة الثانية %0,95..
تجدر اإلش���ارة إلى: أّن خمسة أعضاء من اللجنة، وهي الدانمارك والس���ويد ولوكسمبورغ والنرويج والمملكة المتحدة، حققت الهدف 
ت ألمانيا سقف 0,7% في عام 2017م،  المحدد من األمم المتحدة للمحافظة على المساعدة اإلنمائية، والمتمثل في 0,7%، ومن جانبها تخطَّ
بعد وصولها في عام 2016م إلى المستوى المحدد من األمم المتحدة، وانضمت بذلك إلى ركب 24 دولًة مانحًة أخرى، كانت حصة المساعدة 
اإلنمائية بالنس���بة لناتجها اإلجمالي المحلي دون 0,7%. وعلى الرغم من أّن الدول اإلفريقية ليس���ت هي المستفيدة الوحيدة من المعونات 
المعنية؛ فإّن معظم الدول المس���تفيدة من المساعدة اإلنمائية من الدول اإلفريقية، وهي موزعة حسب التصنيفات التالية: PMA )البلدان 
ت لجنة المساعدة  األقّل نمّواً(، والبلدان المتوسطة الدخل، عطفاً على البلدان ذات الدخل المنخفض. وبمناسبة إعادة النظر في القائمة؛ أقَرّ

اإلنمائية شطب عدٍد من البلدان من قائمة الدول المستفيدة، وشمل كاًل من )شيلي، وأوروغواي( ابتداًء من يناير عام 2018م.
لكنَّ الكثير من األفارقة يتوقعون ويعلقون آماالً كبيرة ورغبًة ش���ديدة في أن يش���مل ش���طب التنقيح القادم المزمع إجراؤه عام 2020م 
القارة اإلفريقية من القائمة، أو إيجاد اقتصاٍد بديل. ومع كّل ذلك؛ يظّل الهدف األسمى هو أن تتمكن إفريقيا من تمويل تنميتها بنفسها؛ من 

خالل اللجوء إلى اآلليات والصكوك الدولية التي ال تَُعدُّ وال تُْحَصى.
بقلم: أبوبكر يعقوب بارما– إفريقيا ليتربيون

ترجمة: قراءات إفريقية- 2018/4/26م

آراء ورؤى
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العالمي: الإفريقي  التراث  حول  ال�ضباب  ملتقى  تحت�ضن  ■ موزمبيق 
نّظم صندوق التراث اإلفريقي العالمي ومنظمة األمم المتحدة للتربية والعلوم والثقافة )اليونس����كو( الدورة الثالثة 
لملتقى الشباب حول التراث اإلفريقي العالمي، خالل الفترة من 30 أبريل إلى 5 مايو 2018م، بالتعاون مع وزارة الثقافة 

والسياحة الموزمبيقية.
يهدف الملتقى إلى زيادة اش����تراك الش����باب اإلفريقي، وتعزيز روح الملكية والقيادة والمساءلة لديهم حول حماية 

التراث اإلفريقي العالمي واالرتقاء به.
وأوضحت اليونس����كو: أّن الملتقى ينقس����م إلى ثالثة أجزاء، يتمثل أحدها )من 30 أبريل إلى 3 مايو( في أنشطة 
متعلق����ة بالمحافظة على موقع »جزيرة موزمبيق« للتراث العالمي وفهم����ه وتنظيم زيارات ميدانية إليه، واألخيران في 
تنظيم ندوة حول آفاق الش����باب في المحافظ����ة على التراث اإلفريقي العالمي وتطويره بصورٍة مس����تدامة )4 مايو(، 

واختتام الملتقى وإحياء يوم التراث اإلفريقي العالمي )5 مايو(.
وكان »ملتقى اليونسكو للشباب« قد أُنشئ سنة 1999م.

وتتزامن هذه الدورة الثالثة مع إحياء الذكرى ال�200 لتأسيس مدينة »جزيرة موزمبيق«.
وكالة بانا برس– 2018/4/30م

وتداعياتها على ليبيا: اإفريقيا  في  الرقيق  تجارة  حول  عمل  ■ ور�ضة 
أُقيمت ورشة عمل تحت عنوان: »تجارة الرقيق في إفريقيا وتداعياتها على ليبيا« في مقّر المركز الثقافي بمدينة 
الخم����س الليبية، بتنظيم من مركز البحوث والدراس����ات اإلفريقية فرع الخمس، وبالتع����اون مع كلية اآلداب والعلوم/ 

مسالتة، وكلية الدراسات العليا/ جامعة المرقب. 
وتّم خالل الورشة عرض ست ورقات بحثية حول موضوع تجارة الرقيق من الناحية التاريخية، وهي:

1- »دور العبيد في قيام إمبراطورية الغرب خالل القرن التاسع عشر- الواليات المتحدة نموذجاً«،  للباحث فتحي 
العكاري.

2- »الجذور التاريخية لظاهرة الرقيق«، للباحث محمد بن طالب.
3- »ظاهرة الرقيق وآثارها االقتصادية واالجتماعية والنفسية على أبناء القارة اإلفريقية«، للباحث علي عمر.

4- »أحوال الرقيق في والية طرابلس منذ منتصف القرن 19 حتى بداية القرن العشرين«، للباحثة رانيا صبري.
5- »الرقيق في ليبيا خالل القرن العشرين«، للباحث فرج إبراهيم.

6- »الهجرة غير الشرعية وتداعياتها على المجتمع الليبي بعد عام 2011م«، للباحث القذافي عبدالله. 
موقع قناة ليبيا– 2018/5/8م 

في �ضنت�ضن: ال�ضيني-الإفريقي  ال�ضباب  القادة  منتدى  فعاليات  ■ اختتام 
اختُتم����ت، يوم األح����د الموافق 2018/5/27م، فعاليات منت����دى دولي يركز على َدور القادة الش����باب في مدينة 

»شنتشن« جنوبي الصين.
وُعقد منتدى القادة الشباب الرابع بين الصين وإفريقيا في مدينة شنتشن بمقاطعة قوانغدونغ، حيث شارك أكثر 

من 70 مندوباً سياسّياً شاباً من نحو 40 دولًة إفريقية، في هذا الحدث الذي استمر يومين.
ودعا س����ونغ تاو، رئيس اإلدارة الدولية للجنة المركزية للحزب الش����يوعي الصيني، الشباب في الصين وإفريقيا 

لتكريس جهودهم لتنمية بلدانهم، واإلسهام في التعاون الوّدي بين الصين وإفريقيا.
وقّدم المشاركون في المنتدى مقترحات في مجاالٍت مثل: زيادة التواصل بين المنظمات الشبابية، وتعزيز التعاون 

بين الصين وإفريقيا.
صحيفة الشعب الصينية- 2018/5/27م

فعاليات
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)التنمية المستدامة في إفريقيا(
موضوع المؤتمر السنوي لمعهد البحوث والدراسات اإلفريقية

برعاية من مجلة قراءات إفريقية

االس���تراتيجي الجغرافي، وه���ذه الم���وارد والمميزات ال 
تزال في معظمها غير مس���تغلة، وذلك بسبب ضعف البنية 
التحتية، وعدم االستقرار السياسي واألمني، وانتشار الجهل 
والمرض والفقر والفس���اد، ونقص االستثمارات. ومما يزيد 
من أهمية إفريقي���ا كَمصدٍر للموارد أنها أصبحت س���وقاً 
واعداً لتصري���ف المنتجات، وبخاّص���ة الصناعية، نتيجة 

اهتمام الدول اإلفريقية بمجاالت التنمية. 
وتش���هد إفريقيا نم���ّواً اقتصادّي���اً واس���عاً، وتدفقاً 
الستثماراٍت كبيرٍة من بعض الدول الغربية واآلسيوية، منها 
بعض دول الخليج العرب���ي، وهناك توقعاٌت كبيرة في زيادة 

االستثمارات األجنبية في إفريقيا.
والتنمية المس���تدامة هي التنمي���ة المتجددة والقابلة 
لالس���تمرار، وهي تطوير استخدام الموارد الطبيعية بأعلى 
كف���اءة، ألطول فترٍة زمني���ة، دون اإلضرار بح���ّق األجيال 

القادمة.  
يأتي على قّمة أهداف هذا المؤتمر: تشجيع االستثمار، 
والتغلب على تحديات التنمية في إفريقيا، وذلك من خالل:

1- القضاء على الفقر.

بلغ ع���دد األبحاث المش���اركة بالمؤتم���ر 148 بحثاً، 
بمش���اركة حوالي 200 باحث، وقد عرض المؤتمر من هذه 
األبحاث 103 بحوث، على مدار يومين، في 14 جلسًة علمية، 

وأخرى للخبراء في مجال الطاقة الجديدة والمتجددة.
كما حضر أكثر من 50 باحثاً إفريقّياً من السودان وليبيا 
والجزائر وتش���اد والكونغو الديمقراطية، وأربعة باحثين من 

بنجالديش؛ لعرض َدور التعاون اإلفريقي مع بنجالديش.
 ولم يستطع حضور المؤتمر للمشاركة في هذا الحدث 
العلمي المهّم حوالي 40 باحثاً لظروٍف خارجة عن إرادتهم، 
مة طبع  وتعبيراً عن ش���كر المعهد لهم قررت اللجنة المنظِّ
ملخصاته���م، وتحكيم أبحاثهم، وطبعها في مجلٍد خاصٍّ مع 

كتاب )أعمال المؤتمر(.
روؤية الموؤتمر:

تحت���وي الق���ارة اإلفريقي���ة على الكثير م���ن الموارد 
الطبيعي���ة، مثل البت���رول، والغ���از الطبيع���ي، والمعادن، 
واألخش���اب، واألراض���ي الصالح���ة للزراع���ة، والث���روة 
الحيواني���ة، والمياه العذبة من أمطار وأنهار وبحيرات ومياه 
جوفية، وطاقة شمس���ية، وطاقة ري���اح، عالوًة على الموقع 

في م�صر، بمعهد البح�ث والدرا�صات الإفريقية- بجامعة القاهرة، في الفترة من 7-8 انعقد 

ماي�� 2018م، الم�ؤتمر ال�صن�ي للمعهد، والذي ترعاه جامع�ة القاهرة ووزارة التعليم 

العالي والبحث العلمي ووزارة الم�ارد المائية والري.
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2- الصحة الجيدة والرفاهية.
3- التعليم الجيد.

4- األمن المائي والغذائي.
5- تحقيق األمن واألمان.

6- توفير الطاقة.
7- تحسين الصناعة.

8- نمو التجارة البينية.
9- زيادة االستثمار األجنبي في إفريقيا.

10- زيادة التصدير.
اأهداف الموؤتمر:

1- تشجيع االس���تثمار، والتغلّب على تحديات التنمية 
في إفريقيا.

2- دعم فرص التعاون والتكامل بين الدول اإلفريقية.
3- تحس���ين البني���ة التحتي���ة في إفريقي���ا )الطرق، 

المواصالت، االتصاالت(.
4- تنمية الموارد الطبيعية في إفريقيا.

5- تطوي���ر الزراعة والري والصناع���ات الغذائية في 
إفريقيا.

6- دعم العالقات الثقافية واالجتماعية بين الش���عوب 
اإلفريقية.

7- تحسين الخدمات الصحية في إفريقيا.
8- دعم َدور الشباب والمرأة اإلفريقية في التنمية.

9- العم���ل على تحقي���ق )أجندة االتح���اد اإلفريقي 
.)2063

10- تعظي���م َدور التكت���الت االقتصادية في مجاالت 
التنمية اإلفريقية.

محاور الموؤتمر:
اأوًل: التكامل القت�ضادي في اإفريقيا:

1- التكامل ف���ي المجاالت الصيدلية والطبية )التعليم 
الطبي وإنتاج الدواء(.

2- التكامل في المج���االت الزراعية )الزراعة، الري، 
اإلنتاج الحيواني(.

3- التكامل في المجاالت الصناعية.
4- التكامل في المجاالت العلمية والثقافية.

5- تحديات التنمية واالستثمار والتكامل في إفريقيا.
ثاني����اً: التع����اون العرب����ي الإفريق����ي ف����ي مج����الت 

التنمية:
1- مواجهة اإلرهاب في إفريقيا.
2- االستثمار العربي في إفريقيا.

3- َدور جامعة الدول العربي���ة واالتحاد اإلفريقي في 
التنمية.

ثالثاً: تطوير البنية التحتية في اإفريقيا:

1- الطرق والمواصالت واالتصاالت في إفريقيا.
2- مصادر الطاقة اإلفريقية المتجددة وغير المتجددة.

3- المشروعات المائية في إفريقيا.
رابعاً: العالقات ال�ضيا�ضية والتاريخية بين الدول 

الإفريقية:
1- القضايا السياسية في إفريقيا.

2- األبعاد السياسية والتاريخية في إفريقيا.
3- تمكين المرأة والشباب في إفريقيا.

4- التكالب الدولي على الثروات اإلفريقية.
ودوره����ا  الإفريقي����ة  والآداب  اللغ����ات  خام�ض����اً: 

التنموي في اإفريقيا:
1- اللغة والتعليم في إفريقيا.
2- التعدد اللغوي في إفريقيا.

3- السياسات اللغوية في إفريقيا.
4- األدب اإلفريقي وقضايا المجتمع.

التو�سيات:
وقد خرج المؤتمر بعدٍد من التوصيات، من أبرزها: 

1- ضرورة تبادل المعلوم���ات والتكنولوجيا بين الدول 
اإلفريقية.

2- تفعي���ل آليات حّل النزاع���ات اإلفريقية عن طريق 
االتحاد اإلفريقي.

3- ضرورة تعاون الدول اإلفريقية في مواجهة اإلرهاب.
تفعياًل  اإلفريقي-اإلفريق���ي؛  التع���اون  تش���جيع   -4

ل�)أجندة االتحاد اإلفريقي 2063(.
5- ضرورة ربط ال���دول اإلفريقية بطرٍق برية وبحرية 

وجوية.
6- تحس���ين قوانين االستثمار لتشجيع رجال األعمال؛ 

خصوصاً األفارقة.
7- الربط الكهربائي لل���دول اإلفريقية، وربط إفريقيا 

بأوروبا وآسيا ■
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الجيوش اإلفريقية وتحدي
االحتراف العسكري*

اإميل اأويدراوغ�)))
ترجمة : اأحمد المرابطي

باح�ث في �صل�ك الدكت�راه، جامع�ة �صيدي محمد ب�ن عبد اهلل، 
فا�ص/ المغرب

)*) ورقة بحثية مقدمة اإلى مركز اإفريقيا للدرا�سات ال�ستراتيجية 
- وا�سنطن - اأمريكا.

https://www.files.ethz.ch/ الأ���س��ل��ي:  ال��م��ق��ال  راب���ط 
isn/182084/ARP-6-EN.pdf

العالقات  في  دكتور   - �سابقًا  بوركينافا�سو  في  الأمن  ))) وزير 
 - والدبلوما�سية  ال�ستراتيجية  الدرا�سات  مركز  الدولية من 

باري�ص - فرن�سا.

وكفاءته�ا ومدى فعالية تدخالته�ا، ونجاعة قدراتها 

العملياتية. 

وعم�م�ًا تتح�ّدد اأه�ّم م�ؤ�ص�رات مهني�ة الجي��ص في 

تبعية الق�ات الع�صكرية وخ�ص�عها لل�صلطة المدنية، 

وم�ؤ�ص�ر ال�لء لل�طن ولدولة القان��ن، وم�ؤ�صر الحياد 

ال�صيا�ص�ي، وغيرها من المب�ادئ والم�ؤ�صرات الأخرى 

التي ل تقّل اأهمية. 

واإذا كان�ت الجي���ص الإفريقي�ة تعتر�صه�ا �صع�باٌت 

بن�اء الجي��ص الحترافية يت�قف على ا�صتيعاب اإّن 

مجم�ع�ٍة م�ن الق�اع�د والمب�ادئ، اإذ ل يهّم عدد 

الق��ات الم�صلح�ة وحجمه�ا؛ بق�در م�ا يه�ّم ن�عيتها 
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جّمة في طريق �صعيها نح� ك�صب تحدي الحتراف 

الع�صك�ري؛ ف�اإّن ه�ذه ال�صع�ب�ات قابلٌة للتج�اوز اإذا 

ت�فرت الإرادة لدى قادة الدول الإفريقية.

التف�صي�ل  م�ن  ب�ص�يءٍ  مقاربت�ه،  تح�اول  م�ا  ه�ذا   

والتحليل، هذه الدرا�صة الأكاديمية.
اأواًل: مبادئ االحتراف الع�سكري: 

يق���وم االحتراف العس���كري على عدة أُس���س 
ومبادئ، مثل:

1- تبعية الجي�س لل�ضلطة المدنية: 
تس���تلزم مهني���ة الجيوش واحترافيتها اش���تغال 
مؤسس���ة الجيش في إطار ثقافٍة سياسيٍة ديمقراطية 
بالبالد، وه���ذه الثقافة- كما ي���رى »صامويل فينر« 
ف���ي كتابه )الرجل على ظهر الحص���ان: َدور الجيش 
في السياس���ة(- ال تق�وم إال بقي����ام توافٍق مجتمعي 
مدني واضٍح عل�ى آلي�ات تداول الس���لطة السي�اسية، 

واعتراٍف بقدٍر واسٍع من السيادة الشعبية))). 
ولذل���ك؛ ف���إّن مفه���وم االحتراف العس���كري 
ال���دول  ف���ي   Military Professionalism
الديمقراطية يجّس���د بالضرورة قيماً أساسية معّينة؛ 
مثل القب���ول بش���رعية المؤسس���ات الديمقراطية، 
والحي���اد أو ع���دم التحّيز لطرٍف ما م���ن األطراف 
الفاعلة في الس���احة السياس���ية، فضاًل عن احترام 
حق���وق الفرد األساس���ية والدفاع عنه���ا. ففي إطار 
ثقافٍة سياس���يٍة ديمقراطيٍة صلبة؛ نجد أّن السلطات 
المدنية المنتخبة ش���رعّياً هي المسؤولة الوحيدة عن 
إدارة الش���ؤون العاّمة في البالد، بما في ذلك السهر 
على وضع السياسة األمنية والدفاعية، بينما ال تعمل 

القوات المسلحة إال على تنفيذ هذه السياسة. 
2- الولء للوطن ولدولة القانون:

 Samuel E. Finer, The Man on Horseback: The  (((
 Role of the Military in Politics (New Brunswick,

.(NJ: Transaction Publishers, 2002

إّن بناء الجي���وش االحترافية يتوقف على والئها 
الواض���ح لدولة القانون من جه���ة، واحترام المجتمع 
المدني من جهٍة ثانية، وعدم التدخل في النقاش الذي 
يجري بين الطرَفين فيما يتعلق بإدارة الشؤون العاّمة 
من جهٍة ثالثة. ولكون عملية الدمقرطة قد تصطحبها 
اضطراباٌت، قد تُستغل من ِقبَل أحدهم إلحداث حالة 
عدم استقراٍر داخليٍّ مؤقٍت بالبالد، فإّن حياد القوات 
المس���لحة ودعمها لدولة القانون يبقى ضرورّياً، وإال 

أصبح مسار التحّول نحو الديمقراطية صعباً))).
إّن الدول التي مّرت بانقالباٍت عسكرية وتدخالٍت 
في الش���ؤون السياس���ية دفعت فواتي���ر باهظة في 
الس���نوات الطويلة الالحقة؛ إذ بمج���رد أن تتعرض 
الدولة النقالٍب عس���كري يرتفع مع���دل االنقالبات 
فيها بشكٍل كبيٍر وخطير، ونشير في هذا السياق إلى 
أّن 65% م���ن دول جنوب الصحراء قد عرفت انقالباً 
عس���كرّياً واحداً، و42% منها قد ش���هدت انقالباٍت 
عدي���دة)))، وفي الواقع؛ فإّن أغل���ب هذه االنقالبات 
اس���تهدفت أنظمًة عس���كريًة كانت قد ج���اءت إلى 
الس���لطة عبر انقالٍب عس���كريٍّ هي أيضاً؛ فما بين 
س���نتَي 1960م و 2012م ياُلحظ أّن تس���ع محاوالت 
انقالٍب بالسودان كانت موجهًة ضّد أنظمٍة عسكرية، 
كما استُهدفت مثل هذه األنظمة سبع مرات من أصل 

 Zoltan Barany, The Soldier and the Changing  (((
 State (Princeton: Princeton University Press,

.2012), 1

 Stefan Lindemann, “The Ethnic Politics of   (3(
 Coup Avoidance: Evidence from Zambia and
 Uganda,” Africa Spectrum 46, No. 2 (2011),
 4. For background on datasets used by
 Lindemann and other authors to identify the
 number of coups, see Jonathan M. Powell &
 Clayton L. Thyne, “Global instances of coups
 from 1950 to 2010: A new dataset,” Journal of
 .259-Peace Research 48, No. 2 (2011), 249
 Powell and Thyne identify the varying definitions
 of “coup d’état” to explain for the variances in
 reported instances of attempted and successful

.coups
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عشرة انقالبات شهدتها غانا خالل الفترة نفسها. 
وبمج���رد أن يتّم س���لوك هذا النه���ج في انتقال 
الس���لطة؛ تغدو األنظمة التي تنش���أ عنه عبئاً ثقياًل 
يصعب التخلّ���ص منه، وكثيراً ما ت���ؤدي إلى زعزعة 
اس���تقرار الدول أو انهيارها حت���ى. لكن على الرغم 
مما تشّكله هذه االنقالبات من تهديٍد حقيقيٍّ ومقلٍق 
في إفريقيا؛ فإّن حجم االنقالبات الناجحة فيها أخذ 
يتضاءل بشكٍل مالحظ منذ أواسط سنوات ال�2000، 
وأخذت تتركز عموماً في ش���رق إفريقيا ووس���طها 

)انظر: الجدول 1(.
الجدول )1(: عدد ونوع االنقالبات العسكرية في 

البلدان اإلفريقية )2012-1960م()))

النقالبات الناجحةال�سنة
المحاولت 

النقالبية الفا�سلة

(960
) )جمهورية الكونغو 

الديمقراطية) 
 ) )اإثيوبيا) 

) )ال�سومال)  -----)96)

) )ال�سنغال) -----)96)

3 )توجو، الكونغو، بنين)  963)
) )جمهورية الكونغو 

الديمقراطية) 

(964-----
4 )غانا، تنزانيا، 

 (DRC ،الغابون

(966

8 )جمهورية اإفريقيا الو�سطى، 
نيجيريا، اأوغندا، غانا، 

بوركينافا�سو، بروندي، نيجيريا، 
بروندي) 

) )توجو، ال�سودان)  

) )غانا)  3 )توجو، �سيراليون، بنين)  967)

-----3 )�سيراليون، الكونغو، مالي)  968)

(970-----
3 )الكونغو، توجو، 

غينيا) 

) )اأوغندا)  )97)
4 )�سيراليون، اأوغندا، 

ال�سودان، ت�ساد)  

) )الكونغو، بنين) 3 )غانا، مدغ�سقر، بنين)  )97)

) )كوت ديفوار)) )�سوازيالند، رواندا( 973)

.Barka and Ncube, “Political Fragility in Africa,” 4 (((

3 )بوركينافا�سو، نيجيريا، اإثيوبيا)974)

5 )اأوغندا، اأوغندا، 
اأنغول، جمهورية 

اإفريقيا الو�سطى، 
مدغ�سقر)

) )ت�ساد، نيجيريا)975)
3 )بنين، ال�سودان، 

موزمبيق(

) )بروندي)976)

6 )جمهورية اإفريقيا 
الو�سطى، نيجيريا، 

النيجر، اأوغندا، 
مالي، ال�سودان)

) )�سي�سل)977)
6 )بنين، ال�سودان، 

الكونغو، ت�ساد، 
اأنغول، اأوغندا)

(979
3 )غانا، غينيا ال�ستوائية، 
جمهورية اإفريقيا الو�سطى)

) )ت�ساد، غانا)

) )ت�ساد)006)
) )مدغ�سقر، كوت 

ديفوار)

(007----------

) )مدغ�سقر)-----009)

) )النيجر)0)0)
) )غينيا بي�ساو، 

مدغ�سقر)

(0((-----
3 )جمهورية الكونغو 

الديمقراطية، 
النيجر، غينيا بي�ساو)

-----) )مالي، غينيا بي�ساو)))0)

إّن العوام���ل الت���ي تجد فيها القوات المس���لحة 
مبررات لإلطاحة بالحكوم���ات المدنية تكمن عموماً 
في تفشي الفس���اد بالدولة اإلفريقية، وافتقارها إلى 
البنية المؤسس���ية الديمقراطية، وكذا الضعف الذي 
يعتري منظومته���ا االقتصادية. هك���ذا نجد- ومنذ 
االس���تقالل- أّن دول الساحل والصحراء التي أمسى 
ناتجه���ا الداخلي اإلجمالي متدنّياً هي التي ش���هدت 
أكثر االنقالبات العسكرية عدداً؛ مقارنًة بمثيلتها التي 
أضحت نس���ب ناتجها المحلي مرتفع���ة)))، وعموماً: 
فإّن قيادة العس���كرّيين للحكم ي���ؤدي دائماً إلى نتائج 

.Ibid., 9  (((
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اإلفريقية تأسست على أنقاض الجيوش االستعمارية 
فإّنها قد ورثت من المس���تعمر ب���ذور التفرقة اإلثنية 
التي وقفت حجر عثرٍة أمام احترافها العسكري، فمن 
المعلوم أّن األقليات اإلثنية كانت تش���ّكل عموماً جزءاً 
مهّماً من القوات االس���تعمارية بالشكل الذي تستطيع 
أن تحقق من خالله توازناً م���ع المجموعات الِعْرقية 
األكث���ر قوًة في تاريخ هذا البلد أو ذاك؛ فمثاًل: أقلية 
التوتس���ي في بوروندي ورواندا، واألقلية التي تمارس 
النشاط الرعوي في المناطق الشمالية لغانا ونيجيريا 
وتوجو، كانت تش���ّكل العنصر المهيم���ن في التركيبة 
البشرية للقوات المسلحة الفرنسية والبريطانية فيما 

قبل االستقالل.
ولق���د كان لهذا المتغّير اإلثن���ي تداعياٌت كبيرةٌ 
على مس���توى تشكيل القوات المس���لحة في فترة ما 
بعد االستقالل، إذ من المعروف أّن موجة االنقالبات 
العس���كرية التي اجتاحت دول المنطقة آنذاك، والتي 
أطاح���ت ببعض أنظمته���ا، كانت- ف���ي العديد من 
الحاالت- من تدبير ضباٍط ينتمون إلى هذه الجماعة 
اإلثني���ة أو تلك، وم���ن بين مدبري ه���ذه االنقالبات 
العس���كرية- مثاًل- نذكر: »إتي���ان إياديما« في توجو 
سنة 1963م، و»س���نغولي الميزانا« في بوركينافاسو 
سنة 1966م، و»جان بيديل بوكاسا« بجمهورية إفريقيا 
الوسطى سنة 1966م، و»عيدي أمين دادا« في أوغندا 

سنة1971م. 

كارثية بالنس���بة القتصاد الدولة، فمثاًل: سّجل النمو 
االقتص���ادي في كلٍّ م���ن )غينيا ومال���ي وموريتانيا 
ونيجيريا( انكماشاً بنسبة 4,5% بعد قيام االنقالبات 

العسكرية فيها))).
وي���رى صامويل هنتنغتون أّن التدخل العس���كري 
في الشؤون الحكومية مسألة »سياسية« أكثر مما هي 
»عس���كرية«، وهذا ما يعكسه الواقع في معظم الدول 

اإلفريقية))). 
3- اأخالقيات المهنة/ القدوة الح�ضنة:

باإلضافة إلى ضرورة خضوع القوات المسلحة 
آللية الرقابة المدني���ة الديمقراطية ووالئها لألّمة؛ 
فإن���ه البّد من توف���ر قيٍم أخالقية معّينة كش���رٍط 
أساس���ي لبن���اء الجي���وش االحترافي���ة، وهذا ما 
يستوجب مساءلة القادة العس���كرّيين والجنود عن 
أفعالهم، واالحتكام لمعياَري االس���تحقاق والجدارة 
ف���ي ترقيتهم، فضاًل ع���ن ض���رورة أخذهم بعين 
االعتبار لمتطلب���ات النزاهة والعدل واإلنصاف في 
إنفاذهم للقوانين والتدابير الخاّصة باألمن، وال شك 
بأّن هذه األخالق المؤسس���ية يجب أن تُلّقن للجنود 
في دوراٍت تدريبيٍة خاّص���ة؛ تماماً مثلما يخضعون 

لتدريبات االنضباط وأعراف الحرب.
ثانيًا: عوائق االحتراف الع�سكري:

1- اإرث ال�ضتعمار: 
تجد أسباب تدخل القوات المسلحة اإلفريقية في 
الش���ؤون االقتصادية والسياسية جذورها في التاريخ 
الكولونيالي الذي عرفته هذه القارة، ولكون الجيوش 

 MathurinHoungnikpo, Africa’s Militaries: A (((
 Missing Link in Democratic Transitions, Africa
 Security Brief No. 17 (Washington, D.C.:
 National Defense University Press, January

.(2012

 Samuel P. Huntington, Political Order in (((
 Changing Societies (New Haven: Yale

.(University Press, 1968

من النادر جّدًا في إفريقيا أن 
سائل السلطة التشريعية 

ُ
ت

القادة العسكرّيين
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واليوم، وبعد خمسين س����نة مّرت على االستقالل، لم 
يعد ممكناً لهذا العامل، أي اإلرث االس����تعماري، أن يس����ّوغ 
اس����تمرار افتق����ار العديد من الجي����وش اإلفريقية للمهنية 
واالحتراف. وفي الواقع؛ فإّن حكومات ما بعد االستقالل كان 
لديها فرصٌة لبناء جيوٍش وطنيٍة حديثة؛ لكن حكام المرحلة 
اختاروا عكس ذلك ولم يجدوا غضاضًة في اس����تغالل هذه 
النقائص في خلق وتكريس نُُظٍم سياس����يٍة أوتوقراطية، وقد 
انتصب����ت- نتيجًة لذل����ك- مجموعٌة م����ن التحديات بوجه 
الجيوش التي تسعى نحو االحتراف العسكري بإفريقيا، بما 
في ذلك اس����تمرار تأثير العامل اإلثني والقبلي في القوات 

المسلحة وتسييسها، وكذا ضعف قدراتها العملياتية.
2- التحيزات الإثنية والقبلية:

ال ش���ك ب���أّن الجيش ال���ذي يُبنى على أس���اس 
اعتبارات إثنية أو قبلية ال يستطيع أن يدافع عن الوطن 
واألّمة، ولن يدافع إال عن مصالح القبيلة أو المجموعة 
اإلثنية التي يتكّون منها، هكذا س���يفتقر إلى الشرعية 

والكفاءة والثقة الشعبية، وبالتالي عدم الفعالية. 
ولس���وء الحظ؛ فإّن أغلب الجيوش اإلفريقية ما 
زالت تتأس���س على اعتباراٍت إثني���ة وقبلية، فمثاًل: 
التركيبة اإلثنية للقوات المس���لحة في تش���اد ال تمّثل 
جميع إثنيات الب���الد، فالمجموعة اإلثنية »الزغاوة«، 
التي ينتمي إليها الرئيس إدريس ديبي، تس���يطر على 
مؤسس���ة الجيش والمناصب العس���كرية العليا منذ 
1990م؛ تاريخ إزاحة حس���ين حبري من السلطة. كما 
أّن جيش توجو يعتبر مثاالً على هيمنة األقلية اإلثنية 
أو تلك على تركيبة الجيوش اإلفريقية، حيث يش���ّكل 
األفراد المنحدرين من المنطقة الشمالية للبالد نسبة 
77% ف���ي الجيش، ومن ضمن ه���ذه المجموعة تمّثل 
مجموعة »الكابي« اإلثنية- التي ينتمي إليها الرئيس- 
70%، ونجد 42% ينحدرون من بلدة الرئيس، مع العلم 
أّن إثنية »الكابي« ال تش���ّكل سوى ما بين 10 إلى %12 

من سكان توجو))).

.Comi M. Toulabor, “Togo”, in Ibid., 232 (((

إّن عملية التوظيف في الجيش بناًء على أس���اس 
الِعْرق الذي ينتمي إليه الرئيس هي ممارسٌة شائعٌة جّداً 
في الدول اإلفريقية، وفي ظّل ذلك يكون والء الضباط 
للرئيس أشّد من والئهم للوطن وتشريعاته األساسية، 
وال ش���ك بأّن هذه الممارسة تقّوض المع�ايير المهنية 
للقوات المسلحة، كم�ا تضعها ف�ي مواجهة بعضها مع 
البعض اآلخر العتبارات إثني���ة، ولقد تجلّت مخاطر 
ذلك بش���كٍل واضٍح عندما اندلع القتال الداخلي فجأًة 
بجنوب السودان في دجنبر )ديسمبر( من عام 2013م، 
حيث أدى إلى إعاقٍة حقيقيٍة لعملية بناء القطاع األمني 

في أصغر بلٍد في إفريقيا.
في مقابل ذلك؛ فإّن الجيش المكّون من الجماعات 
اإلثنية المحلية من جميع مناطق البالد؛ يمكن أن يُرسي 
أساس���اً صلباً لبناء الدولة الديمقراطية، ويخلق ظروفاً 
خصبة لالحتراف العسكري، ومن األمثلة الحديثة: قوات 
الدفاع الوطني بجنوب إفريقيا، إذ بعد نهاية األبارتهيد تّم 
تكوين الجيش من رجاٍل ونساٍء كانوا في صفوف القوات 
المحاربة سابقاً، وتحت ضغط التحّوالت السياسية التي 
كان���ت تعيش على إيقاعها البالد آنذاك؛ ما كان للجيش 
إال أن يتجاوب معها، ويمّثل مجموع الش���عب الجنوب-
إفريقي بالش���كل الذي يعكس تعّدد هوياته، ولقد حافظ 
كلٌّ من الجيش والحكوم���ة والمجتمع المدني على هذه 
الطبيعة المتعددة للقوات المس���لحة؛ بوصفها جزءاً ال 

يتجزأ من سياسة األمن القومي لجنوب إفريقيا.
3- ت�ضيي�س الجي�س وع�ضكرة ال�ضيا�ضة: 

إّن تس���ييس الجيش يُخفي وراءه منافسًة حاميًة 
بين السياس���ّيين بهدف كسب الدعم العسكري، وتبعاً 
لذلك كانت أغلب االنقالبات العس���كرية في إفريقيا 

مدعومًة من األطراف السياسية المتنافسة. 
وتح���اول بعض األحزاب جاهدًة إيجاد متعاطفين 
معها في صفوف القوات المس���لحة، لالستيالء على 
الس���لطة وقتما تس���نح الفرصة، ففي ك���وت ديفوار 
اس���تمر أنصار الرئيس الس���ابق ل���وران غباغبو في 
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البحث عن الدعم من جانب القوات المسلحة لتقويض 
سلطة الرئيس الحسن وتارا)))، وهكذا أمسى اعتماد 
األحزاب على القوات المس���لحة- وليس الش���عب- 

ممارسًة شائعًة ومشتركًة في جّل الدول اإلفريقية.
وعلى ضوء هذه العالقة الملتبس���ة بين الساسة 
والعس���كر؛ أصبحت المؤسسة العس���كرية في عيون 
المجتمع أكثر تحّيزاً وتحزباً، وأقّل مهنيًة في المقابل، 
وهو الش���يء الذي قلّل من االحت���رام المطلوب لهذه 
المؤسسة، خاّصًة فيما يتعلّق باحترام معايير الكفاءة 
واإلخالص واالنضباط في توظيف الجنود. وال ش���ك 
بأّن حاجة الفاعل السياسي للدعم العسكري هو الذي 
يفّسر لماذا يتسامح؛ بل يشّجع أحياناً استعمال القادة 

العسكرّيين للموارد العاّمة لإلثراء الشخصي. 
وعموماً؛ ف���إّن واقع ال���دول اإلفريقية ال يعكس 
تس���ييس الجيش فقط، وإنما يش���ي أيضاً بعسكرة 

السياسات العاّمة بهذه الدول.
4- �ضعف القدرات العملياتية: 

يتطلب االحتراف العس���كري للجيوش قيادًة فّعالًة 
وأنظمة تحّكٍم حازمة، فضاًل عن مهاراٍت وموارد كافية 
للنجاح في تنفيذ المه���ام المنوطة بها، غير أّن ضعف 
الق���درات العملياتية للجي���وش اإلفريقية تجعلها غير 
قادرٍة على القيام بهذه المهام، ما يجعل أهمية وجودها 
موضع تساؤل. وال شك بأّن القبض على »غوما« من ِقَبل 
جماعة »حركة 23 مارس« )إم 23( المتمردة ب�جمهورية 
الكونغو الديمقراطية، وتفكك جيش جمهورية إفريقيا 
الوس���طى بعد االحتالل الس���هل والس���ريع للعاصمة 
)بانغي( من طرف قوات »س���يليكا« سنة 2013م؛ يشي 
بضعف الكف���اءة العملية لجيوش دول جنوب الصحراء 
الكبرى، ومن األس���باب العديدة الت���ي تقف وراء هذا 

 Midterm Report from the Group of Experts   (((
 on Côte d’Ivoire prepared in accordance with
 paragraph 16 of Security Council resolution
 ,(766/2045 (2012). United Nations (S /2012

.October 15, 2012

الضعف: الثغرات الموجودة على مستوى تراتبية القيادة 
وما تؤدي إليه من عدم االنضباط، وضعف الرقابة على 
صفقات اقتناء األسلحة، والقصور على مستوى تدبير 
الموارد، وضعف المعنويات؛ باإلضافة إلى كون المهام 

تبقى غير منّسقٍة أو متقادمة.
- �ضعف الرقابة على �ضفقات اقتناء ال�ضالح: 

ي���ؤدي ضعف الرقابة على عقود الش���راء بوزارة 
الدفاع إلى فتح الباب على مصراَعيه أمام الفساد؛ مما 
يخلق مش���كالٍت كثيرًة على مستوى الحكامة، فمثاًل، 
في إط���ار تقييم قطاع الدفاع ف���ي 19 بلداً إفريقّياً، 
سّجلت منظمة الشفافية الدولية أّن 90% منها تُصّنف 
في مراتب دنيا من حيث ش���فافية عمليات الش���راء 
)انظر: الجدول 3(. وعلى الرغم من احترام المساطر 
اإلدارية في المراحل األولى لرصد االعتمادات؛ فإنه 
م���ع ذلك يكفي وضع خاتم »س���ّري« أو »مصّنف« في 
األس���واق العاّمة؛ لتجّنب رقاب���ة االفتحاص المالي 
العمومي، وإذا كانت بعض المبيعات العسكرية تتطلب 
نوعاً من السّرية لغايات األمن القومي؛ فإّن أغلبها ال 

يحتاج إلى مثل هذا الطابع السري. 
الجدول )3(: معدالت مكافحة الفساد في بعض الفروع 

المالية واإلدارية لقطاع الدفاع؛ في 19 بلداً إفريقياً
)0= شفافية منخفضة، 4 = شفافية مرتفعة())) 
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ويالح���ظ، في العديد من ال���دول اإلفريقية: أّن 
قرارات ش���راء األس���لحة تتركز في يد أوليغارش���ية 
عس���كرية وسياس���ية متحالفة مع ش���ركاء محلّيين 
وأجان���ب، مما يجعل العمليات الت���ي تقوم بها تُوّظف 
ألغ���راٍض تجارية تخ���دم مصالحها أكث���ر مما تلّبي 
الحاجيات الحقيقية للقوات المس���لحة، ففي 2007م 
شّكلت الرش���وة في اإلمدادات العسكرية في إفريقيا 

حوالي 10% من القيمة المالية للعقود المبرمة))).
إّن تلقي العموالت والرش���اوى ف���ي المعامالت 
التجارية الخاّصة باألس���لحة؛ يؤدي إلى بيع المعدات 

 Bribery in Public Procurement: Methods, Actors (((
.and Counter-Measures (Paris: OECD, 2007), 47

العس���كرية بأثم���اٍن باهظة، وبش���كٍل ال يس���تجيب 
للحاجيات الفعلية للقوات المس���لحة، ففي أوغندا- 
مثاًل- تورط الجنرال »سليم صالح«، األخ غير الشقيق 
للرئيس يوري موس���يفني، في فضائ���ح مالية عديدة 
قبل أن يس���تقيل من منصبه بوصفه مستشار الرئيس 
في ش���ؤون األمن والدفاع)))، حيث قام باقتناء دبابات 
ومقاتالت غير جيدة وغير صالحة لالس���تعمال؛ في 
مقابل رش���اوى ألعضاء القيادة العليا للتس���تر على 
ذلك))). وفي س���نة 2010م تّم اعتق���ال وزير الدفاع 
الكاميرون���ي »ريم���ي زي مي���كا«، واتهام���ه بتحويل 
االعتمادات التي كانت مخّصصة لمشروعات التنمية 
العسكرية خالل واليته ما بين سنتَي 2004م و2009م. 
وفي سنة 2013م انكبت إدارة الرئيس »جاكوب زوما« 
على تعميق البح���ث في قضايا الرش���اوى المتعلقة 
بالمقتني���ات الحكومية من المعدات المفرطة التكلفة 
من الشركات العس���كرية العالمية سنة 1999م، حيث 
تجاوز المبلغ اإلجمالي لهذه الصفقات س���تة مليارات 

دوالر.
ومن النادر جّداً في إفريقيا أن تُس���ائل السلطة 
التش���ريعية الق���ادة العس���كرّيين، أو أن تتدخل في 
العمليات التجاري���ة التي يقوم بها هؤالء، والتي غالباً 
ما يعوزها الوضوح والش���فافية. وكقاعدٍة عاّمة: فإّن 
البرلمان ف���ي البلدان اإلفريقي���ة ال يراقب النفقات 
العس���كرية؛ خصوصاً أنه يرى في ذلك تشويشاً على 
األمن القومي، ومثاًل: فإّن كينيا التي تُصّنف السابعة 
إفريقّي���اً من حيث اإلنف���اق العس���كري)))؛ لم تضع 
القانون الذي يلزم إخضاع القوات المسلحة وتقاريرها 

 Herbert M. Howe, Ambiguous Order: Military (((
 Forces in African States, (Boulder CO: Lynne

.Rienner Pub., 2005), 55

.Ibid., 55  (3(

 RawingsOtini, “Kenya Among Africa’s Top (4(
 Spenders on Military,” Business Daily, November
1, 2012, available at ،http://businessdailyafrica.

.comkenya-among-Africa-s-top-spenders
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وحس���اباتها المالية المتعلقة بالدفاع لرقابة البرلمان 
ورئيس الدولة إال في سنة 2012م.

وف���ي المقابل؛ ثّمة دوٌل، مثل الس���نغال وجنوب 
إفريقيا، تتوفر على هيئ���اٍت مدنيٍة قويٍة في وزارات 
الدفاع، تس���اهم في تعزيز الش���فافية على مستوى 
رصد االعتمادات المالية)))، وفي كلٍّ من بوركينافاسو 
وأوغندا تمارس الس���لطة التنفيذية رقابًة على وضع 

ميزانية وزارة الدفاع قبل الموافقة عليها.
وعندم���ا يتدخ���ل ما هو سياس���ي عل���ى هذا 
المستوى؛ فإّن المجتمع المدني يقوم بَدوره المطلوب 
إزاء الحكومة، ففي سنة 2012م مثاًل تّمت إقالة وزيرة 
الدفاع وقدماء المحاربين في جنوب إفريقيا »لينديوي 
سيسولو« بعد أن أثار الرأَي العام المفاوضاُت السرية 
الت���ي أبرمت من خاللها صفقًة تُق���ّدر بمائتَي مليون 
دوالر لشراء طائرات خاّصة باألعمال للرئيس الجنوب 

إفريقي )جاكوب زوما( ونائبه )كاليما موتالنتي(. 
- �ضعف تدبير الموارد المالية والب�ضرية: 

تلعب اإلدارة الفعالة َدوراً أساس���ّياً لضمان نجاح 
العمليات العسكرية، إذ يكفي التوفر على جهاٍز إداريٍّ 
قوي ليتسّنى تعبئة موارد القوات المسلحة اإلفريقية- 
مهم���ا كانت ضعيف���ة-، وتخصيصها م���ن أجل أداٍء 
أفضل، غير أّن القصور في تدبير هذه الموارد ما زال 
قائماً ومالحظاً لدى الجي���وش اإلفريقية على جميع 

المستويات، البشرية منها والمادية واللوجستية.
ويُذكر أّن أهّم تراجٍع ش���هدته دول إفريقيا، على 
مستوى القدرات العملية لقواتها المسلحة، ُسّجل في 
التس���عينّيات بعد نهاية الحرب الباردة، غير أّن هذا 
ال يعني أّن هذه الق���وات كانت أكثَر مهنيًة وكفاءًة من 
ذي قبل؛ بقدر ما يعني أنها كانت آنذاك تتوفر- على 

 Daniel W. Henk and Martin RevayiRupiya, (((
 Funding Defense: Challenges of Buying Military
 Capability in Sub-Saharan Africa (Carlysle:
 Strategic Studies Institute (SSI), September

.2001), 19

األقّل- على الحّد األدنى م���ن المعدات والتجهيزات 
الضرورية بفضل اتفاقيات التع���اون والدعم المادي 
السخي من طرف القوى الدولية الكبرى. إال أّن انتهاء 
الحرب الباردة وانهيار االتحاد الس���وفييتي قد وضع 
حّداً للدعم الذي كان يُقّدم لهذه القوات؛ التي وجدت 
نفسها غير قادرٍة على الحفاظ على تماسك قدراتها 
العملية، ففي بوركينافاسو– مثاًل- تّم في سنة 1999م 
س���حب التمويل الذي كانت تُقدمه البرامج األلمانية 
للتع���اون، والتي يرجع لها الفض���ل الكبير في تقوية 
خدمات الجيش، خصوصاً على مستوى بناء الطرقات 

وإصالحها في المناطق النائية.
- �ضعف الروح المعنوية: 

تؤدي المعنويات المرتفعة َدوراً ال يُستهان به في 
ساحة المعارك، إذ بدونها تكون الهزيمة أمراً محتوماً 

وال مفّر منه. 
ولقد نتج نق���ص التحفيز في صف���وف الجنود 
المالّيي���ن في مواجهة كلٍّ من الجماعات اإلس���المية 
وانفصالّي���ي الط���وارق في عاَم���ي 2012م-2013م 
عن تضافر مجموعٍة من العوامل، على رأس���ها عدم 
االس���تقرار السياسي الناجم عن االنقالب العسكري، 
واس���تفحال الفس���اد على أعلى مس���تويات القيادة، 
وضع���ف الدعم والمع���دات المقّدم���ة للقوات 
الموجودة ف���ي الصف األمامي التي كانت تقاتل 

المسلحين.

ل عدم االنضباط وغياب 
ّ
يشك

العدل في العديد من ثكنات 
إفريقيا جنوب الصحراء مؤشرًا 

على عدم كفاية بعض 
المجالس التأديبية العسكرية
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وال ش���ك بأّن استشراء الفس���اد في أعلى 
هرم المؤسس���ة العس���كرية يعمل على تقويض 
ال���روح المعنوية في صف���وف الجنود، ويجعلهم 
أكثر عرض���ًة الرتكاب أعمال وجرائم الفس���اد 
بَدوره���م))). ويالحظ أّن الجن���ود- الذين تكون 
أجورهم غي���ر كافية أو تُص���رف بطريقٍة غير 
منتظمة- يلتجؤون إلى ابتزاز األموال والممتلكات 
من الس���كان المحلّيين، أو االنخراط في أنشطٍة 
مدّرة للربح من أجل ضمان لقمة عيش���هم، وكما 
يحدث في باقي الدول اإلفريقية؛ يقوم الضباط 
في مالي بتوظيف جنوٍد وهمّيين وأشباح؛ بهدف 
بيع التجهيزات ومراكمة األموال في حس���اباتهم 

البنكية الشخصية))).
وفي جمهورية الكونغو الديمقراطية- مثاًل- 
ثّم���ة تقارير إعالمية تربط ع���دم صرف أجور 
الجنود بالفس���اد المس���ّجل على مستوى قّمة 
القيادة، وهو الش���يء الذي يدفع هؤالء الجنود– 
تعبيراً عن رّد فعلهم- إلى عدم حماية القرى من 

غارات »جيش الرّب للمقاومة« في أوغندا))).
ونظ���راً لضعف معنوي���ات الجنود؛ فإنهم ال 
يتوانون في االنخراط والمش���اركة في أنش���طٍة 
إجرامي���ٍة منظم���ة؛ فمثاًل: عندم���ا لم تُصرف 
رواتبهم في التسعينيات؛ أقدم كبار الضباط في 
غينيا بيساو على بيع األسلحة واأللغام األرضية 
لمتمردي »كازامانس« قب���ل التوجه إلى االتجار 
في المخدرات بعد ذلك. ولقد كان لالضطرابات 
السياسية والعسكرية، وما أدت إليه من زعزعة 

 Building Integrity and Countering Corruption   (((
 in Defence& Security: 20 Practical Reforms,
.Transparency International (February 2011), 12

 Adam Nossiter, “The Whiff of Conflict Grows  (((
.in Mali The New York Times, October 24, 2012

 Jeffrey Gettleman, “The World’s Worst War   (3(
.The New York Times, December 25, 2012

االستقرار في غينيا بيساو، ارتباٌط وثيٌق باالتجار 
في المخدرات الذي أفس���د الحكومة والقيادة 
العسكرية))). كما اخترقت نفس هذه الكارتالت 
التي تتجر في المخدرات القيادات العسكرية في 
دول غرب إفريقيا وإن بطرٍق أخرى، فقد حاول 
الزعيم المالي الس���ابق »أم���ادو توماني توري« 
استغالل الجريمة المنظمة كوسيلة لبسط النفوذ 
في الشمال)))، كما تّم وضع أعضاء من الجيش 
المالي في خدمة الجناح العس���كري لعصابات 
المهربين وتوجيهها مؤقتاً)))، بل أقدم المسؤولون 
دامات  المالّيون على االنخراط مباشرة في الصِّ

التي تنشب بين هذه العصابات اإلجرامية))).
ثالثًا: اأولويات بناء جيو�ض اإفريقية 

احترافية:
المس���تعصية  الصعوبات  م���ن  الرغم  على 
التي تنتصب في وجه تأهيل القوات المس���لحة 
اإلفريقي���ة وإصالحه���ا، فال يزال هن���اك أمٌل 
لتجاوزه���ا، ولبل���وغ ذلك يتطلب األم���ر القيام 

باإلصالح على مستوى ثالثة مجاالت رئيسة:
اأ- مراجعة �ضالحيات القوات الم�ضلحة:

يتطلب بناء القوات المسلحة تكاليف باهظة، 
إذ تبق���ى دائماً في حاجٍة إلى م���وارد من أجل 

 DavinO’Regan and Peter Thompson, (4(
 Advancing Stability and Reconciliation in
 Guinea-Bissau: Lessons from Africa’s First
 Narco-State, ACSS Special Report No. 2
 (Washington DC: National Defense University

.(Press, June 2013

 Wolfram Lacher, Organized Crime and Conflict  (5(
 in the Sahel-Sahara Region, The Carnegie
 Papers (Washington, DC: Carnegie Endowment

.(for International Peace, September 2012

.Ibid  (6(

 Andrew Lebovich, “Mali’s Bad Trip: ‘Air   (7(
 Cocaine,’ Al-Qaeda, and West African Drug

.Trade,” Foreign Policy, March 15, 2013
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تكوينها وتدريبها وتجهيزه���ا وصيانة معداتها، 
ولذا ص���ار لزاماً على هذه القوات تجّنب إهدار 

الموارد المادية المتاحة.
وجدير بالذكر؛ أّن غالبية الجيوش اإلفريقية 
تّم تنظيمها أساساّ لمواجهة العدوان الخارجي، 
وليس لمس���توى التعامل مع التهديدات األمنية 
غي���ر التقليدية، من قبيل: الصراعات الداخلية، 
والجريمة العاب���رة للحدود، والقرصنة البحرية، 
واإلرهاب، وانتشار األسلحة الصغيرة واألسلحة 
الخفيفة، وال ش���ك بأّن هذا- خاّصًة- ما يفّسر 

عدم كفاءة القوات المسلحة اإلفريقية.
- إعادة تحديد المهام: إّن إنشاء قوات مسلحة 
غير مسّيس���ة، وقادرٍة على االضطالع بمهاّمها، 
ومسؤولٍة عن أفعالها، من بين أهّم األهداف التي 

تسعى سياسة الدفاع إلى بلوغها))). 
ومن بين المشكالت التي تواجهها العديد من 
الحكومات اإلفريقية؛ نذكر مس���ألة: التعامل مع 
جيوشها التي ال تُس���تخدم في القتال، فالقوات 
المس���لحة الغانية- مثاًل-، ش���أنها شأن معظم 
القوات اإلفريقية، لم يتسّن لها الدفاع عن بلدها 
ضّد العدوان الخارجي لمدة طويلة، والستعمال 
خبراتها؛ فإنها تقوم بتقديم الدعم عند الحاجة 
لوكاالت األمن الوطنية، كما تشارك في مختلف 
عمليات حفظ الّسلم الدولي. كما يساعد الجيش 
الغاني الش���رطة في استعادة النظام عند نشوب 
أعمال عنف، ويُساهم كذلك في دورياٍت مختلطٍة 
مع الشرطة بالمناطق الحضرية؛ للتصدي لجرائم 
السطو المسلح وغيرها. وزيادة على ذلك؛ فقد 
دعم أيضاً وزارة األراض���ي والموارد الطبيعية؛ 

 KhabeleMatlosa, “From a destabilizing factor to (((
 a depoliticized and professional force: the military
 in Lesotho in Evolutions & and Revolutions: A
 Contemporary History of Militaries in Southern
 Africa, ed. Martin Rupiya (Pretoria: Institute for

.110-Security Studies, 2005), 85

بهدف حماية احتياطي���ات الغابة والحدائق من 
الصيد الجائر وغيرها))).

ومن جهتها؛ تعمل السنغال أيضاً على إشراك 
قواتها في بعض مشروعات األشغال العاّمة عبر 
التعاون المدني-العسكري، الذي تقوم من خالله 
القوات المس���لحة السنغالية بدعم تطوير البنية 

التحتية، والخدمة الوطنية، وحماية البيئة.
- دعم كفاءة الجندي: يتعّين إعطاء األولوية 
لتنمية وتطوير أفراد األمن وتربيتهم وتدريبهم؛ 
حتى يصبحوا أكثر كفاءة ووعياً واحتراماً، وفي 
ظّل انخفاض ميزانية الدفاع؛ فإّن نشر القوات 
األمنية س����وف يعتمد أكثر على استراتيجياٍت 
ذكية للمواجهة، توازن بين قدرات هذه القوات 
المحلية  بالمجتمع����ات  العميق����ة  ومعرفته����ا 

المعنية.
- التركي��ز عل��ى التكوي��ن والتدري��ب: تتمّثل 
إح���دى الصعوب���ات- التي تواج���ه العديد من 
القوات المس���لحة اإلفريقية- في كون المعرفة 
األكاديمية والتدريب القتالي ال يُعّدان ش���رَطين 
ضرورّيين للترقية المادي���ة واإلدارية، في وقٍت 
يكتس���ي فيه كلٌّ من التعلي���م والتدريب بأهميٍة 
خاّصٍة إلضفاء الطابع االحترافي على الجيش، 
وقد قام���ت القوات المس���لحة بجنوب إفريقيا 
بوضع برنامج تدريب أساس���ي لجميع جنودها، 
وآخر لفائدة ضباطها، يس���تهدف تكوينهم على 
القتال المس���لح والتربية العس���كرية؛ من أجل 

ور المنوط بالقوات المسلحة))). استيعاب الدَّ

 Kwame AsareBoadu, “Forestry Commission (((
 Inaugurates Armed Forest Guards Daily Graphic,

.April 3, 2012, available at www.modernghana.com

 Abel Esterhuyse, “Educating for (3(
 Professionalism: A New Military for a New South
 Africa South African Journal of Military Studies

.34, No. 2 (2006), 25
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ب- ع���دم ت�ض���يي�س البيئة التي ت�ض���تغل فيها 
القوات الم�ضلحة:

- تحدي���د اأدوار كلٍّ م���ن الفاعلي���ن الع�ض���كرّيين 
والفاعلين ال�ضيا�ضّيين: 

ال ش����ك بأّن تداخل العس����كري والسياسي في 
إفريقيا يؤكد الحاجة إل����ى تبّني إطاٍر قانونيٍّ واضح 
يرسم حدود العمل للقوات المسلحة، حيث يتعّين على 
الدس����تور- وغيره من القواني����ن ذات الصلة بالدفاع 
الوطني- تحديد التسلسل القيادي بدّقٍة وقت الحرب 

ووقت الّسلم وفي أثناء وضعيات الطوارئ الوطنية. 
كما يجب أن يك���ون َدور القوات المس���لحة في 
عمليات اتخاذ القرار واضحاً أيضاً؛ بدءاً بتقنين حدود 
مشاركة القيادات العس���كرية في السياسة، ووصوالً 

إلى تحديد طبيعة العالقات المدنية-العسكرية. 
كما ينبغي أن يتضّمن هذا اإلطار كذلك: مراجعة 
التش���ريعات الخاّصة بقطاع األم���ن، بهدف تدقيق 
أدوار وصالحي���ات مختلف المؤسس���ات المتدخلة 
بهذا القطاع، وخلق آلية للوساطة ألجل حّل النزاعات 
التي تقوم بين المؤسسات، فضاًل عن فرض عقوبات 
محّددة على السياسّيين الذين ينتهكون هذه القواعد.

- التعاون المدني- الع�ضكري:
تحتاج القوات المسلحة- لتنفيٍذ أنجع لمهاّمها- 
إلى بيئٍة سياسيٍة شفافة، تؤطرها عالقاٌت قائمٌة على 
أساس التعاون، فمثاًل: على القادة المدنّيين أن يكونوا 
قادرين على شرح المبررات الخاّصة بميزانية الدفاع 
للقادة العس���كرّيين، كما يتعّين على القادة السياسّيين 
أن يطلبوا استش���ارات من قادة المؤسسة العسكرية 
لكس���ب بعض الخبرات ذات الصلة؛ حتى يتسّنى لهم 
ترتيب األولويات ووضع االستراتيجية األمنية للدولة. 
وتُشّكل المش���اركة القوية لهيئة التشريع في القضايا 
المتعلقة بالدفاع مؤش���راً داالً عل���ى وجود عالقات 

مدنية-عسكرية ديمقراطية))). 

.Barany, Soldier and the Changing State, 350  (((

وتُقّدم كلٌّ من ليس���وتو وجن���وب إفريقيا مثاالً 
ف���ي كيفية إحداث األطر الفعالة لمؤسس���ة األمن، 
والتي من شأنها إرساء العالقات المدنية-العسكرية 
الديمقراطي���ة، في ه���ذا اإلطار؛ يح���ّدد القانون 
الخاص بقوات الدفاع، الذي تبّناه برلمان ليس���وتو 
س���نة 1996م، تنظي���م وإدارة الق���وات المس���لحة 
وانضباطها وغيرها من المس���ائل ذات الصلة، كما 
تمأسس���ت الرقابة المدني���ة المنتخبة على القوات 
العسكرية بعد تأس���يس وزارة الدفاع سنة 1995م، 
وتعّزز خضوعها لمس���اءلٍة أمام السلطتَين التنفيذية 
والتش���ريعية. ومن جانب آخر؛ س���اهم انس���حاب 
القوات المس���لحة من العمل السياسي الحزبي في 
الرفع من مهنّيتها، كما زاد أيضاً من تقوية الطبيعة 

الديمقراطية للحكومة))).
- اإقامة �ضراكات مع المجتمع الدولي والمجتمع 

المدني:
تكتس���ي المس���اعدة الدولية في المجال األمني 
بأهمي���ٍة خاّصٍة بالعديد من ال���دول اإلفريقية، حيث 
يقّدم المجتمع الدولي المس���اعدة التقنية والقانونية 
الضرورية لعدم تسييس الجيش بغرض تقوية قدراته 
المهني���ة، كما يق���وم المجتمع الدولي دائم���اً بإدانة 
االنقالبات العس���كرية، يليها فرض عقوبات صارمة؛ 
للح���ّد من تدّخ���ل القوات المس���لحة في الش���ؤون 

السياسية الحكومية. 
وفي اإلطار نفسه؛ يساهم المجتمع المدني- الذي 
ال تتوقف أنشطته عند مراقبة العملية االنتخابية- في 
تثبيط االنقالبات العس���كرية، كم���ا أّن اإلعالم الحّر 
يبقى- بَدوره- أداًة ضرورية لتسهيل إجراء حواٍر عامٍّ 
وواس���ٍع حول القضايا األمنية والش���ؤون العسكرية، 
وه���ذا ما يع���زز الثقة في كلٍّ م���ن المجتمع والدولة 

والقوات المسلحة.
وفي ليبيريا مثاًل: نجحت إدارة الرئيس����ة »إلين 

 .110-Matlosa, 2005, 85  (((
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جونس����ون س����يرليف« في تحقيق تق����ّدٍم كبيٍر على 
مس����توى إعادة بناء المجتمع المدن����ي لبلدها الذي 
مزقت����ه النزاع����ات، وقد أصدرت في س����نة 2010م 
قانوناً يتعلق بحرية المعلومة الذي من شأنه أن يزيد 
من الش����فافية، ويلزم الحكومة بخضوعها للمحاسبة 
م����ن ِقَبل الش����عب))). وعبر برام����ج الراديو وغيرها 
من وس����ائل اإلعالم؛ تّم تزويد الشعب بكّل ما يتعلق 
بعملية إصالح قطاع األمن، وتثقيفهم بش����أن سيادة 
القانون، وَدور القوات المس����لحة في حماية الشعب 
واألمن اإلنساني بصفٍة عاّمة، ولقد ساعد ذلك ليس 
فقط على جذب المجّندين المتحّمسين؛ بقدر ما أدى 
أيضاً إلى اطالع الشعب على كيفية محاسبة األفراد 

العسكريين))).
وما تجدر مالحظته ه���و أّن العديد من البلدان 
اإلفريقي���ة تأخ���رت أو تباطأت على مس���توى تبّني 
القوانين المتعلقة بحرية المعلومات، وبالرغم من قيام 
البعض بتبّنيها فإنها تعرضت مع ذلك لمقاومٍة قوية.

وبالرغم من تبنيها لقانون حول حرية المعلومات 
في س���نة 2011م، بعد بحٍث ف���ي الموضوع دام عقد 
من الزمن، فق���د تعرضت الحكومة النيجيرية النتقاٍد 
م���ن طرف الصحافة؛ على أس���اس عدم تجاوبها مع 

مة بموجب هذا القانون))). الطلبات المقدَّ
لقد أصبح م���ن المهّم بم���كاٍن أن تتعلم القوات 
المس���لحة اإلفريقية التواصل مع وسائط اإلعالم، إذ 
من ش���أن ذلك أن يساهم في تش���ييد عالقاٍت بّناءة 
بين المؤسسات العس���كرية اإلفريقية وعاّمة الناس، 

وبالتالي الرفع من مستويات الثقة بينهما.

 President Signs Freedom of Information Law,  (((
 International Freedom of Expression Exchange

.Clearing House, October 6, 2010

.Briggs, Civilian and Enlisted Perspectives  (((

 Reality of the Freedom of Information Act, (3(
 Daily Trust, September 17, 2012, available at

.www.allafrica.com

الثقاف���ة  ف���ي  الأخ���الق والم�ض���اءلة  ج- ماأ�ض�ض���ة 
الع�ضكرية:

إّن مس���ألة األمن ليست من مس���ؤولية القوات 
المس���لحة وحدها، بل األجهزة األخرى- من وزارات 
وقضاء وس���لطة تش���ريعية ومجتمع مدن���ي- معنّيٌة 
أيضاً بهذا القطاع، ولذلك ص���ار لزاماً على القوات 
المسلحة أن تحافظ على عالقاٍت مع جميع الفاعلين 
المتدخلين في قطاع األمن؛ حتى يتس���ّنى لها القيام 
بوظائفها على أحس���ن وجه، وفي هذا اإلطار؛ يتعين 
إرس���اء ثقافة المساءلة في أوساط هذه القوات حتى 

يتأتى لها كسب ثقة المجتمع واحترامه.
- تعزيز الن�س���باط الع�سكري وتقوية الإح�سا�س 

بالواجب:
على القيادة العس���كرية أن تولي األولوية لتقوية 
النظ���ام القضائي العس���كري الس���تعادة االنضباط 
داخل الثكن���ات اإلفريقية، وفي ه���ذا اإلطار؛ يتعّين 
البدء بمراجعة القوانين الموحدة للعدالة العس���كرية 
والقواني���ن اإلجرائية والموضوعي���ة التي توّجه نظام 
القضاء العس���كري، وهي القوانين التي يتعّين عليها 
توفير توجيهاٍت واضحٍة بشأن المخالفات التي تتراوح 
ع���ادًة بين العصيان وجرائم القتل. ومن باب التصدي 
الحتماالت التدخل في القض���اء؛ يتعّين على القيادة 
العسكرية تفويض بعض أو كلٍّ من المتابعات الجنائية 

لوحدات قضائية مستقلة عن القيادة.
ويبق���ى من المه���ّم بمكاٍن مراقب���ة مدى تطابق 

القضاء العسكري مع مبادئ حقوق اإلنسان. 
ولقد تّم ف���ي ليبيريا- حيث ظ���ّل نظام العدالة 
العس���كرية غائب���اً- اتخ���اذ قراٍر يقضي ب���أن تقوم 
المحاكم المدنية أيضاً بالتحقيق في القضايا والنوازل 
الجنائية؛ إلى أن يتّم إرس���اء نظاٍم قضائيٍّ عس���كريٍّ 
كامل الوظيفة)))، وتبقى هذه المقاربة العملية مفيدة 

 Danielle Skinner, “Armed Forces of Liberia’s (4(
 Military Justice System Focuses on Human
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أيض���اً للدول التي تعيش عل���ى إيقاع مرحلة ما 
بعد الن���زاع، مثل كوت ديف���وار، حيث يمكن أن 
تتأخر المعالجة الفورية للمخالفات العس���كرية؛ 
لكون جهازها القضائي ما زال في طور التكوين 

واإلنشاء.
ويش���ّكل عدم االنضباط وغياب العدل في 
العدي���د من ثكن���ات إفريقيا جن���وب الصحراء 
مؤشراً على عدم كفاية بعض المجالس التأديبية 
العس���كرية، فنظام التأديب كثيراً ما يبقى غير 
منس���جٍم ومتحيزاً لبعض الضب���اط، وبخاصة 
ذوو الرتب الس���امية، كما أّن عدم إمكانية طعن 
الجنود ف���ي القرارات غير العادل���ة والمتحّيزة 
يسيء إلى هذا النظام، ولذا يبقى من الضروري: 
أن تتضّمن مدونات القضاء العس���كري أحكاماً 
تتيح اس���تئناف الطعون المقّدم���ة من مجالس 
التأديب لدى محكمة عس���كرية أو وزارة العدل، 

مراعاًة لضمان تطبيق القانون.
- مكافاأة النزاهة وتعزيز الم�ضاءلة:

إّن إرساء ثقافة عس���كرية أخالقية يتطلب 
القيام بتعديالٍت لنظ���ام التحفيز داخل القوات 
المسلحة، وفي هذا اإلطار؛ ينبغي أن يكون مبدأ 
النزاهة من ضمن المبادئ أو المعايير الضرورية 
الت���ي يجب أن تُأخذ بعين االعتبار في الترقيات 
والمكافئ���ات، ويمكن دعم إرس���اء هذه الثقافة 
األخالقية من خالل تعزيز قيم حقوق اإلنس���ان، 
فضاًل عن مدونة السلوك، ووضع برامج للتدريب 

والتعليم تكون خاّصًة بهذه المسألة))).
وتؤكد تجرب���ة العديد من ال���دول: أنه من 

 Rights and Discipline US AFRICOM, May
16, 2011, available at .<http://www. africom.
mil/Newsroom/Article/8319/armed-forces-of-

<liberias-military-justice-system-f

 Building Integrity and Countering Corruption, (((
.2011, 22

األفضل أن تتوفر الدولة على مكتٍب مركزيٍّ واحٍد 
لتدبير سوق األس���لحة خارج القوات المسلحة، 
هكذا س���يتم إرس���اء أداٍة إضافيٍة من المساءلة 
به���ذا المجال الوظيفي ال���ذي كثيراً ما يخضع 
لالس���تغالل. وإذا كان تركيز القرارات التي تهّم 
اقتناء المعدات العسكرية، حسب النظام الهرمي 
في الجيش، س���يخلق إغ���راءات قوية عند كبار 
الضباط للتأثير في عملية ش���راء األسلحة، فإّن 
إش���راك المجتمع المدني )مراقباً أو مشاركاً( 
س���يعمل على تعزيز الشفافية والنزاهة في هذا 

المجال.
كم���ا يبقى من الممك���ن معالجة العديد من 
االختالالت الداخلية، المس���جلة على مس���توى 
القوات المس���لحة اإلفريقية، م���ن خالل تقوية 
وتعزي���ز خدمات الرقابة التي تقوم بها أقس���ام 
التفتيش العس���كرية، وبدالً م���ن أن تتكون هذه 
األقس���ام من رؤس���اء األركان وكبار الضباط؛ 
يج���ب أن تضّم كاّلً من الموظفين العس���كرّيين 
والمدنّيي���ن، ومدققي الحس���ابات، والمحامين، 
ومحلّلي السياس���ات، الذين س���يُكلّفون بنش���ر 
تقاري���ر تقييمية عن الحال���ة الوظيفية القوات 
المس���لحة، الت���ي س���تفيد كثيراً ف���ي صياغة 
السياسات وتنفيذها، وكذا أخذها بعين االعتبار 
الخاّصة  والمكافآت  والترقي���ات  التعيينات  في 

بموظفي اإلدارات العسكرية. 
وينبغي دعم ه���ذه المب���ادرات بخلق إطاٍر 
أخالقي محّدد، ووضع مدونات قواعد س���لوك 

الموظفين، وغيرها من القيم المطلوبة. 
وتح���ّدد منظمة ال�ض���فافية الدولية خم�ض���ة 

مفاتيح اأ�ضا�ضية لبناء هذا الإطار، وهي:
1- مدونة س���لوك واحدة، وف���ي متناول جميع 
الموظفين، مؤسسًة على أس���اس األخالق والقيم، 
ومصوغًة بلغٍة واضحٍة بعيدٍة عن الغموض وااللتباس.
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2- توجيهات واضحة بشأن المساءلة، تحّدد 
المس���ؤول عن برنامج أو نظام األخالق، وكيفية 
اإلبالغ عن الش���بهات والش���كوك حول الفساد، 
والجه���ة التي يمك���ن اللجوء إليه���ا للمزيد من 

النصائح في هذا اإلطار.
3- لوائ���ح متعلقة بالرش���اوى واإلكراميات 
وكذا  المصالح،  وتض���ارب  والهدايا وغيره���ا، 
األنشطة ما بعد االنسحاب من الحياة العسكرية.
4- دورات تكويني���ة منتظم���ة ف���ي مجال 
األخالقي���ات، ودورات لتجدي���د وإعادة تحيين 

المعلومات على ضوء سياقات الواقع.
5- تحديث دوري لمدونة الس���لوك، ولخطة 

تطبيقها))).
وماأ�ض�ض���ة  البرلماني���ة  الرقاب���ة  تعزي���ز   -

الفتحا�س الخارجي:
إّن التداعي���ات الكبي���رة للفس���اد وس���وء 
التدبي���ر داخل الق���وات المس���لحة على األمن 
الوطن���ي والثقة في الحكوم���ة ككل؛ تجعل من 
االفتح���اص الخارجي لتدبير الم���وارد المالية 
العاّمة في القوات المس���لحة أولويًة وطنية، وال 
شك بأّن تقوية الرقابة البرلمانية على النفقات 
العس���كرية يؤدي إلى تحسين الحكامة الداخلية 
داخل المؤسسة العسكرية، وتذليل مجموعة من 
العقبات التي قد تنتصب على مس���توى مساءلة 

هذه األخيرة. 
وجدي���ر بالذك���ر: أّن معظ���م المش���ّرعين 
األفارقة يتمتعون- بحكم الدس���تور- بصالحية 
مراقبة تخصيص الموارد المتاحة وتوظيفها في 
االتجاه الصحيح، كما يتّم أحياناً تضمين اللجان 
البرلمانية خب���راء بهذا المجال. وتعتمد كلٌّ من 
جنوب إفريقيا وأوغندا على لجان الحس���ابات 
العاّمة من أجل مس���اءلة ال���وزراء، حيث تمّثل 

.Ibid., 33  (((

هذه الرقاب���ة التي تُمارس من طرف الس���لطة 
التش���ريعية خّط���اً دفاعّياً مهّماً ضّد الفس���اد 
واختالس أموال الدول���ة، خصوصاً عند وجود 
اختالٍل أو فش���ٍل على مس���توى أقسام التفتيش 
أو الهيئات المختص���ة في الرقابة الداخلية في 

القوات المسلحة ووزارة الدفاع. 
ومما ال ش���ك فيه؛ بأّن بن���اًء كهذا يتطلب 
بعض الجهد، خصوصاً في البلدان التي ال تاريخ 
لها فيما يتعلق بإش���راك المدنّيين في المسائل 
العسكرية، غير أّن بناء رقابة مدنية قوية يبقى– 
في كّل األحوال- مفتاحاً جوهرّياً من أجل إرساء 

االحتراف العسكري.
خاتمة:

إّن سعي القوات المسلحة اإلفريقية لكسب 
ره���ان االحتراف العس���كري تعترضه صعوباٌت 
وعوائُق جّمة، غير أنه���ا قابلٌة ألن تُتجاوز، لكن 
االحتراف العس���كري ليس مجرد مفهوٍم إداريٍّ 
فقط، بقدر ما يتطلب- أيضاً وأساساً- أن تتشبع 
القوات المسلحة بقدٍر عاٍل من القيم وأخالقيات 
المهنة، وذلك لكون استقرار المجتمع وديناميته 
تتوق���ف إلى حدٍّ كبير على الطريقة التي يتعامل 
به���ا العاملون في هذه الق���وات، ولعّل أهّم هذه 
القي���م تتمثل في اإلخ���الص والوف���اء للوطن 
والدس���تور، وااللتزام بالخضوع للرقابة المدنية 
الديمقراطية، واإلحساس بالواجب، عالوًة على 
احترام س���يادة القانون، فإذا تّم االنضباط بهذه 
المبادئ من ِقَبل الجي���وش اإلفريقية؛ فإنها لن 
تعمل على كس���ب تحدي االحترافية فقط؛ بقدر 
ما ستس���اهم أيضاً في تحسين جودة الخدمات 
األمنية والحكم الرش���يد ف���ي القارة اإلفريقية، 

وكسب احترام شعوبها أيضاً ■
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The issue of language in 
African literature

Adam youssuf moussa
Novelist, assistant professor, center of research and African studies, 
international university of Africa, Khartoum, Sudan

The issue of writing African literature in local languages has been 
controversial, and often discussed by African writers.

This study deals with this issue from different perspective. Some writers, 
according to the study, support the use of local languages while others prefer 
foreign languages such as English or French.

The study concludes that the use of foreign languages make African 
literature known to the world but at the expense of local languages. The 
study also agree that local languages in Africa have not been able to compete 
with foreign languages because of the difficulty of uniting Africa under one 
languages.

In addition, Africa is lagging behind in politics, economics, development, 
stability and other fields including languages. Literature in Africa has been 
written in various foreign languages, and local as English and French And local 
as Swahili , Yoruba And Amharic. Most African writers pertinence to linguistic 
groups and different countries do not write in these languages, But we see them 
writing in foreign language, And specifically the colonial language that was in 
the country as well as They adopt these European languages intellectually in 
writing And in various cultural activities This raises an important issue of how 
these writers continue to communicate with their audience.

It is mostly this Readers It spreads ignorance and illiteracy The researcher 
tries to discuss this issue.

The African writers have asked many questions; why do Africans write 
in non-African languages? Whose, we write, and how we can communicate 
our voices and intellectual issues, does writing in non-African languages 
have an impact on African literature? These questions were asked in Different 
Languages We strive and discuss to focus on them �
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COOPERATIVE BANKS IN 
SUB-SAHARAN AFRICA:
THE ROLE AND INFLUENCE

F. Mohamed Zakaria
MSc in Finance & Investment (Financial Management) 
 International Islamic University Malaysia (IIUM), Kuala Lumpur, Malaysia

The cooperative banking sector is one of the main elements of the banking 
structure in any country over the world, and cooperative banks are more accessible 
to rural areas through a large network of credit associations in the corporate credit 
structure. The cooperative sector has played a major role in the European and 
American economies and has always been recognized as an integral part of the 
national economy. Cooperatives have an ideological base and economic objects 
with a social perspective and a different approach that distinguishes them from 
other economic activities, especially in developing countries. This paper aims to 
shed light on the cooperative system and its development in sub-Saharan Africa 
area, and thus to identify the features of the cooperative banks and their role 
in economic development. In order to achieve the objective of the study, the 
following question must be answered; Are cooperative institutions, including 
banks, an appropriate development option for African sub-Saharan? In order 
to answer this question, a number of concepts, including the concept of the 
cooperative system and its applications around the world are addressed, the 
stages of development of this system in sub-Saharan Africa through different 
historical periods. Ultimately, the result of this paper has given the positive answer 
to the previous question, which means that the cooperatives in all their forms 
were an appropriate choice for African societies. This is because most people in 
that region still lived on agricultural production which still in the subsistence 
phase. In addition to the strenuous efforts that some countries have exerted 
in order to adapt to develop the cooperative sector in South and East Africa as 
models that can be emulated.

Keywords: Sub-Saharan Africa, cooperative banks, commercial banks, 
investment banks, cooperative institutions, development, liquidity provision �
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The main characteristics 
of the banking sector in 
Africa

Dr. Gehan Abdul Elsalam Abbas
Lecturer in Economics Department of Politics and Economics Institute of 
research and African studies Cairo University, Egypt

The banking sector is the backbone of economies in Africa, thus requiring them to 
be highly efficient to ensure good contribution to economic growth. In this regard, the 
core aim of this study is to analyze main characteristics of the banking sector in Africa.

This study is divided into two parts, the first is an evaluation of the financial 
performance of African banks in general, using the indicators of financial inclusion, 
which refers to the the ability of individuals and businesses to access and use 
financial and banking services effectively and at a reasonable cost. It measured by 
four sub-indices as follows:

banking density
the number of depositors and borrowers in banks per thousand inhabitants
the number of users of ATMs per 100,000 inhabitants
the strength of legal rights and the depth of credit information
 The second part of the study is an analysis of the financial depth indicators, 

which covers the financial sector relative to the economy, and includes the following 
sub-indicators:

the size of the banking sector.
the efficiency of financial intermediation
 assets quality  
profitability indicators 
bank stability index 
structure of the banking industry
Finally, the study concluded that the performance of banking systems is 

different due to the various levels of financial development in the African regions. 
In particular, South Africa, Nigeria, Mauritius and the North African countries have a 
highly developed banking sector, while most African countries have a shallow and 
weak financial sector �
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The dark side of Chinese 
investments in Africa

Gehad Omar Elkhateeb - Research Assistant 
Al-Ahram Center for Political and Strategic Studies - Egypt Master Degree in 
African Affairs, Institute Of African Research & Studies Cairo University, Egypt

By the end of the Cold War in the early 1990s, Africa had been marginalized 
by superpowers in the new international order which turned to be a unipolar 
system or a ‘one superpower world’. All attention was given to Eastern European 
countries in order to be integrated economically and politically in such new 
order. For which, literature argued that ‘Africa is falling off the world map’. 
However, Africa came again to the center of both great and rising powers, 
including China, attention at the beginning of the new millennium.

China introduced itself as a developing country to the African states 
to improve what is known as South-South Cooperation. The Chinese 
government had announced that its economic role in Africa is based on 
mutual development and non interference. It came with developmental 
globalization and non-conditional aids to the continent. However, following 
up the Chinese practices especially economic ones proves that there is a 
huge gap and contradiction between both practices and the previous ideal 
principles adopted by China in its foreign policy towards African states.

In this regard, this report will discuss the dark side of the Chinese 
economic role in Africa, especially the Chinese investments or the negative 
effects of such investments on the African continent. The report is divided into 
three sections. The first one discusses an overview on the Chinese economic 
role in Africa. The second section overviews the negative effects of the Chinese 
economic role on Africa including the problems related to the human rights 
dimension, the rising military Chinese role to protect its economic interests, 
the new debt crisis and the environmental effects. The report is included 
by recommendations in order to minimize the side effects of the Chinese 
investments in Africa and also to maximize the Africa’s benefits of its economic 
partnership with such a rising power �
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Ethiopia: From the clutches 
of minority to the vastness 
of being the majority

Dr ElSayed Ali Abo Farha
Lecturer in Political Sciences Dept of Politics and Economics Bani Sweif 
University, Egypt.

The rise of Abe Ahmed on Ethiopia's executive head as the first Urmo prime 
minister in an atmosphere filled with unjustified optimism is the central theme of 
a study entitled: The Implications of the Ethiopian Home for Regional Outside / 
Contradictory Possibilities.

Its main question is: Hlhow far could Abe Ahmad's rise to power lead to a 
fundamental change in Ethiopia's internal situation?

This study examines the characteristics of the current crisis in Ethiopia, which 
is complicated by the increased gap between its political and economic fronts. On 
the political front, power is characterized by a real stalemate and the domination of 
ethnic minorities on the political scene, on the economic front, a shift in Ethiopia's 
economy from a poor country to noticeable economic growth and how that gap 
caused conflicts between ethnic minorities. It also examines Ethiopian People's 
Revolutionary Democratic Front and its composition, which includes four different 
ethnic and religious parties, and how the coalition is under the control of the Tigrinya 
minority - a rebel group that overthrew the communist regime in 1991.

Furthermore this study looks at the four wings of the coalition: Oromo People’s 
Democratic Organization, Amhara National Democratic Movement, Southern 
Ethiopia People’s Democratic Movement , Tigray People's Liberation Front.

Additionally, it focuses on on Abe Ahmed, his political work and the positions 
he occupied, starting from his involvement in the armed forces in the nineties of 
the last century against the system of Mengistu Haile Miriam until his rise to the top 
of Ethiopian authority in April this year as prime minister. As well as well the rise of 
power to address his political and economic vision and the position of the State of 
Ethiopia from the index of vulnerability, 

Likewise it looks at Ethiopia and the crises it is facing, whether in Africa or even 
in relation to the Arabian Gulf, its foreign policy, complexities and its transformation �
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Democratic Transition and 
the Poverty of Africa's Ruling 
Elites: Contradictory paths

Dr. Hamdy Abdel Rahman Hassan
Head of Dept of Humanities and Social Sciences Zayed University United 
Arab Emirates

Over three decades or more of research and teaching African politics, I have 
always raised the issue of the dominant paradigm that expresses its western 
intellectual bias. The crisis of this western model has been a stumbling block to our 
ability to understand and analyze Africa social and political developments. Thus, 
there is a necessity for an alternative paradigm to reflect the African cultural and 
civilizational legacies. This approach of thinking usually raises the following questions: 
What if the transatlantic slave trade did not take place and kidnapped some 18 
million Africans and uprooted them from their homelands in order to sell them as 
slaves in the New World? What if the African countries had never been invaded by 
the European colonizer? A historical counter-vision can show what African political 
and social development might be far from colonialism. Ghana may have tried in 
vain to get rid of this colonial conspiracy, but the pressures of neo-colonialism at 
home and abroad have prevented her from achieving its progressive goals. In the 
late 1950s, the new Government of Ghana gave its attention to the establishment 
of its Atomic Energy Commission. In 1961, it attempted, unsuccessfully, to import a 
Soviet nuclear reactor to generate electricity and enable scientific experiments. Ghana 
has also established a national airline, Ghana Airways, with African pilots and crews.

This brief study seeks to discuss some of the issues of political transition and 
democratization in Africa during the past two years. The "big men" who have been 
dominated the conscience of their peoples for years since the national liberation 
era, such as Mugabe and Dos Santos, have resigned and succeeded by new leaders. 
There have also been competitive elections that have led to a peaceful change in 
the political leadership, Liberia and Sierra Leone are clear examples. However, some 
features of the democratic deficit have dominated the African political scene through 
the many attempts to extend the presidential term either by soft means or by force. 
All this reflects contradictory paths to democratic transition in Africa �
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The Portuguese 
occupation and its effects 
on Africa 

Dr. Ahmed Andak Loh
Department of Sciences and Technology Cheikh Anta Diop University – 
Dakar, Senegal

This article highlights the real motives that led the 
Portuguese State to intervene in the field of colonialism, the 
objectives it sought to achieve, the stages of Portuguese 
colonialism in Africa, as well as the methods used to control 
some African islands and their coasts. Portugal was also the 
first Crusader country to fight the coasts of sub-Saharan 
Africa for religious reasons, in alliance with St. John, who was 
living in Abyssinia. Portugal succeeded greatly in this mission 
because it has succeeded in colonizing some African countries, 
seizing commercial centers and preventing the development 
and spread of Islam in African countries in general and in its 
former colonies on the continent in particular: Cape Verde, 
Guinea-Bissau, Angola, Mozambique, Sao Tome and Principe. 
Portuguese colonialism has had a great impact, for the most 
part negative, on the cultural, social, political, economic, 
religious, cultural and other levels. The negative impact on 
the religious side is confirmed by the fact that the number 
of Muslims in the Portuguese colonies is much lower than in 
other colonies �
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liberation movements, African parties and 
associations, as well as family and tribe and 
the patterns of social life.

Economically, Western studies have 
focused on the concept of underdevelopment 
and its attachment to the African continent 
to legitimize the exploitation and violation of 
the wealth and raw materials and resources 
of the continent. At the same time, it played 
down any real development attempt on 
the continent, while attributed it only 
to Western presence on the continent, and 
worked to amputate any real development 
relationship to the Africans, and presented 
them as dependent on the West, and doesn't 
attach them to any real development or 
progress on the continent.

On the other hand, recommendations 
and advices by western researchers focused 
on following the Western plans in economic 
advancement, and not relying on local 
cadres or plans, and therefore the continent 
can remain dependent on the West in the 
economic sphere, and its role will be only 
confined with delivering their wealth to the 
West, while the latter takes advantage of that 
development of the continent.

The result was the biggest thefts in 
history; exploitation of nations, countries 
and peoples, while at the same time the 
outcome was the absence of any material 
improvement or development, only more 
poverty and the need for the countries of 
the continent. The only beneficiary of this 
wealth is the West whose people live in 
prosperity with the funds and resources of 
African countries.

These studies did not care too much for 

African cultures, civilization or heritage, but 
their main concern was the pagan heritage 
based on the art of magic and sorcery, and 
considered this as the only remnants of 
African civilization and heritage.

These studies ignored African realities 
as well as offering nothing to the continent 
but were the guiding hand for Western 
colonialism and the projects of Christian 
preachers and hegemony on the continent, 
while neglecting the uniqueness of the 
African values, civilization and history. 
It did not express the ambition of African 
societies to raise up and become free 
from dependency. Only few of which are 
affiliated with international institutions and 
organizations such as FAO, UNESCO and 
others, but are also part of their scientific 
approach to the Western perspective.

The Western scholar, no matter how 
neutral and professional he is, will remain 
far from the African reality. It seems that it 
is difficult for him to feel how Africans feel, 
while lacking the sense of responsibility 
towards the continent, as well as adopting 
their renaissance projects and remain 
influenced by their civilization and Western 
views of the other as they call it.

Therefore, there is a dire need for centers 
and think tanks based on African indigenous 
people and funding and researchers to explore 
the history and heritage of their civilization. 
Likewise , it'a important to carry out field 
studies to extract its original studies and 
researches that express the continent and the 
aspirations of its people and provide a true 
picture of Africa and its nations on heritage, 
history and civilization ■
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Editorial

continent across history, turning a blind eye 
towards civilizations established by Muslims 
and how Africa was affected by it.

There are a huge number of Western 
studies that praised the colonial status 
of the West toward Africa and made it 
the only savior and apostle of civilization 
that pulled Africa out of its decline and 
backwardness into its civilization, progress 
and development.

In the field of religion, there were many 
studies that have also reduced the influence of 
Islam on the continent and its role in building 
kingdoms and civilizations, and the role of 
Muslim kingdoms and sultans in the spread 
of Islam and civilization. While Africa used to 
be dubbed as the continent of Islam, Western 
studies reduced proportion of Muslims in the 
continent, while on the contrary increased the 
proportion of Christians in most countries, 
apparently to serve the missionary projects 
in the continent.

In the field of political studies, some 
researches have elaborated in specifying the 
root causes of African conflicts, divisions and 
struggles; as they have presented a picture of 
African societies that are separate from the 
reality: that they are war-torn and violence 
communities, indulged in border conflicts, 
water and food wars and so on. They ignored 
that the cause of those rupture and conflict 
may be traced back to the West itself, starting 
from colonial campaigns, especially since 
Berlin Conference between 15 November 

1884 and February 26, 1885, which divided 
Africa between European countries and 
made them torn bodies and divided the 
one tribe and its regions and territories 
between several countries, while putting 
cultural and societal mines in the borders 
between countries so that the conflict 
can be ignited between any two countries 
whenever the West wanted to. At the 
same time, Western studies ignored all 
this and focused on the effects of Western 
colonialism as the facade of the political si
tuation on the continent.

Those studies also praised the African 
political systems that follow the West's 
approach on governance, even via the 
artificial commitment to counter feit 
democracies and the values   of Western rule.

On the other hand, Western studies 
materialized the concept of subordination 
to the West, and presented their visions to 
save Africa from ignorance, disease, fighting 
and inter-conflicts based on the absolute 
dependence on the Western Savior, and 
highlighted the ideal image of the West's 
dealings with Africa, while obscuring its dark 
and racist aspects and its ambitions on Africa 
and its capabilities.

Western studies have dealt with African 
societies and politics with some inferiority 
and underestimation, while focused on 
its contradictions and negative issues, 
without making enough neutral studies 
about it, notably focusing on the emerging 
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Future of African Studies
For decades, western studies specialized 

in African affairs have dominated the fieldo
f African intelligentsia, until it became the 
reference of key African political, economic, 
cultural, intellectual, historical and even 
religious fields. So much so that any 
specialist researcher in this field, African or 
non-African, is dependent on those Western 
sources.

I t  is  no secret  to any obser ver 
that Western studies were not fair or neutral 
enough in general, but rather, they were 
directed and aimed at increasing the white 
m a n ' s  d o m i n a t i o n  o f  A f r i c a ;  a s 
they provide an upper view of the continent, 
suggesting that the African people are fully 
dependent on the western civilization, and 
the West is the only route for lifting Africa 
from its deep deteriorating situation.

H e n c e ,  We s t e r n  s t u d i e s  w e r e 
characterized by one-sided views, centralism, 
racial racism, ideological bias, and political 
ends that dominated the most Western 
studies that are related to man and society 
especially in Muslim Africa.

It focused on several aspects that 

were set out to prove the hegemony of the 
West and are essentially based on the idea of   
European centrality; as the Western scholars 
in this field start from a dogmatic point of 
view that his intellectual and cultural model 
is the standard reference. They categorized 
African culture in its history and culture 
under the framework of "primitive cultures", 
what proves their upper view looking down 
to other cultures.

That was apparent in their study of 
African history, as they obliterated the 
elements of African civilizations, and the 
civilizational role of African kingdoms, and 
the resultant progress and development, 
as they pictured the African history as an 
extension to their presence in the continent, 
pretending that the history of Africa started 
since their encounter with the West, while 
deemed Africa was living out of history 
before that time.

There are plenty of Western studies that 
present a distorted picture of Africa through 
history, and espouse views that that African 
societies were completely backward, while 
other studies ignored the Islamic role in the 
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