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ًا، وهو في �إفريقيا له  �صهر رم�صان له طابٌع ممّيز، ي�صطبغ بعاد�ت كّل �صعب، فتجد له في كّل دولٍة لْونًا خا�صّ
طابع�ه �لخا�ّص، �ل�ذي تكّون من عاد�ٍت تمتد في عمق �لتاريخ �لإ�ص�امي في �إفريقيا، وتتنوع بتنوع ثقافة كّل �ص�عب 
من �ص�عوبها، ولكن مهما �ختلفت �لبيئات و�لمجتمعات؛ ف�اإّن طابعه �لعام �لذي يتفق عليه �لجميع: �أنه يرتبط بالجانب 

�لروحي و�لإيماني لدى �لم�صلمين على �ختاف �أعر�قهم و�أجنا�صهم.
ومن �أهّم ما يمّيز �ص�هر رم�ص�ان في �إفريقيا �أّن معظم �ل�ص�عوب ت�ص�تعد له من �ص�هر �ص�عبان ب�ص�وٍق عارم، و�إحدى 
�أجمل �ص�ور هذ� �لحتفاء بال�ص�هر �لكري�م �أنهم يبادرون بتنظيف �لم�ص�اجد، وتجديد مفرو�ص�اتها، وتطييبها، و�إعد�د 
�ل�ص�احات وتنظيفها، و�ل�ص�تعد�د لل�ص�اة و�لتر�ويح..  كما يهتمون بتزيين �ل�ص�و�رع و�لطرقات و�لمحات �لتجارية 
و�لمن�ازل بالزين�ات و�لأن�و�ر �لمتنوعة، حتى �إذ� �أُعلن عن دخول �ل�ص�هر تبد�أ فرح�ٌة عارمٌة، تعّبر عنها بع�ص �ل�ص�عوب 
بطلق�ات �لنار، و�إ�ص�عال �لم�ص�اعل، و�لطو�ف بها ف�ي �لطرقات، وتقديم �لحلوى و�لم�ص�روبات، وبع�ص�ها �لآخر يعّبر عن 
فرحت�ه بالدعاء و�ل�ص�تغفار و�لذك�ر. كما يتمّيز هذ� �ل�ص�هر �لكريم في �إفريقي�ا بكثرة �لإقبال عل�ى �أعمال �لخير، 
و�لتكافل �لجتماعي، و�إخر�ج �ل�ص�دقات؛ على �لرغم من �ص�يق ذ�ت �ليد، فمن عاد�ت كثيٍر من �ل�صعوب �لإفريقية في 
رم�ص�ان �لإفطار �لجماعي، حيث تجتمع �لأ�ص�ر �لمتجاورة �أمام منازلهم، وُيخرج كلٌّ منها ما عندهم من طعام و�ص�ر�ب؛ 
ليكون طعام �لإفطار في متناول �لجميع، من �لجير�ن و�لماّرة و�لفقر�ء و�لمحتاجين. وُتقام �صاة �لتر�ويح في كّل قريٍة 
�ص�غيرة �أو كبيرة، ويحر�ص كثيٌر من �لم�ص�لمين على تاوة �لقر�آن في �لم�ص�اجد بعد �ص�اة �لتر�ويح، بالإ�صافة �إلى 
�ل�ص�تماع �إلى �لتف�ص�ير و�لوعظ، وبعد ذلك يو��ص�لون تاوة �لقر�آن و�ل�ص�اة في �لبيوت �إلى وقت �ل�ص�حور، وهي عادة 
منت�صرة في بع�ص �لبلد�ن. ويعّد �صهر رم�صان فر�صًة عظيمًة، بالن�صبة �إلى �لموؤ�ص�صات �لدعوية على وجه �لخ�صو�ص، 
ل�ص�تثمار ه�ذه �لأج�و�ء في �لقي�ام بالن�ص�اطات �لدعوية �لتي ته�دف �إلى تعمي�ق �لتدّي�ن، وتثبيت �لإيم�ان وتنميته، 
و�لتحبي�ب ف�ي وج�وٍه جديدٍة من �لب�ّر، و�لعناية بتعلي�م �لقر�آن، وتقوية �ص�بل �لتو��ص�ل �لجتماعي بين �لم�ص�لمين، 
�صة- مثًا- للمر�أة و�لأ�صرة �لم�صلمة �لإفريقية في رم�صان.  وتوجيه �لخطاب �لتربوي لاأ�صرة، عبر �إنتاج بر�مج مخ�صّ
�أم�ا ق�ص�ية �لق�ص�ايا، �لت�ي ينبغي للموؤ�ص�ص�ات �لدعوي�ة �لهتم�ام بها، فه�ي �لعمل عل�ى تقوية �لنتم�اء لاأّمة 
�لإ�ص�امية، و�لتحفي�ز على حمل همومها، و�لم�ص�اركة في ق�ص�اياها، وبّث فقه �لوئام و�لجتم�اع، و�لتر�حم، و�لعمل 

�لم�صترك بين �لم�صلمين، وهو ما يجب �لتركيز فيه، وعدم ن�صيانه في زحمة �لن�صغالت �لأخرى.
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االفتتاحية

نجاحات إفريقية
ق�����ص�����ص ن��ج��اح م���ن �إف��ري��ق��ي��ا ل��ل��ت��ح��ّول 

لالقت�صاد �لأخ�صر:
 هذا عن���واُن تقريٍر صادر ع���ن برنامج األمم 
المتحدة للبيئ���ة )في مارس 2015(، ومّما ورد فيه: 
أّن التوّج���ه لالقتصاد األخضر أدى إلى زيادة الناتج 
المحلّي اإلجمالّي في كينيا بنسبة 12%، ورفع معّدل 
العمر المتوّقع في الس���نغال بنس���بة 1.3 سنة، بل 
أدى إلى تقليص الفج���وة االقتصادية بين المناطق 
الحضرية والريفية في بوركينافاسو بنسبة 8%، علماً 
بأّن كّل هذا يتجاوز ما يمكن توّقعه من خالل العمل 

وفق السيناريو المعتاد.
التقرير ضّم 10 دول إفريقية، من بينها الجزائر 
التي جاءت نموذجاً لمميزات فرض رس����وم ضريبية 
على استهالك النفط، وبوركينافاسو التي تمّكنت من 
االنتفاع بإعادة تأهي����ل الغابات، أما ناميبيا فتمّكنت 
من االنتفاع بالزراعة العضوية، كما رفعت أوغندا من 
صادراتها العضوية، وهو يشير إلى أّن إفريقيا بدأت 
تجني ثمار التنمية المستدامة في جميع أنحاء القارة.

نماذج نجاح للتعافي من �لأزمات:
وتمّثل »روان����دا« نموذجاً لنجاح الدولة اإلفريقية 
في التعافي من األزمات واالنطالق نحو القّمة، فبعد 
الحرب األهلية واإلبادة الجماعية التي ش����هدتها قبل 
22 س����نة، وبرغم مواردها المح����دودة، ها هي ذي 
تناف����س لتكون بطل إفريقيا ف����ي التنوع االقتصادي؛ 
مس����تندة إلى حكومٍة قوي����ة، بيروقراطية، غير قابلٍة 
للفساد، ومستقبلة للمستثمرين، ووفقاً لصندوق النقد 
الدولي )IMF( انخفض الفقر في رواندا من %56.7 

في عام 2005م؛ إلى 39.1% بحلول عام 2014م.
ويقّدر صندوق النقد الدولي نمّو الناتج المحلّي 
اإلجمالّي بنس���بة 7.3% في النصف األول من عام 
2015م، حتى في الوقت الذي عاني منافس���وها في 

الإفريقي���ة  الق���ارة  ب���ه  تم���ر  م���ا  رغ���م 
م���ن م�س���اكل و�س���عاب اإل اأنَّه���ا ت�س���عى نح���و 
الإ�س���اح والزدهار، معتمدة على اإمكاناتها 
ومواردها المادية والب�سرية، ومعتمدة على 
وق���د  والأم���ل،  بالحيوي���ة  المفع���م  ال�س���باب 
حقق���ت اإفريقيا نجاح���ات ومنجزات متعّددة 

ومتنوعة؛ لكنها غائبة اأو مغّيبة !!
وهي نجاح���اٌت ومنجزاٌت مهّم���ٌة وُملِهمة؛ إذا 
ُقرئت في سياقاتها التاريخية والسياسية والتأثيرات 
الدولية، دعونا نس���تعرض- معكم- نم���اذَج وأمثلًة 
متنوعًة للنجاحات واإلنجازات اإلفريقية؛ في الفترة 

السابقة القريبة.
�إفريقيا.. نحو �لإ�صالح �ل�صيا�صي:

أكثر من 25 عرس���اً انتخابّياً، ما بين اس���تفتاء 
وانتخابات رئاسية وبرلمانية، شهدتها القارة خالل 
عاَمي )2015م - 2016م(، وبرغم ما يُقال عن هذه 
االنتخابات والتش���كيك في نتائجه���ا وآثارها، فإّن 
هذا الحراك يش���ير إلى روٍح جدي���دة، ورغبٍة في 
التغيير واإلصالح، ويتيح الفرصة لمش���اركٍة شعبية 
أوس���ع في اإلدارة، وإضافة إلى ذل���ك: فما تّم من 
هذه االنتخابات ش���هد له الكثيرون بالنزاهة وحسن 

التنظيم، وأدى إلى نتائج جيدة.
�لتوّجه لالقت�صاد �لأخ�صر:

ونجاٌح آخر على مس���توى الق���ارة؛ ففي تقريٍر 
صادٍر ع���ن البنك الدولي: يؤك���د البنك أنه برغم  
ضعف النمّو العالمي عن المستوى المتوّقع، وضعف 
اس���تقرار أسعار الس���لع األولية أو انخفاضها، فإّن 
اقتصاد البلدان اإلفريقية ما زال ينمو بوتيرٍة سريعٍة 
بعض الش���يء، حيث من المتوّق���ع أن يرتفع معّدل 
النمو بالمنطقة إلى 5.2% سنوّياً في عاَمي )2015م 

- 2016م(؛ من 4.6% في األعوام السابقة.



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

 ،Fellowship for Young African Leaders
وجائزة »مؤسس���ة التنمية اإلفريقية« في الواليات 
المتح���دة )USADF(، الجدير بالذكر أّن »س���ام 

كودو« يبلغ من العمر 25 عاماً.
وقصة نج���اٍح أخ���رى؛ بطلها الش���اب »جون 
كاس���اونا«: من ق���ادة حركة الحفاظ عل���ى الثروة 
الحيواني���ة في ناميبي���ا، حيث يعم���ل على تثقيف 
الصيادي���ن؛ م���ن خالل تش���جيعهم عل���ى حماية 

الحيوانات عوضاً عن صيدها، كان من نتائجها:
- في ع���ام 1995م؛ كان هناك 20 أس���داً في 

ناميبيا؛ اليوم يوجد هناك أكثر من 130 أسداً.
- في عام 1982م؛ كان وحيد القرن األسود على 
وشك االنقراض؛ اليوم ناميبيا لديها أكثر حيوانات 

طليقة من وحيد القرن األسود على األرض.
- أكثر من 13 ملي���ون هكتار من األراضي في 

ناميبيا صارت محميات للحياة البرّية.
ما فعله »جون« هو احتض���ان الصيادين؛ على 
عكس ما تفعله بعض الحكومات، وهو قتلهم، أما هو 
فيحتضنهم، ويجّندهم ليكونوا عّماالً مساهمين في 

حفظ المحميات.
�لجمال و�لنجاح:

 ونختم جولتنا الموجزة بنموذج للنجاح والجمال 
اإلفريقي:

مدينة إفريقية، برغم أنهار الدماء التي س���الت 
في شوارعها ورباها قبل 22 سنة، لململت جراحها، 
وعالجت تش���وهاتها، وفازت- بالرغم مما س���بق- 
بلقب: »أجمل مدينة في إفريقيا لعام 2015« حسب 

تصنيف األمم المتحدة..
إنها: مدينة »كيغالي« عاصمة رواندا. 

كثي���رٌة  ومنجزاته���ا  اإفريقي���ا  نجاح���ات 
وكبي���رة؛ ينبغ���ي اأن ُت�سّل���ط عليه���ا الأ�سواء، 
وتبع���ث  التف���اوؤل،  لتع���زز  اإعامّي���اً؛  وتب���رز 

الأمل، وتحّفز على القتداء والعمل �

المنطقة من تباطؤ االقتصاد، ومن المتوقع أن تنمو 
الخدمات بنس���بة 7.1% في ع���ام 2016م، مقارنًة 

بنسبة 5.1% سابقاً. 
والنموذج الرواندي يعطي مثاالً على: أّن اإلرادة 
الصادقة واإلدارة القوية النزيهة– بإذن الله- تحّقق 

الكثير؛ مهما كانت العوائق.
ونيجيريا- ذات االقتص���اد األكبر في إفريقيا، 
وعدد الس���كان األكثر- تس���ير على ُخطى رواندا؛ 
فبعد انتخاب���اٍت نزيهٍة ثّمة منج���زاٌت متعددة، من 
أبرزها معالجة ملف الفساد، وكان من أحدث ما تّم 
في هذا الملف أّن الدولة اس���تعادت نحو 9 مليارات 

دوالر من األصول والضرائب واألموال المختلسة.
�صباب �إفريقيا.. �أملها في �لنجاح:

وإذا ُذكر النج���اح واإلنجاز في إفريقيا؛ فال بد 
أن يُذكر الشباب؛ فُهم روحه ووقوده، وشباب إفريقيا 
ه���م روحها ونجاحها، أدركوا م���ا عانته أّمتهم، وما 
يواجهها من تحديات، فانطلقوا في حماسة، يبذلون 

جهدهم وفكرهم في تغيير الواقع إلى األحسن.
»سام كودو«، ش���اٌب من توغو، مثاٌل على ذلك: 
نشأ وتعلّم في بلده– وفق إمكانياته-، وأحّس بمعاناة 
جيله وحاجاتهم، فكان ذل���ك دافعاً له نحو اإلبداع؛ 
فأّسس في العاصمة )لومي( شركة »إنفينيت لووب«، 
 Smart( وهو حالّياً يعمل على صن���ع حقيبة ذكية
bag(، يصفها بأنها حاسوب في شكل حقيبة، تعمل 

بالطاقة الشمسية.
 يقول كودو: إنه في أثناء دراسته لعلم االجتماع 
ف���ي جامعة لوم���ي؛ كان امتالك حاس���وٍب يعّد من 
مظاه���ر البذخ، يُضاف لذل���ك: الوضع الصعب في 
المناطق النائية التي ال تصل إليها الكهرباء في توغو، 
ولذا قّرر تصميم حواسيب في شكل حقائب؛ مجّهزة 
بشاش���ة تعمل باللم���س، وبطارية تُش���حن بالطاقة 

الشمسية، وتدوم حتى خمس ساعات متواصلة.
حصل »سام« في عام 2015م على جائزة »مانديال 
 Mandela Washington»فيلوش���يب واشنطن 
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لم  َدْور العلماء المسلمين في تحقيق السِّ
ة بإفريقيا وحفظ الهويَّ

د. �آَدَم َبـْمبا
�أكاديمـي وباحث – كـوت دي فو�ر - �أكاديمية 

�لدر��سات �الإ�سالمية، جامعة مااليا، ماليزيا

وتش���ريعاته، وقادته.. وفي هذا المجال دراساٌت كثيرة، 
منها: دراسات آبلباْي )Appleby، 2000(، ويعدُّ راِئَد 
الباحثين في هذا المجال، ومنها دراس���ات محمد أبو 
نمر)))، وهو أشهر باحٍث مسلم في استكشاف أثر القادة 
الم وحلِّ النِّزاعات.  ينيِّين المسلمين في تحقيق السَّ الدِّ

 See for instance: Abu-Nimer، Mohammed &  (((
S. AyseKadayifci-Orellana. “Muslim Peace-
 building Actors in Africa and the Balkans
 Context: Challenges and Needs”، PEACE &

.CHANGE، Vol. 33، No. 4، October 2008

يـن، و�إلـى �لعلماء ال  يخفـى �أنَّ فـزع �لنا�ـس �إلـى �لدِّ

يـن، فـي �سـبيل بحثهـم عـن �الأمن  ينيِّ و�لقـادة �لدِّ

يـن فـي حيـاة  �لدِّ لـَدْور  تاأكيـٌد  مـا هـو  �إنَّ ـالم،  و�ل�سَّ

ا�ـس لـه؛  ـر �لنَّ �لمجتمعـات، وهـو َدْوٌر كلَّمـا �زد�د تنكُّ

ين هو  يتـه، وكبـرت حاجتهـم �إليـه؛ فالدِّ �زد�دت �أحقِّ

يا�سة.  ا�ُس و�ل�سِّ �الأقدُر على �إ�سالح ما �أف�سده �لنَّ
ازداد ف���ي العقود الماضية االهتمام باستكش���اف 
���الم، بمعتقدات���ه، وِقَيمه،  ي���ن في تحقيق السَّ أثر الدِّ
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س���ينْثيا )Cynthia S.( من تحديٍد لمجاالت تحقيق 
الس���الم، بوصفه إطاراً نظرّياً؛ الستكشاف أثر العلماء 
الم والوئام في المجتمع  ينيِّين في تحقيق السَّ والقادة الدِّ

. اإلفريقيِّ
ص ما ذهبت إليه سينْثيا من تحديٍد لمجاالت  ويتلخَّ
���الم في س���تَّة  ينيِّين في تحقيق السَّ عمل الق���ادة الدِّ

محاور))):
يني،  فاع: أن يُعنى النَّاش���ط الدِّ 1 - التَّأيي���د والدِّ
رف األضعف في النِّزاع،  ل، بتقوي���ة الطَّ في المقام األوَّ
مة، وتغيير األنظمة  وإعادة بناء العالقات البينيَّة المحطَّ

االجتماعيَّة الجائرة.
ينيِّي���ن بين  ���ط الق���ادة الدِّ 2 - الوس���اطة: توسُّ
وحيَّ���ة، والنُّصوص  المتنازعي���ن، وتوظيفه���م للقيم الرُّ
���الم  ينيَّ���ة؛ م���ن أجل حم���ل المتنازعين على السَّ الدِّ

والمصالحة.
ينيِّين لسلوك النَّاس  3 - المراقبة: مراقبة القادة الدِّ

، وردعهم عنه بالنُّصح والمواعظ.. وغيرها. العدوانيَّ
4 - التَّثقي���ف والتَّعلي���م: قيامه���م بتربية األفراد 
والمجموع���ات، في الفصول المدرس���يَّة وُدور العبادة، 
وف���ي المؤتمرات والنَّدوات، على احت���رام ِقيم األديان 

األخرى، ونبذ العنف.
5 - العدال���ة العاب���رة للحدود: العم���ل من أجل 
محاسبة المنتهكين لحقوق اإلنسان، ومرتكبي الجرائم 

في فترات الحرب.
اخلي أو بين األديان: هي المساعي  6 - الحوار الدَّ
ينيُّون من أجل تحاُور الجماعات  الت���ي يبذلها القادة الدِّ

ينيَّة أو المتخاصمين؛ لتحقيق تفاُهٍم أفضل بينها. الدِّ
وفي الفقرات اآلتية استعراٌض لبعض تلك المحاور 
لمي بإفريقيا؛ قديماً وحديثاً. من خالل َدْور العلماء السِّ

 Sampson، Cynthia. “Religion and   (((
 Peacebuilding”، in: I. William، Zartman.
 (2007). Peacemaking in International
 Conflict: Methods & Techniques، US Institute

.316-of Peace Press، p 273

ولعلَّ أبرز مْن نبَّ���ه الباحثين على ضرورة محوريَّة 
الم: الباحث مارتي، ومن أقواله  ين في دراسات السَّ الدِّ
ين  ؤال عن سبب مركزيَّة الدِّ في ذلك: »إنَّ انشغالنا بالسُّ
اقة الكامنة  في الحروب؛ قد صرفنا عن استكشاف الطَّ

ين من أجل العالج«))). في األفراد العاملين باسم الدِّ
ائجة في هذا المقام: »بناء  ومن المصطلح���ات الرَّ
 ،)Religious Peace-building( »يني ���الم الدِّ السَّ
ص���يٌّ جديٌد ف���ي كثيٍر من  وهو حق���ٌل علم���يٌّ تخصُّ
سات  الجامعات األمريكيَّة، وأُنشئت له الكثير من المؤسَّ

صة. واألكاديميَّات المتخصِّ
ينيِّين،  لة بالق���ادة الدِّ وم���ن المصطلحات ذات الصِّ
���الم  ���الم، مصطل���ح: »بُناة السَّ في حق���ل بحوث السَّ
ينيُّون« )Religious Peace-builders(، وهو أكثر  الدِّ
ينيُّون«  األلقاب تداُوالً واش���تهاراً، وهناك: »النُّشطاء الدِّ
الم  )Religious Actors/Activists(، و »ُصنَّاع السَّ
الّدينيِّيُّون« )Peace Makers Religious(، وغيرها.. 
وُهم- بتعريف الباحث هاينس-: »األفراد أو ممثِّلو 
ينيَّة، الذين يحاولون مساعدة  المنظمات ذات البنية الدِّ
الم«)))،  الجماعات المتنازعة في حلِّ نزاعاتها وبناء السَّ

وقريٌب منه تعريف الباحثَيْن ُكوارد وسميث))).
وال يخف���ى أنَّ كثرة تلك األلق���اب لَدليٌل قويٌّ على 
���الم، وضرورة  ينيِّين في مجال السَّ ية الق���ادة الدِّ أهمِّ
لميَّة، أكد القرآن  وجودهم في معادالت المشروعات السِّ
َن األَْمِن أَِو  ذلك في قوله تعال���ى : }َوِإَذا َجاءُهْم أَْمٌر مِّ
ُسوِل َوِإلَى أُْوِلي األَْمِر  وهُ ِإلَى الرَّ الَْخْوِف أََذاُعواْ ِبِه َولَْو َردُّ
ِمنُْهْم لََعِلَمُه الَِّذيَن يَْستَنِبُطونَُه ِمنُْهْم...{  ]النساء : 83[.

وتس���تأنس ه���ذه الورقة بما ذهبت إلي���ه الباحثة 

 Clarke، Matthew. (2013). Handbook of   (((
 Research on Development and Religion،

.Edward Elgar Publishing، p 253

 Haynes، Jeffrey، “Conflict، Conflict   (((
.Resolution…”، Op. Cit. p 60

 Harold G. Coward، Gordon S. Smith. (2004).  (((
 Religion and Peacebuilding، University of

.New York Press، p 5
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في  �لتاريخي  وَدْوره��م  �لم�صلمون  �لعلماء 
ز�عات: الم وحلِّ �لنِّ بناء �ل�صَّ

���الم– بجميع ُص���َوره ومراحله- من  إنَّ رعاية السَّ
ل بالعلماء،  ينيَّة المنوطة ف���ي المقام األوَّ الواجبات الدِّ
ويعدُّ تحقيق���ه نعمًة عظيمة لله عز وجل على المجتمع 
المس���لم، قال تعالى: }َواْعتَِصُمواْ ِبَحبِْل اللِّه َجِميعاً َوالَ 
ُقواْ َواْذُك���ُرواْ ِنْعَمَت اللِّه َعلَيُْكْم ِإْذ ُكنتُْم أَْعَداء َفَألََّف  تََفرَّ
بَيَْن ُقلُوِبُكْم َفَأْصَبْحتُم ِبِنْعَمِتِه ِإْخَواناً َوُكنتُْم َعلََى َش���َفا 
نَْها َكَذِلَك يَُبيُِّن اللُّه لَُكْم آيَاِتِه  َن النَّاِر َفَأنَقَذُكم مِّ ُحْفَرٍة مِّ
لََعلَُّك���ْم تَْهتَُدوَن{ ]آل عم���ران : 103[، والمجتمع الذي 
قاُق لَُمجتمٌع– حّقاً- على شفا حفرٍة من  يس���وُد فيه الشِّ

النَّار، أمُرهُ إلى زوال.
فالعالم المس���لم، وكلُّ فرٍد في المجتمع المس���لم، 
���الم؛ ِبَوصف ذلك  إنَّما يق���وم بَدْوره ف���ي تحقيق السَّ
ًة دينيَّة، وعماًل صالحاً يسمو بفضله على كثيٍر من  مهمَّ
ن  العبادات واألعمال، ق���ال تعالى: }الَّ َخيَْر ِفي َكِثيٍر مِّ
نَّْجَواُهْم ِإالَّ َم���نْ أََمَر ِبَصَدَقٍة أَْو َمْعُروٍف أَْو ِإْصاَلٍح بَيَْن 
النَّاِس َوَمن يَْفَعْل َذِلَك ابْتََغاء َمْرَضاِت اللِّه َفَسْوَف نُْؤِتيِه 
أَْجراً َعِظيماً{ ]النس���اء : 114[، وفي الحديث عن أبي 
رداء- رضي الله عنه- قال: قال رس���ول الله صلى  ال���دَّ
ياِم  الله عليه وسلم: »أال أْخبرُكم بأفَضَل مْن درجة الصِّ
دقة؟ قالوا: بلى. قال: إصالُح ذاِت البين،  الة والصَّ والصَّ

َوَفساُد ذاِت الَبيْن هي الحالَقة«))).
���الم واجب���اً دينّياً؛ يمكن  في إطار كون رعاية السَّ
الم، وتحقيق  النَّظر في أثر علماء إفريقيا في ثقافة السَّ
، ولنا ش���واهد تاريخيَّة تتْرى، يمكن  الوئ���ام االجتماعيِّ
���ابق ذكرها  إيراد بعضها؛ في ضوء بعض المجاالت السَّ

عند الباحثة سينْثيا.
التاأييد والدفاع: 

في المص���ادر التَّاريخيَّة اإلفريقيَّ���ة– على قلَّتها- 
الم  ة في نَْذر العلماء أنفسهم لبناء ثقافة السَّ شواهد عدَّ
، وفي حال نش���وب الخالفات؛  ف���ي المجتمع اإلفريقيِّ

)))  رواه اأبو داود وغيره، ))/9)9)، و�صححه ابن حبان.

فإنَّهم كانوا يأخ���ذون بزمام المبادرة إلع���ادة التَّوازن 
والتَّناغم في المجتمع. 

���الم:   ولعلَّ أوَّل مظاهر عناية العلماء برعاية السَّ
ة التي كانت أماكن يفزُع  بيوت المشايخ والقضاة واألئمَّ
إليه���ا الخصوم، ويهرُع إليه���ا الالَّهفون والخائفون في 
واهد التَّاريخيَّة  راع واألزمات، ومن أوائل الشَّ أوقات الصِّ
في هذا المج���ال: ما نجده في أحادي���ث ابن بطوطة 
)779ه����( عن رحلته إل���ى مالي؛ إذ ذكر أنَّ »قاس���ا« 
���لطان س���ليمان الكبرى( اتُّهم���ت بمحاولة  )زوجة السُّ
���لطان، وأوغر الوزراءُ قلبه عليها، وقالوا: »إنَّ  قتل السُّ
ه���ذا ذنٌب كبير، وهي تس���تحقُّ القت���ل عليه، فخافت 
قاسا من ذلك، واس���تجارت بدار الخطيب«، ويزيد ابن 
بطوطة قوله: »وعادتهم أن يَْستَجيُروا بالمسجد، وإن لم 
ن فبدار الخطيب«)))، فههن���ا داللٌة روحيَّة عميقة  يتمكَّ
���لطان بدار الخطيب، هرباً من  في استجارة زوجة السُّ
بطش زوجها، ف� »المس���جد« و »دار الخطيب« يحظيان 
لطان نفِسه؛ ناهيك  ٍة ال تنالها س���طوةُ السُّ بحصانٍة تامَّ
ع لتشمل شخص  ن دونه، وكانت هذه الحصانُة تتوسَّ عمَّ

الخطيب.
نة: دار الفقيه الحاج  ور المحصَّ  م���ن أمثلة تلك الدُّ
بََرُكْي َمنْس كوَر في عهد أسكيا الحاج محمد الكبير )ت 
1538م(، وه���ي حصانة انتزعها َمنْس كوَر من أس���كيا 
���ريفة، أخذ عليه  وضة الشَّ ا مع���اً ووقَفا بالرَّ حين حجَّ
عه���وداً قال له: »فال تقتْل َمن دَخ���َل في داري، وال َمن 
وصلني؛ فقال: فَعلُت. قال: ال بدَّ أن تعطيني العهَد على 
���ريف«)))، فالخطيب كان هو  ذلك في هذا المكان الشَّ
ة اإلصالح والمصالحة بي���ن النَّاس، ولنا  القائ���م بمهمَّ
ش���واهد كثيرة في ذلك، خصوصاً في مواقف الخطباء 
ام )فتاش: 61(، ويُعبَّر في  ارمة من الحكَّ ودانيِّين الصَّ السُّ

)))  ابن بطوطة، تحفة النظار، �ص 0)).

البلدان  اأخبار  في  الفتا�ص  تاريخ  كعت:  محمود  التنبكتي،    (((
والجيو�ص، درا�صة وتعليق: اآدم بمبا، بيروت: موؤ�ص�صة الر�صالة 

نا�صرون، �ص 69.
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لمي في التَّأييد  القاموس التَّاريخيِّ عن َدْور العلماء السِّ
���ط في النِّزاعات، بقولهم: »دخل فالٌن  فاع والتَّوسُّ والدِّ

في حرمة الفقيه...« إذا هرب إليه واستجار به.
وحي اإلسالميِّ  بالمثل؛ فإنَّ البلدات ذات الثِّقل الرُّ
المتميِّ���ز كانت تحظ���ى بحصانٍة ال تُنته���ك؛ إذ كانت 
ياسيَّة  لطة السِّ ة عن السُّ للعلماء بها استقالليَّة شبه تامَّ
المركزيَّة، ففي وصف مدين���ة »تمبكتو« مثاًل يقول ابن 
المختار: »وهي يومئٍذ لي���س فيها ُحْكٌم إال ُحكُم ُمتولِّي 
���لطان،  ���رع. وال س���لطاَن فيها، والقاضي هو السُّ الشَّ
بط وْحَده«)))، ومث���ل »تمبكتو« مدينة  وبي���ده الحلُّ والرَّ
»تَْوتا الل���ه/ تَْوتَلة«، )أي: بلد الله(، وكانت بلدًة بمنطقة 
ِتنْ���ِدْرَم بصونغاْي، ومنها بلدة »ُكنْج���ور« بإمارة َغجاغا 
���وننكيَّة، وهي كما يقول ابن المختار:  )Gadiaga( السُّ
»بل���ٌد بأرض َكيَّاَك، بَلَُد َقاِضي ِتلْ���َك اإلْقِليم وُعلََمائها. 
لََمة«)))،  ، وال يَْس���ُكنَُها أحٌد ِم���َن الظَّ ال يَْدُخلَُه���ا ُجنِْديٌّ
وأطلق عليها األب الباْت )PèreLabat، 1728(، لقب: 
عامات  »جمهوريَّ���ة الفقهاء«، وكانت تمثِّ���ل عاصمة الزِّ

اإلسالميَّة بالمنطقة))).
وبلدةٌ أخرى؛ هي: »َجْع���َب« بمملكة مالي، وصفها 
 : ابن المختار بقوله: »وِمثْلُها في أيَّام َسلَْطنَِة ُسلَْطان َملِّ
َجْع���َب بَلَُد الُفَقَهاء)))... وَمْن َدَخلَ���ُه كان آِمناً ِمْن َضيِْم 
���لَْطاِن ال يَْس���َألُُه  ���لَْطان وَجْوِرِه، وَمْن َقتَل َولََد السُّ السُّ
لَْطاُن ِبَدِمِه، يُقاُل له: بَلَُد الله«)))، ومنها: مدينة »دار  السُّ
، ببوركينافاسو  سالمي« في القرن التَّاسع عَشر الميالديِّ

)))  الم�صدر ال�صابق، �ص 79).

)))  تاريخ الفتا�ص، �ص 95).

 Steven J. Salm، ToyinFalola. (2009). African  (((
 Urban Spaces in Historical Perspective.

.University Rochester Press، p 249

)))  جعب: مدينة على م�صارف نهر النيجر في الجنوب الغربي 
كابورا  بجارتها  مقرونة  بطوطة  اب��ن  ذكرها  ما�صينا،  من 
الإ�صالم،  في  قدماء  زاغة  »واأهل  قال:   ،(Diafarabe(

لهم ديانة وطلب للعلم« )تحفة النظار، )/)9)).

)5)  تاريخ الفتا�ص، م�صدر �صابق، �ص 95).

يخ عثمان دان فوديو. الحاليَّة، وبلدة ديغيْل: مقرُّ الشَّ
فهذه البلدات، وأمثالها، كانت مثل »مناطق سلميَّة 
عازلة« )buffer zones(، تتمتَّع بمكانٍة روحيٍَّة عميقة، 
ياسيَّة  لطة السِّ وتحظى باس���تقالليٍَّة شبه كاملٍة عن السُّ
، وكان  المركزيَّ���ة، يُحظر فيها أيُّ تصرُّف غير س���لميٍّ

اٍت سلميَّة مختلفة. المشايخ يقومون فيها بمهمَّ
الو�ساطة: 

���ودان الغربيِّ  نا المعطيات التَّاريخيَّة ببالد السُّ تمدُّ
ة من وساطات العلماء بين المتخاصمين وحلِّ  بنماذج عدَّ
ة  ل ُصَور وس���اطات العلماء واألئمَّ النِّزاع���ات، ولعلَّ أوَّ
والخطب���اء ما كانوا يقومون به من قض���اٍء بين النَّاس، 
رٍة قبل أن يظهر  وفضٍّ للخصومات، حتى في مرحلة مبكِّ
س���ميَّة  ���رعي بتمبكتو في صورته الرَّ نظام القضاء الشَّ

المقنَّنة.
يخ  عدي في ترجمة الشَّ وعلى سبيل المثال: يقول السَّ
ل قاٍضٍ فيها الذي  محم���ود بن عمر بتمبكتو: »وه���و أوَّ
رع، وقبل ذلك ال يتفاَصُل النَّاس  يفصُل بين النَّاس بالشَّ
ودانيِّين«)))،  لح، وهو ش���أن السُّ إالَّ عند الخطيب بالصُّ

د أنَّ الناس كانوا يتقاضون عند الخطيب ُصلحاً. فأكَّ
رة، في  ومن المواقف في وس���اطات العلماء المبكِّ
محاولٍة لنزع فتيل الحرب، وس���اطتهم بين أسكيا الحاج 
يخ ألفا  محمد وبين الملك نَْعِسر ملك موِش؛ قام بها الشَّ

ودان، �ص 8). )6)  تاريخ ال�صُّ

لميِّ  استثمار هذا الموروث السِّ
بإفريقيا، يكون بإعداد الجيل 
اب من العلماء، إعدادًا 

َّ
الش

عملّيًا ميدانّيًا، في مشروعات 
الم التي أصبحت »صناعة« السَّ
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)مور( صالح َجَوَر بين االثنين، وكاد الملك يفتُك به))).
وقبل أّن ينش���ب القتال بين أس���كيا وبين أبي بكر 
)شي باُر، ابن ُصن علي(؛ فإنَّ العلماء بمملكة صونغاْي 
ة من أجل نزع فتيل الحرب، بادر  قد قاموا بوساطاٍت عدَّ
يخ يُقتل  ريف، وكاد الشَّ الح محمد تُل الشَّ بها العالم الصَّ
في مس���اعيه تلك، وثنَّاه العالم ألف���ا صالح َجَور؛ وهمَّ 
���ط بعده ألفا محمد  أحد وزراء ش���ي بارو بقتله، وتوسَّ
ة التَّهديد بالقتل)))، وقبل ذلك؛  كعت على الّرغم من شدَّ
الم ُصن  فإنَّ علماء كثيرين قد قَضوا نَْحَبهم على يد الظَّ
علي )ت 1492م(، في وس���اطاتهم ووقوفهم إلى جانب 

عفاء، ومراقبتهم ألفعاله الجائرة))). الضُّ
ط علماء »تمبكتو« من  واهد في توسُّ أيضاً؛ من الشَّ
���الم: ما قاموا به من مساٍع سلميَّة في  أجل تحقيق السَّ
ظروف احتالل الجيش المغرب���يِّ لصونْغاْي )1591م(، 
وقد نجحت إحدى تلك المس���اعي التي قام بها العلماء 
قٍة كان القائد المغربيُّ قد أمر  في تفادي مج���زرٍة محقَّ
بيل«، وهو قتٌل عشوائيٌّ يقوم به  بها، وتُعرف باسم »السَّ
الجيش لمدٍة معلومٍة لكلِّ م���ن يُعثَر عليه، وبلغ الرُّعب 
بأهل تمبكتو مبلَغه »في ليلٍة ما أعظَمها، وأْعِظْم بَرْوعٍة 
كانت فيها، هرَب أهُل تُنبكت، ودخلوا البحر، وحِس���َب 
رف  النَّاُس أنَّ الفناء يكون ف���ي َغِدها«)))، في هذا الظَّ
المتأزِّم، جم���ع الفقيه القاضي عمر، والقاضي محمود 
بَغيُغ العلماء في مسجد َسنُْكَرْي؛ وتشاَوُروا فيما يفعلون، 

وكان الفَرج ألهل »تمبكتو« إثر هذا االجتماع.
هذا، وال يخفى أنَّ العلماء– في مساعيهم التَّوافقيَّة 
لون  بين الفرق���اء وإصالحهم بين النَّ���اس- كانوا يتحمَّ
هدون بضمان���ات ماديَّة باهظة  مس���ؤوليَّاٍت كبيرة، ويتعَّ
يون، ودف���ع التَّعويضات؛ من أجل إرضاء  في قضاء الدُّ

األطراف المتنازعة.

ودان، �ص )7. )))  تاريخ ال�صُّ

)))  ابن المختار، محمود كعت، تاريخ الفتا�ص، �ص ))5 - 55).

)))  المرجع نف�صه، �ص )).

)))  تاريخ الفتا�ص، م�صدر �صابق.

يخ  ة قام الشَّ تجدر اإلشارة إلى وس���اطٍة سلميَّة فذَّ
���لطان محمد  الحاج عمر بن س���عيد )الفوتي(، بين السُّ
يخ محمد الكانمي، ونجحت في  بيللو )ت 1837(، والشَّ
عيَمين المس���لَميْن، وقد  إخماد ح���رٍب طاحنٍة بين الزَّ
رة خالدة في أدبيَّات  دد- مذكِّ ���يخ– بهذا الصَّ ترك الشَّ
اها: »تذكرة الغافلين«)))، وهي منظومٌة  ���الم س���مَّ السَّ
يتها في كونها  عيَمين، وتظهر أهمِّ هها إلى الزَّ شعريَّة وجَّ
من؛ إذ يش���هد المجتمع المس���لم– مع  د مع الزَّ »تتجدَّ
األس���ف- خالفاٍت ونزاعاٍت داخليَّة كثيرة دون أن تكون 
هناك بوادر ونوايا حس���نة لحلِّ تلك النِّزاعات، وإذا ما 
اس���تصحبنا التُّهم الجاهزة ضدَّ المس���لمين؛ بوصفهم 
مصدر النِّزاعات، في وقتن���ا الحاضر، فإنَّ أمثال هذه 
األعمال لََش���هادات تاريخيٌَّة قويَّة في نس���ف تلك التُّهم 
الملصقة بالمس���لمين )...(، إنَّ هذا المخطوط يعطينا 
صورًة أخرى عن صاحبه، خالفاً لما ُرِس���م عنه، بل إنَّه 

يعطينا مفاتيح وحلوالً لخالفاتنا الحاضرة«))).
كذلك، من العلماء المش���هورين، م���ن ذوي النُّفوذ 
���يخ سيدي  الكبير في المصالحة بين المجموعات، الشَّ
المختار الُكنتي )ت 1226ه����/1811م(، خصوصاً بين 
ماة( في  وارق واألْرَما )الرُّ عويَّة من الطَّ المجموع���ات الرَّ

تمبكتو، وغيرهم.
ومن الكتب التَّاريخيَّة التي رصدت شيئاً من جهود 
يخ الكنتي، وغيره من العلماء، في المصالحات بين  الشَّ
رائف والتَّالئد(  ���ودان، كت���اب )الطَّ النَّاس في بالد السُّ

يخ الُكنتي. يخ سيدي محمد بن الشَّ البنه الشَّ
�إفريقيا  في  �ل�صالٍم  ُبناة  للعلماء  نماذج 

�لمعا�صرة:
للعلماء األفارقة المعاصرين جهوٌد س���لميَّة كثيرة 
ل في  ���الم، ونش���ر ثقافة الالَّعنف، والتَّدخُّ في بناء السَّ

قبح  ع��ن  الغافلين  ت��ذك��رة  ت��ال:  �صعيد  ب��ن  عمر  الفوتي،    (5(
اآف��اق  مجلة  دب��ي:  بمبا،  اآدم  تحقيق:  الموؤمنين،  اختالف 
الثقافة والتراث، مركز جمعة الماجد للثقافة والتراث، ع 88، 

دي�صمبر ))0)م، �ص ))6) – )0)).

)6)  المرجع ال�صابق، �ص )6).
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النِّزاعات لمكافحتها أو حلِّها أو تحويلها، أو غير ذلك. 
وههنا اس���تعراٌض لنماذج م���ن جهودهم في بعض 
ال���دول اإلفريقيَّة، مثل نيجيريا، وس���يراليون، ورواندا، 

وسوف نخّص إفريقيا الوسطى بشيٍء من التَّفصيل.
َدْور العلماء الم�سلمين في نيجيريا: 

يقوم العلماء المس���لمون في المجتمع النيجيري– 
اٍل في الحفاظ على التَّناُغم  بمختلف إثنيَّات���ه- بَدْوٍر فعَّ
االجتماع���ي، ففي المجتمع الهوس���اوي– مثاًل- يوجد 
 ،)dagaci( :بكلِّ قريٍة أو بلدٍة زعيٌم شعبيُّ يُعرف باسم
تهم الحسم  ���ن، مهمَّ ومعه مجلٌس ش���وريٌّ من كبار السِّ
عيم عادًة من العلماء،  في المنازعات، ويُختار ه���ذا الزَّ
وفي عام )1987م( تمَّ إنش���اء مجلس عامٍّ لشيوخ شمال 
ينيَّة  ���ط في المنازع���ات الدِّ نيجيريا؛ من أجل »التوسُّ

ماليَّة«))). والخالفات التي تحدث في المناطق الشَّ
كذلك؛ ف���إنَّ في الواليات الجنوبيَّ���ة، )أُيو، أغوْن، 
 ،)obas( :بي���ن يوربا، زعماء يُعرفون باس���م )الغوْس
ط بين الخصوم،  وُهم ذوو نفوٍذ ش���عبيٍّ قويٍّ في التَّوسُّ
ويُطلق على المس���لمين من الفقهاء والعلماء منهم لقب: 
)aaremusulumi()))، وهو أعلى لقٍب إسالميٍّ عند 
 Baba( :اليورب���ا بنيجيريا، وعندهم أيضاً زعماء بلقب
ين، وهو لقٌب مستحَدٌث  Adinni(، ويعني حرفّياً: أبو الدِّ
وحي للمجتمع، ويقوم جميع أولئك بمهاّم  بمثابة األب الرُّ
 ، اجتماعيَّ���ة كثيرة؛ للحف���اظ على الوئ���ام االجتماعيِّ

وتنظيم العالقات بين األفراد والمجموعات. 
ومن مش���اهيرهم المعاصرين: الحاج عبد العزيز 
أالْو )Alhaji A. Arisekola Alao(، يصفه الباحث 
عوة إلى تفاُهٍم  بادْن بقوله: »لقد اشتُهر آِري ُمْسلِمي بالدَّ
أفضل بين المسلمين والمس���يحيِّين )...(، وكان سبباً 
أساس���اً في البحث عن أرضيَّة مش���تركة في القضايا 

 Paden، John N. (2005).Muslim Civic Cultures  (((
 and Conflict Resolution: The Challenge of
 Democratic Federalism in Nigeria، Brookings

.Institution Press، p 212

.Ibid، p 100  (((

عماء  حول النِّزاعات في التِّسعينيَّات )...(، إنَّ هؤالء الزُّ
المس���لمين كثيراً م���ا يؤكِّدون على ضرورة التَّس���امح 
بر، وكثيراً ما يستشهدون بنصوٍص من  ���الم والصَّ والسَّ

س ومن القرآن«))). الكتاب المقدَّ
، فمن نش���طاء  س���يٍّ ���ا على المس���تًوى المؤسَّ أمَّ
���الم المش���هورين بنيجيريا: اإلمام محمد أش���افا  السَّ
)M. Nurayn Ashafa(، زعي���م المجل���س األعلى 
س، هو والقس  للشؤون اإلسالميَّة )NSCIA(، وقد أسَّ
 ،)James Movel Wuye( اإلنجيلي جيمس ووي���ي
عام )1995م(، مركز الوس���اطة بي���ن األديان، بكادونا، 
ونشَطا في المجال الس���لمي في النِّزاعات التي نشبت 
ع نشاطهما  ���الم، بل توسَّ بنيجيريا، وفي جهود بناء السَّ
إلى ب���الٍد إفريقيَّ���ة كثيرة، مث���ل: بورون���دي، وكينيا، 
والس���ودان، وسيراليون، ومالي، وأكسبهما ذلك اعترافاً 

عاً في أوروبا وأمريكا. عالمّياً موسَّ

َدْور العلماء الم�سلمين في �سيراليون:
بدأت الحرب األهليَّة بس���يراليون ع���ام 1991م، 
وُوِصف���ت– هي والح���رب بليبيريا- بأبَْش���ع الحروب 
���لمي  األهليَّة في تاريخ القارة، وقد تجلَّى الموقف السِّ
فاعي  اإلس���الميُّ األوَّل في تلك الحرب في الموقف الدِّ
رها المس���لمون للمدنيِّين العزل دون  والحماية التي وفَّ
يني، وُكوِّن لذلك جيٌش  تميي���ٍز في االنتماء اإلثنيِّ أو الدِّ
ُعرف بجيش َكَماج���وْر )Kamajor()))، وكان ذلك في 
���عب األعزل على  ولي للشَّ ظلِّ اإلهم���ال اإلقليميِّ والدُّ

امتداد خمس سنوات من الحرب.
بع���د ذلك؛ تّم تأس���يس المجلس المش���ترك بين 
األدي���ان، في )أبري���ل 1997م(، ويتجلَّى في ذلك أيضاً 
���الم بسيراليون،  أثر العلماء والمس���لمين في بناء السَّ

 Paden، John N. Muslims Civic Cultures، Op.  (((
.Cit. p 102

 Bundu. Abass. (2001). Democracy by   (((
 Force?: A Study of International Military
 Intervention in the Civil War in Sierra Leone

.Universal-Publishers، p 82  ،2000-from 1991
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وهو– وإن لم ينفرد المسلمون بتأسيسه- صورةٌ مشرقٌة 
���لمي للمس���لمين بإفريقيا؛ أكس���بت هذا  للتَّاريخ السِّ
المجلس اعترافاً دولّياً، وإش���ادة بجهوده في حلِّ النِّزاع 

الم.  وتحقيق السَّ
تظهر ريادة المس���لمين في هذا المجلس في عدد 
الجمعيَّات اإلسالميَّة التي ش���اركت في إنشائه، منها: 
المجلس األعلى اإلس���المي بسيراليون، واالّتحاد العام 
 ،)SLIMU( لجمعيَّات المرأة المس���لمة بس���يراليون
���ة، والكونجرس اإلس���المي، وجمعية  ومجل���س األئمَّ
عوة اإلس���الميَّة )MWASL(. بينما كان األعضاء  الدَّ
سون من غير المسلمين من الكنيسة الكاثوليكيَّة،  المؤسِّ

ومجلس الكنائس المستحدثة.
ه���ذا، وقد اس���تعانت هيئة األم���م المتَّحدة بهذا 
الم، وعقد المعاهدات مع  المجلس في جهود حفظ السَّ
���الم،  دين، وفي الجهود اإلغاثيَّة، وجهود بناء السَّ المتمرِّ

والمصالحة الوطنيَّة بعد الحرب))).
 َدْور العلماء الم�سلمين في رواندا: 

ر المسلمون والعلماء برواندا صفحًة نيِّرًة  لقد سطَّ
من التَّاريخ في أثناء حرب اإلبادة بين الهوتو والتُّوتس���ي 
وا أيديهم عن القتال، وهبُّوا لحماية  )1994م(؛ حيث كفُّ
الفاّرين وإيوائه���م في بيوتهم، وقد قض���ى الكثير من 
المس���لمين نْحبَه���م في س���بيل ذلك، وم���ن الحوادث 
دد-: حادثة مسجد حيِّ نياميرامبو  هيرة– بهذا الصَّ الشَّ
ن به مئات  )Nyamirambo( الجام���ع، ال���ذي تحصَّ
من التُّوتس���ي؛ فراراً من ميليشيَّات اإلنترهامويْه، وقام 

بحراستهم المسلمون))).
باإلضافة إلى ذلك؛ فإنَّ علماء المس���لمين برواندا 

 Agbu، Osita. (2006). West Africa›s Trouble   (((
 Spots and the Imperative for Peace-building،

.African Books Collective، p 42

Chirot، Daniel. «The Role of Islam in Sub-   (((
 Saharan Africa”،  www.usip.com/  see also:
 Charles Tilly. The Politics of Collective
 Violence، Cambridge University Press، (2003)،

.p 3

قد كان لهم أثٌر بارٌز في التَّوعية الجماعيَّة أثناء الحرب 
الم والمصالحة  وبعدها، ومشاركة فاعلٌة في جهود السَّ
���يخ  الوطنيَّة، وقام زعيم اتِّحاد المس���لمين برواندا الشَّ
المفتي هابيمانا )S. Salih Habimana(، مع القسِّ 
 ،)Emmanuel Kolini( اإلنجيل���ي عمانوي���ل. ك 
تها: »البحث عن  بتأس���يس بعثة رواندا لألدي���ان، ومهمَّ
، ودعم الحوار،  ���بُل والوس���ائل إلنهاء العداء اإلثنيِّ السُّ
ة ميداليَّاٍت  يخ هابيمانا عدَّ وحريَّة التَّعبير«)))، وحاز الشَّ
���لميَّة برواندا،  مات عالميَّة؛ لجهوده السِّ ذهبيَّة من منظَّ
���لميَّة  وكان من النَّتائج العمليَّة لمواقف المس���لمين السِّ
أثناء هذه الحرب، س���رعة تزايُد أعداد المسلمين بعد 

عَفين أو أكثر))). الحرب إلى الضِّ

َدْور العلم���اء الم�سلمي���ن ف���ي ك���وت ديف���وار 
)�ساحل العاج(:

 للعلماء المسلمين جهوٌد سلميَّة واضحٌة في الحرب 
اإليفواريَّ���ة )1999م - 2011م(، خصوص���اً في الفترة 
الت���ي حاول فيها النِّظام الحاكم آن���ذاك تحويل األزمة 
موز  إلى دينيَّة إثنيَّة، وذلك باالس���تهداف المباش���ر للرُّ
ة بالمساجد  اإلسالميَّة بإحراق المس���اجد، وقتل األئمَّ
أو في بيوتهم)))، وإحراق المسلمين أحياًء، وأطلقوا على 
ذلك: »قانون 25فرنك«، إش���ارًة إلى سعر علبة كبريت 

خيصة الثَّمن، وقليٍل من البنزين. الرَّ
الم بكوت  ا عن اإلس���هام اإلسالميِّ في بناء السَّ أمَّ
ديف���وار؛ فق���د تمثَّل في جه���ود جمعيَّ���اٍت واتِّحاداٍت 
إسالميَّة كثيرة، تكفينا هنا اإلشارة إلى المجلس الوطني 
 Conseil National Islamique،( اإلس���المي 

 Tiemesse، Alana. “From Genocide do Jihad:   (((
 Islam and Ethnicity in Post-Genocide

.June، (2005)، p 13 5-Rwanda”، CPSA، 2

 Africa Research Bulletin: Political، social، and  (((
.57-cultural series، 2004، Vol.41، Blackwell، 29

بعد  م��ا  اأزم���ة  ت��ط��ورات  ال��ع��اج:  »�صاحل  عال�صان:  �صيال،    (5(
النتخابات«، مجلة قراءات اإفريقية، عدد ))، يناير-مار�ص 

)))0)م)، �ص )6) - 59).
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ة  CNI(، ف���ي عام )1992م()))، والمجلس األعلى لألئمَّ
 )Conseil Superieur des Imams، COSIM(

الذي أُنشئ عام )1988م(.
لميَّة   ومن إسهامات المجلس الوطني في الجهود السِّ
بكوت ديفوار: اش���تراكه في ن���دوة الحوار والمصالحة 
الوطنيَّة )CDVR(، في )أكتوبر 2001م()))، وقبل ذلك 
الم، وحملهم  جهوده في توعية المسلمين وتثقيفهم بالسَّ
ة على ضبط النَّف���س، والبقاء في  في الفت���رات الحادَّ
���المة للمواطنين،  ُدورهم.. »صائمين، داعين الله: السَّ

الم للوطن«))). والسَّ
د الباحث فورش���ارْد إنجازات هذا  ه���ذا، وقد حدَّ
المجلس في: »تحقيق الوحدة بين المسلمين من جميع 
ة بين التَّقليديِّين وبين دعاة المعاصرة،  المشارب، خاصَّ
قوسيِّ إلى إدراجه  واالرتقاء باإلسالم من مس���تواه الطُّ
في الحياة االجتماعيَّة والثَّقافيَّة، والمطالبة باالعتراف 
ولة  بحقوق المجتمع المس���لم، وإشراكه في مستقبل الدَّ
ينيَّة األخرى... إنَّ  اإليفواريَّة، إلى جانب المجموعات الدِّ
رس���التها تسامحيَّة مؤلِّفة، إنَّها حركة فريدة من نوعها، 

ول المجاورة«))). تحوز إعجاب الدُّ
ة �إفريقيا �لو�صطى: جمهوريَّ

تُع���دُّ الحرب األهليَّة بجمهوريَّة إفريقيا الوس���طى 
أحدث ح���االت النِّ���زاع، ولم يش���ذَّ تص���رُّف العلماء 
فهم ومواقفهم  وال يزال- عن تصرُّ والمس���لمين فيها– 
ول اإلفريقيَّة؛ من التزاٍم  روف المماثلة بسائر الدُّ في الظُّ

الم، ومبادرٍة إلى جهود المصالحة الوطنيَّة. بالسَّ

 Gomez-Perez، Muriel. (2005). L’Islam (((
-Politique au Sud du Sahara، Karthala، p 137

.157

 L’Harmattan. (2001). Le Journal de la Paix،  (((
.Editions l’Harmattan، p 20

 Le Pape، Marc & Claudine Vidal. (2002). Côte (((
 Karthala ،2000-d›Ivoire: l›année terrible، 1999

.ed، p 47

 Fourchard، Laurent. (2005).Entreprises (((
 religieuses transnationales en Afrique de

.l›Ouest، Karthala Editions، p 63

بدأت الح���رب األهليَّة بإفريقيا الوس���طى بحركة 
ئي���س بوزيزيْه على يد  د التي أطاحت بنظام الرَّ التَّم���رُّ
س���ت في سبتمبر )2006م(،  جبهة )UFDR( التي تأسَّ
بمحافظة )Vakanga، Haute Koto(، وبعد معارك 
عت هذه الجبهة معاهدة س���الم مع  مع الحكوم���ة؛ وقَّ
حكوم���ة بوزيزيْه بتاريخ )13 أبري���ل 2007م(، تقتضي 
دين أس���لحتهم، وإصدار عفٍو شامل عنهم،  إلقاء المتمرِّ
وتوفي���ر الحكوم���ة وظائف لهم، واالعت���راف بالجبهة 
بوصفها حزباً سياس���ّياً.. إلخ، ولكن يبدو أنَّ الحكومة 

لم تَِف بالتزاماتها.
لذلك؛ ظهرت حركة س���يليكا )Seleka(: بوصفها 
عاً جديداً  صبغًة جديدًة م���ن الجبهة القديم���ة، وتجمُّ
 ،)Michel Djotodia( مال، بزعامة��� الشَّ دي  لمتمرِّ
ئي���س بوزيزيه بالمروق م���ن المعاهدة  ال���ذي اتَّهم الرَّ
دون )ديسمبر  م المتمرِّ عة، وبعد اش���تباكاٍت؛ تقدَّ الموقَّ
2012م(، حت���ى ش���ارفوا العاصم���ة بانْغ���ي، وطالبوا 
بمحادثات س���الٍم جدي���دة، وتمَّ ذل���ك بعاصمة غابون 
ئيس فيها  ���د الرَّ ليبريفي���ل )11 يناي���ر 2013م(، وتعهَّ
بإجراء انتخاباٍت رئاس���يَّة وتحديث���اٍت أمنيَّة، وتكوين 
حكوم���ة وحدة وطنيَّة، وبالّرغم م���ن ذلك تتابع القتال، 
وما لبث نظام بوزيزيْه المهلَهل أن تهاوى في )22 مارس 
د »ميش���يل جوتوديا« نفسه  2013م(، وعيَّن زعيم التَّمرُّ
ة  د، ووعد بانتخاباٍت حرَّ رئيساً للبالد، وحلَّ جبهة التَّمرُّ

ونزيهة في غضون ثالث سنوات.

قام العلماء المسلمون– قديمًا 
لم  ة تحقيق السِّ وحديثًا- بمهمَّ
االجتماعي بإفريقيا، وبالحفاظ 
على السالم بين المجموعات 

ة ينيَّ ة والدِّ اإلثنيَّ
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هذا، ولكون جوتوديا مس���لماً، وكون المسلمين 
ٍد معاكسة  أقليَّة بالبالد حوالي )15%(، فإنَّ حركة تمرُّ
ضدَّ النِّظام الجديد قد قام���ت على يد الفلول من 
ئيس المخلوع، وميليشيات أطلقت  الجيش الموالي للرَّ
على نفسها )Anti-Balaka(، وطغت على األزمة 
صبغ���ٌة دينيٌَّة، ألهبتها وس���ائل اإلعالم التي زعمت 
د تقوم باالعتداء على المس���يحيِّين،  أنَّ حركة التَّمرُّ
وبالََغ بعُضُهم إلى القول بأنَّ عمليَّة إبادة- على غرار 

اإلبادة العرقيَّة برواندا- قائمٌة بإفريقيا الوسطى.
دت فرنسا والمجتمع الّدولي  ياق؛ ندَّ في هذا السِّ
م  ة، واتَّهموه بالعجز عن التَّحكُّ بالرئيس الجديد بشدَّ
ي، وسارعت فرنسا إلى  في مقاتليه، وطالبوه بالتَّنحِّ
اجتياح البالد )في 5 ديسمبر(، بكتيبة قوامها )1600( 
جنديٍّ فرنس���ي، باإلضافة إل���ى )5000( جندي من 
الم، وفي  منظمة الوحدة اإلفريقيَّة، بدعوى حفظ السَّ
ئيس جوتوديا  العاش���ر من يناير )2014م(؛ رضخ الرَّ
غوط الفرنسيَّة والّدوليَّة؛ فاستقال، وغادر البالد  للضُّ
في لجوٍء سياس���يٍّ إلى جمهوريَّة بنين، وُعيِّنت محلَّه 

حاكمة مدينة بانغي سابقاً.
ل الفرنسي؛ فإنَّ العنف قد  على الّرغم من التَّدخُّ
ازداد، بل إنَّ الجنود الفرنسيِّين قد شاركوا في مقتل 
المسلمين المدنيِّين في أكثر من حادثة)))، ونشطوا 
في نزع س���الح مقاتل���ي »س���يليكا« وطردهم من 
رف ازداد عنف ميليش���يات  العاصمة، وفي هذا الظَّ
)Anti-Balaka( في قتل الناس بالسواطير وحرق 
المسلمة  عبيَّة  الشَّ األحياء  واستهداف  أجسادهم)))، 
)حي مسكين، وحي كلم5(، وحرق المساجد، وإتالف 

 Anadolu Agency. “Bangui imam claims   (((
 French killed 3 Muslims”، (22 Dec 2013)،

https://www.aa.com.tr/en/world/265858--
bangui-imam-claims-french-killed-3-muslims

 Hannah McNeish in Nairobi & Colin   (((
 Freeman. “Violence and reports of
 ‹cannibalism› in CAR after president quits”،

.(The telegraph، (11 Jan، 2014

دكاكين المس���لمين ونهب محتوياتها، على مرأى من 
الم)))! ات الفرنسيَّة واإلفريقيَّة لحفظ السَّ القوَّ

بل كان األطفال والنِّس���اء يُقتلون بأعداٍد كبيرٍة 
مات، ومن ذلك مقتل )22(  وه���م تحت حماية المنظَّ
 ،)Bouar( من النِّساء واألطفال المس���لمين ببلدة
مة  بتاريخ )17 يناي���ر 2014م(، في ش���احنة لمنظَّ
)Save the Children()))، ومن المجازر البشعة 
التي ارتكبها ميليش���يات أنتي بالكا: مقتل الالَّجئين 
الذين كانوا قد اتَّخذوا دار اإلمام إس���ماعيل نافي 
مالذاً آمناً بمدينة )Bossangoa( شمالي البالد))).

ف���ي  ���ة  ال�سلميَّ الم�سلمي���ن  جه���ود  م���ن 
الم�سالحة باإفريقيا الو�سطى:

هذا، وعل���ى الّرغم من المجازر البش���عة ضدَّ 
المس���لمين بجمهوريَّ���ة إفريقي���ا الوس���طى؛ فإنَّ 
تص���رُّف أفرادهم، وجهود علمائه���م وقادتهم كانت 
س���لميًَّة بامتياز؛ حيث قام العلماء المس���لمون منذ 
األيَّام األولى من األزمة بالجه���ود اإلغاثيَّة، بتوفير 
روريَّة للفارِّين  المساعدات الغذائيَّة والحاجيَّات الضَّ
رين، وق���ام رئيس اتِّحاد مس���لمي إفريقيا  والمهجَّ
 Oumar Kobine( الوس���طى اإلمام عمر الياما
Layama(، بتوزيع األطعم���ة والمؤن على أكثر من 
رين المسيحيِّين آنذاك، ونقلت  )10.000( من المهجَّ
الوكاالت اإلخباريَّ���ة ذلك، وتصريحه ألولئك بقوله: 
»لق���د جئنا اليوم إل���ى هنا؛ ألنَّنا إخ���وةٌ.. إنَّ بيتنا 

 EMMANUEL BRAUN، Central African   (((
 Republic’s Muslims under attack: U.N. rights

.(envoy، REUTERS، (27 Jan، 2014

 Africafrique and agencies. “Militants kill 22  (((
 Seleka Muslim rebels”، Sunday، (19 January

.(2014

 Thomas Fessy. BBC، “France begins   (5(
 to disarm Central African Republic
militias”، http://www.bbc.co.uk/news/world-

.(africa-25295127، (9 Dec، 2013
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يحترق، وعلينا أن نطف���ئ النِّيران«)))، ومن الجهود 
���لميَّة التي قام بها هذا اإلمام وس���ائر العلماء  السِّ
بإفريقيا الوسطى: التَّوعية والتَّثقيف، ودعوة النَّاس 

إلى ضبط النَّفس. 
يخ عمر الياما، هو وكبير األساقفة  كما قام الشَّ
)Dieudonné Nzapalainga(، برحالٍت كثيرٍة 
���عب  دا للشَّ داخليٍَّة في حملة تهدئة للمتقاتلين؛ ليؤكِّ
أنَّ هذه الحرب ليس���ت دينيَّ���ة، وأنَّ حركة التَّمرد 
س���يليكا، ليس���ت إس���الميَّة في تكوينها، بل فيها 
مس���لمون ومس���يحيُّون، وأنَّ حربها ضدَّ الحكومة 
؛  إنَّما هي سياسيَّة)))، وباإلضافة إلى الجهد المحليِّ
قة إلى أوروبا؛  فإنَّ القائَديْن قد قاَما برحالٍت متفرِّ
لمناش���دة المجتم���ع الّدولي من أج���ل دعم حفظ 

الم بالبالد))). السَّ
ا بعد الحرب؛ فإنَّ علماء المسلمين قد نشطوا  أمَّ
في جهود المصالحة الوطنيَّ����ة، وفي عمليَّات إعادة 
����راً )بتاريخ  دد- مؤخَّ بهذا الصَّ البناء، وقد ُعق����د– 
25-26 فبراير 2016م(: مؤتمر )الحوار بين مسلمي 
الب����الد( بفيينا، باس����تضافة مركز المل����ك عبدالله 
للح����وار بين أتباع األديان والثَّقافات، وش����اركت فيه 
ة  مات دوليَّة وإسالميَّة كثيرة، منها: األمانة العامَّ منظَّ
الم في  مة التَّعاون اإلسالمي، ومنتدى تعزيز السَّ لمنظَّ
مات الّدوليَّة،  المجتمعات المسلمة، وغيرها من المنظَّ
وحضَرهُ كذلك زعماء دينيُّون من مسيحيِّي جمهوريَّة 

 Emmanuel، Braun. “Religious Leaders seek (((
 calm in tense CAR”، REUTERS، (Wed. 11 Dec.

.(2013

 Elizabeth Bryant، “Central African Republic’s (((
 top clerics call for peacekeepers”، RELIGIOUS
NEWS SERVICES، 23 Jan، 2014. http://www.
central-african-/23/01/religionnews.com/2014

 /republics-top-clerics-call-peacekeepers

 Ndema، Justin. (2014)، Le dialogue (((
 i s l a m o - c h r é t i e n e n C e n t r a f r i q u e :
 CroireetsavoireenAfrique، Editions

.L’Harmattan، p 18

باب وغيرهم. إفريقيا الوسطى، وقادة من الشَّ
تهم  باإلجمال؛ فإنَّ جهود العلماء المسلمين وعامَّ
لميَّة في هذه الحرب التي استهدفت المسلمين  السِّ
ور الوحشيَّة،  العزل، وأزهقت أرواحهم بأش���بع الصُّ
ينيَّة من  بت رموزه���م الدِّ ���رت ممتلكاتهم، وخرَّ ودمَّ
لميَّة قد شهد  مساجد بشكٍل كامل.. إنَّ جهودهم السِّ
يخ اإلمام عمر  بها المنصفون حول العالَم، وحاز الشَّ
���لميَّة، وُقلِّد، هو  الياما اعترافاً عالمّياً بجهوده السِّ
وزميله كبير أس���اقفة إفريقيا الوسطى، وسام األمم 
���الم )19 أغس���طس، 2015م(، كما  المتَّح���دة للسَّ
ُقلِّدا وس���ام )Zix-la-Chapelle( بألمانيا )أول 
عوة اإلسالميَّة  س���بتمبر، 2015م()))، هذا، ولعلَّ الدَّ
لميَّ بجمهوريَّة  إذا أحسنت استثمار هذا اإلنجاز السِّ
رداً على غرار  إفريقيا الوسطى؛ تش���هد تطوُّراً مطَّ

واندي. النَّموذج الرُّ
خاتمة: 

ختاماً لكلِّ ما سبق في هذه الورقة؛ فقد اتَّضح 
أنَّ العلماء المس���لمين بإفريقي���ا– قديماً وحديثاً- 
���لم ف���ي مجتمعاتهم،  ة تحقيق السِّ قد قاموا بمهمَّ
وبالحف���اظ على تناغ���م المجموع���ات والتَّبايُنات 
ينيَّة، وشملت جهود المسلمين وعلمائهم  اإلثنيَّة والدِّ
الم،  ���لميَّة بإفريقيا: جميع ُصَور دعم ثقافة السَّ السِّ

ومكافحة النِّزاعات، وعالج جراحاتها. 
���لميِّ  ولعلَّ االس���تثمار ف���ي هذا الموروث السِّ
���اب من العلماء،  بإفريقيا، يكون بإعداد الجيل الشَّ
الم التي  إعداداً عملّياً ميدانّياً، في مش���روعات السَّ
روف المتشابكة في  أصبحت »صناعة«؛ في ظلِّ الظُّ

اهن � العصر الرَّ

 Richard Bradshaw، Juan Fandos-Rius. (((
 (2016). Historical Dictionary of the Central
 African Republic، Rowman & Littlefield، p

.543
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د. �أحمد عبد �لد�يم محمد ح�سين
�أ�ستاذ �لتاريخ �لحديث و�لمعا�سر - معهد �لبحوث و�لدر��سات �الإفريقية / جامعة �لقاهرة

الكشوف الجغرافية األوروبية إلفريقيا 
وتأثيراتها المعاصرة

�لمرء حقيقًة حينما ينظر لعدد �سـكان �أوروبا �لقليل في �لن�سف �لثاني يده�س 

من �لقرن �لتا�سـع ع�سر، ثم يرى قدرتهم �لعجيبة على ��ستعمار �لعديد 

من �لبلد�ن و�ل�سـعوب �الأخرى، وعلى �سبيل �لمثال: روؤية بريطانيا �ل�سغيرة في �لم�ساحة 

و�ل�سكان وهي ت�سطو على ن�سف �لعالم تقريبًا، وت�ستغل خير�ت �ل�سعوب فيه ل�سالحها!
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إّن التأم���ل العميق في تقارير الرحالة ومؤلفاتهم 
يكش���ف الكثير مما غاب���ت قراءته عّن���ا حتى اآلن، 
فإذا رّتبنا المؤلفات الت���ي خلّفها الرحالة األوروبيون 
عن رحالتهم تاريخّياً، واس���تعرضنا تطّور محتواها، 
سنالحظ أّن المعلومات األوروبية عن دواخل إفريقيا، 
وتحدي���داً منطقة ما وراء الصحراء، كانت ضحلًة في 
البداية، ال تتجاوز معلومات القدماء كثيراً، وسنعرف 
أّن الخرائط األوروبية عن القارة اإلفريقية كانت تكتظ 

بالنقاط البيضاء، أي ال تتوفر حولها معلومات))). 
دور الجمعي���ات الجغرافي���ة الأوروبية في 

ا�ستك�ساف اإفريقيا:
يمكننا القول بأّن مرحلة الكشوف العظمى لدواخل 
إفريقيا لم تبدأ إال مع إنش���اء )الجمعية الجغرافية( 
في لندن سنة 1788م؛ حيث قّررت البعثات األوروبية 
الذهاب إلفريقيا الكتشاف أنهارها وثرواتها، وفي هذا 
اإلطار أدت الجمعيات الجغرافية َدْوراً مهّماً في كشف 
األنهار وأس���رار القارة الداخلي���ة، وإجراء تقييٍم مهمٍّ 

للثروة المعدنية والزراعية.
ولع���ّل جهود الرحال���ة والمستكش���فين في نهر 
الني���ل والنيجر فق���ط؛ تدّل على ال���َدْور الذي قاموا 
ب���ه، وربما كانت رحالتهم لجنوب إفريقيا ووس���طها، 
وتتّبعه���م لمس���ار نه���ر الزمبي���زي ف���ي الفترة من 
1856م(، ثم مج���رى نهر الكونغو العلوي  )1853م – 
ع���ام 1871م، يعّد من أبرز الجه���ود التي بذلوها في 
تقديم المعلومات االقتصادية عن تلك المناطق؛ فقد 
فتحت هذه المعلوم���ات الفرصة أمام رجال األعمال 

األوروبيين والشركات للتجارة مع إفريقيا))).
وكان من أهّم ما ساعد على تنفيذ تلك األهداف 

اإفريقيا  اإل��ى  الأوروب��ي��ون  ال��رح��ال��ون  غ��ان��م:  ال��دي��ن  )))  عماد 
المركز  نموذجًا،  القطروني  محمد  الليبيون..  ومر�صدوهم 

الوطني للمحفوظات والدرا�صات التاريخية، 0)0)، �ص ).

في  الإفريقي  القت�صاد  ح�صين:  محمد  الدايم  عبد  اأحمد    (((
ق��راءات  مجلة   ،(9 القرن  في  الأوروبيين  الرحالة  كتابات 

اإفريقية، العدد ))، يوليو - �صبتمبر ))0)م، �ص 0).

ويده���ش الم���رء أيض���اً حينما ي���رى الرحالة 
والمستكش���فين األوروبيي���ن وه���م يب���دؤون غالبية 
رحالتهم الكش���فية عن طري���ق المناطق التي حكمها 
العرب في الشمال والش���رق اإلفريقيين، ويتجاهلون 
س���احل إفريقيا الغربي المسيطرين عليه منذ القرن 
15، تُرى ما الذي جعلهم يتجاهلون الس���احل الغربي 

ويفّضلون السواحل الشمالية والشرقية؟ 
بالتأكيد كان المس���تعمرون األوروبيون مسلّحين 
بشيٍء مختلٍف عن بقية ش���عوب العالم وبلدانها، فما 
هذا الش���يء الذي مّيزهم؟ وَمن صن���ع هذا الفارق 
الكبير بينهم وبين غيرهم؟ وما الذي جعل األوروبيين 

يحوزون إفريقيا بال جهٍد أو ثمن؟
ولإلجابة عن هذه األسئلة المهمة؛ جاءت ورقتنا: 
وتأثيراتها  األوروبية إلفريقيا  الجغرافية  )الكش���وف 
المعاصرة(، بهدف التعرف على هذا الشيء المختلف 

والمميز بين الطرَفيْن. 
�إفريقيا في  �لك�صوف �لأوروبية في  �أوًل: 

�لقرن �لتا�صع ع�صر:
من المؤكد أّن قّصة الكشوف الجغرافية األوروبية 
إلفريقيا لم تبدأ مع القرن التاس���ع عش���ر، بل بدأت 
مع نهاية القرن الخامس عش���ر، فحينما كانت أوروبا 
في حاجٍة ش���ديدٍة إلى البهارات والتوابل من الهند؛ 
راحت تعتم���د على طريق البح���ر األحمر، ثم البحر 
المتوسط، إلى أوروبا، لكن حينما فّكر األوروبيون في 
إيجاد طريٍق آخر يصلون من خالله إلى الشرق، إلنهاء 
احتكار العرب لتلك التجارة، بدؤوا الكشوف البحرية 
حول إفريقيا، وتمّكنوا من الوصول إلى ساحل الذهب 

)غانا(، ثم مصّب نهر الكونغو.
واستطاع بارثلو ميودياز أن يصل إلى رأس الرجاء 
الصالح س���نة 1488م، وجاء بعده فاس���كو دي جاما 
ليطوف حول رأس الرجاء الصالح، ووصل إلى سواحل 
الهند الغربية س���نة 1498م، ومنذ هذا التاريخ، وحتى 
بداية الق���رن 19، ظّل الوجود األوروبي مقتصراً على 

السواحل اإلفريقية فقط.
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إنشاء العديد من الجمعيات الكشفية، بدأت بالجمعية 
الجغرافية في باري���س عام 1821م، ثم جمعية برلين 
عام 1828م، ثم الجمعية الجغرافية الملكية في لندن 
ع���ام 1830م، حتى بلغ تعداد الجمعي���ات األوروبية: 
)مائة جمعية(، وانضّم إليها قرابة: )50 ألف عضو(، 
وأكثر ما عّبر به األوروبيون عن اهتمامهم باستكشاف 
إفريقيا هو ما صّكوه بمصطلح: »التدافع نحو إفريقيا 
Scramble for Africa«، وذل���ك حين كانت هناك 
أس���باب حقيقية إلجراء كش���وف جغرافية إلفريقيا 
المجهولة بالنسبة إليهم، ومن ثّم وضعوا أهدافاً لتلك 
الكشوف، جعلت من الممكن بسط نفوذهم ووصولهم 
إل���ى ما أرادوه، وهو الس���يطرة عل���ى أماكن الموارد 

اإلفريقية. 
وق���د امتألت تقاري���ر المستكش���فين والرحالة 
األوروبيي���ن في أثناء كش���وفهم لألنه���ار اإلفريقية 
وما حولها، والمرفوعة لصانع���ي القرار األوروبيين، 
بالحدي���ث عن ثراء القارة ورخائها، ودعوة الحكومات 
األوروبية والتّجار صراحًة بأن يتحركوا ليضعوا أيديهم 

على خيرات إفريقيا، فمن ذلك على سبيل المثال:

من ك�سوف نهر النيل:
- ب���دأ اكتش���اف نهر النيل مع وص���ول الرحالة 
األس���كتلندي جيمس بروس للحبشة س���نة 1769م، 
وقد قام بنشر أخبار رحلته في ستة مجلدات مدّعمة 
بالخرائط، وأعطى وصفاً كاماًل لبحيرة تانا وجزرها.
- وق���ام الرحالة األلم���ان: جون كرابف س���نة 
1843م، وربمان سنة 1848م، ثم الرحالة البريطانيون: 
برتون وسبيك )1856م – 1859م(، ثم سبيك وجرانت 
)1861م – 1863م(، ب���َدْور مهمٍّ في إتاحة المعلومات 

االقتصادية لبني جلدتهم.

من ك�سوف نهر الزمبيزي:
- يرتبط كشفه باسم الرحالة ديفيد ليفنجستون، 
كش���ف بع���ض التفاصيل عنه في رحلت���ه األولى في 
الفت���رة )1841م – 1858م(، وأكمل بقيتها في رحلته 

الثاني���ة في الفترة )1859م – 1864م(، وترجع أهمية 
اكتشافاته وخطورتها إلى أنه فتح الباب أمام البعثات 

التنصيرية البريطانية.
من ك�سوف نهر النيجر:

1854م( اس���تطاع  - ف���ي الفت���رة )1852م – 
هنريك بارث اكتش���اف المناطق الداخلية من النيجر، 
وتابعت إنجلترا جهودها الكتشاف المناطق المحيطة 
بالنهر، فأرسلت عام 1857م بعثة لالتصال بالممالك 
اإلسالمية الواقعة شمال سوكوتو؛ لتدعيم عالقتها بها 

تمهيداً للسيطرة عليها.
من ك�سوف نهري ال�سنغال وغامبيا:

 Richard توغل الرحالة رتش���ارد جوبس���ون -
Jobson لمس���افة تج���اوزت أربعمائة مي���ٍل في نهر 
غامبي���ا س���نة 1620م، وقّدم وصفاً مهّم���اً عن حياة 
س���كانها في المجاالت الزراعية وصي���د الحيوانات 

واألسماك.
- وش���ارك الرحالة الفرنس���يون بَدْوٍر كبيٍر في 
تلك الكش���وف، خصوصاً في منطق���ة غرب إفريقيا 
ووسطها، ولعّل استعراض أسماء: كجورج شفاينفورث، 
وجوس���تاف ناختيج���ال، وبول دو ش���يللو، في غرب 
إفريقيا والجابون، يوضح لنا هذا الَدْور الذي قاموا به 
في توفير المعلومات للسلطات الفرنسية تمهيداً لغزو 

تلك المناطق. 

من ك�سوف نهر الأورانج وجنوب اإفريقيا:
- كان���ت المعلوم���ات التي جمعه���ا الهولنديون 
والرحالة اإلنجليز ع���ن خصوبة األراضي في جنوب 
إفريقيا؛ دافعاً جعل األوروبيين في الكيب يحس���دون 
الشعوب المحلية على هذا الرخاء، ولذلك كان الغزو 
هو الوس���يلة الوحي���دة التي مّكن���ت األوروبيين من 
االس���تيالء على تلك األراضي، فقد ش���ّكلت كتابات 
الرحال���ة اإلنجليز والهولنديي���ن، وتتابعها منذ القرن 
17 حتى ثالثينيات القرن 19، محركاً أساس���ّياً لهذا 
التدافع، ناحية الش���مال والشرق من الكيب، ما يعني 
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أّن المعلومات عن اقتصاد المنطقة الشمالية والغربية 
كانت متوّفرة في كتابات ه���ؤالء الرحالة، وأّن هجرة 
البوير الت���ي تّمت في ثالثينيات الق���رن 19 لم تكن 

لمناطق مجهولة كما يشيعون.
ث��ان��ي��ًا: �أث���ر �ل��ك�����ص��وف �ل��ج��غ��ر�ف��ي��ة في 

��صتعمار �إفريقيا:
يمكننا القول بأّن الثورة الصناعية التي حدثت في 
بريطانيا ف���ي بداية القرن 19 كان لها تأثيٌر كبيٌر في 
حدوث اهتماٍم غير مسبوق بإفريقيا، بوصفها مصدراً 
للمواد الخام، وس���وقاً للتجارة ف���ي المنتجات، وفي 
هذا اإلطار أرس���لوا إلى إفريقيا رحالًة ومستكشفين، 
يس���ّجلون كّل ما يرونه من نُُظم سياس���يٍة واقتصاديٍة 
األوروبية  المعلوم���ات  وتيرة  وتزاي���دت  واجتماعية، 
ع���ن إفريقيا باضطراد إثر هذه الرحالت الكش���فية 

المتتالية.
وإذا علمن���ا أّن وزارة المس���تعمرات البريطانية 
كانت على رأس المستفيدين من تقاريرهم؛ التضحت 
لنا الفلس���فة من وراء قيام تل���ك الحكومات بتمويل 
تلك الرح���الت، وإذا عرفنا أّن زيارات هؤالء الرحالة 
إلفريقي���ا لم تكن قصيرة وس���ريعة، بل مكث بعضهم 
سنوات عدة، ألدركنا مدى اهتمام القوى الخفية التي 

كانت تقّدم لهم الرعاية والمؤونة.
فالرحالت الجغرافية جاءت في س���ياق اهتمام 
القوى الكبرى، وعلى األخّص البريطانية،  والجمعيات 
الجغرافية األوروبي���ة بإفريقيا، لفتح الس���بيل أمام 
التج���ارة المش���روعة؛ حيث عملت على كش���ف آلية 
التج���ارة الداخلية، وأهّم الس���لع التي يتاجرون فيها، 
وم���دى إمكانية إفريقيا ألّن تصب���ح مجاالً للتصدير، 
وقّدمت الع���روض للحكام اإلفريقيي���ن بالتجارة مع 
بريطانيا، مثلما فعل كالبرتون ودنهام وأودني مع الشيخ 
محمد األمين الكانمي، ومثلما فعلوا مع حكام سوكتو 
في ش���مال نيجيريا، ومثلما فعل كالبرتون في رحلته 
الثانية حينما عرض معاهدة صداقة على الس���لطان 
محمد بللو حاكم سوكتو؛ لتأمين الطريق لتسليم السلع 

التجارية حتى وصولها للمحيط األطلسي.
ه���ذا فضاًل عن ال���َدْور الذي قام ب���ه القناصل 
وأبناء الجاليات األوروبية في اختراق إفريقيا من جهة 

الشمال. 
الف���ارق  �سناع���ة  ف���ي  الرحال���ة  جه���ود 

المعلوماتي بينهم وبين الأفارقة:
كان الرحالة األوروبيون يتميزون بالتوثيق وتدوين 
مشاهداتهم والروايات التي سمعوها، وكانت اليوميات 
ج���زءاً من برنامج الرحالة، لهذا ش���ّكلوا في النصف 
الثاني من القرن التاس���ع قاع���دة معلومات أوروبية 
ع���ن إفريقيا، وأخذوا يجّددونها كّل بضعة س���نوات، 
ولم يتجاوز الفاصل الزمن���ي بين رحلٍة وأخرى ثالث 

سنوات أحياناً. 
وأّدت مناقش���ات الجمعي���ات الجغرافية وعرض 
الصحافة األوروبية للمعلومات الكشفية، التي أرسلها 
الرحالة في تقاريرهم، َدْوراً مهّماً في جذب الحكومات 
والتجار األوروبيين، واقتناعهم بضرورة السيطرة على 

إفريقيا. 
وق���د تنوعت وظائ���ف الرحالة والمستكش���فين 
األوروبيي���ن، فكان منه���م الطبيب والمبّش���ر وعالم 
الطبيعة والجغرافي.. إل���خ، وانعكس هذا التنوع في 
تكامل المعلوم���ات والمهمات التي قام���وا بها، وهو 
األم���ر الذي جعل مرحلة الكش���ف الجغرافي تتحول 
برحلة س���تانلي لوس���ط إفريقيا س���نة 1873م إلى 
مرحلة الكشف السياسي، ليعمل بعدها لصالح الملك 
البلجيكي ليبولد في الكونغ���و، حيث نزل العديد من 
التجار األلمان والبلجيك للكونغو الستكشاف خيراتها، 
وترّتب على ذلك تكوين »دولة الكونغو«، وانتقال التجارة 
من المحيط الهندي للمحيط األطلسي، وانتقالها من 

يد العرب ليد البلجيك))).

ترجمة  الكونغو،  عرب  �سقوط  هايند:  النجوفورد  �سيدني    (((
ط)،  وال��ت��راث،  للثقافة  اأب��وظ��ب��ي  هيئة  العبيدلي،  اأح��م��د 

الإمارات العربية المتحدة، 0)0)م، �ص ))) ، 8)).
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وكان لعودة الرحالة ستانلي عام 1877م من رحلته 
االس���توائية الشهيرة، وإعالن اكتش���افاته في أعالي 
الكونغ���و، تأثيٌر كبيٌر على القارة اإلفريقية، حيث أدى 
تس���ابق فرنسا وبلجيكا على الكونغو إلى جذب أنظار 
بقية الدول األوروبية إلفريقيا، فس���عى المستش���ار 
األلماني بس���مارك إلى عقد مؤتم���ر في برلين لحّل 
مش���كلة الكونغو، فُعقد المؤتمر بالفعل فيما بين 15 
نوفمبر 1884م إلى 26 فبراير 1885م، وحضره أربع 

عشرة دولة.
كانت تقارير الرحال���ة قد حملت أخبار التصارع 
بين الدول والجماعات اإلفريقية خالل القرن التاسع 
عشر؛ كصراعات الماندنجو ضّد التكرور، واألشانتي 
ضد الفانتي، والباجندا ضد البنيورو، والماشونا ضد 
الندبيلي، فكان من الطبيعي أن يس���تغلها األوروبيون 
في السيطرة بسهولة على تلك الدول، األمر الذي أدى 
ألن يتحالف اإلفريقيون أنفسهم مع األوروبيين بعضهم 
ضّد اآلخر! حيث تحالف الباجن���دا مع البريطانيين 
ض���د البنيورو، وتحالف الباروتس���ي مع البريطانيين 
ضد الندبيلي، وتحالف البمبارا مع الفرنس���يين ضد 
التكرور، وهو ما أدى إلى تقس���يم إفريقيا بس���هولة 
بين القوى األوروبية، واحتاللها احتالالً حقيقّياً س���نة 

1900م.
رين  ومن المؤكد أّن الجمعيات التبشيرية والمبشِّ
قد نزلوا في إثر الرحالة مباش���رة، فقاموا بَدْوٍر مهمٍّ 
في التمهيد لقدوم االس���تعمار ف���ي إفريقيا، إذ أنهم 
درس���وا عادات األفارقة ولغاته���م وتقاليدهم، وكتبوا 
عنه���ا في الصحاف���ة األوروبية، يحّث���ون دولهم على 

القدوم نحو إفريقيا. 
ولو أخذنا إنش���اء )ش���ركة البحيرات اإلفريقية( 
في منطقة نياس���الند مثاالً؛ لوجدنا أنها تأّسس���ت 
نتيجة المعلومات التي سّجلها ليفنجستون عن بحيرة 
نياس���الند في الفترة من )1859م – 1863م(؛ حيث 
صدرت له تعليمات م���ن وزارة الخارجية البريطانية 
بإدخال التجارة المش���روعة ف���ي الداخل، وأن يجمع 

المعلومات عن تجارة المنطقة وقبائلها، فأش���ار في 
تقاريره إلى إمكانية التوّسع الزراعي في مرتفعات نهر 
شيري، وأنه يمكن استخدام الهنود والبواخر التجارية 

عبر البحيرة.
وم���ن ثّم جاءت إرس���الية تبش���يرية س���نة 
1861م للتنفي���ذ، لكنه���ا ل���م تفل���ح، ثم جاءت 
إرسالية ثانية س���نة 1875م، نتج عنها تأسيس 
)ش���ركة ليفنجس���تونيا لوس���ط إفريقيا( سنة 
1877م؛ تكريماً السم ليفنجستون، لتتولى إمداد 
المبّشرين والمستوطنين باحتياجاتهم، ولتستورد 
األقمشة والخرز وتبيعه لإلفريقيين مقابل العاج 

ومنتجات الداخل.
جه���ود الرحال���ة ف���ي خدم���ة الجان���ب 

القت�سادي لأوروبا:
يمك���ن مالحظة جهود الرحال���ة األوروبيين 

لدولهم في أمور:
- توفير المعلومات عن المواد األولية المهّمة 

التي تتطلبها الثورة الصناعية. 
- كشف آلية التجارة الداخلية، وأهّم السلع، 
ومدى إمكانية أن تصبح إفريقيا مجاالً للتصدير. 
- توضيح عملية تش���جيع المنتجين، وتكوين 
نواة من الطبقة الوسطى، ليكونوا وكالء للشركات 

التجارية. 
- إلقاء الض���وء على مقاومة السياس���ات 

االحتكارية.
- ارتياد المنطقة ومس���حها وكش���فها قبل 

بحث إمكانية التجارة معها. 
الع���روض للح���كام اإلفريقيين  - تقدي���م 

بالتجارة مع بريطانيا - كما سبق-. 
- أّن معلوماتهم كانت مقّدمة لولوج الشركات 
التجارية األوروبية، وإرسال البعثات التجارية))). 

)))  اأحمد عبد الدايم: القت�صاد الإفريقي..، مرجع �صابق، �ص 
.((9 ، (8(
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الجان���ب  خدم���ة  ف���ي  الرحال���ة  جه���ود 
ال�سيا�سي لا�ستعمار:

أقّر مؤتمر برلين )1884م – 1885م(، بوصفه أول 
مؤتمٍر اس���تعماريٍّ ُعقد بين الدول األوروبية المعنية 
باالستعمار، الوضع القائم في إفريقيا، ونّظم ما بقي 
م���ن أراضي القارة، ونّظم التجارة في حوض الكونغو، 
وأقّر حري���ة المالحة في النيجر، ووضع مبادئ عاّمة 

لمنع االصطدام بين القوى االستعمارية.
غي���ر أّن ه���ذا التوافق األوروبي ق���د حدث بناًء 
على المعلوم���ات التي وفرتها الكش���وف الجغرافية 
عن األماكن المقّس���مة، فَمن الذي أحاط األوروبيين 
علم���اً بجهل الزعماء المحليي���ن اإلفريقيين بالقراءة 
والكتابة، فاس���تغلوهم في توقيع اتفاقيات ومعاهدات 
تض���ع بالدهم تحت الحماية االس���تعمارية دون وعٍي 
بما يفعلون؟ بال شك كان الرحالة والمستكشفون هم 
الذي���ن وّفروا المعلومات حول ه���ذا األمر، بل ترتب 
على المؤتمر أن أرس���لت كّل دولة تّجارها وشركاءها 
وجواسيسها ليجوبوا إفريقيا، وليحصلوا على توقيع، 
أو بصمة الزعماء أو الرؤساء األفارقة، على معاهدات 
الحماي���ة، خالل الس���نوات الخمس عش���رة التالية 
لعقد المؤتمر، ومن ثّم تّم تقس���يم إفريقيا بين الدول 
األوروبية، ورسم الحدود، وتعيين الفواصل السياسية 

بين ُحْكم رجٍل أبيض وُحْكم رجٍل أبيض آخر.
ولم تس���تمر عملية الكشف الجغرافي بعد مؤتمر 
برلين طوياًل، حي���ث كان ال بد من وجود قوة أوروبية 
الستغالل الموارد اإلفريقية، وصارت القارة اإلفريقية 
مستعمرًة من ِقبل فرنسا وبريطانيا وبلجيكا وإيطاليا 
وإس���بانيا وألمانيا والبرتغال، وحتى سنة 1879م كان 
اإلفريقيون يحكمون 90% من القارة، ولكن بحلول عام 

1900م تغّير هذا األمر تماماً!
واس���توطنت عناصر أوروبية ف���ي بعض أجزاء 
إفريقي���ا، وبخاّصة تلك التي تش���به أوروبا من حيث 
الكيب  الطبيعي���ة، كمنطقة  الجغرافية  الخصائ���ص 
وموزمبيق وكينيا وروديسيا الجنوبية والشمالية وجزر 

المغرب، وتّم اس���تغالل كثيٍر من الم���وارد اإلفريقية 
من ِقبل األوروبيين، حي���ث قامت صناعات بريطانية 
وفرنسية معتمدة على الخامات اإلفريقية، وذلك بعد 
إدخال الزراعة العلمية الواس���عة، واألساليب الحديثة 

للتنقيب عن المعادن.
بناًء على ما س���بق؛ أعتق���د أّن كتابات الرحالة 
ش���ّكلت بُعداً معرفّياً مهّماً، قّدموا من خاللها إفريقيا 
ألوروبا لقمًة س���ائغة، فسيطروا عليها بسهولة، وعلى 
ه���ذا؛ فإّن المعرفة التي امتلكه���ا األوروبيون، بفضل 
الرحالة، أصبحت قوًة جبارة تسعى لممارسة نفوذها. 
وإذا كان األفارقة ل���م يملكوا المعرفة في القرن 
19 لكي يقاوموا به���ا األوروبيين؛ فقد افتقدوا القوة 
الكافية لرّد المستعمرين؛ وبالرغم من أّن المعاهدات 
واالتفاقيات التي حصل عليها األوروبيون من األفارقة 
لحظة االس���تعمار لم تكن هناك قوة عسكرية أوروبية 
تحميها على أرض الواقع؛ فإّن شبكة المعلومات التي 
وّفرها الرّحالة والمستكش���فون هي التي صنعت تلك 

القوة ورسختها في أذهان األفارقة. 
ثالثًا: �أ�صباب �نطالق �لرحالة �لأوروبيين 

من ناحيتي �ل�صرق و�ل�صمال �لإفريقيين:
أدرك القناص���ل األوروبي���ون، والتجار المقيمون 
في م���دن المرافئ، أّن العرب هّم خ���ّزان المعلومات 
الرئيس في مناطق الوس���ط اإلفريقي وشرقه وغربه 
بال منازع، وهو ما جعلهم يوّجهون الرحالة األوروبيين 
لالس���تفادة من تلك الخبرة الواس���عة، فطلبوا منهم 
االنضم���ام إل���ى القوافل في معظ���م الرحالت التي 
قاموا بها، وبذلك فإّن جزءاً مهّماً من معلوماتهم كانت 
مستمدة من معارف هؤالء الذين رافقوهم، بل تفيض 
 The Royalالملكية الجغرافية  الجمعية  س���جالت 
Geographical Society  بالمعلومات المهّمة عن 
َدْور العرب في كشف وسط القارة)))، ناهيك عن تأكيد 

 Bridges R.C.: The R.G.S. and The (((
 The  ,1880-African Exploration Fund 1876
 Geographical Journal, Vol. 129 . No, 1.
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س���جالت الجمعية الجغرافي���ة األمريكية لهذا الَدْور 
وتوضيحه)))، بما يوحي بأّن الكش���وف لم تكن هدفاً 
ف���ي ذاتها بقدر ما كانت أداة لكش���ف الغموض الذي 

يحيط بآلية التجارة العربية في الداخل.
كان التجار العرب القادم���ون من زنجبار، أو من 
ساحل ش���رق إفريقيا أو من مرافئ البحر المتوسط 
أو من الواحات المنتش���رة عبر الصح���راء الكبرى، 
كانوا يَْخِبرون المناطق الداخلية ومسالكها، ويعرفون 
ش���عوبها وقبائله���ا ومواردها ومنتجاته���ا، ويرتادون 
أسواقها منذ قروٍن طويلة، وكثيٌر منهم يتكلمون لغاتها، 
وكان للتج���ار األغنياء منهم وكالء في مدن األس���واق 
الرئيس���ة، وكانوا على صلٍة مباشرٍة مع حّكامها، ولهم 

ممثلوهم في مجالس الحكم.
ونس���تطيع أن نقول بأّن اختيار الرحالة للمناطق 
الش���مالية والش���رقية لالنطالق منه���ا نحو الداخل 
اإلفريقي لم يكن عشوائّياً، فالتجربة العملية، وحديث 
الرحالة المس���تمر عن َدْور الع���رب، يُثبت أّن العرب 
كان���وا هم المصدر الوحي���د للمعلومات عن المناطق 
اإلفريقي���ة غي���ر المكتش���فة، من جهتها الش���مالية 
والشرقية، بل قّدموا خطابات األمان والتوصية، وعبر 
الهيمنة االقتصادية والسياس���ية؛ تحّكموا في دخول 

األجانب إلى شرق إفريقيا ووسطها وخروجهم منها.
ولعّل رواي���ة جانب من المعلوم���ات التي حصل 
عليه���ا األوروبيون من العرب تلّخ���ص بقية جوانبها، 
فحينما وصل بيرتون وس���بيك لشرق إفريقيا حصال 
على خطابات من س���لطان زنجبار لعرب الداخل، كان 
له���ا أثرها في الترحيب بهما ف���ي طابورة )على بعد 
600 ميل من الساحل(، وهناك حصال على معلومات 

    .(33-Mar.1963,  PP. (25

 Daly P. Charles:  Daved  Livingstone: Rrport (((
  of  The Reception Tenderd by The American
 Geographical Society to Henery M. Stanly,Esq.,
 on His Return From Central Africa, Journal of
 The American Geographical Society of New

.(468-York, Vol. 4, 1873, PP. (453

تفيد بوجود ثالث بحيرات، ناهيك عن إرشادهما على 
الطرق والمس���الك)))، وأّن تلك البحيرات كان العرب 
يس���ّمونها بحراً أو محيطاً، ولوال المس���اعدات التي 
قّدمها عرب أوجيجي في فبراي���ر 1858م لَما تمّكنَا 
من الدوران ح���ول بحيرة تنجانيقا بالمراكب العربية، 
هذا باإلضافة إلى أّن المعلومات التي س���معوها من 
عرب األونيانيمبي قد ش���ّجعت سبيك على مواصلة 
رحلته بعد مرض برتون، للوصول إلى بحيرة فيكتوريا 
شماالً)))، وهذا مما يؤكد أّن العرب كانوا هم المصدر 

الوحيد للمعلومات. 
وما يؤكد الَدْور الذي ق���ام به العرب، في تقديم 
المعلومات لكّل الرحالة، أنهم كانوا دلياًل لليفنجستون 
ف���ي كّل األماكن التي طاف به���ا)))، بل دّلت مضابط 
البرلمان البريطاني على وج���ود اتفاق بين بريطانيا 
وسلطان زنجبار سنة 1863م بشأن تقديم العرب لكّل 
الخدمات والمساعدات للرحالة داخل إفريقيا)))، كما 
أكدت أّن بريطانيا لم يكن لها أي نفوٍذ سياس���يٍّ في 
الداخل، ويظهر هذا من خ���الل خطاب اللورد دربي 
للمستكشف ستانلي سنة 1875م، يبلغه بأنه ال توجد 
أي سلطة للَعلَم البريطاني يمكن أن تحميه من هجوم 
القبائل المحلية في منطقة بحيرة فيكتوريا إال سلطة 

 Sir Pircy Sykes: A History of Exploration   (((
 'From Earliest Times to the Present Day',
  Second Edition George Routledge &Sons,

.(230-London, 1935, PP. (228

 Burton R.E.,J.H.Speke: Exploration in   (((
 Eastern Africa, Proceeding of the Royal
 Geographical Society of London, Vol.3, No.6,

.(PP. (351,352 ,(1859-(1858

 Russel A.J. : The Livingstone›s Nile, What   (((
 is it? and Relief Expedition, Journal of The
 American  Geographical Society of New York,

.(Vol. 6, 1874, PP. (298 , 301

 Outrage at Zanzibar, Parliamentary   (5(
 Debates, 3rd Series, Vol. CLXXL,From
 29May.1863. To 30June. 1863, Published by

  .Cornelius Buck, London, 1863, P. 977
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العرب)))، ما يوضح أهمي���ة العرب في حماية هؤالء 
الرحالة.

�لعالقات  �صرب  في  �لك�صوف  �أثر  ر�بعًا: 
�لعربية �لإفريقية:

ل���م يكش���ف الرحال���ة األوروبيون ع���ن وجههم 
التبشيري في بادئ األمر، لكن بعد أن قويت شوكتهم 
بدؤوا ف���ي تأليب العناصر اإلفريقية ضّد اإلس���الم 
والعروبة، مثلما حدث في أوغندا وجنوب الس���ودان 

ونيجيريا وكينيا.
وأدى مجيء االس���تعمار األوروبي، الذي مّهدت له 
الكش���وف الجغرافية، إلى قطع جس���ور التواصل بين 
العرب واألفارقة، وإذا أخذنا مثاالً من الشمال اإلفريقي 
لم���ا فعله ه���ؤالء الرحالة من ضرٍب لتل���ك العالقات، 
سنختار نموذج البعثة اإلنجليزية لكشف بحيرة تشاد وما 
حولها، في الفترة )1822م – 1824م(، بدأت قصة هؤالء 
الرحالة حين تدّخل وارينجتون )القنصل البريطاني في 
طرابلس( لدى الباشا يوس���ف القرامانلي؛ لتسهيل أمر 
الرحالة اإلنجليز إلى المناطق المحيطة ببحيرة تش���اد 
الت���ي يحكمها الش���يخ محمد الكانم���ي، فنظمت رحلة 
استكشافية يرأسها المالزم كالبرتون، والدكتور أودني، 
من س���الح البحرية، ودنهام، في م���ارس 1822م، وربما 
كان االستقبال الحاش���د من ِقبل الشيخ الكانمي لهؤالء 
الرحالة؛ ال يعكس االهتمام بتزكية الباشا لهم فقط، بل 

يعكس رغبًة في توطيد صلته بهؤالء القادمين. 
وبرغم كّل هذا الكرم الذي لقيه الرحالة من الشيخ 
والباش���ا؛ فإنهم مارس���وا لعبة التفرقة بين الرجلَيْن، 
وسعوا إلى ربط الشيخ بهم، وإبعاده عن الباشا، فخالل 
الفترة )1823م – 1824م( بحث الميجور دنهام إقامة 
عالق���ات تجارية بين برنو وإنجلترا، غير أّن الش���يخ 
الكانمي أبدى تحفظه ضّد أي نفوٍذ أجنبيٍّ في بالده؛ 

 African Exploration- Mr.Stanly.Question, (((
 Hansard›s Parliamentary Debates, 3rd Series,
 Vol. 234 ,17 Apr. 1877 To 18 June 1877, Published

.by Cornelius Buck, London, 1877, P. 1103

خش���ية التغلغل االقتصادي للش���ركات األجنبية، وما 
يتبعه من تغلغٍل سياس���يٍّ إلنجلترا، ولعّل خطابه لملك 
إنجلترا، في أغس���طس 1824م، طالب���اً منه المدافع 
واألسلحة والبارود،... وغيرها، يشي بالمخاوف التي 
انتابت الكانمي من باش���ا طرابلس خش���ية انتقامه 
نتيج���ة توطيده للعالقة مع اإلنجلي���ز. بل إّن الهدايا 
التي أرسلها الش���يخ في 11 أغسطس 1823م للملك 
جورج الرابع، وإلى قنصل بريطانيا في طرابلس، دون 
أن يرس���ل للباشا شيئاً، قائاًل للرحالة دنهام: بأّن »كّل 
شيٍء سنحمله معك للملك العظيم«، يعكس سرعة َفْهم 
الش���يخ الكانمي لموازين القوى الدولية، ما يشير إلى 

نهاية النفوذ الطرابلسي داخل دولة برنو. 
واألمر نفسه ينطبق على خطاب محمد بللو حاكم 
س���وكتو، في شمال نيجيريا، إلى الملك جورج الرابع، 
فهذا الخطاب يعكس الصيغة نفسها التي استخدمها 
الش���يخ الكانمي من قبل، لكن في اس���تخدام موانئ 

المحيط األطلنطي في التجارة بين البلَديْن))). 
وبهذا لم يت���ّم ضرب العالقات العربية اإلفريقية 
فق���ط، بل كانت هذه الممارس���ات مقّدم���ة لتحويل 

التجارة عن الشمال العربي للمحيط األطلسي.  
أما فيما يتعلق بالش���رق والوس���ط اإلفريقيين، 
فنعلم أّن عملية الكش���وف األوروبية لألنهار العظمى 
الثالثة عبر منطقة البحي���رات اإلفريقية الكبرى قد 
تّمت خ���الل الفت���رة )1857م – 1876م(، وفي هذه 
الفت���رة كان العرب متحّكمين تقريب���اً في كّل األبنية 
االقتصادية والسياس���ية واالجتماعي���ة والثقافية في 
تل���ك المناطق، ومثلما حدث في الش���مال من ضرٍب 
للعالقات العربية اإلفريقية، حدث أيضاً في الش���رق 

والوسط اإلفريقيين.

))) اأحمد عبد الدايم: عالقة ال�صيخ الكانمي بالبا�صا يو�صف القرمانلي 
عن  الأج��ان��ب  الرحالة  لكتابات  ن��م��وذج  ))8)م)..   – )))8)م 
اإفريقيا، بحث من�صور في اأعمال الموؤتمر الدولي: »التراث الح�صاري 
))0)م«،  نوفمبر   (6-(( الم�صتقبل،  واآفاق  الحا�صر  تحديات  بين 

مجلد 6، كلية الآداب، جامعة اإلمنيا، م�صر، �صفحات متفرقة.
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وفي سياق َفْهم الواقع اإلفريقي لضرب للعالقات 
بي���ن العرب واألفارقة؛ قّدم الرحالة والمستكش���فون 
األوروبيون صورًة متكاملًة ع���ن بداية الحكم العربي 
وامتداده في أعالي الكونغو، حيث تحّدث ليفنجستون 
عن مص���در ثراء الع���رب س���نة 1868م)))، وتحدث 
الرحالة كميرون س���نة 1873م عن س���يطرة التجار 
العرب عل���ى نحاس كاتنجا)))، وتحّدثوا عبر خطابات 
 Robert Movat ليفنجس���تون لروب���رت موف���ات
ف���ي الفترة )1853م – 1855م( ع���ن مقابلتهم لتجار 
من العرب ف���ي أرض الميتابيلي )تقع في روديس���يا 
الجنوبي���ة(، وأّنه���م يتاج���رون م���ع البرتغاليين ومع 
األهالي، وأنهم خاضعون إلمام مس���قط)))، باإلضافة 
إليرادهم لنصوٍص بالعربية تش���ير إلى توّغل العرب 
في جنوب غرب بحيرة نياسالند، وحديثهم عن إجادة 

بعض التجار العرب التحّدث باللغة البرتغالية.
وم���ن ناحية أخرى، في س���ياق ضرب العالقات 
العربية اإلفريقية؛ رّكز بعض الرحالة على َدْور العرب 
في تج���ارة الرقيق، وكان التركيز ف���ي هذه القضية 
هو الّس���مة الغالبة على حديثهم)))، مع نس���يان َدْور 
األوروبيين في تجارة الرقيق األطلس���ية! مما كان له 

 Garden Blaikie W, D.D.,LID: The Life   (((
 of  David Livingstone, Chiefly From His
 Unpublished Journal and Crrespodence
 in The Possission of His  Family, Fleming
 H.Revel Company. New York, 1880, PP. (403,

.(431 ,428-405, 425

 Cameron, Lovett V, W.F..Prideaux: The    (((
 Livingstone East Coast Aid Expedition: News
 of the Death of Dr. Livingstone , Proceeding
 of the Royal Geographical Society of London,

.(181-PP. (176 (1874-Vol. 18, No.3 (1873

 Schapera (editor): David Livingstone,    (((
-Volume Two 1849 ,1856-Family Letters 1841
 Chatto and Windus, London, 1959, PP.) ,1856

.)214, 221, 222, 225, 231, 260, 265

 Foskekt R..: The Zambesi Doctors,  David   (((
 Livingstone's Letters to John Kirk 1858 :
 1872, Volume Two, Edinburgh, Universty

.(Press,1964, PP. (74 ,75

األث���ر الكبير في زيادة التحريض ض���ّد العرب حتى 
اآلن، والض���رب في صميم العالق���ات التاريخية بين 
الطرَفيْن، ومن ثّم؛ فإّن كتاب���ات الرحالة ومؤلفاتهم، 
تحت���اج مّنا إلى دراي���ة بالظروف الت���ي ُكتبت فيها، 

وبالهدف من ورائها، لتفنيد مزاعمها. 
وإذا كان تقليد أهل أوغندا للعرب في ملبس���هم 
وعاداته���م، وحديث س���تانلي س���نة 1887م عن قّوة 
المعس���كرات والق���رى العربية، واندهاش���ه بكيفية 
س���يطرتهم وحكمهم للمنطقة غرب بحيرة تنجانيقا، 
وإعجابه بتجارتهم ومعامالتهم مع المنطقة الشمالية 
لها)))، وحديثه عن قوة قادتهم، فإّن هذا يتناقض تماماً 
مع النهاية الدرامية التي حلّت بهم في تلك المنطقة، 
فما قام به الرحالة األوروبيون من إحداث وقيعة بين 
العرب واألفارقة؛ تسّبب في إشعال فتيل الحرب بين 
عرب األونيانيمبي واألفارقة س���نة 1872م، بما جعل 
عرب الكونغو غير قادرين على عبور المنطقة للساحل 
الشرقي)))، حيث اس���تمرت هذه الحرب مشتعلة بين 
الطرَفيْن بفعل البريطانيي���ن طيلة الفترة )1871م – 

1875م(.
ناهيك عن الَدْور الذي مارسه الرحالة في التفريق 
بين العرب وبين طبقة الوانجوانا اإلفريقية التي كّونها 
العرب أنفسهم في األماكن التي سيطروا عليها بشرق 
إفريقيا ووسطها، فحينما حّل المستعمرون األوروبيون 
تقّربوا من تلك الطبقة، وأدخلوا النفور والشقاق بينها 
وبين العرب، فكانت النتيجة أن انضموا للمستعمرين 
األوروبيين، وحدثت القطيعة مع العرب، بش���كٍل أدى 
إلى خروج العرب من غالبية المناطق التي س���يطروا 
عليها في الداخل، وعودتهم مرة أخرى إلى الساحل.  

 Stanly M.Henery: In Darkest Africa, Quest   (5(
 Risqué and Retreat of Emin Governor of
 Equatoria, Sampson Low, Marston and
    .(165-Company Limited, London, 1897, PP. (160

 Dr. Livingstone: News of  His Safety, Proceeding (6(
 of the Royal Geographical Society of London,

.(387-PP. (385 ,(1872-Vol. 16, No.5, (1871
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في  �لجغر�فية  �لك�صوف  �آث��ار  خام�صًا: 
�لحياة �لإفريقية �لمعا�صرة:

لم تكن كّل آثار الكشوف سلبية، حيث ترتب عليها 
عدة آثار إيجابية، منها:

- تغيير طبيع���ة بعض المجتمع���ات اإلفريقية، 
متأث���رة بنمط الحضارة المدني���ة األوروبية، كما في 

نيجيريا والكنغو برازافيل.
- أفادت إفريقيا م���ن التقنيات الطبية األوروبية 

في عالج بعض األمراض.
- دخول منظومة الس���كك الحديدي���ة، وتطوير 
منظومة النقل، لكن بما يخدم مصالح األوروبيين حتى 
اآلن، فما زالت معظ���م الخطوط الجوية اإلفريقية - 
مثاًل - متصلة بأوروبا أكثر م���ن اتصالها بالخطوط 

البينية اإلفريقية. 
 أما آثار الكش���وف الجغرافية األوروبية السلبية؛ 

فسنجدها تركزت في:
- س���احل األطلنط���ي غي���ر الصالح لس���كنى 
األوروبيي���ن تحّكمت في���ه الش���ركات األوروبية عبر 
المحطات التجارية بعد توصي���ة الرحالة بذلك، في 
حي���ن اعتمد األوروبيون في الش���مال اإلفريقي على 
جالياته���م، وبفضل عالقة تلك الجالي���ات بالرحالة 
تحّولت مس���ارات التجارة م���ن الصحراء الكبرى إلى 

المحيط األطلنطي. 
- ل���م تتوق���ف عملي���ات التوس���ع والس���يطرة 
االس���تعمارية إال بع���د إكمال الس���يطرة على أغلب 
أجزاء إفريقيا، ومن ثّم تقس���يمها إلى كيانات قزمية 
بين الدول االس���تعمارية، وال ت���زال القارة تعيش في 
ظلها إلى اليوم, في أكبر عدد من الوحدات السياسية 
تضّمه ق���ارةٌ واحدةٌ في العال���م، ونتيجة لهذا دخلت 
الكيانات اإلفريقية في صراٍع مستّمٍر بعد االستقالل, 
وحروٍب مدّم���رة، وذلك من نتاج التقس���يم الذي لم 
يراع توزيعات األعراق واألديان والقبائل والعش���ائر، 

والحاجات االقتصادية والمواد األولية. 
- بقاء بعض العناصر االستيطانية األوروبية على 

حالها إلى اليوم في بعض أجزاء إفريقيا. 
- استمرار الس���يطرة االقتصادية غير المباشرة 

على القارة.
- اضط���رت إفريقي���ا بعد رحيل المس���تعمرين 
األوروبيين إلى فرض مبدأ قدس���ية الحدود القائمة، 
ذل���ك المبدأ الذي صكته منظم���ة الوحدة اإلفريقية 
مع نشأتها سنة 1963م، وذلك خشية انقسام إفريقيا 
وتمزيقها بأيدي أبنائها إلى مئات الوحدات والدول. 

- انشغال الدول اإلفريقية حتى تسعينيات القرن 
العشرين بتقديم المساعدات للشعوب اإلفريقية التي 

لم تحصل على استقاللها بعد.
- اس���تمرار المنظمات اإلفريقي���ة في المطالبة 
بعودة أرخبيل الجزر الذي يقع في المحيط األطلسي 
للحض���ن اإلفريقي، والذي ما يزال مملوكاً إلس���بانيا 

منذ القرن الخامس عشر.
- اس���تمرار مطالبة منظمة الوح���دة اإلفريقية 
باس���تعادة الجزر األربع والعشرين المحيطة بإفريقيا 

من أيدي الدول األوروبية المستعمرة. 
- استمرار انقس���ام الدول اإلفريقية ما بين دوٍل 
فرانكفوني���ة وأنجلوفوني���ة، وإخف���اق كّل أطروحات 

الوحدة اإلفريقية، وعدم اكتمالها.
�لنتائج:

- أّن المعرفة قوة، وأّن َمن يملك القوة يس���تطيع 
الس���يطرة والنفاذ، ولهذا ش���ّكلت كتاب���ات الرحالة 
األوروبيي���ن عن إفريقي���ا فارقاً معرفّي���اً مهّماً، أدى 

لسيطرة القوى األوروبية حتى اليوم. 
- أّن نتائج الكشوف السلبية كانت أكثر بكثير من 

نتائجها اإليجابية.
- أّن جذور التخلّ���ف في إفريقيا تعود في أجزاء 
كثي���رٍة منه���ا إلى العصر االس���تعماري، وأّن ش���بكة 
المعلومات التي أتاحها الرحالة هي التي كّونت األساس 

الذي رّسخ قواعد هذا التخلف بطريقة مستمرة.
- استمرار الدول األوروبية في التحّكم في أجندة 

العالقات العربية اإلفريقية حتى اليوم �
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جدل الديني والسياسي.. وإشكالية بناء 
الدولة الحديثة في الساحل اإلفريقي

�لمجتمعات �الإفريقية، منذ �نطالق حقبة �ال�ستعمار، لم�ساريع تتعّر�س 

�لتحديـث �لتـي تتبنّـى �لعلمانيـة، كمـا �سـاغتها �الأدبيـات 

�لفل�سفية و�ل�سيا�سية �لغربية، بو�سفها مطلبًا �أ�سا�سّيًا لبناء �لدولة �لحديثة، حيث 

عملت �لقوى �الإمبريالية على ت�سـديرها �إلى �لمجتمعات �لخا�سـعة لنفوذها، في 

زمن �ال�ستعمار وبعده و�إلى �الآن.

�أ. م�سطفى �نجاي
مديـر مركـز �لبحـوث و�لدر��سـات �الإفريقيـة 

)مبد�أ(، و�أ�ستاذ �سابق بجامعة �ل�ساحل
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الفّتاش( و )تاريخ الس���ودان(، وكانوا يقصدون 
بها أساس���اً المناطق المتاخمة لمدينة: )غاو، 
وتنبكت���و، وجّنى(، لوقوعها على ش���اطئ نهر 
النيج���ر، واالس���تعمال المتك���ّرر لمصطل���ح 
»الس���احل« ف���ي الكتابَيْن مؤّش���ٌر على وعٍي 
باصطالحيته عنده���م، وإْن كان القطع بذلك 

يحتاج إلى دراسات مصطلحية متعّددة.
على أّن األصول العربية لمصطلح »الساحل« 
يضع التفس���ير السابق موضع تس���اؤل؛ ألّن 
االس���تخدام العربي للمصطلح مرتبٌط ارتباطاً 
وثيقاً بالصحراء، حيث كان الجغرافيون العرب 
يُطلقون المصطلح عل���ى المناطق الكائنة في 
الحدود الجنوبية للصحراء الكبرى، التي تمتّد 
من المحيط األطلنطي غرباً إلى البحر األحمر 
ش���رقاً، فعدم وجود نهٍر أو بح���ٍر يفصل بين 
الضّفة الجنوبية والضّفة الش���مالية للصحراء 
الكبرى يجعل إطالق »الساحل« على المنطقة 

غير وجيٍه جغرافّياً ولغوّياً.
ولعّل ذل���ك هو ما حَدا ببع���ض الباحثين 
إلى اعتبار أصل االسم هو: »السهل«، وجمعه: 
»سهول«، وهو األرض المستقيمة السطح، أي 
التي ال هضاب وال جبال وال منخفضات فيها.

ويذهب أصحاب هذا الرأي إلى أّن الرّحالة 
األوروبيين استخدموا مصطلح »السهل«- الذي 

وبرغم صعوب���ة طرح تعري���ف لمصطلح 
العلمانية يحظى باإلجماع؛ فإّن هناك مقداراً 
من المفه���وم يُمكن أن نُطلق علي���ه »المعنى 
التعريفات  األدن���ى«، تتوافق علي���ه غالبي���ة 
المقترحة لتحديد المفهوم، وهو: »تحييد الدين 
عن السياسة«؛ أي َفْصل السلطة السياسية - 

بناًء وممارسًة - عن تأثير السلطة الدينية.
 وقد اصطدم مس���ار بناء الدولة الحديثة 
- على أس���س علماني���ة - بإفريقيا بمعضلٍة 
أساس���يٍة، هي تحييد القبيل���ة والعقيدة عن 
العمل السياسي كما اس���تقّر عليها األمر في 
األدبيات الغربية المنتج���ة لمفهوم العلمانية، 
فبع���د كّل هذه الس���نوات الطويلة من نش���أة 
الدول���ة الحديثة على األس���س العلمانية في 
إفريقيا؛ لم تس���تطع العلمانية أن تعزل القبيلة 
والعقيدة، فال تزال القبيلة والعقيدة مؤسستَيْن 
محوريتَيْن تلعبان َدْوراً رئيساً في توجيه السلطة 
السياس���ية وتدبير الشأن العام، ما يجعل هذا 
النموذج العلماني للدولة موضع مس���اءلٍة ونقٍد 
على مستوى جدواها ومالءمتها للخصوصيات 

المحلّية اإلفريقية.
�لجغر�فيا  من  �لإفريقي:  �ل�صاحل 

�إلى �لجيو- بوليتيك:
لعّل أّول إشكال يعترض الباحث هنا مرتبٌط 
بوضع حدٍّ للمنطقة المش���ار إليها بالس���احل 
اإلفريقي، وه���ل هناك خصائ���ص جغرافية 
اجتماعية سياس���ية تطب���ع المنطقة؛ بحيث 
تسمح مجتمعة بوصفها ِوحدة وكتلة متجانسة؟

م�سطلح ال�ساحل:
»الساحل«Sahel : كلمة ذات أصول عربية 
تعني الش���اطئ، أي اليابُس المج���اور للبحر 
أو النهر، وقد ورد اس���تخدام كلمة »الساحل« 
في الكتابات التاريخي���ة المحلّية، مثل )تاريخ 

اإلدارة االستعمارية اتبعت 
سياسَتْين في التعامل مع 
السلطة الدينية اإلفريقية 
ية: سياسة االستيعاب 

ّ
المحل

واالحتضان، وسياسة التضييق 
والقمع
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كان يطلقه المحلّيون والجغرافيون العرب على 
المنطق���ة- في لغاته���م دون ترجمة، فأصبح 
لديه���م هكذا: »sahel«، فظّن بعض الّناس أّن 
أصل اللفظ هو »الس���احل«، بوضع الحاء بدالً 
من حرف h، بعد نقله من الكتابات األوروبية.

�سيا�س���ّي    - الجي���و  المعن���ى  ظه���ور 
لل�ساحل:

وقد بدأ مصطلح »الس���احل« يّتخذ معنى 
جيو - سياسّي بعد موجة المجاعة التي ضربت 
كاّلً من السنغال وموريتانيا ومالي وفولتا العليا 
والنيجر وتشاد، فأصبح  )بوركينافاسو حالّياً( 
»الس���احل« في المخيل���ة الدولية يفقد داللته 
الجيو - تاريخية، ويحمل بُعداً جيو- سياسّياً، 
بوصفه مجموعة دول فقي���رة متخلّفة، تعاني 

التصّحر والجفاف والمجاعة وسوء التغذية.
وقد ش���اركت دول المنطقة نفس���ها في 
صناعة ه���ذه الصورة، حيث بادرت بإنش���اء 
اللجنة المشتركة بين الدول لمحاربة التصّحر 
 Comité inter-États de ف���ي الس���احل
 lutte contre la sécheresse au Sahel
CILSS–، وذل���ك ف���ي ع���ام 1973م لهدف 
تحريك وتنس���يق الجهود الدولية في التصّدي 
للمجاعة، وق���د ضّمت اللجنة ف���ي البداية: 
)موريتاني���ا والس���نغال ومالي وفولت���ا العليا 
والنيجر وتش���اد(، ثّم انضافت إليها فيما بعد 
دوٌل كثي���رة، منها: )غامبيا وتوغو وبنين وكوت 

ديفوار )ساحل العاج( والرأس األخضر(.
وبع���د أحداث الحادي عش���ر من س���بتمبر 
2001م، وصعود ما يُعرف اليوم باسم: »اإلرهاب 
الدولي«، بدأت منطقة الساحل تأخذ معنًى جيو 
- سياس���ّياً آخر، خصوصاً بعد إنش���اء جماعة 
»القاعدة في بالد المغرب اإلس���المي« المتوّلدة 
من رح���م »الجماعة الس���لفية للدعوة والجهاد« 

الجزائرية، فمنذ نش���أة هذه الجماعة المسلحة 
وغيرها، وتمرك���ز نطاق عملياته���ا في منطقة 
الس���احل، أصبح المفهوم المتب���ادر إلى الذهن 
لمصطلح »الس���احل« ه���و النط���اق الجغرافي 
الذي تتمركز فيه عمليات الجماعات المس���لحة 
وعصابات المافيا والتهريب، ولذا أصبح المفهوم 
ديناميكّياً مواكباً الّتساع عمليات هذه الجماعات.
ففي 2013م مثاًل؛ ظهرت المناطق الجنوبية 
لنيجيريا وكاميرون وإفريقيا الوسطى في خرائط 
وزارة الخارجية الفرنسية كمناطق »ساحلية«، »ال 
يُنصح المواطنون الفرنسيون بالوجود فيها«، في 
حين لم تكن هذه الخرائط تش���مل قبل التاريخ 
المذك���ور إاّل مناط���ق من مالي وبوركينافاس���و 
وموريتانيا والنيجر وتش���اد)))، ما يعني أّن لعامل 

العنف الديني َدْوراً كبيراً في تحديد المفهوم.
هذا المعنى الجيو - سياسّي هو المقصود 
في استعماالتنا ل� »الساحل اإلفريقي« في هذه 
المقالة، وإْن كان تحليلنا سيتمحور حول كلٍّ من 
دولة: )مالي، والس���نغال، والنيجر، وموريتانيا، 
ونيجيريا(؛ لقّوة إش���كالية العالقة بين الديني 

والسياسي فيها؛ أكثر من غيرها.
ع��الق��ة �ل��دي��ن��ي ب��ال�����ص��ي��ا���ص��ي في 

»�لأديان �ل�صاحلية«))):
إّن َفْهم الصراع الراهن بين السلطة الدينية 
والس���لطة السياس���ية في الدول���ة الحديثة-

 Bonnecase Vincent, Brachet Julien, «Les «   (((
 crises sahéliennes entre perceptions locales et
 gestions internationales», Politique africaine

.12-N° 130), p. 7) 2013/2

الثالث  الديانات  هو:  هنا  ال�صاحلية  ب��الأدي��ان  المق�صود    (((
والم�صيحية،  الإ�صالم،  وه��ي:  المنطقة،  في  انت�صارًا  الأكثر 
والديانات الإفريقية التقليدية، وهناك فرٌق كبيٌر بين الدول 
في ِن�صب اعتناق هذه الأديان، ففي موريتانيا ن�صبة الم�صلمين 
ن�صبة  فتتجاوز  وال�صنغال:  ومالي  النيجر  في  اأّم��ا   ،%(00
الم�صلمين 90%، في حين تترواح ن�صبة الم�صلمين في كلٍّ من 

نيجيريا وت�صاد بين 50% و %60.
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بمفهومه���ا العلماني- بالمنطق���ة ال يمكن إاّل 
بإدراك موقف هذه األديان نفسها من العملية 
السياس���ية، سواء في عقائدها التأسيسية، أو 

في طريقة تشّكلها في التجربة التاريخية.
ولئ���ن كان للديانات اإلفريقي���ة التقليدية 
السبُق التاريخّي في منطقة الساحل اإلفريقي؛ 
فإّن َدْورها اليوم في بناء اإلنسان وتوجيه سلوكه 
العام أقّل كثيراً من الديانتَيْن السماويتَيْن اللتَيْن 
تنتظمان في سلكهما الغالبية الساحقة لسّكان 

المنطقة، وهما اإلسالم والمسيحية.
اأ – الم�سيحية:

- من الناحية العقدية: تُقّدم المس���يحية 
نفس���ها بوصفها تجرب���ًة روحي���ًة فرديًة من 
أجل الخ���الص، ولذا يذهب كثي���رون إلى أّن 
المسيحية تقيم فصاًل بين الديني والسياسي، 
ويتجّسد هذا االعتقاد بشكٍل جلّيٍّ في المقولة 
المنسوبة للمسيح - عليه السالم-: »أعطوا ما 

لقيصر لقيصر، وما لله لله«.
- وفي التجربة التاريخية: فاألمر مختلف، 
حي���ث تمّي���زت الفت���رة الكائنة بي���ن اعتناق 
اإلمبراطورية الرومانية للمس���يحية في القرن 
الرابع الميالدي، حتى فترة الثورة الفرنس���ية 
في القرن الثامن عشر الميالدي، بحضوٍر قويٍّ 
للسلطة المسيحية في السياسة وإدارة الشأن 

العام))).
ب - اأّما الإ�سام:

- م���ن الناحي���ة العقدية: ف���إّن نصوصه 
التأسيس���ية )القرآن والحديث( ال تفصل بين 
ما هو ديني ودني���وي، بل أكثر من ذلك: فإّنها 
تطرح رؤية عاّمة ومبادئ توجيهية تسري على 
كّل حي���اة الفرد والمجتمع، ول���ذا فإّن القرآن 

)))  انظر: مقالة تاأمالت في العالقة بين ال�صيا�صة وال�صريعة في 
التجربة الإ�صالمية الو�صيطة، ر�صوان ال�صّيد، �ص ).

والس���ّنة مش���تمالن على نصوٍص كثيرٍة توّجه 
حياة األمة المس���لمة في االجتماع والسياسة 

واألحوال الشخصية.
 - وفي التجربة التاريخية: شّكل اإلسالم 
دائماً مرجعيًة فكريًة وأخالقيًة وتشريعية للفعل 
السياسي؛ في كّل مناطق نفوذه التاريخية في 

الشرق األوسط وآسيا وإفريقيا وأوروبا.
�لتفاعل  و�أ�صكال  و�ل�صيا�صي  �لديني 
في �لدولة �لعلمانية �لحديثة- �لحالة 

�لإ�صالمية نموذجًا-:
1 - الم�سالمة اأو المواجهة الناعمة:

إّن تحلي���ل العالقة بين الدول���ة العلمانية 
والس���لطة الدينية ف���ي المنطق���ة منذ فترة 
االستعمار؛ يُنبئ بأّن الدولة تيّقنت بأّن نفوذها 
االجتماعي ورأس���مالها الشعبي؛ ال يسمحان 
لها بمواجهة المؤسسة اإلسالمية ذات الجذور 
العميق���ة، العائدة إلى فت���رة اإلمبراطوريات 
والممال���ك اإلس���المية، والتي بقي���ت، برغم 
انهزامها العس���كري أمام الترسانة العسكرية 
االستعمارية، تتمّتع بسلطٍة معنويٍة هائلة قادرة 
على التعبئة االجتماعي���ة وتحريك الجماهير 

ضّد المشروع االستعماري.
هذا الواقع دفع الس���لطات االس���تعمارية 
إلى تبّني مقاربة براغماتية؛ من خالل محاولة 
احتض���ان المؤسس���ة الديني���ة، ودفعها على 
العمل على إضفاء الش���رعية على المش���روع 
االس���تعماري، أو عل���ى األقّل ضم���ان عدم 
الثورة عل���ى المصالح االس���تعمارية، ويُمكن 
اعتبار المستشرق الفرنسي بول مارتي رئيس 
مصلحة الشؤون اإلسالمية في إفريقيا الغربية 
الفرنسية أحد أكبر مهندس���ي هذه المقاربة 
البراغماتي���ة)))، فقد مّكنته خبرته الواس���عة 

 Le contrat social sénégalais a l’épreuve,   (((
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بالمنطقة، ودراساته المتعّددة حول ما يسّميه 
هو نفس���ه: »اإلسالم األس���ود«، من تصميم 
سياس���ٍة قائمٍة على فرض تعاقٍد اجتماعيٍّ مع 
المؤسس���ة الدينية؛ مقابل السماح لها بهامٍش 
من الحرّية في ممارس���ة ش���عائرها الدينية، 
وتوس���يع نفوذها االجتماعي فيما ال يتعارض 

مع المصالح االستعمارية.
وق���د قبل���ت المؤسس���ة الديني���ة- في 
لتيّقنها  الهدنة االس���تعمارية؛  بهذه  عمومها- 
بالعجز عن الدخول في المواجهة العس���كرية 
مع الق���ّوة االس���تعمارية التي كان���ت ُعّدتها 
العس���كرية تضمن لها النص���ر المحّقق، ولذا 
اختارت مسالك أخرى للمقاومة والجهاد، عن 
طريق: التربية الروحية، ونشر التعليم الديني، 
الدينية على  والرقاب���ة  والحس���بة،  واإلفتاء، 
المجتم���ع، ومن أهّم القي���ادات الدينية الذين 
سلكوا هذا المسلك: الشيخ الحاج مالك سي، 
والشيخ سيُد نور تال بالسنغال، والشيخ سعد 

بوه بموريتانيا.
ويعّد ت���رك اإلدارة االس���تعمارية للقضاء 
الش���رعي هامش���اً كبيراً في ح���ّل النزاعات 
االجتماعي���ة، خصوصاً في مج���ال األحوال 
الشخصية، من أهّم تنازالت اإلدارة االستعمارية 
للمؤسس���ة الدينية في الحقل السياسي، وقد 
كان ه���ذا التنازل مدفوع���اً بالطلب الُملّح من 
الش���عوب المحلّية باعتماد منظومة اإلس���الم 
في القض���اء في نزاعاته���م المّتصلة بالزواج 
والطالق والميراث والوصايا، يشير بول مارتي 
مثاًل إلى أّن سّكان مدينة »سين لوي« السنغالية 
تقّدموا إلى اإلدارة االس���تعمارية منذ س���نة 
1832م بطل���ب جعل القضاء المتعلّق باألحوال 

 Donal Cruise O’Brien, p 10, revue politique
.africaine, N45, Mars 1992

الش���خصية ملتزماً »بمقتضي���ات القرآن«)))، 
وهذا الطلب لم يتجّسد عملّياً إاّل في 1857م، 
في فترة الحاكم الفرنسي »فيدريب«، بمرسوم 
20 مايو 1832م، ثّم بموجب مرس���وم 1906م، 
تّم إنش���اء محاكم إس���المية ف���ي الحواضر 
السنغالية الثالث، وهي: دكار Dakar، وسين 
 ،Rufisque Saint-Louis، وريفيسك  لوي 
كما تّم بموجب المرس���وم نفسه إنشاء محكمة 
إس���المية في: كاي  Kayesبمنطقة السنغال 
 Le Haut Sénégal etوالنيج���ر العلي���ا 

Niger ))) )مالي الحالية())).
كما نجد في إنشاء اإلدارة االستعمارية لما 
يس���ّمى اصطالحاً: »المدارس« Medersa ؛ 
أْي المؤسسات التعليمية اإلسالمية التي تدّرس 
اللغة والثقافة الفرنسية، باإلضافة إلى العلوم 
الش���رعية، نموذجاً آخر من نماذج السياس���ة 
االستعمارية،  اإلدارة  اتبعتها  التي  البراغماتية 
من أجل احتضان السلطات الدينية وتكريسها 
في خدمة المصالح االستعمارية)))، وقد أُنشئت 

 Etudes sur l’islam au Sénégal, Paul Marty, (((
 Tome III, p208, Maison Ernest, Leroux

Editeur, Paris 1917

اأُن�سئت  )))  ال�سنغال العليا والنيجر: م�ستعمرة فرن�سية قديمة، 
)90)م، وكانت ت�صمل ذلك الوقت دولة: مالي وبوركينافا�صو 
واأجزاء من النيجر الحالية، وكانت مدينة باماكو عا�صمتها، 
9)9)م،  العليا  فولتا  ال�صتعمارية  الإدارة  منها  �صحبت  ثّم 
الحالية  لمالي  ال�صاملة  الأرا�صي  فتبقت  ))9)م،  والنيجر 
فقط، ثّم اأخذت الم�صتعمرة ا�صم: )ال�صودان الفرن�صي) نهاية 

0)9)م، وا�صم: )جمهورية مالي) بعد ال�صتقالل 960)م.

 Etudes sur l’islam et les tributs du Soudan, (((
 Paul Marty, Tome IV, P 42, Maison Ernest,

. Leroux, Paris 1920

)))  للوقوف على ا�صتراتيجيات الإدارة ال�صتعمارية في احت�صان 
التعليم  مقالنا:  انظر  التعليم  مدخل  من  الدينية  الموؤ�ص�صة 
الإ�صالمي والتعليم العلماني في غرب اإفريقيا.. �صراع الهوّية 
البحوث  مركز  بموقع  الجّيد،  الإن�صان  نموذج  بناء  واإ�صكالية 

.www.mabdaa.fr  والدرا�صات الإفريقية
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هذه المدارس ف���ي كّل الحواضر الحيوية في 
المنطقة، في: )دكار و سين لوي( بالسنغال، و 
)جّنى و تنبكتو( بالسنغال العليا والنيجر )مالي 

الحالية(، و )بوتلميت( بموريتانيا.
تجدر اإلشارة إلى أّنه برغم كون المداهنة 
هي الطابع العام لعالقة اإلدارة االس���تعمارية 
مع الس���لطة اإلسالمية، فإّنها كانت على حذٍر 
كبيٍر من نش���وء أّي تّيار مناق���ٍض لمصالحها 
السياس���ية، ولذا فقد قامت بتشديد الرقابة 
على كّل التيارات اإلسالمية المشتبه بها، كما 
قامت بقمع كّل الحركات المعارضة لتوّجهاتها، 
واألرش���يف االستعماري مليء بالوثائق المهّمة 
التي تسلّط الضوء على الرقابة التي فرضتها 
اإلدارة االستعمارية على المؤسسات اإلسالمية 
من أجل التحّكم والسيطرة عليها، ومنع حدوث 

أّي ثورة من داخلها.
كما تجدر اإلش���ارة هنا إلى: المضايقات 
التي لحقت بعض الجماعات اإلس���المية من 
السلطات االستعمارية لعدم خضوعها الكامل 
لإلرادة االس���تعمارية، كما ه���و الحال لخادم 
الرسول أحمد بمبا امباكي بالسنغال، والشيخ 
حماه الله بالسودان الفرنسي )مالي الحالية(، 
والشيخ ماء العينين بموريتانيا وجنوب المغرب.
والموقف القمعي نفسه يمكن أن نالحظه 
ف���ي تعام���الت اإلدارة االس���تعمارية الحذرة 
مع االتحاد الثقافي اإلس���المي، الذي أنشأه 
)التّيار اإلس���المي اإلصالحي( بقيادة الشيخ 
ت���وري 1953م بدكار، مع فروع���ه في كلٍّ من 
السودان الفرنس���ي )مالي اليوم(، وموريتانيا، 
وكوت ديفوار )س���احل الع���اج(، وفولتا العليا 
)بوركينا فاس���و اليوم(، فق���د راقبت اإلدارة 
االس���تعمارية حركات هذا التّيار وأنشطته عن 
كثب، كما أغلقت الكثير من المدارس العربية 
الحديثة التي أنشأها أتباعه، وساندت القوى 

الدينية التقليدية التي دخلت في حرب ضروس 
ضّدهم.

لكّل ما س���بق؛ يمكن أن نق���ول: إّن اإلدارة 
االس���تعمارية اتبعت سياستَيْن في التعامل مع 

السلطة الدينية المحلّية:
1 - سياس���ة االس���تيعاب واالحتض���ان: 
للحركات والجماعات الدينية الخاضعة لإلرادة 

االستعمارية.
2 - سياس���ة التضييق والقمع: للحركات 
والجماعات الدينية المعارضة، أو المشتبه بها 

في معارضة السلطة االستعمارية.
ولقد حافظت دول المنطقة بعد استقاللها 
على هذه العالقة البراغماتية مع المؤسس���ة 
الدينية؛ برغ���م إعالنها مب���دأ العلمانية في 
دساتيرها)))؛ لوعٍي منها بأّن النموذج الفرنسي 
للعلماني���ة غير قابل للتطبيق في مجتمٍع والؤه 

للدين أقوى من كّل والءاته األخرى.

ما  د�ساتيرها  في  العلمانية  مبداأ  المنطقة  ُدول  كّل  تبّنت    (((
العلمانية  تزال  ول  الموريتانية،  الإ�صالمية  الجمهورية  عدا 
مقرّرة اإلى يومنا هذا في د�صاتير هذه الدول، انظر: الماّدة 
الد�صتور  من   (( والماّدة  )00)م،  ال�صنغالي  الد�صتور  من   (
الت�صادي  الد�صتور  م��ن   ( وال��م��اّدة  )99)م،  البوركينابي 
)99)م، والمادة ) من الد�صتور النيجري 0)0)م، الماّدة 5) 

من الد�صتور المالي )99)م.

يقف اإلسالم الرسمي 
المعتدل، وغالبية األّمة 

 معارٍض 
ٍّ
المؤمنة، في خط

ومناهٍض للتطرف الديني
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بعد االس���تقالل؛ لم تعد هن���اك حركات 
وجماعات دينية في المنطقة تعارض مش���روع 
الدولة الحديثة بمعن���اه العام، فلم يكن هناك 
عملّياً - على األقّل - إن���كاٌر للطابع الُقطري 
للدول الناتجة م���ن مؤتمر برلين 1884م، كما 
لم يكن هناك نزوٌع إلى االنقالب على السلطة 
السياسية القائمة بمس���ّوغات دينية، ولذا لم 
يك���ن هناك في دولٍة مثل الس���نغال - تتجاوز 
نسبة المس���لمين فيها 90% - اعتراٌض ظاهر 
من القي���ادات اإلس���المية عل���ى توّلي رجل 
مس���يحي لرئاسة الدولة ليوبول سيدار سنغور 
لمّدة عشرين سنة، بل كان أكثر من ذلك يتمّتع 
بدعٍم كبيٍر من بعض القيادات اإلسالمية؛ حّتى 
في األزمة السياسية الحرجة التي نشأت بينه 
وبين رئيس وزرائه المس���لم محمد جاه س���نة 

1962م.
لقد وعت النخبة السياسية الجديدة - كما 
في الفترة االستعمارية - بأّن الرأسمال الشعبي 
 ، الذي تتمّتع به القيادات الدينية َمْورٌد سياسيٌّ
يمكن توظيف���ه في توطيد ش���رعية األنظمة 
القائمة وبرامجها وخياراتها السياس���ية، كما 
يمكن كذلك االس���تعانة به في كسب أصوات 

»المسلمين« في االنتخابات السياسية.
وفي الُمقابل؛ وعت المؤسسات الدينية هي 
األخرى بأّن قّوة تمثيلها الجماهيرية، وقدرتها 
على التعبئة االجتماعية، تس����مح لها بالتموقع 
بوصفها ق����ّوة اجتماعية قادرة على التأثير في 
مسرح األحداث، ولذا فقد عملت هي األخرى 
على تطوير آليات مختلفة للفعل السياسي داخل 

الحدود التقليدية وخارجها للحقل السياسي:
ففي المجال غير السياس���ي مثاًل: برزت 
المؤسس���ات الدينية قّوًة مدني���ًة كبيرة، ذات 
تأثيٍر اجتماعيٍّ كبيٍر، من خالل منظماتها غير 
الحكومية، وجمعياتها المنظمة، ومس���اجدها 

المنتش���رة، ومدارس���ها وجامعاته���ا الدينية، 
وإذاعاته���ا وقنواته���ا القوّي���ة التي تش���ارك 
مجتمعة؛ فيما يُمكن تس���ميته: »تعميم الدين« 

أو »تديين المجال العام«. 
أّما ف���ي المجال السياس���ي: فقد برزت 
المؤسس���ات الديني���ة بوصفها ق���وة ضغٍط 
سياسيٍّ ال يُمكن تجاهلها في القضايا الراهنة 
المّتصل���ة بمصير الدولة واألّمة، ونش���ير هنا 
إلى جملة من القضايا كانت فيها المؤسس���ة 
الدينية قّوة احتجاجي���ة ضّد التوّجه العلماني 
داخ���ل الدولة، ونجحت ف���ي بعضها فعاًل في 
دفع النخب���ة المهيمنة على الدولة على تقديم 

تنازالت مناقضة لمبادئهم العلمانية:
1 - في نيجيريا: لعّل تبّني اثنتي عش���رة 
والية نيجيرية تطبيق الشريعة اإلسالمية أهّم 
ما يمكن ذك���ره هنا، وقد ب���دأت موجة تبّني 
الش���ريعة اإلس���المية في نيجيريا في س���نة 
2000م بوالية زنف���را Zamfara، ثّم أخذت 
طريقها إلى غيرها من الواليات الشمالية، مثل 
والية كانو، وبرنو، وس���وكوتو...، هذا برغم أّن 
الدستور الفيدرالي النيجيري ينّص على مبدأ 

العلمانية وفصل الدين عن الدولة.
2 - في السنغال: الحضور القوّي للسلطة 
اإلسالمية في الس���نغال في الجدل السياسي 
حول قوانين تنظيم األس���رة، فف���ي 1971م، 
أثناء التحضير لمش���روع أّول قانون أسرة في 
السنغال، تقّدم بعض القيادات الدينية في البلد 
إلى الرئيس س���نغور بمقترح قانون إس���الميٍّ 
لتنظيم األسرة، واألمر نفسه حدث في 2002م 
عندما قّدمت اللجنة اإلسالمية إلصالح مدونة 
األسرة في السنغال CIRCOF إلى الرئيس 
عبد الل���ه واد بمقترح قانون إس���الميٍّ يطّبق 
على المس���لمين، كما يمكن اإلش���ارة هنا إلى 
الجدل الحاّد الذي شاركت فيه القوى الدينية 
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بخصوص قانون المساواة المطلقة بين الرجال 
 La loi sur la parité absolue والنس���اء
Homme-Femme، واستئناف هذا الجدل 
حول القانون نفسه عام 2014م؛ عندما قّدمت 
مدينة طوب���ى )العاصمة الروحي���ة للطريقة 
المريدية( الئحًة خاليًة من النساء؛ في مخالفٍة 
صريحٍة لمقتضيات قانون المس���اواة المطلقة 

بين الجنسين.
3 - في مالي: يمكن أن نشير هنا إلى إلغاء 
مسابقة ملكة الجمال 1999م؛ بطلٍب من بعض 
الحركات اإلسالمية، وإلى المظاهرة ضّد فتح 
البارات والمراقص الليلة خالل أيام رمضان سنة 
)))1999، وقد اكتس���بت الجمعيات اإلسالمية 

المالية، مث���ل: المجلس األعلى اإلس���المي، 
وجمعية أنصار الدين، واتحاد الشباب المسلم، 
واالتح���اد الوطني للمرأة المس���لمة...، خبرًة 
متراكمة كبيرًة في االحتجاج السياسي، مّكنتها 
من النجاح في دفع الس���لطات السياسية إلى 
التراجع عن مش���روع قانون األسرة واألحوال 
الشخصية؛ بفضل قدرتها الكبيرة على التعبئة 
االجتماعية، وذلك سنة 2009م، حيث اضطّر 
رئي���س الدولة حينئذ آم���ادو تماني توري إلى 
إرجاع المش���روع إلى البرلمان للمراجعة من 
أجل إخراج صيغة ُمرضية للشارع، فاعتُمدت 
النسخة األخيرة 2012م بعد أخذها باالعتبار 
مطال���ب الجمعيات اإلس���المية)))، كما يمكن 
اإلش���ارة هنا إلى إنشاء وزارة الشؤون الدينية 
في مالي 2012م اس���تجابًة لرغبة الجمعيات 

 Emergence de la religion dans la rue انظر:    (((
 au Mali et laïcité de la république, Dr Ahmed

/Boly http://mabdaa.fr

»مدونة  مقالة:  اإلى  ارجع  المدّونة  حول  اأكثر  تفا�صيل  ))) عن 
الأ�صخا�ص والأ�صرة في مالي: اأي اآفاق للمقاربة الت�صاركية«، 

www.mabdaa.fr صعيد دغونا�

اإلسالمية برغم المعارضة الشرسة من التّيار 
العلماني المتطّرف في الدولة.

ه���ذا الع���رض البانورامي لمس���ار جدل 
الديني والسياس���ي في المنطق���ة؛ ينبئ بأّن 
هناك نوعاً م���ن التوافق على النمط الحداثي 
للدول���ة؛ برغم وجود نوٍع من الش���ّد والجذب 
بين النخب السياس���ية المختلفة، ومن ضمنها 
النخبة اإلس���المية، على جمل���ٍة من القضايا 
الجزئية التي يحاول فيها كّل طرٍف دفع اآلخر 
إلى تقدي���م تنازالت؛ مع اعت���راٍف صريٍح أو 
ضمنيٍّ بوجود اآلخر كق���ّوة اجتماعية تمارس 
َدْوراً في تشكيل المجتمع وتدبير الشأن العام.

ونظرة في آليات االحتجاج السياسي التي 
تس���تخدمها الجمعيات اإلسالمية في التعبئة 
االجتماعي���ة ضّد بعض المش���اريع العلمانية، 
تس���لّط الضوء على اندماجها ف���ي الحراك 
السياسي بصورته المعاصرة؛ ألّن هذه اآلليات 
في الغالب من إفرازات الدولة الحديثة، مثل: 
عقد المؤتمرات الصحافية، وتنظيم المسيرات 

واالحتجاجات والمظاهرات.

2 – العداء، اأو المواجهة المفتوحة:
على هامش اإلسالم الرسمي الذي ربطته 
م���ع الس���لطة العلمانية السياس���ية عالقات 
مهادنة متبادلة؛ فإّن هناك عدداً من التوّجهات 
اإلسالمية اّتخذت مسار إنكار شرعية السلطة 
السياس���ية العلمانية القائم���ة، وطرحت رؤى 
وأنس���اقاً ومش���اريع سياس���ية بديلة أحدثت 
قطيعة إبستمولوجية تاّمة مع الدولة الحداثية 
ومش���روعها العلماني الذي يُعتبر في تصّورها 
ميراثاً اس���تعمارّياً مفروضاً من الخارج، يجب 
االنقالب عليه استكماالً لمشروع االستقالل. 

وقد اتخذت هذه الدينامية مساَريْن اثنين 
كاآلتي:
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المسار األول: االنكفاء على الذات، ورفض 
التج���اوب واالنخ���راط في مش���اريع الدولة 

الحديثة:
السياس���ية  المس���تويات  عل���ى  وذل���ك 
واالجتماعية والفكري���ة والثقافية كاّفة، وهذا 
المس���ار ال يط���رح بالضرورة رؤية سياس���ية 
مفّصل���ة ومتكامل���ة يس���عى أصحابه���ا إلى 
تجس���يدها ف���ي الواقع؛ بقدر م���ا هو حركة 
مقاوم���ة وممانعة ثقافية من خارج الس���لطة 
لعلمنة س���لوك  التص���ّدي  القائم���ة، هدفها 
ووج���دان الفرد/المواطن في الدولة الحديثة، 

وهذا المسار يمكن أن نالحظه في:
1 - المواقف الفردية أو الجماعية الضّيقة 
النطاق: التي تعزف عن السياسة ومؤسساتها 
المختلفة بحّجة »نجاستها« و »دناستها« جملًة 
وتفصياًل، وتتبنى موق���ف االعتزال، مدفوعة 
س���يكولوجّياً بمعارضة السياس���ات العلمانية 
الت���ي أنتجت مجتمعاً غير ديني، ال أخالق وال 
قيم وال مثل عليا له، فهذه المعارضة مع تيّقن 
العجز عن التغيي���ر الفعلي للواقع من العوامل 
التي تفّسر اعتزال هذه الفئات عن السياسة، 
وهذا االعتزال في نظره���ا مرتبة من مراتب 
تغيير المنكر المش���ار إليها ف���ي قوله صلى 
الله عليه وس���لم: من رأى منكم منكرا فليغيره 
بيده، فإن لم يستطع فبلسانه ، فإن لم يستطع 

فبقلبه، وذلك أضعف اإليمان )رواه مسلم(.
2 - حركات وفرق دينية اختارت س���لوك 
هذا السبيل: نشير منها مثاًل إلى تلك الفرقة 
التي نش���أت في مالي في نهايات الثمانينيات 
من الق���رن الماضي، ثّم انتش���رت فيما بعد 
في كثيٍر من دول الجوار، مثل بوركينافاس���و، 
وك���وت ديفوار )س���احل الع���اج(، وغينيا، أال 
 Sen وهي: الفرقة اإلسالمية المعروفة باسم
lankolodinè؛ أي: )دي���ن الحف���اة( باللغة 

البمبرية، وقد تأسس���ت هذه الفرقة على يد 
ش���يخ إبراهيم خليل كانوتي، واس���تطاعت أن 
تس���تقطب بعض األتباع في أماك���ن مختلفة 
في س���نوات 1990م، وتقوم فك���رة الجماعة 
على رف���ض كّل ما هو حداث���ي ومنتج غربي 
من مالبس ومساكن ومآكل ومراكب، ومن هنا 
أصل تسميتها باسم )دين الحفاة(؛ إشارة إلى 
عدم انتعال أتباعها تش���ديداً في االبتعاد عن 
منتج���ات الحضارة الغربية، حّتى وصل الحال 
ببعضه���م إلى ع���دم قبول أن تط���أ أقدامهم 
الش���وارع المعّبدة، أو أن يصلّوا في المساجد 
بحّجة بنائها بمواّد ومنتجات غربية، واختارت 
العي���ش في الُقرى والمخّيمات، أو في األحياء 
النائية داخ���ل المدن، وذلك لغرض تش���كيل 

مجتمٍع مثاليٍّ يلتزم برؤيتها للوجود.
، يوجب على  وبرغم أّن الدستور المالي علمانيٌّ
الدولة ضمان حّرية االعتقاد لكّل المواطنين، فإّن 
الحكوم���ة اضّطرت أْن تدخل ضّد هذه الجماعة 

في صراٍع ضروس؛ ألسباب كثيرة؛ منها:
- رفض دفع الضرائب إلى الدولة.

- رفض مش���اركة أطفاله���م في حمالت 
التطعي���م الت���ي تنظمها الدول���ة ضّد بعض 

األمراض.
- ع���دم االعت���راف بش���رعية الدول���ة 

ومؤسساتها المختلفة.
وقد بدأت الدولة معركتها االس���تئصالية 
لهذه الجماعة في 1998م، عندما قتل أتباُعها 
أحد القضاة في مدينة جويال Dioïla، بعدها 
اعتقل���ت الدولة رئيس الجماعة ومؤسس���ها، 
وكثيراً من أتباعها، وقد كان ذلك ضربًة قاسيًة 
لها، حيث توّق���ف بعد ذلك زحفها وامتدادها، 

سواء في مالي، أو في ُدول الجوار.
المسار الثاني: العنف والمواجهة المباشرة 

مع الدولة:
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1 - في الجزائر: عرف���ت الجزائر- التي 
له���ا حدود مع ث���الث دول س���احلية: )مالي، 
التس���عينيات من  وموريتانيا(- في  النيج���ر، 
القرن الماض���ي صراعاً عنيفاً بي���ن التوّجه 
أودى-  اإلس���المية)))،  والحرك���ة  العلمان���ي 
حس���ب التقديرات- بحياة أكثر من مائة ألف 
المسلّحة الجماعة اإلسالمية  شخص، وكانت 
GIA Groupe  Islamique Armé- من 

نتائج  اإل��غ��اء  عقب  م  ع���ام)99)  يناير  ف��ي  ال�صراع  ب��داأ     (((
والتي  الجزائر،  في  م  ل��ع��ام)99)  البرلمانية  النتخابات 
حققت فيها الجبهة الإ�صالمية لالإنقاذ فوزًا موؤكدًا؛ مما دفع 
بالجي�ص الجزائري اإلى التدخل لإلغاء النتخابات البرلمانية 
الجبهة  حظر  وتّم  فيها،  الإ�صالميين  فوز  مخافة  البالد  في 
دفع  ما  اأع�صائها،  من  الآلف  واعتقل  لالإنقاذ،  الإ�صالمية 
الحكومة  �صد  م�صلحة  حملة  ل�صن  الإ�صالمية  الجماعات 

وموؤيديها.

أهّم الفصائل اإلس���المية التي ش���اركت في 
هذا الصراع المس���لّح، وقد انشّقت عن هذه 
الجماعة 1998م فصيلة أخرى ُعرفت باس���م: 
 Groupe)والقتال للدعوة  السلفية  )الجماعة 
 salafiste pour l’appel et le combat
، ث���ّم أخذت في 2007م اس���م: )القاعدة في 
بالد المغرب اإلس���المي( AQMI، ووّسعت 
نطاق عملياتها ليشمل المناطق الساحلية في 

مالي والنيجر وموريتانيا.
2 - ف���ي مالي: وف���ي 2012م، بعد اندالع 
الح���رب بي���ن دولة مال���ي وح���ركات التمّرد 
الطارقية، نش���أت جماعات مسلحة أخرى في 
المنطقة، أهّمها: )جماعة أنصار الدين( بقيادة 
الطارقي المال���ي إياد أغ غال���ي، و )جماعة 
 MUJAO التوحيد والجهاد( في غرب إفريقيا



36

قراءات
سياسية

 العدد )29(  رجب   -  رم�سان  1437هـ /  يوليو  –  �سبتمبر  2016م

بقيادة الموريتاني حمادة ولد محمد الخيري، 
و كتيبتا: )المرابطي���ن(  و )الملّثمين(؛ بقيادة 

الجزائري المختار بلمختار؛ المكّنى باألعور.
وقد س���اعدت هذه الجماع���ات المختلفة 
حركة التمّرد الطارقية في حربها ضّد الحكومة 
المركزية، وتمّكنت بذلك من الس���يطرة على 
األقاليم الش���مالية التي تش���ّكل في المجموع 
أكثر من ثلثي المساحة اإلجمالية للدولة، وبعد 
النجاح من السيطرة على هذه األقاليم نشأت 
خالفات بين هذه الجماع���ات وحركة التمّرد 
الطارقية الخت���الف منطلقاتها األيديولوجية؛ 
ما أّدى إلى طرد الحركة الوطنية لتحرير أزواد 
العلماني���ة التوّجه من جميع المدن الكبيرة في 

المنطقة في يونيو 2012م.
ومنذ ذلك الوقت وحّتى التدّخل الفرنسي 
في يناير 2013م؛ أعلنت تلك الجماعات تطبيق 
الش���ريعة في المنطقة، وكانت بذلك مسرحاً 
إلقامة عديد من الحدود الش���رعية، مثل: حّد 
الزنى والسرقة والحرابة...، باإلضافة إلى منع 
كّل مظاهر التأّثر بالغ���رب، مثل: لعب الكّرة، 
وبيع أو تدخين الس���يجارة، واالس���تماع إلى 
الموس���يقى، واالختالط بين الرجال والنساء، 

ولعب الورق وغيرها.
3 - ف���ي نيجيريا: قبل التس���عينيات من 
القرن الماضي لم تعرف دول الساحل الحديثة 
أّي عداٍء حقيقيٍّ أو مواجهة عنيفة مع الُسلطة 
الدينية، ما ع���دا نيجيريا الت���ي عرفت منذ 
الماض���ي مواجهات  القرن  الثمانينيات م���ن 
عنيفة بين الدولة وبعض الح���ركات الدينية، 
منها مثاًل: حركة Yan Maitatsine المهدية 
التوّجه، التي أس���فرت المواجه���ة بينها وبين 
الش���رطة في مدينة كانو في ديسمبر 1980م 
عن مقتل ما ال يقّل عن ستة آالف شخٍص في 

حّيز أحد عشر يوماً فقط))).
وفي الس���ياق نفسه يمكن اإلش���ارة إلى: 
 Islamic اإلس���المية«  »المنظم���ة  حرك���ة 
 Yan chi’a المشهورة باسم mouvement
لتوّجهاتها الشيعية وقربها من إيران، وقد عرفت 
ه���ذه الحركة أيضاً مواجهات كثيرة مع الدولة 
لحمالتها الكثيرة ضّد العلمانية، ودعوتها إلى 
إقامة دولة إسالمية، وارتكابها أحياناً ألعمال 
إجرامية، كم���ا في تدميرها للمجلة النيجيرية 

Daily time  في والية كاتسينا))).
وكانت نش���أة )جماعة أهل السّنة للدعوة 
والجهاد( ف���ي نيجيريا، المش���هورة إعالمّياً 
باس���م )بوكو حرام(، منعطفاً بارزاً في مسار 
اإلس���المية  والحركات  الدولة  بي���ن  الصراع 
المس���لحة، فقد كان إنش���اء الجماعة 2002م 
في والية ميدوغوري الشمالية على يد محمد 
يوس���ف، الذي اعتقلت���ه الحكومة في 2009م 
قبل قتله بعد ذلك بقلي���ل، ومنذ مقتل محّمد 
يوس���ف وانتقال القيادة إلى أبي بكر ش���يكو؛ 
ازداد تطّرف الجماعة، واّتسع نطاق عملياتها 

لتشمل: الكاميرون والنيجر والتشاد.
ومنذ تمّكن هذا التّيار المسلّح من الحراك 
اإلس���المي في الفضاء الس���احلي؛ أصبح هو 
التحّدي المصيري األكبر الذي تواجهه الدولة 
الحديثة ف���ي المنطقة، خصوص���اً أّن هناك 
خطورة كبيرة من توّس���ع التّيار المس���لّح في 
كّل المنطق���ة؛ لوجود قاعدة ش���عبية عريضة 

http://www.jeuneafrique.com/Article/ ))) انظر:  
/ARTJAWEB20140902160941

 Islam et politique au Nigeria: genèse ))) انظر:  
 et évolution de la chari›a, Alhadji Bouba

.Nouhou, p 183

 Religion et transition démocratique  :انظر كذلك
 en Afrique, F. Constantin, Christian Coulon,

80-p 71
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لديها قابلية لتبّني الخطاب الجهادي الُمعادي 
لحداث���ة الغرب وعلمانيته؛ بعد فش���ل الُدول 
والحكومات الوطنية المتعاقبة- منذ االستقالل 
إلى اآلن- في بناء أنظمٍة سياسيٍة واقتصاديٍة 
متينة، تس���تطيع أن تضمن الرفاهية والكرامة 
للمواطنين، مع تدهوٍر كبيٍر في القيم واألخالق 
والُمثل التي كانت تنّظم حياة الفرد والمجتمع 

اإلفريقي المسلم.
وال ي���زال الخط���اب الجه���ادّي المعادي 
لعلمانية الدولة الحديثة هامش���ّياً في الصّف 
اإلس���المي الس���احلي، حيث يقف اإلس���الم 
الرسمي المعتدل، وغالبية المجتمعات المؤمنة، 
في خطٍّ معارٍض ومناهٍض للتطرف الديني، إاّل 
أّن تنامي هذه الظاهرة يثير إشكالية الشرعية 
السياسية للدولة العلمانية الحديثة المفروضة 
على الش���عوب المس���لمة بقهر الدولة وعنفها 

منذ أّيام االستعمار إلى اآلن. 
وتزداد إشكالية ش���رعية الدولة العلمانية 
الحديث���ة إلحاح���اً؛ بحالة االنفج���ار الكبير 
للحركات اإلس���المية المعتدل���ة التي- برغم 
الدول���ة الحديثة  العملي لش���رعية  اعترافها 
بمفهومه���ا الع���ام- تتبّن���ى موقف���اً مناهضاً 
للفصل الحّدي بين الديني والسياسي، وتطرح 
رؤى جدي���دة لحداث���ٍة أخ���رى مندمجة في 
الخصوصيات المحلّية، ومنفتحة على الصالح 

من الحضارات األخرى. 
�لخاتمة:

في البح���ث عن أس���باب فش���ل الدولة 
الحديثة في إفريقيا عموماً، ومنطقة الساحل 
خصوصاً، غالباً ما توّج���ه أصابع االّتهام إلى 
الّدي���ن بوصفه أح���د عوائق نج���اح الحداثة 
والتنمي���ة والديمقراطي���ة، وه���و تش���خيص 
تبس���يطي يتجاهل- عمداً أو كساًل- األسئلة 
المجتمعات  بتاري���خ  المرتبط���ة  الحقيقي���ة 

اإلفريقي���ة وهوّيتها، كما يتجاهل كذلك طبيعة 
الدولة الحديثة وتوجهاتها العلمانية ومصدرها 

األجنبي المفروض.
فهل ستستمّر الدول والحكومات الساحلية 
في إنكار تاريخ ش���عوبها وواقعها الراهن؟ هل 
س���تحاول أن تبني أنظمًة سياس���يًة متناسبًة 
م���ع الخصوصي���ات الحضاري���ة للمجتمعات 
الساحلية؟ أو أّنها ستستمّر في فرض النموذج 
الغربي المأزوم؟ وه���ل التحّوالت االجتماعية 
والدينية والسياسية الراهنة بالمنطقة ستعيد 
االعتبار لمسألة الش���رعية السياسية للدولة 

الحديثة؟ �

تنامي ظاهرة عنف الجماعات 
يثير إشكالية الشرعية 

السياسية للدولة العلمانية 
المفروضة على الشعوب 
المسلمة منذ أّيام االستعمار
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هل تلتفت إفريقيا إلى المشكالت العربية؟!

د. �ل�سيد علي �أبو فرحة
دكتور�ه �لفل�سفة في �لعلوم �ل�سيا�سية من جامعة �لقاهرة، ومدر�س �لعلوم �ل�سيا�سية بكلية �لدر��سات 

�القت�سادية و�لعلوم �ل�سيا�سية، جامعة بني �سويف

تلتفـت �إفريقيـا �إلى �لم�سـكالت �لعربية؟! ��سـتفهاٌم م�سـحوٌب بالده�سـة، هل 

فطالما كانت �إفريقيا تعاني م�سـكالت عدة، بنيويـة وموؤقتة، تكفيها بحاٍل 

عـن �اللتفات �إلى غيرها، حيث تدفع باالآخرين، من �أ�سـخا�س �لقانون �لدولي خارج 

�لقارة �الإفريقية– دواًل ومنظمات و�أفر�دً�-، لاللتفات �إليها، و�إلى م�سكالتها العتبار�ت 

عّدة؛ منها تقلي�س تاأثير تلك �لم�سكالت على �ل�ساحة �لدولية.
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عبر محاول���ة رصد التمايز بي���ن الموقف الجماعي 
اإلفريق���ي، ممثاًل في االتح���اد اإلفريقي من ناحية، 
والمواقف الفردية للدول اإلفريقية، والتي قد تتراوح 
بين االلتفاف س���لباً أو إيجاب���اً، أو عدم االكتراث من 

ناحية أخرى))).
�لموقف �لإفريقي من �لأزمة �لليبية:

يب���دو أّن األزم���ة الليبية لجغرافيته���ا تعّد أولى 
القضاي���ا العربية/اإلفريقية محّل االهتمام اإلفريقي 
الرس���مي في قائمة المش���كالت العربي���ة التي قد 
تلتف���ت لها إفريقيا، فرادى أو بش���كل جماعي، حيث 
يمكن رصد اهتم���اٍم يتجاوز حّد االلتفات أو البيانات 
اإلعالمية تجاه هذا الملف، وإنما يتجاوزها إلى اتخاذ 

إجراءات.
فعلى مستوى الموقف الجماعي اإلفريقي: التفت 
االتح���اد اإلفريق���ي مبّكراً إلى األزم���ة الليبية، ربما 
لتداعياتها القريبة على دول الجوار اإلفريقي األخرى، 
والتي تأثرت بالتداعيات الداخلية لتلك األزمة)))، فقد 
أعلن االتحاد في أعقاب بدء األزمة - قبل رحيل معّمر 
القذافي- محاولته لتقريب المواقف اإلفريقية بشأن 
األزمة، حيث أعلن القذافي حينها رفضه ألي وساطة 

غير وساطة االتحاد اإلفريقي))).

العراقية  العالقات  ت��اري��خ  »م��ن  عبدالكريم:  زك��ي  ))) حيدر 
الإفريقي  العراقي  المركز  على  من�صورة  درا�صة  الإفريقية«، 
بتاريخ  الزمان،  جريدة  عن  نقاًل  ال�صتراتيجية؛  للدرا�صات 
http://ciaes. الآتي:  الرابط  ومتاحة عبر  7)/5/))0)م، 

net/?p=448

))) رالف �صامي واأحمد اآل دروي�ص، مع اآخرين: »ليبيا بعد الثورة 
/ التحديات والفر�ص«، درا�صة بحثية �صادرة عن اإدارة ال�صرق 
بوا�صنطن  الدولي  النقد  ب�صندوق  الو�صطي  واآ�صيا  الأو�صط 
الر�صمي  الرابط  عبر  ومتاحة   ،(0 �ص  ))0)م،  العا�صمة، 
https://www.imf.org/external/ لل�صندوق:  الآت��ي 

1201mcda.pdf/arabic/pubs/ft/dp/2012

اأنباء  وكالة  بطرابل�ص«،  و�صاطة  مهمة  في  زوم��ا  ))) »جاكوب 
الآت��ي:  ال��راب��ط  عبر  ))0)م،  مايو   (( بتاريخ  ف��ران�����ص))، 
http://www.france24.com/ar/20110530-libya-
zuma-tripoli-gaddafi-visit-this-time-for-

 africa-african-union

إال أنه في ظ���ّل التفاوت الحاصل في القارة، من 
ناحية االستقرار السياسي والتنمية االقتصادية، بين 
دوٍل تجاوزت مشكالتها - س���واء بنيوية أو مؤقتة -، 
كجنوب إفريقيا وموريش���يوس وغيرهم���ا، وبين دوٍل 
ال تزال غارق���ًة في أزماتها الداخلية، وهي الس���واد 
األعظم من دول القارة، كجمهورية إفريقيا الوس���طي 
وبوروندي، يضحى االلتفات إلى مش���كالت خارجية– 
مثل المش���كالت العربي���ة-، والتي أضح���ت معّقدة 
ومتزايدة ومنتش���رة على نطاٍق جغرافيٍّ واسع، ضرباً 
م���ن الرفاهي���ة، أو التفاتاً غير مؤّث���ٍر- على أقصى 

تقديٍر- حاَل حدوثه.
استناداً إلى االفتراضات السابقة، التي تتبادر إلى 
ذهن المتابع والمراقب للش���ؤون العربية واإلفريقية، 
تنهض ه���ذه الدراس���ة لمحاولة اإلجاب���ة عن هذا 
التس���اؤل، واختبار صحة افتراضاته المذكورة، وذلك 
عبر رصد القضايا العربي���ة الراهنة، ومحاولة رصد 
تس���جيل المواق���ف اإلفريقية– إن ُوجدت- بش���أن 
قضايا عربية مختارة قطاعّي���اً وجغرافّياً، أو قضايا 
متش���ابهة؛ أي تعاني الق���ارة اإلفريقية من مثيالتها، 
وذلك حت���ى يمكن الوق���وف إلى ح���دود االختالف 
في المواق���ف اإلفريقية منها، وم���ا إذا كان المحّدد 
الجغرافي أو المحّدد القطاعي– اقتصاديَاً، سياسّياً، 
عس���كرّياً-، أو معيار التشابه في القضايا بين الواقع 
العربّي واإلفريقّي، تعّد محددات مؤّثرة في تش���كيل 
تلك المواقف اإلفريقي���ة، أو مؤّثراً في اتجاهها، في 
محاولة إلجمال استنتاٍج عامٍّ بشأن الموقف اإلفريقي 

من المشكالت العربية.
وتنطلق الدراس���ة من المقولة الشهيرة المنسوبة 
للرئيس الغين���ي الراحل »أحمد س���يكوتوري«، إبان 
العدوان اإلس���رائيلي على األراضي العربية في يونيو 
1967م، والتي أكّد فيه���ا: »عدم إمكان عزل القضية 
العربية عن األماني واألهداف التي تطمح لها الشعوب 
اإلفريقي���ة«، الكتش���اف حجم التغّير ف���ي المواقف 
اإلفريقي���ة م���ن األزم���ات العربية األخي���رة، وذلك 
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ولم تتناول خارطة الطريق المطروحة من االتحاد 
اإلفريقي حينها موقف���اً واضحاً حول رحيل القذافي 
م���ن عدمه، وإنما إعالن خارطة تش���مل بنودها عدة 
إج���راءات؛ منها: وقف إطالق الن���ار، ووقف عمليات 
حلف ش���مال األطلس���ي في ليبيا، وتس���هيل وصول 
المس���اعدات اإلنس���انية، وفترة انتقالي���ة، وإجراء 
إصالحات ديمقراطية وانتخاب���ات، وعليه لم تتناول 
الخطة اإلفريقية حينها ما سيؤول إليه وضع القذافي، 
وذلك في محاولٍة منها الستجماع المواقف اإلفريقية 
حول الخطة، وهو ما قبل���ه القذافي حينها، ورفضته 

المعارضة الليبية وثوارها))).
ومع منتصف العام 2011م بدأت مالمح اإلخفاق 
تتبلور؛ حين أخفق »رئيس جن���وب إفريقيا« »جاكوب 
زوما«- بوصفه رئيس اللجنة العليا لالتحاد اإلفريقي 
لتس���وية النزاع في ليبي���ا- للعاصمة الليبية طرابلس 
في مايو 2011م، في مهّمة وساطة في األزمة الليبية، 

وتنفيذ خريطة طريق االتحاد اإلفريقي))). 
كم���ا أخفقت قمة االتحاد اإلفريقي المنعقدة في 
»ماالبو« )عاصم���ة غينيا االس���توائية( في الوصول 
لموقٍف مشترٍك ومتماسٍك وواضٍح في هذا الشأن))).
ومع تصاعد األزم���ة واتس���اعها، وانتقالها إلى 
مس���توى أبعد، س���ماته الحرب األهلي���ة والفوضى، 
توالى االهتم���ام اإلفريقي باألزم���ة الليبية مع مرور 
تلك الس���نوات دون بادرٍة قريبٍة للح���ّل، حتى مطلع 
ع���ام 2016م عندما أعل���ن االتح���اد اإلفريقي عن 

))) »الحتجاجات ال�صعبية في �صمال اإفريقيا وال�صرق الأو�صط: 
َفهم ال�صراع في ليبيا«، تقرير �صادر عن مجموعة الأزمات 
الدولية، تقرير ال�صرق الأو�صط رقم 07)- 6 حزيران/يونيو 

www.crisisgroup.org 0)م، �ص 5)، عبر الرابط((

 May 2011, via link:,BBC NEWS  30 (((
 website,Libya: South Africa’s Jacob Zuma
in peace mission http://www.bbc.com/news/

 world-africa-13591667

لليبيا،  ات�����ص��ال  م��ج��م��وع��ة  ي�����ص��ك��ل  الإف���ري���ق���ي  ))) الت����ح����اد 
http://www. 6)0)م، �صبكة الجزيرة، عبر الرابط/(/((

31/1/aljazeera.net/news/arabic/2016

مجموعٍة من الخطوات بش���أن الملف الليبي، تناولها 
ف���ي اجتماعات قمة االتح���اد اإلفريقي في 31 يناير 
2016م؛ منها تشكيل مجموعة إقليمية لمساعدة ليبيا 
في تشكيل حكومة وحدة وطنية، وكذا مساعدتها في 
مواجهة تنامي تنظيم »الدولة اإلسالمية«، وتضّم تلك 

المجموعة في عضويتها خمسة رؤساء دول.
كما قام االتح���اد اإلفريقي بتعيين »ديليتا محمد 
ديليتا« )رئيس وزراء جيبوتي الس���ابق( مبعوثاً خاصاً 
لالتح���اد اإلفريقي إلى ليبيا، ثم أعقبه تعيين الرئيس 
التنزاني الس���ابق »جاك���ي كيكويتي« ف���ي المنصب 

نفسه))).
إال أنه يمكن رصد عدٍد من المالحظات بش���أن 

موقف االتحاد اإلفريقي من األزمة الليبية:
أول تلك المالحظ���ات أّن االتحاد اإلفريقي كان 
أكثر التفاتاً لألزمة الليبية في بدايتها، وربما يعود ذلك 
لقيمة »القذافي« إفريقّي���اً، وفي محاولٍة من االتحاد 
لضبط مس���ار األزمة- من ناحية-، ومحاولته العمل 
وفق���اً لميثاقه حتى ال ينتهي به الحال إلى التس���ليم 

بتدّخٍل أجنبيٍّ جديٍد في »بلد إفريقي«))).
 أَما وقد انفجرت الدولة الليبية على ذاتها ورحل 
القذاف���ي، وتعددت األطراف الدولي���ة المتورطة في 
األزمة، بين دوٍل وتنظيماٍت مس���لحٍة، محلية وإقليمية 
ودولية، فقد خفف ذلك من وطأة مس���ؤولية االتحاد 
اإلفريق���ي تجاهه���ا لصالح أزمات أخ���رى مجاورة، 
تدخل فيها االتحاد مباش���رة بإرس���ال قوات إفريقية 
مشتركة للسيطرة عليها، وهو ما لم يحدث في األزمة 
الليبية، ولربما كان من أس���باب ذلك أيضاً أّن األزمة 

الجزيرة،  �صبكة  تتعثر،  لليبيا  الإف��ري��ق��ي  الت��ح��اد  ))) خطة 
http://www.aljazeera.net/news/ ال��راب��ط  عبر 

1/7/arabic/2011

)5) حلمي �صعراوي: حرب باردة اإفريقية حول ليبيا، موقع مجلة 
ال�صيا�صة الدولية؛ نقاًل عن �صحيفة التحاد الإماراتية، عبر 
http://www.siyassa.org.eg/NewsQ/1758. الرابط

aspx
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في صيغتها الراهنة أضحت أكبر من قدرات االتحاد 
اإلفريقي وإمكانياته في التعاطي معها.

وه���و ما يقودن���ا للمالحظة التالي���ة، والمتصلة 
باخت���الف درجة اهتمام االتح���اد اإلفريقي، وكذلك 
قدرت���ه على الفعل في األزم���ة الليبية– باعتبار ليبيا 
دولة عض���واً باالتحاد- أو في أزم���ات دول إفريقيا 
العربية باألحرى، عنها في أزمات دول غرب إفريقيا، 
مثل مالي وبوركينافاس���و، وغيرهما، أو دول إفريقيا 
غير العربية، وذلك على الرغم من تدويل األولى، وما 
في ذلك من فرٍص مهّمة الضطالعه بَدْوٍر ما فيها، في 
حي���ن أّن األخيرة يمكن وصفها بالدولية ذات التدخل 
الوحيد، حيث إّن التدخل عادًة ما يكون فرنسّياً، سواء 
عبر مجلس األمن باألمم المتحدة أو عبر سواه، ودون 
تنازٍع دوليٍّ في التدخل من ِقبل أطراٍف دوليٍة أخرى، 

كالواليات المتحدة أو روسيا أو االتحاد األوروبي.
�لموقف �لإفريقي من �لأزمة �ليمنية:

لع���ّل الموقف اإلفريقي بش���أن األزم���ة اليمنية 
الدائر رحاها منذ سنوات مختلٌف كليًة عن موقفه من 
نظيرتها الليبية، حيث إنه يصعب تحري موقٍف إفريقيٍّ 
جماعيٍّ واضٍح بشأن األزمة على مستواها السياسي 
عل���ى األقل، حيث إّن أبعاد االلتفات اإلفريقي لألزمة 
اليمنية يمكن وصفه بصفتَين: هما التفاٌت فردي- من 

ناحية-، وفي دوائره اإلنسانية- من ناحيٍة ثانية-.
فعلى الرغم من كون اليمن استمرت لسنوات قبلَة 
المهاجرين والالجئين األفارقة، خصوصاً من منطقة 
القرن اإلفريقي، س���واء بوصفه���ا محطة وصول، أو 
محطة عبور لغيرها، إال أنه ومع انفجار األوضاع في 
اليمن تبّدل الحال، أو باألحرى تعّقد وتشابك وازدوج، 
حيث ما زالت اليمن تس���تقبل الجئين أفارقة هاربين 
م���ن جوع إفريقي���ا، في حين ترس���ل الجئين يمنيين 

إلفريقيا هرباً من رصاص األزمة)))!

باليمن،  االأف��ارق��ة  الالجئين  معاناة  تفاقم  ح�سن:  �سمير    (((
الرابط  الإخبارية في ))/)5/0)0)م، عبر  �صبكة الجزيرة 

وهنا يمكن رصد غي���اب موقٍف إفريقيٍّ جماعيٍّ 
بش���أن األزمة اليمنية، في مقاب���ل الموقف اإلفريقي 
الفردي بصورته السياس���ية واإلنس���انية المتمثل في 
»دولة جيبوتي«؛ وهو الموقف المفهوم في ضوء قرب 
األخيرة لليمن وموقعها عل���ى الطرف اآلخر لمضيق 
ب���اب المندب، وعليه؛ فقد أضحت قاعدة اس���تقباٍل 
وتجميٍع للمساعدات اإلنس���انية المقدمة إلى اليمن، 
ومالذاً الستقبال الالجئين اليمنيين؛ حيث بلغ أعداد 
الالجئي���ن إليها قراب���ة 15000 ف���ي منتصف عام 
2015م، ولكن كان استقبال جيبوتي لالجئين اليمنيين 
بضوابط صارمة، تتمثل في عدم السماح لهم بدخول 
مدن جيبوتي، وإنما السماح لهم في اإلقامة بمخيمات 

خاّصة تُوصف بالمعزولة والنائية))).
وانطالق���اً م���ن جغرافية جيبوت���ي، وقربها من 
اليمن، وكذا ما لديها من إمكانيات عبر اس���تضافتها 
لقواعد أجنبية على أراضيها، فقد مارس���ت جيبوتي 

http://www.aljazeera.net/news/ الإل��ك��ت��رون��ي: 
/14/2/humanrights/2015

)))  بال�صور والأرقام: ماذا تعرف عن جيبوتي؟ الدولة العربية 
�صي  �صبكة  5/05/08)0)م،  اليمنية،  الأزم��ة  اأبرزتها  التي 
http://arabic.cnn. ال��راب��ط:  عبر  الإخ��ب��اري��ة،  اإن  اإن 
djibouti-facts-/07/05/com/middleeast/2015

numbers-and-pictures-photo-gallery

ال بد أن يواجه العرب أنفسهم 
بـ: أّن العالقة بين إفريقيا 

جنوب الصحراء والمشكالت 
والقضايا العربية، كاألزمة 

السورية، إنما هي من األمور 
غير ذات االهتمام في أذهان 

األفارقة
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دوراً رئيساً في إجالء رعايا الدول المختلفة، كالرعايا 
المصريين واألتراك، ورعايا الدول الغربية من اليمن، 
وهو الموقف الذي قد يؤهلها لَدْوٍر سياس���يٍّ أكبر في 
أّي حلٍّ دوليٍّ بش���أن األزمة اليمنية، وذلك بعيداً عن 
المواقف الخليجية المتورطة سياس���ّياً وعسكرّياً في 
األزمة، والتي يصعب عليها ممارسة مثل هذا الدور))).
وبالتوازي مع الموقف الجيبوتي الفردي بش���أن 
األزمة اليمني���ة؛ ينهض موقٌف آخ���ر لدولة إريتريا، 
يتش���ّكل بروافد إس���رائيلية وإيراني���ة، حيث يوجد 
بإريتري���ا وجوٌد عس���كريٌّ إس���رائيلّي، تصفه وكالة 
االس���تخبارات األمريكية ب� »صغير، لكنه ذو مغزي«، 
هذا من ناحية، وحفاظها– أي إريتريا- على عالقات 
تُوص���ف ب� »القوية« مع إيران، م���ع عقدها اتفاق في 
2008م تحتف���ظ بموجبه بقوٍة عس���كريٍة إيرانية في 
»أساب«، وسببه المعلن هو حماية المصافي النفطية 
في المنطق���ة، وتتمثل أهداف الدولتين )إس���رائيل 
وإيران( في رغبتهما في الس���يطرة على مضيق باب 

المندب، والخّط البحري تجاه قناة السويس))).
ومع األخذ في االعتبار عدم إعالن اس���م إريتريا 
كعضٍو من ضمن أعضاء التحالف اإلسالمي لمكافحة 
اإلره���اب والمعلن من قبل الس���عودية، فإنه يمكن أن 
تمارس إريتريا َدْوراً مزدوجاً في األزمة اليمنية، أولهما 
إما أن تكون محطة إنزال لقوات التحالف اإلس���المي 
حال إقرار ذلك، أو أن توّفر الحماية للقوات المشاركة 
في عملية اإلنزال من ناحية، أو أن تكون مصدراً للقلق 
في األزمة اليمنية عبر احتمالية توفير مساعدة ودعم 
للتنظيمات الموالية إليران باليمن، ومن قرائن خطورة 

تطورات  اليمن  خارجية  وزي��ر  مع  يبحث  جيبوتي  رئي�ص    (((
الإل��ك��ت��رون��ي��ة،  خليجية  ���ص��وؤون  �صحيفة  اليمنية،  الأزم����ة 
http:// الآت����ي  ال��راب��ط  ع��ب��ر  5)/)5/0)0)م،  ب��ت��اري��خ 

/alkhaleejaffairs.info/c-17442

ب��اإري��ت��ري��ا،  اإ���ص��رائ��ي��ل��ي  ع�صكري  وج���ود  اأم��ري��ك��ي:  تقرير    (((
عبر  ))/))/))0)م،  بتاريخ  الإخبارية،  الجزيرة  �صبكة 
http://www.aljazeera.net/news/ الآت��ي/  الرابط 

 12/12/presstour/2012

الموقف اإلريتري في اليمن - إيجاباً أو س���لباً - قيام 
الرئيس اإلريتري »أس���ياس أفورقي« بزيارٍة للرياض 
يوَم���ي )28 ، 29( أبريل عام 2015م، وعقد جلس���ة 
مباحثات مع العاهل الس���عودي، وولي ولي عهده، كما 
استقبلت إريتريا أيضاً في )26 ، 28( من الشهر نفسه 

وفوداً سعودية وإماراتية رفيعة المستوى))).
وعليه؛ ف���إّن المدخل اإلفريق���ي لألزمة اليمنية 
ينطلق من األهمية الجغرافية في األس���اس، وتأثيره 
في اس���تراتيجية وتحوالت األزمة ف���ي اليمن، والتي 
تتمثل ف���ي دولتَي جيبوتي وإريتري���ا - من ناحية -، 
وعلى عالق���ات هاتَيْ���ن الدولتين بالق���وى العالمية 
واإلقليمية المهتمة أو المؤثرة في األزمة اليمنية - من 

ناحية أخرى -.
�ل��م��وق��ف �لإف��ري��ق��ي م��ن ملف �لإره���اب 
مع  �لتعامل  في  �لإفريقي  �لعربي  و�لتن�صيق 

�لتنظيمات �لم�صلحة �لمتطرفة:
عل���ى الرغم من احتواء إفريقي���ا على تنظيمات 
موس���ومة باإلرهاب في أنحاء جغرافية عدة، وتتمايز 
تلك التنظيمات عن مثيالتها العربية – أو بمعنى أدق 
التي تنش���ط في المنطقة العربية - بدرجاٍت ما، إال 
أّن ذلك ال يعني عدم تأّثر إفريقيا س���لباً بالتنظيمات 
المس���توطنة في المنطق���ة العربي���ة، وبالتالي عدم 
التفاته���ا إليها، وإنما على العكس من ذلك؛ حيث إنها 

من ضمن أقاليم االستهداف للتنظيمات اإلرهابية.
وحيث إّن الحديث عن اإلرهاب في العقد الثاني 
من القرن الحادي والعش���رين يدفع إلى تناول نموذٍج 
جديٍد في الظاهرة اإلرهابية، يمكن وصفه ب� »الظاهرة 
اإلرهابية الجدي���دة«؛ متمثاًل في »تنظي���م الدولة«، 
والذي يُعرف اختصاراً في األوساط اإلعالمية بتنظيم 
»داع���ش«، تمييزاً له عن الظاهرة اإلرهابية التقليدية 

اليمن«،  حرب  في  اإريتريا  ب��دور  التوقعات  �صقف  »ارتفاع    (((
5)0)م،  مايو   (0 بتاريخ  اللندنية،  اليومية  العرب  جريدة 
العدد رقم )))99)، �ص )، ومتاح المقال عبر الرابط الآتي 

  http://www.alarab.co.uk/?id=51982 /للجريدة
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المتمثلة في »تنظيم القاعدة« ومدارس���ها وفروعها، 
فإّن الموقف اإلفريقي بش���أن الظاهرة اإلرهابية في 
المنطقة العربية ال يعّد بعيداً أو غير مألوٍف في هذا 
الشأن، خصوصاً في ظّل إعالن العديد من التنظيمات 
المتطرفة المسلحة التي تنشط في إفريقيا عن والئها 

لهذا التنظيم الجديد))).
ففيما يخّص الموقف اإلفريقي الجماعّي: يتمثل 
ف���ي قيام مجلس الّس���لم واألم���ن اإلفريقي بوصف 
اإلره���اب على لس���ان مفوض المجلس »إس���ماعيل 
شرقي« باعتباره »مصدر قلق«، خاّصة في ظّل تنامي 
تنظي���م »داعش«، وتخّوف المجل���س من »تنّقل بعض 
العناصر اإلرهابي���ة إلى إفريقيا...«)))، وهو الخطاب 
الذي أك���ده البيان الختامي لقم���ة االتحاد اإلفريقي 
األخيرة؛ وهي القمة السادس���ة والعشرين، والمنعقدة 

في أديس أبابا في 1 فبراير الفائت.
إال أنه عملّي���اً، وفي ظّل انكف���اء االتحاد ودوله 
على مشكالته السياسية الداخلية، كبوروندي وجنوب 
السودان في اآلونة األخيرة، وملفات اإلرهاب المتزايدة 
أمامه في األقاليم اإلفريقية المختلفة، كتنظيم »بوكو 
حرام« و »ش���باب المجاهدين«، وإعالن عدد من تلك 
التنظيم���ات التي تنش���ط محلّياً ع���ن والئها لتنظيم 
»داع���ش«، لم يبلور االتح���اد مواقف تتخطى خطاب 
»التخ���ّوف« و »القلق« اإلفريقي م���ن تلك التنظيمات 

بالمنطقة العربية))).
وعلى الرغم من إعالن ولي ولي العهد السعودي 
وزير الدفاع األمير »محمد بن س���لمان« خالل مؤتمر 

)))  م�صروع جامعة �صتانفرد الأمريكية لخريطة الم�صلحين في 
http:// :العالم، ومتاح بالإنجليزية على الرابط الآتي للجامعة
web.stanford.edu/group/mappingmilitants/

cgi-bin/groups

الآتي:  الرابط  عبر  الجزائرية،  الإخبارية  الأحداث  وكالة    (((
http://www.elahdath.net/national/6157

))) اختتام قمة التحاد الإفريقي بالدعوة اإلى مواجهة الإرهاب، 
رقم  العدد  6)0)م،  فبراير   0( الأو���ص��ط،  ال�صرق  جريدة 

.(((579(

بالرياض عن تش���كيل »تحالف إس���المّي عس���كرّي 
لمحاربة اإلرهاب بقيادة المملكة العربية السعودية«، 
ومركز عملياته المش���تركة لتنس���يق ودعم العمليات 
العس���كرية وتطوير البرامج واآلليات الالزمة لدعمه 
سيكون بالرياض عاصمة المملكة، ويتسع ليشمل سبع 
عشرة دولًة عربية، ومثلها إسالمية، لتبلغ عددها 34 
دولة ومرش���حة للزيادة)))، وتش���مل من دول إفريقيا 
العربية كاًل من: )تونس، الس���ودان، جمهورية القمر 
االتحادية اإلس���المية، جيبوتي، الصومال، المغرب، 
موريتانيا(، ومن دول إفريقيا جنوب الصحراء كاًل من: 
)بنين، تش���اد، توجو، السنغال، س���يراليون، الجابون، 

غينيا، ساحل العاج، مالي، النيجر، نيجيريا())).
إال أن���ه يصعب القول بوجود مس���اهمة إفريقية 
فّعال���ة في ه���ذا التحالف م���ن ِقبل معظ���م الدول 
المشاركة فيه، خصوصاً كون مهّمة التحالف – ضمن 
مهاّم أخرى- هي تبادل المعلومات، وتقديم المعدات، 
والتدريب، ونش���ر القوات إذا لزم األمر- من ناحية-، 
وكونه تحالفاً اختيارّياً ال يترتب عليه التزامات جبرية 
ف���ي مواجهة أعضائه- من ناحي���ٍة ثانية-، والضعف 
العسكرّي واالقتصادّي لبعض تلك الدول، كالصومال 
ومالي- من ناحيٍة ثالثة-، وأّن معظم الدول اإلفريقية 
المنخرطة فيه تعاني من تنامي التنظيمات اإلرهابية، 
كنيجيريا والنيجر ومالي وتش���اد والصومال، وهو ما 
يعني االنخراط العربي في مش���كلة اإلرهاب بالقارة 
اإلفريقية، وليس االنتباه اإلفريقي لمش���كلة اإلرهاب 

بالمنطقة العربية بصورة رئيسة- من ناحيٍة رابعة-.

�صد  ال��وا���ص��ع  الإ���ص��الم��ي  التحالف  ف��ي  عربية  دول���ة   (7« (((
بتاريخ  الإخ��ب��اري��ة،  عربية  ن��ي��وز  �صكاي  وك��ال��ة  الإره�����اب«، 
http://www. الآت��ي:  الرابط  عبر  5)0)م،  دي�صمبر   (5

 17/skynewsarabia.com/web/article/799324

)5) »م����ن ه��ي ال����دول ال��م�����ص��ارك��ة ف��ي )ال��ت��ح��ال��ف الإ���ص��الم��ي 
الع�صكري) �صد الإرهاب بقيادة ال�صعودية؟«، تقرير اإخباري 
دي�صمبر   (5 بتاريخ  ف��ران�����ص))،  اأخ��ب��ار  وكالة  على  من�صور 
www.france24.com/ الآت���ي:  ال��راب��ط  عبر  5)0)م، 

 ar/20151215
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وعليه؛ يتض���ح أّن التفات إفريقي���ا إلى ملف 
اإلره���اب في المنطق���ة العربية التف���اٌت محدوٌد، 
يرتبط ب� »التخ���ّوف« و »القلق« من احتمال انتقال 
تداعيات هذا الملف إلى بلٍد من البلدان اإلفريقية؛ 
األمر الذي قد يسهم في تنامي الظاهرة اإلرهابية 
ف���ي إفريقيا، وهو الموقف الذي يطمح الباحث في 
تغّي���ره نحو مزيٍد من االهتم���ام اإلفريقي بظاهرة 
اإلرهاب ف���ي المنطقة العربية، خصوصاً لالرتباط 
الوثيق بين اإلرهاب وتداعياته في المنطقة العربية 
واإلفريقي���ة، وع���دم إمكاني���ة معالج���ة الظاهرة 
وتجفيفها في اإلقليم اإلفريقي أو العربي على حدة 
- من ناحية -، وتوافر األطر القانونية والمؤّسسية 
الالزمة لمجابهته، ممثلًة في مجلس الّس���لم واألمن 

اإلفريقي وأدواته))).
�ل�صورية،  �لأزم��ة  من  �لإفريقي  �لموقف 

وتد�عياتها �لإن�صانية:
عل���ى الرغم من أهمي���ة األزمة الس���ورية على 
المس���توى اإلقليم���ي والدولي، وتداعياته���ا المؤثرة 
عالمّياً خصوصاً على أوروبا، وكونها مس���احًة جديدًة 
إلعادة هيكل���ة العالقات بين روس���يا وحلفائها- من 
جانب-، والواليات المتحدة وفرنس���ا وحلفائهما- من 
جانب آخر-، لتتس���ع تلك التداعيات لتش���مل أبعاداً 
إنس���انية وعس���كرية واقتصادية، وعدم غياب التأثر 
اإلفريق���ي بهذه التداعيات - على األقّل- فيما يخّص 
ملف اإلرهاب، إال أنه يتضح غياب أّي موقف إفريقيٍّ 
واضح بشأن األزمة في س���وريا، وعدم بلورة مواقف 
إفريقية فردية بش���أن تل���ك األزمة، باس���تثناء دول 
إفريقيا العربية، ولعّل ذلك مرّده إلى استنزاف الجهود 
اإلفريقية في األزم���ات الداخلية الراهنة؛ كبوروندي 

وجنوب السودان.

والأم��ن  ال�صلم  مجل�ص  “دور  اأحطيبة:  علي  هيبة  ))) محمد 
مجلة  اإفريقية”،  في  وت�صويتها  النزاعات  حّل  في  الإفريقي 
جامعة دم�صق للعلوم القت�صاية والقانونية، )دم�صق: جامعة 

دم�صق، المجلد 7)، العدد الثالث، ))0)م)، �ص ))6.

�لموقف �لإفريقي من �أزمة �نخفا�ص 
�أ�صعار �لنفط �لعربية:

على الرغم من كون »أزمة انخفاض أسعار النفط« 
أزم���ًة عالمية، وتعّد من األزم���ات المؤثرة في الواقع 
اإلفريقّي بصورٍة مباش���رٍة وغير مباشرة، حيث ربط 
باحثون ومراقبون بين أزمة أسعار النفط وتوّسع نطاق 
االضطراب���ات األمنية والسياس���ية واالجتماعية في 
الق���ارة، إال أنه يمكن القول باعتبارها أزمة عربية في 
المقام األول من حيث األس���باب؛ لوجود منتجين كبار 
من المنطق���ة العربية- من ناحية-، وإفريقية وعربية 
من حيث التداعيات على العجز في الموازنات العربية 

واإلفريقية- من ناحيٍة ثانية-))).
فعلى الرغم من أّن مواق���ف دول الخليج العربي 
بقيادة الس���عودية من أزمة انخفاض أس���عار النفط، 
والمتمثل���ة في رفع اإلنتاج وتخفيض األس���عار، إنما 
يرجع لعوامل اقتصادية بحتة، كالحفاظ على تنافسية 
النفط الخليجي، والحفاظ على الحصص الس���وقية، 
إال أّن تلك السياس���ات كان له���ا تأثيرات معتبرة في 
استمرار األزمة، صاحبها تداعيات سلبية على الدول 
اإلفريقي���ة المصّدرة للنف���ط، كنيجيري���ا والجزائر 

وأنجوال))). 
وعلي���ه؛ يمكن الوقوف على م���دى اهتمام القارة 
اإلفريقي���ة بتل���ك األزمة من خالل ع���دة مالحظات 
بش���أن موقفهم من تداعياتها عل���ى واقع دولهم، أهم 
تل���ك المالحظات، حول المواقف اإلفريقية تجاه تلك 
األزمة، تتمثل في أّن هناك مواقف إفريقية متناقضة 
بش���أن تلك األزمة، فعلى س���بيل المثال تعّد نيجيريا 

)))  »اإفريقيا النفطية« تخرج خا�صرة من اأطول فترة ازدهار في 
اأ�صعار الطاقة، جريدة العرب اللندنية، في 0)/)5/0)0)م، 
http://www.alarab.co.uk/ الآت����ي:  ال��راب��ط  ع��ب��ر 

m/?id=43986

)))  “اأن�ص بن في�صل الحجي، اأ�صباب انخفا�ص اأ�صعار النفط، 
عبر  6)0)م،  فبراير   ( بتاريخ  الإخبارية،  الجزيرة  �صبكة 
http://www.aljazeera.net/news/ الآت���ي:  ال��راب��ط 
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مة متخ�ش�شة في �ش�ؤون القارة الإفريقية 45ثقافية ف�شلية محكَّ

والجزائر صاحبتَي العالقة المباشرة بهذه األزمة، لما 
قد يلحق مصالحهما من تهديٍد بشأن انخفاض أسعار 
النفط)))، فأعرب���ت الدولتَان ع���ن قلقهما المتزايد 

بشأن تلك األزمة.
فقد أعلنت الحكومة النيجيرية على لسان وزيرة 
النفط »ديزاني أليس���ون مادويكي« التي ترأس بالُدها 
الَدْورة الحالي���ة بأوبك- في فبراير من عام 2015م- 
عن اتجاه نية الحكومة النيجيرية- حينها- إلى الدعوة 
الجتم���اٍع ط���ارٍئ لمنظمة الدول المص���درة للبترول 
»أوبك«، وه���و الموقف الذي يبل���ور بوضوٍح تناقض 
اآلراء بين »الموقف العرب���ي« و »الموقف اإلفريقي« 
م���ن األزمة، حيث أكدت الوزي���رة أّن »كّل بلدان أوبك 
تقريباً، ربما ما عدا المجموعة العربية، يشعرون بقلٍق 

بالغ«))).
وق���د كان لتلك األزم���ة أثٌر بالٌغ ف���ي االقتصاد 
النيجيري باعتباره م���ن أكبر االقتصادات في القارة، 
وأكبر مصّدٍر للنفط في إفريقيا، حيث تشّكل عائدات 
النفط حوالي 90% من إيرادات نيجيريا من التصدير، 
وحوالي 70% من موازن���ة البالد، وقد كان من تبعات 
تلك األزمة: اتج���اه الحكومة إل���ى تخفيض اإلنفاق 
الرأس���مالي، وتعديل السياس���ات النقدي���ة لها، في 
محاولٍة منها لتخفي���ف الضغط على موازنتها العاّمة 
والعملة المحلية، وعليه؛ يتضح أّن الموقف النيجيري 
تجاه ه���ذه األزمة يعّد موقفاً متواضع���اً إذ ما ُقورن 

والخا�صرة جراء  الرابحة  البلدان  »ما هي  )))  جون�صون بالن: 
اإفريقيا«،  و�صمال  الأو�صط  ال�صرق  في  النفط  اأ�صعار  تراجع 
عبر  5)0)م،  يناير   (9 في  الدولي  البنك  عن  �صادر  تقرير 
http://www.albankaldawli.org/ar/ الآتي:  الرابط 
who-gains-and-who-/29/01/news/feature/2015
loses-from-plunging-oil-prices-in-the-middle-

east-and-north-africa-region

)))  �صندوق النقد: انخفا�ص اأ�صعار النفط �صي�صر بمنتجيه في 
عبر  5)0)م،  اأبريل   (8 في  الرو�صية،  تي  اأر  وكالة  اإفريقيا، 

/https://arabic.rt.com/news :الرابط الآتي

بالتأثيرات المباشرة لألزمة عليه))).
أما ثان���ي المواقف الفردي���ة بإفريقيا حول تلك 
األزمة؛ فهو موقف أنج���وال ثاني مصّدري النفط في 
القارة، فعل���ى الرغم من تضّرره���ا الكبير، حيث إّن 
تكلف���ة إنتاج برميل النفط فيه���ا يبلغ )35.4( دوالراً 
أمريكّي���اً، وه���و أعلى من تكلفة اس���تخراجه في كلٍّ 
من نيجيري���ا )31.6( دوالراً، و )23.5( في ليبيا، و 
)20.40( دوالراً في الجزائر، وعليه؛ يتضح أنه وفقاً 
لهذا العامل تعّد أنجوال الخاس���ر اإلفريقي األكبر في 
تلك األزم���ة)))، إال أّن موقفها من األزمة جاء ضعيفاً 
على المستوى الخارجي، حيث لم تتجه لبلورة موقٍف 
قويٍّ بش���أنها، وإنما ذهبت في اتجاه طلب دعم البنك 
الدولي عبر ق���رٍض قيمته 450 مليون دوالر من أجل 
مساعداتها في دعم اقتصادها، كما اتجهت الحكومة 
التخ���اذ مواقف داخلي���ة في التعامل م���ع تداعيات 
تلك األزمة عليها، حي���ث عملت على اتخاذ إجراءات 

تقشفية عديدة))).

)))   �صندوق النقد، انخفا�ص اأ�صعار النفط �صي�صر بمنتجيه في 
اإفريقيا، المرجع ال�صابق.

الم�صدرين،  ن��ادي  م��ن  وال��خ��روج  النفط  اأ�صعار  انهيار    (((
عبر  ))/)6/0)0)م،  الإخ���ب���اري���ة،  ال���ج���زي���رة  ���ص��ب��ك��ة 
http://www.aljazeera.net/news/ الآت���ي:  ال��راب��ط 

/12/1/ebusiness/2016

الإماراتية،  التحاد  جريدة  النفط،  اأ�صعار  واأزمة  اأنجول..    (5(

المدخل اإلفريقي لألزمة 
اليمنية ينطلق من األهمية 
الجغرافية، والتي تتمثل في 

دولَتي جيبوتي وإريتريا، 
ْين الدولتين 

َ
وعلى عالقات هات

بالقوى العالمية
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أم���ا الموقف الجزائري، وعل���ى الرغم من تأّثره 
الواضح بتلك األزم���ة؛ حيث فقدت 50% من عائدات 
الغاز بسببها، كما ارتفع العجز في ميزان المدفوعات 
الخارجي���ة إلى 15%، كما ارتفع عج���ز الموازنة إلى 
11.5%، مع انخفاض قيمة الدينار الجزائري بنس���بة 
20%، وارتفاع مع���دالت التضخم إلى أكثر من %5)))، 
إال أّن الموق���ف الجزائري كان مغايراً، حيث كان أكثر 
قرباً من المواقف العربية بشأن تلك األزمة، وأبعد عن 
مثيالته اإلفريقية المتضّررة؛ حيث دعت الجزائر إلى 
»حواٍر بين أوبك والمنتجين من خارجها، للمس���اهمة 
في استقرار سوق النفط، ووقف تراجع األسعار الذي 

يؤثر على ماليتهم العاّمة«))).
خالصة: ضعف االهتمام اإلفريقي بالمش���كالت 
العربي���ة: ه���ل هو انكف���اء على مش���كالت الداخل 

اإلفريقي، أو عدم اكتراث بالمشكالت العربية:
في نهاية العرض الس���الف؛ يرى الباحث ضرورة 
أن يواجه العرب أنفس���هم ب�: أّن العالقة بين إفريقيا 
جنوب الصحراء والمشكالت والقضايا العربية، والتي 
ليس لها تداعيات على الساحة اإلفريقية، ولربما تعّد 
األزمة الس���ورية قرينة على ذلك، إنما هي من األمور 

غير ذات االهتمام في أذهان األفارقة.
ولعّل تلك الحالة المؤس���فة إنما هي نتيجة؛ أكثر 
م���ن كونها س���بباً، حيث إنها نتيج���ة لعقود من عدم 
البن���اء على الخلفية اإلنس���انية والدينية والجغرافية 
والتاريخية المشتركة، ما أثمر تباعداً زمنّياً كبيراً بين 

الآت����ي:  ال���راب���ط  ع��ب��ر  5)0)م،  اأغ�����ص��ط�����ص   (( ب��ت��اري��خ 
http://www.alittihad.ae/wajhatdetails.

php?id=85915

)))  انعكا�صات انخفا�ص اأ�صعار النفط متباينة بين دول المغرب 
عبر  5)0)م،  نوفمبر   ( اللندنية،  الحياة  جريدة  العربي، 
http://www.alhayat.com/ الآت��ي:  الإلكتروني  الموقع 

Articles/11841009

نيوز  �سكاي  �سبكة  النفط،  اأ�سعار  متزايد« من هبوط  »قلق    (((
http:// الآت���ي:  ال��راب��ط  عبر  5)0)م،  فبراير   (( عربية، 
/www.skynewsarabia.com/web/article/726327

الع���رب واألفارقة؛ على الرغم من التقارب الجغرافّي 
والديني، خصوصاً على مس���توى إدراك المش���كالت 
الت���ي يعاني منها الطرف اآلخ���ر، ويعنينا هنا إدراك 

األفارقة للمشكالت العربية.
ففي ضوء ما سبق، من الوقوف على حقيقة عدم 
االلتفات اإلفريقي إلى القضايا والمشكالت العربية، 
يتضح أّن تلك العالقة من الضعف بما ال يتفق وأسباٍب 
عّدة، يمكن أن تمّثل خلفيًة مش���تركًة وأساساً صالحاً 

للبناء عليها، وال تزال هناك فرص لذلك.
ويمكن رصد عدة أس���باٍب لتفس���ير حقيقة عدم 
التفات إفريقيا جنوب الصحراء للمشكالت والقضايا 

العربية:
األول: هو س���بٌب ذاتيٌّ متصٌل بالصورة الذهنية 
التي تشّكلت عبر ممارس���ات خاطئة، على المستوى 
الرسمي أو الشعبي، بين بعض البلدان العربية وبلدان 
إفريقيا جنوب الصحراء؛ حيث تش���ّكلت صورة ذهنية 
تمّيز س���لبّياً بين الجنس العرب���ي والجنس اإلفريقي 
لصال���ح األول، وهو ما وصفه عزمي بش���ارة بتعبير: 
»نحن، و ُهم«؛ باعتباره أحد المبادئ المس���يطرة على 
العقلية العربية في تشكيل سلوكه بصفٍة عاّمة، وهو ما 

يتعارض والقيم اإلسالمية والعربية األصيلة.
الثان���ي: هو ما يتصل باخت���الف دوائر االهتمام 
ودوائر السياسة الخارجية للدول، سواء كانت العربية 
أو اإلفريقية، حيث إّن كلَيهما يرس���م دوائر سياس���ة 
خارجية تس���تبعد اآلخر وتُقصيه إال اس���تثناء، فكّل 
ط���رٍف من الدول العربي���ة واإلفريقية يضع في أولى 
دوائره، على مس���توى الخطاب والممارس���ة، أو على 
مس���توى الممارس���ة دون الخطاب، الدائرة األوروبية 
بوصفه���ا دائرة أولى؛ فمعظم الدول اإلفريقية ترتبط 
بعالقات أوثق من غيرها بالدول االستعمارية السابقة 
التي احتلته���ا لعقود! فتكتفي بعالق���ات أحادية– أو 
ت���كاد- مع تلك الدول، واألمر كذلك على المس���توى 
العرب���ي، فعديٌد من الدول العربي���ة ترتبط بعالقات 
وطيدة بالمس���تعمر الس���ابق! إما العتبارات ثقافية، 
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أو اعتبارات اقتصادية، باعتباره الشريط االقتصادي 
األول لعدٍد كبير من الدول العربية.

الثال���ث: ضعف الم���وارد والمقّومات لدى الدول 
اإلفريقية، وكذا العريبة، بسبب استنزافها في مواضع 
أخرى- كالس���بب الس���ابق-، ما يح���ول دون تمّكن 
تل���ك الدول من تحّمل تكلفة االلتفات إلى مش���كالت 
الطرف اآلخر، حيث إّن االلتفات إلى تلك المشكالت 
ال يتوق���ف عادًة عند الخطاب المعل���ن، وإنما يتعداه 
إلى الفعل، وعليه؛ ال تستطيع معظم الدول اإلفريقية 

تحّمل تلك التكلفة.
الرابع: إّن إفريقيا مش���دودة األط���راف داخلّياً 
وخارجّياً، فهي مشدودة األطراف داخلّياً عبر غرقها 
في مش���كالتها الداخلي���ة الهيكلي���ة، وخارجّياً عبر 
االلتفات إلى مس���تعمرها السابق، وهو شّد األطراف 
الذي يستنزف كامل إمكانات القارة وقدراتها ودولها، 
بما يحول عملّياً ف���ي الوقت الراهن دون الخروج من 

تلك المعضلة إال بمساعدة األطراف العربية نفسها.
خامس تلك األس���باب: هو أّن االلتفات اإلفريقّي 
للمش���كالت العربية مرتبٌط بش���كٍل رئي���ٍس بمحّدد 
الجغرافيا، فهي تهتم بقضاي���ا اليمن وليبيا بالدرجة 
التي تؤث���ر على الداخل اإلفريق���ي، فعلى الرغم من 
تعّقد القضية الس���ورية مع مرور الوقت؛ فإّن إفريقيا 

لم تعر تلك القضية اهتماماً واضحاً.
اس���تناداً لألسباب الس���ابقة، ومع نشوء اهتماٍم 
والتفاٍت إفريقيٍّ لقضيٍة عربي���ة، يظّل هذا االهتمام 
محدوَد التأثير، وعليه؛ ف���ال يؤّثر هذا االهتمام على 

مسار أّي أزمة أو قضية عربية ومستقبلها.
وبالقفز على األس���باب الس���الفة؛ يمكن تزكية 
الجه���ود المتزايدة مؤّخراً لبع���ض األطراف العربية 
بتطوي���ر عالقاٍت اقتصاديٍة متنامي���ٍة مع العديد من 
ال���دول اإلفريقية، وذل���ك عبر االس���تثمار األجنبي 
المباش���ر فيها، كدولتَي المملكة العربية الس���عودية 
واإلم���ارات العربية المتحدة، وهو ما قد يمّثل مدخاًل 
مناسباً إلعادة ربط الواقع اإلفريقي بالمتغّير العربّي 

في المس���تقبل المنظور، وخلق عالق���ة عضوية بين 
الجانَبيْن العربي واإلفريقي، توّظف مشتركات الماضي 

وفرص الحاضر لبناء مستقبٍل أفضل للجميع. 
في �لنهاية:

إّن االلتف���ات اإلفريق���ي إلى المش���كالت 
والقضايا العربية إنما هو غائب عن دوائر صنع 
الق���رار اإلفريقية؛ ألس���باٍب تراكمت على مدى 
عقود، تتطلب العمل الجاد والمش���ترك إلزالتها، 
وهو العمل الذي يتطلب مس���اعدة عربية لجذب 
االنتباه اإلفريقي إلى تلك المش���كالت، ولربما 
يمكن لالنتب���اه االقتصادّي العرب���ّي إلفريقيا- 
مؤخراً- أن يُس���هم في تحقيق ذلك، حيث يرى 
الباحث أنه في حال استمرار الظروف والسياقات 
السابقة والراهنة؛ فلن يلتفت األفارقة إلى العرب 
ومشكالتهم على المدى القريب والمتوسط؛ إال 
بمس���اعدة عربية حقيقة، تُبن���ى على الحقائق 
العربية واإلفريقية،  المش���تركة بين الش���عوب 
والفرص المتاحة لدى الجانَبيْن لتطوير عالقات 
أفضل، حت���ى ال يُصدم العرب من بلورة مواقف 

إفريقية في غير صالحهم مجّدداً �

معظم الدول اإلفريقية 
ترتبط بعالقات أوثق من 
غيرها بالدول االستعمارية 
السابقة التي احتلتها لعقود!
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التغلغل الناعم: إفريقيا في االستراتيجية 
التركية.. المحّددات والسياقات والتحّديات

�أ. م�سطفى �سفيق عالم
باحث متخ�س�س في �لعالقات �لدولية - م�سر

جولـة �لرئي�س �لتركـي، رجب طيب �أردوغـان، �الإفريقيـة �الأخيرة، جاءت 

�إلـى: )�أوغنـد�، وكينيـا، و�ل�سـومال( فـي �سـرق �إفريقيـا، فـي يونيو 

2016م، وقبل زيارته الأربع دول �إفريقية جنوب �ل�سـاحل و�ل�سحر�ء، هي: )كوت 

ديفو�ر، وغانا، ونيجيريا، وغينيا(، خالل فبر�ير ومار�س �لما�سـَيين، جاءت ��سـتمر�رً� 

وتاأكيدً� لال�ستر�تيجية �لتركية �لجديدة نحو �لقارة �ل�سمر�ء.
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في س���ياق اإللمام برؤية تركيا للدائرة اإلفريقية 
في سياس���تها الخارجية بش���كٍل كلّي، وتحليل 
المحددات االس���تراتيجية للنفوذ التركي داخل 
القارة السمراء، ومن ثّم توصيف الواقع الراهن 

لتلك العالقات وتحليله بكّل أبعاده المحورية.
�لد�ئرة �لإفريقية في �ل�صتر�تيجية 

�لتركية.. �لروؤية و�لأهد�ف:
يمكن النظر إلى االنخراط التركي المتزايد 
في القارة اإلفريقية بوصفه جزءاً من رؤية أنقرة 
الجديدة لنفسها بأنها دولٌة مركزيٌة وفاعٌل دوليٌّ 
ذو سياسة خارجية معقدة ومتشابكة األبعاد، في 
 Strategic العمق االس���تراتيجي  إطار نظرية 
ك األبرز للسياس���ة  Depth التي تع���ّد المحرِّ
التركية منذ العام 2002م، والتي تقوم فلس���فتها 
الرئيس���ة على أّن تركيا دولة متعدّدة األحواض 
القارية؛ ما يمنحها عمقاً استراتيجّياً في القارة 
اإلفريقي���ة، بالتوزاي مع إمكانياٍت واعدٍة للتأثير 
في كلٍّ من قارتَي أوروبا وآسيا، ومن ثّم فإّن تركيا، 
»أفروأوروآس���يوية«،  دولة  االقتراب،  لهذا  وفقاً 
فهي دولة أوروبية آسيوية بحكم الجغرافية، لكنها 
قريبة من إفريقيا بحكم التاريخ والجيوبولوتيك، 
عبر بوابة ش���رق المتوسط التي تمنحها إطاللة 
متمّيزة على ش���واطئ إفريقيا الشمالية مدخل 

القارة السمراء))).
وفي هذا السياق؛ تبدو القارة اإلفريقية ذات 
أهمية خاّصة لالس���تراتيجية التركية الجديدة؛ 
فه���ي تضّم أربعاً وخمس���ين دول���ة، يزيد عدد 
سكانها عن مليار نس���مة، وتعّد ثاني أكبر قارة 
من حيث المساحة وعدد السكان، وهي قارة ِبكر 
بما تمتلكه من موارد وثروات طبيعية وبش���رية، 

تركيا  موقع  ال�صتراتيجي..  العمق  اأوغ��ل��و:  داوود  اأحمد    (((
ثلجي  جابر  محمد  ترجمة:  الدولية،  ال�صاحة  في  ودوره���ا 
ومركز  نا�صرون  للعلوم  العربية  ال��دار  الجليل،  عبد  وط��ارق 

الجزيرة للدرا�سات، ط)، ))0)م، �ص �ص )))) - )))).

بدأت تركي���ا اس���تراتيجيتها الجديدة نحو 
القارة الس���مراء قبل نحو عقَديْ���ن من الزمان، 
وتحديداً منذ العام 1998م، ومّرت بعّدة مراحل 
مهّمة، تّوجته���ا رؤية صانع الق���رار في أنقرة؛ 
باعتبار إفريقيا عمقاً استراتيجّياً للدولة التركية 
المحورية »المركزية«، بعد عقوٍد من رؤية تركيا 
»الكمالي���ة« لنفس���ها بوصفها دول���ة »طرفية«، 
تدور في الفلك األمريكي األوروبي، في س���ياق 
حرص النخبة التركي���ة- ما بعد انهيار الخالفة 
العثمانية- على علمنة الدول���ة، والنأي بها عن 
تاريخها العثمان���ي، وخبرتها اإلمبراطورية ذات 

الخلفية اإلسالمية.
وإذا كانت جوالت أردوغان اإلفريقية الدؤوبة 
خالل الع���ام 2016م؛ قد ج���اءت بهدف تعميق 
»الش���راكة االس���تراتيجية« مع إفريقيا لتطوير 
العالق���ات مع ال���دول األعضاء ف���ي الجماعة 
االقتصادية لدول غرب إفريقيا )ECOWAS(؛ 
ف���إّن أردوغان قد قام قبل ع���اٍم بزيارة إفريقية 
أخرى ذات مغزى عميق، شملت كاًل من: )إثيوبيا، 
وجيبوتي، والصومال(، في س���ياق استراتيجيٍة 
ممنهج���ٍة لتوس���يع النفوذ التركي ف���ي إفريقيا 
بما يتجاوز ثنائية االس���تثمار والعطاء، بنكهتها 
اإلسالمية المحببة لألفارقة، التي ربما عنونت 
فتراٍت عّدة من مراحل االنفتاح التركّي »الناعم« 
إلى االنتقال  على العواصم اإلفريقية، وص���والً 
بذلك االنفتاح إلى مرحلة »التغلغل الخشن« في 
إفريقيا، بالتوزاي مع إع���الن أنقرة مطلع العام 
2016م عن اتفاقيٍة جديدٍة مع الصومال إلقامة 
قاعدٍة عسكريٍة كبيرة، تضع قدماً للجيش التركي 
في خليج عدن االس���تراتيجي، لتنضم أنقرة إلى 
عواصم كبرى لها قواعد عس���كرية في منطقة 

القرن اإلفريقي، وبخاصة جيبوتي.
وته���دف هذه الورق���ة البحثية إل���ى إلقاء 
الض���وء على العالقات )التركي���ة - اإلفريقية(، 
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كما أنها القارة األكثر ش���باباً؛ حيث إّن 70% من 
سّكانها يندرجون تحت سّن الخامسة والعشرين، 
بما يمّثله هذا األمر من عامٍل حاسٍم فيما يتعلق 

بقّوة العمل واألسواق.
وعلى صعيد النمّو؛ يبدو االقتصاد اإلفريقي 
واع���داً، حيث جاءت عش���ر دول إفريقية ضمن 
الئح���ة الدول ال� 64 األس���رع نم���ّواً في العالم 
خ���الل الع���ام 2013م - 2014م، بمعدالت نموٍّ 
تتجاوز ال�6% س���نوّياً، ما جعله���ا محطاً ألنظار 
المس���تثمرين األجانب، وفي هذا اإلطار نجحت 
القارة اإلفريقية في ج���ذب 55 مليار دوالر من 
جملة 1.26 تريليون دوالر من قيمة االس���تثمار 

األجنبي المباشر خالل العام 2014م))).
وثّمة أربعة دوافع استراتيجية رئيسة، تتشّكل 
من خاللها مجمل رؤية االس���تراتيجية التركية 
الراهن���ة وأهدافها تجاه القارة اإلفريقية، تتمثل 
في عناوي���ن: )المنطلق الحض���اري، والمحّفز 
االقتص���ادي، والعام���ل األمني االس���تخباري، 

والتنافس الدولي اإلقليمي(.

1 - المنطلق الح�ساري: 
هو الوعاء األبرز الذي يغلّف جميع الدوافع 
االستراتيجية األخرى، بوصفه المنطلق الرئيس 
للسياس���ة التركية الجديدة تجاه إفريقيا، حيث 
تعط���ي أنقرة أولوية قص���وى لتحقيق مصالحة 
تاريخي���ة م���ع محيطه���ا العربي واإلس���المي 
واإلفريقي، وإقامة ش���راكة استراتيجية مع دول 

تلك الدوائر الثالث.
وإذا كانت تركيا »العلمانية«- في عهد كمال 
أتاتورك- قد وّظفت من قبل البعد العلمانّي في 
التوّج���ه نحو أوروبا لالنضواء تحت لواء االتحاد 

من  اقت�صادّيًا:  اإفريقيا  »�صعود  اأك��واغ��ي��رام:  األيك�صي�ص    (((
الم�صتفيد؟«، بي بي �صي، 9) يونيو ))0)م، متاح على الرابط: 

http://goo.gl/AlZwwt

األوروبي، لكنها لم تنجح في ذلك، فإّن سياس���ة 
تركيا في ظّل »العدالة والتنمية«، تجاه محيطها 
االس���تراتيجّي، قد وّظفت البعد الديني ليدعم 
سياس���ة االنفتاح نحو إفريقيا؛ بوصفه وس���يلة 
لتحقيق المصالح القومية التركية مغلفّة بسياٍج 
جّذاب، حيث أدرك صانع القرار التركي جيداً أّن 
البعد الديني سوف يزيد من قوة أنقرة التنافسية 
في القارة السمراء، ويمّيزها عن فاعلين آخرين 
له���م نفوٌذ كبي���ٌر داخل الق���ارة اإلفريقية، مثل 

الصين والهند.
ومن ثّم فقد عم���ل البعد الحضارّي الدينّي 
على مس���اعدة تركيا في بناء جس���وٍر من الثقة 
مع األط���راف اإلفريقي���ة؛ لم تحققه���ا القوى 
الدولية األخرى الراغب���ة في تقوية نفوذها في 
القارة؛ نظراً ألهمية الدين في الوجدان الشعبي 

اإلفريقي.
وف���ي هذا الس���ياق؛ يع���ّد الع���ام 2006م 
نقط���ة تحّول جوهرية في توظي���ف تركيا للبعد 
الحضاري الديني، في إطار قوتها الناعمة تجاه 
إفريقيا، حيث اس���تضافت مؤتمر: )رجال الدين 
األفارقة( في إسطنبول، والذي ضّم ممثلين عن 
إحدى وعش���رين دولة إفريقية، وقد حمل هذا 
المؤتمر بين طياته تطوَريْن الفتَيْن في السياسة 

الخارجية التركية:
أولهما: تغّير رؤية الدولة التركية في التعامل 
مع الجماعات والمؤتمرات ذات التوّجه الديني، 
إذ أصبحت تراها وسيلًة ناجعًة لتحقيق المصالح 

القومية التركية بأدوات القوة الناعمة.
وثانيهم���ا: إدراك صانع الق���رار التركي أّن 
استكمال سياسة االنفتاح الناجحة على إفريقيا 
للبعد  اس���تراتيجّياً  ودعمها؛ يتطلب���ان توظيفاً 

الديني في عالقاتها مع دول القارة))).

 Mehmet Ozkan، «Turkey’s Religious and   (((
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2 - المحفز القت�سادي:
 يأتي ف���ي مقدم���ة الدوافع التي تش���ّكل 
إفريقيا،  تجاه  الجديدة  التركية  االس���تراتيجية 
ذات الم���وارد االقتصادية الكبي���رة والمتنوعة، 
االس���تثمارية  والفرص  الواع���دة،  واألس���واق 
المغرية، حيث دشنت تركيا انفتاحها االقتصادّي 
على إفريقيا منذ العام 1998م، وتسارعت وتيرة 
ذلك االنفتاح م���ع وصول حزب العدالة والتنمية 
إلى الس���لطة عام 2002م، فأطلقت تركيا »خّطة 
إفريقيا« عام 2005م، لتكون منطلقاً استراتيجّياً 

للتوّجه التركّي االقتصادّي نحو القارة.
وفي 2008م؛ احتضنت إسطنبول قّمة )تركيا 
– إفريقيا(، بمش���اركة 49 دولة إفريقية، تّوجت 
بتعزيز تلك العالقات بتس���مية تركيا: »ش���ريكاً 
اس���تراتيجّياً« للقارة؛ من ِقبل االتحاد اإلفريقي، 
وأسفرت القمم )التركية - اإلفريقية( عن وثيقتَيْن 
مهّمتَيْن، مّثلتا اإلطار األبرز للشراكة االقتصادية 
بين الجانَبيْن، وهما: »إعالن إس���طنبول للتعاون 
التركي اإلفريقي: التع���اون والتضامن من أجل 
مس���تقبل مش���ترك«، و »إطار التعاون للشراكة 
التركي���ة اإلفريقية«، وقد ُمنح���ت تركيا صفة 
»مراقب« داخل االتحاد اإلفريقي، كما أصبحت 
تركيا عضواً في بنك التنمية اإلفريقي منذ العام 

2008م))). 

3 - العامل الأمني ال�ستخباري:
والذي حّفز صانع القرار التركي نحو االنتقال 
بالشراكة االستراتيجية مع القارة اإلفريقية من 

 Socio-Political Depth in Africa»، The London
 School of Economics and Political Science

  .49-(LSE)،  Jun 2013، PP 48

 Chigozie ENWERE، and Mesut YILMAZ،   (((
 «Turkey’s Strategic Economic Relations with
 Africa: Trends and Challenges»، Journal of
 Economics and Political Economy، Volume1،

 .225-Issue 2، December 2014، pp 221

إلى   Soft Engagement الناعم  االش���تباك 
 ،Hard Engagement االش���تباك الخش���ن
من خالل تدشين القاعدة العسكرية التركية في 
الصومال على خليج عدن االستراتيجّي )مدخل 
باب المندب والبحر األحمر(؛ لتكون أول قاعدة 

عسكرية تركية في القارة السمراء))).
ويمكن القول بأّن االهتم���ام األمني التركي 
بالقارة اإلفريقية ينبع من عدة اعتبارات مهّمة، 
بعضها يرتب���ط بتأمين العالق���ات االقتصادية 
الضخمة  التركي���ة  واالس���تثمارية  والتجاري���ة 
ف���ي الق���ارة، في حي���ن يتعلق بعضه���ا اآلخر 
باالستراتيجية الدبلوماس���ية التركية المرتبطة 
بالحص���ول على دعم دول الق���ارة في المحافل 
الدولية، إضافة إلى بعٍد اس���تخبارّي لوجيستّي 
داخلّي؛ يتعلق بتجفيف مناب���ع جماعة فتح الله 
كول���ن المناوئة ألردوغان، والتي لها امتداٌد كبيٌر 
في القارة اإلفريقية، وأخيراً مكافحة الجماعات 
اإلس���المية  الدولة  لتنظيم  التابعة  المتش���ّددة 
والقاعدة في عدٍد من أقاليم القارة، وخصوصاً 
بعد تعّرض السفارة التركية في الصومال لهجوٍم 
إرهابيٍّ تبّنته حركة الشباب الصومالية في العام 

 First Turkish military base in Africa to open»  (((
  .in Somalia»، Daily Sabah، January 19، 2016

تركيا تنطلق في جهودها 
اإلنسانية من ُبعٍد ِقيميٍّ 
وديني، ومن ثّم فإنها ال 

تتوقع الحصول على مقابل 
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2013م؛ حيث أدركت القيادة السياس���ية التركية 
أنها قطعت مرحل���ًة جيدًة من النمّو االقتصادّي 
واس���تقرار المناخ السياس���ّي والقوة العسكرية 
داخلّي���اً، وأنها باتت بحاجة إل���ى آلياٍت جديدٍة 
تتعلق بالش���ّق المعلوماتّي األمنّي واالستخباري 
في محيطها الخارجي ذي البعد االس���تراتيجي، 

وخصوصاً في قارة إفريقيا))).
4 - التناف�س الدولي الإقليمي:

تح���رص القي���ادة التركية عل���ى أال يفوتها 
التنافس الدول���ي اإلقليمي على التغلغل والنفوذ 
في القارة اإلفريقية ذات األهمية االستراتيجية 
الكبرى على صعيد العالقات الدولية، في خضم 
سعٍي محموٍم بين قوى آسيوية والتينية صاعدة، 
مثل الصين والهند وكوري���ا الجنوبية والبرازيل، 
إضافة إلى الدول األوروبية )المس���تعمر السابق 
لدول الق���ارة(، والواليات المتح���دة األمريكية 
)ذات النفوذ التقليدي في إفريقيا(، لالس���تفادة 
من الخيرات الوفيرة في القارة، هذا إلى جانب 
كلٍّ من إيران وإس���رائيل على الصعيد الش���رق 

أوسطي.
ويبدو أّن القي���ادة التركية قد حزمت أمرها 
لمنافس���ة الكبار على الصعيد االستراتيجي في 
الق���ارة اإلفريقية، فجاء قرار تدش���ين القاعدة 
العس���كرية التركي���ة في الصومال؛ في س���ياق 
حروب القواعد العس���كرية في القرن اإلفريقي 
ذي األهمية االستراتيجية الكبرى، حيث تمتلك: 
)الواليات المتحدة، وفرنسا، واليابان، والصين( 
قواعد عس���كرية في منطقة الق���رن اإلفريقي، 

 MICHAEL KAPLAN، «Turkey Helping   (((
 Somalia Fight Al-Shabab? Turkish Military›s
 First Base In Africa Will Train African
 Soldiers»، The International Business Times،

.January 19، 2016
 Why Turkey is Set to Open Military Base in” -

.Somalia?”، Sputnik News، January 21، 2016

وتحديداً في جيبوتي))).
وفي هذا الس���ياق؛ تس���عى تركيا لتسويق 
تمّددها في القارة السمراء بعيداً عن منطلقات 
القوى الدولية األخرى، والتي انتقدها أردوغان، 
من طرٍف خفي، خالل زيارته إلى شرق إفريقيا 
في يونيو 2016م، بقوله: »إّن تركيا تولي اهتماماً 
كبيراً بالقارة اإلفريقية، وسياس���تها تجاهها ال 
تش���به أي سياس���ات أخرى، وهي على ثقٍة أّن 
النصف الثاني من القرن الحالي س���يكون عصر 
إفريقيا الحقيقي«، محّفزاً زعماء القارة لالنفتاح 
عل���ى تركيا بقوله: إنه »عل���ى إفريقيا أن تختار 
ش���ركاءها بعناية، في مس���يرة كفاحها إلثبات 

نفسها«))).  
�لتغلغل  محّدد�ت  �لخير«:  »�صريك 

�لتركي »�لناعم« في �إفريقيا:
تنطل���ق الش���راكة التركي���ة اإلفريقية من 
منظوٍر تركيٍّ ِقيمّي يس���تند على خطاب ما بعد 
الكولونيالي���ة، انطالقاً م���ن تأكيد حرص أنقرة 
على تعزيز الّسلم واالس���تقرار في إفريقيا، من 
خالل مس���اعدة الدول اإلفريقية على التخلّص 
من تبعات االس���تعمار، وترس���يخ صورة الدولة 
التركية في العقل الجمعي اإلفريقي، بأنها دولٌة 
كبرى تحترم اإلنسان، وتتبنى سياسات أخالقية 
 Benevolent »ِقيمية، باعتبارها »شريك الخير
Partner ال���ذي يضطل���ع بالمهام اإلنس���انية 

واإلغاثية، ويمّد يد العون لألشقاء األفارقة))).

 Tomi Oladipo، «Why are there so many   (((
 military bases in Djibouti?»، BBC، 16 June

 .2015

)))  »اأردوغان: على اإفريقيا اأن تختار �صركاءها بعناية«، تركيا 
http:// :بو�صت، ) يونيو 6)0)م، متاح على الرابط التالي

 goo.gl/ujHBsa

 Ali Bilgic and Daniela Nascimento، Turkey’s  (((
 new focus on Africa: causes and challenges،

 The Norwegian Peacebuilding Resource
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وفي هذا الس���ياق؛ يأتي التصريح الكاشف، 
عن جوهر االقتراب التركي الِقيمي تجاه القارة 
اإلفريقية، للرئيس التركي رجب طيب أردوغان، 
خالل زيارته لش���رق إفريقيا الع���ام الماضي، 
بقوله: »إّن البعض جاء إلفريقيا من أجل الذهب، 
لكن تركيا أتت إلفريقيا لكي تضّمد الجراح«))).

ويبدو اقتراب »شريك الخير« إطاراً مالئماً 
لالستراتيجية التركية الراغبة في ممارسة َدْور 
مركزيٍّ قيادّي، يتس���ق مع رؤي���ة صانع القرار 

التركي لمكانة بالده على الصعيد الدولي.
وقد تبوأت تركي���ا مكانًة مرموقة في مجال 
المساعدات اإلنس���انية الدولية خالل السنوات 
القليل���ة الماضية، ففي ع���ام 2012م أصبحت 
تركيا رابع أكبر جهٍة حكوميٍة مانحة للمساعدات 
اإلنس���انية في العال���م، وأكبر مقّدم مس���اعدة 
إنمائية غير غربّي خارج إطار لجنة المس���اعدة 
اإلنمائي���ة )DAC( التابع���ة لمنظم���ة التعاون 

.)OECD( االقتصادي والتنمية

 .Centre، Policy Brief، September 2014، P.2

 Mehmet Solmaz، «Erdogan: We cannot   (((
 remain silent on Africa»، Daily Sabah،

 .January 27، 2015

وعلى الصعيد اإلفريقي؛ فإّن وراء الخطاب 
السياسي النبيل، حول المس���اعدات اإلنسانية 
والتنمي���ة االقتصادي���ة والمب���ادرات اإلنمائية 
للقارة، توّجه لسياسة تركيا نحو إفريقيا مدفوعّة 
باستراتيجية طويلة األمد في السياسة الدولية، 
لكي تتبوأ مكان���ة مركزية على صعيد العالقات 

الدولية.
وفي مساعداتها اإلنس���انية إلفريقيا؛ ترّكز 
تركيا بشكٍل كبيٍر في البنية التحتية، معتبرًة إياها 
إحدى العناصر القليلة في مجال المس���اعدات 
الخارجي���ة التي يمكن أن يكون له���ا تأثيٌر دائٌم 
ومس���تدام، أما القطاعات األساس���ية بالنسبة 
للمس���اعدات التركية في إفريقي���ا؛ فهي توّجه 
لقطاع���ات الصحة والتعلي���م والزراعة والمياه 

والصرف الصّحي))).
وتفض���ل تركي���ا النه���ج الثنائي المباش���ر 
فيم���ا يتعلق برؤيتها التنفيذية للعمل اإلنس���اني 
والمس���اعدات التنموية، وترى تركيا في نهجها 
هذا جزءاً م���ن قيمتها المضافة بوصفها فاعاًل 
دولّي���اً بارزاً على صعيد الش���راكة اإلنس���انية 

 Heba Aly، «Turkey’s ambitions as a rising   (((
 .donor»، IRIN، March 27، 2014

انتهجت الحكومة التركية 
زًا لجذب الشركات 

ّ
نظامًا محف

التركية الكبيرة لالستثمار، 
وزيادة وجودها المحلّي 

في إفريقيا، في القطاعات 
االستثمارية الرئيسة المهّمة 

في القارة
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واإلنمائية، وتضطلع به���ذا الدور على الصعيد 
الدولي هيئ���ة إدارة الكوارث والطوارئ، والهالل 
األحم���ر التركي، وال���وزارات المختلفة، ووكالة 
التعاون والتنس���يق التركية، وتندرج كلٌّ من وكالة 
التعاون والتنس���يق التركية وهيئة إدارة الكوارث 
والطوارئ تحت إش���راف مكت���ب رئيس الوزراء 
مباشرة، مما يتيح لهما موارد وفيرة وخبراء على 
أعلى مس���توى في كّل ال���وزارات، وهو ما يؤّدي 
إلى تسريع االستجابة التركية في وقت األزمات 

وتحسينها.
ومن ثّم؛ فإنه بالمقارنة مع الواليات المتحدة 
وأوروبا؛ ف���إّن الفرق بين العمليات اإلنس���انية 
التركية والبلدان األخرى: ه���و أّن تركيا تنطلق 
في جهودها اإلنس���انية من بُع���ٍد ِقيميٍّ وديني، 
ومن ث���ّم فإنها ال تتوقع الحص���ول على مقابل، 
ويمكنه���ا أن تعمل بس���رعة من خ���الل هيكلها 
الديناميك���ي المرن، وال يوج���د لدى هيئة إدارة 
الكوارث والطوارئ ميزاني���ة ثابتة، وفي أوقات 
الطوارئ يمكن زيادة الميزانية وفقاً للحاجة، كما 
أّن المزج بين الثقافة اإلسالمية والنهج اإلداري 
الحديث، في مجال العمل اإلنس���انّي والتنموّي، 
يجعل المس���اعدات التركية مبتك���رة إلى الحّد 
الذي تحظى معه بشعبيٍة كبيرٍة بين المستفيدين 
في إفريقيا، األمر الذي كان له تأثيٌر محّفز على 
تحس���ين صورة تركيا في إفريقي���ا، وتصويرها 
على أنها دولٌة خّيرة ومسالمة، تتدخل العتبارات 
ِقيمية، وتتوس���ط بين األطراف المتنازعة دون 
انحياز، لتحقيق مصالح اآلخرين؛ وليس لتحقيق 

مصالحها الخاّصة))).
وتوّظف تركيا وجودها الدبلوماسّي في القارة 
اإلفريقية لدعم تغلغلها الناعم؛ بوصفها شريكاً 
للخير في القارة، ولقد شهدت السنوات الثماني 

.Ibid   (((

الماضية نش���اطاً تركّياً مكّثفاً في مجال افتتاح 
الس���فارات والبعثات الدبلوماسية في الحواضر 
التركية)))؛  الخارجية  ل���وزارة  ووفقاً  اإلفريقية، 
فقد بلغ عدد السفارات التركية في إفريقيا 40 
س���فارة، إضافة إلى 4 قنصليات عاّمة، حيث تّم 
افتتاح 27 سفارة جديدة بعد 2009م فقط، منها 
19 س���فارة في دول جنوب الساحل والصحراء، 
بينما كان عدد س���فارات أنقرة في إفريقيا حتى 
ع���ام 2009م نحو 12 س���فارة فقط، وحتى عام 
2002م لم يكن لتركيا إال س���بع س���فارات فقط 
ف���ي كّل إفريقي���ا، وهذا يعكس م���دى األولوية 
التي تفردها تركي���ا تحت حكم العدالة والتنمية 
إلفريقيا، وأهميتها النوعية في االس���تراتيجية 

التركية الجديدة.
وتؤدي المس���اعدات التركية َدْوراً مهّماً في 
دعم العالقات السياسية مع الدول اإلفريقية، وال 
تقتصر تلك المساعدات على الجانب الحكومي 
فحسب؛ فقد ساهمت جهود منظمات المجتمع 
المدن���ي التركية في تنمية أواص���ر التعاون مع 
إفريقيا، وفي هذا الس���ياق؛ فقد ساهمت هيئة 
اإلغاثة اإلنسانية التركية )IHH(، التي تعّد من 
كبريات مؤسس���ات الدعم اإلنساني في البالد، 
في تنفيذ خطة االنفتاح على إفريقيا التي تبّناها 
حزب العدالة والتنمية منذ العام 2002م، وتقوم 
هذه المنظمة بأنش���طة تنموية فيما يقرب من 
ثالث وأربعين دولة إفريقية، كما ساعدت اآلالف 
على استعادة القدرة على اإلبصار في إطار تنفيذ 
برنامج »كتاركت« في المستش���فيات السودانية، 
كما تعمل هذه المؤسس���ة عل���ى تنفيذ عمليات 
حف���ر اآلبار، وتقدي���م الدعم الفن���ي، وتطوير 
التعليم المهني، وبناء المستش���فيات والمدارس 

 Republic of Turkey، Ministry of Foreign   (((
Affairs، official website:  http://www.mfa.gov.

 tr/default.en.mfa#hl9
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والمس���اجد ودور األيتام ومراكز تحفيظ القرآن 
الكريم))).

وقد افتتح���ت الوكال���ة التركية للتنس���يق 
والتع���اون )TIKA( في ع���ام 2011م مكاتب 
جديدة لها ف���ي كلٍّ من الصوم���ال وليبيا، كما 
افتتح���ت مكاتب أخرى في كينيا ومصر وتونس، 
عام 2012م، لتنضّم إلى فروع الوكالة في إثيوبيا، 
والسودان، والسنغال، وتشرف تلك المكاتب على 
مش���روعات الوكالة القائمة ف���ي نحو 37 دولة 
إفريقي���ة، معظمها في مجاالت التعليم والصحة 
والزراع���ة)))، وقد تضاعفت أع���داد المدارس 
التركية ف���ي إفريقيا، وبات له���ا حضوٌر فاعٌل 
على المستوى المجتمعي في بلدان القارة، حيث 
يرى سكان القارة أّن التعليم هو السبيل الوحيد 

لالستقاللية والتنمية. 
�لأب���ع���اد �لق��ت�����ص��ادي��ة ل��ل��ع��الق��ات 

�لتركية �لإفريقية:
تبدو العالقات االقتصادية التركية مع القارة 
اإلفريقية ذات أهميٍة اس���تراتيجيٍة قصوى لدى 
صانع الق���رار التركي، وقد تعّمق���ت المصالح 
االقتصادي���ة التركية في إفريقي���ا منذ وصول 
حزب العدالة والتنمي���ة التركّي إلى الحكم عام 
2002م، وتكّرس���ت عب���ر قمٍم تركي���ٍة إفريقية 
متعددة، ُعقدت بإس���طنبول، وزي���ارات متعّددة 
لمس���ؤولين أت���راك إلى إفريقي���ا، وقد أثمرت 
االستراتيجية االقتصادية التركية المنفتحة على 
إفريقيا إلى زيادة التبادل التجارّي بين الجانَبيْن؛ 
من 3 مليارات دوالر فقط عام 2002م، إلى نحو 

 IHH، Humanitarian Relief Foundation،   (((
 official website: http://www.ihh.org.tr/en

 TIKA، Turkish Cooperation and Coordination  (((
Agency، official website: http://www.tika.gov.

 tr/en

25 مليار دوالر عام 2015م))).
جدول )1( الص���ادرات التركية إلى إفريقيا 

)2003م - 2013م( بالمليار دوالر أمريكي))):
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وخالل عش���ر س���نوات؛ ارتفعت الصادرات 
التركية إلى إفريقي���ا؛ من نحو 1.7 مليار دوالر 
أمريكي في ع���ام 2002م، إلى نحو 14.1 مليار 
دوالر ف���ي ع���ام 2013م، بفضل زي���ادة مطّردة 
تقريباً طوال العقد الماضي، وتؤّش���ر التطورات 
في مع���دالت التجارة الثنائية بين الجانَبيْن على 
وج���ود رغبة تركية لزي���ادة تبادلها التجاري مع 
إفريقيا إلى نحو 5 أضعاف بحلول العام 2023م، 
ليتخّطى حجم التج���ارة بين الجانَبيْن حاجز ال� 

100 مليار دوالر سنوّياً))).

الجزيرة.  واع��دة«،  اقت�صادية  عالقات  واإفريقيا..  »تركيا    (((
نت، ))/)/6)0)م.  

 Source: Abdullah Emre Akel، How has   (((
 «Turkey›s Africa Strategy» been Affecting
 Turkey›s Exports to Africa?، Conference Paper
 Presented at the 17th Annual Conference on
 Global Economic Analysis، Dakar، Senegal،

  .2014، p. 30

 Abdullah Emre Akel، How has «Turkey›s   (5(
 Africa Strategy» been Affecting Turkey›s
 Exports to Africa?، Conference Paper
 Presented at the 17th Annual Conference on
 Global Economic Analysis، Dakar، Senegal،

 .2014، p 11
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ش���كل )1( تطور التبادل التجاري بين تركيا 
وإفريقيا )2002م - 2013م( بالمليار دوالر))):

وخ���الل العق���د المنصرم؛ ارتف���ع نصيب 
إفريقيا من مجموع الص���ادرات التركية، ليأخذ 
اتجاهاً متزايداً في السنوات األخيرة، ففي حين 
مّثلت الصادرات التركية إلفريقيا نحو 4.7% من 
إجمالي واردات الق���ارة في عام 2002م؛ قفزت 
تلك النس���بة إلى الضعف تقريباً لتصل إلى نحو 
9.3% فى عام 2013م، في حين بلغت تلك النسبة 
ذروتها في عام 2009م، حيث وصلت إلى %9.9، 
وعلى العك���س من ذلك؛ فإّن نصيب إفريقيا من 
واردات تركيا اتخذ معدالً ثابتاً تقريباً يدور حول 
2.5% منذ عام 2002م، األمر الذي يؤّش���ر إلى 
أهمية إفريقيا المتزايدة بوصفها س���وقاً واعدة 
للمنتجات التركية، كما يؤّشر إلى أّن طلب تركيا 
على الم���وارد اإلفريقية يكاد يك���ون ثابتاً، بما 
يعّزز من مصداقية خط���اب تركيا المنفتح على 
القارة اإلفريقية بوصفها شريكاً للخير ليست له 

مطامع خاّصة))).

 Source: Abdullah Emre Akel، How has   (((
 «Turkey›s Africa Strategy» been Affecting
 Turkey›s Exports to Africa?، Conference Paper
 Presented at the 17th Annual Conference on
 Global Economic Analysis، Dakar، Senegal،

   .2014، p 11

 .Ibid  (((

ش���كل )2( حصة إفريقيا م���ن الصادرات 
والواردات التركية )2002م - 2013م())):

وتتمح���ور الص���ادرات التركي���ة إلى الدول 
اإلفريقية جنوبَي الصحراء في السلع المصنعة، 
ومنتجات الحديد والصلب، والمنتجات الغذائية 
واالستهالكية، والمنس���وجات، واألسمنت، فيما 
تتمح���ور مجمل الواردات التركي���ة من إفريقيا 
في الم���واد الخ���ام والمنتج���ات األولية، مثل: 
القطن، واألحج���ار الكريمة، والمعادن، والفحم، 
واألخشاب، والجلود، والبذور، والقليل من النفط 

الخام))).
وفي هذا الس���ياق؛ تبدو العالقات التجارية 
التركي���ة م���ع دول إفريقي���ا جن���وب الصحراء 
متواضعة بالمقارنة مع دول شمال إفريقيا، ومن 
ثّم؛ فإّن أنقرة تس���عى لتعظيم التبادل التجارّي 
م���ع دول تلك المنطقة خالل الس���نوات القليلة 

القادمة.

 Source: Abdullah Emre Akel، How has   (((
 «Turkey›s Africa Strategy» been Affecting
 Turkey›s Exports to Africa?، Conference Paper
 Presented at the 17th Annual Conference on
 Global Economic Analysis، Dakar، Senegal،

    .2014، p 11

 David Shinn، Turkey’s Engagement in (((
 Sub-Saharan Africa Shifting Alliances and
 Strategic Diversification، Research Paper،

 .Chatham House، UK، September 2015، p 10
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ج���دول )2( أكبر 5 ش���ركاء تجاريين لتركيا 
في دول إفريقي���ا جنوب الصح���راء )بالمليون 

دوالر())):
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598(79(((9((8(((90(67(

)55)))9)))6)80))8نيجيريا

7)5)0))))5790))غانا

)))7)95)6)))))9اإثيوبيا

)9)))80)5))78))ال�صودان

وصل���ت  االس���تثمارّي؛  الصعي���د  وعل���ى 
االستثمارات التركية المباشرة في إفريقيا، وفقاً 

 Source: International Monetary Fund، (((
.Direction of Trade Statistics Yearbook، 2013

لتقدي���رات العام 2015م، إلى نح���و 6 مليارات 
دوالر، منها: 2.5 مليار في إثيوبيا، و 500 مليون 
دوالر في جنوب إفريقيا، و 160 مليون دوالر في 

السودان، و 60 مليون دوالر في نيجيريا))).
وقد انتهجت الحكومة التركية نظاماً محّفزاً 
لجذب الش���ركات التركية الكبيرة لالس���تثمار، 
وزيادة وجودها المحلّي في إفريقيا، وخصوصاً 
في بع���ض القطاعات االس���تثمارية الرئيس���ة 
المهّم���ة في القارة، مث���ل: التعدين والمصارف 
واالتصاالت، كما تسعى تركيا إلى تعظيم نشاط 
شركاتها العاملة في مجال الطاقة المتنامي في 
دول إفريقيا جنوبَي الصحراء، حيث نجحت أنقرة 
في السنوات األخيرة في إبرام اتفاقيات للتعاون 
في مج���ال الطاقة مع دوٍل مث���ل: )الكاميرون، 

مليارات   6 يبلغ  اإفريقيا  في  التركية  ال�صتثمارات  ))) »حجم 
دوالر«، هيئة االإذاعة والتليفزيون التركية TRT العربية، 5) 

مار�ص 6)0)م. 
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وكينيا، والنيجر، والسودان، وأنجوال(، كما تسعى 
تركيا إل���ى إبرام اتفاقيات مماثل���ة مع كلٍّ من: 
)نيجيريا، وجنوب إفريقيا، وبوتسوانا، والجابون، 
والصوم���ال، وغيني���ا االس���توائية، وأوغن���دا، 
وتنزانيا، وموريتانيا، وغانا، وناميبيا، وموزمبيق، 

وزامبيا())).
�ل���م���ن���اف�������ص���ون و�ل��م�����ص��ت��ه��دف��ون 
�لتركي  �لتوّجه  تحديات  و�لمناوئون: 

نحو �إفريقيا:
الحقيقة التي ال مراء فيها أّن التوّجه التركّي 
نحو إفريقيا ليس مفروش���اً بالورود، لكنه توّجه 

مستبطن بتحديات متعّددة وعراقيل شتى.
وثّمة ثالث فئات رئيس���ة من التحديات، قد 
تلقي بظاللها السلبية على االنفتاح التركي نحو 
القارة الس���مراء، تتلخص ف���ي عناوين: )تحدي 
المنافس���ين، وتح���دي المس���تهدفين، وتحدي 

المناوئين(.
ويقص���د بالطائفة األولى: الق���وى الدولية 
واإلقليمية ذات الحض���ور في القارة اإلفريقية، 
س���واء على الصعيد االقتصادي والسياسي، أو 

على الصعيد العسكري واألمني.
الطائفة الثانية: الدول اإلفريقية نفسها، من 
حيث تعاطيها الراهن والمس���تقبلي مع الشريك 

التركي.
الطائف���ة الثالثة: الجماعات المناوئة للدولة 
التركي���ة، س���واء الداخلية منه���ا؛ وهي جماعة 
فتح الله كول���ن، ذات الحضور المؤثر في القارة 
اإلفريقية، أو الجماعات اإلرهابية التي قد ترى 
في الوج���ود التركي داخل إفريقيا، وال س���يما 
العس���كري منه، مه���ّدداً لمجاله���ا الحيوي في 

القارة. 

 Turkey plans to invest in Africa’s energy»   (((
.industry»، Daily Sabah، 18 August 2014

 1 - على �سعيد تحدي المناف�سين: 
 قد يك���ون التنافس بين القوى الدولية ذات 
المصالح االس���تراتيجية في إفريقيا عائقاً أمام 
التمّدد التركّي بش���ّقيه، الناعم والخش���ن، في 
إفريقي���ا، وإذا كان صانع القرار التركي يرى أنه 
ال ي���زال هناك مكان لتركيا لتحقيق مش���اريعها 
ف���ي إفريقيا، خصوص���اً أّن نموذجها التنموي، 
ومس���توى تطوره���ا الصناعي، مالئٌم بش���كٍل 
كبيٍر للتطور االقتص���ادي للدول اإلفريقية، لكن 
الحضور العسكري األوروبي واآلسيوي وتداخله 
في مناطق الصراع اإلفريقية من ش���أنه تعقيد 
األمور أمام الطموحات التركية بشكٍل كبير، وفي 
هذا الس���ياق؛ قد فّسر بعض المحللين التفجير 
الذي استهدف البعثة التركية في الصومال بأنه: 
رس���الة من أطراف خارجي���ة ال تحّبذ الوجود 

التركي في منطقة القرن اإلفريقي))).

2 - على �سعيد تحدي الم�ستهدفين: 
ثّمة مخاوف مس���تقبلية من عدم اس���تجابة 
التركي  الجانب  الحكومات اإلفريقية لمحاوالت 
بتعظيم حضوره في إفريقيا بالش���كل المرغوب 
تركّياً، س���واء العتبارات تتعلق بضغوط الشركاء 
األوروبيين واآلس���يويين النافذين في القارة، أو 
اإلفريقية  النخب  بتناقض���ات  تتعلق  العتبارات 
الديمقراطية،  غي���ر  الخلفيات  ذات  الحاكم���ة 
خصوصاً ف���ي الب���ؤر الصراعية بالق���ارة، أو 
العتبارات بيروقراطية تتعلق بعدم معرفة رجال 
األعم���ال األفارقة بالس���وق الترك���ي، وضعف 
مشاركة الدول اإلفريقية في المعارض التركية، 
وضعف البنية القانونية الخاّصة باالستثمار في 
إفريقيا، وعدم الجدية لدى بعض المؤسس���ات 

)))  محمود �صمير الرنتي�صي: »الدور التركي في �صرق اإفريقيا: 
مار�ص   (5 للدرا�صات،  الجزيرة  مركز  والمكا�صب«،  الدوافع 
  http://goo.gl/7bGXS4 :5)0)م، متاح على الرابط
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اإلفريقي���ة، وأخيراً ضع���ف إمكانيات المكاتب 
التجاري���ة اإلفريقية في أنقرة؛ مقارنًة بالمكاتب 

التركية العاملة في إفريقيا))).

3 - على �سعيد تحدي المناوئين: 
إّن وج���ود نفوٍذ رس���ميٍّ ومجتمعيٍّ لجماعة 
فتح الله كولن، المعارضة للرئيس التركي رجب 
طيب أردوغان في بعض الدول اإلفريقية، يمكن 
أن يلقي بظالٍل س���لبيٍة على العالقات بين أنقرة 
وتلك الدول اإلفريقية التي تنشط فيها مؤسسات 

هذه الجماعة))).
وعلى صعيٍد آخر؛ فإّن ثمة تهديدات متنامية 
من ِقبل التنظيمات اإلرهابية التي تتبع القاعدة 
وتنظيم الدولة اإلس���المية ف���ي إفريقيا، فكرّياً 
أو تنظيمّي���اً، والتي ترف���ض الوجود التركي في 
الق���ارة اإلفريقية، حيث تبقى ه���ذه التهديدات 
مرّش���حة لمزيٍد من التصاع���د، خصوصاً في 
ظّل العداء الس���افر الراهن بي���ن تركيا وتنظيم 
الدولة اإلسالمية على الساحة الشرق أوسطية، 

وخصوصاً في كلٍّ من سوريا والعراق.
�لخاتمة:

كّل ه���ذه التحدي���ات ربما لن تق���ف عائقاً 
أمام الطم���وح الترك���ي نحو اس���تعادة أمجاد 
اإلمبراطورية العثماني���ة، ذات البعد الحضاري 
الرس���الي، خصوص���اً أّن النخب���ة الحاكمة في 
أنقرة، مم���ن يوصفون في الدوائ���ر الغربية ب� 
»العثمانيي���ن الج���دد« Neo-Ottoman، قد 
حّققوا نجاحات كبيرة على الصعيد الداخلّي في 

تجاه  التركية  الخارجية  »ال�صيا�صة  خولي:  في�صل  معمر    (((
اإفريقيا«، مركز الروابط للبحوث والدرا�صات ال�صتراتيجية، 
http://goo.gl/ ال��راب��ط:  على  متاح  5)0)م،  فبراير   ((

 chnZrZ

)))  محمود �صمير الرنتي�صي: »الدور التركي ب�صرق اإفريقيا في 
5)0)م،  يناير   (7 نت،  الجزيرة.  الإقليمي«،  التناف�ص  ظل 

 http://goo.gl/sHltQF :متاح على الرابط

تركيا، ويتحركون خارجّي���اً بكفاءة وفاعلية نحو 
بناء تركيا الدولة المركزية الجديدة.

ومن ثّم؛ فإّن تلك التحديات ربما س���تحّفز 
صانع الق���رار التركي التخاذ اس���تراتيجيات، 
دفاعي���ة وهجومي���ة مبتك���رة، للحف���اظ على 
العقَديْن  الت���ي تحّقق���ت خ���الل  المكاس���ب 
الماضيين ف���ي العالقات التركي���ة اإلفريقية، 
والبن���اء على تلك المكاس���ب لتحقي���ق وإنجاز 
المزيد من تلك النجاحات التي تؤّس���س لتركيا 
ال���َدْور والمكانة والنفوذ ف���ي نظاٍم عالميٍّ بات 
مفتوحاً عل���ى كّل االحتماالت، في ظّل مناٍخ من 
الصراع التنافسّي المحموم بين وحداته الدولية 

الكبرى والمتوسطة، بل الصغرى كذلك �

االنخراط التركي المتزايد في 
القارة اإلفريقية جزء من رؤية 
أنقرة الجديدة لنفسها بأنها 
 دوليٌّ 

ٌ
 وفاعل

ٌ
 مركزية

ٌ
دولة

ذو سياسة خارجية متشابكة 
األبعاد 
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عليم العربيِّ في  البدائل المقترحة لتمويل التَّ
ة غة الفرنسيَّ

ّ
دول غرب إفريقيا الّناطقة بالل

�أ. �سي�سي �أحاندو
كاتـب من كـوت دي فـو�ر - باحـث دكتـور�ه �لفل�سـفة في �أ�سـول 

�لّتربية - بجامعة �ل�ّسلطان زين �لعابدين - بماليزيا

ة يعّد  تمويـل �لّتعليـم �لعربي فـي دول غرب �إفريقيـا �لّناطقة بالّلغة �لفرن�سـيَّ

من �أهّم م�سـكالته �لمعا�سـرة، حيث ي�سـطدم �لّطموح فـي تحقيق �الآمال 

ـة �لمرجـّوة، بمـا هو �سـبه معـدوم، �أو متـاٌح ومحدود، مـن ميز�نيـة �لّدولة  �لتعليميَّ

ة. ة، و�لّتعليم �لعربيِّ خا�سَّ للّتعليم عامَّ
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باللّغة الفرنسيَّة.

ويهدف البحث اإلى: 
تقّصي العوامل المؤّثرة ف���ي تمويل الّتعليم 
في دول غرب إفريقيا الّناطقة باللّغة الفرنسيَّة، 
وكذل���ك البحث ع���ن البدائل الممكن���ة لتمويل 

الّتعليم العربيِّ فيها.
في  رة  �لموؤثِّ �لعو�مل  �لأول:  �لمحور 

تمويل �لّتعليم:
يمكن تقسيم هذه العوامل إلى:

1 - عوامل مرتبطة بالمؤسسات الّتعليميَّة:
ترتبط هذه العوامل بالمؤسس���ات الّتعليميَّة 
واالس���تراتيجيات  فيها،  المتَّبعة  والّسياس���ات 
واألساليب المس���تخدمة، وطرق تفاعل الكفاءة 

الّداخليَّة والخارجيَّة بعضها مع بعض، ومنها:
م  - االهتمام بضمان ج���ودة الّتعليم، والّتحكُّ
ف���ي كفايت���ه الّداخليَّة من خ���الل الّتركيز على 
لبة  اقتصاديَّ���ات الحج���م، وضبط أع���داد الطَّ

التجّمع  ال���ّدول:  ه��ذه  وت��ك��ّون  موريتانيا)،  م��ال��ي،  ليبيريا، 
.(CEDEAO( القت�صادي لغرب اإفريقيا

)بنين،  هي:  المنطقة،  هذه  في  الفرن�صيَّة  بالّلغة  الّناطقة  والّدول 
ديفوار  كوت  كوناكري،  غينيا  ال�ّصنغال،  توغو،  بوركينافا�صو، 
)�صاحل العاج)، الّنيجر، مالي، موريتانيا)، وهي الّدول التي 
يق�صدها الباحث في هذا البحث؛ ما عدا موريتانيا التي تعّد 

دولًة عربيَّة.

م�سكلة البحث:
تشير دراسة كلٍّ من بامبا )2002(، والّدويش 
)2015(، ويعق���وب )2015())) إل���ى: أّن الّتعليم 
العربيَّ في دول غرب إفريقيا، بما فيها الّناطقة 
باللّغة الفرنس���يَّة، يعاني م���ن قصوٍر واضٍح في 
ة العجز المّطرد الحاصل  بعض جوانبه، وبخاصَّ
في ميزانياته، والّناجم عن أسباب عديدة؛ منها: 
اإلقبال الّش���ديد المتزايد من أبناء المس���لمين 
عل���ى االلتحاق بذلك الّتعلي���م، وظهور الّتقنيَّات 
الحديثة الالزم توفّرها في القاعات الّدراس���يَّة، 

وتزايد أعداد المعلّمين، وارتفاع رواتبهم.
ونتج عن كّل ذلك: ضعف قدرة التعليم العربي 
في هذه الدول عل���ى توظيف العناصر المتميِّزة 
والفاعلة، وعدم قدرته على توفير المس���تلزمات 
الّدراس���يَّة للمعلِّمين والمتعلِّمين، ومن ثّم ضعف 

نوعيَّة مخرجاته ونتائجه.
وجديٌر بالّذكر: أّن الّتعليم العربيَّ يحتاج إلى 
تمويٍل جّيد من أجل تحقي���ق جودته، وبالّتأكيد 
يصعب تحقيق الج���ودة ما دامت فرص الّتمويل 
مة من  قاصرة على الّرس���وم الّدراس���يَّة المقدَّ
د مشكلة البحث  أولياء أمور الّطلبة، وبذلك تتحدَّ
في التَّعرُّف عل���ى: البدائ���ل المقترحة لتمويل 
الّتعليم العربيِّ في دول غرب إفريقيا))) الّناطقة 

)))  بامبا، يو�صف - ))00)): »م�صكالت الّتعليم الإ�صالمّي في 
ر�صالة ماج�صتير غير  تقويمّية«،  تحليلّية  درا�صة  ديفوار  كوت 

من�صورة، جامعة اإفريقيا العالميَّة / الخرطوم.
الّتعليم الإ�صالمّي والعربّي  الّدوي�ص، محمد عبد اهلل - )5)0)): 
في اإفريقيا.. م�صكالته واآفاقه، مجلة قراءات اإفريقية )))، 

العدد ))))، �ص ))7 – )0)).
في  الإ�صالمّي  العربّي  الّتعليم  معوقات   :((0(5(  - علي  يعقوب، 
غرب اإفريقيا: الأ�صباب و�صبل العالج، مجلة قراءات اإفريقية 

)))، العدد ))))، �ص )))) - )))).

ت�صّم 6)  التي  الإفريقية  المنطقة  اإفريقيا: هي  )))  دول غرب 
الأخ�صر،  الّراأ�ص  بوركينافا�صو،  )بنين،  وهي:  م�صتقلة،  دولة 
توغو، ال�ّصنغال، �صيراليون، غامبيا، غانا، غينيا بي�صاو، غينيا 
نيجيريا،  الّنيجر،  العاج)،  )�صاحل  ديفوار  كوت  كوناكري، 

م 
ُ
ظ إّن جودة تصميم النُّ

ة، وما ينبغي أن  الّتعليميَّ
ة عالية،  تكون عليه من كفاء
يصعب تحقيقها ما دامت 
فرص الّتمويل قاصرة أو 

قليلة
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ى بالحاجة إلى زيادة أعداد  في الفصل؛ م���ا أدَّ
المعلّمين لمواجهة زي���ادة الفصول الّناتجة عن 
هذه الّسياس���ات، األمر الذي يس���تدعي زيادة 
الّنفقات الّتعليميَّة، س���واء في رواتب المعلّمين 
الّشهريَّة، أو البرامج الّتدريبيَّة الالزمة لتأهيلهم 

قبل الخدمة وفي أثنائها. 
الحديثة، واألس���اليب  الّتقنيَّات  إدخ���ال   -
الّتكنولوجي���ة في الّتعليم، من وس���ائل تعليميَّة، 
ات حديثة، من أجل  ومختب���رات وأجهزة وُمع���دَّ
زيادة تفاعل الّطلب���ة، وتطوير مهاراتهم العلميَّة 
ع الحالي في إدخال  والعمليَّة، إضافة إلى التَّوسُّ
الحاسب اآللي، وخدمات اإلنترنت، وما يصاحب 

ذلك من الّتطوير والّتحديث المستمّر.
- الّنمّو المهنّي المس���تدام للمعلّمين؛ الذي 
ينعك���س عل���ى أجورهم ومرتباته���م، خصوصاً 
���الت التي يحملها  إذا ارتبط���ت األجور بالمؤهَّ

المعلّمون.
- مس���توى اله���در الّتعليم���يِّ المتمثِّل في: 
رسوب الّطالب، وإعادة الصفوف، والتسّرب من 
المدرسة، والذي يُشّكل هدراً اقتصادّياً واضحاً 
م���ن حيث بقاء الّطالب في المرحلة الّدراس���يَّة 
أكثر من المقّرر له، وعدم إتاحة الفرصة للّطالب 
الجدد؛ ما يؤّدي إلى زيادة أعدادهم، ويؤّثر تبعاً 

لذلك على كلفة الوحدة الّتعليميَّة.
- االهتم���ام بتطوي���ر البيئ���ة الّتعليميَّ���ة، 
وخصوص���اً األبنية المدرس���يَّة، وتطوير نماذج 
حديثة، تش���تمل على خدمات تعليميَّة مساندة، 
من مالع���ب وقاعات محاض���رات ومختبرات 
ومرافق صحيَّة؛ األم���ر الذي ينعكس على كلفة 

هذه األبنية وزيادة اإلنفاق عليها.
- ضعف اإلدارة الّتعليميَّة، وعدم االستخدام 
األمثل للموارد المتاحة، وضعف جودة توزيع هذه 
الموارد على عناصر العمليَّة الّتعليميَّة، وبش���كٍل 

يحّقق األهداف الّتعليميَّة.

���ع الكمّي لمواجهة  - إلزاميَّة الّتعليم والّتوسُّ
الّطلب االجتماعّي على الّتعليم.

- االهتمام بتطوير الكفاءات اإلداريَّة.
- ضع���ف الّتنس���يق بي���ن قط���اع الّتعليم 

والقطاعات األخرى))).
2 - عوام���ل مرتبط���ة بالبيئ���ة الخارجيَّة 

المحيطة بالمؤسسات الّتعليميَّة:
ترتبط ه���ذه العوام���ل بالبيئ���ة الخارجيَّة 
المحيطة بالمنظومة الّتعليميَّة بالمؤسس���ة، من 
حيث بنيتها، ومراحلها، وسياساتها، ومن أهّمها 

ما يأتي:
- زيادة اهتمام المجتمعات بالّتعليم واإلنفاق 
عليه؛ باعتبار أّن اإلنفاق على الّتعليم اس���تثماٌر 
في الموارد البشريَّة، يؤّدي إلى تطوير المجتمع، 
وتنميته تنميًة حقيقيًَّة شاملًة في جميع الجوانب.

- َوْعي األسر واألفراد بأهّميَّة الّتعليم، وَدْوره 
في تنمية الق���درات والمه���ارات، وفي تحديد 
ْور االجتماعّي  المهن المستقبليَّة، إضافًة إلى الدَّ

قه الّتعليم لألفراد. الذي يحقِّ
- الّتغيُّ���رات االقتصاديَّ���ة التي تش���هدها 
الّنفط  أس���عار  ارتف���اع  مث���ل:  المجتمع���ات، 
وانخفاضه، ومس���توى الّناتج القوم���ّي للّدولة، 
وما يصاحبه م���ن تقلُّبات في العمل���ة الوطنيَّة 
واألسعار، والتي قد تؤّدي إلى الّتأثير في مستوى 
ة،  اإلنفاق الحكومّي الع���اّم على الخدمات العامَّ

ومنها الّتعليم.
- يعّد الّنموُّ الّطبيعيُّ للّس���كان في مختلف 
أنحاء العالم، وخصوصاً في الّدول الّنامية- بما 

تحديد  ��ة  »خ��طَّ  :((995(  - ع��ب��داهلل  م��ح��م��د  ))) ال��م��ن��ي��ع، 
المتاحة  المالية  الموارد  من  ال�صتفادة  تنمية  ا�صتراتيجيَّات 
لقاء  ف��ي  م��ق��دم��ة  ورق���ة  ال��خ��ل��ي��ج��ي��ة«،  ال�����ّدول  ف��ي  للّتعليم 
المتاحة  المالية  الموارد  من  ال�صتفادة  لتنمية  المخت�صين 
الخليج؛  ل��دول  العربي  الّتربية  مكتب  ال��ّري��ا���ص:  للّتعليم، 
اقت�صاديَّات  علم   :((000(  - عبا�ص  محمود  وع��اب��دي��ن، 

الّتعليم الحديث، القاهرة: الّدار الم�صرية اللبنانية.
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فيها غرب إفريقي���ا-، الّناتج عن زيادة المواليد 
وارتفاع المس���توى الّصح���ّي للمجتمع، من أهّم 
العوامل المؤثِّرة في تزاي���د الّنفقات الّتعليميَّة، 
حيث أّدى هذا الّنمّو إلى زيادة أعداد َمن ُهم في 

سّن الّتعليم))).
�لّتعليم  تمويل  و�قع  �لّثاني:  �لمحور 
�لّناطقة  �إفريقيا  غرب  دول  في  �لعربيِّ 

بالّلغة �لفرن�صيَّة:
يعّد الّتعلي���م العربيُّ الّنظام���يُّ األهليُّ من 
أهّم أعمدة بناء المواطن الّصالح في دول غرب 
إفريقيا عاّمة، والّدول الّناطقة باللّغة الفرنس���يَّة 
خاّصة، فعليه يعتمد المجتمع المس���لم في بناء 
قواعده األساسيَّة، وبس���واعد راضية، تحركها 
روح االنتم���اء للهوي���ة اإلس���الميَّة- من جهة-، 

والّدولة- من جهٍة أخرى-.
وتشير الّدراس���ات والبحوث إلى أّن الّتعليم 
العرب���يَّ في دول غرب إفريقي���ا الّناطقة باللّغة 
الفرنس���يَّة؛ يعتم���د في تمويله عل���ى مصدَريْن 

رئيَسيْن، وهما: 

الّداخل���ّي  الّرئي����س  الم�س���در  ًل:  اأوَّ
)الإيرادات المدر�سيَّة(:

اإليرادات المدرس���يَّة هي أح���د المصادر 
الداخلية، تحصل المؤسس���ات الّتعليميَّة عليها 
من الرس���وم الدراس���يَّة التي يدفعها الّطلبة أو 
أولياؤهم مقاب���ل الخدمات الّتعليميَّ���ة، وغالباً 
ما تكون هذه الّرس���وم قليلًة رمزيَّ���ة، وال تمثِّل 
نسبًة كبيرًة من نس���بة اإلنفاق المطلوب، حيث 
ال تسّد إالَّ اليسير من برامج المدارس العربيَّة، 

ومشروعاتها، وطموحاتها الّتربويَّة والّتعليميَّة.
يذكر بامب���ا )2002(: أّن المدارس العربيَّة 

الخا�ّص  القطاع  »اإ�صهام  العتيبي، فهد عبا�ص - ))00)):    (((
ر�صالة  ال�ّصعودية«،  ة  العربيَّ بالمملكة  العاّم  الّتعليم  تمويل  في 

دكتوراه غير من�صورة، كلية الّتربية / جامعة الملك �صعود.

ف���ي معظ���م دول غ���رب إفريقي���ا تعتمد على 
الّرس���وم الّدراس���يَّة التي يدفعها أولياء الّطلبة 
بوصفها مصدراً وحيداً للّدخل، وليس عندها أّي 
مش���روعات استثماريَّة لتطوير بنيتها األساسيَّة، 
وتحسين دخل األس���اتذة العاملين فيها، ويؤّكد 
الّدوي���ش )2015( ذلك ب���أّن الّتعلي���م العربيَّ 
اإلفريقي، بما فيه الّتعليم العربّي في دول غرب 
إفريقيا الّناطقة باللّغة الفرنس���يَّة، يعاني ضعفاً 
في مص���ادر الّتمويل، حي���ث يتمثَّل فيما يدفعه 
الّطلبة وأولياء أمورهم من رس���وم، وهي ضئيلة، 
ونس���بٌة كبيرةٌ منهم ال تلتزم بدفعها على الوجه 

المطلوب.
وعلى الّرغم من قلَّة هذه الّرس���وم وضعف 
تحصيله���ا؛ فهي تمّثل نس���بًة كبيرًة من مصادر 
تموي���ل الّتعليم العرب���ّي في ال���ّدول المذكورة، 
وأثبتت ذلك دراس���ة بامب���ا )2002(: أّن )%73( 
من الم���دارس العربيَّة في ك���وت ديفوار تعتمد 
على الّرسوم الّدراس���يَّة بوصفها مصدراً رئيساً 

لدخلها.
وأّدى اعتم���اد الّتعليم العربيِّ على الّرس���وم 
الّدراس���يَّة، بوصفه مصدراً رئيس���اً في بلدان 
غرب إفريقيا الّناطقة بالفرنس���يَّة، إلى ضعف 
بنية التعليم الّتحتيَّة، وصعوبة تجويد مخرجاته، 

وتحقيق أهدافه.
ثاني���اً: الم�س���در الّرم���زّي الخارج���ّي 

)الإيرادات غير المدر�سيَّة(:
تش���مل اإليرادات غير المدرس���يَّة: الّدخل 
الذي تتحصل عليه المدرس���ة العربيَّة من خارج 

نطاقها، ومنه:
1 - المصدر الحكوم���ّي: وهو حّصٌة رمزيَّة 
؛  تخّصصها الّدول في ميزانياتها للّتعليم العربيِّ
حيث تقوم الحكومات في أغلب الّدول بتخصيص 
مبالغ معيَّنة من الميزانية العاّمة للّدولة لإلنفاق 
عل���ى الّتعليم بجميع فروعه ومس���توياته، والتي 
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يمكن االس���تدالل عليها من بعض المؤّش���رات 
األساسيَّة))).

الّتعليم  عل���ى  الحكوميُّ  اإلنف���اق  ويتفاوت 
العرب���يِّ في دول غرب إفريقي���ا الّناطقة باللّغة 
الفرنس���يَّة تبعاً للّسياسات الّتمويليَّة التي تتبعها 
للّظروف االقتصاديَّة واالجتماعيَّة  وتبعاً  الّدول، 
والّسياس���يَّة، والّنمط اإلدارّي المّتَبع في اإلدارة 

الحكوميَّة. 
ولك���ون الّتعليم العربيَّ تعليماً غير رس���مي؛ 
فه���و ال يحظى من اإلنفاق العاّم إال بّدعٍم رمزيٍّ 
محدود،  يتفاوت من مؤّسسٍة ألخرى، من حيث 
االعتراف الكامل بها رسمّياً في الّدولة، فبعضها 
معترٌف بجميع مراحله���ا الّتعليميَّة في الّدولة، 
مثل: المدارس العربيَّة في الّنيجير والّس���نغال 
ومالي، كم���ا أّن البعض اآلخر بدأ إدماج تعليمه 
العربّي في الّتعليم الّرسمّي، مثل: بوركينافاسو، 

وتوغو، وكوت ديفوار، وغيرها.
وجدي���ٌر باإلش���ارة: أّن الّدع���م المقّدم من 
حكوم���ات دول غرب إفريقي���ا- الّناطقة باللّغة 
الفرنس���يَّة- للمدارس العربيَّة ليس الهدف منه 
دعم العقيدة اإلس���المّية واللّغ���ة العربيَّة؛ وإّنما 
هدفه أغراض وطنيَّ���ة وتنمويَّة، وحيث إّن أبناء 
المس���لمين جزءٌ من أفراد المجتمع؛ فيجب أن 
تتمتَّع هذه المدارس ببعض الحقوق من اإلنفاق 

العاّم للّدولة.
2 - مصدر االلتزام المجتمعّي: هو ما يقّدم 
من بعض أفراد المجتمع، كرجال األعمال، وبعض 
المحس���نين المسلمين، إلى مؤسس���ات الّتعليم 
، من تبرع���ات نقديَّة، أو عينيَّة، وهبات،  العربيِّ
وزك���وات، وإعانات؛ لتس���اعدها عل���ى تحقيق 
أهدافها، وتخفيف العبء عن كاهلها؛ من ناحية 
رواتب المعلّمين الّشهريَّة، وغالباً ما يتّم ذلك عن 

)))  العتيبي، مرجع �صابق.

طريق: اإلس���هامات الّنقديَّة المباشرة للمدارس 
من خالل طلبات معيَّن���ة تقّدمها المدارس إلى 
أفراد محس���نين معيَِّنين، يحّدد فيها أنشطتها، 
وما يتطلَّب ذلك من نفقات نقديَّة، وكذلك الّتبرع 
ات الالزمة للعمليَّة الّتعليميَّة،  باألجه���زة، والمعدَّ

وإدارات المدارس.
3 - مص���در المؤسس���ات الخيريَّ���ة: هو 
المس���اعدات الماليَّة الواردة من المؤسس���ات 
الخيريَّ���ة في ال���ّدول العربيَّ���ة وغيرها لتمويل 
الّتعلي���م العربيِّ في معظ���م دول غرب إفريقيا، 
وكذل���ك المس���اعدات العينيَّ���ة، مث���ل: الكتب 
الّتعليميَّة من أجهزة  والمس���تلزمات  الّدراسيَّة، 

حاسوبية، وغيرها.
وم���ن المهّم اإلش���ارة إلى جه���ود المنتدى 
اإلس���المّي في تطوير مناهج العلوم الّش���رعيَّة 
في إفريقيا عن طريق تأليف الكتب الّدراس���يَّة 
وتوزيعها، والتي يتّم إعدادها على أيدي الخبراء 
الملّمين بواقع المجتمعات اإلفريقية،  التربويين 
وتهدف محتويات هذه الكتب إلى بناء الّشخصّية 
اإلس���الميَّة المتوازنة والمّتس���مة بالوس���طية، 
والمهتّم���ة بواقعها، إلى جان���ب مراعاة البيئات 
ع هذه المساعدات  اإلفريقية وثقافاتها، كما تتنوَّ
المقّدمة م���ن المؤسس���ات الخيريَّة في معظم 
ال���ّدول العربيَّة؛ لدعم الّتعلي���م العربيِّ في بناء 

المدارس العربيَّة اإلسالميَّة.
مات الّدوليَّة: وهو المعونات  4 - مصدر المنظَّ
مات خارجيَّة، كاليونس���كو  م���ة م���ن منظَّ المقدَّ
 ،)UNICEF( واليونس���يف   ،)UNESCO(
 International( والمؤسس���ة الّدوليَّة للّتنمية
وبرنام���ج   ،)Desalination Association
 United Nations( اإلنمائية  المتحدة  األمم 
Development Programme(، وغيره���ا، 
من أجل مس���اعدة الّدول المحتاجة على تحقيق 
أهدافه���ا الّتربويَّة، وتنفيذ اإلصالحات الّتربويَّة 
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المطلوب���ة، أو من أج���ل تنفيذ برام���ج تربويَّة 
دة، وقد تكون هذه المعونات على ش���كل  مح���دَّ

هبات ماليَّة، أو عينيَّة.
وجديٌر بالّذكر: أّن هذه المس���اعدة تحصل 
عليه���ا المدارس العربيَّة بواس���طة الحكومات، 
لذا تكون م���ن نصيب المدارس التي تعترف بها 

الّدولة رسمّياً.
من خالل ما سبق ذكره؛ يّتضح أّن مؤسسات 
الّتعليم العربيِّ في دول غ���رب إفريقيا الّناطقة 
باللّغ���ة الفرنس���يَّة تعتمد إلى ح���دٍّ كبيٍر على 
الّرسوم الّدراسيَّة مصدراً رئيساً لتمويل العمليَّة 
الّتعليميَّ���ة، والمصادر األخرى تع���ّد من الّدعم 
الّرمزّي المقّدم غي���ر الثابت؛ وهذا يؤكد القول 
ب���أّن: الّتعلي���م العربيَّ في دول غ���رب إفريقيا 
الّناطقة باللّغة الفرنس���يَّة تواجهه مش���كلة قلَّة 
مصادر الّتمويل؛ ما يس���تلزم ضرورة البحث عن 
البدائل األخرى لتمويل العمليَّة الّتعليميَّة، وتنويع 
المصادر، لتحقيق أهداف هذا الّنوع من الّتعليم، 

وتحسين مخرجاته.  
�لمقترحة  �لبد�ئل  �لّثالث:  �لمحور 
غرب  دول  في  �لعربّي  �لّتعليم  لتمويل 

�إفريقيا �لّناطقة بالّلغة �لفرن�صيَّة:
إّن ج���ودة تصمي���م النُُّظ���م الّتعليميَّة، وما 
ينبغي أن تكون عليه من كفاءة عالية في اإلدارة، 
والمنه���ج، والمعلّمين، والمبان���ي، والّتجهيزات 
التعليميَّة المختلف���ة، يصعب تحقيقها ما دامت 
فرص الّتمويل قاص���رة أو قليلة، ولذلك ارتبط 
ة بقدرته  الّتعليم الجّيد في مجتمعات العالم كافَّ
عل���ى تنويع الّتموي���ل الجّيد، وتوفي���ر األموال 
الالزمة للوف���اء بالتزامات العمليَّ���ة التَّعليميَّة؛ 
باعتبار أّن الّتعليم مسؤوليٌَّة مشتركٌة بين الّدولة 
والمجتمع؛ حيث يتّم تمويل الّتعليم بالّتعاون بين 

الّدولة والقطاعات األهلّية))). 
وفيما يأت���ي عرٌض لبدائل تموي���ل الّتعليم 
المقترحة، تّم اختيارها من األدبيات المعاصرة 
ف���ي اقتصاديَّات الّتعليم، والّدراس���ات العلميَّة، 
وبن���اًء على تجارب بع���ض دول العالم الّناجحة 
في تعّدد مصادر الّتمويل، عس���ى أن تجد فيها 
مؤسسات الّتعليم العربيِّ في دول غرب إفريقيا 
الّناطقة باللّغة الفرنس���يَّة ضالتها لتحقيق جودة 
مخرجاتها الّتعليمّية، وكما يقال: »الحكمة ضالة 

المؤمن؛ أنى وجدها فهو أحّق بها«.
1 - الّتمويل من اإلنفاق العاّم للّدولة:

يعّد الّتمويل الحكومّي هو المصدر الّرئيس 
لتموي���ل الّتعليم ف���ي معظم ال���ّدول المتقدمة 
والّنامية، حي���ث تقوم الحكومات في معظم دول 
العالم بتخصي���ص مبالغ معيَّنة م���ن الميزانية 
العاّمة للّدولة لإلنفاق على الّتعليم بجميع فروعه 
ومس���توياته، والتي يمكن االس���تدالل عليها من 
���رات األساس���يَّة، ويتفاوت  خالل بعض المؤشِّ
اإلنفاق الحكومّي على الّتعليم تبعاً للّسياس���ات 
الّتمويليَّة الت���ي تتبعها ال���ّدول، وتبعاً لألحوال 

وتمويله  الّتعليم  اقت�صاديَّات   :((00((  - فتوح  المجادي،    (((
البحوث  اإدارة  الكويت:  العربّي،  الخليج  ودول  الكويت  في 

ة.   الّتربويَّ

على مؤسسات الّتعليم العربّي 
في دول غرب إفريقيا أن 
تسعى نحو إيجاد األوقاف 
ة  ل به العمليَّ لها؛ مّما تموَّ

ة الّتعليميَّ
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االقتصاديَّة واالجتماعيَّة والّسياسيَّة المتََّبعة في 
اإلدارة الحكوميَّة، وبجان���ب ذلك يختلف حجم 
إنفاق الحكوم���ة على الّتعليم بس���بب اختالف 
دخلها القومّي، وبحسب نوعيَّة الّتعليم الحكوميِّ 

أو األهلّي))).
وألّن الّتمويل الحكوميَّ يعّد من أهّم مصادر 
تمويل الّتعليم؛ فإّن مؤتم���ر داكار- عام 2000م 
دع���ا إلى زيادة الحص���ص المخّصصة للّتعليم، 
وباألخّص الّتعليم األساسّي، من الّدخل الوطنّي، 
وم���ن إجمالي اإلنفاق الحكوم���ّي، كما أّن زيادة 
هذه الحصص هي دليل على اإلدارة الّسياس���يَّة 
الواجب توافرها من أجل اجتذاب مس���اعدات 

خارجيَّة إضافيَّة للّتعليم))).
وعلى الّرغم من الّتباي���ن فيما تنفقه الّدول 
رات تفيد  على الّتعليم من بلٍد آلخر؛ إاّل أّن المؤشِّ
بأّن الّدول المتخلف���ة تعليمّياً تنفق على الّتعليم 
أكثر م���ن غيرها)))، وتعكس الميزانية الحكوميَّة 
مقدار االستثمار وحجمه في الّتعليم، وإن كانت 
ال تعكس حجم اإلنف���اق الحقيقّي الذي تتحمله 
المجتمعات  مث���ل:  األخرى،  المجتمع  قطاعات 
المحليَّة، والمؤسسات الخيريَّة، ورجال األعمال 

المحسنين))). 
وتتك���ّون ميزاني���ة الّتعليم ف���ي دول غرب 
إفريقي���ا الّناطق���ة باللّغة الفرنس���ّية عادة من 
الّتحتيَّة،  البني���ة  كتكالي���ف  الّثابتة،  الّنفق���ات 

ة،  )))  ال�ّصراح، يعقوب - ))00)): الّتربية واأزمة التنمية الب�صريَّ
مكتب الّتربية العربية لدول الخليج.

)))  الّتقرير العالمّي لر�صد الّتعليم للجميع - )008)): الّتعليم 
ال��ه��دف؟،  ه��ذا  �صنحّقق  ه��ل  5)0)م،  ع��ام  بحلول  للجميع 

باري�ص: اليون�صكو.

)))  وندهام، دغال�ص - ))99)): الّتربية للجميع: المتطلبات، 
للموؤتمر  الم�صتديرة  المائدة  لجتماعات  الّثالثة  الّدرا�صة 

العالمّي حول الّتعليم للجميع، اليون�صكو.

)))  العتيبي، مرجع �صابق.

م���ن األراضي واألبني���ة المدرس���يَّة، واألدوات 
والّتجهي���زات الالزمة له���ا، والّنفقات الجارية، 
يَّة  وتش���مل مَرتَّبات المعلّمين، والّتحفيزات المادِّ

مة للعاملين، والمعلّمين، والّطلبة. المقدَّ
وتُش���ّكل األموال الّناجمة عن الّضرائب في 
أغلب الّدول المصدر األساس���ّي لتمويل الّتعليم، 

حيث يتّم الّصرف منها على البرامج الّتعليميَّة.
والخريط���ة الّتالية توّضح اإلنفاق العاّم على 
الّتعليم في إفريقيا )% م���ن اإلنفاق الحكومّي(، 
كما أّن الجدول الذي يليه���ا يبّين اإلنفاق العاّم 
على الّتعليم في دول غرب إفريقيا؛ ما عدا دولة 

نيجيريا))). 

غرب إفريقيا: ج���دول بيانات اإلنفاق العاّم 
على الّتعليم )% من اإلنفاق الحكومّي(

�لّت�صنيف
تاريخ 

�لمعلومة
�لبيانات �لّدولة

( (0(( (0.77 غانا 

( (0(( ((.(0 مالي 

( (0(( ((.(( بنين 

http://ar.actualitix.com/ ال���ّراب���ط:  م��ن  ن��ق��اًل    (5(
country/afri/ar-africa-public-spending-on-

 .education-government.php
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( (008 ((.9( �صاحل العاج 

5 (0(0 (0.7( ال�صنغال 

6 (0(( (9.(9 النيجر 

7 (0(( (7.(0 توجو 

8 (0(( (6.(7 بوركينافا�صو 

9 (0(( (5.(0 �صيراليون 

(0 (0(( ((.98 الراأ�ص 
الأخ�صر 

(( (0(( ((.(( غينيا 

(( (0(( ((.80  غامبيا

(( (0(( ((.(( موريتانيا   

(( (0(( 8.(( ليبيريا  

(5 (00( 5.58 غينيا 
ال�صتوائية 

1 - الّتموي���ل عن طريق القط���اع الّتكافلّي 
والّزكوّي:

لق���د أصبح القطاع الّتكافل���ّي والّزكوّي في 
معظم دول العال���م أحد المص���ادر أو البدائل 
لتموي���ل الّتعلي���م، وأكثرها تأثي���راً في الحركة 
االقتصاديَّ���ة، من خالل توفي���ر الّتمويل الكافي 
انيِّ لمجموعة كبيرة من المدارس، إضافة  المجَّ
إل���ى تقدي���م الّدعم الفن���ّي للمورد البش���رّي؛ 
من خ���الل تأهيل مس���ؤولي ه���ذه المدارس، 
أو المس���اهمة في تحس���ين الكفاءات القادرة 
وتكوينها؛ لضمان التس���يير الكفء للمؤسسات 

والمراكز الّتعليميَّة))). 
2 - الّتمويل عن طريق المجتمعات المحليَّة:
يقص���د الباح���ث به���ذه البديل���ة: جميع 

ة البنوك في  )))  عبد الحكيم، عمران - )007)): »ا�صتراتيجيَّ
ماج�صتير  ر�صالة  المتو�صطة«،  غيرة  ال�صّ الموؤ�ص�صات  تمويل 
محمد  جامعة   / القت�صادية  العلوم  كلية  من�صورة،  غير 

بو�صياف - بالم�صيلة.

الّتطوعيَّة  والجه���ود  والمبادرات،  اإلس���هامات 
غير الملزمة، س���واء كانت عينيَّة أو ماليَّة، التي 
ة ومؤسساته،  يقدمها أفراد المجتمع، بفئاته كافَّ
للمس���اهمة في دعم الّتعليم العرب���ّي وتمويله، 
وقد تتّم بناًء على الّطلب المقّدم من مس���ؤولي 

المدارس العربيَّة إلى المساهمين والمتبرعين.
ق هذه اإلسهامات من خالل ما يأتي:  وتتحقَّ
- التّبرع���ات المقّدمة م���ن األفراد، ورجال 
المدنيَّة،  والمؤسس���ات  المحس���نين،  األعمال 
الّتجاريَّة،  والمهنيَّة، والغرف  العماليَّة  كالّنقابات 
األهليَّة  والجمعي���ات  الّسياس���يَّة،  واألح���زاب 
للمدارس العربيَّة، وبخاّصة المدارس التي توجد 
في المناطق الفقيرة والمزدحمة والّنائية، بهدف 
تخفيف الكثافة العددية بمدارس هذه المناطق، 
وحّل بعض المش���كالت التي تعاني منها، مثل: 
زيادة كثافة الفصول التي تصل مجموع تالميذها 
)70( تلمي���ذاً في بعض الم���دارس، وهذا يؤّدي 
بَدْوره إلى تحقيق مبدأ تكافؤ الفرص الّتعليميَّة.

- قيام رجال األعمال، والمؤسسات المدنيَّة 
ات  والمحليَّة، بتزويد المدارس باألجهزة والمعدَّ
الّتعليميَّ���ة الحديثة، كما يمك���ن أن يتولى بعض 
األفراد والّشركات تقديم تبرعات عينيَّة وماليَّة 
للم���دارس العربيَّة، وذلك لالس���تفادة منها في 
تنفيذ بعض األنش���طة واالحتفاالت التي تقيمها 

المدرسة، وكذلك المسابقات والّرحالت.
- تنفيذ مش���روع )كفالة الّتلمي���ذ اليتيم(، 
وال���ذي بمقتض���اه يتكف���ل األف���راد، أو رجال 
األعمال والّش���ركات، بكفالة عدد من الّتالميذ 
اليتام���ى، وذلك بدف���ع مبالغ ثابتة ش���هريَّة أو 
سنويَّة للمدرسة، تساعدهم على االستمرار في 
المدرس���ة، كما يخّفف بعض األعباء عن كاهل 

المدرسة))).

)))  ال�ّصخيبي، علي ال�ّصيد - ))-) اأكتوبر، )00)): الم�صاركة 



68

قراءات
تنموية

 العدد )29(  رجب   -  رم�سان  1437هـ /  يوليو  –  �سبتمبر  2016م

3 - الّتمويل عن طريق عق����د االّتفاقيَّات بين 
المدارس العربيَّة والّشركات:

يرى الباحث أّن عقَد االّتفاقيَّات بين المدارس 
العربيَّ����ة وبعض المصان����ع والّش����ركات المحليَّة 
واإلقليميَّة، في دول غ����رب إفريقيا الّناطقة باللّغة 
الفرنس����يَّة، يعّد من أحد البدائل الحديثة لتمويل 
الّتعليم العرب����يِّ في الّدول المذك����ورة، والتي يتّم 
على أساس����ها قيام الّطلبة بزي����ارة هذه المصانع 
والّش����ركات، والّتعرُّف على منتجاتها وآليات العمل 

بها.
وتقوم هذه المصانع والّش����ركات بتوفير فرص 
لبة غير القادرين  عمل بجزء من الوقت لبعض الطَّ
مادّياً، لمس����اعدتهم ف����ي اإلنفاق عل����ى تعليمهم 
ومتطلَّبات حياتهم، وللمدرس����ة أقساط معيَّنة من 
هذه االّتفاقيَّ����ات تقّدمها المصانع أو الّش����ركات 
الب المه����ام المكلّف بأدائها؛  إليها بع����د أداء الطَّ
حسب الّشروط المتََّفق عليها من األطراف الّثالثة 
لب����ة، والمدارس(،  الّش����ركات، والطَّ )المصانع أو 
ويس����اعد هذا البديل التمويل����ي المدارَس العربيَّة 
الب على  على تمويل ميزانيتها- م����ن جهة-، والطَّ
����ل تكاليفه الّدراس����يَّة ومتطلَّبات����ه- من جهة  تحمُّ

أخرى-.
4 - الّتمويل عن طريق بعض البلدان الغنية أو 

مات الّدوليَّة: المنظَّ
تتلق����ى كثيٌر م����ن المؤسس����ات الّتعليميَّة في 
معظم البل����دان الّنامية إعانات م����ن بلداٍن غنية، 
م����اٍت عالميَّة، ويتّم ذلك بش����كٍل ثنائيٍّ بين  أو منظَّ
الحكومتَيْن، أو مؤسس����تَيْن تعلميتَيْن، أو عن طريق 
دة، وتشمل هذه اإلعانات  مات متعدِّ مؤسسات ومنظَّ
أو المس����اعدات: إعانات فنيَّة، ومساعدات ماليَّة، 

المجتمعيَّة في الّتعليم - الّطموح والّتحديات، الموؤتمر العلمّي 
مركز  مع  بالّتعاون  بالمن�صورة،   - الّتربية  لكلية  ال�ّصنوي 

الّدرا�صات المعرفية - القاهرة.

ن اإلعانات الفنيَّة تقدي����م بعض المعلّمين  وتتضمَّ
عة، أو المساعدات  واألساتذة من قبل الّدولة المتبرِّ

مات الّدوليَّة. الماليَّة من بعض المنظَّ
ومن أهّم ه����ذه البل����دان: المملك����ة العربّية 

الّسعودية، وقطر، والكويت.
 فمن المؤسسات السعودية: 

. - رابطة العالم اإلسالميِّ
. باب اإلسالميِّ - النَّدوة العالميَّة للشَّ

- إدارة المساجد والمشروعات الخيرّية.
- لجنة مسلمي إفريقيا.

- هيئة اإلغاثة اإلسالميَّة العالميَّة. 
ومن مؤسسات دولة قطر:
 - مؤسسة عيد آل ثاني.

- مؤسسة الّشيخ ثاني بن عبد الله )راف(.
 ومن مؤسسات دولة الكويت:

- الهيئة الخيريَّة اإلسالميَّة العالميَّة. 
م����ات الّدوليَّة ف����ي مجال  وم����ن أه����ّم المنظَّ

المساعدات للّتعليم:
 البنك الّدول����ّي، والبنك األمريك����ي للّتنمية، 
مة اليونس����كو،  والبن����ك اإلفريق����ي للّتنمية، ومنظَّ
مة الّصحة  مة اليونسيف، ومنظَّ واإليسيسكو، ومنظَّ

العالميَّة، وهيئة األمم المتحدة))). 
وتشير الّدراسات إلى أّن مجموع المساعدات 
الت����ي ُقّدمت من البلدان المتقدمة، والمؤسس����ات 
الّدوليَّ����ة، في قطاع الّتربية والّتعليم، كانت نس����بة 
مس����اهمة المؤسس����ات الّدوليَّة فيه����ا )15%( من 
مجموع المس����اعدات التي بلغ����ت )1000( مليون 
دوالر، كما بلغ ع����دد المعلّمين والخبراء الّتربويين 
الموفدي����ن إلى البلدان الّنامية، بما فيها دول غرب 
إفريقيا، بموجب هذه المساعدات: )1.000.000( 

)))  �صبيح، لينا زياد - )005)): »�صيغ تمويل الّتعليم الم�صتقاة 
تمويل  الإفادة منها في  واأوجه  الإ�صالمّي  الّتربوّي  الفكر  من 
الّتعليم الجامعّي الفل�صطينّي«، ر�صالة ماج�صتير غير من�صورة، 

كلية الّتربية / الجامعة الإ�صالميَّة بغزة.
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شخص))).
ويمك����ن للمدارس العربيَّ����ة تفعيل هذا البديل 
التمويلي، والبحث عن توطيد جسور العالقات بينها 
وبين بعض البلدان العربيَّة، أو المؤسسات الّتعليميَّة 
مات الّدوليَّة؛ مّما يساعدها على  العالميَّة، أو المنظَّ

تعّدد مصادرها لتمويل مهمتها التعليمية. 
5 - الّتمويل عن طريق األوقاف:

تلجأ كثي����ٌر م����ن المؤسس����ات الّتعليميَّة إلى 
األوقاف العتمادها مص����دراً من مصادر الّتمويل، 
في ظ����ّل الّتراجع في الّتموي����ل الحكومّي، أو عدم 
كفاية الّرس����وم الّدراس����يَّة لمتطلَّبات المؤسسات 

الّتعليميَّة األهليَّة.
وقد أدى الوقف في المجتمع اإلس����المّي َدْوراً 
مهّم����اً في نهضة الّدعوة اإلس����الميَّة العلميَّة، كما 
نش����أت عديٌد من المؤسس����ات الّتعليميَّة العريقة 
اعتم����اداً على المال الخاّص ال����ذي كان يُقّدم في 
ش����كل أوقاف، كجامعة األزهر الّشريف في مصر، 
وجامعة القرويي����ن بفاس، وجامع����ة الّزيتونة في 

تونس، وجامعة الّنظامية في العراق.
واعتم����دت بعض المؤسس����ات الّس����نغافورية 
سياس����ة األوقاف منذ بداية الّتس����عينيات؛ لتنمية 
مواردها الخاّصة، وتقليل االعتماد على الحكومة، 
وفي ظلِّ هذه الّسياس����ة استطاعت مؤسستان في 
س����نغافورة، عام 1991م، الحص����ول على أوقاٍف 
لتمويل الّتعليم بها، تص����ل قيمتها إلى بليون دوالر 
أمريكي، ومن ثّم ألزمت الحكومة نفس����ها بتقديم 
)250( مليون دوالر للمؤسسات الّتعليميَّة في شكل 
أوقاف خالل الّسنوات الخمس الّتالية، واستطاعت 
أن تحصل على مثل ه����ذا المبلغ من مصادر غير 

حكومية))).

)))  �صبيح، لينا زياد، مرجع �صابق.

»اّتجاهات   :((00( دي�صمبر   (8-(7(  - هالل  الهاللي،    (((
حديثة في تمويل الّتعليم الجامعّي«، ورقة مقدمة في الموؤتمر 

ومحل الّشاهد هو: أن تقوم مؤسسات الّتعليم 
العربّي في دول غرب إفريقيا بالّسعي الحثيث نحو 
الحكومة، أو األف����راد ذوي الّدخل العالي، إليجاد 

ل به العمليَّة الّتعليميَّة. األوقاف لها؛ مّما تموَّ
واألوقاف قد تكون عبارة عن الفنادق، أو األبنية 
المستأجرة، أو العقارات، أو األراضي الّزراعية، أو 
المحالت الّتجاريَّ����ة، أو المصانع، أو غيرها؛ مّما 

يرجع نفعه إلى المؤسسات التي ألجلها أُنشئت. 
6 - رفع قيمة الّرسوم الّدراسيَّة:

يُعّد رفع قيمة الّرس����وم الّدراسيَّة من البدائل 
التي تلجأ إليها بعض المؤسسات الّتعليميَّة األهليَّة 
من أجل تغطية نفقاتها الّتعليميَّة، وتخفيف الّضغط 

على مصادرها المتوفرة.
ٌه عامٌّ نحو زيادة الرسوم الدراسيَّة  ويوجد توجُّ
إلى حدٍّ كبير في كلٍّ من: اليابان، والواليات المتحدة 
األمريكية، وأستراليا، وإسبانيا، وغيرها، سواء في 
ة، وهي تتناسب  ة أو الخاصَّ مؤسسات الّتعليم العامَّ
مع ظروف كّل مجتمع وأوضاعه)))، وهذه الّزيادات 

تطوير  لمركز  الّثاني)  )العربي  العا�صر  ال�ّصنوّي  القومّي 
 / العربّي  الوطن  في  الم�صتقبل  جامعة  الجامعّي،  الّتعليم 

جامعة عين �صم�ص.

 :((00((  - محمد  ال�ّصيد  ن��ا���ص،  ط��ه؛  �صعيد  محمود،    (((
الّنه�صة  مكتبة  والجامعّي، م�صر:  العالي  الّتعليم  في  ق�صايا 

الم�صريَّة.

من المهّم اإلشارة إلى جهود 
المنتدى اإلسالمّي في تطوير 
ة في  رعيَّ

ّ
مناهج العلوم الش

إفريقيا عن طريق تأليف 
ة وتوزيعها الكتب الّدراسيَّ
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وإن كان����ت تُعنى بالّتعليم العال����ي أكثر من الّتعليم 
العاّم في هذه الّدول؛ إاّل أّنه يمكن االس����تفادة من 
هذه الّتجارب كأحد البدائل لتمويل الّتعليم العربّي 

في دول غرب إفريقيا الّناطقة باللّغة الفرنسيَّة.
وفي هذا الّس����ياق؛ يرى الباحث أهّميَّة زيادة 
الّرس����وم الّدراس����يَّة زيادًة محدودة، خصوصاً في 
الّتعلي����م المزدوج )العربّي والفرنس����ّي( بالمدارس 
العربيَّ����ة في غ����رب إفريقي����ا عاّم����ة، والّناطقة 
بالفرنس����ّية تحديداً، بما يضمن الجودة في األداء، 

وذلك لألسباب اآلتية:
- عندما تفرض المؤسس����ة الّتعليميَّة رسوماً 
إضافيَّة، ولو محدودة جّداً، تصبح االس����تفادة أكثر 

انضباطاً وعقالنيَّة.
- عندما يدفع الّدارس، أو ولي أمره، رس����وماً 
مرتفعة مقابل تعليمه، يصبح لزاماً على المؤسسة 
الّتعليميَّ����ة أن تأخ����ذ ف����ي الحس����بان تفضيالت 
الّدارس����ين وميولهم، وأن تنّظم مناهجها الّتعليميَّة 
على هذا األس����اس، ومن ش����أن ذلك أن يزيد من 

الكفاءة الّداخليَّة للمؤسسة الّتعليميَّة))).
- تمثِّل زيادة الّرسوم الّدراسيَّة موارد إضافيَّة 
؛ كأحد البدائل ضمن  لمؤسس����ات الّتعليم العربيِّ

مصادر تمويل العمليَّة الّتعليميَّة.
�ل��خ��ات��م��ة )�ل��ن��ت��ائ��ج، �ل��ّت��و���ص��ي��ات، 

�لمقترحات(:
النتائج:

بناًء على ما سبق تبّين:
- أّن هن����اك العدي����د من العوام����ل التي تؤّثر 
ف����ي تمويل الّتعلي����م، منها ما يتعلَّق بالمؤسس����ات 
الّتعليميَّ����ة، مثل: االهتمام بضم����ان جودة الّتعليم، 
����م في كفايته الّداخليَّ����ة، وإدخال الّتقنيَّات  والّتحكُّ
الحديث����ة، واألس����اليب الّتكنولوجية ف����ي الّتعليم، 
والّنمّو المهنّي المستدام للمعلّمين، ومستوى الهدر 

)))  محمود، �صعيد طه؛ نا�ص، ال�ّصيد محمد، مرجع �صابق.

الّتعليميِّ )الّرس����وب، والّتسرب(، وإلزاميَّة الّتعليم، 
����ع الكمّي لمواجهة الّطلب االجتماعيِّ على  والّتوسُّ
الّتعلي����م، واالهتم����ام بتطوير الكف����اءات اإلداريَّة، 
وتوفير البيئة الّتعليميَّة المناسبة، ومنها ما يرتبط 
بالبيئة الخارجيَّة المحيطة بالمؤسسات الّتعليميَّة، 
مثل: زيادة اهتمام المجتمع����ات بالّتعليم واإلنفاق 
عليه، وَوْعي األسر واألفراد بأهّميَّة الّتعليم، ودوره 

في تنمية القدرات والمهارات الحياتيَّة. 
- أّن واق���ع تمويل الّتعليم العربيِّ في دول غرب 
إفريقي���ا الّناطق���ة باللّغة الفرنس���يَّة ينحصر في 
، وهو: الّرسوم الّدراسية  المصدر الوحيد األساسيِّ
م���ة من الّط���الب أو أولي���اء أمورهم، وبقية  المقدَّ
المصادر تعّد مصادر ثانويَّة غير ثابتة، وتختلف من 
دولٍة ألخرى، ومن مؤسس���ٍة ألخرى؛ حسب اعتراف 
الّدولة بها، وعالقتها بالحكومة، أو الجهات الّرسميَّة 
المعنيَّة باإلشراف على الّتربية والّتعليم، أو عالقتها 
بالمؤسسات األهليَّة، واألفراد، وذوي الّدخل العالي، 
ومن هذه المصادر: الّتمويل من اإلنفاق العاّم للّدولة، 
ورجال األعمال المحسنين، واألفراد ذوي الّدخل من 
أسر الّطلبة، والمؤسس���ات الخيريَّة مثل؛ المنتدى 
مات الّدوليَّة؛  اإلس���المي ومؤسس���ة راف، والمنظَّ

كاليونسكو واإليسيسكو، وغيرها.
- يمك����ن تفعي����ل العديد م����ن البدائل لتمويل 
الّتعلي����م العربّي في بلدان غ����رب إفريقيا الّناطقة 

بالفرنسيَّة، وهي كما يأتي:
- الّتموي����ل الحكومّي م����ن خالل ما تخّصصه 
الحكومة للّتربية والّتعليم من اإلنفاق العاّم للّدولة.

- الّتمويل ع����ن طريق عق����د االّتفاقيَّات بين 
مؤسس����ات الّتعليم العربّي والّشركات أو المصانع 

المحليَّة.
- الّتموي����ل عن طريق المجتمع����ات المحليَّة، 
كرجال األعمال المحس����نين، والمصانع والّشركات 

المحليَّة.
- الّتموي����ل عن طريق األوقاف التي تؤس����س 
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لهدف تمويل العمليَّة الّتعليميَّة.
- الّتمويل عن طريق القطاع الّتكافلّي والّزكوّي.

- رفع قيمة الّرسوم الّدراسيَّة.
الّتو�سيات:

يوصي الباحث بما يأتي:
- ضرورة تعّرف مؤّسسات الّتعليم العربّي على 

ة للّدولة. حقوقها من الميزانية العامَّ
- بناء جسور العالقة بين الجهات المعنيَّة؛ لإلشراف 

على الّتربية والّتعليم ومؤسسات الّتعليم العربّي.
- ض����رورة توظيف موارد المجتم����ع المحلّي 

وقدراته لخدمة العمليَّة الّتعليميَّة.
مات  - إيج����اد العالقات الوطيدة بي����ن المنظَّ
الّدوليَّة ومؤسس����ات الّتعليم العربيِّ في دول غرب 

إفريقيا الّناطقة باللّغة الفرنسيَّة.
- تش����جيع األثرياء المس����لمين في دول غرب 
، وبيان مدى  إفريقيا إلنش����اء وقف الّتعليم العربيِّ

حاجة المجتمع المسلم إليه.
- دعوة رج����ال ألعمال لحضور المناس����بات 

والحفالت التي تقيمها المدارس العربيَّة.
- إصدار نشرة تربويَّة ربع سنويَّة تحت مسّمى 
(، يتّم من خاللها رصد  )ُشركاء في الّتعليم العربيِّ

جميع المشاركات التي يمكن أن تقّدمها المجتمعات 
المحليَّة للمدارس العربيَّة.

- حّث األفراد ذوي الّدخ����ل على إخراج زكاة 
. أموالهم لصالح الّتعليم العربيِّ

- زيادة الّرس����وم الّدراس����يَّة الحالية بنس����بٍة 
معقولٍة غير مكلفة.

مقترحات لمزيٍد من البحوث المستقبليَّة:
نظراً لندرة البحوث العلميَّة في مجال تنوُّع مصادر 
ة، والّدول  تمويل الّتعليم العربيِّ في غرب إفريقيا عامَّ
ة؛ وعلى ضوء ما أسفر  الّناطقة باللّغة الفرنسية خاصَّ

عنه البحث الحالي؛ فإّن الباحث يقترح ما يأتي:
- إج����راء بحث ع����ن المش����اركة المجتمعيَّة 
المحليَّة في تمويل المدارس العربيَّة في دول غرب 

إفريقيا الّناطقة باللّغة الفرنسيَّة.
- أثر تنوُّع تموي����ل الّتعليم على أداء المدارس 
العربيَّة ف����ي بلدان غرب إفريقي����ا الّناطقة باللّغة 

الفرنسيَّة �
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دور الشباب اإلفريقي في تنمية المجتمع 
عبر المنظمات التطوعية

�أ. �سوقي �سالح �أحمد �إ�سماعيل
باحث - مركز ركائز�لمعرفة للدر��سات و�لبحوث - �لخرطوم - �ل�سود�ن
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المح���رك للتنمية؛ بوصفهم الفئة األقدر على الفعل 
َورّد الفعل، وسنناقش هذه األهمية عبر التركيز على 
مفهوم التنمية بش���كٍل عام في ش���ّقيها االجتماعي 
والثقافي، وما يمكن للش���باب إضافت���ه في هَذيْن 

المحوَريْن .

اأ - التنمي���ة الجتماعي���ة للمجتمع ودور 
ال�سباب فيها:

المفهوم الذي نعنيه بالتنمية االجتماعية متعلّق- 
بصورة أو أخرى- بمتطلبات الشباب وتحّركاتهم في 
المجتمع المحيط به���م، وانعكاس ذلك على طريقة 
تعاملهم مع المؤسس���ات المجتمعية التي ينشطون 

فيها.
تعتم���د التنمية االجتماعي���ة، ألّي مجتمع، في 
إح���داث التغيير المنش���ود، على طبيع���ة المجتمع 
المعني، والبد أن تنس���جم مع ثوابته األيديولوجية، 
وتس���تصحب مجموع المفاهيم واألفكار التي تمّيز 
ذلك المجتم���ع، فمعظم المجتمعات اإلفريقية تجد 
فيها بوناً واسعاً بين الطبقة الغنية والطبقة الفقيرة، 
وكذل���ك الطبقة المتعلمة والطبقة األمّية، وتلك هي 
المش���كلة األهّم التي ستواجه الش���باب اإلفريقي 
في طريقه نح���و التنمية، أي الس���عي إلى االتزان 
المجتمعي، والعمل على تقليل الفجوات المجتمعية، 
وذلك من أج���ل تفعيل كّل المكون���ات المجتمعية، 

�الإفريقيـة غنّيـة بالمـو�رد �لب�سـرية �لقارة 

وغير �لب�سـرية، مع ذلك تعـّد �إفريقيا 

فـي موؤّخرة �لقار�ت من حيـث �لتنمية، وفي مقّدمة 

�لقار�ت من حيث �لفقر و�لبطالة، هذ� �لو�قع �لمرير 

ي�سـتلزم �إعمـال �لفكر مـن �أجل ��سـتغالل �لقدر�ت 

و�لطاقـات �الإفريقيـة �لمتاحة للنهو�ـس عبر عملية 

�إد�ريـة ُمحَكمـة)))، عـن طريـق توظيـف �لطاقـات 

�ل�سبابية لخدمة �لمجتمع، وتقديم تعاليم �الإ�سالم 

بو�سـفها حلـواًل عمليـة للم�سـكالت �لتـي تمـّر بها 

�لقارة.
ومن هذه الحلول الفّعالة: إشراك شريحٍة الشباب 
اإلفريقّي في بناء مجتمعه، عبر وسائل مواِكبة لتطّور 
العصر، متمّثلًة في المنظمات التطوعية المتخّصصة 
والفّعالة، أو ما يُسّمى: »منظمات المجتمع المدني« 
أو »المنظمات غير الحكومية«، تعمل داخل المجتمع 
من أجل النهوض بالمجتمع، ونشر الفضائل، والنهي 
ٍة  عن الش���ّر، وتحقيق خيرية األّم���ة، }ُكنْتُْم َخيَْر أُمَّ
أُْخِرَجْت ِللنَّاِس تَْأُمُروَن ِبالَْمْعُروِف َوتَنَْهْوَن َعِن الُْمنَكِر 
َوتُْؤِمنُ���وَن ِباللَِّه ...{ ]آل عمران : 110[، وقد أثبتت 
التجرب���ة نجاعة هذه الطريقة )فت���ح المجال أمام 
الش���باب اإلفريقي للمش���اركة في نهضة مجتمعه( 
في إيجاد حلوٍل للمش���كالت والتحديات التي تواجه 
المجتمع، من خالل بناء قدرات الش���باب وتنميتها، 

وتوجيه الطاقات الكامنة فيه وتوظيفها .
�أهمية �ل�صباب في �لتنمية �لجتماعية 

و�لثقافية:
تنبع أهمية الش���باب في المجتم���ع من َدْورهم 

وال��ق��ي��ادة،  والتنظيم  التخطيط  عملية  ب��ذل��ك:  ونعني    (((
الموارد  كّل  وا�صتخدام  الموؤ�ص�صة،  واأع�صاء  اأن�صطة  ورقابة 
التنظيمية- الب�صرية والمالية والمادية والمعلوماتية- بغر�ص 

اإنجاز اأهداف المنظمة بكفاءة وفعالية.

الخطوة األولي لبناء منظمة 
تطوعية فّعالة هي تحديد 

رسالة المنظمة
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حي���ث يمكنه���م إنش���اء منظم���ات متخّصصة في 
توعية المجتمع حول أهمي���ة التضامن بين طبقاته 
المختلف���ة، وعبر إنفاق األغني���اء من أجل الحفاظ 

على الّسلم واألمان المجتمعي .
 إّن التنمي���ة االجتماعية المنش���ودة تكون عبر 
وس���ائل نابعة من صميم المجتمع، سواء كانت دولة 
أو مؤسسات سياس���ية ومدنية، ألّن التنمية العابرة 
للقارات- إن صحت التسمية- التي نعني بها: مجموع 
األفكار والمفاهيم الس���اعية إلى إحداث تغييٍر في 
مجتمٍع ما؛ عبر وس���ائل غريبة ع���ن المجتمع، من 
منظماٍت أو تشكيالٍت مستوردة من خارج المجتمع، 
غالباً م���ا تؤدي- عاجاًل أو آج���اًل- إلى صداٍم مع 
القي���م المحلية للمجتمع، وفي ح���ال التعارض مع 
االحتياجات الفعلية للمجتمع؛ فإنها تكون تنميًة آنيًة 
مصطنعة عابرة للقارات، وغالب���اً ما تكون قصيرة 
العمر، وذات آثاٍر س���لبية في المدى البعيد لألجيال 

القادمة في المجتمع اإلفريقي .
ومن ثّم تكمن أهمية الشباب في كونه المحرك 
إلحداث تنمية اجتماعية متوازنة، بش���رط أن تكون 
نابعة م���ن عمق القي���م التي يتمّيز به���ا المجتمع 
اإلفريق���ي، تتم ه���ذه التنمية- في الش���كل الذي 
يقترح���ه هذا البح���ث- عبر تمكين الش���باب من 
إنشاء مؤّسس���ات ومنظمات مجتمعية، ذات مقدرٍة 
في القيام بهذا الدور المتش���ّعب، وتسهيل كّل سبل 
التعاون مع الجه���ات المختّصة القانونية والقيادات 
المحلية؛ للمس���اعدة في تصريف ش���ؤون المجتمع 
بالطريقة الُمثلى التي تؤدي إلى التنمية المستدامة .
 ب - التنمي���ة الثقافي���ة للمجتم���ع ودور 

ال�سباب فيها:
مفهوم التنمية الثقافية المنش���ودة هنا مستمٌد 
من حديث النبي صلى الله عليه وس���لم: )إنما بُعثت 
ألتم���م مكارم األخالق()))، ه���ذه األخالق التي جاء 

وفي   ،(5 رقم  ال�صحيحة،  ال�صل�صلة  في  الألباني  �صّححه    (((

النبّي الكريم صلى الله عليه وس���لم ليتّممها؛ كانت 
وال تزال جزءاً من الموروث اإلنساني الموجود عند 
كّل مجتمٍع بنس���ٍب متفاوتة، وهنا يأتي دور الشباب 
عل���ى مّر العصور، من���ذ البعثة النبوي���ة وإلى قيام 
الس���اعة، من أجل الحفاظ على القيم الفاضلة من 
هذا الموروث، وإرساء دعائم استمراريتها؛ لتعّبر عن 
مكنون المجتمع الممّيز بمكوناته وثقافته وحضارته.
وهذا الحديث ينسجم مع المفهوم العاّم لتنمية 
اإلنس���انية؛ بوصفها عملية توّس���ع خيارات البشر؛ 

لتشمل الفعاليات والقدرات.
والتغيير الثقافي ال���ذي نعنيه هو: )التغيير في 
أنس���اق األفكار المتعلّقة بأنواٍع عديدٍة متباينٍة من 
المعتقدات والقيم والمعايير(، وهذا التعريف يشمل 
في الوقت الحاضر مفهوم الدعوة اإلسالمية، فهي 
نظاٌم للحياة، وطريقة للعيش لرفاهية كّل البش���رية، 
وهذا ما يقودنا إل���ى الفعل التغييري الثقافي الذي 
يجب أن يتطلع إليه الشباب اإلفريقي للحفاظ على 
ثقافة األخالق الحميدة، ومواجهة الثقافات الدخيلة 
بالحس���نى، وبداية كّل تنمية تبدأ بالتوعية والحّض 
على الس���لوك القويم للمجتمع المعني، وأطلق على 
ه���ذه التوعية: )تتميم مكارم األخ���الق( التي تعتبر 
من المش���تركات اإلنس���انية ألي مجتمٍع في القارة 
اإلفريقية، ويك���ون ذلك بالرفق والحلم، والنظر إلى 
الحس���نات الموجودة، والعمل على إكمالها، من أجل 
إحداث تغييٍر ثقافيٍّ إل���ى األفضل، لجعل المجتمع 
المعنّي مهيئاً للنهضة الثقافية، وليس المطلوب أبداً 
التعال���ي على الواقع الموجود، ووس���مه بالكفر، أو 
وسمه بأّي صفٍة تكون حاجزاً بين المجتمع المحلّي 

والشباب اإلفريقي.
التنمي���ة  نح���و  الطري���ق  خريط���ة   - ج 

الجتماعية والثقافية:
خريطة الطريق التي نحتاج إليها هي: الخطط 

�صحيح الجامع، رقم )))).
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والبرامج الالزم���ة للعملية التنموي���ة التي يقودها 
الش���باب اإلفريق���ي بنفس���ه، وتس���تلزم أن نطّور 
المؤسس���ات التي ش���اركت في نهضتنا في السابق 
لتقوم بالتنمي���ة االجتماعية والثقافية المنش���ودة، 
وذل���ك بالبحث عن اإليجابيات الموجودة في الواقع 

الحالي.
وتكمن أفضل اإليجابيات في توّفر المساجد في 
معظم القطاع���ات المجتمعية في إفريقيا، فيمكننا 
أن نطّور من مفهوم المسجد ليكون مؤسسًة كغيرها 
من مؤسسات المجتمع المدني التي تشارك بفعالية 
ف���ي التنمية االجتماعية والثقافية، ويتّم ذلك بتغيير 
نظرة المجتمع للمسجد أوالً، ومن ثّم تمليك الشباب 
الط���رق الفّعالة في كيفيه إدارت���ه وتمويله، والنظر 
إليه بوصفه مؤسسة اجتماعية، وليس مكاناً للعبادة 
وللصالة فقط، والنظر للعبادة بمنظورها األش���مل 

بوصفها طريقًة للحياة.
وإن نجحنا في تنفيذ ذلك نكون قد طّورنا سالحاً 
فّتاكاً في مواجهة الغ���زو الثقافّي الفكرّي؛ اعتماداً 
على عدد المس���اجد في العالم اإلفريقي، والتي قد 
تصل إلى الماليين، ويمكن لهذه المؤسسات في حال 
تّم النجاح في إدارتها أن تحّل الكثير من المشكالت 
في التعليم والفقر والبطالة ومجابهة هجرة الشباب 
اإلفريقي، على المس���توى التطبيقي وليس النظري 
فقط، وليس أمراً مستغرباً، فقد حدث من قبل في 
الصين وماليزيا وس���نغافورة، فلماذا ال يحدث في 

إفريقيا!
فليس من المس���تحيل أن يقود المسجد قاطرة 
التنمية في النواحي التعليمية والثقافية االجتماعية، 
وأن يكون اللبنة األولى في المستويات التعليمية، من 
حيث تعليم القرآن وعل���وم الدين والعلوم العصرية، 
فمن غير تعليم ال أمل ألي نهضة في أي مجال، وقد 
أثبتت العديد من الدراسات أّن التعليم هو أحد أهّم 
العوامل المؤّثرة في تخفيض فرص إصابة األفارقة 
بمرض نقص المناعة( اإليدز)، كما أّن التعليم يؤدي 

إلى االس���تغالل األمثل للموارد االقتصادية، وتقليل 
الهدر.

ويلزمن���ا االعتماد على التنظي���م الجيد إليجاد 
تنميٍة مس���تدامٍة نابعٍة من مكّونات المجتمع نفسه، 
ويعّد اتس���اع إمبراطوري���ة مالي وش���هرتها دلياًل 
واقعّياً على قدرة األفارقة على التنظيم السياس���ي 
واالس���تثمار االقتصادي المتميز، حيث كانت المدن 
لها سمات المدن التجارية، كما كانت مراكز للتعليم 
ونشر الثقافة اإلسالمية، وقد استمرت هذه الثقافة 

واألدب لقرون عّدة.
هذه القدرة عل���ى التنظيم والتنمية، التي كانت 
في إمبراطورية مال���ي، أنتجت غنًى ورخاًء ال مثيل 
له في العالم، لكن نس���يان الماضي يش���ّكل عقبًة 
كبيرًة للذاكرة الجمعية لدى الش���باب اإلفريقي، كما 
يشّكل عائقاً ثقياًل في وجه أي عملية تنمويٍة يديرها 

اإلفريقيون أنفسهم.
واقع الشباب اإلفريقي ومعوقات التنمية:

 يحتاج واقع الش���باب اإلفريقي إلى عمٍل كبيٍر 
ف���ي النواحي التعليمي���ة؛ لتأهيله لقي���ادة التنمية 

االجتماعية والثقافية في العقَديْن القادَميْن.
ويمكن للش���باب اإلفريقي المس���تنير أن يبني 
س���يناريوهات للمستقبل عبر األدوات المحلية، مثل 
المؤسس���ات األهلية التي يمّثل المسجد فيها َدْوراً 
قيادّياً بوصفه مؤسس���ة مجتمٍع مدنيٍّ موجودة في 
كّل أنحاء العال���م اإلفريقي، والتركيز على االعتماد 
الذاتي من أجل إحداث تغييٍر ثقافيٍّ اجتماعيٍّ شامٍل 
نحو إرجاع القيم األخالقية األصيلة لما كانت عليه 
في الس���ابق من حس���ٍن وجماٍل، وقدرٍة على تفعيل 
قطاعات المجتمع وتطويرها؛ لتتالءم مع التطورات 

العصرية اآلنية.
 إّن الحديث عن واقع الشباب اإلفريقي يستلزم 
التطّرق إلى التحديات الواجب مواجهتها بالدراسة 
والبح���ث والتحليل، والعمل على وض���ع حلوٍل آنية 
للمدى القريب، وحل���وٍل على المدى البعيد، متمثلة 
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في وضع اس���تراتيجيات متبّناة من قبل المسؤولين 
عن أمر الش���باب في األقطار اإلفريقية ومنظمات 
المجتم���ع المدني، وليس التركي���ز على المنظمات 
الش���بابية واألهلية فقط، وليس المقصود إبعاد أو 
إزالة أي جهود تنموية أخرى من المنظمات الطالبية 
والعّمالية، أو أّي مؤسس���ٍة مربوطٍة مباشرة أو غير 

مباشرة بالدولة.
وعليه؛ يج���ب مواجهة هذا الواق���ع بجانَبيْن: 
الرسمّي والش���عبّي، من غير احتكار حصري للفعل 
التنم���وي الذي ال يمكن للدولة القي���ام به من غير 
إس���ناٍد وتدعيٍم من مؤسس���ات المجتم���ع المدني 
الش���بابية، والتي هي نفس���ها تحتاج إل���ى الرعاية 
واإلسناد من الجانب الرسمي؛ من أجل الوصول إلى 

أفضل مواجهة للمشكالت التنموية.
إّن خالصة القول في تحس���ين واقع الش���باب 
اإلفريقّي ينبع من انتهاج سياساٍت تنموية؛ أساسها 
المجتم���ع والبيئة اإلفريقية، ال من اس���تيراد حلوٍل 
س���طحيٍة من الخ���ارج؛ غالباً ما تك���ون مفروضة 

بالقوة))).
وأبرز المعضالت في واقع الش���باب اإلفريقي 

هي:
القن���وات  م���ن  والت�س���ّرب  الأمّي���ة   - اأ 

الدرا�سية:
هنال���ك معوٌق تنم���ويٌّ كبير، نعّب���ر عنه بثالثة 
أوجه كبيرة، قد تجاوزه���ا العالم منذ فترة طويلة، 
الوجه األول يتمّثل في األمية التي تمنع الش���اب من 
الق���راءة والكتابة، ومن لوازم ه���ذه األمية في هذا 
العصر: التخلّف، وال يزال س���بعة وخمسون مليون 

)))  اإّن اإعادة الهيكلة القت�صادية والجتماعية في القت�صاديات 
والثمانينيات،  ال�صبعينيات  في  بداأت  التي  للغرب،  المتقدمة 
مع  والت�صاور  لل�صركات،  الواعية  للجهود  نتيجة  تّمت  ق��د 
حكوماتها وممثلي العمال والمنظمات متعددة الأطراف، اأما 
ال�صيا�صات وا�صتراتيجيات التكّيف في الدول الإفريقية؛ فقد 

ُفر�ست من خارج القارة.

طفل يفتقرون إلى التعلّم؛ ألنهم ببس���اطة ليسوا في 
المدارس.

وعند القض���اء على األمية ننتق���ل إلى العقبة 
التالية، وهي التس���ّرب من المقاعد الدراس���ية في 
مختلف المراحل الدراس���ية، وه���ي ال تقّل خطورة 
عن األمية؛ ألّن تخريج ش���باٍب على ش���كل أنصاف 

متعلّمين تعّد مشكلًة في حّد ذاتها.
وال يتوقف التح���دي عند هذا الحّد، بل يتعداه 
إلى مشكلٍة أخرى متمثلة في نوعية التعليم المقّدمة، 
حي���ث إّن نوعية التعليم المقّدم���ة للمتعلمين الذين 
يفت���رض أن يقودوا التنمية ل���م ترتق حتى اآلن إلى 
المس���توى المطلوب، فتدني مس���توى التعليم يعوق 
حتى أولئك الذين ينجحون في االلتحاق بالمدارس، 
فثلث األطفال في س���ّن التعليم االبتدائي ال يتعلمون 
األساسيات، سواء التحقوا بالمدارس أو لم يلتحقوا.

ليس نش���ر التعليم فقط هو الذي نسموا إليه، 
بل نس���عى إلى التعليم الجيد، فالتعليم الجيد يُنقذ 
األرواح عبر تأمين الحماية الجسدية من المخاطر 
واالس���تغالل، فعندما يك���ون المتعلّ���م في محيٍط 
تعليميٍّ آمن، يكون أقّل عرضة لالس���تغالل جنسّياً 
أو اقتصادّياً، أو للتع���رض ألي مخاطر أخرى، مثل 
الزواج المبكر أو القسري، أو التجنيد في التنظيمات 
المقاتل���ة، أو الجريمة المنظمة، باإلضافة إلى ذلك 
يمك���ن للتعليم أن يؤّمن المعلوم���ات المنقذة للحياة 
ومهارات البقاء الضرورية، وآليات التأقلم، فالتعليم 
المطلوب هو الذي يجّهز فرداً واعياً بمحيطه، قادراً 
على اتخاذ القرارات السليمة من أجل الوصول إلى 
الكفاية التي تجعله فرداً صالحاً في نفس���ه، قادراً 
على إصالح الغي���ر، والناتج المتوق���ع من العملية 
التعليمية الفّعالة تؤدي ف���ي المحصلة النهائية إلى 
الوص���ول لنوعيٍة من الش���باب ق���ادرة على اتخاذ 
خط���وات عملية في التنمي���ة االجتماعية والثقافية 

لمجتمعهم.
وليست المش���كالت المتعلقة باألمّية أو التعليم 
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ونوعيته هي العقبة الوحيدة التي تواجه مس���تقبل 
النهضة الشبابية اإلفريقية، بل تتعداه إلى مشكالت 
أخرى مرتبطة بعدم االس���تفادة من األعداد الكبيرة 
من الطاقات الش���بابية التي ت���ّم إنفاق مبالغ طائلة 
ف���ي تعليمهم، وتكون المحصلّ���ة عدم وجود خطط 
وبرامج لالس���تفادة من هذه الجموع؛ ما يؤدي إلى 

ظهور مشكلة البطالة.

ب - البطالة:
يقودنا الحدي���ث عن البطالة إلى س���ؤاٍل مهمٍّ 
حول السياسة التعليمية في الدول اإلفريقية، ومدى 
ارتباطه���ا باالحتياجات الفعلية لس���وق العمل: هل 
هنالك خطٌط موضوعة،  أو األمر متروك لألفراد؟

واإلجابة بش���فافيٍة عن هذا الس���ؤال قد تكون 
الخط���وة األولى نحو الحّل، فهنالك قطاعاٌت حيوية 
جّداً تحتاج إلى ع���دٍد مقّدر من الخريجين والعّمال 
المهرة، مثل القطاع الزراعي، لكن لألس���ف ال تجد 
القدر الكاف���ي من القّوة العامل���ة، مما قد يضطر 
الدولة إلى اس���تيعاب قدٍر كبيٍر من العمالة الوافدة 
لس���ّد الفجوة العّمالية، ونج���د أّن القدر األكبر من 
الش���باب اإلفريقّي يصطف في صفوٍف غير منتهية 

من أجل الحصول على العمل المكتبي.
وإليجاد حلٍّ يجب أن تتضافر الجهود الرسمية 
في إيجاد فرص عمٍل للشباب اإلفريقّي؛ عبر إنشاء 
منظم���ات تُعنى بالتدريب حس���ب متطلبات س���وق 
العمل، باإلضافة لدعم الجهود الش���بابية إلنش���اء 
األعمال والمش���اريع الصغيرة، أو إيجاد حاضنات 
تأهيلي���ة مؤقتة لك���ي يجدوا نصيبه���م من الخبرة 
المطلوبة في التش���غيل بعد رف���ع كفاءتهم وقدرتهم 

على المنافسة.
وتجاهل هذه المش���كلة من الجانب الرس���مي 
والمجتمعي؛ قد يؤدي  إلى نش���وء مش���كلة أخرى، 
هي هجرة الشباب عاّمة، والعقول الشابة على وجه 

الخصوص.

ج - هجرة ال�سباب والعقول ال�سابة:
تعّد الهجرة من المش���كالت الكبيرة التي تواجه 
العال���م، وإفريقيا على وج���ه الخصوص، حيث يتم 
اس���تنزاف مجتمعها الذي يعّد مجتمعاً شاباً مقارنًة 
بالمجتمعات األوروبية عاّمة، واالسكندنافية خاّصة، 
كذلك حال دول ش���رق آسيا واليابان على وجٍه أكثر 
خصوصية، واس���تمرار هذه الظاهرة قد يؤدي إلى 
إفراغ المجتمعات من العناصر الفّعالة، وهو ما يمكن 
تشبيهه بإفراغ الجسم من السوائل، فيصبح هزياًل ال 
يقدر على مواجهة المحن والمصائب، فالهجرة من 
الظواهر التي أصبحت تحتل مس���احًة عريضًة في 
حياتنا، سواء تلك الدائمة أو المتجهة إلى مجتمعات 
نفطية، حيث أصبحت الهجرة حلماً فردّياً يحّل محّل 
 ، الهدف القومّي العام، وه���ي هجرة من نوٍع خاصٍّ
لكنها تقتل في اإلنسان أقوى الروابط بالوطن، ومن 
هنا ظهرت شريحة من الشباب ال تعرف الحنين إلى 

الوطن وهي في الخارج.
واألكبر من ذل���ك، واألكثر فتكاً وتدميراً، يتمّثل 
في هجرة العق���ول، التي تُع���رف بانتقال العناصر 
البش���رية الحيوية الالزمة لتحقيق عمليات النهضة 
من مجتمعها إلى مجتمٍع آخر في فترٍة زمنيٍة محّددة، 
وه���ذا االنتقال قد يتحول إل���ى الهجرة أو االمتناع 
عن العودة بعد قض���اء الفترة الزمنية، ويندرج ذلك 
تحت أصح���اب الكفاءات العقلية النادرة، والخبرات 
العلمية عالية المس���توى والمهارات الدقيقة، التي 
يشّكل غيابها خطورًة على حياة المجتمع في حاضره 

ومستقبله.
ولتوضي���ح ه���ذه الخطورة واله���در الكبير في 
الموارد البشرية واالقتصادية لمجتمعاتنا اإلفريقية 
النامية، ج���ّراء هجرة العقول، يمكننا االس���تئناس 
بقول البروفيس���ور Richard Titmus  في كلية 
االقتص���اد بجامعة لن���دن: )إّن الواليات قد وّفرت 
4000.000.000 دوالر في أقّل من عش���رين عاماً، 
وذلك عن طريق اس���تقطاب نح���و 100000 عقٍل 
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مهاجٍر، في مجاالت الطّب والهندسة والعلوم؛ ألنها 
لم تتحمل شيئاً في سبيل تنشئتهم وتعليمهم(.)))

ويتض���ح لنا جلّياً أّن هذا الواقع الذي تس���وده 
أزمات طاحن���ة تحيط بالش���باب اإلفريقي تُلزمنا 
جميعاً، وبال اس���تثناء، العمل عل���ى إيجاد مخرج، 
والبحث عن حلوٍل ناجعٍة ونافعٍة على المدى القصير 
والطويل، وليس مسكناٍت تعالج األعراض وال تمّس 

جذور المشكلة.
ويمكنن���ا أن نضع بعض الس���مات العاّمة التي 
يرج���ي منها إحداث بع���ض التغّيرات ف���ي الواقع 
الش���بابي، وإذا تّمت هذه الخط���وة بنجاٍح، وأصبح 
للمجتم���ع قابلية عل���ى الفعل اإليجابي، فس���تكون 
الخط���وة األولى نحو الحّل، ونجمل هذه الس���مات 

فيما يأتي:
- أن تكون الحل���ول المطروحة مخاطبة للعقل 
الجمعي لإلنسان اإلفريقي، مقوّية لألخالق القويمة، 
تحّض على الخروج من االس���تالب الفكري، زارعة 
ف���ي الجمهور روح اإلنجاز، واإليمان بأّن لإلنس���ان 
اإلفريقي القدرة على النهوض والتنمية؛ عبر التذكير 

بالتاريخ واألمجاد.
- أن يعتم���د على الموارد الذاتية للمجتمع: من 
خالل البحث عن طرق تمويل ذاتية، وتفجير طاقات 

الشباب المحلّي لحّل المشكالت المحلية.
- االعتماد على العلمية: والبعد عن العشوائية، 
حي���ث إّن معظم الحلول تكون مث���ل فوران البركان، 
تس���تمر فترة، ثم ينتهي دفقها وحيويتها، ويتم ذلك 

باعتماد التخطيط القصير والطويل المدى .
- البع���د عن الش���خصنة: بمعنى أال تكون تلك 
الحل���ول المطروحة مربوطة بش���خصيٍة مجتمعيٍة 
مح���ددة، أو قائٍد ماهٍر مميز، ينتهي مفعوله بانتهاء 

))) هجرة العقول والكفاءات.. واأثرها على التنمية القت�صادية 
في ال�صودان، د. عبدالرحمن الطيب اأيوبية، فهر�صة المكتبة 

الوطنية اأثناء الن�صر، ال�صودان، الطبعة الأولى ))0)م.

فترة عمل هذه الش���خصيةألى س���بب؛ كالموت أو 
السفر أو ترك الفعل اإليجابي .

- إش���راك المجتمع في الحّل، واستقطاب أكبر 
قدٍر من الجمهور في التخطيط والتنفيذ: حتى نمنع 
احتكار الفع���ل اإليجابي في فئٍة مح���ّددة، ويتطّور 
األمر فيم���ا بعد إلى صراعاٍت عل���ى مكامن القوة 
وترك المشروع األصلي الذي تداعى إليه الجميع .

- االنس���جام مع القانون والس���لطة المحلية: 
حت���ى ال يتحول الفعل اإليجاب���ي إلى نقطة خالف 
بين الجهود الرسمية والشعبية، وأحسن الحلول هي 
التي يتضافر فيها الجهد الشعبي والرسمي من أجل 
التكامل بين المجهوَديْ���ن، وعمل حلقات وصل بين 
القوى الفاعلة محلّياً مع الس���لطات المحلية في كّل 

مراحل العمل .
نماذج لم�صاركة �ل�صباب في �لنه�صة:

مما س���بق يتضح لنا جلّي���اً: أّن النهضة في أّي 
مجتمٍع م���ن المجتمعات ال تقوم إال بعد البحث عن 
المقّع���دات والمثبطات التي منع���ت المجتمع في 
الس���ابق من النهوض، وأهّم ه���ذه المثبطات تلك 
المتعلقة بشريحة الشباب؛ ألنهم مناط التكليف في 
القيام بالنهضة؛ لقوة الحماس التي يتمتعون بها في 

هذه المرحلة مقارنًة بمراحل العمر األخرى .
الركيزة األساس���ية في قيام التنمية هي التكافل، 
وتوجي���ه الجه���ود والموارد إلش���باع أكب���ر قدٍر من 
االحتياجات، ونعني بذلك استثمار الموارد االقتصادية 
الشحيحة أصاًل في القارة اإلفريقية، ولتوضيح ذلك 

نضرب مثاالً جمياًل جّداً وعملّياً من عهد النبوة.
 فعن أبي موسى األشعري قال: قال رسول الله 
صلى الله عليه وسلم: )ِإنَّ األَْشَعِريِّيَن ِإَذا أَْرَملُوا ِفي 
الَْغ���ْزِو، أَْو َقلَّ َطَعاُم ِعَياِلِهْم ِبالَْمِدينَِة، َجَمُعوا َما َكاَن 
ِعنَْدُهْم ِفي ثَْوٍب َواِحٍد، ثُمَّ اْقتََس���ُموهُ بَيْنَُهْم ِفي ِإنَاٍء 

ِويَِّة، َفُهْم ِمنِّي َوأَنَا ِمنُْهْم())). َواِحٍد ِبالسَّ

)))  �صحيح البخاري، رقم 68)).
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 في هذا الحدي���ث؛ قّرر لنا النبي الكريم صلى 
الله عليه وس���لم ه���ذا النهج التكامل���ي الذي يعزز 
ثقة المجتمع بعضه ببعضه اآلخر، ويضمن إش���باع 
الحاجات المتزايدة بأقّل الموارد الموجودة، فتتحقق 
القناع���ة ومواصلة العمل، فنح���ن اآلن أكثر حاجًة 
إل���ى مثل هذا التكافل ال���ذي يُعّد حجر الزاوية في 
االعتم���اد على الموارد الذاتي���ة للقارة، حيث يعتبر 
التكاف���ل االجتماعي مس���ؤولية منوط���ة بأبناء كّل 
مجتمع، فيقومون بسّد حاجة المحتاج منهم وإعانته، 
والتخفيف عنه حسب قدراتهم وإمكانياتهم المتوفرة 

لدى كلٍّ منهم.
وعلى سبيل المثال: يمكن إنشاء منظمة شبابية 
تطوعية، تحت عنوان( ُش���َعب اإليم���ان(، تعمل في 
هذا اإلطار، من مساعدة المحتاجين، وإبعاد األذى 
عب، وقد قال  عن الناس، وما إلى ذلك من بقية الشُّ
صلى الله عليه وس���لم: )لََقْد َرأَيُْت َرُجاًل يَتََقلَُّب ِفي 
ِريِق، َكانَْت  الَْجنَِّة، ِفي َش���َجَرٍة َقَطَعَها ِم���ْن َظْهِر الطَّ

تُْؤِذي النَّاَس())).
ويعّد المجتمع اإلفريق���ي من أكثر المجتمعات 
احتياج���اً للتكافل؛ إلخراجه م���ن األزمات، والعمل 
الطوعي هو خير وس���يلة لتحريك المجتمع بصورٍة 
علميٍة وفّعالة، فكلّما وجدن���ا منقصة في مجتمعنا 
تداعينا إلنش���اء منظمة لسّد هذه الثغرة باستخدام 
مواردنا المتاحة، ويمكن لمساجدنا المنتشرة في كّل 

مكان أن تكون مقّرات لهذه المنظمات.
ومن الناحية النظرية؛ ليس هنالك ما يمنع من 
قيام نهضٍة اعتماداً على هذا األسلوب، فقط يعوزنا 
الثق���ة في ال���ذات، ال الموارد وال القوة البش���رية، 
فقط ينقصن���ا اإلرادة من صّناع القرار في الجهات 

الرسمية والشعبية.

اأي يتنعم  )))  �صحيح م�صلم، رقم ))9)، )يتقلب في الجنة): 
تعوق  كانت  التي  ال�صجرة  قطعه  ب�صبب  بمالذها؛  الجنة  في 

النا�ص في طريقهم.

معظم المجتمع���ات اإلفريقي���ة اآلن تحتاج - 
وبغير استثناء - إلى مثل تلكم المنظمات التطوعية 
الشبابية التي تجسد معاني تكافل األشعريين الذين 
أش���اد به النبي الكريم صلى الله عليه وسلم، ويعّد 
أح���د نماذج العمل الطوع���ي المطلوب فى عصرنا 
الحال���ي، فالعم���ل التطوع���ي من أس���باب تكوين 
شخصية الشباب وتقويم س���لوكه، وتحقيق وجوده، 
وشعوره بأّن له رسالة سامية غالية، يسعى لتحقيقها 
في المجتمع، يشعر من خالل ذلك أنه عنصٌر فّعاٌل 
مفي���ٌد منتٌج مؤثر، ذلك أّن أب���واب العمل التطوعي 

واسعة ومتعددة جّداً، ومفتوحة على مصراعيها.
فلو أّن العمل الطوعي يُس���تخدم كوس���يلة من 
وسائل إكساب الشباب لمهارات وقدرات في مجاٍل 
معّيٍن؛ لكان لزاماً على الجامعات ومعاهد الدراسات 
العليا أّن تضعه ضمن مناهجها الدراسية ومتطلباتها 
لتخ���ّرج الطالب، فليس هنالك ما يمنع من أن تُفرد 
مس���احة للعمل الطوعي ضمن درج���ات التحصيل 
األكاديمي؛ حتى نش���ّجع الش���باب على القيام بهذا 

الدور .
دور الش���باب اإلفريقي في تنمية المجتمع عبر 

المنظمات التطوعية:
الحديث عن َدْور الش���باب تجاه المجتمع عبر 
منظم���ات المجتم���ع المدني ليس نظري���ًة تجافي 
الواقع، بل ضرورة يتطلبه���ا الوضع القائم اآلن في 
القارة؛ باعتبار أّن الش���باب ه���م المحرك الفعلّي 

لمنظمات المجتمع المدني.
ولكن الواقع يعكس سيطرة األجيال األكبر على 
مراكز القيادة العليا ف���ي معظم منّظمات المجتمع 
المدني، وغياب الش���باب عن مراك���ز صنع القرار 
إال في حاالت نادرة، وهو ما يس���تدعي تغيير طرق 
التفكير م���ن المدى القريب إلى المدى البعيد؛ عبر 
فتح ناف���ذٍة أكبر داخل المنظم���ات غير الحكومية 
ومجموعات المجتمع المدني، إلشراك الشباب في 
خدمة المجتمع، مع تش���جيع العم���ل التطوعّي في 
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صفوف الشباب.
كما يتعّين عل���ى الحكوم���ات أن تعمل بصورٍة 
أكثر ديناميكية على تأس���يس برامج خدمٍة وطنية، 
تسمح للشباب بتطبيق مشاريعهم المحلّية الخاّصة 
وتطويره���ا، لتلبية حاجاتهم المس���تقبلية، وتزويد 
الش���باب من جهٍة أخرى بخبراٍت ومه���ارات تعّزز 

َدْورهم المستقبلي في السوق.
وقبل الحديث عن أّي َدْوٍر مس���تقبلي للشباب؛ 
يجب طرح أس���ئلة على قيادات األجيال الس���ابقة: 
َمن الذي س���يقود هذه المجتمع���ات خالل األعوام 
العش���رين القادمة؟ ما نوعية القي���ادة التي نريد؟ 
كيف يمكننا تجهيز ه���ذه القيادات؟ كيف نتأكد من 
جاهزيتهم لتحّمل المسؤولية؟ ما البرامج التي يجب 

إنشاؤها من أجل صقل قدرات الشباب؟ 
اإلجاب���ة عن هذه األس���ئلة سيرس���م خريطة 
طريق لَدْور الش���باب اإلفريقي تجاه المجتمع عبر 

المنظمات التطوعية. 
 المعادل���ة المتمثلة ف���ي: )المجتمع، زائد 
الجهد الرسمّي والش���عبّي، يكون الناتج التنمية 
المس���تدامة(؛ تحتاج إلى قيادٍة ش���بابية نشطٍة 
تحافظ على المكتس���بات وتواج���ه التحديات، 
كما تحت���اج المنظم���ات غي���ر الحكومية إلى 
تنش���ئة قادٍة جدٍد ضم���ن مجتمعاتهم األهلية، 
وتزويدهم بالفرص لتوّلي أداوٍر قيادية مناسبة، 
مث���ل تثقيف اآلخري���ن في المجتم���ع األهلي 
بقضيٍة م���ا، العمل في حمالت التثقيف العاّمة، 
مناصرة القضية أمام الحكومة أو المس���ؤولين 
المنتخبي���ن، وحضور االجتماع���ات، أو اإلدالء 
بالشهادات، حشد اآلخرين للمشاركة والتحّدث 
علناً.. بكلماٍت أخرى: الشباب هم الوقود إلنشاء 
المنظمات التطوعية وتحريكها؛ من أجل إحداث 
تنمية مس���تدامة في مجتمعاتهم المحلية، عبر 
خطٍط وبرامج متوازنة موّجهة لشرائح المجتمع 

األهلي.

دور منظمات �لمجتمع �لمدني �ل�صبابية 
في �إفريقيا:

اأ – دورها تجاه �سرائح المجتمع:
المجتمعات المتحّضرة فقط هي التي تؤّس���س 
قاعدًة قويًة للمستقبل، بخالف المجتمعات المتخلّفة 
التي ال تهتم باالس���تراتيجيات المستقبلية التي يتّم 
من خاللها إعداد جيٍل مؤّه���ٍل لمجابهة التحديات 
المس���تقبلية بقوٍة وكف���اءة، وال يتّم ه���ذا اإلعداد 
بالجودة المطلوب���ة إال من خالل منّظمات المجتمع 
المدني التي توّفر الخبرة الكافية من خالل ممارسة 
عمٍل من خاللها، ولكي يواصل المجتمع تقّدمه؛ فإنه 
في حاجٍة دائمة إلعداد قيادات جديدة من األجيال 
المتتالي���ة، وتكوين القيادة الجدي���دة بهذا المفهوم 
يبدأ داخل مؤسسات المجتمع المدني في النقابات 

والجمعيات والمنظمات الشبابية والنسائية.
ليس فقط تكوين القيادات وإعدادها هو الَدْور 
الوحيد الذي تقوم به منظم���ات المجتمع المدني، 
فمن َدْورها األساس���ي دعم جميع شرائح المجتمع 

في القضايا األساسية، مثل:
- مكافح���ة الج���وع: وتوفير الغ���ذاء للفقراء 
والمحتاجي���ن من خ���الل منظمات بن���وك الطعام 

المنتشرة في كّل ُقطر.
- االهتم����ام بالصّح����ة: ومكافح����ة األمراض، 
والتثقيف الصحي، والتطعيم ضّد األمراض المعدية.
- االهتم���ام بالتعليم: من حيث الك���ّم والنوع، 

وتوفير المنح الدراسية للطالب الفقراء .
- درء الك���وارث: واالهتم���ام بالالجئي���ن؛ من 
خالل توفير مالجئ وبيوت مؤّقتة في حال الحروب 
والك���وارث الطبيعي���ة، مثل الس���يول والفيضانات 

والبراكين والزالزل .

المدن���ي  المجتم���ع  منظم���ات  َدْور   - ب 
تجاه ال�سباب:

هنال���ك أدواٌر متبادلٌة بين الش���باب ومنظمات 
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المجتم���ع المدني، حيث يحتاج الش���باب إلى هذه 
المنظمات للتعبير عن أنفس���هم، والتفريغ اإليجابي 
لطاقاتهم، والكتس���اب المهارات والقدرات، وكذلك 
الح���ال بالنس���بة للمنظمات التي تحت���اج إلى قوٍة 

تحّركها لتنفيذ األهداف التي قامت من أجلها.
لكن هذه المعادلة يش���وبها عزوف الشباب عن 
االلتحاق بمنظمات المجتم���ع المدني، وقد تمثلت 

أسباب ذلك- من وجهة نظرهم- فيما يأتي:
- هيمن���ة الجيل األكبر على مواقع صنع القرار 

والسياسات. 
- الف���رص محدودة أمامه���م لتصعيد أدوارهم 

ضمن القيادات. 
- جمود المنظم���ات األهلية، وأنها ال تعّبر عن 

طموحاتهم. 
هذه األس���باب التي تؤدي إل���ى ضعف عالقة 
الش���باب بالمنظمات التطوعية؛ يجب معالجتها من 
ِقبل القيادات في المؤّسس���ات الرسمية والشعبية؛ 
حتى ال تك���ون عائقاً للمنظم���ات المدنية في أداء 

أدوارها الضرورية المهّمة، مثل:
- مكافحة الفقر: من خالل القيام ببرامج دعم 
المادّي والعينّي لش���رائح المجتمع عاّمة، وشريحة 
الش���باب بصفٍة خاّصة، بنش���ر برامج ومش���اريع 

الصغيرة لألسر المنتجة .
- مكافحة البطالة: عبر تدريب وتأهيل الشباب 
من أجل تحسين فرص منافستهم لنيل الوظائف، من 
خالل دورات تدريبية متخصصة أو إكسابهم الخبرة 
ف���ي اإلدارة والمجاالت األخ���رى عن طريق الخبرة 

والممارسة .
- تحس���ين البيئة الحضرية: من خالل برامج 
التوعية وحم���الت الحفاظ على البيئ���ة والموارد 
الطبيعي���ة، ومكافح���ة التصّح���ر عبر التش���جير، 
والحفاظ على نظافة المدن، واالس���تخدام األمثل 
للمياه والطاقة، من أجل إيجاد بيئٍة مناسبٍة للعيش، 
خالي���ة م���ن األم���راض الناتجة عن الممارس���ات 

الخاطئة لعناصر البيئة، واإلس���راف في استخدام 
الموارد الطبيعية.

من أسس إنشاء المنظمات الشبابية الفّعالة:
إّن المتطلب���ات القانوني���ة إلنش���اء المنظمات 
التطوعية تختلف من دولٍة إفريقيٍة ألخرى، من حيث 
اإلجراءات، من سهلة، لمتوسطة، لصعبة، وقد تصل 

إلى درجة المنع.
وال بد للمنظمات التطوعية أن تتضمن اللبنات 

األساسية للتكوين لكي تكون فّعالة، وهي:
1 - رس���الة المنظم���ة: الخط���وة األولى لبناء 
منظمة تطوعية فّعالة هي تحديد رس���الة المنظمة، 
أو الهدف األساسي من إنش���اء المنظمة؛ تُعلَن في 
بياٍن رسميٍّ صريٍح، يوضح س���بب وجود المنظمة، 
وطبيعة النش���اط الذي تمارسه، والفكرة المحورية 
التي يتّم دعوة الشباب لبذل الجهود لتحقيقها، فإذا 
تحددت الرس���الة وكان هنالك جماعة اقتنعت بها، 
تكون القيادة الش���بابية قطعت ثلث المش���وار نحو 

النجاح، وهذا يقودنا للخطوة الثانية المتمثلة في:
2 - أه���داف المنظم���ة: الخط���وة الثانية هي 
تحديد األهداف التي توّجه الجهود لتحقيقها بدقٍة 

وعنايٍة من قبل القيادة، ويمكن تقسميها إلى:
- أهداف رئيسية؛ مقابل أهداف ثانوية .

- أهداف قصيرة األمد، وأهداف طويلة األمد .
- أهداف صريحة، وأهداف ضمنية .

3 - اس���ترتيجيات المنظمة: الخطوة الثالثة 
هي وضع االس���تراتيجيات التي تتبعها المنظمة 
م���ن أجل تنفي���ذ برامجها الدوري���ة، ومجابهة 
التحديات الداخلية والخارجية، فإدارة المنظمة 
تحتاج إلى اس���تراتيجية واضحة معلنة للجميع 
لتنفيذ أهدافه���ا، تتضمن الطرق واألس���اليب 
الفّعالة التي تحقق األه���داف القريبة والبعيدة 

المدى �
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�أ. ن�سيرة نهاري
باحثـة في �سـف �لدكتـور�ه -  كليـة �لحقوق 

و�لعلوم �ل�سيا�سية - جامعة وهر�ن - �لجز�ئر

الحماية اإلفريقية للطفل في أثناء 
النزاعات المسلحة

 في النصوص واآلليات
ٌ
دراسة

وتّدمـر معالـم �لح�سـار�ت و�لثـرو�ت �لوطنية، 

وتـزد�د ق�سـوتها جيـاًل بعد جيـل؛ بالنظـر �إلى 

�لتطور �لعظيم في �أ�سلحة �لدمار ومعد�ته))).

ال��دول��ي  ال��ق��ان��ون  ف��ي  الأط��ف��ال  حماية  طالفحة:  ف�صيل    (((
االإن�ساني، دار الثقافة للن�سر والتوزيع، االأردن، ط)، �ص 7.

فجـر �لتاريـخ و�لحـرب حـدٌث الَزَم منذ 

�لب�سـرية فـي جميـع �لع�سـور، فقـد 

حدثت حروٌب طاحنٌة قا�سـت ويالتها �لب�سريُة 

على مّر �الأعو�م و�لقرون، وكانت هذه �لحروب- 

وال تـز�ل- تجتـاح �لبلـد�ن، وتوؤلـم �ل�سـعوب، 
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م���ن األطفال المجندي���ن في العال���م، إذ يُقّدر 
عددهم بنحو 120 ألف طفل، س���واء في القوات 
المسلحة، أو في الجماعات المسلحة، وقد عّزز 
من هذه الظاهرة، وإرس���ال األطفال في مهّمات 
خطيرة بشكٍل خاص، االنتشار المتزايد لألسلحة 
التي يسهل دفع ثمنها وحملها واستعمالها، وِصغر 
حجم األطفال وخّفة حركتهم، ويُذكر أّن األطفال 
في ليبيريا وسيراليون يُعطون- أحياناً- جرعات 
م���ن المخ���درات والكحول لتبليد إحساس���هم؛ 
بهدف حملهم على اإلقدام على العنف، أو لمنع 

الخوف من التسرب إلى نفوسهم))).
وفي هذا الس���ياق؛ س���عت معظ���م الدول 
اإلفريقي���ة إلى إعداد مجموع���ٍة من النصوص 
القانونية، يكون اله���دف منها حمايُة الطفل في 
أشّد األوقات صعوبة، وهي النزاعات المسلحة، 
ومن أهّم هذه النصوص التي تّم اعتمادها لتوفير 

حماية للطفل عاّمة، وللطفل اإلفريقّي خاّصة:

لحق���وق  الإفريق���ي  الميث���اق  اأوًل: 
ورفاهية الطفل 1990م:

 لق���د تّم تبّن���ي الميث���اق اإلفريقي لحقوق 

 ،( الدولية  المنظمات  مو�صوعة  الفتالوي:  ح�صين  �صهيل    (((
دار  الثالث،  الجزء  والإخفاقات،  الإنجازات  المتحدة  الأمم 

الحامد للن�سر والتوزيع، االأردن، ط) - 0)0)، �ص 5)).

 كما أنه، نتيجًة الس���تعمال األس���لحة نصف 
األوتوماتيكية على نطاٍق واسع؛ أصبح من السهل 
على األطفال أن يحملوا الس���الح، وهو ما يؤدي 
إلى تزايد عدد األطفال الذين يتّم تجنيدهم بشكٍل 
غير قانوني)))، إذ يشير تقريٌر صادٌر عن منظمة 
العفو الدولية إلى اش���تراك صبيان وصبايا دون 
الثامنة عش���رة من العمر في القتال، في أكثر من 
عشرين من الصراعات الكبرى في العالم منذ عام 
2000م، قاتل بعض هؤالء في صفوف الجماعات 
المس���لحة، والبعض اآلخر ف���ي صفوف القوات 
الحكومية، وكان األطفال في طليعة المقاتلين في 
جبهات القتال في كلٍّ من: )بوروندي، وجمهورية 
الكونغو الديمقراطي���ة، وميانمار )بورما((، وفي 
بل���دان أخ���رى مثل: )إس���رائيل، وإندونيس���يا، 
ونيب���ال(، كما عم���دت حكوماٌت إلى اس���تخدام 
األطفال بصورٍة غير مباشرٍة في أعمال: مخبرين 

أو جواسيس أو متعاونين))). 
انطالقاً من ذلك؛ سعت معظم الدول- على 
المستوى اإلفريقي- إلى الحّد من انتشار ظاهرة 
اس���تغالل األطفال ف���ي النزاعات المس���لحة، 
ومحاولة القضاء عليها، ولعّل هذا ما يدفعنا إلى 
التس���اؤل حول أبرز الجهود اإلفريقية المبذولة 
من طرف الدول اإلفريقية للحّد من االنتهاكات 
الصارخة ضّد األطفال في النزاعات المسلحة؟ 
وأهّم نص���وص االتفاقي���ات أو المواثيق، وأبرز 

اآلليات المعتمدة في هذا المجال؟
�لقانونية  �لن�صو�ص  �لأول:  �لمحور 

�لإفريقية:
تعّد إفريقيا المنطق���ة التي تضّم أكبر عدٍد 

)))  ف�صيل طالفحة، المرجع ال�صابق، �ص )0). 

)))  �صهيل ح�صين الفتالوي: مو�صوعة القانون الدولي )، حقوق 
االإن�سان، دار الثقافة للن�سر والتوزيع، االأردن، ط) - 0)0)، 

�ص )6.  

ما يزال وجود انتهاكات دولية 
لحقوق الطفل، واإلصرار 
على تجنيده، وإشراكه في 
النزاعات المسلحة، متواصاًل 
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الطف���ل ورفاهيته بعد أقّل من س���نٍة من تاريخ 
اعتماد اتفاقية األم���م المتحدة لحقوق الطفل، 
وذلك في ش���هر جويلية / يولي���و 1990م، أثناء 
المؤتمر ال� 26 لرؤس���اء دول وحكومات منظمة 
الوحدة اإلفريقية، في أديس أبابا بإثيوبيا، ودخل 
الميثاق حّيز النفاذ في 29 نوفمبر 1999م؛ بعد 
إيداع وثيقة التصديق ال���� 15 الضرورية قانوناً 

لدخوله حّيز التطبيق.
وقد ارتبط اعتم���اد الميثاق بإعالن حقوق 
ورفاهي���ة الطفل اإلفريقي الذي ت���ّم تبّنيه في 
جمعية رؤس���اء دول وحكوم���ات منظمة الوحدة 
اإلفريقية المجتمعة ف���ي دورتها العادية ال� 16 
بمنروفي���ا في ليبيريا، بي���ن 17 و 29 جويلية / 
يوليو 1979م، والذي يعترف باتخاذ كّل التدابير 
المناسبة من أجل ترقية رفاهية الطفل اإلفريقي 
وحمايت���ه، وفي 12 فيفري / فبراير 2003م بلغ 
عدد الدول التي صّدقت على الميثاق 28 دولة، 
من بي���ن أعضاء عددهم 53 دول���ًة في منظمة 
االتحاد اإلفريقي حالّي���اً)))، وهذا األمر يختلف 
عن التصدي���ق على االتفاقي���ة الدولية لحقوق 
الطفل التي تّم اعتماده���ا ودخولها حّيز النفاذ 
في أقّل من سنٍة واحدٍة من تاريخ التوقيع عليها، 
وهي تضّم كّل الدول اإلفريقية ما عدا الصومال.
ويعّد هذا الميثاق من أُولى الوثائق اإلقليمية 
الشاملة لحقوق الطفل، ويرجع السبب في تبّنيه 
إلى واقع المش���اركة الضعيفة للدول اإلفريقية 
ف���ي االتفاقية الدولي���ة لحقوق الطف���ل أثناء 
المفاوضات والمناقشات، كما أّن بعض المسائل 
الخاّصة بالطف���ل اإلفريقي بقيت معلّقة وخارج 
النقاش؛ نظراً الختالف وجهات النظر وتشعّبها، 

ورفاهية  لحقوق  الإفريقي  الميثاق  على  الجزائر  �صّدقت    (((
الرئا�صي  ال��م��ر���ص��وم  ب��م��وج��ب  7/8/)00)م؛  ف��ي  ال��ط��ف��ل 
 - الر�صمية  الجريدة  7/8/)00)م،  في  الموؤرخ   ،(((_(

رقم )) - ليوم 7/9/)00)م. 

كما أّن هذه المس���ائل مرتبطة بوضعية الطفل 
اإلفريق���ّي على وجه الخص���وص، فلم يُمنح لها 
االهتمام الالزم، م���ا أدى بالدول اإلفريقية إلى 

إبرازها إقليمّياً))).
وقد أك���د الميثاق اإلفريقي لحقوق ورفاهية 
الطفل عل���ى أنه ينطلق من الميث���اق اإلفريقي 
لحق���وق اإلنس���ان والش���عوب، واتفاقية األمم 
المتح���دة لحق���وق الطفل، واإلع���الن الخاّص 
بحقوق ورفاهية الطف���ل اإلفريقي الصادر عام 
1979م، كم���ا ينطلق من الخلفية التاريخية وقيم 
الحضارة اإلفريقية، ويس���عى إلى المزاوجة بين 
المعايي���ر العالمية في مجال حقوق الطفل وبين 
الخصوصية اإلفريقية، وهي سمة ما فتئت تمّيز 
الس���واد األعظم من الصكوك اإلفريقية لحقوق 

اإلنسان))).
مضمون الميث���اق اإلفريقي لحقوق ورفاهية 

الطفل:
لقد ورد ف���ي الديباجة: أّن الدول اإلفريقية 
قلقة بش���أن وضع معظم األطفال األفارقة الذي 
يبدو خطيراً بس���بب العوامل الفريدة لظروفهم 
االجتماعية واالقتصادي���ة والثقافية، والظروف 
الطبيعية،  والك���وارث  واإلنمائي���ة،  التقليدي���ة 
والجوع،  واالس���تغالل،  المس���لحة،  والنزاعات 
وبسبب عدم النضج البدني والعقلي للطفل؛ فانه 

يحتاج إلى ضمانات ورعايٍة خاّصة.
ولعّل أهم ما ورد في الميثاق اإلفريقي لحقوق 
ورفاهية الطف���ل تأكيده لمصالح الطفل الُمثلى، 
من البقاء، والتنمية، واالسم، والجنسية، وحرية 
التعبير، وحرية االرتباط باآلخرين، وحرية الفكر 

الكتاب  دار  الإن�����ص��ان،  حقوق  ف��ي  ال��واف��ي  عميمر:  نعيمة    (((
الحديث، م�سر، ط) - 0)0)، �ص )9).

)))  محمد يو�صف علوان، محمد خليل المو�صى: القانون الدولي 
لحقوق الإن�صان، الحقوق المحمية، الجزء الثاني، دار الثقافة 

للن�سر والتوزيع، االأردن، ط) - 0)0)م، �ص 7)5.
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والضمير والديان���ة، وحماية الخصوصية، ومنع 
تشغيل األطفال، حيث يتّم حماية كّل طفٍل من كّل 
أشكال االستغالل االقتصادي، ومن أداء أّي عمٍل 
يُحتمل أن ينط���وي على خطورة، أو يتعارض مع 
النمّو البدنّي أو العقلّي أو الروحّي أو األخالقّي 

أو االجتماعّي للطفل))).
كم���ا يحظر الميثاق تجني���د األطفال الذين 
تقّل أعمارهم عن 18 عاماً، واس���تخدامهم في 
والمحلية على  الدولي���ة  المس���لحة،  النزاعات 

السواء.
ومن حيث المقارنة بي���ن االتفاقية الدولية 
لحقوق الطف���ل والميثاق اإلفريقي؛ تظهر بعض 

المالحظات:
- هناك تقارٌب من حيث الحقوق المنصوص 
عليها في الميث���اق واالتفاقية معاً، كذلك هناك 
يْن في األحكام المماثلة بالنسبة  تقارب بين النصَّ
للمب���ادئ األساس���ية والقاعدي���ة، كاالعتراف 
بالحقوق األساسية، مثل: الحّق في عدم التمييز، 
واحترام مصلحة الطفل، ومش���اركته في الحياة، 
والعقلي، كما  الجس���ماني  بنم���ّوه  واالهتم���ام 
يتف���ق النّصان على االعت���راف للطفل بالحقوق 
الش���املة والمضمونة والمعترف بها لكّل إنسان، 
وهي الحق���وق المدنية والسياس���ية، والحقوق 
االقتصادية واالجتماعية والثقافية المعترف بها 
في نصوص حقوق اإلنس���ان الدولية واإلقليمية 

العاّمة.
- أّن مجمل هذه الحقوق والحريات مضمونة؛ 
م���ن حيث تأكيدها وحماية المس���تفيدين منها، 
س���واء على المستوى العالمي أو اإلفريقي، ومن 

التفاقيات  ظ��ّل  ف��ي  الطفل  حقوق  حماية  م���رزوق:  وف��اء    (((
الدولية، من�سورات الحلبي الحقوقية، لبنان، ط) - 0)0)م، 

�ص )).

ثّم فإّن الطفل اإلفريقي))) يس���تفيد ويتمتع بهذه 
يْن بش���كٍل  الحقوق من خالل اعتماده على النصَّ
متس���اٍو ومماثل، غير أّن الميثاق اإلفريقي أورد 
نصوصاً خاّصة بالطفل اإلفريقي، وهي متقدمة 
م���ن حيث الن���ّص عليها، ومن حي���ث األهمية؛ 
بالمقارنة مع النصوص األممية، بالنسبة للطفل 
اإلفريق���ي، لتصبح الحماي���ة اإلقليمية في هذا 

المجال أكثر تقّدماً من الحماية العالمية.
ويرجع سبب هذا التقّدم إلى وجود اختالٍف 
وتعارٍض أحياناً بين الثقافات والتقاليد بين دول 
العالم، وهو األمر الذي يصعب معه إيجاد اتفاٍق 
عامٍّ حول مضم���ون النصوص المعتمدة عالمّياً؛ 
بعكس ما نجده في الميثاق؛ كونه يضّم اتجاهات 
متفقة بي���ن الدول اإلفريقية، م���ن حيث القيم 
والتقاليد االجتماعية والثقافية والدينية عموماً.
ويمك���ن إبراز بع���ض ه���ذه النصوص في 
الميثاق، فمث���اًل: تعريف الطفل ج���اء واضحاً 

)))  تجدر الإ�صارة اإلى اأن للطفل الإفريقي يومًا عالمّيًا ي�صادف 
يوم 6) جوان / يونيو من كّل �صنة، ويتّم الحتفال بهذا اليوم 
منذ �صنة )99)م تخليدًا لذكرى مذبحة �صويتو، والتي وقعت 
�صنة 976)م على اأيدي النظام العن�صري في جنوب اإفريقيا، 
للمطالبة  م�سيرة  خ��الل  االأط��ف��ال  مئات  فيها  وُج��رح  وُقتل 
بحقوقهم، انظر: منال العابدي: ثالوت الموت: الفقر والجوع 
جريدة  الحياة،  في  حّقه  الإفريقي  الطفل  تحرم  والنزاعات 
العرب الأ�صبوعية، ال�صبت 6)/0/06)0)م، ع )6)، �ص 8).

إّن جميع الدول والحكومات 
اإلفريقية اليوم؛ مدعّوة 
لالنضمام إلى االتفاقيات 

الدولية واإلفريقية المتعلقة 
بحماية األطفال في النزاعات 

المسلحة
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ودقيقاً، بحيث يكون سّنه أقّل من 18 سنة؛ دون 
االعتماد أو الرجوع إلى س���ّن الرش���د أو البلوغ 
لدى الدول األعضاء أو األخذ باالستثناءات عند 

التطبيق))).
وهذا التعريف يترّتب عليه نتيجتان:

األولى: في كون الدول 31 )من أصل 53( من 
االتحاد اإلفريقي التي صّدقت على الميثاق؛ قد 
أصبحت ملزَمة برفع سّن الطفل في التشريعات 

الوطنية إلى سّن 18 سنة.
أما النتيج���ة الثانية: فهي أّن الميثاق أصبح 
أساساً لتطوير األعراف المحلية واإلقليمية التي 
تنّص على أّن الطفل: هو كّل ش���خٍص لم يتجاوز 

18 سنة))).
بينم���ا نج���د االتفاقي���ة الدولي���ة تأخ���ذ 
باالستثناءات، خصوصاً بالنسبة لسّن المشاركة 
في النزاعات المسلحة والتجنيد، والتي ُحّددت 
بسّن 15 س���نة، بينما بقي في الميثاق بسّن 18 
س���نة، وهو األمر الذي يؤكد طبيعة الطفل مهما 
كان���ت األوض���اع والظروف، بعك���س االتفاقية 
التي قّدرت ظروفاً خاّص���ة في حالة النزاعات 
المسلحة، وبالتالي وضعت حاالت خاّصة ألطفال 
دون ال� 15 سنة من العمر، مع العلم أّن الميثاق ال 
يتخذ كّل اإلجراءات ألجل عدم مشاركة األطفال 
في النزاعات، وعدم تجنيدهم تحت علم دولتهم 

أو أية دولة طرف في الميثاق))).
ويعّد ه���ذا الميثاق مكّماًل مهّم���اً للمعايير 
الدولية األخرى التي تحظر اس���تخدام األطفال 

)))  نعيمة عميمر، المرجع ال�صابق، �ص ))9)-)9)).

 Nairi Arzoumanian, Francesca Pizzutelle,   (((
 Victimes et bourreaux, questions de
 responsabilité liées a la problématique
 des enfants soldats en Afrique, revue
 international de la croix- rouge, N°852, Vol

.85, décembre 2003, p 832

)))   نعيمة عميمر، المرجع ال�صابق، �ص )9).

جنوداً، وهو يرس���ل رس���الًة واضحًة مفادها أّن 
مشاركة األطفال في النزاعات أمٌر غير مقبول، 
وال يس���مح به المجتم���ع الدولي، وأن���ه يتعين 
على جميع ال���دول اإلفريقية التي لم تش���ارك 
بع���ُد أن تصّدق على الميث���اق، وأن تقوم جميع 
الدول بتنفذه بصرام���ة، وأن تضع حّداً لتجنيد 
األطفال واس���تخدامهم في النزاعات المسلحة، 
كما يج���ب عليها أن تكف���ل التحقيق مع جميع 
األش���خاص المتهمين بارتكاب ه���ذه الجريمة، 
وتقوم بمالحقتهم قضائي���اً في حالة توّفر أدلة 

كافية ضّدهم))).

ح���ول  الإفريق���ي  الإع���ان  ثاني���اً: 
م�ستقبل الطفل 2001م:

إّن فكرة حظر اشتراك األطفال في األعمال 
العدائية ليس���ت جديدة، وال يرجع الفضل فيها 
لمفكري الغرب وحدهم، فلهذا المبدأ أساٌس من 
التقاليد المستقرة في القانون اإلنساني العرفي 
في إفريقيا، والعرف اإلسالمي المعمول به في 

الحروب))).
ولكن مع شيوع ظاهرة اس���تخدام األطفال 
ف���ي الحروب تضاف���رت الجه���ود الدولية في 
مجال تفعيل حقوق الطفل، ومنها َس���ّن المواثيق 
الدولي���ة، واالتفاقيات الت���ي أُبرمت بين الدول، 
والتي أقرتها ال���دول األطراف، وتعهدت بالوفاء 
بالتزاماتها، هذا م���ا أّدى بالدول اإلفريقية إلى 
إصدار إع���الن إفريقيٍّ عالميٍّ حول مس���تقبل 

الطفل سنة 2001م.
ظ���روف ص���دور اإلع���الن اإلفريقي حول 

والنزاعات  والجوع  الفقر  الموت،  ثالوث  العابدي:  منال     (((
الم�صلحة تحرم الطفل الإفريقي من حّقه في الحياة، جريدة 
0)0)م،  جوان   (6 ال�صبت   ،(6( العدد:  الأ�صبوعية،  العرب 

�ص 8) .

)5)   ف�صيل طالفحة، المرجع ال�صابق، �ص )0).
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مستقبل الطفل:
ص���در اإلع���الن اإلفريقي حول مس���تقبل 
الطف���ل ع���ام 2001م، عن المحف���ل اإلفريقي 
حول مستقبل األطفال الذي انعقد في القاهرة، 
بجمهوري���ة مصر العربية، خالل الفترة من 28-
 )lxxII( 31 مايو 2001م، في إطار المقرر رقم
)DEC/M.542(، الصادر عن مجلس الوزراء، 
الذي أجازته الدورة العادّية السادسة والثالثون 
لمؤتمر رؤس���اء دول وحكومات منظمة الوحدة 

اإلفريقية.
وقد أكد المش���اركون، ف���ي المؤتمر الذي 
صدر عنه اإلع���الن، أّن مس���ؤولية كفالة تمّتع 
أطفال إفريقيا بحقوقهم الكاملة هي مس���ؤولية 
الحكومات اإلفريقي���ة، والمواطنين اإلفريقيين، 
واألس���ر، والمجتم���ع المدن���ي، والمنظم���ات 
اإلقليمي���ة، واإلقليمية الفرعية، ف���ي إفريقيا، 
والمجتم���ع الدولي، وكذلك جّدد المش���اركون 
المنصوص عليها  بالتعه���دات  الكامل  التزامهم 
في اتفاقية حقوق الطفل لعام 1989م، والميثاق 
اإلفريقي لحقوق الطفل ورفاهيته لعام 1990م.

وذكر المشاركون أّن التحدي الذي يواجههم 
يتمّثل في: تحويل تعّه���دات الدول التي أخذتها 
على نفسها رس���مّياً، من خالل القرار الجماعي 
باالنضمام إلى هذه االتفاقيات، إلى تطبيٍق عمليٍّ 
لحقوق الطفل ف���ي إفريقيا، باإلضافة إلى ذلك 
أكدوا احترام الميث���اق اإلفريقي لحقوق الطفل 

ورفاهيته، واتفاقية حقوق الطفل، وتنفيذها.
اإلفريقي حول مس���تقبل  اإلعالن  مضمون 

الطفل:
لقد نّص اإلعالن اإلفريقي حول مس���تقبل 
الطفل على عدة مبادئ مّهمة، تمّثلت في: تأكيده 
على أّن مس���تقبل القارة اإلفريقي���ة يكمن في 
رفاهية أطفالها وش���بابها، كما أكد في السياق 
االس���تجابة الحتياجات هؤالء  نفس���ه ضرورة 

األطفال والش���باب؛ كونه أمراً أساسّياً ال سبيل 
الجتنابه.

وفي ظ���ّل اس���تمرار وق���وع إفريقيا تحت 
لعنة الحروب والنزاعات المس���لحة)))، وتأّثرها 
بنتائجها الس���لبية الكبيرة وغير المحدودة على 
الس���كان المدنين، وبخاّصة النس���اء واألطفال، 
فإّن التزام إفريقيا بالتعايش الس���لمي، وتسوية 
النزاع���ات عن طري���ق المفاوض���ات والحوار 
والمصالحة، بات ش���رطاً أساس���ّياً لتوفير بيئٍة 
مش���ّجعٍة ومناس���بة لألطفال لحماي���ة بقائهم 

ونمّوهم.
وبرغم تحقي���ق إفريقيا نوعاً من التقّدم في 
مجال حماية األطفال في النزاعات المس���لحة؛ 
ف���إن هذا التقدم ال يزال غير ُمرٍض، حيث ضاع 
العديد من أطفال إفريقيا في الحروب، لهذا حّث 
اإلعالن جميع رؤس���اء الدول والحكومات على 
تأكيد التزامهم الس���ابق تجاه األطفال، والتعهد 
الرس���مي من طرفهم بااللت���زام برؤيٍة واضحٍة 
بش���أن مس���تقبل إفريقيا المتمثل في أطفالها 
وشبابها، وخصوصاً بالنسبة لألطفال المتأثرين 
بالنزاعات المسلحة، بما في ذلك تسريح جميع 
المقاتلين دون 18 سنة، وضرورة توفير الحماية 

الفورية لهم.

))) عّبر عن ذلك الأمين العام لالأمم المتحدة في تقريره رقم 
)A/(989/((8)، حول »م�صادر ال�صراعات الم�صلحة في 
النزاعات  »في هذه  بقوله:  منه  الثالثة  الفقرة  في  اإفريقيا«، 
لإه��الك  ل  م��ت��زاي��د-  نحو  على  الرئي�صي-  ال��ه��دف  اأ�صبح 
عرقية  وف��ئ��ات  المدنيين،  اأي�سًا  واإن��م��ا  فح�سب؛  الجيو�ش 
برّمتها، ولم يعد منع تلك الحروب م�صاألة دفاٍع عن الدول، اأو 
حماية الدول الحلفاء، بل اإنه م�صاألة دفاع عن الب�صرية.... «، 
للمزيد من التف�صيل راجع مذكرة: اأح�صن كمال، اآليات تنفيذ 
القانون الدولي الإن�صاني في �صوء المتغيرات الدولية للقانون 
�ص قانون التعاون  الدولي المعا�صر، مذكرة ماج�صتير، تخ�صّ
الحقوق،  كلية   / وزو  بتيزي  معمري  مولود  جامعة  الدولي، 
ال�صيا�صية،  والعلوم  الأ�صا�صي  القانون  ال��دك��ت��وراه  مدر�صة 

نوفمبر ))0)م، �ص )7.
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ولتحقيق جميع هذه المطالب نّص اإلعالن 
على ض���رورة اتخاذ مجموعة م���ن اإلجراءات 
لتسخير جميع الموارد المادية والبشرية الالزمة 
لتحقيق األهداف المس���ّطرة في اإلعالن؛ كون 
أطفال إفريقيا أطفاالً يس���تحقون العناية مثلهم 

مثل بقية جميع األطفال في أنحاء العالم.  
�لإفريقية  �لآليات  �لثاني:  �لمحور 
ل��ح��م��اي��ة �ل��ط��ف��ل �أث���ن���اء �ل��ن��ز�ع��ات 

�لم�صلحة:
باعتب���ار أّن حقوق الطفل ما هي إال جزءٌ ال 
يتجزأ من حقوق اإلنس���ان، فق���د قامت العديد 
م���ن المنظم���ات اإلقليمية بحماية ه���ذه الفئة 
المس���تضعفة، خصوصاً بعد ازدياد العنف في 
العالم ال���ذي أصبح يثير الش���عور باليأس بعد 
مرور قروٍن من القتال والهجمات البش���عة التي 
الذين  كاألطفال  األبرياء،  الضحايا  اس���تهدفت 
ما زال���وا لحّد اليوم يعانون واقعاً قاس���ياً يكثر 
فيه س���فك الدماء)))، لهذا س���عت معظم الدول 
اإلفريقية إلى إنشاء آليات للحّد من انتشار هذا 
االستغالل البش���ع لألطفال في أثناء النزاعات 

المسلحة، ومن بين أهّم هذه اآلليات:
اأوًل: منظمة الوحدة الإفريقية: 

نظ���راً لألرق���ام المرعبة الت���ي باتت تهّدد 
األطفال في الحروب؛ قامت العديد من اآلليات 
الرقابي���ة- على المس���توى اإلفريقي- بمحاولة 
الحّد من انتش���ار هذه الظاهرة، ولعّل أهّم هذه 

اآلليات وأبرزها: منظمة الوحدة اإلفريقية))).

 J.Gerald yong et Dina KAPLAN, les enfants  (((
 et la violence, Imprimerie des presses
 universitaires de France, Mars1998-N=45014,

 .p 29

وذلك  الإفريقي)،  )التحاد  المنظمة  لهذه  خلفًا  تاأ�ّص�ص     (((
بتاريخ 9 جوان / يونيو )00)م، وتتخد اأهّم قرارات التحاد 
حكومات  وممثلي  ال��دول  لروؤ�صاء  �صنويٍّ  ن�صف  اجتماٍع  في 
لالتحاد  ال��ع��ام��ة  »الجمعية  خ��الل  م��ن  الأع�����ص��اء،  ال���دول 

ظروف تأسيس منظمة الوحدة اإلفريقية:
 كان اجتماع رؤس���اء ال���دول اإلفريقية في 
مؤتمر القم���ة في أديس أبابا )عاصمة إثيوبيا(، 
في 22 – 25 ماي / مايو 1963م، من أهم أحداث 
التاريخ السياسي المعاصر للقارة اإلفريقية، وقد 
عقد الكثيرون اآلمال الكبيرة على هذا المؤتمر، 
وانتظروا من���ه أن يصبح »هيئة أممية إفريقية«، 
تتمثل فيها جميع الميول والرغبات، وتحّل جميع 
المعضالت والمنازعات، حيث اجتمع في أديس 
أبابا رؤساء ثالثين دولة إفريقية، رغبًة منهم في 
الحّد من الحروب الضارية والنزاعات المسلحة 
الدامية التي شهدتها القارة اإلفريقية، خصوصاً 
في العقود األخيرة، فأطلق الرؤساء األفارقة على 
منظمتهم اس���م: »منظمة الوحدة اإلفريقية«)))، 
ووّقعوا على ميثاقها المكّون من: )ديباجة، و 33 
مادة(، وجعلوا من العاصمة اإلثيوبية مقّراً لها))).

الوحدة  منظم���ة  أجه���زة  أب���رز  وتتمث���ل 
اإلفريقية- حسب المادة السابعة- في: مجلس 
رؤس���اء الدول والحكومات، مجلس الوزراء، ثم 
األمانة العامة، وقد تّم بعد ذلك تأسيس: )لجنة 

الوساطة والتوفيق والتحكيم(.
دور منظم���ة الوحدة اإلفريقي���ة في حماية 

الطفل أثناء النزاعات المسلحة:

الإفريقي«، ويقع مقر الأمانة العامة ولجنة التحاد الإفريقي 
في اأدي�ص اأبابا باإثيوبيا.

الدول  لروؤ�صاء  اجتماع  تّم  000)م؛  يونيو   / جوان   (( في    (((
الإفريقية ال� )5، وتّم التفاق على القانون الد�صتوري لالتحاد 
منظمة  محّل  الإفريقي  بالتحاد  جاء  الذي  وهو  الإفريقي، 
يونيو   / ج��وان  في  التنفيذ  حيز  ودخ��ل  الإفريقية،  ال��وح��دة 
)00)م، وبحلول جوان / يونيو 009)م بلغت الدول الم�صّدقة 
على القانون الد�صتوري لالتحاد الإفريقي )5 دولة. انظر: ليا 
ليفين: حقوق االإن�سان.. اأ�سئلة واأجوبة، اإ�سدارات اليوني�سكو، 

مطبعة لون، المغرب، ط5 - 009)، �ص 7)).

العامة  النظرية  ال��دول��ي،  التنظيم  ال��م��ج��ذوب:  محمد    (((
للطباعة  الجامعية  ال��دار  والإقليمية،  الدولية  والمنظمات 

والن�صر، لبنان، 998)م، �ص 60).
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كانت المنظم���ة تتكون في العام 1963م من 
32 دولة، فارتف���ع العدد بعد ذلك إلى 45 دولة، 
ليصل إلى 53 دولة سنة 1980م، والسؤال الذي 
يتبادر إلى الذهن: أنه بعد مرور 53 س���نة على 
قيامه���ا؛ هل نجحت في أعمالها، واس���تطاعت 

فرض وجودها على دول القارة؟
صحيٌح أنها أُنش���ئت في فترٍة عصبيٍة كانت 
فيها القارة- وما زالت- تعاني معضالت وأزمات 
شديدة، بعضها قديٌم ومزمن، إال أّن التأييد الذي 
لقيته من مختلف الدول والهيئات اإلفريقية كان 
يؤهله���ا لمجابهة الصع���اب، وتطهير القارة من 

الرواسب واآلفات التي خلّفها االستعمار.
حماية حقوق الطفل اإلفريقي:

 اعتراف���اً من ال���دول اإلفريقي���ة بالوضع 
الخطير الذي يم���ّر به الطفل اإلفريقي، وإيماناً 
منه���ا بوجوب أن ينمو الطفل في بيئٍة أس���رية، 
وتوفير الحماي���ة الالزمة له، وتأمين احتياجات 
نم���ّوه البدني والعقل���ي، أقّرت ميث���اق حقوق 
ورفاهية الطفل ع���ام 1990م، الذي بدأ العمل 
ب���ه في 29 نوفمب���ر 1999م، ويضّم الميثاق 48 
مادة، وعلى أس���اس مبدأ مصالح الطفل الُمثلى 
ع���ّدد الميثاق ع���دداً من الحق���وق، منها: عدم 
التمييز، والحّق في البقاء، والحصول على اسٍم، 
والحّق  باآلخرين،  واالرتباط  والتعبير،  وجنسية، 
في الخصوصية، وكذا التعليم، وتنمية شخصية 
الطف���ل، باإلضافة إلى إق���رار حّقه في الراحة 
والترفي���ه والرعاي���ة الصحي���ة، وتطبيق نظاٍم 

قضائيٍّ خاصٍّ باألحداث.
كما أق���ّر الميثاق حّق الطف���ل في الحماية 
ضّد: إساءة المعاملة، واالس���تغالل في العمل، 
واالستغالل الجنس���ي، وتعاطي المخدرات، كما 
تّم النّص على إنش���اء )اللجنة الخاّصة بحقوق 
ورفاهية الطف���ل( التي تتكفل بجميع المعلومات 

بشأن المشكالت التي يعانيها الطفل اإلفريقي))).

لحق���وق  الإفريقي���ة  اللجن���ة  ثاني���اً: 
ورفاهية الطفل:

ورفاهية  لحق���وق  اإلفريقي  الميث���اق  نّص 
الطفل لعام 1990م على: »إنش���اء لجنة خبراء؛ 
معنية بحقوق الطفل اإلفريقي«، تضّم 11 خبيراً، 
وذلك بغية تعزيز حقوق الطفل، وضمان رفاهيته 

واحترامها.
تش���كيل اللجنة اإلفريقي���ة لحقوق ورفاهية 

الطفل:
تتكون اللجنة من أحد عشر عضواً، من ذوي 
المكانة األخالقية العالية واالس���تقامة والنزاهة 
والتخّصص والشخصية، يتّم انتخابهم باالقتراع 
السرّي من ِقبل الجمعية العمومية لرؤساء الدول 
والحكوم���ات، من بين قائمة األش���خاص الذين 
رشحتهم الدول األطراف في هذا الميثاق، ويجوز 
لكّل دولٍة طرٍف في هذا الميثاق أن ترّشح ما ال 
يزيد عن مرش���َحيْن اثنَيْن، ويجب أن يكون لدى 

المرشحين إحدى جنسيات الدول األطراف.
ويت���ّم انتخاب أعضاء اللجن���ة لمدة خمس 

)))  عقيلة خربا�صي: حماية الطفل بين العالمية والخ�صو�صية، 
 ،  57( 009)م،  نوفمبر   ،05 العدد:  قانونية،  درا�صات  مجلة 

.(58

نظرًا لألرقام المرعبة التي 
باتت تهّدد األطفال في 

الحروب؛ قامت العديد من 
اآلليات الرقابية على المستوى 
اإلفريقي بمحاولة الحّد من 

انتشار هذه الظاهرة
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س���نوات، وال يجوز إع���ادة انتخابه���م، ويدعو 
األمين العام لمنظمة الوحدة اإلفريقية إلى عقد 
االجتماع األول للجنة ف���ي مقّر المنظمة خالل 
ستة أش���هر من انتخاب أعضاء اللجنة، وتنعقد 
بعد ذلك اللجنة من ِقبل رئيس���ها كلما كان ذلك 

ضرورّياً، وعلى األقل مّرة واحدة كّل سنة))).
وظلّت اللجنة تس���تلهم عمله���ا من القانون 
الدولي لحقوق اإلنس���ان عموم���اً، ومن أحكام 
الميثاق اإلفريقي لحقوق اإلنس���ان والش���عوب، 
واإلع���الن العالمي لحقوق اإلنس���ان، واتفاقية 
حق���وق الطف���ل، وغيرها من اتفاقي���ات األمم 
المتحدة وال���دول اإلفريقية ذات الصلة بحقوق 
اإلنس���ان، ومن القيم والتقاليد اإلفريقية بشكٍل 

خاص))).
دور اللجن���ة ف���ي حماية الطفل ف���ي أثناء 

النزاعات المسلحة:
تقوم اللجن���ة- وفقاً للمادة 42 من الميثاق- 
بتشجيع وحماية الحقوق الواردة في هذا الميثاق، 
وعلى وجه الخصوص جمع المعلومات وتدعيمها 
تقويٍم ش���امٍل لألوضاع  بالمس���تندات، ووضع 
بشأن المش���كالت اإلفريقية في مجاالت حقوق 
الطفل ورفاهيته، وتنظيم االجتماعات، وتشجيع 
المؤسس���ات الوطنية والمحلية المعنية بحقوق 
الطف���ل ورفاهيت���ه، ومتى كان ذل���ك ضرورّياً: 
إبداء وجهات نظرها، وإص���دار التوصيات إلى 
الحكومات، وصياغ���ة ووضع المبادئ والقواعد 
التي تهدف إل���ى حماية حقوق الطفل ورفاهيته 
في إفريقيا، والتعاون مع المؤسسات والمنظمات 
اإلفريقي���ة الدولية واإلقليمي���ة األخرى المعنية 

بتشجيع وحماية حقوق الطفل ورفاهيته.

)))  وفاء مرزوق، المرجع ال�صابق، �ص )).

المرجع  المو�صى،  خليل  محمد  ع��ل��وان،  يو�صف  محمد    (((
ال�صابق، �ص 8)5.

كم���ا يجوز للجن���ة المعنية بحق���وق الطفل 
اإلفريق���ي، وفقاً للمادة 45 من الميثاق، أن تلجأ 
إلى أّي طريقٍة مناس���بٍة للتحقيق في أّي مسألة 
تقع في نطاق هذا الميثاق، وأن تطلب من الدول 
األطراف تنفيذ الميثاق، وتقّدم اللجنة لكّل دورة 
انعقاد عادية للجمعية العمومية لرؤس���اء الدول 
والحكومات، في كّل سنتين، تقريراً عن أنشطتها، 
ث���م بعد ذلك تقوم اللجنة بنش���ر تقريرها؛ بعد 
نظره من ِقبل الجمعية العمومية لرؤس���اء الدول 
والحكوم���ات، وتجعل الدول األط���راف تقارير 
اللجن���ة متاحة على نطاٍق واس���ٍع للجمهور في 

أراضيها.
وبالنظر فيما س���بق؛ يتبين أّن دور اللجنة 
م���ن الناحي���ة العملية ضعي���ف، حيث يقتصر 
على إج���راءات نظري���ة، ال تتع���دى- غالباً- 
تلقي التقارير أو تقديمه���ا، وهذا يعّد قصوراً 
في عملها، خصوصاً ف���ي مواجهة ما يتعرض 
ل���ه الطفل اإلفريق���ّي من انته���اكاٍت لحقوقه 
األساس���ية، في ظّل ما تشهده القارة اإلفريقية 
من الحروب األهلية والنزاعات المسلحة، وهو 
ما يتطلب توس���يع اختص���اص اللجنة المعنية 
بحقوق الطفل اإلفريقي؛ لتتواكب مع ما يتعرض 
له الطفل اإلفريقي من أخطاٍر وأهواٍل ال حصر 

لها))).
�لخاتمة:

برغم الدور اإليجابي الذي قامت به مختلف 
النصوص الميثاقية واآلليات اإلفريقية للحّد من 
ظاهرة استغالل األطفال في النزاعات المسلحة، 
فما يزال وج���ود انتهاكات دولية لحقوق الطفل، 
واإلصرار على تجنيده، وإش���راكه في النزاعات 

)))  محمود �صعيد محمود �صعيد: الحماية الدولية لالأطفال اأثناء 
007)م،  م�صر،  العربية،  النه�صة  دار  الم�صلحة،  النزاعات 

�ص ))8) ، 85)). 
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المسلحة، متواصاًل، إذ ما تزال العديد من الدول 
تجّند أطفاالً في جيوشها، تتراوح أعمارهم بين 
10 و 15 سنة، ويوجد المئات منهم في المناطق 
اإلفريقي���ة يُعذبون ويُعتقل���ون، وتُمارس ضّدهم 
أبشع أس���اليب التعذيب، مما يُثبت إخفاق هذه 
اآللي���ات الحالي���ة في توفي���ر الحماية الالزمة 
لمنع مثل هذه االنته���اكات، إذ إّن مجّرد النّص 
عل���ى حظر فعٍل معّين ال يعّد كافياً لالمتناع عن 

اقترافه.
ف���ال ب���د إل���ى جان���ب نص���وص الحظر 
إجراءات  اتخ���اذ  والمواثيق؛ من  واالتفاقي���ات 
لتحديد المس���ؤولين عن هذه الجرائم، وتنفيٍذ 
حقيقيٍّ وفّعاٍل لهذه النصوص، وإنش���اء أجهزة 
ذات كف���اءة لمراقبة التنفي���ذ، ووضع عقوبات 

صارمة تُفرض على كّل َمن يخرق هذه النصوص 
وينته���ك حقوق الطفل، ال بد م���ن محاكمة َمن 
يس���تمر في اس���تغالل األطف���ال، أو تجنيدهم 

واستخدامهم في النزاعات المسلحة.
وعلي���ه؛ ف���إّن جمي���ع ال���دول والحكومات 
اإلفريقية اليوم؛ مدعّوة لالنضمام إلى االتفاقيات 
الدولية واإلفريقية المتعلقة بحماية األطفال في 
النزاعات المس���لحة، والبحث عن آلية للتعاون 
مع الهيئات اإلفريقي���ة المعنية بحماية األطفال 
المتضررين م���ن الصراعات المس���لحة، وكذا 
مراجع���ة تش���ريعاتها الوطنية بما ينس���جم مع 
المعايير الدولية واإلفريقية، والحرص على عدم 
إدخ���ال األحكام المتعلقة بالعف���و على الجرائم 

المرتكبة ضّد األطفال �
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لغات إفريقيا نحو تنمية مستدامة..
مقاربة وصفية

د. �إ�سماعيل َزْنُغـو َبَرِزي
�أ�سـتاذ م�سـاعد فـي �لل�سـانيات �لعاّمـة و�لعربية 

بق�سم �للغة �لعربية / جامعة بماكو - مالي
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؛ فإنها  البحث- َمْهما عانت من بيئ����ة فقيرة وصراٍع لغويٍّ
تعي����ش في حالٍة ال بأس بها، ومن ثّم يمكن أن تكون ُعْملًة 

صعبًة إليجاد تنميٍة مستدامٍة في إفريقيا. 
�لجانب �لقت�صادي للغات �لإفريقية:

ذهبت )))SIL إلى أّن اس����تعمال اللغات المحلية تمّثل 
وس����يلة لتحقيق األهداف اإلنمائية لأللفية الجديدة ]...[؛ 
إذ إّن أنش����طة تطوير اللغات )المحلية( تؤّدي َدْوراً رئيساً 
في التنمية، ألنها تمنح هذه القوميات أدوات لتحقيق هذه 
األهداف، ثم ذهبت إلى أبعد م����ن ذلك عندما أوردت ما 
يمكن أن نجنيه في استعمال لغاتنا، فطرحت مجموعة من 

األسئلة، هي:
- أليس����ت لغات األقليات مفتاحاً أساسّياً لمساعدة 
الن����اس في العثور عل����ى حلٍّ خاصٍّ به����م للتحديات التي 

يواجهونها في حياتهم؟
- أليس����ت اللغ����ة األّم أداًة إلع����داٍد أفضل للحاضر 
والمس����تقبل؟ أال تستحق نتائجها االس����تثمار في الوقت 

واألموال على المدى الطويل؟

كبير من لغات البانتو، منها: زولو، كونغو، لنغال، لوبا، لوندا، 
روندي، �صوانا، �صوتو، �صواحلية، ت�صتوانا، خوا�صا، زولو. 

�صنغي،  الم�صتقلة:  الأ���ص��ر  بع�ص  وت�صّم  �صحراوية:  نيلو-   -  (  
مابان،  ك�:  الم�صتقلة،  غير  اأو   .kuliak كولياك  �صحراوية، 

ُفور، و�سط ال�سودان، برتا.
 ) – اأفرو- اآ�صيوية: وت�صّم مع اأ�صرها اللغوية الكبرى: الت�صادية، 
الأم��ازي��غ��ي��ة، ال��م�����ص��ري��ة، ال�����ص��ام��ي��ة، ال��ك��و���ص��ي��ة، الأم��وي��ة

OMOTIQUE ، ويالحظ اأنها الف�صيلة الوحيدة الم�صتعملة 

في اأكثر من قارة، وذلك انطالقًا من ا�صمها، وتمّثل العربية 
 LIGUA اأكثرها من حيث النت�صار؛ اإذ تمثل اللغة ال�صائرة

. FRANCA

ال�سابق  في  وُت��ع��رف  اإفريقيا،  جنوب  في  تنت�سر  خوي�سان:   -  (
 ،Hottentotes هوتنتوت  اأو    Bushman ُب�ْسمان  با�سم: 
 Greenbergوتمثل اأ�صغر ف�صيلة لغوية في اإفريقيا، وح�صب
A 1963- : اأنها بلغاتها ولهجاتها تعّد بالمائة اأو اأكثر، ولكن 

اإل  منها  يبق  فلم  الكثير،  منها  انقر�ص  الراهن  الوقت  في 
حدود الثالثين. راجع:

 Heine & Derek Nurse Bernd, Les langues  
 .Africaines 2004, Karthala, Paris, pp : 7- 122

)))  المركز الدولي لل�صانيات: منظمة غربية ت�صعى اإلى خدمة 
ولها  منها،  المهددة  �صيما  ول  الدولية،  اللغات  من  مجموعة 

اأهداف اأخرى تن�صيرية. 

�للغـات �الإفريقيـة عرفـت بع�ـس �لدر��سـات �إّن 

�لمهّمـة، و�إن كان هناك تباين في هذه �للغات 

من حيث �لف�سـائل و�الأ�سـر �للغوية مـن جانب، ثم 

قانـون �للغـة من جانـب �آخـر، وقد حظي ب�سـرف 

�لقيـام باأغلـب هـذه �لدر��سـات �أل�سـنيون غربيون، 

وقليٌل من �لباحثين في �لدر��سات �لعربية وغيرها.
ربما يندهش القارئ العزي����ز عندما يصطدم بعنوان 
المق����ال، المتمثل في ربط اللغ����ات اإلفريقية بالتنمية؛ ال 

المتوسطة وال القريبة؛ بل المستدامة)))!
في الواقع؛ ربما ال يجانبني الصواب إذا قلت: إّن كلمة 
»إفريقيا« تؤّشر على الفقر، الذي يحمل في طياته المرض 
والجوع والعنف... إل����خ، أال يؤثِّر هذا الوضع االقتصادّي 
الهّش الذي تعيش فيه الق����ارة منذ عقود، إن لم نقل منذ 
قرون، على واقع الحياة اللغ����وي في إفريقيا؟! وأال يمكن 

مواجهة هذا الوضع بتنمية اللغات اإلفريقية؟!
نقول: نعم! بالرغم مما تعاني����ه القارة اإلفريقية من 
انهياٍر اقتصاديٍّ وفقٍر مدقع؛ فإّن مما ال يتناطح فيه عنزان 
اليوم أّن بعض اللغات اإلفريقية)))- التي سنراها في هذا 

التي  القت�صادية  التنمية  اإل��ى  ي�صير  »التنمية«:  ))) م�صطلح 
وال�صيد  كالزراعة  الطبيعية،  الموارد  ا�صتغالل  على  تعتمد 
والرعي... اإلخ، ويتمثل الدخُل االأ�سا�ش في غزارة التنمية اأو 

قلتها. 
القت�صادية  التنمية  تطوير  ه��ي  الم�صتدامة«:  »التنمية 
والجتماعية، بما ي�صمن ا�صتمرارية النتفاع بالإرث الطبيعي 
الم�صتدامة  التنمية  وتتعزز  والمجتمعات،  والمدن  لالأر�ص 
والإن�صانية  الطبيعية  للموارد   rationnelles ر�صيٍد  بتدبيٍر 
والقت�صادية؛ لتلبية الحتياجات الأ�صا�صية لالإن�صانية جمعاء 

.Encarta -2009  :ب�صكل منا�صب. راجع

)))  ت�صفر اأحدث درا�صة - ح�صب علمي - عن اأربع ف�صائل لغوية 
رئي�صة:

الف�صيلة  هذه  ف��اإّن   :Grimes-1996 وح�صب  كنغو:  نيجر-   -  (
والم�صتعملين،  الم�صاحة  العالم من حيث  اأكبر ف�صائل  تمّثل 
الكردفانية،  ك�:  الكبرى،  اللغوية  الأ�صر  من  عددًا  وتحت�صن 
كنغو  فولتا،  دوغون،   ،ijoides اإجويد  اأطلنطيك،  الماندي، 
الكبرى،  اللغات  بع�ص  طياتها  وفي  جنوبي.  كونغو  �صمالية، 
اإيبو، �صانغو، وعدد  اأكان، يروبا،  ك�: ولوف، فالنية، مانديغ، 
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عّرج����ت- بعد ذلك- بالرد عن كّل هذه األس����ئلة في 
مكاٍن واحد؛ قائلة: نعم.

ف����ي الواقع إّن ما استكش����فته SIL مفاده: أنه يمكن 
الحصول عل����ى حلوٍل للتحديات المذك����ورة في األهداف 
اإلنمائية لأللفية؛ باس����تخدام اللغة في مستوياٍت جديدٍة 
من الحياة)))، وعليه؛ تك����ون اللغات عموماً، ولغات األقلية 

خصوصاً، وسيلة لتحقيق التنمية االقتصادية.
»والتنمية في اللغة: عبارة عن سلسلة من اإلجراءات 
المس����تدامة، خصوصاً التي تقوم به����ا الجماعة الِعْرقية 
لضم����ان إيفاء لغتها بالتزاماته����ا: االجتماعية، والتنموية، 

والثقافية، والسياسية، واالقتصادية، والروحية«))).
وإذا قلنا إّن اس����تعمال اللغات القومي����ة في التعليم 
يس����اعد في التنمية؛ فإّن هذه األخيرة تعني القضاء على 
الفقر؛ فالفقر أو الفش����ل يقترنان ل����دى الطبقة المتدنية 
 Mompoloki من الش����عب بالجهل أحياناً، وق����د ذهب
Bagwasi  إل����ى أنه »للحّد من الفقر؛ فمن المستحس����ن 
أن يت����ّم ذلك ف����ي برنامج تعليم الكبار، في لغات تس����مح 
للمتعلمين أن يكونوا حازمين في المناقش����ات واألنش����طة 

المتصلة بالتعلّم واالقتصاد«))). 
ويتمظه����ر القضاء على الفقر عب����ر التعليم في ربط 
المادة العلمية المدُروسة بواقع حياة الجماعة اللغوية، وهو 
أم����ٌر تفتقر إليه كثيٌر من مجتمعاتن����ا، فهذا كامبا، رئيس 
قري����ة Monzomboli، وهو األول من جنس����ه )قبيلته( 
الذي ش����ارك في فصول محو األمية للكبار في لغته األّم؛ 
 soja وبعد قراءته لكتاب )الق����راءة( رأى أّن ُفول الصويا
يحتوي على نس����بٍة عاليٍة من البروتين، فحّث جميع قريته 
على زراعت����ه، وفي كتاب آخر ع����رف أّن الصحة تتحقق 
باس����تعمال نظاٍم غذائيٍّ متنّوع؛ فشّجع- مرة أخرى- أهل 

 SIL, Langues facteur clé de ))) راج�����������ع: 
 développement Les langues locales, un moyen
 pour atteindre les objectifs du Millénaire pour

.le développement, p2

))) نف�صه، �ص ).

))) نف�صه، �ص .)

قريته على تناول الطعام ف����ي مجموعات غذائية متنوعة 
يومّياً؛ من أجل أن يكون أكثر صحة.

عندما يكون لدى الناس مزيٌد من الدخل، وال س����يما 
ف����ي المجموعات العرقية واللغوية، فإنهم لن يعانوا الجوع 
إذا كانت لديهم بعض المعلومات األساسية في اللغة التي 
يفهمونها غالباً، وأحياناً يؤدي وجود معّدل جيد من معرفة 

القراءة والكتابة إلى ارتفاع دخل الفرد))). 
وعندما يبدأ التالميذ في تلّقي المعرفة في المدارس 
االبتدائية بلغاتهم األصيلة؛ فإنهم يتعلمون القراءة والكتابة 
والحساب بسرعة، باإلضافة إلى اللغة الرسمية، وبالتالي 
تكون لديهم أدواٌت أساسية لمواصلة التعليم طوال حياتهم، 
ونتيج����ة لذلك تك����ون لديهم صورة أفضل عن أنفس����هم 

ومجموعتهم الِعْرقية))).
ويجب أن نش����ير إلى أهمية اللغات الطبيعية عموماً، 
واللغ����ات اإلفريقية خصوص����اً، لكونها وس����يلة للتواصل 
بين مختلف الش����عوب، من ثّم تظهر قيمتها االس����تعمالية 
والتبادلية في أّن »قيمتها تزداد مع كّل متحّدث يكتس����بها 
أو تكتس����به ]...[، فكلما تعلّم الناس لغًة ما أصبحت اللغة 
مفيدة، وكلما كانت اللغة مفيدة رغب الناس في تعلّمها«))). 
ومجتمعاتنا اإلفريقية قائمة أساساً على تعّدٍد لغوي؛ 
هذا الذي بلوره »برزي« تحت اسم: »االزدواجية اللغوية«)))؛ 

 Langues facteur clé de développement ))) راجع: 
 Les langues locales, un moyen pour
 atteindre les objectifs du Millénaire pour le

.développement, SIL, P 3

فاإّن  العالم؛  في  اأّم��يٍّ  مليون   875 بين  من   ،( �ص  نف�صه،     (5(
في  وُي��الح��ظ  الن�ساء.  جن�ش  من  العدد  ثلثي  من  يقرب  ما 
ت�صجيع  يتّم  ما  غالبًا-  اأن��ه-  واللغوية  الِعْرقية  المجموعات 
انت�صارًا،  الأو�صع  باللغات  الآخرين  مع  التحّدث  على  الأولد 
فقط  وال��ت��ح��ّدث  بالتقاليد  يرتبطن  الفتيات  اأّن  حين  ف��ي 
والفتيات  الن�ساء  اأّن  البحث  نتائج  وُتظهر  المحلية.  باللغات 
اللواتي يدر�صن عبر لغاتهن الأّم مثاًل؛ يبقين لفترة اأطول في 
المدر�صة، ويح�صلن على درجات اأف�صل من زميالتهنَّ الالتي 

لم يتلقين تعليمًا من هذا القبيل. المرجع نف�صه، �ص 5.

)6)   اللغة والقت�صاد، �ص 99.

)7)   راجع كتابنا: ق�صايا ل�صانية اإفريقية، �ص 9).
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عالوًة على ذلك؛ إذا ذهب����ت SIL إلى أّن اللغات المحلية 
وس����يلة لتحقيق أهداف التنمية في األلفية الجديدة، كما 
م����ّر أعاله، فإّن فلوريان كولماس ق����د ذهب إلى أبعد من 
ذل����ك في توضيحه للفكرة أكث����ر، عندما ذهب في مقولته 
إلى أّن »امتالك لغة مثل امتالك نقوٍد؛ ينطوي على إمكان 
توس����يع مجال الفعل لدى األفراد، ومن ث����ّم ينطوي على 

إمكان إغنائهم«))).
وكما وضح فلوري����ان كولماس مفهوم هذه القيمة في 
أماك����ن مختلفة م����ن كتابه، فيرى أّن قيم����ة اللغة المعّينة 
»ترتبط بعدد متكلّميها؛ فكلّما زاد عدد هؤالء الذين يمكن 
أن أتفاع����ل معهم عن طريق لغٍة ما، زاد نفعها لي بالمعنى 
العمل����ي الفعلي؛ ألّن كّل متكلم يزيد من مجمل التفاعالت 

المفيدة الممكنة ]...[، في إطار الدولة / األّمة«))).
كم����ا عّرج إلى إي����راد الجانب االقتص����ادي للغة في 

النقاط اآلتية:
1 - المجال االتصال����ي للغة كما تعّب����ر عنه القدرة 
الديموغرافية للجماعة التي تس����تعملها بوصفها أ/ )لغة 

أولى)، ب/ ( لغة ثانية/أجنبية(.
2 - مستوى تطّور اإلمكان الوظيفي للغة بوصفها أداة 
إنتاج مجتمعية، ومستوى الفرص فيما يتعلق باستخدامها.
3 - المق����دار الكلّي لالس����تثمار الموضوع في اللغة، 
حيث يمك����ن التدوين المعجمي،  وكثافة ش����بكة المعاجم 
ثنائية اللغة التي تربط اللغ����ة باللغات األخرى، والترجمة 
من اللغة وإليها، ومس����توى إم����كان المعالجة اإللكترونية،  

حيث يمكن لهذا أن يُستخدم كمؤشرات جزئية.
4  - الطلب على اللغة بوصفها س����لعة في األس����واق 
الدولي����ة للغات األجنبي����ة، وحجم الصناع����ة التي تمّده،  
وكذل����ك الحص����ص المخّصصة م����ن النوات����ج القومية 

اإلجمالية التي تُنفق الكتسابها على مستوى العالم.
 5 - رصيد الحساب الجاري للغة بالنسبة لجماعتها 

)))   اللغة والقت�صاد، �ص 69.

)))   نف�صه، �ص )7.

اللغوية))).
كائز التي  وفي الواقع؛ تحّقق جزءٌ قليٌل من كّل هذه الرَّ
ذكرها المؤلف في االس����تثمار االقتصادي للغات الطبيعية 

اإلفريقية.
ما �للغات �لتي ن�صعى �إلى تطويرها:

إّن اللغات اإلفريقية تمّثل ثلث لغات العالم، وال توجد 
معلومات كافية حول كّل هذه اللغات بمستوياتها المختلفة، 
وعليه؛ من المهم طرح ما اصطلح »برزي« على تس����ميته: 
»اللغات الوطنية الغالبة«، أو ما اصُطلح عليه باسم: »اللغات 
الهجينة« أو »التجارية« أو »كريولية«)))، أو ما أطلقت عليه 

أكاديمية اللغات اإلفريقية اسم: »اللغات الحدودية«.
فاللغات المستهدفة في هذا البحث: هي »اللغات 
الحدودية« التي ارتسمتها أكاديمية اللغات اإلفريقية، 
إضافًة إل���ى بعض ما ورد في أعمال فريق التخطيط 

))) نف�صه، راجع: �ص 0)).

ممار�صة  في  ب��َدْور  تقوم  الأعمال،  لغة  هي  الهجينة:  ))) اللغة 
التجارة في كثيٍر من المناطق. اأما كريول: فتعود في الأ�صل 
اإلى لغة ال�سكان البي�ش الذين ُولدوا ون�سوؤوا في الم�ستعمرات، 
وقد و�ّصع معناها حتى ي�صّم لغاتهم وب�صكٍل خا�صٍّ التنوعات 
والإ�صبانية  الفرن�صية  باللغات  المت�صلة  الكاريبية  اللغوية 
على  مق�صورة  تعد  لم  اليوم   creole وكلمة  والبرتغالية. 
عمومًا  ُت�ستعمل  ولكنها  لغوية،  اأ���س��رٍة  اأو  جغرافيٍة  منطقٍة 
بو�صفها مفهومًا فنّيًا في مقابل كلمة  .pidginراجع: اللغة 

والقت�صاد، �ص �ص )88) – 90)).

إذا أردنا التنمية المستدامة 
الحقيقية للغاتنا؛ فإّن الوسيلة 
األولى إلى ذلك هي األفارقة 

أنفسهم، بحّب لغاتهم 
القومية، والحرص عليها، 
ومعرفة كنهها، والنفقة 

عليها، ودعمها بالبحث الفّعال
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اللغوي في العالم في هذا الجدول المرّتب أبجدّياً))):

اللغات ع
الدول، والن�سبة المئوية المتداولة 

لبع�ص اللغات

اأفريكان�ص)
جنوب اإفريقيا، بوت�صوانا، ناميبيا 

.(%(.((

العربية المعيارية)
جميع دول �صمال اإفريقيا + جيبوتي 
)).))%)، اإريتريا ))%)، ال�صودان 

.(%7(.6(

اإثيوبيا، ال�صودان.ِبْرتا)

بيتي - فانغ)
الكاميرون، الغابون، غ. كوات وريال 

 .(%80(

�ِصيَيْنجان - �صي�صيوان5
مالوي )7)%)، موزمبيق )6.)%)، 

زامبيا، زيمبابوي.

موزمبيق، زيمبابوي ))5%).�سي�ُسون - َماِنيْنكا 6

مالوي، موزمبيق.�ِصَياو7

الكاميرون، ت�صاد.�ُسَوا8

مالوي، موزمبيق، زيمبابوي.اإيَماُكوَوا9

(0
فلفلدي )پولر، پوَلر، 

ُفَلِني(

بنين، بوركينافا�صو، الكاميرون 
)7.8%)، اإفريقيا الو�صطى، 

غامبيا )))%)، غينيا )))%)، غ. 
بي�صاو )6)%)، مالي، موريتانيا 

)7%)، النيجر )8.5%)، نيجيريا 
)8%)، ال�صنغال، �صيراليون، ت�صاد 

.(%(.7(

بنين )).)%)، غانا، توغو )0)%).ِغين/ اإيِوي/ ِمَنا))

غولَمْن�ِصيما))
بوركينافا�صو، مالي، النيجر 

.(%0.5(

الح�صانية))
موريتانيا، الجمهورية العربية 

ال�صحراوية الديمقراطية.

الهو�صا))
الكاميرون، اإفريقيا الو�صطى، غانا، 

النيجر، نيجيريا )8)%).

كانوري/ كاِنْمُبو5)
الكاميرون، النيجر )8.)%)، 

نيجيريا، ت�صاد.

 Acalan, Colloques regionaux sur “Politiques (((
 Nationales: le role des langues trasfrontalieres
 et la place des langues de moindre diffusion en
 Afrique“, p: 11- 13.  Et  Jacques Leclerc، 2010,

 .Amenagement liguistique dans le Monde

كيكونغو6)
اأنغول )9.8%)، ج. الكنغو 

الديمقراطية، الكنغو برازافيل 
.(%(6(

(7
ِكيْنياْرَوندا/ َهْنَغزا/ 
ُرنِدي/ ُرُفْمِبيرا/ ِغَها

بوروندي )98%)، رواندا )%98)، 
تنزانيا، اأوغندا )).)%).

ال�صواحلية8)

بوروندي، جزر القمر، كينيا، 
مدغ�صقر، اأوغندا، رواندا، ج. كنغو 

الديمقراطية، �صي�صيل، تنزانيا 
.(%9((

موري�ص، �صي�صيل )95%).كريول9)

لينغال0)
ج. كنغو الديمقراطية، الكنغو 

برازافيل )))%)، اأوغندا، تنزانيا.

اأوغندا )))%)، تنزانيا.لواغندا))

اأوغندا، تنزانيا )7،)%).ُلوَهيا/ ُرْنياِكَتَر))

الجزائر، تون�ص، )المغرب).اللهجة المغاربية))

جزر قمر، مدغ�صقر )98%).ملغا�صي))

َمْنِدْنُكو5)

بوركينافا�صو )8.8%)، كوت 
ديفوار، غامبيا )8)%)، غينيا 

)))%)، غ. بي�صاو )0)%)، 
ليبيريا )).)%)، مالي، ال�صنغال، 

�صيراليون )9.5)%).

نما )الُكِويُكِويَوَغاب(6)
ج. جنوب اإفريقيا، اأنغول، بت�صوانا، 

ناميبيا )%9.8).

اإثيوبيا، ال�صودان.ُنير7)

اإثيوبيا )8)%)، ال�صومال.اأُُروُمو8)

اأنغول، ناميبيا.اأُو�ِسَوْمُبو/ اأو�ِسْكَوْنَياَما9)

�صانغو0)
اإفريقيا الو�صطى، الكونغو برازافيل، 

ج. الكونغو الديمقراطية، ت�صاد. 

اإفريقيا الو�صطى، ت�صاد )).0)%).�صرا))

�صو�صتو))
ج. جنوب اإفريقيا )6)%)، لي�صوتو 

)96.7%)، زيمبابوي. 

�صيت�صوان))
ج. جنوب اإفريقيا، بت�صوانا ))%7)، 

ناميبيا، زيمبابوي )8.)%).

�صومالي))
جيبوتي ))6%)، اإثيوبيا ))%5)، 

كينيا، ال�صومال.

�صنغي5)
بنين، مالي، النيجر )7.)%)، 

توغو.
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�صوننكي6)
مالي، موريتانيا ))%)، النيجر، 

ال�صنغال.

الأمازيغية7)
الجزائر، م�صر، ليبيا، تون�ص 

)المغرب).

اإريتريا ))5%)، اإثيوبيا ))5%).تيغرنيا8)

يوروبا9)
بينين )8%)، نيجيريا )9)%)، 

توغو.

ولوف0)
غامبيا )7)%)، موريتانيا، ال�صنغال 

.(%(6(

اإي�ش ُزُل/ اإي�سْنِدبِلي))
ج. جنوب اإفريقيا، لي�صوتو )))%)، 

زيمبابوي )).))%).

وياُلحظ في هذا الجدول ما يأتي:
- أّن بعض اللغات الحدودية اإلفريقية تُس����تعَمل في 
دولتَيْن فق����ط، كما في: نُير و أُُروُم����و و ِتيغرينا في قرن 
إفريقيا، بينما األخرى األكثر انتشاراً، تتوزع بين ثالث دوٍل 
أو أكثر، فالسواحلية مثاًل: تستعمل في 8 دول، وماندنكو: 

في 9، والعربية: 10، بينما الفالنية: في 14 دولة. 
- أما ع����ن التقس����يم اللغوي بي����ن المناطق؛ فنجد 
السواحلية: تُستعمل في ثالث مناطق، في كلٍّ من المحيط 
الهندي وش����رق إفريقيا ووسطها، والعربية: في منطقتَيْن: 
ش����مال إفريقيا وقرنها، والفالنية والهوسا والكانوري: في 
منطقتَيْن أيضاً: غرب إفريقيا ووس����طها، والصومالية في 

شرق إفريقيا وقرنها. 
- أّن اللغة األمازيغية– بحس����ب ما يظهره الجدول- 
لغٌة حدوديٌة في الدول المغاربية، والجديد الذي لم يذكره 
الباحثون أنها لغٌة حدوديٌة أيضاً بغرب إفريقيا في كلٍّ من: 
مالي والجزائر- من جانب-، والنيجر والجزائر وليبيا- من 

جانب آخر-. 
- أّن اللغة العربية في الواقع من أكثر اللغات انتشاراً 
في إفريقيا، ما جعلها تُس����تعمل بوصفها لغة حدودية في 

عشر دول.
وبالرغ����م من كّل ما حظي����ت به اللغ����ة العربية من 
االنتش����ار؛ فإنها- حس����ب اعتقادي- لم تُعط كّل حقوقها 
في الدراس����ات اللغوية، فهي مهملة في أغلب الدارسات 
اللس����انية في غرب إفريقيا؛ ألّن الباحثين المنتخبين لهذا 

العمل أغلبه����م مغتربون، ينطلقون م����ن فرضية »اللهجة 
الحس����انية« التي قد يجهلون عالقتها بالعربية من جانب، 
ثم ماهية الحس����انية في حّد ذاتها! ومع ذلك فهناك لهجة 
حدودي����ة )عربية( في كلٍّ من مالي وموريتانيا والس����نغال 
والجزائر، والش����يء نفس����ه في النيج����ر والجزائر وليبيا 
وتش����اد، لم تؤخذ بعين االعتبار في الدراسات والندوات 

العلمية للغة العربية.
و�صائل تطوير �للغات �لإفريقية وتنميتها:

إّن اللغات اإلفريقية برغم ما تعيش فيه من مشكالت؛ 
فإنها يمك����ن أن تتطور بمجموعة من الوس����ائل التي لها 
فاعليتها في التنمية االقتصادية، والتي يمكن إيرادها في 

النقاط اآلتية:

1 - ال�سناعة اللغوية: 
إّن الصناعة اللغوية وس����يلة مهّم����ة لدرِّ النفع وتوفير 
مردودي����ة اقتصادية ال بأس بها، خصوصاً في ظّل التعدد 
اللغ����وي ال����ذي تعيش في����ه إفريقيا؛ إذ يؤك����د الباحثون 
المحدثون في اللسانيات االجتماعية أّن »اللغة واالتصاالت  

communications هما األساس في االقتصاد ]...[.
وتتميز صناع����ة اللغة والصناع����ات اإلبداعية بَخلْق 
قدرة لغوية ومهارات اتصال مركبة ]...[، تهدف إلى توفير 
براعة عالية من اللغات المستخدمة في سياقاٍت اجتماعيٍة 
مختلفة؛ والقطاع اإلبداعي مرتبٌط بقوة األسواق المحلية 
واإلقليمي����ة ]...[، وتتميز هذه األس����واق بالتنّوع اللغوي، 

نيلسون مانديال: »ما إن وصلنا 
إلى السلطة حتى قّررنا اعتبار 
تنّوع األلوان واللغات مصدرًا 
للقّوة؛ بعدما كان ُيستخدم 
في الماضي للتفرقة بيننا«
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واللغات اإلفريقية وثيقة الصلة بالنسبة لغالبية المنتجين 
والمستهلكين في إفريقيا«))).

إذا كان����ت »الصناعة اللغوية« من الصناعات المربحة 
والم����دّرة؛ فإنه����ا- ويا لألس����ف- لم تج����د إال قلياًل من 
الدراس����ة على مس����توى العال����م، وربما أُجريت دراس����ة 
أُول����ى من هذا النوع في كندا )ع����ام 2005م(؛ لكونها من 
البلدان الصناعية التي تعرف ثنائية لغوية رس����مية، حول 
صناعة لغة قطاع المؤسسات الصغيرة والمتوسطة ]...[، 
وصناع����ة اللغات في كندا تقّدم خدمات مثل: تعليم اللغة، 
واختبار اللغة، والترجمة، والترجم����ة الفورية، والدوبالج 
doublage، والتحري����ر، والكتاب����ة، والتصحيح اللغوي، 

وتطوير التكنولوجيا اللسانية، والمصطلحية))).
وإذا كنا نفتقر إلى دراس����ات من ه����ذا القبيل؛ فإننا 
نجد مالمح الصناعة اللغوية ف����ي كثيٍر من الدول متمثلة 
في: اإلعالنات، والالفت����ات، ومختلف أصناف البطاقات، 
والترجمة، والس����ينما، والطباع����ة، والصحف والمجالت، 
ودراسة اللغات األجنبية، وال سيما اللغات العالمية الكبرى، 
كاإلنجليزية واإلس����بانية والعربية...إلخ، أو مختلف أنماط 

اللغات القومية.
إّن مما يؤس����ف له في كّل ه����ذه الصناعات اللغوية 
قيامه����ا على لغات أجنبية في القارة اإلفريقية إال ما نَدر؛ 
ومع ذلك يكاد الباحثون يُجمعون على أّن الشعوب تتفاعل 
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دولر،  مليون   (0(.( ال�صركات  لهذه  المبيعات  مجموع  كان 
تمّثل  دولر،  مليون  يقرب من 0))  ما  والأرب��اح:  الفوائد  مع 

ال�صادرات 5)% من مجموع الدخل.

مع منتجاتها أكثر من أّي شيء؛ والذي يالِحظ مدى إقبال 
األفارقة على اإلنتاج السينمائي، القومي أو المدبلج، لينتابه 
العجب م����ن غمز جميع الطبق����ات االجتماعية، ومختلف 
الفئات العمري����ة حتى الصبيان، لألفالم والمسلس����الت 
والوثائق واإلعالنات، وربما يعود ذلك إلى محدودية الفترة 

المخّصصة لهذه البرامج؛ الّدعاء غالء تكلفتها.
إّن جمي����ع اللغات الحدودي����ة أو الغالبة يمكن قيامها 
به����ذا الَدْور الرائ����د، من تنمية الق����درة اللغوية ومهارات 
االتصال، إال أنه����ا تُمّول من جه����ات خارجية، خصوصاً 
من مؤسس����ات دولية، أو منظم����ات ال حكومية، كمنظمة 
الفرنكوفونية، ووكالة التع����اون الثقافي والتقني، واالتحاد 
األوروبي... إلخ، وهذه الجهات في الواقع تمّول المشاريع 
بناًء على قيود وضوابط، وال  ش����ك أّن بعضها ليست في 

مصلحة الشعوب اإلفريقية.
وقد استكش����فنا نماذج من هذه األفالم في كثيٍر من 
اللغات الحدودية، كالبمنان والفالنية والهوس����ا في غرب 
إفريقيا، واللهجات المغاربية المختلفة في شمال إفريقيا، 
وال شك أننا نجد نماذج بشكٍل غير متواٍز بمختلف المناطق 
في الس����واحلية والصومالية وسانغو ولينغاال واألفريكانس 

واألمهرية... إلخ. 
وتع����ّد نيجيريا قّم����ة، من حيث كمي����ة األفالم التي 
تنتجها؛ إذ تنتج صناعة الس����ينما الوطنية ِفيلماً واحداً كّل 
أس����بوعين في المتوسط، وتبلغ متوسط التكلفة )11000( 
يورو، لتعرض على شاش����ة  السينما، وإال فيتم توزيع هذه 
األفالم مباشرة في أقراص الفيديو DVD، وتُباع بحوالي 

3 يوروات))).
كما تش����ير دراس����ة أجريت مؤخراً في السينما 
العالمي����ة )UIS، 2009( »أّن نيجيريا لديها صناعة 
ثانية في السينما العالمية، ومفتاح نجاحها هو تعّدد 
اللغ����ات؛ إذ يتم إنتاج حوالي 56% من األفالم باللغات 
اإلفريقية. ف����ي عام 2006، يالحظ أّن اللغات األربع 
األكثر هيمنة ف����ي اإلنتاج الس����ينمائي في نيجيريا 

Cinéma africain, wikipedia.org :راجع    (((
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كانت: يورب����ا )31%(، هوس����ا )24%(، إيب����و )%1(، 
إنجليزية )%44(«))).

2 – تحقيق اإعامية اللغات الإفريقية: 
إّن إعالمي����ة اللغات اإلفريقية متمّثل����ة في ترقيمها 
أبجدّياً، سواء كانت فونيمات قومية أو عربية أو التينية... 
إلخ. ومن ثّم تطويرها من حيث الكتابة بها، وطباعتها في 
مصنفاٍت أو كتٍب أو ملفوفات، بله استعمالها على الشبكة 
العنكبوتية، أو في وس����ائل تواصلية س����لكية أو السلكية، 
كوس����يلة مهّمة في التنمية االقتصادية، وخصوصاً في ظّل 
التع����ّدد اللغوي الذي تعيش فيه القارة اإلفريقية، ذلك »أّن 
االقتصاد اليوم قائٌم على المعرفة، فإّن وصول كتلة كبيرة 
من الناس إلى معلومات ومع����ارف وتكنولوجيا لهي مفتاح 

الرخاء في العالم«))).
»وق����د ذهبت جمعي����ة تنمي����ة التعليم ف����ي إفريقيا 
ADEA إل����ى أبعد من ذلك في إحدى دراس����اتها قائلة: 
في القرن 21؛ حيث تُبنى التنمية على االتصاالت المكتوبة 
الحديثة ]...[، يجب أن نكون مقتنعين بأّن التخلف س����وف 
يستمر في القارة ما دام اس����تخدام اللغات اإلفريقية يتّم 
عن الطريق الش����فهي، واألطفال مضطرون إلى الدراسة 

بلغة أجنبية«))).
 وعندما تُس����تعمل اللغات الحدودي����ة أو الغالبة في 
التعليم؛ فإنها بال شك تعطي دفعة قوية للحشد الجماعي، 

ودفع عجلة التنمية في مختلف جوانب الحياة. 
ويجب أن ننوه بأّن بعض المواقع العالمية الكبرى في 
الش����بكة العنكبوتية رأت فجوًة كبيرًة بين ش����عوب أمريكا 
وأوروب����ا من جانب، ودول آس����يا وإفريقيا من جانب آخر، 
فرأت أّن س����كاناً في العالم العربي وإفريقيا، وجزءاً كبيراً 
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من الهند، تفتقر إلى الوس����ائل أو التعليم إلنش����اء مواقع 
الويب ومحتويات أخ����رى عبر اإلنترنت، وعلى ضوء ذلك؛ 
عزمت على تنمية لغات هذه الش����عوب؛ لتقف أخيراً على 
أهميته����ا من حيث قدرتها على إنتاج مردوديات اقتصادية 
ال بأس بها، فش����ّجعت الباحثين اللسانيين بمكافآت مالية 
لوضع أبجديات وقواميس، ونشر بحوث، في مختلف لغات 

العالم. 
وعلي����ه؛ عملت كلٌّ م����ن: مايكروس����وفت، ويكيبيديا، 
غوغل، فيرفوكس... إلخ.. على تكوين أبعاٍد جديدة للغات 

اإلفريقية، يمكن إيجازها في النقاط اآلتية: 
- ويكيبيديا تستعمل 200 لغة تقريباً، وتعرف كلٌّ منها 
ع����دداً ال بأس بها من البحوث؛ ولغاتنا اإلفريقية ليس����ت 
بدعاً في ذل����ك، وقد توصلت إلى إحص����اء عدد ال بأس 

به، وهي:
اللغاتالعدد 

+(00
فلفلدي، ُكوْنغو، هو�سا، ُلَغاندا، اإ�سوزولو، �سي�سواتي، 

�صي�صونا، �صيت�صوانا،   �ص�صتو، �صانغو، كيروندي، 
�صي�صوا، اأروما، البمنان.

م�صري، ولوف، �صومالي، لنغال، كينياروندا.000)+

ال�صواحلية، الأفريكان�ص، الملغا�صية، يوربا.0000)+

العربية.000000) +

ف����ي الواقع إّن أغلب هذه اللغ����ات التي أوردها موقع 
ويكيبيديا ُعّدت في قائمة اللغ����ات الحدودية، أو الغالبة، 
وق����د رأينا أّن الصف األول ف����ي الجدول يحتضن + 100 
مقالة، والثان����ي + 1000، والثالث + 000 10، واألخير + 

000 100 مقالة، وهو مؤّشر واضح على أهمية لغاتنا.
- اس����تعمل موق����ع غوغل ف����ي الترجم����ة الفورية 
بعض اللغ����ات اإلفريقي����ة، منها: العربية، والس����واحلية، 

واألفريكانس.
- تُترج����م إص����دارات وين����دوز وأوفيس م����ن اللغة 
اإلنجليزي����ة إلى بعض اللغات اإلفريقي����ة الكبرى، كما تّم 
إطالق ويندوز فيس����تا وأوفيس 2007، وتشتمل الترجمة 
واإلطالق حالّياً على اللغات اآلتية: ستسوان،  السواحلية، 
زول����و، أفريكانس، أمهرية، كينيارواندية، هوس����ا، يوروبا، 
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إيبو، ولوف، العربية.
- تّم إطالق موزي����ال فيرفوكس، ووضع فيه قواميس 
لعدٍد من اللغات اإلفريقية، منها:  أفريكانس، أكان، أمهرية، 
العربية، لنغاال، سيس����واتي، صنغي، ُسْس����تو، السواحلية، 

ستسوانا، ولوف، زولو))).
ال ننس����ى أّن اس����تعماَل اللغات اإلفريقية تخّطى إلى 
الصحف المحلية، وش����ركات الهواتف الثابت، والجواالت 
التي أصبحت تبرمج أبجدياتها لتسهيل استعمال أجهزتها 

للمستخدمين. 
إّن إيجاد وس����ائل إعالمية فّعالة في استخدام اللغات 
اإلفريقي����ة، وم����ا يتلوها من وس����ائل تعليمي����ة، والبحث 
العلمي... إلخ، ثّم نشر معطيات هذه اللغات على الشبكات 
العنكبوتي����ة المختلفة؛ تجعل لغاتنا صلب����ة وقوية، وتوفر 
ثقاف����ة خضراء تكتنف خريطة القارة، وتؤدي إلى َدّر النفع 

العام للجميع، وإنتاج مردوديات اقتصادية قوية. 
3 - ربط اللغات بالأديان والهويات:

إّن من وس����ائل تطوير اللغات اإلفريقية ربط التنمية 
االجتماعية واالقتصادية، وحتى الدينية، باللغات القومية 
القائمة على الثقاف����ة والوعي واألصالة)))، أْي التحّرر من 
قيود الغزو الثقافي ال����ذي تعيش فيه المنطقة منذ عقوٍد 
طوال، ويعني ذلك النظر إلى اللغات بوصفها أهّم وس����يلٍة 

للحفاظ على الهوية الثقافية، والمكّون األساسي لها.
ويسعفنا التاريخ بالحرب اللغوية التي جرت في أوروبا، 
وبخاّصة عام 1757م؛ عندما اس����تولى الجيش البريطاني 
على مقاطع����ة كويبك؛ وبعد أربع س����نوات أصبحت كندا 
بريطانية، وبالرغم من ذلك احتف����ظ الكنديون الناطقون 
بالفرنس����ية بهويتهم الثقافية- في معظم األحوال- تحت 
رئاسة كنيس����ة روما، وأعلنت الكنيس����ة بالفعل أّن الوالء 
اللغوّي هو ش����أٌن من ش����ؤون اإليمان؛ في محاولٍة لبسط 
س����يطرتها على رعاياها بواسطة الش����عار المشهور: »إن 

)))    للمزيد راجع: مواقع هذه ال�صبكات.

)))   ل نفهم من ذلك التحّرر عن الدين، بل تكون هذه اللغات 
خدمة له.

 Qui  perd sa langue,»تفقد لغتك تفق����د إيمان����ك
.(((  perd sa foi

4 - حّل النزاعات والعتراف بالقوميات:
إّن اللغات اإلفريقية- كما مّر- وس����يلٌة تنمويٌة مهّمة، 
لكونها سبياًل إلى حّل النزاعات واالعتراف بالقوميات عبر 
ما يسّمى: »الدعابة والمزاح« بين مختلف الشعوب، والتي 
تؤدي بال شك إلى األمن القومّي واإلقليمّي الذي ال يُشترى 
بذهٍب وال فضة، وهذه ثروةٌ ثمينٌة في أيدي األفارقة التي 

يمكن اغتنامها في القرن الحادي والعشرين.
إذا كانت الدول الكبرى تغرس في نفوس بعض ضعاف 
العقول في إفريقيا، وغيرها، فكرة: أّن التعّدد اللغوي يهّدد 
تالحم القوميات والتنمية االقتصادية؛ فهذا الرأي يرتبط 
بمفه����وم األوروبيين للهيمنة التي تحك����م بناء األمم: )بلد 
واحد - لغة واحدة - ثقاف����ة واحدة(، وهكذا؛ نجد كثيراً 
من البل����دان التي تعرف عدداً وافراً من اللغات والثقافات 
ق����د وقعت في »مأزق« داخل التن����وع؛ من خالل محاولتها 
اس����تخدام لغٍة واحدٍة فقط لتكون لغًة رسمية، مع التمييز 
في الوقت نفس����ه ضّد اللغات األخرى المس����تخدمة في 
البلد، ويعلّمنا التاريخ أّن هذا النهج السياس����ّي ال يساعد 
على التنمية االقتصادية واالجتماعية وال السالم)))، ويؤكد 
نيلس����ون مانديال هذا المعنى قائاًل: »م����ا إن وصلنا إلى 
الس����لطة حتى قّررنا اعتبار تنّوع األلوان واللغات مصدراً 

للقّوة؛ بعدما كان يُستخدم في الماضي للتفرقة بيننا«))).
5 - تطوير اإمكانيات اللغات القومية:

لقد أزال Ouane & Glanz)))-2010 الس����تار عن 
أهمية تطوير اللغة وتدريس����ها في المجتمعات اإلفريقية، 

)))   راجع: اللغة والقت�صاد، �ص )))) – )))).
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الآتي:  الرابط  على   ،(00( الب�صرية،  التنمية  تقرير  )5) راجع: 
www. Hdr.undp.org/2004

)6) نف�صه، راجع: �ص 6).



مة متخ�ش�شة في �ش�ؤون القارة الإفريقية 101ثقافية ف�شلية محكَّ

حيث ذكر أّن العديد من التالميذ الحاصلين على شهادات 
جامعية عالية المستوى؛ ال يتوظفون في القطاع الرسمي، 
والتي ال تش����غل إال 10% من الي����د العاملة )منظمة العمل 
الدولية، 2007(، فإنهم بذلك ال يمكن تطبيق معارفهم على 
القطاعات األخرى من المهارات اللغوية التي اكتس����بوها 
في نظام التعليم الرس����مي، وهذا هو أحد األسباب التي 
تجعل الكثير من الش����باب، مع ما وصل����وا إليه من درجٍة 
علميٍة عالية، ينتقل����ون إلى المراكز الحضرية، أو يتجهون 

إلى مغادرة إفريقيا.
وتتمي����ز لغة التعليم القائمة عل����ى اللغة األّم بالقدرة 
اللغوية، والتواصل، واالنس����جام مع اقتصاد التعّدد اللغوّي 
اإلفريق����ي، وخصوصاً ف����ي القطاع غير الرس����مّي الذي 
يس����تحوذ على 75% من الوظائف الحالية، 80% من فرص 

العمل الجديدة، وقرابة 50% من الثروة الوطنية.
وبذلك؛ ال توج���د لغة منحّطة أو دِنيَّة، فإذا أُحس���ن 
اس���تغالل أية لغة أّدت مهمتها، ونستش���هد بالمقولة التي 
يصفها البعض بالمبتذلة، ولكنها تحتضن في طياتها الكثير 

من المعاني، وهي: »اللغاُت على اختالفها كلُّها حجة«))).
�لخاتمة:

ونخلص مما س����بق إل����ى: أنن����ا إذا أردن����ا التنمية 
المستدامة الحقيقية للغاتنا؛ فإّن الوسيلة األولى إلى ذلك 
هي األفارقة أنفس����هم، بحّب لغاته����م القومية، والحرص 
عليها، ومعرف����ة كنهها، والنفقة عليه����ا، ودعمها بالبحث 
الفّعال، وإن كنا- في الواقع- نفتقر إلى باحثين لس����انّيين 
علمّيين موضوعّيين مدافعين عنها بكّل غاٍل ونفيس، خدمة 

لثقافتهم، ال يترقبون الكفاية الذاتية بنتاجهم العلمي. 
وربما اندهشنا من رؤية ضخامة نتاج بعض الباحثين 
وأهميته على اللغات القومية، وهؤالء لم تطأ أرجلهم قّط 
مدارس رس����مية؛ فبناًء على معرفتهم بأبجدياتهم القومية 
في الدهاليز، تمّكنوا من وضع مؤلفات في غاية األهمية، 
عن الزراعة والصيد ورعي األغنام، والهندس����ة المعيارية 
والطب... إلخ، وأفادوا شعوبهم؛ ألنهم ال يقصدون من وراء 

)))   الخ�صائ�ص، ))/ 6))).

ذلك ناقًة وال جماًل، بل هدفهم خدمة الثقافة القومية.
وفي المخّطط اآلتي: يمكن أن نوضح الخطوط العريضة 
للبحث، الذي يقترح وسائل تطوير اللغات اإلفريقية، وهي: 
تطوير إمكانيات اللغ����ات اإلفريقية، التي تؤدي بَدْورها إلى 
الصناع����ة اللغوية، وربط اللغات القومية بالهويات واألديان، 
ومحاولة حّل النزاعات بين مختلف الشعوب اإلفريقية عبر 
التع����ّدد اللغوي، والتطوير عبر إعالمي����ة اللغة؛ أعتقد أّننا 
بهذه الوس����ائل س����نتمكن- بإذن الله- م����ن تطوير إفريقيا 

جمعاء، على أساس الثقة الذاتية �
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أهم األحداث
 

وكان »مش���ار« غادر جوبا في 15 ديس���مبر 
2013م على خلفية الصراع مع الرئيس كير، حيث 
تنّقل بين إثيوبيا المج���اورة ومناطق وجود قواته 
في والية أعالي النيل، ش���مال شرقي دولة جنوب 
السودان، حيث قاد من هناك حرباً ضّد الحكومة.     
يُذك���ر أّن جنوب الس���ودان تعرضت لحرٍب 
أهليٍة بس���بب انش���قاقاٍت سياس���يٍة وإثنيٍة في 
صفوف الجيش؛ أّججها التنافس على الس���لطة 

بين الرئيس »كير« ونائبه »مشار«.     
الجزيرة نت - 2016/4/26م

اأ�سخا�س  ب�ستِة  تتر�سح  ■ الكاميرون 
للجنة التحاد الإفريقي:

أفادت مصادر مطلعة: أّن س���تة أش���خاص 
كاميرونيين سيترش���حون لرئاسة لجنة االتحاد 
اإلفريقي )AU(، في نهاية القّمة ال� 27 المقررة، 

في نهاية يونيو وأوائل يوليو، في رواندا.
وتجدر اإلش���ارة إلى أّن المترشحين هم كلٌّ 
من: )فيكتور إيمانويل جوماتش���وا، وجوس���تين 
ديفو شونكان، وبول تس���ونغ جوكانغ، وإيمانويل 
إدو، وموريس شوانتي، وفرانسوا إيكوكو إكانغا(، 
على التوالي، لرئاسة لجان: الشؤون االجتماعية، 
والش���ؤون االقتصادية، والّسلم واألمن، والموارد 
والش���ؤون  والتكنولوجيا،  والعل���وم  البش���رية، 

االقتصادية.
وكالة األنباء اإلفريقية )آبا( – 
2016/5/17م

القب�س على  تعلن عن  ■ الكاميرون 
اأحد القيادات الكبرى ل� »بوكو حرام«:

أعلن وزير االتص���ال الكاميروني، المتحدث 
باسم الحكومة عيسى شيروما بكاري، عن إلقاء 

■ ف���وز اإدري����س ديب���ي بولية رئا�سية 
خام�سة لت�ساد:

أعلنت اللجنة المش���رفة عل���ى االنتخابات 
الرئاس���ية في جمهورية تش���اد - رسمّياً - فوز 
الرئيس المنتهية واليته، إدريس ديبي إتنو، والذي 
يشغل منصب الرئاس���ة منذ أكثر من 25 عاماً، 
لواليٍة رئاسيٍة خامسة، وحصوله على %61.56 
من األصوات في الدورة األولى لالنتخابات التي 

جرت في 10 أبريل من العام الجاري.
وأضافت اللجنة أّن المعارض صالح كبزابو، 
أبرز منافس���ي ديبي في االنتخابات التي شارك 
فيها 13 مرش���حاً، حّل بالمرتبة الثانية بحوالي 
12.8% من األصوات، مش���يرًة إلى أّن نس���بة 

المشاركة في االنتخابات بلغت %76.11.
هذا، ولم يصدر تعلي���ٌق من المعارضة على 
النتائ���ج األولية، إال أّن بع���ض قياداتها قال في 
تصريحات صحافية- قبل إعالن النتيجة- إنها: 

ر«.  »لن تعترف بفوز ديبي المزَوّ
وكالة األناضول - 2016/4/23م

■ »م�سار« يوؤدي اليمين نائباً لرئي�س 
جنوب ال�سودان: 

أدى زعيم المعارضة المس���لحة في جنوب 
السودان »رياك مش���ار« اليمين الدستورية نائباً 
أول للرئيس »س���لفا كير« فور وصوله إلى جوبا 
تطبيقاً لبنود اتفاق سالم ُوّقع في أغسطس العام 
الماضي؛ بهدف إنهاء نزاٍع داخليٍّ اس���تمر لنحو 

عاَميْن.    
وقال »مشار« للصحافيين لدى وصوله جوبا: 
»علينا أن نجمع شعبنا ليتمكن من توحيد صفوفه 

ومداواة جراحه«. 
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بارتكاب جرائ���م ضّد اإلنس���انية، وُحكم عليه 
بالسجن مدى الحياة إلصداره أوامر بقتل اآلالف 
من معارضيه السياسيين وتعذيبهم، وأدين حبري 
أيضاً باالغتصاب، أثناء حكمه الذي دام ثمانية 

أعوام، وبدأ عام 1982م. 
وأسدل الحكُم الس���تاَر على معركٍة قضائيٍة 
دام���ت 16 عاماً، خاضه���ا الضحايا ومدافعون 
عن حقوق اإلنسان، س���عوا لمحاكمة حبري في 
الس���نغال التي ف���ّر إليها بع���د اإلطاحة به في 

انقالب عام 1990م.
اإلفريقية  المحكم���ُة  الحك���َم  وأص���درت 
الخاّص���ة، وه���ي محكمة أّسس���تها الس���نغال 

واالتحاد اإلفريقي عام 2013م. 
وكالة رويترز - 2016/5/31م

 9 توقع���ان  وال�سوم���ال  تركي���ا   ■
اتفاقيات في مجالت مختلفة:

وّقعت تركيا والصومال 9 اتفاقيات ومذكرات 
تفاهم مشتركة، شملت مجاالت اقتصادية وأمنية 
وعس���كرية وصّحية، في ختام زي���ارة الرئيس 
التركي رجب طيب أرودغان، للعاصمة مقديشيو، 

استغرقت يوماً واحداً.
تّمت مراس���م التوقيع عقب مؤتمٍر صحافيٍّ 
عقده أردوغان ونظيره الصومالي حس���ن شيخ 
محمود، وذلك في المقر الجديد لمجمع السفارة 

التركية الذي افتتحاه معاً بمقديشو. 
وعلى هامش مراسم التوقيع قال أردوغان: 
إّن ب���الده »مس���تعدة لبناء عالق���ة متكاملة مع 
الدول اإلفريقية، بما فيها الصومال الذي يسعى 
جاهداً للخروج من نفق المشكالت«، بَدْوره أشاد 
الرئيس الصومالي بالجه���ود التي تبذلها أنقرة 
لمس���اعدة بالده، »في أصعب األوقات التي نمّر 

بها«.
وكالة األناضول - 2016/6/4م

القب���ض على »أمير بوكو ح���رام« في األراضي 
النيجيرية، خالل عمليات عسكرية دامت يوَمي 

10 و 11 مايو في غابة ماداويا. 
وأفاد عيس���ى ش���يروما بكاري في تصريٍح 
للصحافة: أّن هذه العملية قد تّمت تحت رعاية 
 )FMM( القوات المشتركة المتعددة الجنسيات
التابعة لالتح���اد اإلفريقي، والتي يدعمها جنوٌد 
م���ن عملية »4 إيميرجونس« ف���ي تعاوٍن تامٍّ مع 

الجيش النيجيري. 
وفي السياق نفس���ه؛ أكد عيسى بكاري: أّن 
هذه الحملة قد أس���فرت عن تسليم 5 مسلحين 

ألنفسهم، بينما ُقتل 58 آخرون. 
وقد أّدت هذه الحملة أيضاً إلى اإلفراج عن 
46 من الرهائن الذي���ن أعيدوا إلى الكاميرون، 

بينهم 18 امرأة، و 15 نيجيريا، و 28 طفاًل.
وكالة األنباء اإلفريقية )آبا( – 
2016/5/15م

الإع���ام الإثيوب���ي: اأو�سكن���ا  ■ وزي���ر 
على ا�ستكمال بناء 70% من �سّد النه�سة:
قال وزير اإلعالم واالتصال اإلثيوبي غيتاشو 
رض���ا: إّن حكومة بالده توش���ك على بناء %70 
من س���ّد النهض���ة، موضحاً أّن ما ت���ّم إنجازه 
يتضّمن األعمال اإلنش���ائية والهندسية وتركيب 
التوربينات، مضيفاً أّن األعمال الكاملة قد تنتهي 

في أي وقٍت.
وأض���اف أّن أعمال اللجان المش���تركة مع 
مصر والس���ودان ال عالقة لها ببناء السّد؛ ألّن 

السّد لن يتأثر بتقاريرها.
صحيفة الشرق األوسط – 2016/5/26م 

■ ال�سج���ن الموؤبد للرئي�س الت�سادي 
اإدانت���ه  بع���د  حب���ري  ح�سي���ن  ال�ساب���ق 

بارتكاب جرائم �سّد الإن�سانية:
أُدين رئيس تش���اد الس���ابق حسين حبري 
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ُقتل 104 جندي من قوات حفظ الس���الم األممية، في ساحل 
العاج، منذ نش���ر بعثة األمم المتحدة »أونوسو« في الرابع من أبريل 

2004م.
ووفق بيان للبعثة األممية؛ ُقتل أغلب الجنود في كمائن خالل 
أزمة ما بعد انتخابات 2010م الرئاس���ية، وجراء األمراض وحوادث 

الطرقات.
واندلعت األزمة بعد أن رفض الرئيس الس���ابق لوران غباغبو 
االعت���راف بهزيمته ف���ي االنتخابات أمام الرئيس الحس���ن واتارا، 
وقّدرت لجنة التحقيق الوطنية، التي أُنش���ئت بعد تنصيب األخير، 

عدد ضحايا المواجهات بين أنصار الرجلَيْن بنحو 3248 قتياًل.
وينح���در جنود بعثة األم���م المتحدة في س���احل العاج من: 
)بنغالديش، وبنين، ومصر، وغانا، والمغرب، والنيجر، وباكس���تان، 

والسنغال، وتوغو، وأوكرانيا(.
وكالة األناضول - 2016/5/31م
■ نيجيري���ا تعل���ن ا�ست���رداد اأم���وال واأ�سول منهوبة 

بقيمة 9.1 مليارات دولر:
وع���د الرئيس محمد بخ���اري، الذي انتُخ���ب العام الماضي 
لتعهداته بمحاربة الفساد، باس���تعادة مبالغ »كبيرة« من المال تّمت 
س���رقتها من قطاع النفط، وقال إنّ الخزان���ة العامّة كانت »فارغة 

عملّياً« عندما تسلّم منصبه في مايو الماضي.
ومنذ ذلك الحين ونيجيريا تعاني أزمًة اقتصادية، تسّبب فيها 
االنخفاض الحاد في أس���عار النف���ط العالمية؛ مما زاد من ضرورة 
استعادة األموال المسروقة، وتشّكل مبيعات النفط الخام نحو %70 

من الدخل القومي.
وقال وزير اإلعالم والثقافة النيجيري الي محمد: إّن األموال 
النقدية واألصول التي تّم اس���ترجاعها في الفترة من 29 مايو العام 

الماضي، وحتى 25 مايو العام الجاري، بلغت 9.1 مليارات دوالر.
وأضاف أّن بعض تلك األموال جاء بعد أن تّم إجبار ش���ركات 
على دفع ضرائب تهربت منها، وأضاف أيضاً أّن 321 مليون دوالر لم 
تُسترد بعُد من نيجيريين في سويسرا وبريطانيا والواليات المتحدة 

واإلمارات، أو من أصولهم التي يملكونها في تلك البلدان. 
وكالة رويترز – 2016/6/5م

اإفريقي  ����س 4 ملي���ارات فرنك  ■ الكامي���رون تخ�سّ
لإنتاج الطاقة الحيوية:

أعلن���ت وزارة الصناع���ة والمناج���م والتنمي���ة التكنولوجية 
الكاميرونية: قيام شركتَيْن محليتَيْن بضخ 4 مليارات فرنك إفريقي 
إلنت���اج الطاق���ة الحيوية في الب���الد؛ وفقاً التفاقي���ات موّقعة مع 

الحكومة.
ويتضمن االتفاق األول إنتاج الوقود في ش���كل رقائق الخشب 
المس���تخدمة في المولدات؛ باس���تثماٍر يصل إلى 2.9 مليار فرنك 

إفريقي، بين الدولة وشركة الطاقة الحيوية الكاميرونية.
وتتضم���ن االتفاقية الثانية مبلغ 1.1 مليار فرنك إفريقي من 
طرف الش���ركة العاّمة لمعالجة نفايات الوقود الحيوي والخش���ب 

المصنع.
وكالة األنباء اإلفريقية )آبا( – 2016/4/14م

م�ستفيد من الم�سروع الإقليمي  األف   440 ■ مالي: 
للرعي في منطقة ال�ساحل:

بدأت الس���لطات المالية في تنفيذ برنامج المشروع اإلقليمي 
للرعي في منطقة الس���احل، والذي سيس���تمر لمدة ست سنوات، 
وسيس���تفيد منه حوالي 440 ألف راٍع بش���كٍل مباشٍر، بما في ذلك 
132 من النساء والشباب، فضاًل عن المستفيدين غير المباشرين، 

وبخاّصة األطباء البيطريون، والموردون.
البرنامج الذي سيتدخل في ثماني مناطق و 31 من دوائر، 220 
البلدات، سيقسم البالد إلى ثالث مناطق للزراعية اإليكولوجية، بما 
ف���ي ذلك الدوائر الحدودية من البلدان األعضاء، ويمّول بما يقارب 

2.063 مليار فرنك إفريقي.
وكالة األنباء اإلفريقية )آبا( – 2016/4/30م 
■ مقت���ل 104 م���ن ق���وات حفظ ال�س���ام في �ساحل 

العاج منذ 2004م:

إفريقيا باألرقام
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■ »الدول التي استعمرت إفريقيا نهبت جميع موارد القارة؛ بزعم أنها تنقل الحضارة إليها، وارتكبوا 
المذابح خالل تحقيق ذلك.. استعمار القارة اإلفريقية بدأ بتجارة الرقيق في القرن السادس عشر، وبلغ 
ذروته في القرن التاسع عشر، في عام 1890م احتلت دوٌل أوروبية، ال يتعدى عددها أصابع اليد الواحدة، 
90% من األراضي اإلفريقية، وهي: بلجيكا )الكونغو(، ألمانيا )ناميبيا(، وبريطانيا وفرنسا )باقي القارة(.
حين ترفعون س���تار البهاء، الذي تشاهدونه اليوم في عواصم غربية، ستجدون تحتها مآسي ودموع 
ماليين اإلفريقيين... األرصفة األنيقة ببرلين وباريس وبروكس���ل مبنية على أرواح اإلفريقيين ودمائهم 
وعنائهم وعرق جبينهم.. على ألمانيا أن تدفع فاتورة الهولوكوست، وقتلها ألكثر من 100 ألف شخص في 

جمهورية ناميبيا )جنوب غربَي إفريقيا(... 
أما نحن، حين نتوجه إلى إفريقيا، فنذهب مرفوعي الرأس، والكّل يحتضننا بش���وق، ويس���تقبلوننا 

استقباالً حسناً؛ ألّن تاريخنا نظيف، لم يتلوث باستعمار أّي دولٍة في القارة«.
الرئيس التركي، رجب طيب أردوغان، خالل كلمٍة له في حفل تخريج طالب جامعة »صباح الدين 
زعيم« بإسطنبول، صحيفة هافينغتون بوست، 6/5/ 2016م. 
■ »غالباً ما أس���مع عبارة أّن الغذاء ينفذ من إفريقيا، وهذا ال���كالم غير صحيح، إال إذا كانت تلك 
اإلحصاءات ال تحتوي على أّي قدٍر من الصحة، فالمؤشر يوضح أنه يتّم إنتاج 16 و 17 و 18 بالمائة من 
الغذاء اإلضافي بالنسبة للفرد مقارنًة بفترة بداية الثمانينيات، إّن إقليمي غرب إفريقيا وشمال إفريقيا، 
على وجه الخصوص، يزداد فيهما اإلنتاج مع وجود مؤش���رات على أّن اإلنتاج في شرق إفريقيا قد يبدأ 
اآلن في الزيادة أيضاً، األرقام التي يتّم تقديمها تثير اإلعجاب، وتدهش المتشائمين الذين يفترضون أّن 

الوضع أسوأ بكثيٍر مما هو عليه«.
ستيف ويجينز، رئيس برنامج الزراعة في معهد التنمية الخارجية البريطاني، خالل محاضرة له 
في أحد الندوات اإلفريقية التي يقوم بتنظيمها اتحاد الزراعات المستقبلية ومعهد التنمية الخارجية - 
شبكة األنباء اإلنسانية )إيرين(.
■ »القوة االحتياطية اإلفريقية هي عمٌل ما زال إلى حدٍّ كبيٍر في طور النمو، ولكنها »تلقى دعماً قوّياً 
على المستوى السياسي، في ظّل المبدأ التوجيهي الداعي إلى إيجاد حلول إفريقية للمشاكل اإلفريقية، 
إّن القوة االحتياطية اإلفريقية تعني- ضمنّياً-: التوّفر الفوري ألدوات ]التدخل والمنع[، التي ستُترجم إلى 
أفعاٍل ملموسٍة عندما تتعلق بنوٍع من تطبيق القرارات التي تتخذها األجهزة الشرعية لالتحاد اإلفريقي، 

مثل حاالت التغيير غير الدستوري للحكومات، أو التمّرد المسلح«.
مفّوض االتحاد اإلفريقي للسالم واألمن، رمضان العمامرة، في تصريحات لشبكة األنباء اإلنسانية 
)إيرين( عن القوة االحتياطية اإلفريقية التابعة لالتحاد اإلفريقي, مايو 2012م.

قالو عن إفريقيا
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�سعبة: جديدة  بداية  ال�سودان..  ■ جنوب 
بعد اتهام بعضهم لبعضهم بالخيانة، وشّن حرٍب شاملة من بعضهما ضّد بعضهما اآلخر، 
ومحاوالت تقوي���ض بعضهما لبعضهما اآلخر في كّل منعطف؛ يجب اآلن على رئيس حكومة 
جنوب السودان »سلفا كير« وزعيم المتمردين »رياك مشار« العمل معاً لبناء الوطن المنكسر...
إّن المرحلة اآلن مجّهزة إلعادة التزاوج: بين الرئيس »كير« ونائب الرئيس »مشار«، ولكن, 

إلى متى سيطول هذا االتحاد اإلجبارّي الحِرج؟ 
وفقاً للتقارير؛ إّن العالمات المبكرة تشير إلى أّن طريقاً وعراً في انتظار زعيم المتمردين، 
فقد كان من المقرر أن يعود »مشار« إلى العاصمة )جوبا( من إثيوبيا، يوم السبت، لالنضمام 
إلى حكومة الوحدة الوطنية، ولكن الرئيس »كير« عرقل رحلته؛ مما تسّبب في تأجيل االجتماع 

الوحدوي، وجعل »مشار« يقرر العودة يوم االثنين.
يصادف هذا التأخير المرة الثالثة- في أس���بوٍع واحٍد- التي خّطط »مشار« للعودة فيها 
إل���ى جوبا، ولكن تّم إحباطها، وكان���ت محاوالتا المرتَيْن األولَييْن لتش���كيل حكومة الوحدة 
الوطنية قد تّم تأخيرهما من ِقبل »مشار«، الذي قام في المناسبتَيْن بترتيبات اللحظة األخيرة 
لجلب قوات أمٍن إضافيٍة، وأس���لحٍة ثقيلٍة أخرى معه إل���ى البالد، لقد تّم حّل ذلك، وعندما 
أراد العودة يوم السبت أغلق »كير« المطار. إّن الحمالت اإلعالمية في جنوب السودان تُظهر 
الرجلَيْن جنباً إلى جنٍب على لوحات اإلعالنات والنش���رات؛ مع رس���الة: »االتحاد: لتحقيق 
الس���الم، واالزدهار، والمصالحة، وتضميد الجراح«، ومع ذلك؛ فإّن التاريخ، والعداوة، وعدم 

الثقة، بين كلٍّ من الرجلَيْن، تحّد من التفاؤل العالمي حول ِسلمّية جنوب السودان.
من المقّرر أن يجتمع مجلس األمن التابع لألمم المتحدة لمناقش���ة األزمة، بعد الضرر 
واإلساءة األخيرة التي قام بها الرجالن للبالد والمواطنين، وأشار المبعوث األمريكي الخاّص 
إلى جنوب الس���ودان »دونالد بوث« إلى مسألة التزام كال الطرَفيْن باالتفاق: »إنهما بالتأكيد 
تح���ت المالحظة، يتوّقع العالم كله أن يرتقيا إلى كلمتهم���ا وينفَذا االتفاقية التي وقّعت في 

أغسطس الماضي«، وفق ما قاله »بوث« لوكالة فرانس برس في واشنطن.
قد يواج���ه كال الجانَبيْن عقوبات دولية إضافية إذا رفَضا العمل معاً؛ ألن تنفيذ اتفاقية 

السالم يتطلّب تشكيل حكومة انتقالية، وهذا يتطلّب عودة »رياك مشار« إلى جوبا.
وكان عش���رات اآلالف من األش���خاص لقوا مصرعهم، وأكثر م���ن 2 مليون نزحوا من 

ديارهم، في صراع جّدد االنقسامات العرقية.
يُذكر أّن االضطرابات كانت قد بدأت في ديسمبر 2013م عندما اتهم »كير« نائبه السابق 

»مشار« بالتخطيط لالنقالب عليها.
 بقلم: كوني أوباجي أوروي- ذا إفريقيا ريبورت

ترجمة: قراءات إفريقية - 2016/4/25م

آراء ورؤى
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■ المجموعة القت�سادية لدول غرب اإفريقيا تعلن عن 
تو�شيع �شبكة خطوط الأنابيب في المنطقة دون الإقليمية:

تقوم المجموعة االقتصادية لدول غرب إفريقيا )إيكواس( بدراسة عملية 
توسيع لشبكة خطوط األنابيب في المنطقة الفرعية، ويجري هذا الحدث بمشاركٍة 
مع الدول اإلفريقية: )بنين، وس���احل العاج، والسنغال، وتوغو(، كما يشارك ممثلون من 

13 منطقة من بوركينافاسو.
وكالة األنباء اإلفريقية )آبا( – 2016/5/1م
■ اتفاقي���ة تع���اون ثنائ���ي بي���ن موزمبيق و�سوازياند ف���ي مجال الموارد 

المعدنية والطاقة والمياه:
وافقت موزمبيق وس���وازيالند على تكثيف التعاون بينهما في مجاالت الموارد المعدنية 

والطاقة والمياه؛ من خالل تعزيز اتفاقيات العالقات الثنائية.
وق���د تّم التوقيع على »مذكرة تفاهم« في هذا الش���أن في »مابوت���و« من طرف الوزير 
الموزمبيق���ي للموارد المعدني���ة والطاقة »بيدرو كوتو«، ونظيره الس���وازيالندي »جابوليلي 

ماشواما«.
وكالة األنباء اإلفريقية )آبا( – 2016/5/1م
■ البن���ك المرك���زي ل���دول غ���رب اإفريقي���ا: الإنت���اج ال�سناع���ي ا�ستم���ر في 

الزيادة خال مار�س 2016م:
أعل���ن البنك المركزي لدول غرب إفريقيا، ف���ي داكار، أّن اإلنتاج الصناعي في االتحاد 
االقتصادي والنقدي لغرب إفريقيا اس���تمر في الزيادة في مارس 2016م، ليسّجل 5% على 

أساٍس سنوي.
وبرغم هذا التقّدم؛ فإّن هذا اإلنتاج ال يزال يعرف انخفاضاً حاّداً بنس���بة 10.2 نقطة 
مئوية؛ مقارنًة بش���هر فبراير 2016م، حيث لوحظ أّن اإلنتاج وصل إلى 15.2% في الش���هر 

السابق.
وكالة األنباء اإلفريقية )آبا( – 2016/5/8م
■ »اإرن�س���ت اأن���د يون���غ« توؤكد اأّن معدل النم���و القت�سادي الإفريقي �سيكون 

بطيئاً في ال�سنوات المقبلة:
أفادت ش���ركة »إرنس���ت أند يونغ«، إحدى أكبر الش���ركات المهنية في العالم، بأنه من 
المتوّقع أن يظّل معدل النمو االقتصادي في إفريقيا بطيئاً في السنوات القادمة من 10 إلى 

15 عاماً.
وتفيد »إرنس���ت أند يونغ« وفقاً لشركة التدقيق الدولية، بأّن األسباب الرئيسة وراء هذا 

التباطؤ النسبي ليست محددة، بحيث تنطبق على االقتصاد العالمي ككل.
وكالة األنباء اإلفريقية )آبا( – 2016/5/12م

إفريقيا
والتنمية
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عاقة العرب باإفريقيا عبر التاريخ: 
كان للعرب دورهم في تجارة المحيط الهندي منذ القدم، فقد عرفوا أسرار 
هذا المحيط قبل اإلغريق والرومان بزمٍن طويل، ووصلوا إلى ش���واطئ الهند، 
وكشفوا بحر الزنج والش���اطئ اإلفريقّي الشرقي من رأس »غوردافوي« شماالً، 
حتى زنجبار جنوباً، وكثر ارتحالهم إلى هذا الش���اطئ لمبادلة منتجات آس���يا 

بذهب إفريقيا وصمغها وعاجها. 
ومنذ القرن الثاني للميالد؛ بدأ العرب باالستقرار هناك، وأنشؤوا مدناً على 
طول هذا الس���احل، وبعد انتشار اإلس���الم في شبه الجزيرة العربية؛ نمت هذه 
العالقات وتوثقت، وأس���همت الطريق البحرية في نقل نفوذ اإلس���الم من شبه 
الجزيرة العربية إلى الس���احل اإلفريقّي الش���رقي، فالعالقات التي كانت قائمة 
بي���ن الجانَبيْن منذ القرن الخامس قبل الميالد لم تنقطع بعد ظهور اإلس���الم، 
ويعود أول اتصال بين اإلسالم والحبشة إلى عام 615م )هجرة المسلمين األولى 
إلى الحبش���ة(، أما أول احتكاك بين الدولة اإلسالمية وساحل إفريقيا الشرقي؛ 
فتّم في عهد الخليفة عمر بن الخطاب رضي الله عنه، حين سيطر العرب على 
جزيرة َدْهلَك عام 20ه�/641م بالقرب من مصّوع، واس���تمرت س���يادتهم حتى 

عصر المأمون.
وبعد أن وقفت الممالك المس���يحية في النوبة، مثل ممالك: )نباته، ومقرة، 
وعلوة(، في وجه الفتح اإلسالمي العربي للسودان، أخذ اإلسالم يتسّرب سلمّياً 
إلى هذه الممالك بوس���اطة التجار والهجرات العربية ع���ن طريق وادي النيل، 
فمنذ القرن الس���ابع؛ بدأت الهجرات العربية تحمل اإلس���الم والثقافة العربية 
إلى سودان وادي النيل، من شرَقي ساحل البحر األحمر، عن طريق هجرات من 
جزيرة العرب، إلى السودان األوسط، ومن شمالَي وادي النيل، وجاءت أول هجرة 
عربية من هذا النوع من بالد الشام، فاقتحمت ميناء »ويوني« الحصين، وأخضعت 
السكان المحليين )695م(. وفي مستهل القرن التاسع؛ أدت عودة العالقات بين 
الحبش���ة واليمن، ثم مع مصر، إلى اتساع التجارة وازدهارها بين الحبشة وبالد 
العرب، فكثر الوافدون من التجار والوس���طاء المس���لمين إلى شرَقي إفريقيا، 
وشهد هذا القرن نمّو المدن الساحلية بالوافدين من المسلمين، وظهرت جاليات 
إسالمية قوية في: دهلك، وس���واكن، وباضع، وزيلع، وبربرة.  وفي بداية القرن 
العاشر؛ خرج س���بعة إخوة من اإلحساء، ونزلوا على ساحل الصومال، وأسسوا 

مدن: )مقديشو، وبراوة، ومركة عند منتهى نهر ويبي، وقرفاوة( وغيرها.
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ذاكرة التاريخ

وفي القرن الحادي عش���ر؛ أّسست جماعة من شيراز مدينة كلوة، ولم يأت 
منتصف القرن الثالث عشر حتى كانت المدن اإلسالمية قد انتشرت على طول 

الساحل اإلفريقّي الشرقّي من سواكن شماالً، حتى موزمبيق جنوباً. 
وفي المدة بين القرن العاش���ر ومنتصف القرن الثالث عش���ر؛ توّطد النفوذ 
اإلس���المي في السهل الس���احلي، وظهرت مدٌن إس���الميٌة على طول الساحل 
اإلفريقي الشمالي، ومنها نفذ اإلسالم إلى المناطق الداخلية عن طريق التجارة، 
ثم تحّولت المراكز التجارية التي انتش���رت فيها إلى إمارات إس���المية، فنشأت 
إمارة شوا التي وطدت اإلسالم في جنوبَي شرق الحبشة، وقامت إمارات: )عدل 
)عدولي(، وم���ورة، وهوبت، وجداية، وهدية، وفطج���ار، وأوفات، ودارة، وبالي، 
وأرابيني، وش���رحا(، كما تسّرب اإلس���الم إلى ممالك سدامة )سيدامو( جنوبَي 
الحبش���ة، وإلى مرتفعات شرق ش���وا، وامتدت هذه اإلمارات حتى هرر، وبالد 

أروسي جنوباً حتى البحيرات، مطّوقة الحبشة من الجنوب والشرق. 
وفي مس���تهل القرن السادس الهجري/الثالث عشر الميالدي؛ نفذ اإلسالم 
إلى هضبة الحبش���ة نفسها على الس���احل اإلفريقّي الشرقّي الجنوبّي؛ الممتد 

من ساحل الصومال جنوباً حتى زنجبار، وقامت مراكز ومدٌن إسالمية مماثلة.
وفي عام 1302م؛ تزوج س���ليمان بن س���ليمان بن مظفر النبهانّي )صاحب 
ُعمان( أميرة س���واحلية، هي ابنة إسحاق حاكم باتة Pate، وورث الملك، ونقل 
بالطه من عمان إلى شرَقي إفريقيا، حيث أّسس حكم األسرة النبهانية في باتة.
وفي بداية القرن الرابع عش���ر؛ بسط العرب س���لطانهم على مملكة مقرة، 
وفي مس���تهل القرن السادس عشر قضوا على مملكة علوة، وتوغلوا حتى حدود 
الحبشة )أواخر القرن الخامس عشر(، ونشروا اإلسالم والثقافة العربية حيثما 

حلّوا.
واش���تهرت المدن اإلسالمية في المقام األول بالتجارة، فكانت مراكز لحياٍة 
إس���الميٍة فاعلة، وأماكن انطالق تتجمع فيها المؤثرات اإلس���المية لتنتقل إلى 
ما وراءها، ومنذ هذا التاريخ أخذت بالنمو، ووضحت ش���خصيتها اإلس���المية، 
وبدأت تتحول إلى سلطنات إس���المية ذات نُُظم وراثية في الحكم )باتة، وكلوة، 

ومقديشو(.

المصدر: الموسوعة العربية - بتصرف يسير
/http://arab-ency.com/ar
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بنك 
المعلومات

وتس���لمت أنجوال خالل العام 2015م مقعداً 
غير دائٍم في مجلس األمن التابع لألمم المتحدة، 
وم���ن المقرر أن تس���تمر عضويتها غير الدائمة 

خالل عامي 2015م و 2016م.
مات الجغرافية: اأوًل: ال�سِّ

1 - الموق����ع الجغراف����ي: يح����ّد أنجوال من 
الشمال والش����مال الش����رقي: جمهورية الكونغو 
الديموقراطية )زائير سابقاً(؛ ومن الشرق: زامبيا؛ 
وم����ن الجنوب الش����رقي: قط����اع كابريفي؛ ومن 
الجنوب: ناميبيا؛ ومن الغرب: المحيط األطلسي.

2 - المساحة: 1.246.700 كم2.
3 - المن���اخ: من���اخ أنجوال ش���به جاٍف في 
الجنوب، وعلى طول الس���احل حت���ى »لواندا«، 
ويس���ود الجزء الشمالي موس���مان: األول: بارٌد 
ج���اف، ويمتد من مايو حتى أكتوبر؛ والثاني حارٌّ 

ونت���ج عن هذه الحرب، التي اس���تمرت ُربع 
قرن، مقتل حوالي 1.5 مليون ش���خص، إضافة 

إلى تشريد 4 ماليين آخرين.
وأنهت وفاة »س���افيمبي«، ف���ي عام 2002م، 
تمّرد االتحاد الوطني لالس���تقالل التام ألنجوال 
UNITA، وزادت س���يطرة الحرك���ة الش���عبية 

لتحرير أنجوال MPLA على السلطة.
وفي سبتمبر 2008م ُعقدت انتخابات تشريعية، 
فازت فيها الحركة الشعبية، وفي عام 2012م أُجريت 
انتخابات عاّمة، حّققت فيها الجبهة الش���عبية فوزاً 
ساحقاً، وبموجب الدستور الجديد للبالد الذي أُقّر 
عام 2010م؛ ف���إّن زعيم الحزب الذي يحصل على 
أكبر عدٍد م���ن المقاعد في البرلمان يصبح تلقائّياً 
رئيساً للبالد، ليتولي بذلك »دوس سانتوس« رئاسة 

البالد منذ العام 2012م.

جمهورية أنجوال

��ستقالل �أنجوال عن �لبرتغال، في عام 1975م، �سادت �لبالد حرٌب عقب 

�أهليـة، بين �لحركة �ل�سـعبية لتحرير �أنجوال MPLA، �لتي 

 Jose Eduardo Dos»كان يقودها »خو�سـيه �إدو�ردو دو�س �سانتو�س

 ،UNITA الأنجوال �لتام  لال�سـتقالل  �لوطني  �التحاد  وبيـن   ،Santos
 .Jonas Savimbi »لتي قادها »جونا�س �سافيمبي�
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ممطر، ويمتد من نوفمبر حتى أبريل. 
4 - التضاري���س: أنجوال عبارة عن س���هٍل 
ساحليٍّ ضّيق، يرتفع على نحٍو مفاجئ إلى هضبٍة 
ضخمة، تش���ّكل سهاًل واسعاً مرتفعاً، بينما تمتد 
منطقة صحراوية صخرية تغطي الجزء الجنوبي 
من البالد، أما المناطق الش���مالية؛ فتكثر فيها 
األشجار االس���توائية. ويوجد في أنجوال العديد 
من األنهار، تتجمع مياهها لتصّب في حوض نهر 
الكونغو في الشمال الغربي، في حين تتجه أنهاٌر 

أخرى جنوباً نحو المحيط األطلسي.
5 - المصادر الطبيعية: تزخر أنجوال بالعديد 
من م���وارد الثروة الطبيعية، منه���ا: احتياطيات 
ضخمة من: النفط، والم���اس، والحديد الخام، 
والفوس���فات، والنحاس، وس���ليكات األلومنيوم، 

والذهب، والبوكسايت، واليورانيوم.

ثانياً: التركيب ال�سكاني:
1 - ع���دد الس���ّكان: 25.8 مليون نس���مة؛ 

بتقديرات يوليه 2015م.
ّكاني: 2.78%؛ بتقديرات  ل النمّو السُّ 2 - معدَّ

2015م. 
3 - مع���دل الموالي���د: 38.78 مولوداً/لكّل 

1000 نسمة؛ بتقديرات 2015م. 
4 - معدل الوفي���ات: 11.49 حالة/بين كّل 

1000 نسمة؛ بتقديرات يوليه 2015م. 
ل الخصوب���ة: 5.37 أطفال/لكّل  5 - مع���دَّ

امرأة؛ بتقديرات 2015م. 
6 - التقس���يمات العرقي���ة: أه���م الفئات 
 ،%37 Ovimbundu العرقي���ة: األُِفمبون���دو 
والِكمبَون���دو Kimbundu 25%؛ والباكونج���و 
 Mestico والِمس���تيكو  13%؛   Bakongo
)خليط من األوروبيين واألفارقة األصليين( 2%؛ 
واألوروبي���ون 1%؛ وبقية العرقيات األخرى %22، 

من السكان.

7 - الديانة: يُش���ّكل أصح���اب المعتقدات 
اإلفريقي���ة المحلي���ة 47% م���ن إجمال���ي عدد 
الس���كان؛ والروم الكاثوليك 38%؛ والبروتستانت 

15%؛ طبقاً لتقديرات 1998م.
8 - اللغة: البرتغالية، اللغة الرسمية ألنجوال، 
ويتحدث معظم الس���كان من السود لغًة تعود في 
األصل إل���ى جماعة البانتو Banto؛ إضافًة إلى 

لغات إفريقية أخرى.
9 - نس���بة نفقات التعليم إلى إجمالي الناتج 

المحلي: 3.5%؛ بتقديرات 2010م.

ثالثاً: النظام ال�ّسيا�سي:
1 - اسم الدولة:

أ- االسم الرسمي الكامل: جمهورية أنجوال. 
ب- االسم السابق: جمهورية أنجوال الشعبية.
2 - نظام الُحكم: جمهوري، ذو نظام رئاسي 

قائم على تعّدد األحزاب.
.Luanda 3 - العاصمة: لواندا

4 - التقس���يمات اإلداري���ة: )18( مقاطعة، 
 ،Benguela وبنجي���ال   ،Bengo بنج���و  هي: 
وكوان���دو   ،Cabinda وكابن���دا   ،Bie وبي���ي 
كوبانجو Cuando Cubango، وكوانزا نورتي 
 Cuanza وكوان���زا س���ول ،Cuanza Norte
 ،Huambo وهوامبو ،Cunene وكونيني ،Sul
وهويال Huila، ولواندا Luanda، ولوندا نورتي 
 ،Lunda Sul ولوندا س���ول ،Lunda Norte
 ،Moxico وموكس���يكو ،Malanjie وماالنجي
وناميب���ي Namibe، وأويج���ي Uige، وزائير 

.Zaire
5 - االستقالل: في 11 نوفمبر 1975م، عن 

البرتغال.
6 - الدستور: أقر المجلس الوطني الدستور 

الجديد في 5 فبراير 2010م.
8 - النظام القانوني: مستمد من القانون المدني 
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البرتغالي، وال تراجع التش���ريعات قضائياً. ال تقبل 
أنجوال الس���لطة اإللزامية لمحكمة العدل الدولية، 

وليست عضواً في المحكمة الجنائية الدولية.
9 - الس���ّن القانوني لالنتخاب: من الثامنة 

عشرة، للذكور واإلناث.
10 - الهيئة القضائّية: المحكمة الدستورية، 
العليا،  العس���كرية  والمحكمة  العليا،  والمحكمة 
ومحاكم تدقيق حس���ابات. ويعّين الرئيُس قضاة 

جميع المحاكم. 
11 - وصف العلَم: يتكون من شريطين أفقّيين 
متساويَيْن، باللونَيْن: األحمر، في أعلى العلم، ثم 
األسود، ويتوسط علم أنجوال شعاٌر أصفر، يتألف 
من نجمة خماس���ية، داخل نصف عجلة مسّننة، 

يقطعها منجل )على غرار المطرقة والمنجل(.

رابعاً: بيانات اقت�سادية:
1 - النظام االقتصادي: 

يرجع الفضل في مع���دل النمو المرتفع في 
أنجوال في الس���نوات األخيرة، إلى قطاع النفط، 
الذي حّقق أرقاماً قياس���ية في األسعار عالمّياً، 
وأصبح���ت أنج���وال عضواً ف���ي منظمة األوبك 
OPEC، في أواخر عام 2006م، ويس���هم إنتاج 
النف���ط، واألنش���طة األخرى المتعلق���ة به، في 
حوالي 85% م���ن إجمالي النات���ج المحلي، كما 
تُس���هم صادرات الماس ب� 5% من إجمالي الناتج 
المحلي. وتوفر زراعة الكفاف س���بل المعيش���ة 
الرئيس���ة لمعظم س���كان البالد، إال أّن البالد ال 
تزال تحصل على نصف احتياجاتها الغذائية عن 

طريق استيرادها من الخارج.
2 - إجمالي الناتج المحلي؛ بتقديرات 2015م:
أ- مقّوم���اً بالقوة الش���رائية ف���ي الواليات 

المتحدة األمريكية: 158.2 بليون دوالر. 
ب- معدل النمو الحقيق���ي إلجمالي الناتج 

المحلي: %3.5. 

���ط دخل الفرد من إجمالي الناتج  ج- متوسِّ
المحل���ّي المذكور )مقّوماً بالقوة الش���رائية في 

الواليات المتحدة األمريكية(: 7600 دوالر. 
3 - مص���ادر إجمال���ي النات���ج المحل���ي؛ 

بتقديرات 2011م:
أ- قط���اع الزراع���ة: 10.2%. ب- قط���اع 
الصناعة: 61.4%. ج - قطاع الخدمات: %28.4. 
4 - ق���وة العم���ل: 10.51 ماليي���ن عامل؛ 

بتقديرات 2015م. 
5 - مع���دل التضخ���م: 10.1%؛ بتقديرات 

2015م.
6 - االس���تثمار: 13.4%، من إجمالي الناتج 

المحلي؛ بتقديرات 2011م.
7 - الموازنة: بتقديرات عام 2015م:

أ- اإلي���رادات: 35.34 بلي���ون دوالر. ب- 
النفقات: 41.83 بليون دوالر. 

ين العام: 56.7% من إجمالي الناتج  8 - الدَّ
المحلي؛ بتقديرات 2015م.

9 - الزراعة - المنتجات: 
الموز، قصب الس���كر، البن، نبات السيسال، 
الذرة، القط���ن، التابيوكا، ويُصن���ع منه البودنج 
Manioc، التبغ، الخض���روات، الموز األخضر، 

الماشية، منتجات الغابات، األسماك.
10 - الصناعات:

النف���ط، الماس، خام الحديد، الفوس���فات، 
س���ليكات األلومني���وم، البوكس���يت، اليورانيوم، 
الذهب، األس���منت، المعادن األساسية، تصنيع 
األسماك، تصنيع األغذية، البيرة، منتجات التبغ، 

السكر، المنسوجات، إصالح السفن.
11 – الصاِدرات؛ بتقديرات 2015م: 

أ- القيم���ة اإلجمالّية للص���ادرات: 37.38 
بليون دوالر. 

ب- أهم الص���ادرات: النفط الخام، الماس، 
المنتجات النفطية المك���ررة، الغاز، البن، نبات 
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السيسال، األسماك، منتجات األسماك المصنعة، 
األخشاب، القطن.

ج - أهم الدول الُمْستوِردة: الصين %48.1، 
والهند 8.8%، وإسبانيا 5.6%؛ بتقديرات 2014م.

12 – الواِردات؛ بتقديرات 2015م: 
أ- القيمة اإلجمالّية للواِردات: 21.93 بليون دوالر. 
ب- أه���م ال���واردات: اآلالت، والمع���دات 
الكهربائية، الس���يارات وقطع الغي���ار، األدوية، 

األغذية، المنسوجات، البضائع العسكرية.
رة: الصين %23.7،  ب - أه���ّم الدول الُمصدِّ
البرتغ���ال 16.3%، وكوري���ا الجنوبي���ة %7.1، 
والبرازي���ل 5%، وجنوب إفريقيا 4.2%، فرنس���ا 

4.1%؛ بتقديرات 2014م.
ين الخارجي: 28.62 بليون دوالر؛  13 - الدَّ

بتقديرات 31 ديسمبر 2014م. 
14 - العمل���ة المتداول���ة ورمزه���ا: كوانزا 

.)Kwanza )AOA
خامساً: المسلمون في أنجوال:

حس���ب التقديرات الرس���مية؛ ف���إّن تعداد 
المس���لمين في أنغوال يبلغ 90000 مس���لم، من 
إجمال���ي عدد الس���كان، لذا لم يت���ّم االعتراف 

باإلسالم كديانة دستورية. 
ويتسارع نمّو األقلية المسلمة الناشئة بشكٍل 
كبي���ٍر عن طريق هجرة مس���لمين من بعض دول 
غرب إفريقيا؛ مثل نيجيريا والس���نغال والنيجر، 

واعتناق األنغوليين اإلسالم. 

ويعّد اإلس���الم دين���اً جديداً عل���ى المجتمع 
األنغول���ي ال���ذي عانى حروب���اً أهلي���ة قرابة 30 
عاماً، ولم يتمّكن من التقاط أنفاس���ه إال في بداية 
التسعينيات من القرن العشرين، فأغلب السكان في 
أنغوال نصارى على المذهب الكاثوليكي، مع أقليات 
مذهبية مسيحية أخرى، وديانات إفريقية قديمة. 

دخول �لإ�صالم: 
ال يعرف تاريخ وصول اإلس���الم بدقة؛ ذلك 
ألّن أنجوال ظلّت مستعمرة برتغالية طيلة 5 قرون، 
وعزلتها البرتغال عن العالم الخارجي طيلة هذه 
المدة، وسيطرت الكنيسة الكاثوليكية على مقاليد 
األمور الدينية في أنجوال، فكانت ال تسمح بدخول 
أّي ديٍن مخالف، كما أّن البطاقات الش���خصية أو 
العائلية ال تُمنح إال لمن يعتنقون المسيحية، وكان 
من الصعب وص���ول الدعاة إل���ى أنجوال، وأول 
انفتاح تّم في عهد االستقالل، ويعود تاريخ وصول 
اإلسالم إلى أنجوال إلى 40 سنة سابقة، ووصلها 
عن طريق جارتها اإلفريقية جمهورية زائير، وذلك 
في أثناء ثورة األنجوليين ضّد البرتغال، حيث لجأ 
كثي���ُرٌ منهم إلى زائير، وهن���اك اعتنق بعٌض من 
هؤالء اإلسالم، وعادوا إلى البالد بعد استقاللها، 
وتلّقى هؤالء المس���لمون مبادئ اإلسالم، وبعض 

التعليم اإلسالمي، في زائير. 
�لم�صادر:

1- موق���ع وكال���ة االس���تخبارات المركزية 
)CIA( – مكتبة العالم-:

https://www.cia.gov/library/
publications/resources/the-world-

factbook/geos/ao.html
2- معج���م بل���دان العالم، مكتب���ة اآلداب، 

القاهرة، ص 516.
3- موسوعة مقاتل من الصحراء.

4- موقع وزارة الشؤون اإلسالمية واألوقاف 
والدعوة واإلرشاد، المملكة العربية السعودية.
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الشيخ موسى كمرا )1864م - 1945م(
 مؤّرخ غرب إفريقيا في العصر الحديث

د. علي يعقوب
�الأ�ستاذ �لم�سارك بكلية �للغة �لعربية و�الآد�ب - بالجامعة �الإ�سالمية بالنيجر

موس���ى كمرا، والمحور الثاني: خّصصناه لعرض دراس���ة 
موجزة لبعض مؤلفات���ه التاريخية، ثم الخاتمة، وفيها أهم 

النتائج.
�لمدخل:

يعّد الشيخ موسى بن أحمد بن الحبيب كمرا من كباِر 
المؤرخين بإفريقيا الغربية خالل العهد االستعماري، فقد 

ُولد ونشأ وتعلّم وتُوفي في أيام االستعمار.
 عاش الشيخ موس����ى في منطقة فوتا تورو )السنغال( 
المنطقة التي ُعرف����ت تاريخّياً بدورها الريادي في نش����ر 
اإلسالم، وقيام الدولة اإلمامية اإلسالمية في القرن الثامن 
عشر الميالدي، وشهدت المنطقة في منتصف القرن التاسع 
عش����ر الميالدي قيام دولة الحاج عم����ر الفوتي التي وقفت 
أمام توّغل االستعمار الفرنسّي في المنطقة فترًة من الزمن، 
ثّم أدرك الحاج عمر أّن إمكانياته، س����واء على المس����توى 
العسكرّي أو المس����توى التنظيمّي لدولته الفتية، ال يمكنها 
الصمود طوياًل أمام اآللة العس����كرية الفرنسية؛ لذلك اتجه 
نحو الش����رق)))؛ األمر الذي مكّن الفرنسيين من السيطرة 
على بعض األقاليم في فوتا تورو وغيرها، وفي النهاية تمّكن 
االستعمار الفرنس����ي من إس����قاط الدولة اإلمامية، حيث 
استسلم اإلمام سيري بابا عام 1881م لالنتداب الفرنسي، 

وكان آخر إمام للدولة اإلمامية في فوتا تورو.

))) ذكرى ُمرور مائتي �سنة على ميالد ال�سيخ الحاج عمر الفوتي 
من  998)م،  دي�صمبر   (9-(( من  دك��ار،  في  دولية  ندوة  تال، 
من�سورات معهد الدرا�سات االإفريقية بالرباط )00)م، �ص )6.

بحثنـا: �سبق  فـي  موجـزة،  ب�سـورة  تحدثنـا  �أن 

)�إ�سـهام �لعلمـاء �الأفارقـة في �لثقافـة �لعربية 

�الإ�سـالمية.. غرب �إفريقيا نموذجًا()))، عن �ل�سـيخ مو�سـى 

كمـر�، وهـو عاِلـٌم مـن علمـاء غـرب �إفريقيـا، ومـوؤّرٌخ مـن 

موؤرخيهـا في �لع�سـر �لحديث، ونريد في هـذ� �لبحث �أن 

ن�سـّلط �ل�سـوء عليـه، ونو�ّسـع �لحديث حـول جهوده في 

مجـال تاريخ غـرب �إفريقيـا وقبائلها، وجهـوده في مجال 

تر�جـم �لعلماء، حيث ترجـم لعالٍم من علمـاء �لمنطقة في 

ٍف خا�ّس، وهذ� �لمجال لم يتطّرق له علماء �لمنطقة �إال  موؤلَّ

نادرً�)))، با�سـتثناء كتب طبقات �لعلمـاء، حتى هي قليلة ال 

تتجاوز �أ�سابع �ليد �لو�حدة.
قسمنا البحث بعد المدخل إلى محوَريْن وخاتمة: أما 
المدخل فيتمحور حول أحوال المنطقة في عصر الش���يخ 
موس���ى كمرا، والمحور األول: يتمحور حول حياة الش���يخ 

)))  ن�صر في العدد الثالث من مجلة قراءات اإفريقية، دي�صمبر 
008)م.

المجال،  هذا  في  مطبوعان  كتابان  يوجد  علمنا:  وح�صب    (((
وهما:

القا�صي  بن  عبداهلل  لل�صيخ  التوردي،  بالم�صطفى  التعريف   - اأ 
الإفريقية  الدرا�صات  بمعهد  )00)م،  عام  في  طبع  محمد، 

بالمغرب، بتحقيق د. عبد العلي الودغيري.
لل�صيخ  عمر،  الحاج  �صيرة  في  الخبر  واأطيب  العلوم  اأ�صهى   - ب 

مو�صى كمرا، و�صنتكلم عنه في هذا البحث.
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ثم تمّكن االس���تعمار من إس���قاط دول���ة الحاج عمر 
الفوتي في عام 1898م في مالي في عهد خليفته أحمد بن 
عمر الفوتي، ما جعل الفترة التي عاصرها الش���يخ موسى 
كمرا تتمّيز بالتس���لّط االس���تعماري الفرنسي على غرب 
إفريقيا؛ ألّن فرنس���ا كانت قد بسطت نفوذها بقّوة السالح 
على كّل أنحاء المنطقة، وأخمدت جميع الحركات الجهادية 
المناوئة لها، مثل: حركة أحمد ش���يخو )أحمد بن الش���يخ 
عم���ر الفوتي في مالي(، وحرك���ة أحمد األمين درامي في 
مالي، وحركة ساموري توري في غينيا، وحركة ألفا شعيب 
ومحمد كاووس���ن في النيجر، وغيره���م من العلماء الذين 
قادوا الحركات الجهادية ضّد االس���تعمار الغربي للسودان 

الغربي.
إّن الشيخ موسى كمرا من علماء حوض السنغال الذين 
ساهموا مساهمًة فّعالًة في نشر الثقافة العربية اإلسالمية 
ف���ي المنطقة، من خالل كتاباته، وبخاّصة علم التاريخ، في 
فترة اتجهت فيها كتابات ومؤلفات جّل علماء المنطقة نحو 
العلوم اإلس���المية )الفقه، والعقيدة، والتصوف(؛ ما جعل 
بعض الباحثين األفارق���ة المعاصرين يعتبرونه من العلماء 
الذين دفعوا بدم���اء جديدة في التاريخ )تاريخ الس���ودان 
الغرب���ي( بعدم���ا دّب إليه الهرم والش���يخوخة؛ النصراف 
ج���ّل الكّتاب في المنطقة عنه، وذلك للضعف الذي أصاب 
اللغة العربية والثقافة اإلس���المية، بعد هيمنة االس���تعمار 
على المنطقة، ومحاربته لإلسالم ولغته العربية، ومحاولته 
المتعّمدة لتش���ويه تاريخ ش���عوب المنطق���ة المضيء في 

العصور اإلسالمية الزاهرة.
حياة �ل�صيخ مو�صى كمر�:

ولدته:
ُولد الش���يخ موس���ى بن أحمد ب���ن الحبيب كمرا في 
 )matam( قريٍة واقعٍة في الجنوب الش���رقي لمدينة ماتم
بجمهورية الس���نغال عام 1863م)))، وقي���ل 1864م، وذكر 

الغرب  في  الإ�صالمية  العربية  الثقافة  باه:  عمر  د.  انظر:    (((
الإفريقي، �ص )0)، الطبعة الأولى )99)م، موؤ�ص�صة الر�صالة 
- بيروت. ومقدمة تحقيق كتاب: اأ�صهى العلوم واأطيب الخبر 

دكتور عامر صمب أنه ُعثر في مدينة ماتم، من بين الوثائق 
الرس���مية، على وثيقة مؤّرخة بالس���ابع من ش���هر فبراير 
1930م، وجاء فيها ما يأتي: )إّن الذي ُسّمي بالشيخ موسى 
 )dado( كمرا ابٌن ألحمد الحبي���ب المرحوم، ومريم دادو
المغفور له���ا، قد ُولد حوالي 1864م في ُكريكه صمبه ُجم 

في مقاطعة َدمكه بدائرة ماتم بالسنغال())).
وكذلك ترجم الش���يخ موسى لنفسه في كتابه: )تبشير 
الخائف الحيران(، وذكر تاريخ مي���الده بتردد، حيث قال: 
»ُولدت في عام 1280ه� )يوافق 1864م(، وقيل عام 1276 
من الهجرة النبوية )يوافق 1860م(، في قريٍة صغيرٍة واقعٍة 

في جنوب الشرق لمدينة ماتم«))).
ويب���دو أّن تاريخ 1864م هو األرجح؛ لوروده في تاريخ 
ميالده في وثائق االس���تعمار الرسمية، ولم ينكره، بل ذكر 

ذلك في ترجمته لنفسه. 
ن�ساأته ورحاته العلمية: 

نش���أ الش���يخ موس���ى كمرا في قريته، وتلقى تعليمه 
األساس���ي على علمائها، وقال في ذلك: )وأول َمن علّمني 
حروف الهجاء رجٌل كان يس���كن في ُكريكه، اسمه: يشرنو 
مال���ك، وكان يعلمني القرآن... ثم علّمن���ي رجٌل آخر في 
فولل جاوب Kpoolel jaawbe((، اسمه: تشرنو محمود، 
الق���رآَن أيضاً()))، ولتعميق معرفته ش���ّد الرحال إلى بالد 
شنقيط، وتلقى العلم على يدي علمائها، والزم علماء قبيلة 
لمتونة، وبالتحديد الش���يخ عبد أول سفاف زمنا، ثم غادره 

إلى شيخ آخر اسمه: فال ولد طالب، ثم رجع إلى فوتا.
وعند رجوعه ذهب إلى أحد الفقهاء في قرية س���ينو 
بالي���ل )seno baalel( اس���مه عبُدل إلم���ان، وقرأ عليه 
)الرس���الة( البن أبي زيد القيروان���ي في الفقه، ومقصورة 
اب���ن دريد في األدب، وأثناء ه���ذه الفترة جاءه النعي بوفاة 

في �صيرة الحاج عمر، لل�صيخ مو�صى كمرا. 

978)م   - ط)  العربي،  ال�سنغالي  االأدب  �سمب:  عامر  د.    (((
بال�صركة الوطنية للن�صر والتوزيع، الجزائر، ))/50)).

)))  الم�صدر ال�صابق، ))/50)).

)))  الم�صدر ال�صابق، ))/)5)).
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والدته)))، ولكن هذا الحدث األليم لم يحل دون اس���تمراره 
ف���ي طلب العلم، حيث واصل رحالت���ه العلمية، ورحل إلى 
ش���يخ يُدعى: ألفا صمب تيام، ودرس عليه جزءاً من كتاب 
)تحفة الحكام( الب���ن أبي عاصم الغرناطي، ثم أكمله عند 
الشيخ محمد سامب باّل، ودرس الفرائض على الشيخ ألفا 
محم���دآو، ثم قصد فقيهاً فوتجلّياً يُس���ّمى: مودي حامد، 
ودرس علي���ه الجزء األول من )مختص���ر خليل( في الفقه 
المالكي، ثم ج���اء فقيهاً آخر من فوتا جلون إلى فوتا تورو 
د، فقرأ عليه ش���يئاً من الجزء الثاني من  اس���مه: مُوُد ممَّ

)مختصر خليل(، وشيئاً من )مقامات الحريري(.
ث���م زار فوتا جلّو مع ش���يخه مُوُد مّم���د لتعزية بعد 
معارف شيخه، وبقي موسى كمرا بعد التعزية في فوتا جلّو 
لطلب العلم، حيث قصد الش���يخ ألفا إبراهيم، فدرس عليه 
)القصائد العشرينية( للفازازي، و )دالية اليوسي(، ثّم ّشد 
رحاله إلى عالم آخر في فوتا جلّو لدراس���ة األدب والنحو، 
وهو: الش���يخ حامد َكن الذي يُضرب ب���ه المثل في إتقان 
)مقامات الحريري(، بدرجة أن���ه يحفظ المقامات كاماًل، 
رحل إليه الشيخ موسى كمرا، وقرأ عليه المقامات وغيرها 
من الكتب، وبخاّصة المتون النحوية، مثل: )ملحة اإلعراب( 

و )اآلجرومية())).
وبعد ما مأل الشيخ موسى كمرا عيبته بالعلم في فوتا 
تورو، وبالد ش���نقيط، وفوتا جلّو، أراد أن يتّوج ذلك بالحّج 
إلى بيت الله الحرام، فغادر الس���نغال في عام 1886م بنّية 
الحج، وقص���د فوتا جلّو، ومكث فيها م���دة يزور علماءها 
وحكامه���ا، حيث زار إمام فوتا جل���و ألفا إبراهيم، وكذلك 
زار مدينة دينغ���راي )dinguiraay())) لمقابلة عاقب بن 

الشيخ عمر الفوتي.
لكن بعد هذه الزيارات والمقابالت غّير الشيخ موسى 
كم���را رأيه، ولم يس���افر إلى مكة، حيث رج���ع إلى بالده 

)))  الم�صدر ال�صابق، ))/)5))، بت�صرف.

)))  انظر: عامر �صمب، الم�صدر ال�صابق، ))/)5)).

منها  انطلق  التي  المدينة   :(dinguiraay( دينغراي    (((
جهاد الحاج عمر الفوتي، وتقع في جمهورية غينيا كوناكري.

فوتا تورو، ولم يذكر لنا األس���باب الت���ي منعته من الحج، 
والمصادر التي ترجمت له لم تتطرق لذلك.

وبعد رجوعه إلى فوتا تورو زار الش���يخ سعد بوه- من 
ش���يوخ بالد الش���نقيط-، ودعا له الش���يخ، ومنحه لقب: 
)الش���يخ( لّما رآه يس���تحق اللقب بجدارة من حيث العلم 

واألخالق))).
 ثّم عاد الشيخ موسى بعد ذلك إلى فوتا تورو، واستقر 
في قرية سّكيت cikkite(( أربع سنوات يمارس التدريس، 
وفي ع���ام 1893م انتقل منه���ا إلى قرية تُس���ّمى: كنكيل 
)GANGUGUEL(، وتفرغ للتدريس والتأليف، ما جعله 
يعتذر عن توّلي القضاء ف���ي منطقة ماتَْم )matam( لّما 
قال له ضابط من ضباط فرس���ا في الس���نغال: »أحّب أن 
أطلب لك م���ن أمير أندر Andar خط���ة القضاء، تكون 
قاضياً على س���ائر َمن في ديوان ماتَم. فأجابه موسى: ال 
أقدر على حمل هذه الخطط. فقال له العسكري: ما الذي 
تقدر عليه من الخطط؟ قال الشيخ موسى: ال أقدر إاّل على 
تعليم العربية«)))، وتواف���د عليه طالب العلم من فوتا تورو 
وم���ن خارجها، وبخاصة من فوتا جلّو، حيث كان ألهل تلك 
المنطقة معرفة س���ابقة به، بعد أن كان أمضى بينهم بضع 

سنين))) لطلب العلم.
وكان م���ن المواد التي يدّرس���ها في حلقت���ه العلمية: 
تجويد القرآن الكريم، واللغة، والنحو والصرف، والبالغة، 
والفقه، والتفس���ير، والتوحيد، وغيرها من العلوم الشرعية 

واللغوية.
وفاته:

بقي الشيخ موسى كمرا في قرية كنكيل يدّرس ويؤّلف 
حتى وافته المنية في ع���ام 1365ه� الموافق 1945م، عن 
عمر تجاوز الثمانين سنة، تاركاً العديد من المصنفات، ما 
ُعرف منها خمس���ة وثالثين مصنفاً، في العلوم الش���رعية 

واللغوية والتاريخية والتصوف.

)))  انظر: عمر باه، الم�صدر ال�صابق، �ص 06)، بت�صرف.

)5)  عامر �صمب، الم�صدر ال�صابق، ))/75)) .

)6)  عمر باه، الم�صدر ال�صابق، �ص 07).
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موؤلفاته: 
ساهمت الرحالت العلمية التي قام الشيخ موسى كمرا 
في وقوفه عل���ى حقيقة أحوال البالد والعب���اد، وتمّكن من 
تكوين ش���بكة من العالقات والصداقات، ساعدته في كتابة 
تاريخ المنطقة فيما بعد، حيث كان أصدقاؤه وزمالؤه وطلبته 
يمّدونه بما يحتاج إليه من معلومات عن المناطق التي يجهل 

أحوالها وعاداتها، زيادًة على شغفه بالقراءة وحّبه للكتابة.
ب���دأ في تصنيف الكت���ب، تلخيصاً وتأليف���اً، وهو لم 
يتجاوز الخامسة والعش���رين من عمره، وهذا ما مّكنه من 

إنجاز العديد من المصنفات.
أّلف الش���يخ موس���ى كمرا في معظم العلوم والفنون 
المتعارف عليها في السودان الغربي، ومؤلفاته تعكس ثقافة 
مجتمعه، ومعارف عصره، واهتمامات الجماعة المثقفة في 
زمنه، وهذا ما جعلها تشّكل إسهاماً ثقافّياً متكاماًل، وتعبيراً 

أصياًل عن تراث السودان الغربي))).
ويمكن تصنيف مؤلفاته إلى سّت مجموعات: 

أ - مجموعة تاريخية، من أهّمها:
1 - زهور البساتين في تاريخ السوادين - )مطبوع(.

2 - أشهى العلوم وأطيب الخبر في سيرة الحاج عمر 
- )مطبوع(.

3 - المجم���وع النفيس س���ّراً وعالنية في ذكر بعض 
السادات البيضانية والفالنية - )مطبوع(.

4 - تاريخ داره في زغاوة - )مخطوط(.
5 - تبش���ير الحي���ران في ذكر رحمة رّب���ه المنان - 

)مخطوط(.
6 - أكث���ر الراغبين في الجهاد ممن يختارون الظهور 

وملك البالد - )مطبوع())).
ب -  مجموعة لغوية، من أهمها: 

- دليل السالك على معاني ألفية ابن مالك - )مخطوط(.

)))  انظر: مقدمة تحقيق زهور الب�صاتين، �ص 0).

)))  نالحظ اأن جّل موؤلفاته التاريخية قد طبعت، بخالف غير 
اأو  بذلك،  علم  على  ول�صنا  طبعت،  بع�صها  ولعل  التاريخية، 
ر�سائل  في  انتاجوب  بجامعة  العربية  اللغة  ق�سم  في  ُحققت 

علمية. 

ج - مجموعة أدبية، من أهمها:
1 - آلة العل���وم على اليقين البت في ش���رح دواوين 

الّسّت - )مخطوط(.
2 - األس���تاذ الكافي في علَمي العروض والقوافي - 

)مخطوط(.
3 - تفصيل عقود الجمان بالدر والجمان - )مخطوط(.

د - مجموعة فقهية، ومن أهمها:
1 - تقاييد مفيدة على مختصر خليل - )مخطوط(.

2 - البساتين اليانعة المجتمعة في الكالم على صالة 
الجمعة - )مخطوط(.

3 - رف���ع الحرج واإلثم عّم���ن تعاطى ما ال يضره من 
الدخان والشّم - )مخطوط(.

ه  - مجموعة عقدية، من أهمها:
1 - كاد أن يك���ون االتفاق وااللتئام بين دين النصارى 

ودين اإلسالم - )مخطوط(.
2 - بل���وغ القص���د في ذكر األس���ماء الحس���نى - 

)مخطوط(.
و - مجموعة التصوف، من أهمها:

1 - العز األس���مى والحرز األحمى في ذكر األوراد - 
)مخطوط(.

2 - الح���ّق المبين في إخّوة جميع المؤمنين، واالتحاد 
طرق سائر السائرين ... - )مخطوط(.

وله كتاٌب في الطب اسمه: حصول األغراض في شفاء 
األمراض - )مخطوط(.

والشيخ موسى كمرا شاعٌر مطبوع، وله قصائد في 
المديح النبوّي والرثاء والحكمة والتوسل)))، وجلُّ مؤلفاته 
 )IFAN( ف���ي المعهد األساس���ي إلفريقية الس���وداء
بدكار، وبخاصة التاريخية منها، اهتم بها الدكتور عامر 
صمب، وترجم بعضها إلى اللغة الفرنسية، ونشرها في 
سلس���لة من المقاالت بمجلة إيفان )IFAN( في بداية 

عام 1970م.

)))  ولهذا اأدرجه معجم البابطين ل�صعراء العربية �صمن �صعراء 
القرن التا�صع ع�صر والع�صرين.
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�لق�صم �لثاني: عر�ص ودر��صة لبع�ص موؤلفاته 
�لتاريخية:

مؤلفات الش���يخ موس���ى كمرا التاريخي���ة هي أكثر 
مؤلفاته إس���هاباً وتركيزاً، وقد ُطبع جلّه���ا، وهي متفاوتة 
الحجم والموضوع، )وكلها تواري���خ محلية، وتراجم لبعض 

قبائل وأعالم المنطقة())).
ومن أشهرها:

1 - زهور الب�ساتين في تاريخ ال�سوادين: 
أو )انتصار الموتور في ذكر قبائل فوتا تور(، أو )إحياء 

ما عفا واندرس من علوم تاريخ السودان وانطمس())).
ويقع مخطوطه في مجلَدي���ن ضخَمين)))، وانتهى من 

تأليفه في عام 1924م.
ويعّد من أه���ّم مؤلفاته التاريخية، ب���ل من أهّم كتب 
التاريخ الحدي���ث للمنطقة، مما جعل الباحث الفرنس���ي 
موريس دوالفوس يقول عن الكتاب- لّما أرسله إليه الشيخ 
موسى ليترجمه إلى اللغة الفرنسية-: »تعجّبت من المهارة 
الت���ي أظهرتموها في تأليف هذا الكت���اب، فهو كتاٌب مهمٌّ 
ومفي���ٌد جّداً، وما ُكتب مثله ف���ي أهل التكرور، وأنا ال زلت 
اجتهد في ترجمته إلى الفرنس���ية، وفي استعداد طباعته 

بالعربية والفرنسية«))).
وكان الدافع إلى تأليفه تلبية طلب الحاكم الفرنس���ي 
للس���نغال في وضع تاريٍخ لشعوب الس���ودان الغربي، وقد 

صّرح الشيخ موسى بذلك في مقدمة الكتاب))).

زهور  الأول:  التاريخية  موؤلفاته  من  ثالثة  في  و�صنركز    (((
الب�صاتين، والثاني: اأ�صهى العلوم، وهو �صيرة ذاتية للحاج عمر 
الفوتي، والثالث: تاريخ قبائل البي�صان، لأّن هدف البحث هو 

اإبراز جهوده التاريخية، وبخا�صة تاريخ غرب اإفريقية.

)))  انظر: مقدمة الموؤلف، �ص )7.

في  ال�صعري  ل��الإب��داع  البابطين  جائزة  موؤ�ص�صة  في  طبع    (((
الكويت عام 0)0)م، بتحقيق د. نا�صرالدين �صعيدوني و د. 
من  دقيق  علميٍّ  تحقيق  اإلى  يحتاج  لكنه  �صعيدوني،  معاوية 

باحثين محلّيين يعرفون المنطقة وقبائلها جيدًا.

)))  عامر �صمب، الم�صدر ال�صابق، ))/69)).

)5)  انظر كتاب: زهور الب�صاتين، �ص 70.

ويتكّون الكتاب في مجمله من مقدمة وأبواب وخاتمة، 
وهذا ما أش���ار إليه بقوله: »ورّتبته عل���ى مقدمة وأبواب 
وخاتم���ة، المقدمة: في هوان الس���ودان عن���د البيضان، 
واألبواب: في التواريخ التي اش���تمل عليه���ا هذا الكتاب، 
والخاتمة: ف���ي نهي اإلخوان عن التص���دي للجهاد، وعن 

اّدعاء المهدوية الموعودة في آخر الزمان«))).
ويتضم���ن الكتاب معلوم���ات مهّمة، تتعل���ق بالحياة 
الثقافية واالجتماعية واالقتصادية للس���ودان الغربي، في 
فترة انتقالية- أو فترة األراضي الس���ائبة- من حكم الدول 
والمماليك اإلس���المية، قبل الخضوع لالستعمار الغربي، 
فيعّرفنا بالش���رائح االجتماعية، وبخاّصة العلماء، وطبقة 
األحرار واألرق���اء، ويتناول هجرات القبائل وأنس���ابها)))، 
وممارسة بعضها للس���حر واالعتقادات الخاطئة المتوارثة 

في القبائل))).
وسّجل عرضاً شاماًل حّياً للواقع الذي تعيشه الشعوب 
السودانية، من حيث أسلوب عيشها وأوضاعها االجتماعية، 
ونُُظمها التقليدية والحركات السياس���ية، وظاهرة التدّين 
التي أثرت في س���لوك الفرد والمجتم���ع، وحافظت على 
الهوية اإلفريقية التي تحاول القوى االس���تعمارية القضاء 

عليها بكّل الوسائل المتاحة لديها. 
مصادره:

لقد حاول الش���يخ موسى كمرا أن يرجع إلى المصادر 
العربية التي تناولت تاريخ الس���ودان الغرب���ي مثل: ُكتب: 
البكري، واإلدريس���ي، وابن خلدون، وابن بطوطة، وياقوت 
الحموي، وكذلك رجع إلى المصادر المحلية، مثل: )تطريز 
الديباج( ألحم���د بابا التنبكتي، و )تاريخ الس���ودان( لعبد 
الرحم���ن الس���عدي، و )تاريخ الفّت���اش( لمحمود كعت، و 
)تذكرة النس���يان( لمؤلف مجهول، و )إنفاق الميس���ور في 

تاريخ بالد التكرور( لمحمد بلو بن عثمان بن فوديو.
واعتمد الش���يخ موس���ى كمرا على الروايات المحلية 

)6)  مو�صى كمرا، مقدمة زهور الب�صاتين، �ص )7.

)7)  وبخا�صة القبائل الفالنية.

)8)  انظر: مقدمة التحقيق، �ص ))، بت�صرف.
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المتداول���ة المتعلقة بالعديد من القبائل، عن رواة األخبار، 
أو الذين حضروا األحداث، أو شاركوا فيها، فنقل رواياتهم 
على وجه الدّقة بنّصها، ولو كان فيها تناقضاً يس���ّجلها كما 
س���معها، ويقول: »قال المخبر«، أو »زع���م المخبر«)))، أو 
»هك���ذا أخبرني«، ويُكثر من قوله: »والله تعالى أعلم« عقب 

األخبار))).
ويحرص عل���ى التعليق على األخبار الت���ي نقلها، أو 
الروايات الت���ي رجع إليها، مع إبداء ال���رأي اعتماداً على 
طبيعة األشياء، أو اعتماداً على العقل، ويقارن بين األقوال، 

مع ترجيح ما يراه راجحاً.
وي���ورد أحياناً قصصاً خرافية وأس���اطير وخوارق ال 
يمكن تصديقه���ا، وعلّل فعله هذا بقوله: »ألّن أمور األّولين 
غامض���ة، وآثارها خفي���ة علينا، ومعالمها مطموس���ة، ال 
يُهدى لها، ال سيما السودان الذين ال يبالون بالماضي، وال 
يتفّكرون في العواقب، فيُشبَّه المؤرِّخ ألمورهم بالكذاب، بل 
هو ه���و، ألّن أخبارهم متناقضة... فال يمكن للمتكلم فيها 

إال االستعانة بالعقل«))).
وعلى كّل حال؛ ف���إّن )كتاب زهور البس���اتين( يعتبر 
مص���دراً مهّماً من مصادر تاريخ غرب إفريقيا وش���عوبها، 

وبخاّصة السنغال وقبائل فوتا تورو.

2 - اأ�سه���ى العل���وم واأطي���ب الخب���ر ف���ي �سي���رة 
الحاج عمر))):

يع���ّد كتاب )أش���هى العلوم( أقدم س���يرة للحاج عمر 
الفوتي التي ُكتبت باللغة العربية، ويتناول حياة الحاج عمر 
الفوتي، وما اكتنفها من تطورات، س���واء قبل أو بعد رحلته 
الحّجية والعلمية، وجهاده من أجل إقامة دولة إسالمية )في 

)))  الم�صدر ال�صابق، �ص 6)، بت�صرف.

و 570)،  و )56  و 558  الب�صاتين، �ص ))55  انظر: زهور    (((
وغيرها.

)))  الم�صدر ال�صابق، �ص 70.

)))  طبع في معهد الدرا�صات الإفريقية بجامعة محمد الخام�ص 
بالمغرب عام )00)م، بتحقيق: خديم محمد اإمباكي واأحمد 

�صكري. 

الس���ودان الغربي( على أنقاض اإلمارات الوثنية والمسلمة 
المعارضة له.

كما تعّرض ألصل الحاج عمر ونس���به، وناقش قضية 
ادع���اء النس���ب النبوي لعم���ر الفوتي، وغي���ره من رجال 
اإلصالح، وغلّو البعض اآلخر في تقديس الصوفي، مع أنه 

صوفي على الطريقة القادرية ثّم التجانية.
وتن���اول صراع الح���اج عمر الفوتي مع »الش���يخ 
أحمد بن أحمد أمير ماس���نا«، واتخ���ذ موقفاً محايداً 
في مس���ألة التكفير المتبادل بينهم���ا، واكتفى باعتبار 
الش���يَخيْن مجتهَديْن، وأّن ما وقع بينهما إنما هو فتنة 

بين المسلمين.
كما تعّرض الش���يخ موسى كمرا ألخبار »األمير أحمد 
ب���ن الحاج عمر«، الذي توّلى أم���ور الدولة بعد وفاة والده 
الحاج عمر الفوتي، وطرح الش���يخ موس���ى كمرا معلومات 
غايًة في األهمية، تتعلق برصد بعض التقاليد االجتماعية 

األصلية.

�سبب تاأليف الكتاب: 
سبب تأليفه هو خدمة الحاج عمر الفوتي، وكان الشيخ 
موس���ى كمرا قد أّلف كتاباً قبل كتابه )أش���هى العلوم( في 
الرّد على الحاج عمر، وبخاّصة ما يخّص جهاده، وس���ّماه: 
)أكثر الراغبين في الجهاد، مم���ن يختارون الظهور وملك 
العباد، وال يبالون بَمن هلك في جهادهم من العباد(، ينتقد 

ويعارض ُحجج الحاج عمر في جهاده.
ورّتب الكتاب على: مقّدمة وس���تة أبواب وخاتمة، 
فالمقدم���ة: في رحلته الحّجي���ة ورجوعه منها، والباب 
األول: في جه���اده وغزواته إلى أن قتله أهل ماس���نا، 
والب���اب الثاني: خّصص���ه فيما وقع بي���ن الحاج عمر 
والشيخ أحمد أحمد أمير ماس���نا، والباب الثالث: في 
ذكر س���بب الفتنة بين الحاج عمر وبين الش���يخ أحمد 
البكاي، والب���اب الرابع: في ترجمته وترجمة لثالثٍة من 
ش���يوخه، والباب الخامس: في ذكر ولده األمير أحمد، 
والباب السادس: في ذكر قبيلته تال وما يتعلق بذلك، ثم 

الخاتمة في ذكر فضائله.
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م�سادره:
اعتمد الشيخ موسى كمرا في تأليفه هذا على مصادر 
موثوق���ة، منها جملة م���ن كتابات الحاج عمر نفس���ه، أو 
مؤلفات بعض أنصاره وحوارييه، مثل: كتاب )الدرع والمغفر 
في الرّد عن الش���يخ عمر( لتلمي���ذه أحمد محمد العلوي، 
)روض شمائل أهل الحقيقة في التعريف بأكابر الطريقة( 
ألحمد بن محمد العلوي، كما استعان بمواد تاريخية ودينية 
وأدبي���ة أخرى، فضاًل عن الرواية الش���فوية)))، مع التعليق 
عليها أحيان���اً بقوله: »قال جامع هذه األوراق موس���ى بن 
كم���را«)))، أو يكتفي بقوله: »والله تعالى أعلم بصحتها«، أو 

بقوله: »والله تعالى أعلم«))).
كان الش���يخ موس���ى حريصاً على إطالع القارئ على 
مختلف الروايات المتاحة، حتى لو كانت متضاربة، وينقلها 
بقول���ه: »في بع���ض التواريخ دون اإلش���ارة إلى أصحابها 

غالباً«))).
وكان على قدٍر كبيٍر من الصدق، واألمانة العلمية، في 
تناوله لألحداث والروايات التاريخية، مع سالمة األسلوب 

إلى حدٍّ كبير.
ومن الجوانب المثيرة لالنتباه في هذا الكتاب: 

أنه أغفل الحديث عن مواقف رجال اإلدارة الفرنسية 
إزاء الح���اج عم���ر، وغير ذلك م���ن القضاي���ا المرتبطة 
باالستعمار الفرنسي في السودان الغربي، ولم يتعرض لهذا 
الجان���ب إال لماماً، والواقع أنه لم يك���ن من الصعب عليه 
أن يقتن���ص أو يلتقط لنا هذا الجان���ب المهم، وخصوصاً 
أّن الح���اج عمر كانت له جوالت سياس���ية وعس���كرية مع 

االستعمار الفرنسي))).
وهذا م���ا جعل بعض الباحثين يتهمون���ه بالتعاون مع 

)))  انظر: مقدمة التحقيق، �ص ))، بت�صرف.

)))  انظر: �ص )86 ، 07)).

)))  انظر: �ص )8) و 67 و )7 و 09) و ))) و 0))).

)))  انظر على �صبيل المثال: �ص )7) و )) و 5) و 9) و )5)5 
و 56 و 68).

)5)  انظر: مقدمة التحقيق، �ص 5).

إدارة االس���تعمار، وخصوصاً أّن له مراسالت معها، بل قد 
صّرح بحّبهم في بعض كتبه.

لكن من المعلوم أّن سياسة فرنسا االستعمارية حاولت 
اس���تقطاب النخبة المحلية المتعلمة واحتضانها لتحسين 
صورة فرنس���ا، وتوظيفها في اإلدارة االس���تعمارية، وذلك 
بهدف اس���تعمالها لتطويق الصحوة الديني���ة أو الثقافية، 
وبخاّصة الثقافة العربية اإلس���المية، وموقف شيخ موسى 
كمرا من الس���لطات االستعمارية ليس فريداً أو شاّذاً، فقد 
تعاملت السلطات االستعمارية مع كثيرين على هذا النحو.

وأيضاً؛ فإّن المرحلة التي عاصرها الشيخ موسى كمرا 
قد تميزت بالتسلط االس���تعماري الفرنسي على السودان 
الغرب���ي، ولكونه مؤّرخاً وعالماً بعادات وتقاليد الس���ودان 
الغربي؛ فإّن الس���لطات االستعمارية كانت بحاجة إليه في 
َفْهم أوضاع البالد وعادات أهلها، لذلك صادقه بعض رجال 

اإلدارة االستعمارية، وطلب منه تأليف كتاٍب في ذلك.
وأما رّده عل���ى الحاج عمر في البداية بش���أن جهاد 
فرنس���ا وغيرها؛ فهذا راجع إلى المنافسة التي كانت بين 
الطريق���ة القادرية والطريقة التجانية في تلك الفترة، ولما 
ه���دأت العاصفة أّلف كتاباً في بي���ان فضائل الحاج عمر 
الفوتي، وهو )أش���هى العلوم(، ولم يتط���رق لمواجهاته مع 
سلطات االس���تعمار؛ ألّن البيئة االس���تعمارية المهيمنة ال 

تتيح له ذلك.

3 - المجم���وع النفي����س �س���ّراً وعانية في ذكر 
بع�س ال�سادات البي�سانية الفانية))):

هذا الكتاب أّلفه في تاري����خ بعض القبائل واألعالم 
في غرب الصحراء الكبرى وأخبارهم وأصولهم، من قبائل 

صنهاجة وبني حسان، وغيرهم من قبائل البيضان.

الكتب  ب��دار  طبع  ال�صالم،  ول��د  اهلل  حماه  الدكتور  حّققه    (6(
العلمية ببيروت، عام 009)م، بعنوان: تاريخ البي�صان/ عرب 
الذي  الكتاب  عنوان  في  ت�صرفه  و�صّوغ  الكبرى،  ال�صحراء 
ر�صمه الموؤلف باأنه: »طويل، وتقليدي، وغير المعّبر«، والعنوان 
في  وعالنية  �صّرًا  النفي�ص  )المجموع  هو:  للكتاب  ال�صحيح 
مقدمة  في  كما  الفالنية)،  البي�صانية  ال�صادات  بع�ص  ذكر 

الكتاب، �ص )7.
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�سبب تاأليف الكتاب: 
وقد بّين س���بب تأليفه للكتاب بقوله: »لّما رأيت أهل 
الب���الد الصحراوي���ة البيضانية يتجنب���ون ويحيدون عن 
االنتس���اب إلى أصلهم الثابت صنهاج���ة، إال قلياًل منهم، 
كراهة أن يُنس���بوا إلى البربر، مع م���ا خرج من صنهاجة 
من الملوك الكبار الذين كانت بأيديهم األِزّمة، ومن العلماء 
الزّهاد واألولي���اء القّواد الذين هم ف���ي الحقيقة األئّمة، 

ويرغبون في أن ينتسبوا إلى العرب«))).
قس���م الش���يخ كمرا الكتاب بعد المقدم���ة إلى ثالثة 
أقسام: أما المقدمة فذكر فيها فضل علم التاريخ، والقسم 
األول: في ال���كالم على البيضان أهل الصحراء التكرونية، 
والقس���م الثاني: في الكالم على أهل فوتا جلّو، والقس���م 

الثالث: في الكالم على أهل فوتا تورو.
 م�سادره:

اعتمد الش���يخ موس���ى كمرا على مص���ادر تاريخية 
عربية مش���هورة، مثل: )تاريخ ابن خلدون(، و )االستقصاء( 
للناص���ري، و )المغرب في ذكر إفريقي���ة والمغرب( ألبي 
عبيدة البكري، و )حس���ن المحاضرة( للسيوطي، و )روضة 
المناظ���ر في أخبار األوائل واألواخ���ر( ألبي الوليد محمد 

بن الشحنة.
كم���ا اعتمد على مصادر محلية، مث���ل: )نيل االبتهاج 
بتطريز الديباج( ألحمد بابا التنبكتي، و )تاريخ الس���ودان( 
لعبدالرحم���ن الس���عدي، و )الوس���يط في تراج���م أدباء 
ش���نقيط( ألحمد بن األمي���ن الش���نقيطي، و )الطرائف 
والتالئد( للشيخ محمد بن سيد المختار، و )نبذة في تاريخ 
إدوعيش ومشظوف( للشيخ سيديا بابه، و )النصيحة العاّمة 
والخاّصة في التحذير من محاربة الفرانصة )الفرنسيين( ( 
للشيخ سعد بوه، و )تاريخ فوتا جلو( لتشرنو علي بوبو ديَم، 

و كتاب )األنساب( لسيدي محمد ولد المصطفى.
وك���ذاك اعتمد عل���ى المكاتبات)))، وعل���ى الروايات 
الش���فهية مع التعليق عليها، مثل قوله- بع���د نقله لرواية 

)))  مقدمة الكتاب، �ص 70.

)))  انظر: �ص 9)) من المجموع النفي�ص.

شفهية-: »هكذا أخبرني حامد بن سارن تلي عثمان، والله 
تعال���ى أعلم بحقيقته«)))، أو قول���ه: »هكذا قال« أو »هكذا 

سمعنا« أو »والله أعلم«))).
منهجه:

ويغلب على منهجه النقل المباشر من المصادر، ويمّيز 
تعليق���ه بقوله: »قلت« أو »قال جامع هذه األوراق موس���ى 
كم���را«، ويحيل أحيان���اً إلى المصدر، مث���ل: قوله: »انظر 

االستقصاء« أو »انتهى ملخصاً من تطريز الديباج«))).
»ويعتبر كتاب���ه هذا من الكتب القليل���ة التي تتحدث 
بإنصاف وتاريخية عن ش���عب البيضان؛ ألّن الشيخ موسى 
كان على مسافٍة نسبية ممن يتحدث عنهم... كما يمتاز كتابه 

بدّقة العزو في كثيٍر من األحيان، وبسالسلة األسلوب«))).
�لخاتمة:

توصلنا من خالل هذا البحث إلى النتائج اآلتية:
- يُعّد الش���يخ موس���ى بن أحمد بن الحبيب كمرا من 
كبار المؤرخين بإفريقيا الغربية، خالل العهد االستعماري.

- أّن الش���يخ موس���ى كمرا من علماء حوض السنغال 
الذين س���اهموا مساهمًة فعالًة في نش���ر الثقافة العربية 
اإلسالمية في المنطقة، وذلك من خالل كتاباته، وبخاّصة 

علم التاريخ.
- أّن مؤلفات الشيخ موسى كمرا تعكس ثقافة مجتمعه، 

ومعارف عصره، واهتمامات الجماعة المثقفة في زمنه.
- تعّد مؤلفات الش���يخ موسى كمرا إس���هاماً ثقافّياً 

متكاماًل، وتعبيراً أصياًل عن تراث السودان الغربي.
- أّن الش���يخ موس���ى كمرا كان على ق���دٍر كبيٍر من 
الص���دق واألمانة العلمية في تناول���ه لألحداث والروايات 

التاريخية، مع سالمة األسلوب إلى حدٍّ كبير �

)))  المجموع النفي�ص، �ص 05).

)))  انظر: �ص ))8 و 85 و ))) و 5)) و 6)) و 55)).

)5)  المجموع النفي�ص، �ص )75 و 77).

)6)  مقدمة التحقيق، �ص 0).
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المنتدى اإلسالمي يعقد الملتقى )13( 
لتطوير الجمعيات اإلفريقية - بالخرطوم

البش���ير كلمته، وق���د أكد فيها أهمي���ة الدور 
الذي تقوم به المراكز الثقافية في رفع مس���توى 
الوعي في المجتمع���ات، كما دعا للقائمين على 
المركز بالتوفيق، وحّثهم على االهتمام بالشباب، 
وتحصينهم بالفكر المعتدل ليكونوا حماًة لدينهم 

وأوطانهم.
اختُتم الحفل بتقديم درٍع تذكاريٍّ من المنتدى 
للرئيس البشير؛ تقديراً رمزّياً لحضوره ودعمه.

لتطوير  ع�صر  �لثالث  �لملتقى  �فتتاح 
�لجمعيات �لإفريقية:

ما لب���ث أن انتهت مراس���م حف���ل افتتاح 

بح�صور  �لمنتدى  مركز  �فتتاح  حفل 
�لرئي�ص �لب�صير:

بدأ حفل افتتاح مركز المنتدى اإلس���المي 
بالس���ودان بكلمة األستاذ معاوية حسين المدير 
التنفي���ذي للمنت���دى بالس���ودان، رّح���ب فيها 
بالحضور، ثّم ألقى الشيخ عبدالله الفايز األمين 
العام للمنتدى اإلس���المي كلمته، موّجهاً الشكر 
لرئيس جمهورية الس���ودان السيد عمر البشير، 
ومثّمن���اً حضوره؛ لما يمّثله من دعٍم معنويٍّ كبيٍر 

للمركز.
عقب ذل���ك ألقى الرئيس الس���وداني عمر 

�سـعار )نحو �سـر�كة ��سـتر�تيجية فاعلة( �نطلقت فعاليات )�لملتقى �ل�سنوّي لتطوير تحت 

�لجمعيـات �الإفريقيـة �لثالـث ع�سـر(، و�لتـي و�َكَبهـا حفـُل �فتتاح مركـز �لمنتدى 

�الإ�سـالمي بمدينـة �لخرطوم، بح�سـور �لرئي�س �ل�سـود�ني عمر ح�سـن �لب�سـير، وعـدد من كبار 

�ل�سخ�سيات ورجال �لدولة في �ل�سود�ن، وذلك في 15 من �سهر �أبريل 2016م.
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ومن شرق إفريقيا وغربها.
وكان م���ن برام���ج الملتق���ى لق���اء مفتوح 
ألمن���اء المنتدى لتعزيز التكامل بين الش���ركاء، 
والعناي���ة بالبرامج النوعي���ة، وتلّمس األولويات 

االستراتيجية في الجمعيات الشريكة.

المنت���دى  ف���ي  الف���ّواز  تجرب���ة 
الإ�سامي:

وتبقى التجربة الناجحة مثاالً مؤّثراً وعالقاً 
ف���ي األذهان، ل���ذا كان من فق���رات الملتقى: 
عرض الش���يخ خالد الفواز - أمين عام المنتدى 
اإلسالمي السابق- لتجربته الثرّية مع المنتدى، 
والت���ي تطّرق فيها لجزٍء من تاريخ المؤّسس���ة؛ 

بدايًة من التأسيس ووصوالً لمرحلة العالمية.

للمكت���ب  ال�ستراتيج���ي  الم�س���ار 
بال�سودان:

ولتقويم ش���راكات المنتدى، وتقوية التفاعل 
مع مش���روعاته النوعية، قّدم المدير التنفيذي 
للمسار االستراتيجي  بالسودان عرضاً  للمنتدى 
للمكتب بالسودان، ونظام إدارة موارد المؤسسة 
ERP الذي س���يربط الش���ركاء في نظاٍم موّحٍد 
للتنس���يق والمتابعة، كما ق���ّدم تقريراً عن أهّم 
المؤشرات، وتناول األدوار الجديدة في السودان 

من خالل مركز المنتدى اإلسالمي.

الموؤ�سرات الدعوية والتربوية واآليات 
التعامل معها:

وكان للقطاَعيْن الدع���وّي والتربوّي بالمنتدى 

المركز؛ حتى بدأ المش���اركون في حضور حفل 
افتتاح الملتقى الثالث عش���ر لتطوير الجمعيات 
اإلفريقي���ة، والذي رفع ش���عار: )نحو ش���راكٍة 

استراتيجيٍة فاعلة..(.
وقد استمرت فعاليات الملتقى لمدة 6 أيام، 

نستعرضها فيما يأتي:

افتتاح موقع )قراءات اإفريقية(:
خالل حفل الملتق���ى 13 لتطوير الجمعيات 
اإلفريقية؛ ق���ام األمين العام للمنتدى الش���يخ 
عبدالل���ه الفايز بافتتاح موقع )قراءات إفريقية( 

في نسخته الجديدة.

دورات وتجارب في الإدارة والقيادة:
لتطوير  الرامية  الملتق���ى  وتفعياًل ألهداف 
الجمعيات الش���ريكة في 14 دولة إفريقية؛ قّدم 
مركز )تمّي���ز( للتطوير والتدري���ب، على مدار 
يوَميْن متتالَييْن، دورة )التمكين القيادي(، والتي 
أبرز المدرِّب سليمان الهويسين من خاللها: دور 
التمكين القيادّي في النجاح الفردّي والمؤّسسي.

كما قّدم مركز )تمّيز( فقرًة حول مشروعاته 
الميدانية ف���ي دول العمل، وإط���الق البرنامج 
اإللكتروني لمشروع )جدارة(، وكذلك نّظم فريق 
)تمّيز( ورش���ًة بعنوان )نموذج التمكين اإلداري(؛ 
من أجل الوصول لَفْهٍم مش���ترٍك تجاه مطلوبات 

التمكين والتوريث القيادي.
وم���ن زاوية أخ���رى في المج���ال القيادي؛ 
اس���تلهم الش���يخ محمد الدويش رئيس مجلس 
أمن���اء المنتدى، في فقرة )المنه���ج النبوّي في 
تربية القيادات(، العديد من الفوائد من الس���ّنة 
المشّرفة، التي لها أثٌر كبيٌر في االرتقاء بالقدرة 

القيادية.
ومن خ���الل ن���دوة )تطبيق���ات عملية في 
القي���ادة( تمّكن المش���اركون م���ن التعّرف على 
تجارب في مجال القيادة والتأثير، في السودان 
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مشاركٌة متميزةٌ في فعاليات الملتقى، قّدمها رئيس 
القطاَعيْن الش���يخ عبد العزيز القرعاوي، ومنّسق 
القطاع الدعوي جمال الشمارقة، ومنّسق القطاع 
التربوي عبدالله الحجري، هدفت تلك المش���اركة 
إلى َفْهم المؤش���رات الدعوي���ة والتربوية وآليات 
التعامل معها، وس���بل التنفي���ذ والتقويم، وتأكيد 
ضرورة تمكين ِفرق العمل لتحقيق األداء المتمّيز.

هذا؛ وقد ش���ارك مكتب المنتدى ببريطانيا 
ألعماله،  موج���زاً  تضّمن���ت عرض���اً  بفق���رٍة 
والمطلوبات الميدانية، وكيفية اس���تثمار جائزة 
القطاع الخيرّي البريطانّي التي فاز بها المنتدى 

العام الماضي.
مجلة قراءات اإفريقية:

وللتعرف على أهمية مجلة قراءات إفريقية 
وموقعها اإللكتروني ف���ي تحقيق أهداف العمل 
التنموي ف���ي إفريقي���ا؛ قّدم الدكت���ور محمد 
اللعب���ون- رئيس تحرير المجل���ة- فقرة أبرزت 
الرؤية المس���تقبلية للمجلة وأهدافها وسياستها 
التحريرية، كما فتح حواراً مباشراً حول استفادة 

المجتمعات اإلفريقية من المجلة.
وقام األستاذ بّسام المسلماني- مدير تحرير 
موقع قراءات إفريقية- باستعراض تجربة موقع 
قراءات إفريقية خالل السنوات الثالثة الماضية، 
منذ تأسيسه، وأهّم المراحل التي مّر بها خالل 

هذه الفترة.
 – الإعام���ي  القط���اع  اإنج���ازات 

وم�سابقة )تاج اإفريقيا(:
ونظراً لدور القطاع اإلعالمّي في ترسيخ صورٍة 
ذهنيٍة وافية، محلّياً وإقليمّياً ودولّياً، للمنتدى؛ قّدم 
األس���تاذ منير بارحمه مدي���ر المركز اإلعالمي، 
واألستاذ عصام سنان رئيس وحدة اإلعالم، فقرة 
متنوعة عن أنشطة المنتدى خالل عام، وإنجازات 
قطاعه اإلعالمي، واختُتمت الفقرة بعرض نتيجة 
المش���اركة في مس���ابقة )تاج إفريقيا(- الموثِّقة 

لمشروعات المنتدى - وتكريم الفائزين.
المناه���ج  روؤي���ة م�ستقبلي���ة لم�س���روع 

ال�سرعية:
كما تضّمنت فعالي���ات الملتقى فقرًة قّدمها 
الدكت���ور إبراهي���م الرويتع مدير عام مش���روع 
بصائر )المناهج الش���رعية(، واألس���تاذ أحمد 
هي���كل مدير التس���ويق، حول رؤية مس���تقبلية 
لمش���روع المناهج الش���رعية، وكيفية اكتشاف 
الفرص لدى الجمعيات الش���ريكة مع المنتدى، 

وسبل التعاون معها في توزيع المناهج.
زيارات الم�ساركين في الملتقى:

وفي أثناء فعاليات الملتقى تّم تنظيُم زيارتَيْن 
للمش���اركين، الزيارة األول���ى: لجامعة إفريقيا 
العالمية،  للتعّرف على تاريخها ودورها في نشر 
العلم والمعرفة في إفريقيا، أما األخرى: فكانت 
لمنظمة الدعوة اإلس���المية، وذلك للوقوف على 
أنش���طتها وجهودها في إفريقيا وسبل التعاون 

معها �



مة متخ�ش�شة في �ش�ؤون القارة الإفريقية 125ثقافية ف�شلية محكَّ

حملة )القلوب الصغيرة( - تنزانيا  2016

أمين عام المنتدى اإلسالمي للشؤون التنفيذية - أّن 
الحملة تكبر وتتوسع بشكٍل سريع، وأّن هناك تنافساً 
لدعم هذا المشروع نظراً ألهميته، وأوضح أّن هناك 

خطة طموحة لعمل أوقاف خاّصة بهذا المشروع.
م����ن جانبه تقّدم د. جميل العطا - رئيس الفريق 
الطبي، استشاري أمراض القلب في مستشفى الملك 
عبدالعزيز الجامعي في جدة - بالش����كر  والتقدير 
لمؤسس����ة راف، ومؤسسة ذي النورين، ومركز جاكايا 
كيكويتي للقلب، على ما قاموا به من حفاوٍة وترحاب، 

وتقديم التسهيالت إلنجاح هذه الحملة.
كما ذك���ر أّن العمليات التي أُجريت حتى اآلن، منذ 
ع���ام 2008م، هي ثالثة آالف )3000( عملية لألطفال، 
مؤكداً أّن الحملة تكب���ر يوماً بعد يوم، وأّن هناك دعوة 
إلقامة الحمالت في أمريكا الجنوبية، موضحاً أّن تكلفة 
عملية واحدة لطفل ال تقّل عن )15000( دوالر، في حين 
أّن الفريق الطبّي للمنتدى اإلس���المي يُجري العملية ب� 
)3000( دوالر فقط؛ نظراً لكون األطباء كلهم متطوعين.
كما أبدى رئيس مؤسسة ذي النورين شيخ سعيد 
بن حمد عبري: شكره للمنتدى اإلسالمي، ومؤسسة 
ثاني بن عبدالله للخدمات اإلنسانية - راف، وحكومة 
تنزانيا، وأكد أهمية هذا المشروع اإلنساني العظيم، 

وطلب أن يتكرر المشروع مرتين في السنة.
وت����ّم في حفل الخت����ام تقديم الهداي����ا والدروع 
التكريمي����ة للفري����ق الطبّي العام����ل بحملة )القلوب 

الصغيرة( �

فريق الحملة الطبي:
كما هي العادة في الحمالت السابقة؛ شارك في 
هذه الحملة فريٌق طبيٌّ عالم����يٌّ متطوٌع ومتخصٌص 
في جراحة وقس����طرة قلب األطفال، يتجاوز عددهم 
30 طبيباً، من عدة جنس����يات: من السعودية، اليمن، 
مصر، األردن، الفلبين، باكستان، وبحضور مدير مركز 

جاكايا كيكويتي للقلب البروفيسور محمد جنابي .
وقد كان مقر الحملة في )مستشفى موهمبيلي الدولي 
- مركز جاكايا كيكويتي للقلب( بالعاصمة دار السالم، وقد 

تّم توفير جميع األدوات الطبية الالزمة للعمليات.
اأعمال الحملة:

بدأت أعمال الحملة يوم السبت 7/23 /1437ه� 
الموافق 2016/4/30م، واس����تمرت إلى يوم الجمعة 

1437/07/29ه� الموافق 2016/05/06م.
باش����ر الفريق الطبي منذ الي����وم األول فحص 
الحاالت وفرزه����ا، حيث تّم الكش����ف على أكثر من 

)150( حالة؛ ممن يعانون أمراضاً قلبية متنوعة.
وتّم - بتوفيق الله - خالل أسبوع الحملة: إجراء 
)78( عملية؛ منها )50( عملية قسطرة للقلب، )28( 

عملية جراحية للقلب المفتوح.
حفل ختام الحملة:

في ختام الحملة أُقيم حفٌل ختامّي، حضره نائب 
وزير الصحة التنزاني، وس����فير دول����ة قطر، والقائم 

باألعمال في سفارة خادم الحرمين الشريفين.
وفي كلمته أّكد الش����يخ خالد الصقير - مساعد 

لم�سـيرة �لعطـاء و�إنقـاذ �لقلوب �ل�سـغيرة، �ختتـم �لمنتدى �الإ�سـالمي حملتـه �لطبية ��ستكمااًل 

�لخام�سة ع�سرة  )�لقلوب �ل�سغيرة( لجر�حة وق�سطرة قلب �الأطفال، وذلك في �لعا�سمة 

�لتنز�نية )د�ر �ل�سالم(، يوم �ل�سبت 30 من رجب 1437هـ �لمو�فق 2016/05/7م.

وقد �نطلقت �لحملة برعاية موؤ�س�سة ثاني بن عبد�هلل للخدمات �الإن�سانية - ر�ف.
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وجود فرنسا في إفريقيا..
ى من العالقات

ّ
وما تبق

CORENTIN DAUTREPPE  بقلم: كور�نتيان دوتريب
ترجمة: �سيدي.م. ويدر�وغو - باحث من بوركينا فا�سو

 Présence française en Afrique : ce qu’il  : بعنوان ،latribune.fr. :المقال الأ�صلي من�صور في موقع
.reste de la Coopération

http://www.latribune.fr/actualites/economie/france/20140201trib000813094/  :على الرابط الآتي
presence-francaise-en-afrique-ce-qu-il-reste-de-la-cooperation.html

البناية الواقعة على الش���ارع مونس���ي 20 في 
مقاطع���ة باريس 7، والتي ت���ّم بيعها عام 2007م، 
حيث ظلّ���ت طيلة 50 عاماً بمثاب���ة هيئة األركان 
إلدارٍة قويٍة، ترس���م مالمح العالقة الدبلوماس���ية 
الفرنسية تجاه إمبراطوريتها االستعمارية القديمة.
ومنذ إنش���ائها في عهد الجنرال ديغول عام 
1959م؛ تمكّنت فرنس���ا من بْس���ط نفوذها في 
 Pays( :جزٍء كبيٍر من إفريقي���ا تحت مصطلح
du champ بلدان المزرع���ة(، ثّم نالت معظم 
المستعمرات الفرنس���ية في إفريقيا االستقالل 
بداي���ًة من الع���ام 1960م، وال���دول التي نالت 
)الكاميرون،  بالترتيب اآلتي:  اس���تقاللها كانت 
توجو، مالي، السنغال، مدغشقر، بنين، النيجر، 
بوركينافاس���و، كوت ديف���وار، تش���اد، إفريقيا 

الوسطى، الكونغو، الجابون، موريتانيا(.
وبما أّن السيطرة على 14 دولة تحتاج إلى 14 
إدارة؛ قامت القوى االستعمارية بتوفير الخدمات 
من خالل ابتعاث متعاونين من الشؤون الخارجية، 
ومن وزارة المالية والزراع���ة والداخلية، وذلك 
ألداء مهّمة االستشارة في البداية، ثم النيابة في 

النهاية، على حّد قول »ميشيل لوَفان«.

مقاليـد منذ  �أوالنـد  فر�ن�سـو�  ـى  تولَّ �أن 

�إجـر�ء�ت  �تخـاذ  حـاول  �لحكـم؛ 

�سيا�سية جديدة تجاه �إفريقيا، تتمّثل في �إن�ساء 

وز�رٍة للتعـاون مع �إفريقيا و�أخـرى لبقية �لعالم، 

غير �أّن �لو�سع غير �لمالئم  لوز�رة �لتعاون ُعولج 

منذ 10 �سنو�ت م�ست؛ لكن �لحكومة �لفرن�سية 

�لحالية �أبدت رغبتها في عالج �لو�سـع �ل�سـائد 

في �لعالقة )�لفرن�سـية – �الإفريقية(، من خالل 

طرح م�سـروع قانـوٍن في �لبرلمان.. فهل ي�سـع 

ذلك حّدً� للمخاوف عن �حتمال �نبعاث »فرن�س 

�أفريك«))) من جديد؟

التاأثير  �صاحبة  الموؤ�ص�صات  اأهّم  اإحدى  اأفريك«:  »فران�ص    (((
اأجل ت�صويق �صيا�صات فرن�صا بالقارة الإفريقية.  والنفوذ من 
ال�صيا�صية  الخريطة  ر�صم  في  متعددٍة  ب���اأدواٍر  قامت  ولقد 
والقت�صادية وجغرافيا اإفريقيا منذ تاريخ اإن�صائها، بو�صفها 
منظمة تعمل خلف ال�صتار، خالل عقد ال�صتينيات، وباأمٍر من 
الرئي�ص ديغول، وقد عملت هذه الموؤ�ص�صة على اإن�صاء �صبكات 
ونفوذها  تب�صط هيمنتها  اأن  ا�صتطاعت عبرها فرن�صا  نفوذ؛ 

على م�صتعمراتها القديمة باإفريقيا. )المترجم).
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في مكت���ب ج���اك ش���يراك 1993م، ومتعاوناً 
مع كثيٍر من ال���دول اإلفريقي���ة الفرنكوفونية، 
في المراحل األولى من االس���تقالل، حيث كان 
الموظفون الفرنسيون يقومون بدور الخبراء؛ إما 

كمستشارين وإما كمسؤولين في الحكومات.
هل يعّد ذلك تدّخاًل؟:

يقول ميش���يل لوفان: إّن تنصيب الموظفين 
الفرنس���يين في كّل األصعدة داخل الحكومات 
اإلفريقية- آنذاك- ش���ّكل ميزة اس���تراتيجية 
حاسمة لصالح فرنسا وش���ركاتها، وساعد في 
التواصل مع الس���كان، واالطالع على أكبر قدٍر 

ممكن من المعلومات، ثّم إرسالها إلى فرنسا.
لكن فضيحة تلك الممارس���ة، التي ُسّميت 
الِحقاً ب� »فرنس أفريك«، أضعفت اإلدارة، وأّدت 
إلى انسحاب مجموعٍة كبيرٍة من المتعاونين، كما 
ورد ذلك في دراس���ة أجرتها )))CERI في عام 
2007م؛ حيث كان عددهم حوالي 9000 شخٍص 
في ع���ام 1990م، ثم انخفض إل���ى 5000 في 
الس���نوات الخمس التالية، وأخيراً تّم ضّمها إلى 

»كي دورسيه«))) عام 1998م.
ل: فترة �لتحوُّ

ذكر فيدرين))) »فت���رة التحول« في تقريره، 

الوطنّي،  انتماوؤه  عنه  ُع��رف  ولمن  والوطنيين،  التحررية، 
فرن�صا،  عن  التاّم  ال�صتقالل  مبادئ  عن  الم�صتميت  ودفاعه 

ورف�صه لكّل اأ�صكال ال�صتغالل. )المترجم).

)))  CERI: هي مجلة درا�صات تابعة لمركز البحوث الدولية 
في معهد العلوم ال�صيا�صية. )المترجم).

وزارة  بها:  ُيق�سد   :)Quai d’Orsay( دور�صيه  كي    (((
ال�صوؤون الخارجية الأوروبية، حيث يقع مبنى الوزارة في �صارع 
الكي دور�صيه رقم 7) في باري�ص، ويعود ا�صم ال�صارع اإلى اأحد 

زعماء التجار في القرن الثامن ع�صر. )المترجم).

عمل  7)9)م):  يوليو   (( مواليد  )م��ن  فيدرين  هوبير    (((
في  للخارجية  وزيرًا  ثم  ميتران،  فران�صوا  للرئي�ص  م�صت�صارًا 
)00)م،  عام  اإلى  997)م  عام  من  جو�صبان  ليونيل  حكومة 
نموذجًا  تتناول  وثيقة  وهو  فيدرين«،  »تقرير  ُين�سب:  واإليه 
جديدًا لل�صراكة القت�صادية بين فرن�صا واإفريقيا، وتّم عملها 

خريطة تو�سح ا�ستقال البلدان 
الإفريقية

40 عامًا من �لحياة في �إفريقيا: 
»ميش���يل لوَفان« هو دبلوماس���يٌّ حائٌز على 
وس���ام جوقة الشرف بدرجة »فارس«، أسهم في 
تفاصيل 40 عاماً قضاه���ا في إفريقيا بوصفه 
»س���فير فرنس���ا« في كلٍّ من النيجر والجابون 
وإفريقيا الوسطى، وتلك التفاصيل تتعلق بخبرته 
التي أوردها في س���يرته الذاتية: )س���فير في 
»فرن���س أفريك«(، حيث كان مستش���اراً لجاك 
فوكار))) في اللجنة المكلفة بالش���ؤون اإلفريقية 

الفرن�صي  للرئي�ص  ال�صخ�صي  الم�صت�صار  هو  فوكار:  جاك    (((
با�سم:  ُيعرف  ما  موؤ�ّس�ش  وهو  ال�ستينيات،  بداية  في  ديغول 
»�سيد  ب���  ف��وك��ار  ج��اك  ُيلّقب  م��ا  وكثيرًا  اأف��ري��ك«،  »فران�ش 
اإفريقيا« في الإليزيه، وبرغم اأنه لم يظهر كثيرًا على ال�صاحة 
ديغول،  عهد  في  الظّل  في  عمل  فاإنه  الفرن�صية؛  ال�صيا�صية 
الفرن�صي  ال�صتعمار  من  جديٍد  عهٍد  باإقامة  كّلفه  وال��ذي 
تثبيت  في  فوكار  جاك  اتبعها  التي  وال�صتراتيجية  لإفريقيا. 
بمفهومه  ال�صتعمار  ع��ن  بعيدًا  اإفريقيا،  ف��ي  فرن�صا  ق��دم 
ًة في تقديم الم�ساعدة الأ�سخا�ش ُيعرف  القديم، تمّثلت خا�سّ
اإ�صافًة  الحكم،  اإلى  للو�صول  لفرن�صا  ال�صديد  ولوؤهم  عنهم 
الحركات  زعماء  لكّل  الج�صدية  والت�صفية  الغتيال  لعمليات 
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الذي تّم إحالته إل���ى وزارة االقتصاد في نهاية 
2013م، مش���يراً إلى تدّني نصيب الفرنسّي في 
الس���وق اإلفريقي، حيث تراجع من 10.1% في 

2000م - إلى 4.7% في 2001م.
على أّن أس���باب التدّني ت���ّم إرجاع بعضها 
لزيادة النشاط التجارّي الصينّي في إفريقيا، أو 
ما يُطلق عليه: »الصين أفريك«، وحسب صندوق 
النقد الدولي )FMI(؛ فإّن نصف استيراد القارة 
هو من الش���ريك غير التقليدي، كما أّن 60% من 
 ((()BRIC( صادراتها تتوجه إل���ى دول البريك
والوالي���ات المتحدة، إضافًة إل���ى عامل »تحوُّل 
الجيل«، كما أشار إلى ذلك »إيف غونين« مؤلف 
كتاب: )فرنسا في إفريقيا: صراع بين القدامى 

والجدد(.
حيث يشير غونين إلى أّن العالقة »الفرنسية 
اإلفريقي���ة« في تحّرٍك مس���تمٍرّ ح���ول قضية 
محورية )مث���ل البندول(؛ متس���ائاًل: هل يجب 
النظ���ر إلى هذه العالقة: أّن لها وضعيًة خاّصة، 

أو ال؟
فبينم���ا يرغب القدامى- كم���ا يطلق عليهم 
غالب���اً- ف���ي االحتف���اظ بتل���ك الخصوصية 
المرتك���زة على اللغة والتاريخ والروابط الناجمة 
عن العالقة؛ فالُج���دد يفّضلون ضبط العالقة، 

واعتبار إفريقيا شريكاً اعتيادّياً.
ويتوق���ع غونين من عهد فرانس���وا أوالند: 
أن يضع حّداً لذل���ك الصراع بين الجيل القديم 
والجديد... حيث إّن عامل تقادم الفاعلين يحول 

بيير  الفرن�صي  والمالية  القت�صاد  وزير  من  طلٍب  على  بناًء 
مو�صكوفيت�صي.

)))  دول البريك: هو مخت�صر للحروف الأولى باللغة الالتتينية 
نموٍّ  اأ�صرع  �صاحبة  ال��دول  اأ�صماء  من  المكّونة   BRIC
والهند،  ورو���ص��ي��ا،  )ال��ب��رازي��ل،  وه��ي:  بالعالم،  اقت�صاديٍّ 
عليها:  ُيطلق  اإليها  اإفريقيا  جنوب  اإ�سافة  وعند  وال�سين(، 

البريك�ص )BRICS). )المترجم).

دون احتكار متذّمر للعالقة.
و�صع حدٍّ ل� »فر�ن�ص �أفريك«:

ج فرانس���وا أوالند- في أثناء حملته  لقد روَّ
االنتخابي���ة- لرغبته في وضع ح���دٍّ ل� »فرنس 
أفريك«؛ مشيراً إلى تغيير مهّمة الوزير المفّوض 
بالعالقات إلى وزير التنمية، وإزالة لجنة الشؤون 
بمستش���ارين:  وتبديلها  اإلليزيه،  اإلفريقية من 
هيلي���ن ل���و غ���ال)))، باإلضافة إل���ى الخبير 

االقتصادي في قضايا إفريقيا توماس ميلونيو.
وذكر أوالند أنه يجب تبديل نمط العالقات 
التعاونية التقليدية بأخرى أكثر حداثًة وشفافية، 
وتلك رغب���ة منه لوضع الحّد على النمط العتيق 
كلّي���اً؛ على حّد ق���ول وزير التنمية الفرنس���ي 

»باسكال كانفين«.
مكتب الوزير المكلّف بالتنمية يقع في بناية 
تّم ترميمها حديثاً في منطقة كيزافيل سيتروان، 
والتي كان���ت تابعة ل���وزارة الخارجية، وجدران 

)))  تم تعيين هيلين لو غال في عام ))0)م كم�صت�صارة  للرئي�ص 
الفرن�صي للق�صايا الإفريقية. )المترجم).
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البناية مزّينة بصور الوزراء القدامى.
كتب الوزي���ر الجدي���د عب���ارة: »إّن تغيير 
االس���م مجّرد رمز، ولكن الرمز له مدلوله«))).. 
وتطبي���ع العالقات مع إفريقي���ا يظّل يحتاج إلى 
جهٍد ونضاٍل من الحزب اليس���اري، ولكن نرغب 
في ط���ّي صفحة الماضي القريب؛ ألنه ال يوجد 
كلود غيان))) آَخر إلدارة الش���ؤون اإلفريقية في 
اإلليزيه، واألغلبية الحاكمة تس���عى إلى تهذيب 
النمط الس���ائد ف���ي العالقة الفرنس���ية تجاه 

إفريقيا. 
ويتوقع من »باس���كال كانفي���ن« الدفاع عن 
مش���روع قانون حول التنمية، والذي يعّد األول 
من نوعه في تاريخ فرنس���ا في هذا الموضوع؛ 
ويهدف إلى إيج���اد مراقب���ٍة ديمقراطيٍة حول 
السياس���ة المتبعة، والحيلول���ة دون العودة إلى 

الممارسات القديمة.  
كما س���بق أّن وعد س���اركوزي بوضع الحّد 
ل�»فرنس أفريك« قب���ل توّليه مقاليد الحكم في 
ع���ام 2007م، وذلك قبل إحي���اء »كلود غيان«- 
س���كرتيره في اإلليزيه– ممارسات جاك فوكار، 
وتدّخله السافر في الشؤون اإلفريقية؛ على حّد 

تعبير »إيف غونين«.
مالمح  يو�صح  قانون  �إيجاد  �لتنمية: 

�لفكر �لمّتبع: 
ويعني ذلك دمج التنمية والتنمية المستدامة 
في مفهوٍم موّح���د، ويهدف القانون- الذي دافع 

)))  يق�صد تغيير الجهة المعنية باإفريقيا من موؤ�ص�صة )فران�ص 
اأفريك) اإلى وزارة التنمية. )المترجم). 

)))  كلود غيان: هو الأمين العام لرئا�صة الجمهورية الفرن�صية، 
تّم تعينه في 6) مايو 007)م، يوم تن�صيب نيكول �صاركوزي، 
وزي���رًا  لي�صبح  ))0)م  فبراير   (7 ف��ي  من�صبه  غ���ادر  ث��م 
الليبي  الرئي�ص  من  اأمواٍل  تلّقي  بتهمة  توقيفه  وتّم  للداخلية، 
النتخابية  �صاركوزي  حملة  لتمويل  القذافي؛  معمر  ال�صابق 
تجاه  المت�صددة  بمواقفه  م��ع��روٌف  »غ��ي��ان«  و  007)م،  ع��ام 

الهجرة والمهاجرين. )المترجم). 

عنه باس���كال- إلى توجيه السياس���ة والبرامج 
التنموية وتخطيطها، وهو قانوٌن بس���يٌط يحتوي 

على عشر مواد.
ويواص���ل تحديث السياس���ة التنموية التي 
بدأتها الوكالة الفرنس���ية للتنمية )AFD( من 
ع���دم تمويل مش���اريع »المنش���آت الكهربائية« 
التي تعمل بالفح���م أو الب���ذور المعّدلة جينّياً 
)OGM(، ولك���ن إعطاء األولي���ة إلى مصادر 
الطاق���ة المتجددة، وعلى الرغ���م من أّن الوزير 
أبدى ارتياحه حيال التوجيهات التي ُطبقت عام 
2013م، إال أنه يسعى إلى توضيح التصّور العام 
من خالل تقييده بقان���ون، ويجب توفير حمايٍة 
حتميٍة طبيعٍة لتلك الثورة، والحيلولة دون العدول 

عنها.
لك���ّن مناوئي���ه يُطلقون عليه اس���م: »وزير 
المنظمات غي���ر الحكومية«؛ عل���ى الرغم من 
تأكيده أّن ذلك في صالح الشركات الفرنسية التي 
تحتاج إلى قواعد واضحة؛ ألنها لن تستفيد في 
ظّل الغموض في التعامل، ولحسن الحّظ هناك 
شركاٌت فرنسيٌة تتمّتع بقدٍر كبيٍر من المسؤولية، 
وصحافيون مس���تقلون، ومجتم���ٌع مدنيٌّ صارٌم 
إليجاد نمٍط مشابٍه لهذه التطبيقات، وخصوصاً 
فيما يخّص المس���ؤولية االجتماعية للش���ركات 

.)RSE(

بينما يرغب القدامى في 
االحتفاظ بتلك الخصوصية 

المرتكزة على اللغة والتاريخ؛ 
لون ضبط 

ّ
فالُجدد يفض

العالقة، واعتبار إفريقيا 
شريكًا اعتيادّيًا
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عل���ى أّن الوكال���ة الفرنس���ية للتنمية تتجه 
نحو ارتفاع مقياس���ها فيما يتعلق بالمس���ؤولية 
تُعط���ى األولوية  االجتماعية للش���ركات، حيث 
للش���ركات النزيهة حال توف���ر العروض، وبرغم 
توجي���ه أصابع االته���ام إلى فرنس���ا بالتدّخل 
العسكرّي في مالي وفي إفريقيا الوسطى، فإنه 

ياُلَحظ تغيير في األجواء بالنسبة للشركات.
لق���د وّلى عه���د االمتي���ازات المكتس���َبة، 
ول���م يعد ذلك ممكناً في مج���ال األعمال؛ على 
حّد م���ا ورد عن »ميدي���ف« )))Medef، وهذا 
باإلضافة للحض���ور األمريكّي ودول البريك في 
المس���تعمرات الفرنس���ية القديمة )هناك 14 
دولة إفريقية تس���تخدم عملة فرنك سيفا، حيث 
استحوذت الصين على 17.2% من السوق فيها؛ 

مقابل 17.7% لفرنسا(.
يع���ي األفارق���ة مصالحهم؛ بينم���ا نواجه 
المنافس���ين الذي���ن ال يراع���ون– بالضرورة- 
المبادئ األخالقية والقضايا البيئية مثلنا؛ على 

حّد قول منظمات أرباب العمل »ميديف«.
وق���د اتجه���ت الش���ركات الفرنس���ية إلى 
المستعمرات اإلنجليزية من الدول اإلفريقية بعد 
مواجهة منافسة شرسة في الدول الفرنكوفونية، 
وذلك بحثاً عن التوازن، »حيث نرغب في تعزيز 
مواقعنا بين أصدقائنا األفارقة، وفي الدول التي 

ال يزال حضورنا فيها ضئياًل«.
مهّمة �لتطبيع:

ووزير االقتصاد أكثر إرادًة سياسيًة وحرصاً 
على االس���تباق؛ لذا يعتبر اس���تهداف أس���واق  
نيجيريا وجنوب إفريقيا وغانا وموزمبيق وكينيا 
من األولويات، كما يحظى الملف المعنّي باهتماٍم 

)))  ميديف: هي اإحدى المنظمات، تّم اإن�صاوؤها في 7) اأكتوبر 
وهي  العمل،  لأرب��اب  الوطني  المجل�ص  محّل  وحّلت  998)م، 
تمّثل ال�صركات الفرن�صية في تعاملها مع الدولة. )المترجم).

خاصٍّ م���ن بيار موسكوفيس���ي وزي���ر المالية 
واالقتصاد الفرنسي السابق والمفوض األوروبّي 
للش���ؤون االقتصادي���ة والمالي���ة والضرائ���ب 
التجارة  بي���رك وزي���ر  والجم���ارك، ونيك���ول 
الخارجية، ولم يوجد وزراء قضوا معظم األوقات 

ألجل إفريقيا مثلهم في السابق.
وهن���ا أيضاً: عنصر الخطاب هو »التطبيع«، 
حيث شرعت »بيرسي«))) في المناورة في أروقة 
اإلليزيه؛ تمهيداً ِلقّمة »فرنس أفريك«، والهدف 
هو إيصال رس���الة مفادها: كي���ف نحّدد نمطاً 

جديداً للعالقات في الواقع؟
أبدى الوزراء رغبتهم ف���ي وضع حدٍّ لمعاملة 
الق���ارة بالمحاباة، أو بناًء عل���ى التصّور القديم، 
مشيرين إلى العائدات االقتصادية والوظائف، حيث 
يمكن إيجاد 400 ألف فرصة عمل داخل فرنس���ا؛ 
حال تحقيق الهدف الذي أعلن عنه فرانسوا أوالند 

حول مضاعفة المساعدات واالستثمار.
وقد لقي ذاك التصّور المطروح من الحكومة 
ترحيباً من الشركات، وبعد كشف ميديف عن أّن 
ارتفاع معدل اإلقبال على القارة بلغ 40% في عام 
2013م قبلت الوضع، وبرغم تَدّني معّدل التبادل 
التجاري ِنسبّياً في الدول الفرنكوفونية؛ فإنه في 
ارتفاٍع مع نظيراتها من المستعمرات اإلنجليزية 
الس���ابقة، ويتوقع اس���تمرار النمّو، بعامل النمّو 

الكبير، في الناحية الشرقية.
ولمواجه���ة اإلمكاني���ات الصيني���ة الهائلة؛ 
يتعّين على الش���ركات الفرنسية استخدام ورقة 
»ُحسن سمعة الخبرات الفرنسية«؛ على حّد قول 
أحد مسؤولي المجلس الفرنسي لالستثمار في 
إفريقيا، فإّن جودة الخدمات الفرنسية، والتزامها 

الفرن�سية،  المالية  وزارة  بها  ُيق�سد   :)Bercy( بير�صي   (((
ال�صين.  نهر  على  بير�صي  منطقة  ف��ي  مبناها  يقع  حيث 

)المترجم).
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الش���ركات  مّكنت  االجتماعي���ة،  بالمس���ؤولية 
الفرنس���ية من استعادة الس���وق، واالستثمارات 
الصيني���ة والهندي���ة أثارت االهتم���ام بإفريقيا 

مجّدداً، وأعطتها المزيد من المصداقية.
ويتوقع وزي���ر التنمية من مش���روع القانون 
المعنّي مساعدة الش���ركات الفرنسية لمواجهة 
شراس���ة التنافس، وضمان حسن إدارة العروض 

.)AFD( من ِقبل الوكالة الفرنسية للتنمية
�صاآلة تاأثير �لقر�ر �لحكومي: 

لك����ن تأثير ق����رار الحكوم����ة كان ضئياًل في 
فرنس����ا، »اإلرادة السياسية للحكومة فيما يخّص 
الدبلوماسية االقتصادية؛ لم تؤثر إيجاباً في نشاط 
الشركات الموجودة سابقاً في إفريقيا«؛ خصوصاً 
بعد تخفيض الميزانية المخّصصة لها، إلى جانب 
األهمية التي يحظى به����ا القطاع الخاص، وتلك 
العوامل تؤّثر س����لباً في الثقل الذي كان يتمتع به 

المستعمر القديم على االقتصاد اإلفريقي.
وعلى الرغم من ذلك؛ أبدى مندوب المجلس 
الفرنسي لالستثمار في إفريقيا ارتياحه من تطّور 
 ،)Quai d’Orsay( األفكار داخل الكي دورسيه
وخصوصاً بعد أن تلّقت الدبلوماسية االقتصادية 
المقترحة من وزير الخارجية الفرنس���ي لوران 
فابيوس ترحيباً من المجل���س، »وقبل 20 عاماً 
كان بمقدور السفراء القول: لست معنّياً بمصالح 
ش���ركة معينة، بل بالمصالح العليا لفرنسا، لكن 

اليوم يسألون: ما الذي يمكنهم فعله لنا؟«.
وأش���ار أنطوني بوتيلي))) إلى أّن انس���حاب 
»بيرسي« من الدول اإلفريقية غير الفرنكوفونية 
داعياً  بالخ���ارج؛  ثقافته���ا  بمحدودية  توح���ي 
المجلس إلى توحيد الجهات العاملة في الخارج 
ضمن إطاٍر اقتصادي، »يج���ب تبديد الفواصل 

للم�صتثمرين في  الفرن�صي  المجل�ص  ال�صابق لرئي�ص  النائب    (((
اإفريقيا. )المترجم).

العازلة بين األنشطة التجارية وبين االستثمار... 
يجب دمجها في قالٍب واحد«.

وبعبارٍة أخرى: تس���عى الكي دورس���يه إلى 
تبس���يط وإحالل االنسجام في تش���غيل اآللية 
الفرنس���ية في الخ���ارج، أو أنها تجّس���د دور 
السفير، أو قائد فريق فرنسا، حيث تدير عاّمة 
الخدمات، ولكن البع���ض يرى في االقتراحات: 
أّن مالمح السياسة الخارجية صارت تُرسم من 

الكي دورسيه.
وخالصة األمر تتجس���د في: المقطع الذي 
أورده ميشيل لوفان السفير الفرنسي السابق في 
النيجر، عندما قال: »إّن عاّمة الشركات الفرنسية 
في النيجر تواجه صعوبات تدّني األنشطة بشكٍلٍ 
كبير، والتأخير في تس���ديد مستحقات الدولة، 
وانخف���اض ع���دد المغتربين... كم���ا يطالبني 
مديرو الش���ركات غالباً بالتدّخل لدى السلطات 
النيجيرية«؛ مما يوحي بأّن التطبيع ال يسعى إلى 

االنفصال التاّم عن الممارسات القديمة �
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Towards A Sustainable 
Development of African Language: 
A Descriptive Approach

Dr. Ismail Zanaghu Barazi
Assistant Professor of Linguistics and Arabic, Arabic Department, Bamako 
University, Mali

Although Africa suffers from many plagues such as rivalry, 
cultural domination, language plurality, and lack of language 
planning policy, African languages, this research asserts, can be 
an important means of drawing much profit and launching a 
sustainable development for their speakers if a set of technical 
suggestions are followed. They include developing the 
potentials of African languages which will result in language 
learning and creation; developing the techniques of language 
analysis, translation, interpretation, doubling, composition 
and writing, and language correction; developing linguistics 
technologies and terminology techniques; linking languages 
to national identities and religions; resolving conflicts among 
diverse nations by language plurality; and creating an 
efficient communication means on the basis of writing African 
languages and developing language instructional means and 
research methodology. The next step would be to publish the 
data collected about the languages on the Internet, which 
would make our languages stronger and thereby create a 
green culture that can reflect the African continent and result 
in much profit and more sustainable economic revenues. 
Through these means, I think we can develop the whole African 
continent on the basis of self-confidence �
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African Protection of Children 
in Military Disputes: A Study of 
Legal Texts and Mechanisms

Naseera Nahari
Ph.D. Candidate, Faculty of Law and Political Science, Oran University

Africa is the region with the largest number of child soldiers 
in the world. The rise of this phenomenon is reinforced by the 
increasing spread of easily carried, paid and used weapons, 
and the large number of wars and conflicts in Africa. In this 
context, most African countries have sought to develop a set 
of laws and regulations to enhance the protection for children 
during the hardest times, i.e., armed conflicts. Perhaps, the 
most important of those legal provisions is the 1990 African 
Charter on the Rights and Welfare of the Child, and the 2001 
African Declaration on Children Future. African mechanisms, 
especially the Organization of African Unity and the African 
Committee of Experts on the Rights and Welfare of the Child, 
play important roles in promoting this protection through the 
embodiment of the principles of these documents �
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Role of African Youth in 
Community Development 
through Non-Profit Organizations

Shawqi Salah Ahmad Ismail
Researcher, Rakaiz Al-Marefa for Research and Studies, Sudan

Compared to other continents, Africa is young. Its youth 
represents the majority of its total population. African states 
must therefore invest in youth in order to launch a sustainable 
development locally and regionally, and enhance the public 
awareness of voluntarism that can organize the youth in non-
governmental organizations and direct their efforts to develop 
their local communities socially and culturally. African youth 
face many challenges and must solve many problems, such 
as illiteracy, dropping out from schools, unemployment and 
illegal immigration. African youth should draw a roadmap 
to solve these problems through non-governmental 
organizations that have visions and missions based on the 
positive customs and traditions of their own communities to 
build a sustainable development. That road map must include 
plans and programs necessary for development led by African 
youth themselves. Such efforts can materialize by community 
members, because government efforts are not enough to solve 
all problems in African countries �
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Suggested Alternatives to Fund 
Arab Education in Francophone 
West African Countries

Sisi Ahandu
Ph.D. Candidate (Education), Sultan Zainal Abidin University, Malaysia

This article aims at assessing the conditions of funding 
Arab education in Francophone West Africa, identifies the 
factors affecting it, and proposes alternatives to it. Using 
descriptive and analytical methods, the article found many 
factors affecting education funding, such as the interest in 
ensuring education quality, the use of modern technologies, 
the teacher professional training programs, the level of 
educational waste, the community’s interest in education 
and its funding, and the individual and familial awareness 
of the importance of education and its role in developing 
life skills. Funding Arab education in Francophone West 
Africa is limited to tuitions paid by students’ parents or 
guardians; all other sources are considered secondary and 
unstable. The most important alternatives for funding Arab 
education in Francophone West Africa include government 
funding, contracts between Arab education institutions and 
local businesses, and funding through local communities, 
endowments, loans from domestic or foreign banks, and 
raising tuition fees. There is a need for the Arab education 
institutions to know their rights in state funding, and build 
bridges with the authorities overseeing education in general 
and Arab education institutions in particular �
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Soft Penetration: Determinants, 
Contexts and Challenges of the 
Turkish Strategy in Africa

Mostafa Shafeq Allam
Researcher in International Relations - Egypt

Behind lofty political rhetoric about Turkey’s humanitarian 
aid and economic development, its African policy can be 
understood in the context of its long-term orientation in 
international politics. Turkey’s growing engagement with Africa 
has been serving its broader goal to position itself as a global 
player with a complex foreign policy. Turkey’s involvement in 
African countries is both wide-ranging and multifaceted. Its 
engagement with Africa in recent years has been driven by 
Africa’s growing economic importance to Turkey, the latter’s 
interest in disengaging with the Middle East; and its apparent 
desire for influencing the large Muslim population of sub-Saharan 
Africa. Trade with African countries is important to Turkey’s global 
trade. Turkey’s direct investment in Africa is increasing, and a 
number of free trade agreements are being negotiated. Turkish 
businesses, particularly small and medium-sized enterprises, 
are carving out a niche in construction as well as information 
and communications technology. Within the framework of the 
“Benevolent Partner” Strategy, Turkish relations with the African 
continent will presumably continue to develop in the foreseeable 
future. Keeping in mind the heavy involvement of civil society 
in Turkish-African relations, it is safe to claim that the existing 
ties could be sustained for a long time. Nevertheless, there is a 
number of challenges that Turkey faced in expanding its African 
relations, such as the international scramble for Africa; the 
political, economic and social environments in Africa; and the 
security threats of terrorist organizations �
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Does Africa Care about 
Arab Problems?

Elsayed Ali Abofarha, Ph.D.
Assistant Professor of Political Science, Bani-Sweif University, Egypt

This study investigates if Africa pays attention to Arab 
problems, and the issues that Africa cares about and why. 
The study analyses and evaluates African positions on the 
following Arab problems: Libya, Yemen, Syria, terrorism, and 
high oil price. It deals with Africa on two levels: the collective 
level (as in the case of the African Union on Libya), and the 
level of individual countries. The study begins with Libya 
then Yemen, and shows how geography plays a crucial role 
in the African position on the latter, specifically as far as the 
roles of Djibouti and Eritrea are concerned. Then, the study 
discusses the African position on terrorism, armed groups, 
and the new, Saudi-led Islamic Coalition against terrorism. As 
for Syria, the study found no crystal-clear or influential African 
position, although the crisis is more than five years old. On oil 
price, which is a global file, the two Gulf and African groups 
have different positions over those involved and affected. 
In conclusion, there are many reasons for Africa not to care 
about Arab problems. Some reasons are historical, while 
others are the result of wrong past practices. However, there 
is an opportunity for Arabs and Africans to develop mutual 
interests �
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Religious-Political Tension 
and the Challenge of Modern-
State building in African Sahel

Mustafa Anjay
Director, Center for African Research and Studies, Mali

The process of building a modern state in Africa faced 
the challenge of excluding religion and ethnicity from politics 
– a requirement of building a modern state according to 
Western philosophical and political literature. Many years 
after establishing modern African states, religion and ethnicity 
remain two essential institutions that play central roles in 
orienting political authority and governance, thus questioning 
this state model, its viability, and its appropriateness to African 
local characteristics. In this article, I examine the relationship 
between religion and state in African Sahel, with historical 
evidences of gradual secularizing of the Sahelian states from 
their foundation till now. Also analyzed are forms of interaction 
between religion and state, with reference to facts and events 
in different states in the region �
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European Geographic 
Discoveries of Africa and 
Contemporary Effects

Dr. Ahmed Abdel-Dayem Mohamed Hussein
Professor of Modern and Contemporary History, Institute of African 
Research and Studies, Cairo Universit

The economic exploitation of the African continent intensified 
after penetrating Africa’s mysterious geography by a number 
of European explorers, adventurers and travelers, whether on 
their own or funded by geographical societies. Geographical 
associations played an important role in exposing the secrets 
of the continent’s interior, discovering more streams and rivers, 
and assessing its mineral and agricultural resources. Travelers and 
explorers of the Nile and Niger rivers demonstrated the role they 
played. Trips to southern and central Africa, tracing the course of 
the Zambezi River between 1853 and 1856 and the upper Congo 
River in 1871, were among the most prominent efforts in providing 
economic information on these regions. This information opened 
opportunities for European businesses and Companies to trade 
with Africa. I believe that the travelogues formed a tremendous 
source of information, which helped Europe subjugate and 
control these regions easily. The knowledge accumulated by 
European traveler turned into an influential force. Africans did 
not have that knowledge in the nineteenth century, and had no 
alternative knowledge to resist the Europeans. Therefore, they 
could not respond to the occupation of their lands with sufficient 
power. Travelers were thus the ones who made that difference; 
they created a huge information gap between Europe and Africa 
in all fields. The treaties and agreements between Europeans 
and Africans during the colonization moment were protected 
by not only European military forces on the ground but also the 
information provided by travelers’ and explorers’ networks �
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Role of Muslim Scholars in 
Peacebuilding in Africa

Adama Bamba
 Senior Lecturer, Academy of Islamic Studies, University of Malaya, 
Malaysia

This paper is an attempt to explore the role that Muslim scholars play 
in maintaining peace and social harmony in their respective societies. To 
achieve this objective, this paper offers a socio-historical perspective of the 
African past and present in order to observe the attitudes of imams, judges 
and Ulama in various parts of Africa, with particular emphasis on West 
Africa. The six main areas defined by Simpson Cynthia for the activities of 
religious peace-builders are adopted in this observation. These six areas are: 
advocacy, intermediary, observation, education, transnational justice and 
intra-interfaith dialogue. In this regard, it was found that Muslim scholars 
in ancient Africa, such as in Mali and Songhay empires, were first-class 
peace promoters. They strived to maintain social harmony and peaceful 
cohabitation among various ethnic and religious groups. They also played 
mediatory roles, at a high level, between kings in time of wars and sever 
conflicts. Also, it was found through the reading of the present conflicts 
in Africa, that the peacebuilding activities of the scholars compasses all 
the aforementioned six peace-building areas. This is true in all the African 
conflicts explored here, such as the Nigerian inter-ethnic conflicts, the Sierra 
Leonean civil war, the Rwandan genocide, the Ivorian post electoral conflict, 
and, very recently, the Central African Republic conflict. In all these cases, 
Muslim scholars took the lead by involving in peaceful activities, calling 
their Muslim fellows to the calm and non-violence attitudes, protecting the 
weak parties, helping the needy people, involving actively in the national 
dialogue and reconciliation projects. These attitudes were internationally 
saluted and recognized by various international peace organizations, and 
many of those Muslim religious peacebuilders in Africa are today among 
the World most respected leaders �
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felt the same sufferings and needs 
of his generation, which pushed him 
toward creativity. Thus, he founded 
in the capital city, Lomé, the Infinite 
Loop company, which currently 
manufactures (smart bags) that he 
describes as a computer in the form 
of a solar-powered bag. Kudo says 
that during his study of sociology in 
Lomé University, owning a computer 
was a sign of extravagance. Add to 
that the difficult situation in remote 
areas beyond the reach of power 
grids in Togo. Consequently, he 
designed a computer in the form 
of a bag equipped with a touch 
screen and a battery, chargeable by 
solar energy, that can last up to five 
hours. In 2015, Sam was awarded 
the Mandela Washington Fellowship 
for Young African Leaders, and the 
African Development Foundation in 
the United States (USADF) award. It is 
worth mentioning that Sam Kudo is 
only 25 years old.

Another success story of young 
people is that of John Kasauna, 
a  leader in the movement of 
maintaining livestock in Namibia. He 
educates fishermen and encourages 
them to protect animals instead of 
hunting them. The results of his work 
are as follows:

- In 1995; there were 20 lions in 

Namibia; but there are more than 130 
lions today.

- In 1982; the black rhino was on 
the verge of extinction; but today 
Namibia has the largest number of 
black rhinos on earth.

- More than 13 million hectares 
of Namibia’s land have turned into 
reservations for wildlife.

What John did was to embrace 
fishermen. This is the opposite of 
what some governments do now, 
namely, killing them. Rather, he 
recruited them to work for and 
become shareholders in maintaining 
reserves.

Beauty and Success
We conclude this concise tour by 

a model of success and beauty of an 
African city. Despite rivers of blood 
that flowed in its streets and on its 
hills 22 years ago, Kigali, the capital of 
Rwanda, managed to lick its wounds 
and handle its shame and won Africa’s 
most beautiful city award in 2015, 
according to the United Nations 
classification.

Africa’s successes and achievements 
are great and many, and we should put 
them in the spotlight and make them 
obvious in the media in order to foster 
optimism, bring up hope, and stimulate 
others to imitate the good work. �
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reduction of economic gap between 
urban and rural areas in Burkina Faso 
by 8%, all going beyond what was 
expected. The report focused on ten 
African countries, including Algeria, 
which was a model for the imposition 
of tax fees on oil consumption; 
Burkina Faso, which was able to 
benefit from forest rehabilitation; 
Namibia, which utilized organic 
agriculture; and Uganda, which 
increased its organic exports. All of 
this indicates that, throughout the 
continent, countries began to reap 
the benefits of their sustainable 
development.

Success models of recovering from 
crises

Rwanda represents a model for 
an African nation recovering from 
crisis and moving towards prosperity. 
After its civil war and genocide that 
took place 22 years ago, and despite 
its limited resources, it is now capable 
of competing with other nations 
and became the African champion 
in economic diversification, due to 
strong government, bureaucracy that 
is immune to corruption, and being 
receptive to investors. According 
to the International Monetary Fund 
(IMF), poverty in Rwanda has fallen 
from 56.7% in 2005 to 39.1% by 2014. 
While Rwanda’s regional competitors 

suffered from a slowing economic 
growth, The IMF estimated for it a 
GDP growth of 7.3% in the first half 
of 2015, and the service sector is 
expected to grow by 7.1% in 2016, 
compared to 5.1% in previous years. 
The Rwandan model gives us an 
example that a sincere will and a 
strong management can accomplish 
much, no matter what the obstacles 
are.

Nigeria, Africa’s most populous 
state and largest economy, walked 
on the footsteps of Rwanda. After 
its fair elections, there were multiple 
achievements; most notably were the 
overcoming of corruption, and the 
restoration of nine billion dollars as 
stolen assets and tax evasions. 

Africa’s youth: Its hope of success
A d d r e s s i n g  s u c c e s s  a n d 

achievement in Africa, we must 
mention youth, who are the soul and 
fuel of this success. Africa’s youth are 
themselves the spirit of success; they 
understood the sufferings of their 
nations and the challenges they face, 
and unleashed their thought and 
enthusiasm to exert efforts to change 
the reality into a better one.

An example of that success is 
Sam Kudo, a young man from Togo. 
He was raised and educated in a 
country with modest capabilities, and 
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African Successes
Despite the problems and 

difficulties that Africa faces, it 
still seeks reform and prosperity, 
benefiting from its potential physical 
and human resources, and relying 
on its energetic youth who are 
filled with hope. Africa enjoys 
important and inspiring successes 
and achievements, especially if 
w h e n  re g a rd  i n  co m p a rat i ve 
contexts historically, politically and 
internationally, but most of them 
are forgotten or missing. Let us 
then review various models and 
examples of Africa’s successes and 
accomplishments in the near past.

Towards Political Reform
During the past two years (2015-

2016), Africa witnessed more than 25 
referendums and presidential and 
parliamentary elections. Regardless 
of claims about about these elections 
and their results and impacts, this 
mobility signals a new spirit and a 
determination to correct and change 
Africa’s path in order to pave the 

way to wider participation of African 
people in ruling their own countries. 
This mobility also testifies to the 
fairness and good organization of 
these elections.

Move towards Green Economy
This is  another success in 

the continent. In a report issued 
by the World Bank, that despite 
the slowdown of global growth, 
comparing to the expected levels 
and, the instability of commodity 
prices, African economy continues 
to grow at a good pace, where the 
growth is expected to accelerate 
in the region by 5.2% per annum 
between 2015 and 2016, rising from 
4.6% in previous years.

“Success stories of Africa turning 
to green economy” was a title of a 
report issued by the United Nations 
Environment Program. It states that 
moving towards green economy led 
to an increase in GDP in Kenya by 12%, 
raised the average life expectancy in 
Senegal by 1.3 year, and led to a 
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