
1
مة متخصصة في شؤون القارة اإلفريقية ثقافية فصلية محكَّ

مة متخصصة في شؤون القارة  ثقافية فصلية محكَّ
اإلفريقية تصدر عن المنتدى اإلسالمي

العدد الخامس عشر 
املحتوىمحرم - ربيع األول 1434هـ ، يناير - مارس2013م

إفريقيا وحلم التنمية
التحرير

مشروع )القلوب الصغيرة( برعاية مؤسسة المنتدى اإلسالمي
إعداد: التحرير

إيران في إفريقيا.. البحث عن موطئ قدم
أ. محمد سليمان الزواوي

معاناة المرأة اإلفريقية.. المشكالت والحلول
أ. رقّية يوسف

اتفاقية التعاون بين دولتي السودان وجنوب السودان استراتيجية 
ضرورية للمستقبل

د. بـــدر الديـــن رحمــة محــمد عــلي

البنك المركزي لدول وسط إفريقيا، ودوره في إنعاش التنمية 
االقتصادية في تشاد

د. عبد الوالي آدم محمد

اجتماعية

ت��ع��ب��ر  ال  ال����م����ن����ش����ورة  ال������م������واد 
ال��م��ج��ل��ة رأي  ع�����ن  ب�����ال�����ض�����رورة 

رئيس مجلس اإلدارة
خالد بن عبد اهلل الفواز

fawaz@qiraat.org

رئيس التحرير
د. إبراهيم العامر
info@qiraat.org

مدير التحرير
رأفت صالح الدين

editors@qiraat.org

الهيئة االستشارية
المشير: عبدالرحمن سوار الذهب )السودان(

د.إبراهيم أبو عباة )السعودية(
أ. إبراهيم كنتاو )مالي(

د.حقار محمد أحمد )تشاد(
أ. د. حمدي عبد الرحمن حسن )مصر(

د.عبدالرحمن السميط )الكويت(
أ. د. عبدالغفور البوسعيدي )كينيا(

د.محمد أحمد لوح )السنغال(
د.محمد الثاني عمر )نيجيريا(

هيئة التحرير
أ.د. محمد عاشور مهدي عاشور

د. جالل الدين محمد صالح 
د. ربيع محمد القمر الحاج

أ. محمد العقيد محمد أحمد
أ. بسام المسلماني

أ. محمد عبدالعزيز الهواري

المراسالت : بريطانيا - لندن:
7 Bridges Place،

Parsons Green Fulham،

London SW6 4HW، UK
هاتف : 0044-207-4718261
فاكس : 0044-207-7364255

المملكة العربية السعودية - الرياض:
هاتف : 0096614944949
فاكس : 0096614942900

جمهورية مصر العربية - القاهرة:
هاتف : 24731201 02 002  
فاكس : 24731202 02 002  
جمهورية السودان  - الخرطوم:

هاتف : 00249188266666
فاكس : 00249183285830 

marketing@qiraat.org  : التسويق / التوزيع

قضية الزمن في منظور غرب إفريقيا وتأثير اإلسالم في تغيير طقوسه
د. أالويي لقمان أوالتجو

المؤلفات العربية الكانمية البرنوية بين األدب والتاريخ
د. آدم أديبايو سراج الدين

ثقافية

تقارير وشخصيات

�سعر البيعالدول         الجهة
ا�ستراكات

م�ؤ�س�ساتاأفراد
20 دوالر10 دوالر1.5 دوالرمصر وإفريقيا

100 ريال60 ريال10 ريالالسعودية والخليج
30 دوالر20 دوالر-أوروبا وأمريكا

المشهد اإلفريقيثقافية

محاكم القضاء الشرعي في جمهورية كينيا والتحديات التي تواجهها
د. محــمد الشيخ علــيو محمـــد

سياسية

التعليم العربي اإلسالمي في نيجيريا
د. خالد حسن عبدالله

خالصات 
إفريقية

اأ�سعار البيع واال�ستراك ال�سن�ي لمجلة قراءات اإفريقية

مستقبل الصومال بعد استكمال بناء المؤسّسات.. اآلفاق والتحدّيات
د. عصام عبد الشافي

الحركة اإلسالمية بالسودان.. أمين عام جديد ودستور جديد
أ. محمد جمال عرفة

إعداد: تحرير المجلة

تنموية

قراءة في كتاب: »من أراضينا المحتلة: جزيرة مايوت القمرية«
عرض وتقديم: د. حامد كرهيال

إسالمية

»عبد الرحمن السميط«.. فارس العمل الخيري بإفريقيا
إعداد: التحرير

4

2

18

27

37

46

58

68

76

82

95

111

114

120

124



2
العدد الخامس عشر /  محرم - ربيع األول 1434هـ ، يناير - مارس 2013م

أوضـــح التقريـــر االقتصـــادي للجنة األمـــم المتحدة 
االقتصاديـــة عـــن إفريقيا، عـــن العـــام 2011م، أن إفريقيا 
اســـتطاعت أن تحّقق معّدل نمو بلـــغ 5%، وبذلك تكون ثاني 

قارات العالم بعد آسيا من حيث معّدالت النمو.
وتســـاهم إفريقيا حالياً بنحو 2.4% من الناتج المحلي 
اإلجمالي العالمي، ويتوّقع أن تصل النسبة إلى 5.1% في عام 
2034م، وعلـــى الصعيد الداخلي بلغ معّدل النمّو في إفريقيا 
جنوب الصحراء، خالل العام نفســـه، 4.7%، في حين حّققت 
منطقة شمال إفريقيا 3% بسبب الظروف السياسية التي مّرت 
بهـــا العديد من دول المنطقة، كما أن نســـبة التجارة البينية 
في إفريقيـــا وصلت إلى 12% العام الماضـــي، بعد أن كانت 
من قبل ال تتجـــاوز 5%، ويتوّقع أن تبلغ هذه التجارة 30% في 

عام 2034م.
كما أن النظرة العالمية القتصاد إفريقيا تشـــهد تغيراً، 
فبعد أن كان يُنظر إليها بوصفها قارة ميؤوساً منها، أصبحت 
تُعد من أقطاب النمّو لالقتصاد العالمي خالل القرن الجاري، 
نظراً لما تحويه القارة من موارد اقتصادية تؤهلها لهذا الدور، 
حيـــث تحتوي على 4% من احتياطـــي النفط العالمي، ولديها 
40% من اإلنتاج العالمي من الذهب، و 90% من إنتاج البالتين، 

وتضم بين أطرافها 52% من األراضي الصالحة للزراعة.
لكن نجاح إفريقيا في تحقيـــق معّدالت عالية من النمو 
ال يكفـــي وحده لكي تكون القارة قطبـــاً اقتصادياً في العالم؛ 
إذ ال بـــد أن تتالفى القارة األخطاء التي حدثت خالل العقود 
الماضية، وعلى رأســـها عدم المساواة في توزيع عائد النمّو، 
حيث ال تزال معّدالت البطالـــة والفقر في إفريقيا من أعلى 

المعّدالت في العالم.
إن النظـــرة التفاؤلية التي حملهـــا التقرير االقتصادي 
إلفريقيـــا تقابلها مجموعة من التحّديـــات، يجب أن يضعها 
الساسة األفارقة والّنخب وصّناع القرار في الحسبان، فمعّدل 
النمّو المتزايد بإفريقيا يرجع فقط لزيادته في عشر دول من 
بيـــن 56 دولة، وهو ما يعني وجود تفـــاوت كبير في معّدالت 

إفريقيا وحلم التنمية
النمّو بين دول القارة، كما أن متوّســـط الدخل الحقيقي للفرد 
في إفريقيا في عام 2011م أقّل مما كان عليه في عام 1970م.

وفي الوقت الذي يمّثل فيه سّكان شمال إفريقيا 59% من 
قوة العمل؛ فإنهم يحّققون 30% من الناتج المحلي للقارة، وهو 

ما يعني انخفاض اإلنتاجية في هذه الدول.
كمـــا أن ارتفـــاع معّدل النمـــّو لم ينعكس علـــى الحياة 
االجتماعية لألفارقة، فال يزال االقتصاد غير الرسمي يشّكل 
نسبة تتراوح بين 60% و 70% من الناتج المحلي، وهو ما يعني 

غياب الحماية االجتماعية، وسيادة األجور غير العادلة.
كما يوجد بإفريقيا 320 ألف طفل يعانون سوء التغذية، 
وبحســـب صندوق النقد الدولي؛ فعلى الرغم التحّسن الكبير 
لألمـــن الغذائي فـــإن أكثر من 200 مليون شـــخص ما زالوا 
بحاجة إلى مســـاعدة إنســـانية، ومن المنتظر أن يرتفع عدد 
الشبان في القارة إلى نحو ضعفي عددهم مطلع القرن ليصل 
إلى 246 مليوناً بحلول عام 2020م، مما ســـيتطلب توفير 74 
مليون فرصة عمل في غضون عشـــر ســـنوات للحيلولة دون 

ارتفاع البطالة.
وأبـــرز التحديات التي تعيق عمليـــة التنمية في إفريقيا 

هي:
-  نظم الحكـــم الدكتاتورية: يجب على الدول اإلفريقية 
أن تنتهـــج نظام الحكم الصالح، بما ينطوي عليه من توســـيع 
المشـــاركة الشـــعبية في عملية صنع القـــرارات، وتكريس 
ســـيادة القانون، وتوفير اآلليات الفّعالة التي يمكن للمواطنين 
من خاللها ممارســـة حقوقهم، وتمكينهـــم من الحصول على 

المعلومات والبيانات الضرورية لفهم الواقع والتأثير فيه.
- العنف واالضطرابات السياسية: من الضروري لتحقيق 
تنمية متسارعة وقف الحروب األهلية والصراعات المسلحة؛ 
من أجل إحالل الســـالم واالســـتقرار السياسي ،  وما يستتبع 
ذلك من بيئة تصون حقوق اإلنســـان، وتحّفز اإلنتاج واإلبداع 
واالســـتثمار ، تقّدر منظمـــة اإلغاثة اإلنســـانية البريطانية 
»أوكسفام«، في تقرير نشرته في أكتوبر 2007م، أّن كلفة هذه 
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النزاعـــات بلغت خالل الفتـــرة 1990م إلى 2005م نحو 300 
مليار دوالر، شملت 23 بلداً إفريقياً، وهو حجم يساوي تقريباً 
حجم كّل المســـاعدات المالية واالقتصادية التي تلقتها هذه 

البلدان في الفترة نفسها.
- تدني المســـتويات الصحية: بسبب تفشي العديد من 
األمراض، وبخاصـــة الثالثي المدمـــر، والمتمثل في اإليدز 
والمالريا والسّل الرئوي ،  ويشّكل مرض اإليدز أخطر مكونات 
هذا الثالوث الماحق ،  ويرجع ذلك إلى العديد من األســـباب، 
منها الفقر، والحروب، وارتفاع نســـبة الالجئين والمشردين، 
وضعف التوعية والرعاية الصحية، وتشـــير بعض التقديرات 
إلى أّن أكثر من 25% من القوة العاملة قد تُفقد بســـبب اإليدز 

بحلول عام 2020م في بعض الدول اإلفريقية.
- تدنـــي المســـتوى التعليمي: ال يمكن فصـــل التنمية 
عـــن التعليم؛ فكلٌّ منهما يؤّثر في اآلخـــر ويتأثر به، فالتعليم 
لة لقيادة  بة، والكـــوادر المؤهَّ يوّفر الخامات البشـــرية المدرَّ
عجلة التنميـــة، وإحـــداث التغيير والتقـــّدم المرغوبين في 
المجتمعات، أمـــا النمو االقتصادي واالزدهار والتنمية فيوّفر 
اإلمكانـــات المادية الضرورية لتوفير بيئـــات تعليمية جيدة، 
ونشـــر المعرفة العلمية لجميع المواطنين، والسير قدماً في 
طريـــق البحث العلمي الخالق، وفي تقرير لليونســـكو بتاريخ 
27 أبريل 2011م – نُشـــر في موقع يونسكو برس - جاء فيه: 
زاد اإلنفـــاق الحقيقي على التعليم فـــي بلدان إفريقيا جنوب 
الصحراء الكبرى بأكثر من 6% ســـنوياً خالل العقد الماضي، 
لكن على الرغم من هذه االستثمارات؛ فال يزال عدد كبير من 
بلـــدان المنطقة بعيداً جداً عن توفير التعليم االبتدائي الجيد 

لجميع األطفال.
- ارتفاع نســـبة الفســـاد: حيث يالحظ أن المساعدات 
الخارجيـــة تؤدي إلى زيادة الفســـاد، وخصوصـــاً في الدول 
التي تنتشـــر فيها القبليـــة، فنيجيريا، وهي بلـــد نفطي، بل 
عضو مؤّســـس في »منظمة أوبك«، تعيـــش حالة متزايدة من 
الفســـاد اإلداري؛ مما حولها إلى بلد فقير يســـتجدي شعبُها 
لقمة العيـــش، وصّير طاقات وموارد هـــذا البلد في يد فئة 

قليلة فاسدة.
- هجـــرة العقول المتعلّمة: في ظـــّل تردي األوضاع في 

إفريقيا لم تجد الّنخب اإلفريقية ســـبياًل للحياة سوى الهجرة 
إلى الخارج ،  وهو ما يُعرف باســـم »هجرة العقول« ،  وال جدال 
فـــي أّن مثل هذه الهجرة تقلّص عدد الكوادر المتعلمة القادرة 

على المشاركة الفّعالة في تنمية األقطار اإلفريقية.
ال بد إلفريقيـــا من مواجهة هذه التحّديات بجدية تامة، 
ونظرة مســـتقبلية ثاقبـــة، وإعماٍل لـــإرادة الجماعية التي 
تصّمم على تحويل وضـــع القارة؛ من مظاهر الفقر والمرض 
والصراعات المسلّحة   إلى واقع يسعى إلى التنمية المستدامة ،  
ويحارب الفقر، ويُرسي قواعد السالم والحكم الرشيد وحقوق 

اإلنسان .
ويشـــترك في مســـؤولية تحقيـــق التنمية فـــي القارة 
اإلفريقيـــة عناصر عديدة، لعل من أبرزها النُّظم السياســـية 
القائمة، ومدى اســـتقالليتها، ومســـتوى النضج السياســـي، 
والنزاهـــة االقتصادية، والقدرة على مكافحة الفســـاد الذي 
ينخر جســـد القارة ويلتهم ثرواتها، وكذلك منظمات المجتمع 
المدني، الدولية منها واإلقليمية والمحلية، والتي يرتكز عليها 

مهام كبيرة في إكمال أدوار الحكومات وسّد عجزها.
ومـــن أبرز عوامـــل تحقيق هـــذا الحلـــم التعليم، فإن 
العناية به من أكبر أســـباب تحقيق حاجات الّنظم الحضارية 
لجميع األمم، فهو المصدر الـــذي مّد المجتمعات بالخبرات 
المتخّصصة في عملية البناء والتطوير، كذلك يجب االهتمام 
ببناء اإلنســـان وإعطائـــه العناية التامة، فالفـــرد هو ركيزة 
التنمية، إذا ما أولـــى الرعاية في خطط التنمية، وأصبح هو 
المحور الذي تدور عليه جميع مشـــروعاتها، فسوف يكون من 

السهل تحقيق التقّدم في البناء التنموي الشامل للقارة.
أيضاً ينبغي تفعيل جميع المؤّسسات االتحادية، كاالتحاد 
اإلفريقي والكوميسا واالندوجو.. إلخ، وأن تتحول المفهومات 

إلى معالم حقيقية من التعاون المشترك بين كّل األطراف.
ونجاح الخطط التنموية فـــي إفريقيا يتطلب توفير األمن 
االجتماعـــي، وأن يتحّمـــل المواطن اإلفريقي مســـؤوليته في 
البناء والمشـــاركة، والحاجة ماّسة الســـتثمارات جريئة لدعم 
البنية التحتية وإنجاز المشـــروعات األساســـية، والمرّشح لها 
رؤوس األموال العربية واآلســـيوية، إلى جانب عطاء مأمول من 
المؤّسسات اإلنسانية لمكافحة المرض واألمّية في قارة إفريقيا.
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د. محــمـــد الشـــيخ علــيـــو 
محمـــد )*(

مستخلص:
العالقة بين شـــرق إفريقيا 
عالقـــة  العربيـــة  والجزيـــرة 
قديمة، وقد استمرت بعد ظهور اإلسالم، كما كانت 

موجودة قبله بآالف السنين.
وقد هاجر كثير من العرب والمســـلمين إليها 
فاســـتوطنوها،  أو سياســـية،  اقتصادية  لظروف 
وأّسسوا فيها إمارات كثيرة، كانت تتعامل بالشريعة 
اإلســـالمية في قضائهـــا، كإمارة المـــو، وإمارة 
َماِليندي، وإمارة ُممباسا، وإمارة ِكلوا، وإمارة جزر 
القمر، وســـلطنة زنجبار، وغيرهـــا من اإلمارات 

اإلسالمية على الطول الساحلي لشرق إفريقيا.
باإلمارات  اإلنجليـــزي  االســـتعمار  حّل  ولما 
اإلسالمية الواقعة على الساحل الشرقي إلفريقيا، 
أراد إحـــالل القوانيـــن الوضعية محـــّل قضائها 
اإلسالمي، والتخلّص من محاكم القضاء الشرعي 
اإلسالمي التي كان األهالي يتعاملون بها منذ مئات 

السنين.
وعندمـــا اعترض األهالي علـــى هذه الخطوة 
ســـمحوا لهم بمزاولة القضاء اإلســـالمي بشرط 
حصـــره في قضايـــا األحوال الشـــخصية، وهي: 
الزواج، والطالق، واإلرث، ثم اســـتمر ذلك الوضع 

بعد االستقالل.

وهذا البحث يتناول:
- عالقة شرق إفريقيا بالجزيرة العربية.

 Kadhi نشـــأة محاكم القضاء الشـــرعي -
Courts على طول ساحل جمهورية كينيا.

- أهـــم الشـــخصيات القضائيـــة التي تولت 
منصب قاضي القضاة Chief Kadhi في كينيا.

- التحديات التي تواجـــه محاكم القضاة في 
كينيا حالياً.    

مقدمة: 
طفت قضيـــة محاكم القضاء الشـــرعي في 
جمهوريـــة كينيا على الســـطح بعد قـــرار الدولة 
بإجراء استفتاء شـــعبي على الدستور الجديد في 

2010/8/4م.      
والســـبب في ذلك أحد البنود التي انتقلت من 
الدســـتور القديم إلى الدستور الجديد، وهو البند 
الخاص بمحاكم القضاء الشـــرعي برقم 170 في 
الفصل العاشر من الدســـتور، والمتعلق بالقضاء، 
فوقفـــت القـــوى الكنســـية، بما فيهـــا الداخلية 
والخارجيـــة، ضد إدخال هذا البند في الدســـتور 
الجديـــد، واعتبرت ذلك خرقـــاً لعلمانية الدولة، 
وتعيين اإلســـالم ديناً رسمياً للبالد، وتفضيله على 
األديان األخرى، وشّنت لهذا الغرض حملة إعالمية 

رهيبة بتمويل من الكنائس المتطرفة في الغرب.
وإزاء هـــذه الحملة كان الموقـــف اإلعالمي 
للمســـلمين ضعيفاً، ولم يكن لهم رد علمي تاريخي 
على هذه الحمالت سوى بعض المقاالت التي كانت 
تصدر أحياناً في الجريدة األســـبوعية للمســـجد 
وبعض   ،)Friday Bulletin( بنيروبـــي  الجامع 

محاكم القضاء الشرعي في جمهورية 
كينيا والتحديات التي تواجهها

)*(  عضو هيئة التدريس بكلية ثيكا للشريعة والدراسات اإلسالمية 
التابعة لجامعة إفريقيا العالمية بالسودان.
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المقاالت القليلة التي نشـــرها مثقفون وقضائيون 
مسلمون في بعض المواقع اإللكترونية.

واألشـــّد من ذلـــك؛ أن غالبية المســـلمين ال 
يعرفـــون - وال يزالـــون - األســـباب التاريخيـــة 
 )Kadhi Courts( التي أدت إلـــى وجود بنـــد
في الدســـتور الكيني القديم، ومنه إلى الدســـتور 
الجديد، والجهود المريرة التي بذلها المســـلمون 

من أجل إدخال هذا البند في الدستور القديم.
وفي أثناء هذه الحملة، وقبل االســـتفتاء على 
الدستور في 2010/8/4م، نََشـــرُت مقالًة وجيزة 
متعلقـــة بهذا األمر فـــي موقع جريدة الشـــاهد 
بتاريـــخ   ،www.alshahid.net اإللكترونيـــة 
2011/6/16م، ثـــم رأيت أن أكتب بحثاً حول هذا 
األمر المهم بالنسبة للمسلمين في كينيا، ورأيت أن 

أقسم البحث إلى المباحث اآلتية: 

جميع الكنائس في كينيا صرحت 
بأنها ستعمل باستمرارية من 

أجل إسقاط بند محاكم القضاة من 
الدستور الكيني الجديد

المبحث األول: عالقة شـــرق إفريقيـــا بالجزيرة 
العربية، والعهود التي مرت بها:

تمتد عالقة شرق إفريقيا )ابتداًء من الصومال 
وانتهاًء بموزمبيق( بالجزيـــرة العربية إلى ما قبل 
وصول اإلسالم إلى ســـواحل شرق إفريقيا بقرون 
عـــدة، فقد أكدت كثير مـــن المصادر وجود بعض 
البّحارين العرب في القرن الثاني الميالدي الذين 
كانوا يترددون ما بين الجزيرة العربية وبالد شرق 
إفريقيا ألغراض تجارية، وكانت حركات ســـفنهم 
تكثر في مواســـم هدوء البحـــر، وتقل في أوقات 

هيجانه حسب الرياح الموسمية.
وتشـــير المصـــادر أيضاً إلـــى أن أنواعاً من 

النشـــاطات التجارية ازدهرت فيما بين اإلقليمين 
واللبـــان، والصمغ،  العـــاج، واألقمشـــة،  كتجارة 
واألنعام، وغيرها، حيـــث كان التجار العرب يأتون 
باألقمشة، وأصناف األطعمة، والحديد، واألسلحة، 
ويســـتبدلون بها العاج، واللبان، والصمغ، واألنعام، 

وغيرها)1(.
بدأ ظهور اإلســـالم في نهاية العقد األول من 
القرن الســـابع الميالدي، وحدثـــت هجرة لبعض 
المســـلمين إلى الحبشـــة خالل العقد الثاني من 
القرن المذكور نتيجة االضطهاد على يد كفار مكة.
أما وصول اإلسالم إلى سواحل شرق إفريقيا 
الحالية، وتحديداً ســـاحل كينيـــا، فيرجع إلى ما 
بعد منتصف القرن الســـابع الميالدي، في حدود 
عـــام 675 ميالدية )65هـ( فـــي عهد عبد الملك 
نة قبل ألف  بن مـــروان، كما تدل التواريـــخ الُمدوَّ
عام على بعض المســـاجد الموجودة حتى اآلن في 
)جيدي(، وجزيرتي )بَاتَـــْي( و )الُمو( على وصول 
التجار العرب إلى تلك المناطق الساحلية من كينيا، 
حيث كانت سفن عرب جنوب شبه الجزيرة العربية 
تجـــول في المحيـــط الهندي وســـواحله، والبحر 
األحمر، تحمل البضائع من المراكز التجارية التي 
أنشؤوها على امتداد الســـاحل الشرقي إلفريقيا 

إلى البالد العربية)2(.
ونتيجـــة لموجـــات الهجـــرة المتتالية تكونت 
إمارات إســـالمية عديدة على طول ســـاحل شرق 
إفريقيا، كإمارة مقديشو، ومركة، وبراوة، وكسمايو 
)في الصومال(، وإمارة المو، وماليندي، وممباسا 
)فـــي كينيا(، وإمـــارة ِكلوة، وبمبـــا، وزنجبار )في 
تنزانيا(، ونتج عن تفاعل وتواصل القادمين إلى هذه 

دولة اليعاربة في عمان وشرق إفريقيا، ص )87 - 89(، وموقع   )1(
 Islam in عــنــوان:  تحت    www.islamkenya.com

.Kenya

محـــمد عبد الله النقيــرة: انتــشار اإلسالم في شرق إفريقيا،   )2(
ص 63.  
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المناطق بالمقيمين فيها قبلهم اعتناق المواطنين 
الديانة اإلســـالمية، وظهور ثقافة إسالمية عربية 
سائدة على كامل ساحل شرق إفريقيا؛ تمثلت في 
بروز اللغة السواحلية التي جمعت ما بين الحضارة 
اإلفريقية واإلســـالمية في مفرداتها وآدابها التي 
تُعد مـــن أغنى اآلداب اإلفريقيـــة، باإلضافة إلى 
تأســـيس المحاكم القضائية الشـــرعية التي كان 

أغلب قضاتها على المذهب الشافعي. 
الـــة المغربي ابن بطوطة)1( في  حَّ ن الرَّ وقد دوَّ
رحلته المشـــهورة باسم »رحلة ابن بطوطة« أنه مرَّ 
بساحل شـــرق إفريقيا في القرن الثامن الهجري، 
فزار مقديشو، وُممباسا، وِكلَْوة، وغيرها من المدن 
الســـاحلية، وذكر أن ســـكان هـــذه المناطق كلها 
مســـلمون، شـــافعيـو المذهب، أهل دين وصالح 

وعفاف)2(.
وصول البرتغاليين: 

ظلت سواحل شـــرق إفريقيا منطقة إسالمية 
يحكمها سالطين وأمراء من أهالي المنطقة العرب 
المستكشـــف  الرحالة  جاء  والســـواحليين، حتى 
البرتغالي فاســـكو دغاما عـــام 1498م ومعه بعثة 
كاثوليكية تبشـــيرية، فنزل في ممباسا أوالً، ثم في 
ماليندي، وهناك صاحبه المالح العربي أحمد بن 
ماجد النجدي، واتخذه فاسكو دلياًل بحرياً له إلى 
الهنـــد، وقاده إلى مدينة َجـــْواَ )Goa( في جنوب 
الهند، وبعد ذلك رجع فاســـكو إلى البرتغال وقّدم 
تقريراً مفصاًل عن رحلته إلى ملك البرتغال يحثه 
فيه على االتجاه نحو شـــرق إفريقيا الستعمارها 
ونشـــر المســـيحية فيها، وقد اســـتجاب الملك 
البرتغالي لنصائح فاســـكو دغاما فعاًل، فأرســـل 

المشهورة  الرحلة  المغربي، صاحب  اللَّواتي  إبراهيم  بن  محمد  هو   )1(
عام  من  والبالد  األمصار  وطاف  بطنجة،  ُولد  بطوطة،  ابن  برحلة 
725هـ –  756هـ، وتوفي عام 779هـ. )انظر مقدمة رحلته:  ص 5(. 

الرحلة البن بطوطة، ص 257.    )2(

خلفاؤه قوات بحرية استكشـــافية برتغالية أخرى 
إلى المنطقة في عام 1542م.

وفي عـــام 1592م بدؤوا ببناء قلعة المســـيح 
)Fort Jesus( المشـــهورة في ممباســـا وجعلوا 
منها قاعدة بحرية وتبشـــيرية لهـــم، وانتهوا منها 
عـــام 1639م، وعلى إثر ذلك وقعت المنطقة تحت 
االحتالل البرتغالي الذي استمر حتى عام 1740م 
الطين  عندما تمكن الممباسيون بمساعدة من السَّ
العمانيين في مســـقط من إزالة الوجود البرتغالي 

في شرق إفريقيا نهائياً بعد 240 عاماً)3(.      
وصول العمانيين: 

رجعـــت المنطقـــة إلـــى أيـــدي أصحابهـــا 
السواحليين بعد طرد البرتغاليين من ساحل شرق 
إفريقيا، لكن نفوس العمانيين لم تســـتطع مفارقة 
المنطقة نظـــراً لجمالها، وكثـــرة الخيرات فيها، 
فكانت لهم صالت بَْحريـــة واجتماعية قوية بأهل 
ر  المنطقة منذ ذلك الحيـــن، وفي عام 1832م قرَّ
السيد سعيد بن سلطان البوسعيدي نقل عاصمته 
من مســـقط إلى زنجبار لينشئ هناك أقوى دولة 
فيما بعد سياســـياً واقتصادياً في شرق إفريقيا، 
وهي ســـلطنة زنجبار المشهورة التي حكمت ُعمان 
وإفريقيا الشـــرقية قرابة 130 سنة من خالل 12 

سلطاناً.
وصول البريطانيين:   

اتجه البريطانيون إلى شرق إفريقيا بناء على 
توصيـــات مؤتمر برلين الذي ُعقـــد خالل عامي 
1884م  و 1885م، والـــذي حـــّدد مناطـــق الدول 

االستعمارية المتجهة إلى إفريقيا.
وفـــي عام 1884م وصل االســـتعمار البريطاني 
الذي تخّفى تحت ستار الشركة البريطانية اإلمبريالية 
 Imperial British East( في إفريقيا الشـــرقية
Africa Company )IBEAC ، والتي كانت رائدة 

التنصير في كينيا في القرن العشرين، ص 76.  )3(

إسالمية
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االســـتعمار البريطاني، وفي عام 1895م استأجرت 
ملكة بريطانيـــا فكتوريا من ســـلطان زنجبار إدارة 
ســـاحل كينيا، ثم أُعلنت كينيا كلها محمية بريطانية 
عـــام 1900م، واســـتمر ذلك إلى أن اســـتقلت عام 

1963م)1(. 
 Kadhi( المبحث الثاني: نشأة المحاكم الشرعية

Courts( في ساحل كينيا:
ال يُعلم بالتحديد الســـنوات التي نشـــأ فيها 
القضاء الشـــرعي اإلســـالمي على طول سواحل 
شرق إفريقيا ابتداًء من جيبوتي وانتهاًء بموزمبيق، 
ولكن المؤكد أنه قام مع نشوء اإلمارات والتجمعات 

اإلسالمية على طول الساحل الشرقي إلفريقيا.

تتابعت الحكومات المتعاقبة منذ 
االستقالل، وحتى اآلن، على االحتفاظ 
بمحاكم األحوال الشخصية للمسلمين

وقد كان المذهب الشـــافعي الذي انتقل إلى 
شـــرق إفريقيا من جنـــب الجزيـــرة العربية ومن 
الحبشـــة هو المذهب الرســـمي لجميع المحاكم 
القضائية اإلســـالمية التي تأسســـت في سواحل 
شـــرق إفريقيا؛ ألن جمهور أهل هذه البالد كانوا 
– وال يزالون – على مذهب اإلمام الشـــافعي طّيب 

الله ثراه.
وتدّل رحلـــة ابن بطوطـــة )ت 779هـ( الذي 
عاش في القرن الثامن الهجـــري، والتي كانت ما 
بين أعوام )725هـ - 756هـ(، على أنه كان هناك 
ازدهار قضائي شـــافعي في المناطق السواحلية 
بكينيـــا، حيث قال في رحلته: »ثم ركبُت البحر من 
واحل قاصداً مدينة  مقديشو متوجهاً إلى بالد السَّ

Kenya churches handbook p.22  )1(

ى)3(، وهي جزيرة  ِكلَْوة)2(، فوصلنا إلى جزيرة َمنَْبسَّ
كبيرة، بينها وبين أرض الســـواحل مســـيرة يومين 
في البحر، وال برَّ لها، وأشجارها الموز، والليمون، 
ون: وهي تشبه  واألترج، ولهم فاكهة يسمونها الَجمُّ
الزيتون، ولها نوى كنواه إال أنها شـــديدة الحالوة، 
وأكثـــر طعامهم الموز والســـمك، وهم شـــافعية 
المذهب، أهل دين وصالح وعفاف، ومســـاجدهم 

من الخشب، ُمحكمة اإلتقان« إلخ)4(. 
وقد تأثر القضاء اإلســـالمي بأيام االحتالل 
البرتغالـــي )1498م – 1740م(، إذ ُحرقـــت كثير 
من المدن اإلســـالمية، كما حـــدث لالمو والجزر 
المجاورة لها، وأُعدم الكثير من القضاة والسالطين 
في الحروب التي جرت بينهـــم وبين البرتغاليين، 
لكن الحالة ســـرعان ما رجعت إلى وضعها األول، 
فازدهرت المحاكم اإلسالمية إّبان العهد العماني 

الذي استمر بعد ذلك نحواً من ثالثة قرون.  
اســـتحداث مصطلـــح )Kadhi Courts( فـــي 

ساحل كينيا: 
وصل االستعمار البريطاني إلى سواحل كينيا 
عـــام 1884م، وفي عام 1895م تنازل الســـلطان 
حامد بن ثويني البوســـعيدي لبريطانيا عن إدارة 
شريط ســـاحل كينيا، وطوله 10 أميال من البحر 
شـــرقاً للداخل غربـــاً على طول ســـاحل كينيا، 
 Ten Mile  Coastal( بمعاهدة عرفت باســـم
Strip Agreement( فـــي مقابل تعهد بريطانيا 
باالحتفاظ بالقضاء الشـــرعي اإلسالمي كما كان 
قبل االستعمار، واالحتفاظ بحرّية الشعائر الدينية، 
واإلبقاء على الممتلكات، وشـــروط أخرى، على أن 

شرق  ساحل  على  المسلمون  أّسسها  مشهورة  تاريخية  مدينة   )2(
إفريقيا، وهي اآلن تقع في جمهورية تنزانيا. 

المنطقة  عاصمة  وهي  الحالية،  )ممباسا(  مدينة  بها  يقصد   )3(
الساحلية من جمهورية كينيا.

الرحلة البن بطوطة، ص 257.    )4(
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تبقى للســـلطان الســـيادة القانونية الكاملة على 
األراضي التـــي تنازل عنها إداريـــاً لتكون محمية 
بريطانية، فوافقت بريطانيا على المعاهدة، لكنها 
قلّصت سلطات القضاء الشرعي اإلسالمي، حيث 
حصرته فـــي قضايا الزواج، والطـــالق، واإلرث، 
بعدمـــا كان حكمه عاماً في جميـــع القضايا؛ مما 
اعتبر خرقـــاً لالتفاقية التي وّقعتها مع ســـلطان 
زنجبـــار)1(، وســـّمت بريطانيا القضاء الشـــرعي 
اإلسالمي التقليدي باسم )Kadhi Courts(، أي 
»محاكـــم القضاة«، ألنها تحكم ما بين المتحاكمين 
في قضايا األحوال الشـــخصية التي حّددتها هي، 

وهي قضايا: الزواج، والطالق، واإلرث.  
 )Kadhi Courts( امتـــداد محاكـــم القضـــاة

لمرحلة ما بعد االستعمار: 
بقيت المنطقة الساحلية تحت سيادة سالطين 
زنجبـــار المتعاقبين مـــع تبعيتها إدارياً للســـلطة 
البريطانيـــة، وفي عام 1961م، وفـــي أثناء بداية 
المحادثات التي كانـــت تجريها بريطانيا مع وفود 
كينيا الطالبة لالســـتقالل، في مؤتمر المحادثات 
الدســـتورية، بـــدار النكســـتر هاوس فـــي لندن 
 Lancaster House( المعروف تاريخياً باســـم
Constitutional Talks(، برزت قضية مصير 
المنطقة إلى الواجهة، ونظراً إلى اختالف المنطقة 
عن باقي المناطق الكينية األخرى نّظمت السلطات 
البريطانيـــة محادثات منفصلة مـــع وفد المنطقة 

الساحلية بشأن تقرير مصيرها.
وعلى إثر ذلك اتفقت الســـلطات البريطانية 
مع سلطان زنجبار على تعيين مندوب سام يدرس 
القضية، فعّينوا المنـــدوب البريطاني جيمس. ر. 
روبرتسون لدراسة القضية والتشاور مع األطراف 

 Kenya churches و    www.islamkenya.com موقع   )1(
 The Daily Nation، Thursday و ،.handbook p.22

22 July، 2010

المعنية، ورفع التقرير إلى السلطتين. 
وبناًء على ذلك قّدم روبرتســـون إلى السلطتين 
تقريره الحقاً، وذكر فيه أن اآلراء في شـــأن مصير 
المنطقـــة منقســـمة إلى ثالثة؛ ما بين اســـتقالل 
المنطقة، وإعادتها إلى ســـلطنة زنجبار، أو ضمها 
إلى الحكومـــة الكينية المرتقبة، لكنـــه أّيد الرأي 
األخير في تقريره، ونصح السلطات البريطانية به 
بشرط ضمان الحكومة الكينية المرتقبة لالحتفاظ 
بمحاكم القضاء الشرعية المعمول بها في المنطقة، 
وتنفيـــذ جميع الشـــروط الواردة فـــي المعاهدة 

البريطانية مع سلطان زنجبار عام 1895م.
وتنفيذاً لذلك كتب رئيس حكومة االســـتقالل 
»جومو كنياتا« بتاريخ 5 أكتوبر 1963م رســـالة إلى 
رئيس وزراء ســـلطنة زنجبار السيد محمد شمتي 

يتعهد فيها بما يأتي:      
 التزام حكومة االستقالل بحفظ حرية الدين 

والعبادة للجميع، وبخاصة المسلمين.
االحتفـــاظ بســـلطة قاضي القضـــاة وقضاة 
المحاكم الشـــرعية في قضايا الـــزواج والطالق 

واإلرث بين المسلمين.
تعيين اإلداريين المســـلمين في المناطق ذات 

األغلبية المسلمة.
تعليم أوالد المسلمين اللغة العربية، ألهميتها 
الدينية لديهم، ودعم المدارس العربية واإلسالمية.

االعتـــراف بحرّيـــة تملك صكـــوك األراضي 
الســـاحلية التـــي تم تســـجيليها ســـابقاً، وأخذ 
الخطـــوات الالزمة لتحقيق اســـتمرارية إجراءات 

التسجيل لُمالك األراضي، وحفظ حقوقهم. 
 وذلك في مقابل تنازل الســـلطان عن سيادته 

على الشريط الساحلي لحكومة االستقالل. 
وفي رســـالة جوابية من رئيـــس وزارء زنجبار 
المذكور إلى رئيس حكومة االستقالل »جومو كنياتا« 
وافق الســـلطان جمشـــيد بن عبد الله البوسعيدي 
على ذلك؛ لتكـــون الرســـالتان المتبادلتان اتفاقيًة 

إسالمية
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بين السلطان وحكومة االســـتقالل برئاسة »جومو 
كينياتـــا« عام 1963م، كما صّرح به األخير في آخر 

رسالته المذكورة إلى السلطان.
وعلى ضـــوء هذه االتفاقية؛ حافظت الحكومة 
الكينية المســـتقلة على استمرارية محاكم القضاة 
فـــي نفس القضايـــا التي كانت بريطانيـــا تُعملها 
فيها )وهي الزواج، والطـــالق، واإلرث( لألطراف 
المسلمة التي تختار القضاء الشرعي في القضايا 
الثـــالث المذكورة فقـــط، مع إعطائهـــا فرصة 
االحتكام للقوانين المدنيـــة فيها بدالً من محاكم 
ق البرلمان عليها الحقاً  القضاء الشـــرعية، وصدَّ
ليتم إدراجها فـــي البند الخامس من بنود القضاء 
في دســـتور الجمهوريـــة األول، والواقع اآلن تحت 
المادة )66( من الدســـتور الحالي؛ لتكون محاكم 
القضاة جزءاً من النظام القضائي الكيني منذ ذلك 

الوقت تحت مسّمى )المحاكم المساعدة(.
 ثـــم تتابعـــت الحكومـــات المتعاقبـــة منذ 
االســـتقالل، وحتى اآلن، على االحتفاظ بمحاكم 
األحوال الشـــخصية للمســـلمين، ودفـــع رواتب 
القضاة واإلداريين العاملين معهم، وكان يوجد عند 
االســـتقالل ثالثة قضاة فقط، ثم ارتفع العدد إلى 
ستة قضاة في عام 1967م، ليصل حالياً إلى ثمانية 

عشر قاضياً موزعين في أنحاء الجمهورية)1(. 
طبيعة عمل محاكم القضاة: 

ليس لمحاكـــم القضاة Kadhi Courts في 
جمهورية كينيا تنظيماً دستورياً وقانونياً مستقاًل، 
بل هي تابعة للقضاء الكيني المستعار من القضاء 
اإلنجليـــزي، باســـم »المحاكم المســـاعدة« تحت 

سلطات محكمة االستئناف والمحكمة العليا)2(.

 www.barissa.com: Setting records straight،  )1(
 Ahmed Issack Hassan، commissioner، CKRC

2010

.The Constitution of Kenya Chapter 66«  )2(

ومعنـــى هـــذا أن المحكمة العليـــا ومحكمة 
االستئناف تستطيعان أن تتدخال في شؤون محاكم 
Kadhi Courts، وتعلّقـــا تنفيـــذ القرارات التي 

أصدرتها في المجاالت الثالثة التي ُحّددت لها.
وعدد هـــذه المحاكم حالياً هـــو 18 محكمة، 
موزعـــة فـــي الواليات التـــي توجد فيهـــا أعداد 
إســـالمية كثيفة، وتتشـــكل كّل محكمة من قاض 
واحد معه إدرايون يساعدونه في األعمال اإلدارية 
فقط، ودرجات التقاضي أمامها درجة واحدة حيث 
ال استئناف فيها، بل يجوز لمن لم يقتنع بأحكامها 
اللجوء لمحكمة االســـتئناف، أو للمحاكم المدنية 
األخرى التي يتســـاوى أمامها المســـلمون وغير 

المسلمين)3(.
ويرأس هذه المحاكم المنتشـــرة في الواليات 
 ، Chief Kadhi قاض يُســـّمى رئيس القضـــاة
يكون مقره دائماً في مدينة ممباســـا على الساحل 
الشرقي لكينيا، ويختلف عن القضاة العاديين بأنه 
يحضر جميـــع الحفالت الحكوميـــة والبرلمانية 
المهّمة ممثاًل عن المسلمين، ويعلن مواعيد الصوم 
واإلفطار، واألعيـــاد، إضافة إلى أعماله التقليدية 

في المحاكم.
المبحـــث الثالث: أهـــم الشـــخصيات التي توّلت 
منصب قاضي القضاة Chief Kadhi  في كينيا:
بدأ منصب »شـــيخ االســـالم« على السواحل 
الكينينة منذ فترة طويلة، وكان هذا اللقب موجوداً 
قبل أيام الحكم الُعماني لشـــرق إفريقيا وما بعده، 
ثـــم تطّور هذا اللقب إلى »قاضـــي القضاة« الذي 
تُرجم في أيام االســـتعمار اإلنجليـــزي إلى عبارة 
Chief Kadhi ، والتي انتقلت بدورها إلى أدبيات 
السلطة القضائية للحكومة المستقلة عام 1963م 

بزعامة »جومو كينياتا«.

The Kadhi Courts ، http://africa.peacelink.  «  )3(
.org/wajibu/articles/art_2120.html
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ومن أهم الشـــخصيات التي توّلت منصب قاضي 
القضاة في سواحل كينيا:

1 - القاضي السيد عبدالرحمن بن أحمد بن 
عمر الّســـّقاف )ت 1922م( المشهور بلقب شيخ 

:)Mwinyi Abudu( اإلسالم
ُولـــد هذا الشـــيخ الفاضل في جزيرة ِســـيُْو 
من جـــزر إمـــارة الُمو عـــام 1260هــــ الموافق 
1844م، ودرس الفقه على الشـــيخ عثمان بن شيخ 
الصومالي، والنحو والصرف واللغة على الشـــيخ 
علي بن عمر الصومالي، والتفسير والحديث على 
الشـــيخ فقيه بن أويس الصومالي، كما درس على 
الشيخ محمد بن سعيد السعيدي، والشيخ أبو بكر 
خطيب، والشـــيخ اللي بن فاي الباجوني، والشيخ 
محمد بن قاســـم المعمري، والشـــيخ عبد الكريم 

عمر، وغيرهم.
ولما ُهزم أمير ِســـيو الســـيد محمد بن متاكا 
على يد مؤيدي ســـلطان زنجبار ماجد بن السيد 
ســـعيد البوســـعيدي عام 1864م؛ أُخذ الشيخ مع 
األمير مع جماعة من كبـــار العلماء والوجهاء إلى 
جزيرة أنجوجا بزنجبار، ثم تم إرسالهم إلى سجن 
ممباسا التي كانت تابعة للســـلطان آنذاك، وبقي 

الشيخ في السجن أكثر من ستة أشهر.
وبعد خروجه من الســـجن توجه إلى مسقط 
رأســـه جزيرة ِســـيُْو في المو، وبدأ ينشـــر العلم 
والتعليم فيها، ثم تم تعيينـــه قاضياً فيها من ِقبل 
الســـيد برغش بن ســـعيد عام 1878م، واستمر 
في المنصـــب حتى عـــام 1902م عندمـــا عّينه 
 Arthur الحاكم اإلنجليزي الســـير آرثر هاردنغ
Harding ليكون قاضي القضاة لممباســـا، وعلى 
إثـــر ذلك توجه إلى ممباســـا، وبقي يشـــغل هذا 
المنصب حتـــى 1910م، ثم توفي في مايو 1922م 

بممباسا وعمره ثمانون سنة.
وفي أثناء عمله بممباســـا كان الشـــيخ يعيش 
في حي كبوكوني Kibokoni، ويدرس بمســـجد 

حي َمَكَدارا Makadara، وكان الشيخ عالماً تقياً 
كريمـــاً، يُضرب به المثل في الكـــرم، وله تالميذ 
مشاهير من علماء وقضاة ذكرهم العالمة القاضي 
عبد الله بن صالح الفارســـي فـــي طبقاته لعلماء 

الشافعية في شرق إفريقيا)1(.
2 - القاضي الشيخ محمد بن عمر باكور )لم 

أقف على تاريخ وفاته(:
أصله من المـــو، وعمل بالقضاء فيها من عام 
1908م، ثم عمل كاتباً مســـاعداً في مكتب شـــيخ 
اإلســـالم عبد الرحمن الســـّقاف )مويني عبود( 
السالف الذكر بممباسا، وتم تعيينه رئيساً للقضاء 
مـــن ِقبل الحاكم اإلنجليزي في 9 أغســـطس عام 
1922م بعـــد وفاة مويني عبود، وبقي يشـــغل هذا 
المنصب حتى استقالته منه في أبريل عام 1932م، 
وكان عالماً عادالً متواضعـــاً، ال يفرق بين الفقير 

والغني، وبين الجاهل والعالم)2(.  
3 - القاضي ســـليمان بن علي بن خميس بن 

سعيد المزروعي )ت 1937م(.
ُولد الشـــيخ ســـليمان بن علي المزروعي في 
ممباسا عام 1867م، ودرس العلم على الشيخ علي 
بن عبد الله بن نافع المزروعي، والشيخ محمد بن 
قاســـم المعمري، ثم خرج إلى زنجبار فدرس على 
الشيخ عبد الله باكثير الذي قابله في حّجهما عام 
1888م، والسيد أحمد بن ُسميط، واستفاد منهما 

علماً كثيراً.
ورجع إلى ممباسا فترقى به الحال حتى تقلد 
منصب قاضي ممباســـا عـــام 1910م، ثم قاضي 

السواحلية(،  )باللغة  إفريقيا  شرق  في  الشافعية  علماء  بعض   )1(
 The Kadhi و  الفارسي، ص 17،  بن صالح  الله  للشيخ عبد 
 courts in Kenya judiciary، History، Procedure
 and Practice by Twalib Bwana Abbas p. 27،

 .Mombasa

 The Kadhi courts in Kenya judiciary،  28   .  )2(
 History، Procedure and Practice by Twalib

 .Bwana Abbas p. Mombasa
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قضاة كينيا عـــام 1932م، وبقي في هذا المنصب 
من عـــام 1932م حتى عـــام 1937م عندما خلفه 

تلميذه اآلتي ذكره)1(.
4 - القاضـــي األمين بن علي بن عبد الله بن 

نافع المزروعي )ت 1947م(. 
ُولد الشـــيخ األمين في ممباســـا عام 1890م 
ألســـرة عمانية شـــافعية فاضلة، وتُوفـــي والده 
وهو في الخامســـة من ُعمره، فرّباه قريبه الشيخ 
المفتي سليمان بن علي المزروعي الّسابق الذكر، 
وعلّمه مختلف الفنون اللغوية والشـــرعية، وزّوجه 
ابنته، واشتاق الشـــيخ إلى طلب المزيد من العلوم 
الشرعية، فسافر إلى زنجبار، فدرس على العالمة 
عبد اللـــه باكثير الحضرمي، والســـيد أحمد بن 

سميط، وغيرهما من علماء زنجبار المشاهير.

غالبية المسلمين ال يعرفون - وال 
يزالون - األسباب التاريخية التي أدت 
 )Kadhi Courts( إلى وجود بند

في الدستور الكيني القديم

وبعـــد تمكنه من العلوم الشـــرعية قرر العودة 
إلى مســـقط رأســـه ممباسا، فبدأ ينشـــر العلم، 
ويؤلف الكتب، ويُصدر الجرائـــد باللغتين العربية 
والسواحلية، وتأثر بالغزالي، وابن تيمية، وابن قيم 
الجوزية، وجمال الدين األفغاني، والشـــيخ محمد 
عبده، رحمهم اللـــه، ودعا إلى التجديد واإلصالح 
حتى أصبح من أشـــهر علماء شـــرق إفريقيا، وتم 
تعيينه قاضياً لممباسا عام 1932م، ثم تولى رئاسة 

السواحلية(،  )باللغة  إفريقيا  شرق  في  الشافعية  علماء  بعض   )1(
www. 12(، و للشيخ عبدالله بن صالح الفارسي، ص )11 – 
 islamkenya.com، Maisha ya Sheikh Al-Amin
 Mazrui، Ghalib Yusuf Tamimi، pp .14، Signal

.Press Ltd. Nairobi

القضاء عام 1937م خلفاً لشـــيخه السابق الذكر، 
وبقي في هذا المنصب حتى وفاته عام 1947م.

ومن كتبه المطبوعة باللغة العربية: 
1 - تفســـير ســـورة الفاتحة وســـورة البقرة 

)بالعربية والسواحلية(.
2 - األحاديث المختارة )بالعربية والسواحلية(.

3 - األمور المشتهرة. 
4 - مجمع البحرين )شرح لآلية 60 من سورة 

الكهف(.
5 - هداية األطفال )بالعربية(.

6 - التعاليم الدينية )بالسواحلية(.
7 - اإلرث في اإلسالم )بالسواحلية(.

وإضافة إلى تأليف الكتب كان يُصدر جريدتين 
أسبوعيتين بغرض رفع الوعي اإلسالمي السياسي، 
الســـواحلية  باللغة  وهمـــا )الصحيفة(، وكانـــت 
المكتوبة بالحـــروف العربية، و )اإلصالح(، وكانت 
في ثماني صفحات باللغتين العربية والســـواحلية، 
 Arab كما أنه شارك في تأسيس المدرسة العربية
School في ممباسا، وافتتح الكثير من المدارس 
العربية واإلســـالمية على طول ساحل كينيا، إلى 
جانب تولية منصب قاضي قضاة كينيا، وله تالميذ 
كثيرون، وعلى رأســـهم ابنه البروفيسور المشهور 
دولياً علي المزروعـــي عميد جامعة كينياتا للعلوم 

والتكنولوجيا سابقاً)2(.
5 - القاضي ســـيد علي بـــن أحمد بن صالح 

جمل الليل البدوي )ت 1987م(: 
ُولـــد في المو عـــام 1325هــــ، ودرس وتفّقه 
على والده الســـيد أحمد بن صالح البدوي، وعلى 
مجموعة كبيرة من علماء المو كالسيد عبد الله بن 
محمد الخطيب، والشيخ محمد بن علي الَمَعاوي، 

السواحلية(،  )باللغة  إفريقيا  شرق  في  الشافعية  علماء  بعض   )2(
 Quraishy، و   ،42 ص  الفارسي،  صالح  بن  الله  عبد  للشيخ 
 M.A. Text book of Islam، Book One، Nairobi.

 .  .)1987(، p 192 - 194



12
العدد الخامس عشر /  محرم - ربيع األول 1434هـ ، يناير - مارس 2013م

والســـيد محمد بن عبد الله الرديني، والشيخ عبد 
الماجد بن زهران، وغيرهم، ثم ارتحل إلى زنجبار 
فدرس على العالمة عبد الله باكثير، والسيد أحمد 
ابن سميط، وغيرهما، كما درس في ممباسا على 
الشـــيخ علي بن خالد، والمفتـــي األمين بن علي 

المزروعي.
وفي عـــام 1949م تم تعيينه رئيســـاً للقضاء 
الشـــرعي في كينيا من ِقبل االنتداب البريطاني، 
واســـتمر في هذا العمل ســـنة واحدة فقط، حيث 
تركه عـــام 1950م، واتجه بعد ذلـــك إلى زنجبار 
فعمل مديـــراً ومدّرســـاً لألكاديمية اإلســـالمية 
بزنجبار، وعاد بعد ذلك إلى مســـقط رأسه بالمو 

فبقي فيها حتى توفي بها عام 1987م.
وكان عالماً متفنناً خبيراً بالتفســـير والحديث 
والفقه وأصول الفقـــه والنحو والصرف والبالغة 
والميراث وعلم الهيئة والتصوف، وغيرها، وكانت 
له جهود ومشـــاركات في رئاســـة بعض المدارس 
اإلســـالمية وإدارتها في ممباســـا والمو وزنجبار، 

أشهرها مجمع مسجد الرياضة بالمو)1(. 
6 - القاضي محمد بن قاسم بن راشد بن علي 

ابن نافع المزروعي )ت 1982م(:
ُولد الشـــيخ محمد في ممباسا عام 1912م، 
وتعلّم العلم على أيدي أفراد أســـرته، ولّما حّصل 
العلوم أصبح معلماً في مدارس ممباسا، وفي عام 
1946م تم تعيينه في ســـلك القضاء، فعمل قاضياً 
في ممباســـا، والمو، وماليندي، وفي 1963/5/1م 
تـــم تعيينه قاضي قضـــاة كينيا، وبقـــي في هذا 

المنصب حتى تقاعده عام 1968/4/3م.
ويُعـــد أول قـــاض يتولى هـــذا المنصب بعد 

السواحلية(،  )باللغة  إفريقيا  شرق  في  الشافعية  علماء  بعض   )1(
 Chaguoو  ،42 ص  الفارسي،  صالح  بن  الله  عبد  للشيخ 
 la wanavyuoni، Harith Salim، p.52 Bajaber
 The Kadhi courts و ،  printings، Mombas، Kenya
 in Kenya judiciary، History، Procedure and
.Practice by Twalib Bwana Abbas p.32 Mombasa

استقالل جمهورية كينيا عن االنتداب البريطاني، 
وكان لـــه نشـــاط دعـــوي ملموس في الســـاحل، 

وإسهامات علمية تجلت في مؤلفات عدة، منها:
1 - تاريخ االستخدام في اإلسالم وفي األديان 

األخرى.
2 - حكم الشريعة.

3 - مقاالت متنوعة.
ظّل الشـــيخ يواصل عمله الدعوي والتأليفي، 
وبقي في ممباســـا حتى توفي بها عام 1982م عن 

عمر يناهز 72 سنة، رحمه الله.
وله تالميذ نجباء مشاهير؛ على رأسهم مفتي 
جمهورية كينيا القاضي الشيخ عبد الله بن صالح 
الفارسي، وسيأتي التعريف به، وابنُه حّماد محمد 
قاسم المزروعي مفتي كينيا - الذي سيأتي برقم 9 
-، والشيخ حارث صالح )خريج السودان(، والشيخ 
علي بن حمد البهري، وأخوه راشـــد بن قاســـم، 

وغيرهم)2(. 
7 - القاضـــي عبد الله بن صالح بن عبد الله 

ابن صالح الفارسي )ت 1982م(.
ُولد الشيخ عبد الله صالح الفارسي في زنجبار 
عام 1912م ألســـرة عمانية فاضلة، ودرس العلوم 
الدينية والعصرية فيها، ثم التحق بمعهد المعلمين 
بزنجبار من عـــام 1930م حتى 1932م، وفي عام 
1933م تم تعيينه مدرســـاً في المدارس االبتدائية 
الحكومية، وتدّرج في ذلك حتى تم تعيينه مفتشـــاً 
عاماً للمدارس االبتدائيـــة بزنجبار وبمبا من عام 
1949م - 1952م، فمديراً لألكاديمية اإلســـالمية 
بزنجبار من عـــام 1953 حتى 1956م، فرئيســـاً 
للمدرســـة العربية اإلعدادية من عام 1957م حتى 

1960م.

بعض علماء الشافعية في شرق إفريقيا )باللغة السواحلية(، للشيخ   )2(
www.islamkenya. عبدالله بن صالح الفارسي، ص 43، و

com
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وفـــي 23 مـــارس 1960 تم تعيينـــه قاضياً 
لزنجبار، واستمر في هذا المنصب حتى استقالته 
منه عام 1967م نظراً لســـوء األحوال التي أعقبت 
قيام الثورة التنزانية التي أطاحت بسلطنة زنجبار 

في 12 يناير 1964م.
وبعد اســـتقالته من قضاء زنجبـــار توّجه إلى 
كينيا اســـتجابة لدعوة رسمية من الرئيس »جومو 
كينياتا« لتولي رئاسة القضاء في كينيا بعد تقاعد 
الشـــيخ محمد بن قاســـم المزروعي في 3 أبريل 
1968م، وفي 29 مايو 1968م صدر قرار رئاســـي 
بتعيينـــه قاضي قضـــاة كينيا، واســـتمر في هذا 
المنصب حتى تقاعده في 1981/9/3م، وبعد ذلك 
توّجه إلى مسقط عاصمة سلطنة عمان فبقي فيها 

حتى وفاته في 1982/11/8م، رحمه الله.
وكان من أبرز الشخصيات التي مّرت بمنصب 
رئاســـة القضاء اإلســـالمي في شـــرق إفريقيا 
بأكملها، علماً، وتأليفـــاً، ومكانة، وكان إلى جانب 
أعماله القضائية، أديباً المعاً، مؤلفاً بارعاً، مؤرخاً 
خبيراً بتاريخ شـــرق إفريقيا، داعية متجوالً؛ حيث 
زار مصـــر، والحجاز، وجاوة، وحضرموت، وجنوب 
إفريقيا، وبالد شرق إفريقيا، ومن مؤلفاته ما يأتي:

1 - تفسير القرآن الحكيم )باللغة السواحلية(، 
وقد ُطبع مراراً كثيـــرة، ورد فيه على القاديانيين 
الذيـــن ألفـــوا تفســـيراً قاديانياً محرفـــاً باللغة 
الســـواحلية، وأهدوه إلى الرئيس »جومو كينياتا« 

في 1958م.
2 - حياة النبي محمد صلى الله عليه وســـلم 

)باللغة السواحلية(.
3 - المواعظ الدينية )باللغة السواحلية(.

4 - الصالة وتعاليمها.
5 - النكاح وتعاليمه.

6 - كبار أمهات المؤمنين وأوالدهّن.
7 - صغار أمهات المؤمنين.

8- األطعمة التي أكلها الرسول صلى الله عليه 

وسلم.
9 - ثمرة القرآن.

10 -  أغاليط التفسير القادياني.
11 - تاريخ اإلمام الشافعي )باللغة السواحلية(.
12 - بعض علماء الشافعية في شرق إفريقيا 

)باللغة السواحلية(.
13 - حياة الســـّيد ســـعيد )مؤسس سلطنة 

زنجبار( )باللغة السواحلية(.
14 - المواريث )باللغة السواحلية(.

15 - البدعة )جزءان(.
16 - حياة سيدنا الحسن )باللغة السواحلية(.
17 - حياة سيدنا الحسين )باللغة السواحلية(.

18 - التعاليم الدينية )باللغة السواحلية(.
19 - عنايـــة العظيم بالقـــرآن الكريم )باللغة 

العربية(.
20 - عرفان اإلحسان بترجمة القارئ حفص 

بن سليمان )باللغة العربية(.
21 – نور البصيرة والبصر في ترجمة القراء 

األربعة عشر )باللغة العربية(.
22 - اختالف المذاهب األربعة في الصالة.

23 - الجواب على مسألة دينية.
إضافـــة إلى دواوين شـــعرية متناثرة في ثنايا 
كتبه، وله شيوخ وتالميذ أجالء، ذكرهم في ترجمته 
لنفسه، لم نذكرهم هنا خوفاً من التطويل)1(.       

8 - القاضي ناصر بن محمد بن علي النهدي 
)ال يزال حياً(: 

ُولد في ممباســـا، ودرس العلم على الشـــيخ 
محمد بن علي البريكي، والشـــيخ محمد الغزالي، 
وغيرهما من علماء ممباســـا، ثـــم درس المرحلة 

بعض علماء الشافعية في شرق إفريقيا )باللغة السواحلية(، للشيخ   )1(
 Maisha ya sheikh عبدالله بن صالح الفارسي، ص 44، و
 Abdullah Saleh Farsy katika Ulimwengu wa
 lislamu، Said Musa، Lillahi Islamic publication

 .Centre، Daresalam، Tanzania
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االبتدائيـــة والثانويـــة في المدرســـة العربية في 
ممباســـا، وبعد تخرجه عمل مدرساً في المدارس 
الحكومية من عام 1950م – 1970م عندما ابتُعث 
إلى معهد اإلدارة الكيني متدرباً على القانون، وبعد 
ذلك انضم إلى ســـلك القضـــاء، فعمل قاضياً في 
ممباسا، وقاريســـا، ونيروبي، وبعد تقاعد الشيخ 
عبد الله صالح الفارســـي عـــام 1982م عمل في 
منصبه »قائمقام« مدة، ثم ُعّين رئيساً للقضاة في 
السنة نفسها، وبقي في هذا المنصب حتى تقاعده 
عـــام 2002م عندما خلفه القاضي الشـــيخ حّماد 
بن محمد قاســـم المزروعي اآلتي ذكره، وال يزال 
الشـــيخ ناصر يعيش حتى اآلن في مدينة ممباسا، 
ولـــه جهود كثيرة في الدفاع عـــن محاكم األحوال 
الشـــخصية للمســـلمين في كينيا، وزار الكثير من 

البلدان اإلسالمية والعربية)1(. 
9 - القاضـــي حمـــاد بن محمد بن قاســـم 

المزروعي )ال يزال حياً(: 
ُولد الشيخ حّماد بن محمد بن قاسم المزروعي 
في مدينـــة المو عـــام 1950م، ودرس على والده 
القاضي محمد بن قاســـم بن راشـــد الذي تقّدم 
ذكره، وجملة من مشائخ المو، ولما نُقل والده إلى 
قضاء ممباسا بعد قضاء المو وماليندي انتقل معه 
إليها فاستكمل فيها المرحلة االبتدائية، ثم التحق 

بالثانوية وتخرج فيها 1968م.
وبعـــد تخّرجه فـــي الثانوية عمـــل كاتباً في 
محكمة القاضي بممباسا، وفي عام 1975م انضم 
إلى كلية ايجرتـــون Egerton بالقرب من مدينة 
ناكورو عاصمة إقليم الوادي المتصدع للدراســـة 
فيهـــا، إال أنه لم يكملها، حيث اتجـــه إلى العراق 

 The Kadhi courts in Kenya judiciary، History،  )1(
 Procedure and Practice by Twalib Bwana p 37
هاتفية  مكالمة  من  مأخوذة  معلومات  وهناك   ،   .Mombasa
أجريتها مع القاضي بعده الشيخ حماد محمد قاسم المزروعي 

بتاريخ 2011/1/21م. 

والتحق في السنة نفسها بجامعة بغداد للتخصص 
فـــي العلوم، وبينما هو في الســـنة الثالثة اندلعت 
الحرب العراقيـــة – اإليرانية عام 1979م، فانتقل 
منهـــا إلى جامعة الملك ســـعود بالرياض والتحق 

بكلية التربية فيها.
وبعد تخرجـــه في جامعة الملك ســـعود عام 
1984م عمل مدرساً في عدة مدارس بممباسا لمدة 
تزيد على خمس ســـنوات، وفي عام 1990م التحق 
بجامعة إبادان بنجيريا ونال منها الماجســـتير في 
الدراسات اإلسالمية والعربية، وبعد حصوله على 
الماجستير رجع إلى كينيا، والتحق بسلك القضاء، 
حيث تم تعيينه قاضياً في مسقط رأسه المو، وفي 
عام 1994م نُقل إلى العاصمة نيروبي، وبعد تقاعد 
الشيخ ناصر بن محمد النهدي عام 2002م ارتقى 
إلى منصب قاضـــي القضاة لكينيا، وبقي في هذا 

المنصب حتى تقاعده عام 2010م.
ويُعد الشـــيخ حماد من أكثـــر القضاة تميزاً، 
حيث لم يحصر نفســـه في القضـــاء، بل كانت له 
مشـــاركات سياســـية ودعوية في دعـــم القضايا 
اإلســـالمية بكينيا، إضافة إلى عضويته في كثير 
من الجمعيات والمؤّسســـات اإلسالمية، ومقاالته 

الدينية في الجرائد، وخطبه في الجوامع)2(.
10 - القاضـــي أحمـــد المحضـــار )قاضي 

القضاة حالياً(:
ُولد في مدينة مالينيدي على الساحل الشرقي 
لكينيا، ودرس فيها المرحلة االبتدائية، ثم ســـافر 
إلى الكويـــت، ودرس فيها المرحلـــة الثانوية في 
معهد ديني، ثم التحق بكلية الشـــريعة في جامعة 
الكويـــت، وتخرج فيها في نهايـــة الثمانينيات من 

القرن المنصرم.
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ولّمـــا عـــاد إلى البـــالد عمل فـــي أكاديمية 
نيروبي اإلسالمية مدّرساً للغة العربية والدراسات 
اإلسالمية لمدة سنتين، من عام 1990 – 1919م، 
وفي عام 1997م تم تعيينه قاضياً لمدينة مالينيدي، 
ثم تمـــت ترقيته إلى قاضـــي نيروبي عام 2004م 
بعد ترقية سلفه إلى منصب قاضي القضاة ونقِله 
إلى ممباسا، وفي مارس 2011 صدر أمر قضائي 

بتعيينه رئيساً للقضاء الشرعي في كينيا)1(.     
المبحث الرابـــع: التحديات التـــي تواجه محاكم 

القضاة في كينيا:
كانت المحاكم المذكورة تعمل بصورة طبيعية 
في أنحاء الجمهورية منذ االســـتقالل عام 1963م 
وحتى اآلن في مجالهـــا الطبيعي، ولم تحدث أية 
حساســـية ما بين المســـلمين وبين مواطنيهم من 
المسيحيين والوثنيين بسببها، ولم يُسّجل في تاريخ 
كينيا أي عنف ديني مـــا بين طوائفها الدينية كما 

يحدث في بعض البلدان اإلفريقية.  
وأول اهتمـــام بهذه القضية بـــرز بعد تعيين 
الحكومـــة عـــام 2003م لجنة لكتابـــة ومراجعة 
 Constitution( باسم  الجديد عرفت  الدستور 
of Kenya review Commission(، وكان من 
مهمات هذه اللجنـــة عقد مؤتمرات وندوات عامة 
يتم من خاللها جمع آراء المواطنين في الدســـتور 
المقتـــرح، باإلضافـــة إلى استشـــارة المنظمات 
المدنيـــة، والقانونيـــة، والسياســـية، والتجارية، 
والصحية، وتبادل اآلراء مـــع الوفود الدولية التي 
ُدعيـــت من أجل تقديم أفكارهم ومقترحاتهم حول 

كتابة الدستور الجديد وصياغته.
وقـــد نّظمت اللجنة عـــدة مؤتمرات عامة من 
أجل صياغة الدســـتور الجديد وما يُوضع فيه وما 
يُحـــذف، وقابلت أطيافاً مختلفة من الشـــعب في 

 The Friday Bulletin، Issue No.411  March 18،  )1(
.2011. Page: 1، 8

جميـــع المحافظات الثمانـــي، وجمعت آراء كثيرة 
حول بنود الدستور المرتقب، ولم يحدث أن عارض 
شخص كيني استمرارية محاكم األحوال الشخصية 
للمســـلمين، بل طلبـــت بعض الشـــخصيات في 
المناطق ذات األغلبية المسلمة بتقوية سلطة هذه 
المحاكم وإضافة بنود أخرى إلى مهماتها الرسمية 

حالياً لتشمل جميع قضايا المواطنين المسلمين.
غيـــر أن االعتـــراض الحقيقي علـــى إدخال 
المحاكـــم المذكورة فـــي بنود الدســـتور الجديد 
 Bomas( ظهر في مؤتمـــر بَْوَماْس الدســـتوري
Constitutional Conference( عام 2003م 
و 2005م من خالل بعض الشـــخصيات اإلنجيلية 
من اليمين المســـيحي األمريكـــي، والتي حضرت 
المؤتمر بوصفهم مراقبيـــن دوليين؛ حيث أطلقت 
هـــذه الشـــخصيات حملة إعالمية شـــديدة ضد 
إدخال محاكم القضاة Kadhi Courts في بنود 
الدســـتور الجديد من خالل النشرات التي كانت 
تنشرها وتوزعها بالمجان على الوفود في المؤتمر 
المذكور ضد محاكم القضاة، لكن ذلك لم يؤثر في 
قرار اللجنة الذي رأى اســـتمرارية سلطة محاكم 
القضاة تبعاً للدســـتور الســـابق، ونظراً للمصلحة 

الوطنية العليا)2(.
ولمـــا أخفقت هذه الشـــخصيات في تحقيق 
اإلنجيلية  الشـــخصيات  بتحريض  بدأت  أهدافها 
المحلية على رفض تضمين المحاكم في الدستور 
الجديد، فبدأت الكنائس المتطرفة بحملة إعالمية 
منّظمة وسط الجماهير المسيحية من أجل إسقاط 
الدســـتور الجديد؛ بزعم تضّمنه بنداً في محاكم 
القضاة ومزاعم أخـــرى، وامتد هذا التأثير أخيراً 
إلى أغلب زعماء الكنائس ومنظماتها الدينية، حتى 
اتفقوا مؤخراً بقيادة المجلس الوطني للمسيحيين 
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الكينييـــن NCCK – وهو أكبـــر تجّمع للكنائس 
البروتســـتانتية في كينيا - علـــى االعتراض على 
الدستور الجديد بـالتصويت بـ )ال( في االستفتاء 
الـــذي كان مرتقباً في الرابع من أغســـطس عام 

2010م.
وبرزت قضية محاكم األحوال الشخصية 
للمســـلمين في كينيا بوصفه حدثاً رئيساً في 
اللعبة السياسية ما بين المؤيدين والمعارضين 
للدستور الجديد منذ شـــهور، بعدما جّندت 
القوى الكنسية المتشددة كّل وسائلها المتاحة 
في الداخل والخارج من أجل إسقاط الدستور 
الجديد بحجة اشـــتماله على بنٍد برقم 170 
يقرر استمرارية محاكم القضاة، وفقرة 4 من 
بند 26 التي تسمح بجواز إسقاط الجنين عند 
ضـــرورة إجراء عملية عالجيـــة، أو تعرضت 
حياة أّمـــه للخطر بناء على تقرير خبير طبي 
مدّرب، وهـــو ما اعتبروه تقنينـــاً لإجهاض 

وفسحاً له)1(.
وتأزَّمت األحداث أكثر فأكثر، وذلك بعد أن 
أصدر ثالثة قضاة في المحكمـــة العليا قراراً 
بتاريـــخ 2010/5/24م، يقضي بعدم شـــرعية 
 Kadhi Courts إدخال بند محاكـــم القضاة
في الدســـتور الجديد، بناًء علـــى دعوة تقّدم 
بها للمحكمة العليا ســـتة مـــن زعماء الكنائس 
المتشددة عام 2003م ضد إدخال بند المحاكم 

المذكورة في الدستور الجديد.
 واســـتند القضاة الثالثـــة، وهم: القاضي 
جوزيف نيامو، والقاضي ماثيو أنيارا إيموكولي، 
والقاضية روزالين ويندوه - حسب رأيهم – في 
الحكـــم الصادر المذكور، إلى أن إدخال محاكم 
القضاة في الدســـتور الجديد يقتضي تفضيل 

 The proposed constitution of Kenya، 6th May  )1(
 .2010، codes: 24، 170، pages: 8، 26

أحد األديـــان علـــى األديان األخـــرى، وعدم 
الفصل بين الدين وبين دستور الدولة، وترسيخ 
الطائفية والتمييز الديني بين الطوائف الدينية، 
وتكليف غير المســـلمين بدفـــع الضرائب التي 
سيتم دفعها رواتب لموظفي المحاكم المذكورة 

وتسيير أمورها)2(.
فـــرح زعمـــاء الكنائـــس بهـــذا القـــرار 
ة األطياف  واستبشروا، لكن معارضيهم من كافَّ
السياســـية أجمعـــوا على أن القرار تعســـفي 
وانتقائـــي تمَّ تدبيره من ِقبـــل القوى الرافضة 
للدستور الجديد، والتي ســـتفقد الكثير ممن 
المميزات والمصالح التي كانت تتمتع بها منذ 
االستقالل لو تمت إجازة الدستور الجديد، وتبع 
ذلك توضيحات قانونية من المدعي العام وكبار 
المحاميـــن بأنه ليس مـــن صالحيات القضاة 
فـــي المحكمة العليـــا والُمَعـيَّـِنين بالدســـتور 
القديـــم الحكم بقانونيِة أو بغيـــر قانونيِة بنٍد 
ّمـا في الدستور الجديد، وإنما ذلك يرجع إلى 
البرلمان وإلى الشـــعب عبر اللجان التشريعية 
المكلّفة بوضع الدســـتور الجديد، وقد ُقّدمت 
مســـودته النهائية إلى البرلمان الذي أجازها 
بـــدوره لعرضه على االســـتفتاء الشـــعبي في 

2010/8/4م.
وعطفاً على األحداث المتســـارعة نفسها؛ 
فإن قاضيـــاً آخر في المحكمـــة العليا بمدينة 
ممباسا الســـاحلية، وهو السيد محمد إبراهيم 
أبطل بتاريخ 2010/5/31م دعوى أخرى تقدم 
بها ثالثة من زعماء الكنائس في ممباســـا ضد 
إضافة بند محاكم القضاة إلى الدستور الجديد 
بحجة أنـــه ليس من صالحيات القضاء األعلى 

التدخل في بنود الدستور العام للدولة)3(. 
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دعـــاوى المنتقدين لمحاكم القضاة، والســـبب 
الحقيقي: 

يزعم معارضو الدســـتور الجديد أن إدخال 
بند محاكم القضاة في الدستور الجديد يستلزم 
رفـــع أحد األديان على البقية، وإيهام أنه الدين 
الرسمي للدولة، ومخالفة الدستور الذي ينص 
علـــى علمانية الدولة، والتمييـــز بين الطوائف 
الدينية، وتكليف غير المسلمين بدفع الضرائب 
التي ســـيتم دفعها رواتب لموظفـــي المحاكم 

المذكورة وتسيير أمورها.
أن  القضاة  لمحاكـــم  المؤيـــدون  وأجابهم 
إدخـــال بند محاكـــم األحوال الشـــخصية في 
الدســـتور المقترح ليس فيه أدنى إشـــارة إلى 
التفضيـــل الدينـــي أو الطائفي، أو المســـاس 
بعلمانيـــة الدولـــة، بـــل هو عبـــارة عن بعض 
الحاالت الخاصة بالمسلمين في قضايا معينة 
ضمن القضاء الكيني العلماني، كحال كثير من 
البنود االجتماعية في الدستور القديم والجديد 
المســـيحية،  المبنية على التقاليد اليهودية – 
والتي ســـرت إلى الدســـاتير الكينية من خالل 
القانـــون البريطاني الذي يُعـــد أصاًل للقانون 
الكينـــي، وأما مـــا زعموه مـــن الضرائب فإن 
المواطنين المسلمين يدفعون الضرائب للدولة 

كما يدفعها غيرهم.
وجاء اليوم المرتقب لالســـتفتاء على الدستور 
الجديد في 2010/8/4م، فجاءت األصوات كما 

يأتي حسب المناطق الثمانية: 
1 - منطقـــة العاصمـــة نيروبـــي: نعـــم: 

678.621 صوتاً، و: ال: 208.195 صوتاً.
نعـــم:  الوســـطى:  المنطقـــة   -  2

1.274.968 صوتاً، و: ال: 235.588 صوتاً.
3 - منطقة نيانزا: نعم: 1.174.033 صوتاً، 

و: ال: 11. 491 صوتاً.
4 - المنطقة الغربية: نعم: 681.246 صوتاً، 

و: ال: 127.230 صوتاً.
5 - منطقـــة الـــوادي المتصـــدع: نعـــم: 

668.175 صوتاً، و: ال: 1.326.079 صوتاً.
6 - منطقة الساحل: نعم: 425.626 صوتاً، 

و: ال: 111.531 صوتاً.
نعـــم:  الشـــرقية:  المنطقـــة   -  7

741.089 صوتاً، و: ال: 572.109 صوتاً.
8 - المنطقة الشـــمالية الشـــرقية: نعم: 

110.992 صوتاً، و: ال: 97004 صوتاً )1(.
ويالحـــظ مـــن هـــذه األرقـــام: أن أغلب 
األصوات الرافضة للدستور الجديد جاءت من 
منطقة الوادي المتصـــدع، وهي المنطقة التي 
ينحدر منهـــا زعيم معســـكر )ال( وزير التعليم 
العالي الســـيد ويليام روتو، بينما غلب معسكر 
)نعم( في المناطق السبعة األخرى؛ وهو ما يدل 
على وجود رغبة شـــعبية كبيرة لقبول الدستور 

الجديد.
ومع أن الدستور الجديد قد تضّمن الفقرات 
التي تقتضي استمرارية محاكم القضاء الشرعي 
فـــي جمهورية كينيا؛ فإن التحدي ال يزال قائماً 
من جميع الكنائس في كينيا، حيث أنها صّرحت 
بأنها ســـتعمل باستمرارية من أجل إسقاط بند 
محاكم القضاة من الدســـتور الكيني الجديد، 
وســـتعمل على جمع مالييـــن التواقيع من أجل 
ذلك الهدف، وهو تحدٍّ ســـيؤدي في النهاية إلى 
عواقب وخيمة ما لم يواجهه المسلمون بالطرق 

الفنية والسياسية الحكيمة.

 www.IIEC.org.ke، The Daily Nation، August 6،  )1(
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د. عصام عبد الشافي )*(

الصومـــال  لموقـــع  كان 
االستراتيجي - وما يزال - العديد 
واألمنية  السياسية  التداعيات  من 
على المراحـــل التي مّر بها، ليس 
فقط في تاريخ الصومال، ولكن في تاريخ منطقة القرن 
اإلفريقـــي الذي يمّثل الصومال محـــور تفاعالتها عبر 
تاريخه، ســـواء بين األطراف اإلقليمية التي تشـــارك 
الصومال في حدوده الجغرافية، أو بين األطراف الدولية 

الساعية للسيطرة والهيمنة على المنطقة ومقّدراتها.
فخالل القرن التاســـع عشـــر دأبت الدول األوروبية 
الكبرى على إذكاء نـــار الصراعات في الصومال وتفتيت 
أرضه، وكان فـــي مقدمة هذه الدول بريطانيا وفرنســـا 
وإيطاليا، وفي القرن العشـــرين جـــاء دور كلٍّ من االتحاد 
الســـوفييتي والواليات المتحدة األمريكيـــة إلذكاء مزيد 
مـــن الصراعات في المنطقة التـــي تتحّكم في أحد أهم 

الممرات االستراتيجية في العالم.
فدولـــة الصومـــال عبارة عن شـــبه جزيـــرة مثلثة 
الشـــكل، تمتد بين خطي عرض 2 جنوباً، 12،5 شـــماالً، 
وتبلغ مســـاحتها 756736 كم2، وتمتد حدودها الشمالية 
من خليج تاجورة على ســـاحل البحر األحمر ماراً بخليج 
عدن حتى رأس عســـير، وفي الجنوب تمتد حدودها من 
ســـواحل المحيط الهندي ابتداًء مـــن جزيرة »قارد فوي« 
ورأس المثلـــث المواجـــه لها وحتى مصّب نهـــر تانا، ثم 
تتجه حدودها شـــماالً عبر الحدود الغربية لمنطقة هرر 
حتى ســـاحل خليج عدن المحاذي لباب المندب، وتمتلك 

الصومال أطول سواحل في شرق إفريقيا؛ حيث يبلغ طول 
سواحلها 3025 كيلومتر)1(.

في العقد األخير من القرن التاســـع عشر، وتحديداً 
بيـــن عامي 1885م إلـــى عام 1900م، وقعـــت الصومال 
فريسة للقوى االســـتعمارية األوروبية )بريطانيا وإيطاليا 
وفرنســـا(، وتم تمزيقها إلى خمسة أقاليم، حيث حصلت 
بريطانيـــا على جزء وأطلقت عليه »الصومال البريطاني«، 
وإيطاليـــا حصلت على جـــزء وأطلقت عليـــه »الصومال 
اإليطالـــي«، وحصلت فرنســـا على جـــزء وأطلقت عليه 
»الصومال الفرنســـي«، باإلضافة إلى جزء رابع تم ضّمه 
إلى الحبشة وهو »إقليم أوجادين«، وجزء خامس تم ضّمه 

إلى كينيا في شمالها الشرقي.
ومع حصـــول الصومال على اســـتقاللها)2( جاء علم 
الصومال الوطني ليرمز إلى الصومال الكبير المتمثل في 
أطراف نجومه الخمسة التي تمّثل األقاليم الخمسة التي 

تفتت الصومال إليها)3(.
وفي ظـــّل هذه الخلفية التاريخيـــة تأتي أهمية هذه 
الدراســـة للوقوف على مســـارات التحّول السياسي في 
الصومال، والتي تواكبت مع موجة الثورات الشـــعبية التي 

جغرافيا  بعنوان  منشور  تقرير  الحرة،  الموسوعة  ويكيبيديا   )1(
 3025( الصومال  سواحل  طول  في  اختالف  ويوجد  الصومال، 
 World و 3،898 كم حسب ، World Factbook كم حسب

.)Resources Institute

بدأ استقالل الصومال البريطاني عن المملكة المتحدة في 26   )2(
يونيو عام 1960م، بعده بخمسة أيام استقل الصومال اإليطالي، 
الموّحدة  الصومال  دولة  قيام  رسمياً  أُعلن  نفسه  اليوم  وفي 

بشطريها البريطاني واإليطالي، »قراءات إفريقية«.  

وأثره  للصومال  الجغرافي  الموقع  األمين:  اإلمام  أبشر  دكتور   )3(
الرابط:  متاح على  النص  السياسي، 2010/10/26م،  بنائه  في 
http://www. islam4africa.net/ index.php/

75/manarate/index/18

مستقبل الصومال بعد استكمال بناء 
المؤّسسات.. اآلفاق والتحّديات

)*(  أستاذ العلوم السياسية الزائر، جامعة اإلسكندرية، مصر.
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شـــهدتها الدول العربيـــة، وطبيعة العوامـــل والمحّددات 
التي تحكم هذه المســـارات، والتحّديـــات التي تواجهها، 
وآليات التعاطي مع هذه التحديات، وانعكاسات ذلك على 
مســـتقبل الصومال، وآفاق األمن واالستقرار في منطقة 

القرن اإلفريقي.
أهمية الدراسة:

تنبع أهمية هذه الدراســـة من األهمية االستراتيجية 
لموقـــع الصومال بصفة عامة، والقـــرن اإلفريقي بصفة 
خاصـــة، فالصومـــال تتميز بموقع جيوبوليتيكي شـــديد 
األهمية، فهو يطل بشواطئه الساحلية على البحر األحمر 
والمحيـــط الهنـــدي، ويقع في نقطة التقاء قارتي آســـيا 
وإفريقيا، ويشـــرف على البحر األحمر الذي يربط البحر 
العربي والمحيط الهندي بالبحر األبيض المتوســـط عبر 
مضيق باب المندب، كما أن محدودية المســـاحة البحرية 
بين الصومال في شرق القارة اإلفريقية واليمن في غرب 
القارة اآلسيوية جعل من الصومال معبراً رئيساً للموجات 
البشـــرية المهاجرة من شـــبه الجزيرة العربية إلى قارة 
إفريقيـــا، وكان لهـــذه الهجرات دورها الكبير في نشـــر 

اإلسالم في شرق إفريقيا.
والصومال الكبير بأجزائه الخمسة يشرف على خليج 
عدن المدخل الجنوبي إلـــى البحر األحمر، والذي يربط 
بين أكبر حقـــول إنتاج النفط في الخليـــج العربي وأكبر 
مستهلك للنفط في غرب أوروبا، ومن هنا كان مهّماً للدول 
الكبرى الســـيطرة على المنطقة حتـــى ال يظهر من يعوق 
تجارة النفط وغيره من واردات اقتصادية من الخليج، ومن 

جنوب شرق آسيا إلى أوروبا.
أهداف الدراسة وحدودها:

تسعى الدراســـة إلى الوقوف على طبيعة التحّوالت 
السياسية في الصومال في مرحلة ما بعد الثورات العربية 
ومحّدداتهـــا وتحّدياتها وآفاقها، مع بيـــان دور األطراف 
الفاعلة في إدارة هذه التحّوالت، وانعكاسات هذه اإلدارة 

على آفاق التحّول في الصومال.
تقسيم الدراسة:

في إطار هـــذه االعتبـــارات، وفي ضـــوء تطورات 

األحـــداث في الصومـــال في المدة الزمنيـــة )2011م – 
2012م(، قّسمت الدراسة إلى ثالثة محاور، هي: محّددات 
التحّول السياســـي، وتحّديات التحّول السياســـي، وآفاق 

التحّول السياسي.
أوالً: محّددات التحّول السياســـي في الصومال )2011م 

– 2012م(:
يمكـــن التمييز في إطـــار المحّددات التـــي كان لها 
تأثيرها في التحّوالت السياســـية التي شهدتها الصومال، 
في مرحلة ما بعد الثورات العربية، بين ثالثة مســـتويات 

أساسية:
المستوى األول: المحّددات الداخلية: 

وهي تلـــك المحّددات النابعة من البيئة الداخلية في 
الصومال، ومن أبرز هذه المحّددات:

1 - المجاعـــة األخيرة التي ضربـــت الصومال في 
2011م: والتـــي كانت األســـوأ منذ ســـتين عاماً، وتمكن 
بســـببها العاملون في مؤّسســـات اإلغاثـــة والمنظمات 
الطوعية وأعداد من اإلعالميين والسياسيين من الوصول 
إلى الصومال، والوقوف على حجـــم معاناة الصوماليين، 
بعـــد أن ظلّت لســـنوات تعاني عزلة سياســـية وإعالمية 
واســـعة، حالت دون تقديم العون للصوماليين في الخروج 

من محنتهم)1(.
2 -  طبيعة القيادة السياسية الجديدة: ينتمي الرئيس 
الجديد حسن شـــيخ محمود إلى قبيلة »الهوية – أبغال«، 
وهي إحدى القبائل الرئيســـة في الصومال، ويرأس حزب 
»الســـالم والتنمية« الذي أّسسه في عام 2011م، وينطلق 
حزبه من نزعـــة توافقية تهدف إلى اســـتيعاب الجميع، 
واعتمـــاد مبدأ المفاوضات حاًل لألزمـــات والصراعات، 
األمـــر الذي  يعّزز فرص نجاحه كي يقّدم نفســـه بوصفه 
شخصية توافقية، ويكتسب أكبر قدر من الثقة في أوساط 
الّنخب السياســـية والقبائل والعشـــائر المحلّية والفئات 

فرصة  أمــام  والتحدي  األمــل  الصومال:  الحسيني:  أسماء   )1(
اإللكترونية،  الصومالية  الشاهد  شبكة  مختلف،  ورئيس  نادرة 

2012/10/21م.
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االجتماعية، إضافة إلى خبراته األكاديمية والعملية، والتي 
يمكن أن تساعده في بلورة برنامج عملي إلنقاذ البالد. 

وفي اليوم التالي النتخابه أعلن شيخ محمود أنه سيعطي 
أولوية كبيرة لألمن، مع إصـــالح نظام القضاء، كما أكد أن 
توفير الخدمات األساسية للشعب يشّكل أولويته الثانية، ثم 
إنعاش اقتصاد البالد، وفي حفل تنصيبه في 16 ســـبتمبر 
2012م أكد أنه ســـيعمل على إعادة هيكلة سياســـة البالد 
عامة، كما تعّهد بالســـعي إلى المصالحة الوطنية، والحفاظ 
على وحـــدة الصومال، وقال إنه سيســـعى إلقناع جمهورية 
أرض الصومـــال بالعودة للوطن األم، كما أعلن اســـتعداده 

إلجراء حوار مع حركة الشباب المجاهدين الصومالية)1(.
3 - التهيئة النفسية: وتتمثل في التفاؤل الذي يسود 
الشارع الصومالي، والذي يمكن أن يعزز فرص النجاح بعد 
أن مّثلت التحّوالت الجديدة في العالم العربي للصوماليين 

نموذجاً فعلياً لتجريب إرادة الشعوب.
4 - التوّســـع في عمليات التنقيـــب عن البترول في 
منطقـــة بونت النـــد: الواقعة شـــمال شـــرق الصومال، 
وإمكانيات اســـتخدامها ورقة جذب الستثمارات خارجية 
فـــي قطاع تنقيب النفـــط والمعادن فـــي الصومال، كما 
يعزز فرص التفاوض بين الحكومـــة الجديدة وبين إدارة 
بونت الند، وما يتطلبه ذلك من ضرورة طمأنة بونت الند 
وغيرها من المناطق الصومالية، لضمان تعزيز أي فرص 
للتنقيب والمعادن وفق األطر الدستورية والقانونية، وبعيداً 

عن الغموض والشبهات.
5 - تراجع قدرات حركة الشـــباب المجاهدين: كان 
أول ظهـــور علني للحركة عام 2006م في أثناء ســـيطرة 
اتحاد المحاكم اإلسالمية على العاصمة مقديشو ومعظم 
مناطـــق وســـط الصومـــال وجنوبه؛ حيث كان للشـــباب 
المجاهديـــن نفوذ قوي في المحاكم اإلســـالمية، وكانت 
معظم الميليشيات المســـلّحة التابعة للمحاكم اإلسالمية 

الصومالية  القيادة  أمام  وتحديات  فرص  سالم:  سعيد  سالم   )1(
2012م،  سبتمبر   29 الصومالية،  الشاهد  شبكة  الجديدة، 
http://arabic.alshahid.net/publications/ الرابط: 

monthly-issue/78803

تحت قيادات عسكرية من الشباب المجاهدين، وكان في 
العاصمة معسكر لتجنيد  المقاتلين الجدد وتدريبهم.

ومع دخول القوات اإلثيوبية لألراضي الصومالية مع 
نهاية عام 2006م، وانتصارها على المحاكم في مقديشو، 
تعّددت العوامل التي ســـاعدت حركة الشباب المجاهدين 
على إثبات وجودها وفرض أجندتها في الداخل الصومالي، 
وكان مـــن بين هـــذه العوامـــل: لجوء قيـــادات المحاكم 
اإلســـالمية إلى إريتريا والدخول في تحالفات سياســـية 
مع قوى وطنية يتهمها معظم شـــباب المحاكم بالعلمانية 
واالرتباط بالغـــرب؛ في وقت قررت فيـــه قيادات حركة 
الشـــباب البقاء في الداخل وملء الفراغ القيادي ميدانّياً 
وفكرياً، وهو ما جعل خطاب حركة الشـــباب المجاهدين 
أكثر قبوالً لدى فئة الشـــباب الحاملين للســـالح، وأصبح 
العدوان اإلثيوبي على الصومـــال أهم اختبار لمصداقية 
التيار الجهادي الذي الزم حمل الســـالح من أجل الجهاد 
ضد من يصفونهم بالكفار والمعتدين، ووّفر لهم المســـّوغ 
لحمل السالح في وجه العدوان اإلثيوبي، هذا من ناحية.

التحّدي األكبر في تسوية المأساة 
الصومالية يتوقف بالدرجة األولى 
على إرادة الصوماليين أنفسهم

ومن ناحية ثانية؛ خصوصية البيئة الصومالية، في ظل 
ما تعّرض له الشعب الصومالي خالل العقدين الماضيين 
من حـــروب أهلية وغيـــاب الدولة المركزيـــة، وموجات 
الجفاف والمجاعـــات، والحرمان مـــن التعليم والرعاية 
الصحيـــة الالزمة، وهو ما جعل ذاكرة الصوماليين تختزن 
ذكريات أليمة ومعاناة مســـتمرة تبحث عن الثأر والتحرر، 
ولهذا فـــإن أي خطاب ينصّب على العـــداء لدول الجوار 
وحلفائها الغربيين من شـــأنه أن يدغدغ شـــعور الكثيرين 
من أبناء الصومال، ومع خلو الساحة من أي خطاب آخر، 
إســـالمّياً كان أم وطنّياً، ظّل الخطاب الجهادي هو البديل 

الوحيد المتوفر.

سياسية



21
مة متخصصة في شؤون القارة اإلفريقية ثقافية فصلية محكَّ

ومـــن ناحية ثالثة؛ ما حققتـــه الحركة على الصعيد 
الميداني من مكاســـب على األرض، ونجاحها في تأسيس 
واليات إسالمية في معظم مناطق وسط الصومال وجنوبه، 
وسيطرتها على ثلثي مساحة أحياء العاصمة مقديشو منذ 

عام 2009م)1(.
إال أنه في مقابل هذه العوامل المانحة للقوة تعّددت 
العوامل التى ســـاهمت فـــي تراجع قوة حركة الشـــباب 

المجاهدين، ومن بين هذه العوامل:
) أ ( زيـــادة عـــدد القوات اإلفريقية المشـــاركة في 
عمليات حفظ السالم في الصومال، والتي أّدت إلى تغيير 
ميـــزان المواجهات لصالح الحكومة الصومالية وحلفائها، 
ففـــي البداية كان عدد القوات اإلفريقية لحفظ الســـالم 
أربعـــة آالف جندي مـــن أوغندا وبورونـــدي، واقتصرت 
مهمتهم على تأمين القصر الرئاسي والمطار والميناء في 
مقديشو، لكن بعد أن كّثفت المعارضة اإلسالمية هجماتها 
وكادت تطيح بالحكومة؛ بـــدأت كلٌّ من أوغندا وبوروندي 
مضاعفة عدد جنودها في مقديشـــو، حتى وصل عددهم 
إلى أكثر من خمسة عشـــر ألف جندي، وأصبح بإمكانهم 

شّن هجمات على مواقع الشباب.
)ب( في نهاية عام 2010م أعلنت حركة الشباب عن 
حملة عســـكرية باسم »نهاية المعتدين« بهدف إنهاء وجود 
القوات األجنبية في مقديشـــو وإســـقاط حكومة شريف 
شـــيخ أحمد، وكان هـــذا القرار من وجهـــة نظر البعض 
خطًأ اســـتراتيجياً وقعت فيه الحركة، لعـــدة اعتبارات: 
أنها لـــم تقّدر حجم العدو الذي تحاربـــه والقدرات التي 
يملكها مقارنة بمقاتليها، وأن ســـوق »بكارى« أكبر ســـوق 
في العاصمـــة كان يقع تحت ســـيطرة الحركة، وكان لها 
مالذاً آمناً يحتمي به مقاتلوها، كما كان يمّثل لها مصدراً 
اقتصادّياً مهّماً، ومع فشل حملة »نهاية المعتدين« تغّيرت 

محمد أحمد عبد الله: حركة الشباب المجاهدين في الصومال،   )1(
http:// انظر:  2012/10/14م،  للدراسات،  الجزيرة  مركز 
studies.aljazeera.net/ResourceGallery/media/
201210147391734734/14/10/Documents/2012

Mujahideen%20in%20Somalia.pdf

خريطـــة أطراف الصراع، ووصلـــت المعارك إلى محيط 
الســـوق، وهو ما أجبر التجار على إخالء السوق واالنتقال 

إلى مناطق أخرى.
)ج( كان مـــن أهم عناصر التفّوق العســـكري لحركة 
الشـــباب وجود مقاتليـــن أجانب من أصول وجنســـيات 
مختلفة يمتلكون خبرات واسعة، حيث شاركوا في معارك 
عديدة، سواء في أفغانســـتان أو البوسنة أو الشيشان أو 
كشـــمير، ونقلوا خبراتهم العســـكرية إلى مقاتلي الحركة 
فـــي الصومال، لكن مع بداية العام 2009م بدأت الواليات 
المتحدة عملية اســـتهداف أهـــم المقاتلين األجانب في 
الصومـــال، األمر الذي حّد من حريـــة حركتهم، وانعكس 
على معدالت ثقتهم بمحيطهم، وهو ما دفع الكثيرين منهم 

للخروج من الصومال واللجوء لمناطق أخرى.
6 - في السادس من ســـبتمبر 2011م قّررت حركة 
الشباب االنســـحاب كلّياً من العاصمة مقديشو: وأعلنت 
عن إخالء مواقعها بشـــكل تكتيكي، لكنه لم يكن انسحاباً 
تكتيكّيـــاً بقدر ما كان تـــداركاً للوضع وعدم تكرار أخطاء 
الماضي، ثم انسحبت الحركة في المرحلة التالية من مدن 
ومواقع مهمة واستراتيجية، كان آخرها مدينة »كيسمايو« 
الساحلية في جنوب الصومال، والتي استولت عليها قوات 
كينية وميليشـــيات صومالية، وهو مـــا أفقد الحركة أهم 

مواقعها االستراتيجية وآخر مواردها االقتصادية.
إال أنه فـــي مواجهة هـــذه التحديات؛ فـــإن حركة 
الشـــباب المجاهدين تراهن على عدد مـــن االعتبارات 
السياسية واالستراتيجية واالقتصادية واالجتماعية، وذلك 
لضمان استمرار وجودها وتأثيرها في المشهد السياسي 
الصومالي، ومـــن بين هذه االعتبـــارات طبيعة المنطقة 
الجغرافية والتضاريســـية، والبعـــد القبلي للمنطقة، هذا 

من ناحية. 
ومن ناحية ثانية؛ فإن الحركة لم تكن تعتمد باألساس 
على ما لديهـــا من إمكانيات بقدر مـــا كانت تعتمد على 
أخطاء خصومها، وكلها مؤشرات تصب في مصلحة حركة 

الشباب المجاهدين، كما يأتي:
- فهـــي تراهن على مســـتقبل الوجـــود الكيني في 
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جنوب الصومال في ظّل وجود شـــكوك من قبل الحكومة 
الصومالية تجاه نيات الوجود الكيني في جنوب الصومال، 

وسعيها لتشكيل إدارة إقليمية موالية.
- والقضايا المتعلقة بعمليـــات التنقيب عن البترول 

في السواحل الصومالية الواقعة على الحدود الكينية.
- والخـــالف بين كينيا وبعثـــة االتحاد اإلفريقي في 
الصومال التي تتهم كينيا باستخدام أسلحة وطائرات غير 

مسجلة لبعثة االتحاد اإلفريقي.
- ومواقف العشـــائر المتنافســـة على تشكيل إدارة 

لمدينة »كيسمايو«. 
- وكذلك مســـتقبل الحكومـــة الصومالية الجديدة 
بقيادة الرئيس حســـن شيخ محمود، ففي حال وقعت هذه 
الحكومة في فخ الخالفات السياسية، أو أخفقت في توفير 
رواتب نحو عشرين ألفاً من الجيش والشرطة، فإن األمن 
سينفلت، وســـيصبح المواطنون فريسة سهلة لميليشيات 

الدولة، وهو ما يصّب في مصلحة حركة الشباب.
ومن ناحية ثالثة؛ تؤكد حركة الشباب المجاهدين أن 
وجودها ســـيبقى ما بقي التدخـــل األجنبي في األراضي 
الصومالية، وتعاقبت حكومات ضعيفة ومدعومة خارجّياً 

على الحكم في الصومال)1(.
المستوى الثاني: المحّددات اإلقليمية: 

وهي تلك المحّددات النابعة من البيئة اإلقليمية ودول 
الجـــوار الجغرافي المحيطة بالصومـــال، ومن أهم هذه 

المحّددات:
1 - امتداد تأثير جماعة »شـــباب المجاهدين« إلى 
دول الجـــوار الجغرافي للصومال: وقـــد وقعت عمليات 
نُسبت إليها في كلٍّ من كينيا وأوغندا، وتزايد الحديث عن 
تواصلها مع تنظيم »القاعدة« النشط في اليمن، وجماعة 
»بوكو حرام« في نيجيريا، بعد أن أعلنت الجماعة رســـمياً 
انضمامها إلى »القاعدة«، وأصبحت هناك مخاوف من أن 
تصل هذه التأثيرات السلبية إلى الدول األوروبية؛ إذ انتظم 
في صفوف »شباب المجاهدين« عدد من البريطانيين من 

محمد أحمد عبد الله، مصدر سابق، نسخة إلكترونية.  )1(

أصل صومالـــي، وكان ذلك واحداً من األســـباب المهمة 
لعقد مؤتمر لندن بشأن الصومال، كما أصبحت الصومال 

منطقة حرب بالوكالة بين إثيوبيا وإريتريا)2(.
2 - وفـــاة رئيس الـــوزراء اإلثيوبي مليـــس زيناوي: 
والتي من شأنها أن تفتح المجال أمام حكومتي الصومال 
وإثيوبيا الجديدتين للتوافق حول قضايا المرحلة الراهنة 

بشكل أكثر تحّرراً من حسابات الماضي وجداالته.

الصومال دولة تتميز بموقع 
جيوبوليتيكي شديد األهمية

المستوى الثالث: المحّددات الدولية:
وهـــي تلك المحـــّددات النابعة مـــن  مواقف القوى 
الدولية الفاعلـــة في الملف الصومالـــى، ومن أهم هذه 

المحّددات:
1 - فاعليـــة خارطـــة الطريق التي أشـــرفت عليها 
األمم المتحدة: وفقاً لقرار مجلس األمن الدولي )1814(، 
الصادر في 15 مايو 2008م، والذي تضّمن إنشـــاء وحدة 
تخطيط مشتركة، في مكتب الممثل الخاص لألمين العام 
لألمم المتحدة، لتيســـير تنفيذ االســـتراتيجية المتكاملة 
حـــول الصومـــال، كما أقـــر المجلس نقـــل مكتب األمم 
المتحدة السياســـي للصومال، من نيروبي إلى مقديشو، 
أو أي موقـــع مؤقت داخل الصومال، وفي عام 2009م، تم 
تمديد والية المؤّسسات االتحادية االنتقالية في الصومال 

لعامين، ثم لعام إضافي بعد انتهائها)3(. 
2 - تصاعـــد تداعيات تدهـــور األوضاع األمنية في 
الصومال على حركـــة التجارة العالميـــة: وخصوصاً مع 
تنامي مخاطر ظاهرة القرصنة البحرية قبالة الســـواحل 
الصوماليـــة، والتي كان لها تأثيراتهـــا في معّدالت دخل 
مصر من قناة السويس، وفي معّدالت حركة النقل البحري 

أسماء الحسيني، مصدر سابق، نسخة إلكترونية.  )2(

سالم سعيد سالم، مصدر سابق، نسخة إلكترونية.  )3(

سياسية
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مة متخصصة في شؤون القارة اإلفريقية ثقافية فصلية محكَّ

من دول الخليج العربيـــة وإليها، ومضاعفة تكاليف النقل 
والتأمينات على الســـفن والبضائع، األمـــر الذي أّثر في 

األسواق التجارية)1(. 
3 - االهتمـــام العالمـــي الذي تحظى بـــه الحكومة 
الصومالية الحاليـــة: ونهاية مرحلة الحكومات االنتقالية؛ 
فالحكومة الجديدة تتمتع بشخصية وأهلية قانونية كاملة 
فـــي مجاالت عقـــد االتفاقيات والمعاهـــدات مع الدول 
والمنظمـــات الدولية، وذلك عكـــس الحكومات االنتقالية 
التي كانت منقوصة األهلية، وكانت تعاني مشـــكلة انعدام 
الثقـــة تجاهها، وهو ما ضاعف مـــن عجزها في معالجة 

أزمة اقتصادية وسياسية بالغة التعقيد داخل الصومال.
أمـــا الحكومة الحاليـــة فتتمتع بتأييـــد قوي وغير 
مشروط، سواء من حيث مواصلة الدعم اللوجستي للقوات 
اإلفريقية أو اإلســـهام في إعادة بناء المؤّسسات وإعادة 
اإلعمار، ومدى اســـتثمار هذا التأييد سيتوقف على أداء 
حكومة حســـن شيخ محمود ومدى اســـتجابتها للتطلعات 
الدولية في بناء مؤّسســـات الدولة وتطبيق الشفافية في 

المؤّسسات المالية الحكومية. 

يرى د. إبراهيم نصر الدين أن وصف عمليات اختطاف السفن   )1(
صحيح  غير  وصفاً  يعد  »القرصنة«  بـ  الصومال  سواحل  قبالة 
والقانون  العرف  عليه  استقر  ما  مع  ويتناقض  وتفصياًل،  جملة 
الدولي حول هذا المفهوم، فقد استقر العرف الدولي على اعتبار 
القرصان: عدواً للجنس البشري؛ ألن أفعاله موجهة في الحقيقة 
سنة  جنيف  اتفاق  عّرف  وقد  بأسرها.  الدولية  الجماعة  ضد 
1985م القرصنة في المادة 15، والتي يُستفاد منها أن القرصنة: 
إتيان تلك األعمال في  انتواء  عبارة عن »إتيان أعمال إكراه، أو 
أية  اختصاص  نطاق  وخارج  مشروعة،  وكالة  دون  العام،  البحر 

دولة«.
وأركان جريمة القرصنة هي: »1 - أعمال إكراه. 2 - يجب أن 
أية  يقع خارج والية  أو في مكان  العام  البحر  الفعل في  يُرتكب 
دولة. 3 - أال تكون هناك وكالة مشروعة للقيام بتلك األعمال. 4 
واستناداً  الفعل مصلحة شخصية«،  الدافع الرتكاب  يكون  أن   -
إلى ذلك يرى نصر الدين: »أن أركان جريمة القرصنة ال تنطبق 
صحيح  الصومالية،  السواحل  قبالة  تُرتكب  التي  األفعال  على 
ال  إنها  ثم  العام،  البحر  في  تُرتكب  ال  لكنها  إكراه،  أعمال  أنها 
تستهدف مكسباً خاصاً، وإنما تستهدف حماية الموارد الطبيعية 
للصومال من جهة، وتحصيل الرسوم جبراً عن مرور السفن في 
المياه اإلقليمية للصومال إزاء عجز الدولة عن القيام بذلك من 
السفن  اختطاف  الدين:  نصر  إبراهيم  د.  انظر:  أخرى«،  جهة 
قبالة سواحل الصومال.. من المستفيد؟، شبكة الصومال اليوم، 

2009/4/10م، نقاًل عن السياسة الدولية، أبريل 2009م. 

4 - فاعليـــة الدور التركـــي: أصبحت تركيا من أهم 
الدول الفاعلة في الصومـــال، وكانت زيارة رئيس وزرائها 
رجب طيب أردوغان وعائلته ووزرائه لمقديشو هي الحدث 
األبرز، الذي تـــرك بصمة عميقة في نفوس الصوماليين، 
وترك تأثيراً كبيراً على أرض الواقع، إذ لم يكتف أردوغان 
بمـــا قام به من تقديـــم إغاثات عاجلـــة للمتضّررين من 
المجاعة فـــي الصومال، بل امتد إلـــى تقديم الدعم في 
مجال التنميـــة وبناء الطرق والمستشـــفيات والمدارس، 
وتقديم منح دراســـية ألعداد كبيرة مـــن أبناء الصومال 
في تركيـــا، كما قامت تركيا بالعمل علـــى إنجاح العملية 
االنتقاليـــة في الصومـــال من خالل اســـتضافة مؤتمر 

اسطنبول منتصف العام 2012م)2(. 
ويمكن أن يســـاهم الدور التركـــي في عدة مجاالت، 
منها: تدريب الجيش والشـــرطة وبعض موظفي الحكومة، 
وتنفيذ مشـــاريع إنمائية تساهم في إعادة اإلعمار، وخلق 
تـــوازن في الوجود األجنبي في الصومال بما يعزز مواقف 
الصومال أمام أي مخطط الســـتضعاف الصومال وفرض 
احتالل واقعـــي أو وصاية عليه من قبل محيطه اإلفريقي 
أو الدولي، هذا بجانب قدرة تركيا على مساعدة الصومال 
في بناء عالقات متوازنة مع الغرب، بحكم العالقة الوثيقة 
بيـــن تركيا والواليات المتحـــدة، وعضوية تركيا في حلف 

الشمال األطلسي من جهة أخرى.
5 - تداعيـــات مرحلة الربيع العربـــي: والتي يمكن 
أن تنعكـــس إيجاباً علـــى الصومال، فهناك شـــبه توافق 
بين المكّونات السياســـية الصومالية على ضرورة تجاوز 
المرحلـــة العشـــائرية، والدخـــول في عصـــر التكتالت 
السياسية القائمة على نظام األحزاب السياسية، والرئيس 
الحالـــي قادر علـــى إقامة عالقات تفاهـــم مع الحركات 
اإلسالمية التي تتولى زمام أمور بلدان الثورة العربية، وهو 

أشاد الرئيس الصومالي الجديد بالدور التركي، بوصفه نموذجاً   )2(
مساعدة  في  ترغب  التي  األخرى  الدول  به  تقوم  أن  يجب  لما 
الصومال، قائاًل: »إن مجيء تركيا أحدث تغييراً هائاًل من النظرة 
هذا  إلى  نظرت  فقد  الصومال؛  عن  سائدة  كانت  التي  السلبية 
البلد بنظرة غير التي كان ينظر إليها العالم بواسطتها، فدفعت 

دوالً لم يخطر في بالها أبداً مساعدة الصومال إلى فعل ذلك«.
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ما سيؤدي بدوره إلى استقرار الصومال سياسياً بعيداً عن 
التجاذبات اإلقليمية)1(. 

ثانياً: تحديات التحّول السياســـي في الصومال )2011م 
– 2012م(:

تدخل الصومال مرحلة جديدة وحاسمة في تاريخها 
المضطـــرب بعـــد دخول القـــوات الصوماليـــة والقوات 
اإلفريقية الداعمة لها إلى مدينة »كســـمايو« الســـاحلية 
االستراتيجية، وآخر المعاقل الكبرى لشباب المجاهدين، 
وتأتي هذه الخطوة مع انتخاب حسن شيخ محمود رئيساً 
جديداً خلفاً للرئيس الســـابق شريف شيخ أحمد؛ في أول 

انتقال سلمي مباشر وسلس للسلطة منذ عقود.
إال أن هناك إشـــكاالت عـــدة، تتمّثل فـــي أن تقّدم 
القوات الحكومية ما يزال يعتمد إلى حدٍّ كبير على القوات 
اإلفريقية، إضافة إلى الدور المســـتمر للميليشـــيات في 
تركيبـــة األطراف المتصارعة علـــى الحكم في الصومال 
وهيكلها، وما تزال البالد تعاني تمزق النخبة السياســـية 
واالســـتقطاب العقائـــدي والقبلي والجهـــوي، مع وجود 
اقتصـــاد في غايـــة الهشاشـــة، وتكاد الحكومـــة تعتمد 
بالكامل على الّدعم الخارجي، وتعاني فساداً متجذراً وقلة 

فعالية)2(.
وفي هذا اإلطار يمكن القول بأن أهم التحديات التي 

تواجه النظام السياسي الجديد في الصومال تتمّثل في:
1 - التحـــدي األمنـــي: حيث يمّثـــل الوضع األمني 
أصعـــب تحدٍّ  ينتظر الرئيس الجديد، وخصوصاً مع عدم 
وجود جيش وطني في البالد يســـتطيع الذود عنها وقوة 
شـــرطة مدّربة ومجّهزة قادرة على ضبط األمن الداخلي، 
وتبعاً لذلك ســـتظل مقاليـــد األمور األمنيـــة بيد قوات 
حفظ الســـالم اإلفريقية، وهو أمر لن يدوم طوياًل بسبب 
ما تتكبده هذه القوات من خســـائر عســـكرية من ناحية، 
وغياب الدعم اللوجيســـتي لها من ناحية أخرى، ولذا فإن 

سالم سعيد سالم، مصدر سابق.  )1(

كسمايو،  بعد  ما  حقبة  في  الصومال  األفندي:  الوهاب  عبد  د.   )2(
شبكة الشاهد اإللكترونية، 2012/10/10م.

مدى نجاح الرئيس الجديد في معالجة ملف األمن وإنهاء 
التمرد المسلح لحركة الشباب وبناء جيش وشرطة سيكون 
له انعكاس إيجابي على ملفات أخرى، مثل: إعادة اإلعمار، 
وعودة النازحين، وترسيخ أسس الدولة، والحكم الراشد.

2 - العالقة مع جمهورية أرض الصومال: حيث تمّثل 
هذه العالقة تحّدياً لمساعي القيادة الجديدة فى الحفاظ 
على وحدة الصومال؛ إذ ال تزال »جمهورية أرض الصومال« 
تدعو إلـــى االعتراف بانفصالها من طرف واحد، لكن كّل 
المنظمات الفاعلة فـــي المجتمع الدولي كاألمم المتحدة 
والجامعة العربية واالتحـــاد اإلفريقي واإليجاد واالتحاد 

األوروبي وغيرها ما زالت تتمسك بوحدة الصومال.
3 - العالقـــة مع اإلدارات المحليـــة: إن الحوار مع 
اإلدارات المحليـــة التي تنـــادي بالالمركزية،  وكســـب 
تأييدهـــا، ضرورة ألي مصالحة جادة وبناء دولة شـــراكة 
وطنية، فهناك بعض اإلدارات ال تتمتع بشـــرعية تُذكر من 
حيث الوجود على األرض، وتعاني عدم وضوح فيما يتعلق 
ببرامجهـــا وأهدافها؛ وهناك إدارات قوية تتمتع باعتراف 
واقعي من المجتمع الدولي، مثل بونت الند وجلمدغ، وكانا 
من موقعـــي عملية خارطة الطريـــق، األمر الذي يفرض 
التواصل معهما وفق متطلبات المرحلة الراهنة من مراحل 

التحّول السياسي في الصومال.
4 - الحوار مـــع حركة الشـــباب المجاهدين: فهي 
أكبر فصيل مســـلّح ضد الحكومة، وتســـيطر على أجزاء 
في وســـط الصومال وجنوبه، وما زالت قادرة على اعتماد 
تكتيكات حرب العصابات، وشـــّن هجمـــات خاطفة في 
العاصمـــة وغيرها مـــن المدن الرئيســـة التي تقع تحت 

سيطرة الحكومة.
5 - الوضـــع االقتصادي المتردي: والذي ســـيجعل 
البـــالد تابعـــة للجهات المانحـــة، األمر الذي ســـيضع 
اســـتقاللية الحكومة وســـيادتها على محـــك؛ فالجهات 
المانحـــة تتولى دفع رواتـــب أعضاء البرلمـــان وتجهيز 
المكاتب الحكومية ورواتب الشرطة، وتقديم الدعم المالي 
واللوجستي لقوات حفظ الســـالم )أميصوم( العاملة في 
الصومال، كما أن البرامج التنموية واإلغاثية تأتي كلها من 
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الخارج، وهو ما يجعل الحكومة تعتمد كلياً على المساعدة 
الخارجيـــة، ويُنذر بالخطر في ظـــّل تراجع االقتصاديات 

العالمية، وتصاعد أزمة الديون األوروبية.
6 - العالقـــة مع الخارج: الرئيس الجديد يحتاج إلى 
تبّني نظـــرة واقعية في عالقته مع الخارج تتطلب التعامل 
بشـــكل واقعي وإيجابي مع دول الجوار والمحيط العربي 

واإلسالمي ومع الدول الغربية)1(.
ثالثاً: آفاق التحّول السياســـي فـــي الصومال )2011م – 

2012م(:
في الرابع من نوفمبر 2012م تم اإلعالن عن تشكيل 
الحكومة الصومالية، وجاءت التشكيلة وفق رؤية دعاة تقليل 
الحقائب الوزارية وإعطاء األولوية للفئات المســـتضعفة 
من المجتمع الصومالي؛ بغـــّض النظر عن رّد الفعل لدى 
أصحاب النفوذ والســـلطة مـــن القبائل المتنفذة في هذه 
البـــالد، حيث ضّمت الحكومة عشـــرة وزراء فقط، وبعد 
تشكيل الحكومة تعّددت المؤشرات التي يمكن من خاللها 
الوقوف على آفاق التحّول السياســـي في الصومال، على 

األقل في المستقبل القريب، ومن بين هذه المؤشرات:
الجديـــدة:  بالحكومـــة  الدولـــي  الترحيـــب   -  1
فقد أعربـــت)2( مســـاعدة وزيـــرة الخارجيـــة األمريكية 
للشؤون السياسية ويندي شـــيرمان عن ترحيبها بإعالن 
رئيس الوزراء الصومالـــي عن حكومته الجديدة، وطالبت 
شـــيرمان القيادة الصومالية بـ »مواصلة تعزيز المكاسب 
من خالل التعاون والحوار والمصالحة المجتمعية، وتوفير 
الخدمات، إضافة إلى صياغة التشـــريعات لتسهيل تنفيذ 
الدســـتور المؤقت الذي اعتمد في أغســـطس الماضي«، 
وأكـــدت التزام الواليـــات المتحدة بمواصلـــة دعمها من 
أجل تحقيق األمن واالســـتقرار في الصومال الذي عانى 

الفوضى والحرب األهلية منذ أكثر من 20 عاماً.
 كما رّحب االتحاد األوروبي بتشـــكيل حكومة جديدة 

سالم سعيد سالم، مصدر سابق.ص  )1(

http://arabic.alshahid.net/ الــشــاهــد   شبكة   )2(
news/81335

فـــي الصومال، ووصف بياٌن صادٌر)3( عن ســـفير االتحاد 
األوروبي للصومـــال تعيين حكومة  جديـــدة بأنه خطوة 
صحيحة في طريق تعزيز المؤّسسات االتحادية الجديدة، 
ويتطلع االتحاد األوروبي إلى تقديم برنامج عمل الحكومة 
إلـــى البرلمان للتصويت بالثقـــة، وتعّهد االتحاد األوروبي 
بتقديم دعم مالي قدره 158 مليون يورو للصومال لتنفيذ 

مشاريع تنموية في البالد.

ما تزال الصومال تعاني تمّزق 
النخبة السياسية واالستقطاب 
العقائدي والقبلي والجهوي

كذلك أعربت بريطانيا عن ترحيبها بتشكيل الحكومة 
الصومالية الجديـــدة واصفة هذه الخطـــوة بأنها حجر 
الزاوية في العملية السياسية، وطالب وزير شؤون إفريقيا 
في وزارة الخارجية البريطانية مارك ســـيموندز البرلمان 
الصومالي بتمرير تشـــكيل هذه الحكومة حتى يســـتطيع 
مجلـــس الوزراء البدء في العمل على إعـــادة بناء البالد، 
وأشـــار ســـيموندز إلى أنه في الشـــهور القادمة سيكون 
هناك عمل بريطاني صومالي مشترك لمساعدة الحكومة 
الجديدة في مواجهـــة التحديات الجســـيمة، ومن بينها 
تحســـين الوضع األمني، وفرض القانون، والمضي قدماً 
في المصالحة السياســـية، وتحفيز االقتصاد الصومالي، 

وتحفيز اإلدارة االقتصادية.
2 - تمديد وجود القوات الدولية في الصومال: ففي 
الثامن مـــن نوفمبر 2012م أعلن مجلـــس األمن الدولي 
عن موافقته على تمديد بقاء قـــوة االتحاد اإلفريقي في 
الصومـــال لمدة أربعة أشـــهر، بدالً من الفتـــرة المعتادة 
وهي 12 شـــهراً، للســـماح بإجراء مراجعة للعمليات، بما 
في ذلك دراســـة طلب رفع حظر الســـالح، كما ناشـــد 

http://arabic.alshahid.net/ الــشــاهــد   شبكة   )3(
news/81352
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االتحـــاد اإلفريقي مجلس األمن إعـــادة النظر في حظر 
السالح لمساعدة الصومال في إعادة بناء جيشه، وتعزيز 
المكاسب العســـكرية ضد مقاتلي حركة الشباب، وجاءت 
مطالبة االتحاد اإلفريقي برفع حظر السالح عن الصومال 

بعد تشكيل حكومة رسمية في الصومال.
وكان مجلـــس األمن قد فرض حظراً على الســـالح 
إلى الصومال مع سقوط نظام الرئيس الصومالي األسبق 
محمد ســـياد بري، في بدايـــة التســـعينيات من القرن 
العشـــرين، إال أن ذلك الحظر لم يكن ساري المفعول في 
أرض الواقع في ظّل تشـــابك الوضع الداخلي واإلقليمي 
والدولي في الصومال وتعقده خالل الســـنوات التي تلت 

سقوط بري وحتى اآلن.
3 - تهديد أوغندا بســـحب قواتهـــا من الصومال)1(: 
ففي التاســـع من نوفمبر جاء إعالن وزير األمن األوغندى 
»ويلسون موكاسا« اعتزام بالده سحب قواته من العمليات 
العســـكرية في الصومال، رداً على تقرير مســـّرب أعّدته 
مجموعة خبراء من األمم المتحـــدة، والذي اتهم أوغندا 
بدعـــم متمـــردي »إم 23« في الكونجو، ليفـــرض مزيداً 
مـــن التحّديات علـــى الحكومـــة الصوماليـــة الجديدة؛ 
حيـــث تمّثل القوات األوغندية أكثـــر من ثلث قوات حفظ 
الســـالم اإلفريقيـــة )أميصوم( التي تعمـــل بتفويض من 
األمم المتحدة، والبالـــغ قوامها 17600 جندي، فقد أكد 
رئيـــس وزراء الصومال الجديد »عبدي فارح شـــيردون« 
أن انســـحاب القوات األوغندية من الصومال يمّثل تحّدياً 
للبالد، وأضاف أن الحكومـــة الصومالية تريد العمل مع 
قوات »أميصوم«، مشيراً إلى أن القوات األوغندية تمارس 
دوراً كبيراً في دعم الحكومة الصومالية التي تخوض حرباً 

ضد حركة الشباب.
4 - الخالفـــات بين الحكومـــة الفيدرالية واإلدارات 
المحليـــة: فقد نشـــب خالف سياســـي بيـــن الحكومة 
الصوماليـــة الفيدرالية واإلدارة المؤقتة في »كيســـمايو« 

http://arabic.alshahid.net/ الــشــاهــد   شبكة   )1(
news/81157

إثر عدم قيام األخيرة باســـتقبال وفد رســـمي وصل إلى 
مطار »كيســـمايو« الدولي قادماً من مقديشـــو العاصمة، 
كما أن الوفد الرســـمي لم يتمكن من الخروج من المطار 
والتوّجـــه إلى المدينة إلتمام مهمتـــه، وذلك نتيجة رفض 
اإلدارة الصومالية في »كيسمايو« استقبال أعضائه بدعوى 
أنهم كانوا يشّكلون تهديداً لألمن، وأن الحكومة الصومالية 
تجاهلت رأي اإلدارة المحلية في »كيسمايو« قبل أن تشّكل 

الوفد وتحّدد أجندته.
هذا في الوقت الذي أعلنت فيه الحكومة الصومالية 
أن هدف الوفـــد كان إعداد تقرير عـــن أزمة الفحم في 
»كيسمايو«، ثم رفعها إلى رئاسة الجمهورية التخاذ القرار 
المناســـب حيالها، ونفت الحكومة ما تردد في »كيسمايو« 
مـــن أن الحكومـــة الفيدراليـــة شـــّكلت إدارة جديدة لـ 

»كيسمايو«، وأن الوفد جزء من هذه اإلدارة.
الخاتمة:

في ظّل هذه المؤشـــرات؛ يمكن القول بأن مستقبل 
األوضـــاع في الصومال، برغم وجود الّدعم الدولي ممثاًل 
فـــي ترحيب الـــدول الكبرى بالحكومـــة الجديدة، وقرار 
مجلـــس األمن بتمديـــد وجود قوات االتحـــاد اإلفريقي، 
يصطدم بتحّديات: إقليمية )منها موقف أوغندا(، وداخلية 
)منهـــا موقف اإلدارات المحلية(، من شـــأنها أن تنال من 
أمـــن الصومال واســـتقراره، األمر الـــذي يتطلّب مزيداً 
من الحســـم، والّدعم الدولي واإلقليمي لمكّونات النظام 
السياســـي الجديد فـــي الصومال )الرئيـــس، البرلمان، 
الحكومـــة(، وتوفير اآلليات التي يمكـــن من خاللها لهذه 

المكّونات أن تعمل على تحقيق أهدافها.
ومـــن ناحية ثانية؛ فـــإن التحّدي األكبر في تســـوية 
المأســـاة الصوماليـــة يتوقف بالدرجة األولـــى على إرادة 
الصوماليين أنفســـهم، ومدى حرصهم علـــى أمن وطنهم 
واستقراره، وإنقاذه من االنهيار الذي يعانيه منذ عدة عقود، 
والذي كان الشعب الصومالي هو الخاسر األكبر فيه، بعد أن 
أصبح مجرد أداة في يد عدد من القوى اإلقليمية والدولية 
الساعية لتعظيم مكاسبها وتصفية حساباتها، واتخذت من 

الصومال أرضاً وشعباً مسرحاً لممارساتها.
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أ. محمد سليمان الزواوي )*(

دخلت المنافســـة اإليرانية 
األمريكية مراحل متقّدمة للغاية، 
وذلك بعد العديد من المتغّيرات 
التي حدثت في اآلونة األخيرة، 
وعلى رأســـها تقرير الوكالة الدولية للطاقة الذرية 
الـــذي أفاد أن إيران لم تُوقف برنامجها النووي في 

المجال العسكري.
وكذلك بعد بـــدء الجالء األمريكي عن العراق، 
والذي ســـحب معه جزءاً كبيراً من النفوذ األمريكي 
في المنطقة، وهو ما خلّف فراغاً استطاعت إيران 

سده.
باإلضافة إلى اشـــتعال حرب استخبارات بين 
الجانبين، وإســـقاط إيران لعدة طائرات تجّســـس 
أمريكيـــة، األمر الذي يعنـــي أن الواليات المتحدة 
دخلـــت في مراحل حرب اســـتخبارات لم تعد تعبأ 
فيها بشأن انكشاف نشاطاتها االستخبارية، بعد أن 
كانت العمليات تجري في الخفاء التام في السابق، 
وكانت الحرب االستخبارية محصورة في المستوى 
األدنى، ســـواء في جمع معلومـــات، أو في تطوير 
فيروس يســـتهدف البرنامج النووي اإليراني، ولكن 

اليوم دخلت المواجهة إلى مراحل جديدة متقّدمة.
ويقّسم علماء السياســـة العالم إلى دول مركز 
ودول أطراف، فدول المركز هي الدول المســـيطرة 
على السياسات الدولية، والتجارة العالمية، وتجارة 
الســـالح، وأهم المحاصيـــل الزراعيـــة والثروات 
الطبيعيـــة، أمـــا دول األطراف فهي تلـــك الدول 

الهامشـــية التي تدور في فلـــك دول أخرى قائدة، 
ســـواء دوليـــاً أو إقليمياً، وعادة ما تكون مهّمشـــة 

سياسياً واقتصادياً. 

إيران تستثمر في المستقبل في 
كّل االتجاهات، ولكن ذلك المستقبل 

يظل مخبوءًا في رحم الغيب

 وبينما يســـيطر الغرب على مركز السياسات 
اإلقليمية حول العالم؛ فإن إيران قد اتجهت مؤخراً 
إلـــى زيادة نفوذها في دول األطراف بهدف تخفيف 
عزلتها وحّدة الضغط عليها في المنظمات الدولية، 
هـــذا باإلضافة إلـــى محاولة اســـتغالل عالقاتها 
العســـكرية واالقتصادية مع كلٍّ من روسيا والصين 
على الترتيب لكي تخّفف وتيرة صراعها مع الغرب.

وترتكـــز السياســـة الخارجيـــة اإليرانية على 
الســـيطرة على الدول الفقيرة والمهّمشـــة، والتي 
ال تدور في الفلك الغربـــي، بل تعارضها في بعض 
األحيان ألســـباب اقتصادية أو أيديولوجية، ولذلك 
تقّدم إيران مســـاعدتها إلى تلـــك الدول بمختلف 
الوسائل التي تمتلكها في ترسانتها الناعمة والصلبة 
من أجل إيجـــاد أراض جديدة لها؛ تســـاندها في 
مواجهتها مع الغرب لتثبيت دعائم دولتها في العالم.
وكذلـــك تحـــاول إيـــران اللعـــب علـــى أوتار 
االســـتضعاف والتهميش مع تلك الدول الصغيرة؛ 
بزعم أن طهران تريد إنشـــاء نظـــام عالمي جديد 
أكثر عدالً، يعتمد على دول عدم االنحياز في القلب 
منـــه، لذلك فإن إيران حاولت بســـط نفوذها على 
تلك الدول الهامشية في األطراف، ومنها بعض دول 

إيران في إفريقيا.. البحث عن موطئ قدم

)*(   باحث في العالقات الدولية .
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كثير من األحيان بتلك الدول اإلفريقية التي تحاول 
طهران أن تمّد لها يد الصداقة.

والطموحات اإليرانية فـــي إفريقيا ترتكز على 
محورين:

المحور األول: هو النشـــاط الدبلوماســـي، 
من أجل عـــدم عزلتها والتصويـــت ضدها في 
المنظمات الدولية، ومحاولة إنشاء نظام عالمي 

بديل مع القوى المعادية للواليات المتحدة.
المحـــور الثاني: هو المجـــال االقتصادي، 
وتهدف من خالله إلى الحصول على اليورانيوم 

لتمويل برنامجها النووي.
 وطبقـــاً إليالن بيرمان، من موقع ريال كلير 
وورد، فإن »مخـــزون اليورانيوم الـــذي تمتلكه 
إيران أصبـــح قديماً، حيث كانـــت الجمهورية 
اإلســـالمية قد حصلت عليه من جنوب إفريقيا 
في السبعينيات، ومعظمه من المنّضب«، وطبقاً 
إلفادة اســـتخبارية ســـرية، من إحـــدى الدول 
األعضاء فـــي الوكالة الدوليـــة للطاقة الذرية 
في فبرايـــر الماضي، فـــإن جمهوريـــة إيران 
اإلســـالمية ركزت جهودها في إفريقيا، والتي 
بها عـــدة دول منتجة لليورانيـــوم، بما في ذلك 
زيمبابوي والسنغال ونيجيريا وجمهورية الكونغو 

الديمقراطية)2(.
لذلك دخلـــت إيران في لعبـــة إفريقية مع 
كلٍّ مـــن الواليات المتحـــدة والكيان الصهيوني 
من أجل البحث عـــن اليورانيوم وعن دور متنام 
هناك، حيث إن واشـــنطن تحـــاول هي األخرى 
تقزيـــم النفـــوذ اإليرانـــي وإحبـــاط صفقات 
اليورانيوم، فيما لدى الكيـــان الصهيوني تاريخ 

 Ilan Berman، »Iran‘s Bid for Uranium«، Real  )2(
.Clear World، 24 May 2011

h t t p : / / w w w . r e a l c l e a r w o r l d . c o m /
irans_bid_for_africas_ /24/05/articles/2011

  .uranium_99532.html

جنوب الصحراء اإلفريقية، كما تســـتهدف بصورة 
خاصة الدول التي لها مشـــاعر معادية مع الواليات 
المتحدة والغرب ألســـباب سياســـية أو اقتصادية، 
فتقوم بمداعبة أحالم تلك الدول سياســـياً بهدف 
إنشـــاء نظام عالمي بديل، واقتصادياً بمحاولة مّد 
جســـور التعاون االقتصادي معها فـــي العديد من 
المجاالت، وبخاصة الطاقة، من أجل االستفادة من 
المصادر الطبيعية لتلك الدول، وبخاصة اليورانيوم، 
وتقّدم نفطهـــا رخيصاً كمقدمة لعقد عالقات قوية 
معها، لكن بالرغم من ذلك فإن المساعدات الغربية 
- وباألخص األمريكية - للكثير من الدول اإلفريقية 
ال تزال تشّكل حتى اآلن حاجزاً قوياً أمام نفوذ إيران 

في الدول التي تحاول طهران مغازلتها)1(.
كمـــا تســـتغل إيـــران نفوذها أيضـــاً بوصفها 
جمهورية إســـالمية، عن طريق النشاط في منظمة 
المؤتمـــر اإلســـالمي، ومحاولة مســـاعدة الدول 
اإلفريقية اإلســـالمية بغرض كسر عزلتها الدولية، 
باإلضافة إلى ترويج مشـــروعها للتبشير بالمذهب 

الشيعي.
ويعتمد النفوذ اإليراني في إفريقيا على سياسة 
نشر أكبر عدد من البعثات الدبلوماسية في القارة، 
وبناء مشـــاريع تجارية صغيرة ومتوسطة، باإلضافة 

إلى وعود بزيادة التعاون في المستقبل.
ولكـــن إيـــران التي ال تســـتطيع أن تتخلى عن 
أجنداتهـــا الســـرّية أُضيرت دبلوماســـياً بســـبب 
تصديرها للســـالح لكثير من الميليشيات المعادية 
لبعض الحكومات اإلفريقيـــة دون علم تلك الدول، 
فالسياســـة اإليرانية تعتمد باألســـاس على إنشاء 
ميليشيات موالية لها في الكثير من البقاع المشتعلة 
حـــول العالم، وهو ما أدى إلـــى توّتر العالقات في 

 Brandon Fite، U.S. AND IRANIAN  )1(
 STRATEGIC COMPETITION: Peripheral
 Competition in Latin America and Africa، CSIS،

.November 7، 2011، p. 19
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طويل من العالقات الدبلوماســـية واالقتصادية 
واألمنية مع الدول اإلفريقية، وتهدف مجهوداتها 
الدبلوماسية الواسعة والتاريخية في إفريقيا إلى 

إعاقة ذلك التوّسع اإليراني)1(.
وقـــد اســـتطاعت إيران أن تحقـــق مؤّخراً 
مكاسب في التوّسع اإلفريقي على حساب الكيان 
الصهيوني، ففي مـــارس 2010م اقتربت إيران 
من موريتانيا، وهي إحدى ثالث دول عربية لها 
عالقات دبلوماســـية رسمية مع تل أبيب، وذلك 
بعدما قطعت موريتانيا عالقاتها مع »إسرائيل« 

بعدما قامت بحملتها األخيرة على غزة)2(.
وفي سبتمبر 2011م؛ التقى الرئيس اإليراني 
أحمدي نجـــاد مع نظيره الموريتاني محمد ولد 
عبد العزيز، وناقشا ســـبل التعاون الثنائي من 
خالل منظمة المؤتمر اإلســـالمي وحركة عدم 
االنحيـــاز)3(، وأعلن الرئيـــس الموريتاني دعمه 
إليـــران، وحّقها في الوصول إلى الطاقة النووية 
الســـلمّية، وتعّهـــد نجاد بتعـــاون اقتصادي مع 
موريتانيـــا ال يقـــوم على »اســـتغالل المصادر 

الطبيعية مثلما يفعل الغرب«)4(.
وطبقاً لجريدة اإليكونوميســـت البريطانية؛ 
فقد قامت إيران بإجراء زيارات على مســـتوى 
الوزراء أو كبار المسؤولين لعشرين دولة إفريقية 

في عام 2009م طبقاً للخريطة اآلتية:

 Chris Zambelis، “Iran Deals itself into African  )1(
Game.” Asia Times، 17 January 2011،   http://
atimes.com/atimes/Middle_East/MA13Ak04.

.html

المصدر السابق.  )2(

 Iran، Mauritania call for enhanced ties.””  )3(
PressTV. 26 September 2011، http://www.

.presstv.ir/detail/201175.html

المصدر السابق.  )4(

خريطة النفـــوذ اإليراني في إفريقيـــا )المصدر: 
اإليكونوميست()5(:

اللـون األحمـر: للدول التي تحاول إيران تقوية 
نفوذها االقتصادي والدبلوماسي فيها.

النجمة السداســـية: للدول التـــي زارها وزير 
الخارجيـــة اإلســـرائيلي أفيجـــدور ليبرلمان عام 

2009م.
والتعامـــل اإليراني مع الـــدول الموّضحة في 
تلك الخريطة تتراوح في كثافتها، وذلك الشـــكل ال 
يورد كّل محاولة شـــراكة إيرانية مع إفريقيا، ولكنه 
يمّثل المحاوالت األساســـية للتوّســـع اإليراني من 
أجل تجسيد االســـتراتيجية اإليرانية التوّسعية في 

إفريقيا في 2009م.
كما أنه في سبتمبر 2010م؛ استضافت طهران 
مؤتمراً ليومين عن العالقـــات اإليرانية اإلفريقية، 
هدف إلـــى الترويج لذلك التوّجـــه اإليراني، وكان 
الحضور على مستوى رؤساء الدول والدبلوماسيين، 

 A Search for Allies in a Hostile World.” The  )5(
Economist، 4 February 2010، http://www.

.economist.com/node/15453225
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باإلضافة إلى رجال أعمال وقادة الثقافة والفكر من 
خمســـين دولة إفريقية)1(، وهو ما يؤّكد أن النشاط 
اإليراني أوســـع كثيراً مما قد يتخيله البعض؛ فقد 
اســـتغل الرئيس اإليراني أحمدي نجاد قبول الكثير 
من القادة األفارقة لحركة عدم االنحياز، واستخدم 
ذلك المؤتمر وســـيلة للتمهيـــد للمزيد من التعاون 
بيـــن إيران وإفريقيا، وطرح فكرة عمل نظام عالمي 

جديد يعتمد على حقوق الدول وكرامتها)2(.
وبالرغم من زيـــادة وتيرة التداخل اإليراني في 
إفريقيـــا فإن قدرتها على منافســـة القوى الغربية 
والصين في القارة الســـمراء تعـــد محدودة، وذلك 

بسبب العديد من العوامل، وهي:
أوالً: إيـــران ال تمتلك المصـــادر االقتصادية 
لمضاهاة األثر االقتصادي والدبلوماسي واإلنساني 
الذي تركتـــه الدول الكبـــرى المهتمـــة بإفريقيا، 

وبخاصة الواليات المتحدة والصين. 
ثانيـــاً: بالرغم من ترحيـــب العديد من الدول 
اإلفريقيـــة بالعروض اإليرانية لتحســـين العالقات 
االقتصاديـــة؛ فإنه من غير المحتمل أن تقوم الدول 
اإلفريقية بعقد عالقة اقتصادية مع طهران إذا أدى 
ذلك الدعم اإليراني إلى تقويض العالقات الموجودة 

مسبقاً مع القوى األغنى واألكثر استقراراً.
وثالثاً: فإن تجارة الســـالح اإليرانية الســـرية، 
وعالقتها المعقدة بالميليشيات العميلة لها، أربكت 

عالقاتها اإلقليمية. 
اإليرانية في  االقتصادية  الطموحـــات  ورابعاً: 
إفريقيا مجهدة بســـبب عـــدم التنظيم االقتصادي 
الداخلـــي لطهران، وبســـبب الضغـــوط الخارجية 
والعقوبـــات، فعـــدم قـــدرة طهران علـــى تحقيق 

 Chris Zambelis، »Iran Deals itself into African  )1(
Game«، Asia Times، 17 January 2011،   http://
atimes.com/atimes/Middle_East/MA13Ak04.

.html

المصدر السابق.  )2(

مشروعاتها الموعودة ســـوف يؤدي بالضرورة إلى 
عرقلة طموحاتها اإلفريقية)3(.

والتوّجـــه االســـتراتيجي إليران فـــي إفريقيا 
يهدف باألســـاس إلى تقليل الضغوط الدبلوماسية 
واالقتصادية من الغـــرب، ولمحاولة عقد تحالفات 
طويلـــة األمد مـــع دول معارضة للنظـــام العالمي 

الحالي.
  وبالرغم مـــن أن ذلك التنافس اإليراني مع القوى 
الغربيـــة يختلف مـــن دولة إفريقيـــة ألخرى؛ فإن 
النماذج اآلتية تعّد مثاالً للتنافس األمريكي اإليراني 

حول دول األطراف في إفريقيا:
النموذج األول: السنغال وجامبيا:

منـــذ بدء األلفية الجديدة حاولت إيران البحث 
عن دول في غـــرب إفريقيا تكون مصـــدراً للدعم 
االقتصادي والدبلوماسي لها، ولكن إيران وقعت في 
عدد من األخطاء الدبلوماســـية ولم تف ببعض من 
وعودها، وهو ما أدى إلى تقليل المكاسب اإليرانية، 
فقد وّظفت إيران مجموعة من الحوافز االقتصادية 
مع الدعـــوة إلى التضامن بين الدول اإلســـالمية، 
باإلضافة إلـــى خطابها المعادي للغرب من أجل أن 
تزيد من وجودها في الســـنغال وجامبيا، وقد أعلن 
الرئيس اإليراني أحمدي نجاد عام 2009م أن دوالً 
مثل إيـــران والبرازيل وفنزويـــال وبوليفيا وجامبيا 
والســـنغال لديها القدرة على إنشـــاء نظام عالمي 

جديد)4(.
فالسنغال كانت من الدول التي الحقتها إيران من 
أجل المزيد من التعاون االقتصادي والدبلوماســـي، 
ولكنها قطعت عالقاتها الدبلوماســـية مع إيران في 

 Brandon Fite، U.S. AND IRANIAN  )3(
 STRATEGIC COMPETITION: Peripheral
 Competition in Latin America and Africa، CSIS،

.November 7، 2011، p. 21

 Simon Maro، -Senegal - Iran: From friendship  )4(
   to diplomatic war.Afrik News، 25 February 2011،
.http://www.afrik-news.com/article19020.html
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أوائـــل 2011م، وذلك بعد علمهـــا أن إيران أمّدت 
االنفصاليين في منطقة »كاسامانس« بالسالح الذي 
استُخدم لقتل ثالثة من الجنود السنغاليين)1(، فقد 
وصل تقرير قّدمه رئيس أركان الجيش الســـنغالي 
إلـــى الرئيس عبد اللـــه واد، أّكد فيـــه أن القوات 
االنفصالية لحركة »كاسامانس« استخدمت أسلحة 
متطّورة وذخيرة تم اســـتيرادها مـــن إيران)2(، وقد 
أصدر الرئيس السنغالي بياناً قال فيه: إن السنغال 
تشـــعر بالغضـــب مـــن أن الرصاصـــات اإليرانية 

استُخدمت لقتل ثالثة من الجنود السنغاليين)3(.
وقد توافق هذا الكشـــف مع عدد من الحاالت 
المشابهة لتصدير أســـلحة إلى عمالء إليران عبر 
القارة اإلفريقية)4(، ففي أكتوبر 2010م اســـتطاعت 
السلطات النيجيرية رصد ثالث عشرة حاوية شحن 
تحتوي على أسلحة، بما في ذلك راجمات صواريخ 
مدفعية 107 ملـــم، ورصاصات بنادق، والعديد من 
األســـلحة الخفيفة األخرى، وكانت الحاوية مكتوب 
عليها من الخارج »مواد بناء«، وطبقاً للتحقيق الذي 
أجرته الســـلطات النيجيرية بعد ذلك فإن الشحنة 
جاءت من إيران وكانت في طريقها إلى جامبيا، ورداً 
على هذا االكتشـــاف قامت السلطات الجامبية في 
عام 2010م بقطع عالقاتها الدبلوماســـية مع إيران 

 Senegal severs ties with Iran، Al Jazeera، 23  )1(
February 2011.   http://english.aljazeera.net/
.201122392022223897/02/news/africa/2011

. html

 Senegal ends relations; says Iran arms rebels،  )2(
   International Iran Times، 3 March 2011،
http://www.irantimes.com/english/index.
php?option=com_content&view=article&id=1
407:senegal-ends-relations-  says-iran-arms-

.rebels&catid=98:whats-left&Itemid=425

 Senegal severs ties with Iran.Al Jazeera، 23  )3(
February 2011.   http://english.aljazeera.net/
.201122392022223897/02/news/africa/2011

  . html

المصدر السابق.  )4(

وطردت الدبلوماسيين اإليرانيين من البالد. 
 وفي فبراير 2011م؛ اعترفت إيران أنها قامت 
بشـــحن تلك الحاوية، وزعمت أن الشـــحنة كانت 
جزءاً من اتفاقية سرية أجرتها طهران مع العاصمة 
الجامبية »بانجول«، ولكنها أنكرت أنها خرقت بذلك 
الحظر األممي على مبيعات الســـالح اإليرانية؛ ألن 
الصفقة تم توقيعها عام 2008م، أي قبل عامين من 

فرض حظر السالح على إيران)5(.

السياسة اإليرانية تعتمد باألساس 
على إنشاء ميليشيات موالية لها 
في الكثير من البقاع المشتعلة 

حول العالم

وقبل ذلك االنهيار السريع في العالقات كانت كلٌّ 
من الســـنغال وجامبيا قد وعدتا بتحسين العالقات 
مع إيران، وكانت الســـنغال علـــى وجه الخصوص 
واحدة من أنشط الشـــركاء اإليرانيين في إفريقيا، 
فقد زار الرئيس عبد الله واد وعدد من المسؤولين 
الســـنغاليين طهران، واســـتقبلوا الوفود اإليرانية 
أيضاً في العديد من المناســـبات بين عامي 2007م 
و 2008م، كمـــا اتخذ كال البلديـــن خطوات مهمة 
مـــن أجل زيادة التعاون االقتصـــادي، وبخاصة في 
مجاالت الطاقة، ففي صيف 2007م توّصلت كلٌّ من 
طهـــران وداكار إلى اتفاقات لفتح معمل تكرير نفط 
مدعوم من إيران، ومصنـــع كيماوي، وموقع تجميع 
سيارات شـــركة »سينيران أوتو« اإليرانية بقيمة 80 

مليون دوالر في مدينة »ثيس« السنغالية)6(.

 Anna Mahjar-Barducci، Iran‘s charm offensive  )5(
   in Africa.Hudson New York، 18 March 2011،
http://www.hudson-ny.org/1974/iran-charm-

.offensive-africa

 Iran to build oil refinery and chemical plant  )6(
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كما تعّهدت إيران أيضاً ببيع نفط إلى السنغال 
لمدة عام بأســـعار تفضيلية، وشراء 34% من حصة 
معامل تكرير النفط الســـنغالية)1(، ومن أجل مبادلة 
المعاملة اإليرانية بالمثل لمزيد من الشـــراكة؛ أّيد 
الرئيس الســـنغالي عبد اللـــه واد البرنامج النووي 
اإليراني عام 2007م، كما أّيدت جامبيا أيضاً الحق 
اإليرانـــي في تطوير قدرات نووية ســـلمّية، ولذلك 
تمتعت بعالقات إيجابية مع إيران، اعتمدت بصورة 
كبيرة على المواقف المشـــتركة ضـــد االنتهاكات 

الغربية، وزيادة التعاون الثنائي بين البلدين)2(.
والدوافع وراء إمداد إيران لمتمردي الســـنغال 
بالســـالح ال تزال غير واضحة، والبعض يشّكك في 
الخالصة التي توصلت إليها فرق التحقيق الجنائي 
الســـنغالية، وبالرغم من عدم تأّكد ثبوت االتهامات 
فإن ذلك التدخل اإليراني لدعم الميليشـــيات قاد 
إلى انتكاســـة كبيرة في محاوالتهـــا للحصول على 
موطئ قدم لها في غرب إفريقيا، لذا تنظر كثير من 
دول العالم بريبة إلى أجندات إيران الســـرية، وترى 
أنها مصدر لعدم االستقرار اإلقليمي في العديد من 

المناطق حول العالم.
كما أن قـــدرة إيـــران على اإليفـــاء بوعودها 
االقتصاديـــة ال تزال محل شـــك بســـبب تعّثرها 
عليها،  الدولية  والعقوبـــات  والضغوط  االقتصادي 

 in Senegal.” Gulfnews.com )Reuters(، 3 August
 .2011

http://gulfnews.com/business/oil-gas/iran-
to-build-oil-refinery-and-chemical-plant-in-

. senegal-1.194031

 Iran to Expand Senegal Refinery.” Arabian”  )1(
 ،Business.com )Reuters(، 28 August 2007

http://m.arabianbusiness.com/iran-expand-
.senegal-refinery-56937.html

 Anna Mahjar-Barducci، “Iran`s charm offensive  )2(
 ،in Africa.” Hudson New York، 18 march 2011

http://www.hudson-ny.org/1974/iran-charm-
.offensive-africa

فطبقـــاً لوكالـــة األنبـــاء اإلفريقية فإن مشـــروع 
الســـيارات اإليراني في الســـنغال »سينيران أوتو«، 
والـــذي بلغت تكلفته 80 مليون دوالر، قد أخفق في 
تلبيـــة توّقعات اإلنتاج، ففي فبرايـــر 2011م كانت 
الشركة منذ إنشائها قد باعت ما يقرب من خمسين 
ســـيارة فقط لألفـــراد، وبمقتضى عقـــد تجديد 
سيارات األجرة الذي أبرمته الحكومة السنغالية مع 
طهران فإن شركة السيارات استطاعت أن تبيع ألف 

سيارة فقط)3(.
النموذج الثاني: جنوب إفريقيا: 

شـــهدت العالقات اإليرانية مـــع دولة جنوب 
إفريقيا صعـــوداً وهبوطاً هي األخـــرى، فقد أّدى 
التعاون االقتصادي بين البلدين في مجاالت الطاقة 
إلى توطيد دعائـــم العالقات بيـــن الجانبين، كما 
أن إليران تاريخاً في دعم حـــزب المؤتمر الوطني 
اإلفريقي برئاسة نيلسون مانديال، وذلك قبل وصوله 
إلى السلطة في حقبة الفصل العنصري، وهو جميل 
حفظه لها الحزب بعد أن توّلى السلطة في البالد، 
ولكن الضغوط الغربية على جنوب إفريقيا أّدت إلى 
تغيير سياســـاتها تجاه إيران فيما يتعلق بانتهاكات 
لحقوق اإلنســـان وحرية العقيدة وممارسة الشعائر 
داخل الدولة الفارســـية، وأيضاً بســـبب برنامجها 
النووي الذي يشوبه الغموض، وقد وصف نائب وزير 
التعاون الدولي الجنوب إفريقي إبراهيم إســـماعيل 
إبراهيـــم عالقة بالده بإيران قائـــاًل: »نحن لم نقم 

بترتيب األبعاد النهائية لتلك العالقة بعد«)4(.
ففي الســـابق أدى دعم إيـــران لحزب المؤتمر 

 Simon Maro، “Senegal - Iran: From friendship  )3(
 to diplomatic war.” Afrik News، 25 February

 ،2011
.http://www.afrik-news.com/article19020.html

  South  Africa  Divided  Internally  On  Iran.””  )4(
  Cablegate  Search  )Embassy  Pretoria(،  25
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الوطنـــي اإلفريقي إلى أن اتخـــذت جنوب إفريقيا 
دوراً محايداً في المنافســـة والحالة االســـتقطابية 
بين إيران والغـــرب، فبالرغم من أن جنوب إفريقيا 
ال يمكـــن اعتبارهـــا حليفاً لطهران فإن مســـؤولي 
جنوب إفريقيا انتقدوا التوّجه األمريكي في القضية 
النووية اإليرانية، ووصفوه بأنه منافق )بسبب دعمها 
الضمني للنشـــاطات النووية اإلســـرائيلية(، ودعوا 
كّل األطـــراف إلى إيجاد حلول مـــن خالل التعامل 

الدبلوماسي)1(.
وقـــد تعاملت جنـــوب إفريقيا مـــع العقوبات 
المتصاعدة ضد البرنامج النووي اإليراني بالتأكيد 
مراراً أن الدول األعضاء في اتفاقية عدم االنتشار 
النووي لهم الحق في الحصول على مصادر الطاقة 

النووية السلمّية.
ومـــع أن حيازة إيران ألســـلحة نووية ال تدخل 
ضمـــن اهتمامات جنـــوب إفريقيا؛ فإن شـــركات 
جنـــوب إفريقية أوقفت اســـتثماراتها فـــي إيران 
بســـبب الضغوط الدولية، مثل شركة Sasol، وهي 
واحدة من أكبر الشركات المنتجة لوقود السيارات 
من الفحم في العالم، وجّمدت توّســـعها في الدولة 
الفارسية، وتقوم اآلن بمراجعة مشاريعها الحالية)2(.
مع ذلك ال تـــزال إيران حتـــى اآلن هي الموّفر 
األساســـي للنفط الخام لجنوب إفريقيا، حيث تصّدر 
لها ما يصل إلى 40% من وارداتها النفطية )إحصاءات 
2006م(، وهـــذا االعتمـــاد أدى إلـــى حيادية جنوب 
إفريقيا تجاه القضية النووية اإليرانية)3(، فقد امتنعت 

 South Africa supports Iran`s nuclear rights:”  )1(
 SA parliament speaker.” Tehran Times، 24
January 2010،   http://old.tehrantimes.com/

.index_View.asp?code=212850

 Sanction threat prompts Sasol to review Iran”  )2(
 operations.” Mail & Guardian Online، 12
-October 2011،   http://mg.co.za/article/2011

./12-sasol-reviewing-iran-operations-10

 Iran، South Africa Open Joint Cooperation”  )3(

جنوب إفريقيـــا عن التصويت فـــي الجمعية العامة 
لألمم المتحدة على انتهاك إيران لحقوق اإلنســـان، 
واالمتناع عن التصويت أغضب كاًل من حكومة إيران 
التي كانت تأمل أن تدعمهـــا جنوب إفريقيا، وكذلك 

الحكومات الغربية التي كانت تأمل في إدانة إيران.
وطبقاً لتسريبات »ويكيليكس« من برقيات وزارة 
الخارجيـــة األمريكية؛ فإن أحمدي نجاد اســـتطاع 
أيضاً أن يســـتغل بنجـــاح موقف جنـــوب إفريقيا 
بعدم االنحياز وســـيلة لمقاومة النفوذ الغربي، وقد 
زعم مدير حقوق اإلنســـان بـــوزارة التعاون الدولي 
الجنوب إفريقية بيتسو مونتويدي أن »أحمدي نجاد 
اســـتطاع أن يُقنع جنوب إفريقيا بأن موافقتها على 
التحقيقات في انتهاكات حقوق اإلنســـان اإليرانية 
يساوي انضمام جنوب إفريقيا إلى جوقة الغرب«)4(، 
وحتـــى اآلن ال تزال جنـــوب إفريقيـــا مترددة في 
االنضمـــام إلى ضغوط الغرب لعـــزل إيران، وذلك 
بسبب رغبتها األساســـية في االستقالل السياسي 
عن الكتلة الغربية، وحاجتها إلى الحفاظ على تدفق 

النفط من إيران. 
النموذج الثالث: زيمبابوي:

ال تتمتع زيمبابـــوي بعالقات وطيدة مع الغرب في 
ظّل حكم روبرت موجابي، وذلك بســـبب سياسته التي 
قامت بنزع ملكية األراضي من البيض من أصول أوروبية 
ومنحهـــا إلـــى األفارقة، بعد تاريخ طويـــل من الفصل 
العنصـــري في تلـــك الدولة التي كانت تحت ســـيطرة 
بريطانيـــا حتى 1965م، كما تتهمهـــا دول الغرب بأنها 
تقوم بالتالعب في نتائج االنتخابات وحقوق اإلنســـان، 
وتهاجم النظام السياسي هناك بأنه نظام ديكتاتوري ذو 

حزب وحيد مسيطر على الحياة السياسية.

 .Commission،” IRNA، August 21، 2006

 South Africa Divided Internally On Iran.””  )4(
 Cablegate Search )Embassy Pretoria(، 25
February 2010،   http://www.cablegatesearch.

.net/cable.php?id=10PRETORIA383
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لذلـــك انضم الرئيـــس روبـــرت موجابي إلى 
المعاديـــن إلى الغرب، وانتهج سياســـة »النظر إلى 
الشـــرق« من أجل إيجـــاد حلفاء أقـــّل انتقاداً له، 
والبحـــث عن أســـواق مفتوحة لبالده في الشـــرق 
األوســـط وفي آســـيا، لذا فإن أحمدي نجاد جعل 
بالده مســـانداً وثيقاً لسياســـة زيمبابوي لالبتعاد 
عن الغرب، ففي لقاء جمع الرئيســـين في 2006م 
صّرح الرئيس موجابي أن إيران وزيمبابوي يفّكران 
بعضهما مثل اآلخر)1(، وانعكاساً لرؤى أحمدي نجاد 
فإن موجابي صّرح أن ســـيادة الدول النامية تحت 
التهديـــد، ويجب أن يتم الحفـــاظ عليها عن طريق 
التحـــرك الجماعي، وأضـــاف: »لدينا معركة يجب 
أن نخوضها للوقوف ضد أولئك األشـــرار )الغرب( 
وأنظمتهم الفاسدة، لذا يجب على الدول المتشابهة 
في التفكيـــر أن تتحد وتعمل معـــاً من أجل إيجاد 

آليات للدفاع عن أنفسها«)2(.

يظل النفوذ اإليراني في القارة 
السمراء مرهونًا بعدة محّددات 
أساسية سوف تشّكل أبعاد ذلك 

النفوذ في الفترة القادمة

وقد زادت إيران وزيمبابـــوي من تعاونهما من 
خالل تحســـين فرص التجارة بيـــن البلدين، وعن 

طريق المساعدات اإلنسانية والدعم السياسي.
وفي يناير 2010م؛ مدح وزير خارجية زيمبابوي 
سلفستر نجوني إيران بسبب تقديمها للمساعدات 
إلى المناطـــق المتأثرة بالكـــوارث الطبيعية حول 

 Zimbabwe، Iran Think Alike، Says President”  )1(
 Mugabe.” Fox News )Associated Press(، 21
November 2006،   http://www.foxnews.com/

.story/0،2933،231021،00.html

المصدر السابق.  )2(

لنائـــب الســـفير اإليراني لدى  العالـــم)3(، وطبقاً 
زيمبابوي جـــواد ديهغان؛ فإن إيران مشـــتركة في 
العديد من المشروعات التجارية واإلغاثية في عدد 
من دول جنوب القارة اإلفريقية، بما في ذلك ميكنة 
القطاع الزراعي، وتجهيـــز محطات البث اإلذاعي 

الوطنية، واالستثمار في القطاع السياحي)4(.
وقد تكـــون إمدادات زيمبابوي إليران بالمواد 
االنشـــطارية التي تحتاج إليهـــا لتطوير برامجها 
النووية األساسية حاســـمة في فاعلية العقوبات 
التي طبقتها األمم المتحـــدة والواليات المتحدة 
واالتحـــاد األوروبي على إيـــران، فطبقاً لجريدة 
صنـــداي تيليجراف في أبريل 2010م؛ فإن إيران 
عقدت صفقة ســـرية مع زيمبابـــوي للتنقيب عن 
اليورانيـــوم الذي لدى زيمبابـــوي مصادر وفيرة 

منه)5(.
وقد ذكرت مصادر الجريدة أنه في مقابل إمداد 
زيمبابـــوي بالنفط الذي تحتاج إليه بشـــدة لإبقاء 
على اقتصادها متحركاً؛ فإن إيران قد حصلت على 
وعود بمنحها حرية الوصول إلى اإلمدادات الوفيرة 
من خام اليورانيوم في زيمبابـــوي، والتي يمكن أن 
يتم تحويلها إلى وقود أساســـي للطاقة النووية، أو 

تخصيبه إلنتاج قنبلة نووية)6(.

 Zimbabwe: ‹Iran will stand by Zimbabwe›.””  )3(
 allafrica.com، the herald )published by the
 government of   Zimbabwe(، 1 January 2010،
http://allafrica.com/stories/201001040024.

.html

المصدر السابق.  )4(

 Itai Mushekwe and Harriet Alexander،  )5(
 “Iran strikes secret nuclear mining deal with
 Zimbabwe›s Mugabe   regime.” The Telegraph،
24 April 2010،  http://www.telegraph.co.uk/
news/worldnews/africaandindianocean/
zimbabwe/7628750/ Iran-strikes-secret-
nuclear-  mining-deal-with-Zimbabwes-

.Mugabe-regime.html

المصدر السابق.  )6(
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وطبقـــاً لشـــروط تلـــك الصفقة؛ فـــإن إيران 
ستســـتطيع الوصول إلى مـــا يُقّدر بــــ 455 ألف 
طـــن من اليورانيوم الخام الـــذي يمكن أن ينتج 20 
ألف طن مـــن اليورانيوم المخّصب في الســـنوات 
الخمس القادمة)1(، وأضافـــت مصادر حكومية أن 
صفقة اليورانيوم تَُعـــّد نتاج الكثير من العمل الذي 
يعـــود إلى عام 2007م عندمـــا زار موجابي طهران 
بحثاً عن النفط، واآلن بـــدأت إيران في جني ثمار 
تلك الصفقة، فقـــد أجرى الجيولوجيون اإليرانيون 
دراســـات جدوى عن استخراج اليورانيوم لمدة عام 
حتى اآلن، ويتُوّقع أن يبدؤوا بعملية التعدين بمجرد 

أن يكونوا جاهزين لذلك)2(. 
 وقد أوضح صحافي مـــن زيمبابوي أن هناك 
انقســـاماً بين الحزبين السياســـيين الرئيسين في 
البالد بشأن تلك الصفقة، بين حزبي موجابي الذي 
يريـــد إمرار االتفاقية، وبيـــن المعارضة التي تقف 

ضد أي مساعدة إليران في برنامجها النووي)3(.
وقـــد أوردت مصادر صحافية من زيمبابوي أن 
نائب البرلمان عن المعارضة ســـيمون هوف أبدى 
اعتراضه الفوري على تلك الصفقة قائاًل: »ما الذي 
تتوقع زيمبابوي الحصول عليه من إيران؟! وما الذي 
تنوي إيران االســـتفادة منه في زيمبابوي؟!... أريد 
معرفة نوع االســـتثمار اإليرانـــي وعالقته بالبالد، 

 George Jahn، “Irans secret hunt for uranium  )1(
 in zimbabwe.” The Daily Caller، 24 February
ap-/24/02/2011،   http://dailycaller.com/2011

./exclusive-iran-hunts-for-uranium

 Itai Mushekwe and Harriet Alexander،  )2(
 “Iran strikes secret nuclear mining deal with
 Zimbabwe›s Mugabe   regime.” The Telegraph،
24 April 2010،  http://www.telegraph.co.uk/
news/worldnews/africaandindianocean/
zimbabwe/7628750/ Iran-strikes-secret-
nuclear-  mining-deal-with-Zimbabwes-

.Mugabe-regime.html

المصدر السابق.  )3(

ولمـــاذا نحن بحاجة إلى ذلك النوع من االســـتثمار 
في ضوء الوسائل األخرى التي لدينا؟!.. لذلك أرى 
أنه من الصعب للغاية االســـتمرار في تلك الصفقة 
طالما أنني ال أعلم المحتوى الســـري لتلك الصفقة 

وما الذي سنقايض إيران به!«)4(.
وهذا قد يـــؤدي إلى عرقلـــة الصفقة وعدم 
التصديـــق عليها داخـــل برلمان البـــالد، وذلك 
باإلضافة إلـــى الضغوط الغربية المســـتمرة من 
أجل وقـــف ذلك التعاون بيـــن البلدين، وقد رّدت 
الواليات المتحدة بإصدار تحذير واضح للحكومة 
الزيمبابويـــة أن التعـــاون مع إيـــران بالرغم من 
العقوبات الدولية ســـوف يؤدي إلى عواقب سلبية، 
وقـــد صّرح المتحدث الســـابق باســـم الخارجية 
األمريكيـــة بي. جي. كراولي في مارس 2011م أن 
»هناك تداعيات حتمية على الدول التي ترفض أن 

تراعي تعهداتها الدولية«)5(.
وبالرغـــم من أن موجابي ال يـــزال داعماً قوياً 
للنظـــام اإليراني فـــإن المجتمع الدولي ســـيكون 
بحاجـــة إلى االنتظـــار، وذلـــك ليـــرى إذا كانت 
الشراكة السياسية السابقة لزيمبابوي سوف تفوق 
التهديدات المتزايدة والعقوبات االقتصادية الناجمة 
عن انتهاك العقوبات الدوليـــة أو ال)6(، ومن ثم قد 
نجـــد تغّيراً في موقف زيمبابـــوي من تمويل إيران 

باليورانيوم الذي تحتاج إليه.
وفي النهاية:

يظل النفـــوذ اإليرانـــي في القارة الســـمراء 

المصدر السابق.  )4(

 MDC MPs refuse to ratify Iran BIPPA.””  )5(
Zimbabwe Reporter، 8 October 2011،   http://

.zimbabwereporter.com/politics/3872.html

 Anna Mahjar-Barducci، “Iran Scooping Up  )6(
 African Uranium.” Hudson New York، 7 October
2011،   http://www.hudson-ny.org/2478/iran-

.africa-uranium.TqTg9KBlR4s.gmail
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مرهوناً بعدة محّددات أساسية، سوف تشّكل أبعاد 
ذلك النفوذ في الفتـــرة القادمة، من أهمها جدوى 
الضغوط الغربية لضـــرب االقتصاد اإليراني، ومن 
ثم كبح جماح أموالها التي تدفعها من أجل التبشير 
بالمذهب الشـــيعي في القارة السمراء، أو بمد يد 
العون االقتصـــادي إلى الدول الفقيـــرة، أو إنجاز 
مشروعات متبادلة من أجل الحصول على المصادر 
الطبيعية لتلك الدول، كما أن الضغوط الغربية على 
تصدير النفط اإليراني سوف تحّد كثيراً من قدرات 
قوتها الناعمة فـــي القارة اإلفريقيـــة، ومقايضته 
باليورانيـــوم مع تلك الدول، باإلضافة إلى التقليص 
الكبير في موارد الدولة الفارسية وقدرتها على مّد 

قوتها الناعمة خارج حدود بالدها. 
فقــــد أدى عدم تنــــوع االقتصــــاد اإليراني إلى 
سهولة التأثير فيه وتقليص قدراته، وذلك عن طريق 
فرض العقوبات على ذلك القطاع الحيوي، باإلضافة 
إلى القطــــاع المصرفي للبالد، لذلك فإن االقتصاد 
اإليرانــــي ال يمّثــــل اقتصاد دولة تســــتطيع الهيمنة 
والنفوذ اإلقليمي، فقــــد أدت العقوبات االقتصادية 
على طهران إلــــى اإلضرار الكبيــــر بقطاع النفط، 
حيث قامت اليابان باستيراد 312 ألف برميل يومياً 
مــــن النفط اإليراني في الشــــهور الـ 11 األولى من 
2011م، بما يقّل بنسبة 12،3% عن الفترة المناظرة 
لعام ســــابق؛ وفقاً لما ذكرته بيانــــات وزارة التجارة 
اإليرانيــــة، وقد انخفض الرقم إلى أكثر من النصف 
مقارنــــة بـ 683 ألــــف برميل يومياً قامــــت اليابان 
باستيرادها في 2003م؛ وفقاً لما أظهرته البيانات)1(.
كما ظهرت آثار العقوبات في المعرض الدولي 
للنفط والغاز الذي تُقيمه إيران ســـنوياً، فقد أّدت 
العقوبات المصرفية والنفطية التي طبقتها الواليات 
المتحـــدة ودول االتحـــاد األوروبـــي، إضافة إلى 
الضغـــوط األمريكية على عدد من الشـــركات، إلى 

وكالة ”شينخوا“ الصينية لألنباء، في 19 يناير 2012م.  )1(

تراجع المشاركة الدولية في هذا المعرض، الذي لن 
يستقبل هذه السنة سوى 315 شركة أجنبية مقابل 

496 في العام 2011م؛ بحسب أرقام المنّظمين)2(.
كمـــا أن الضغوط الغربية على الدول اإلفريقية 
لقطع عالقاتها بطهـــران، عن طريق إيجاد مصادر 
بديلـــة للدعم المادي والسياســـي لتلك الدول، من 
شـــأنه أن يقّوض القـــدرات اإليرانية فـــي القارة 
الســـمراء أيضاً، بالوضع في الحســـبان أنها قارة 
هدف للعديد من القوى الدولية - وليست للواليات 
المتحـــدة فقط - األمر الذي ســـيُضعف من آمال 
إيجـــاد موطئ قـــدم إيراني لها في القارة بســـبب 

عجزها االقتصادي المتوّقع.
كمــــا أن األجندات الســــرية الدائمة إليران 
ســــوف تمارس هي األخرى دوراً كبيراً في كشف 
األهــــداف األساســــية إليران في نهــــش الدول 
اإلسالمية من منظومة الدول السّنية، عن طريق 
تســــليح الميليشيات المعادية لتلك الدول، أو عن 
طريق غطاء منظمة المؤتمر اإلســــالمي؛ فإيران 
ال تســــتطيع االســــتغناء عن تلك السياسة التي 
تعتمد على الميليشيات؛ ألنها تعتقد أن صناعتها 
للسالح سوف توّفر لها غطاًء لدعم تلك األطراف 
التي ال تستطيع الحصول على السالح من مناطق 
أخرى، لذلك تحــــاول أن تقّدم لها يداً من جميل 
عســــى أن تتكرر حالــــة جنــــوب إفريقيا وتصل 
حركات متمــــردة أو معارضة إلى الحكم في تلك 
البلدان، فإيران تســــتثمر في المســــتقبل في كّل 
االتجاهات، ولكن ذلك المســــتقبل يظل مخبوءاً 
في رحم الغيب، واالســــتثمار فيــــه ال يخرج عن 
نطاق مغامرة غيــــر مضمونة العواقب، خصوصاً 
عندما تتقلــــص أدوات القــــوة اإليرانية الناعمة 

والصلبة يوماً بعد يوم.

http://www. اآلتي:  الرابط  على   ،24 فرنسا  راديو  موقع   )2(
.france24.com/ar/node/783140
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د. بـــــــدر الديـــــــن رحمــــــة 
محــمد عــلي )*(

المقدمة:
نيفاشــــا  اتفاقية  شــــّكلت 
للســــالم الشــــامل في السودان 
2005م حاضنة لعمليات تحّول سياســــي واجتماعي 
نظــــراً لطبيعتها االنتقالية؛ فقد اتســــمت بكثير من 
التحديــــات التي تؤّثــــر في البلدين وفي مســــتقبل 
المنطقــــة، بل أّدت إلى قيام دولة جنوب الســــودان 

دولة مستقلة ذات سيادة.
ولكن ظلّت بعــــض التحديات بعــــد االنفصال 
قائمة، حيث اســــتطاعت الحركة الشعبية أن تؤجل 
المباحثات حول بعض القضايــــا التي تهم البلدين، 
وهي ما أُطلق عليها مصطلح القضايا المعلّقة )أبيي 
، جنــــوب كردفان ، النيــــل األزرق ، النفط ، الديون 
، الحدود ، األمن ، الجنســــية المزدوجة ، الخدمة 

المدنية(.
وتداعياتها  وغيرهــــا  المعلقة  القضايــــا  فهذه 
تحتشــــد على مختلــــف األصعدة في ظــــّل ظروف 
بالغة التعقيــــد في المحيط اإلقليمي بإشــــكالياته 
ومشــــكالته، وتمّثل تحديات للدولتيــــن معاً، الدولة 
الخلــــف Succesgas state، والدولــــة الســــلف 

.Predecessor state

الســــودان بصفتها الدولة األّم عليها اســــتقراء 
الفــــرص والتحديات بغــــرض التأســــيس النظري 
لتحويل االنفصال لقوة دفع نحو نهضة شــــاملة، كما 
أن دولة جنوب الســــودان التــــي دخلت في معادالت 
الجغرافيا السياســــية، في ظّل التحوالت اإلقليمية 
والدولية، عليها تأســــيس عالقات إعمار مع جارتها 
الدولة الســــلف جمهورية السودان، وعلى الرغم من 
ذلك فإن العالقات بين الدولتين ظلّت في حالة تأزم 
وصراعات ومواجهات متبادلة طوال الفترة الماضية 
منذ االنفصــــال وحتى ســــبتمبر 2012م، كما ظلّت 

قائمة على الشك المتبادل وفقدان الثقة.
هذه الدراسة معنية باتفاقيات التعاون المشترك 
بين دولة الســــودان ودولة جنوب السودان، والتي تم 
التوقيع عليها في أديس أبابا في ظل حضور إقليمي 
ودولي وإعالمي كثيف في 27 سبتمبر 2012م، وكان 
هدفها معالجة القضايــــا العالقة بين البلدين، وهي 
ثماني اتفاقيات: اتفاقية الترتيبات األمنية، االتفاقية 
اإلطارية للتعاون في القضايا البنكية، اتفاقية التجارة 
والقضايا ذات الصلة، اتفاقية إطارية بشأن تسهيل 
فوائد ما بعد الخدمة، اتفاقية النفط، اتفاقية بشأن 
مسائل اقتصادية معّينة، واالتفاقية الخاصة بأوضاع 

المواطنين في البلدين، اتفاقية ترسيم الحدود.
الفرضية األساسية التي تعالجها الورقة هي أن 
الغرض من هذه االتفاقيات هو التعاون بين الدولتين 
لتحقيــــق التنمية واالســــتقرار واألمــــن، واالنطالق 
بالعالقة بينهما من األزمة إلى االستراتيجية وتعزيز 

التعاون االقتصادي.

اتفاقية التعاون بين دولتي السودان 
وجنوب السودان

استراتيجية ضرورية للمستقبل

المستقبل  دراسات  مركز   - والدراسات  البحوث  قسم  رئيس     )*(
- الخرطوم.

37
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سياسية

المواجهة المسلحة.
المطلوب مــــن الدولتين أن  يتحــــّول األمر من 
مجرد تأســــيس نظري لعالقات إعمــــار إلى خّطة 
عمل وبرامــــج، تدخل حيز التنفيــــذ، وتتحّول فيها 
الوساطة المكّونة من مجلس السلّم واألمن اإلفريقى 
واألطراف الدولية من ممارسة  الضغط إلى متابعة 
التنفيذ، لتُحّقق االتفاقية األهداف التي من أجلها تّم 
التوقيع عليها من أمن وسالم واستقرار في البلدين.
اتفاقية التعاون المشــــترك ودورها في اســــتدامة 

السالم:
المتســــارعة بظاللها  الدولية  المتغّيرات  ألقت 
على طبيعــــة العالقات بين الدول فــــي إطار نظام 
عالمــــي جديــــد، يرتكز علــــى المصالح في نســــق 
العالقات الثنائية بين الدول، وضمان اســــتمراريتها 

لمواجهة التحّديات كاّفة.
وأصبــــح المتغّير االقتصادي، في ظّل التحّوالت 
الدولّيــــة التي انتظمــــت العالم بعــــد نهاية الحرب 
الباردة، عاماًل مهماً له دور واضح في بناء عالقات 
إيجابية بين البلدان التي تضّمها مصالح مشــــتركة، 
وهي قضية تســــتحق المجادلة بعقليــــة اقتصادية 
مرنــــة تمنح اآلخريــــن فرصة إلثــــراء الحوار حول 
التكّتل اإلقليمــــي، أو العالقات االقتصادية الثنائية، 

واالستفادة من االقتصاد الدولي.
وعموماً للمتغّيــــر االقتصادي أهمية تكاد تكون 
خاّصــــة، ونتذكر ابتداًء أن غياب أســــاس اقتصادي 
يؤّدي بالضرورة مثاًل إلى صعوبة بناء عالقات فاعلة 
ومتفاعلــــة، وأن البلديــــن )في الجنوب والشــــمال( 
محتاجان إلى دعم التنمية فضاًل عن إشباع الحاجات 
الغذائية للسكان، فدولة جنوب السودان تعيش فجوة 
غذائية، ودولة الســــودان تعاني ارتفاع األسعار في 
السلع الضرورية، وهو ما يجعل من التعاون ضرورة 
ملّحة للطرفين في ظــــل أزمة اقتصادية خانقة يمر 
بهــــا نظام الحكم في كال البلديــــن، وهما في أمّس 
الحاجة لتوفيــــر بيئة للمنفعــــة المتبادلة، والتعاون 

والورقــــة تثير الســــؤال اآلتي: مــــا جدوى هذه 
االتفاقية وقد ســــبقتها اتفاقيــــات كثيرة منذ أديس 
أبابــــا 1972م، فهناك إعالن كوكادام مارس 1986م، 
نوفمبــــر 1988م، وفرانكفــــورت 1992م، ومؤتمــــر 
القضايــــا المصيريــــة 1994م، ثم جــــاءت جوالت 
أبوجا، وجاءت مبادرات أخرى، منها: وساطة الدول 
األعضاء في المنظمــــة الحكومية للتنمية ومكافحة 
الجفــــاف IGAD، واتفاقيــــة الخرطوم للســــالم 
1997م، ثم اتفاق مشاكوس 2002م، وأخيراً اتفاقية 

السالم الشامل 2005م؟ 
في كّل ما ســــبق اتســــمت العالقة بين الشمال 
والجنوب بنقض العهود والمواثيق، وضعف بناء الثقة 

بين الطرفين.
وأخيراً جاءت اتفاقية التعاون المشترك، واألمل 
في نجاحها عظيم، والســــؤال األساسي: هل تحقق 
هذه االتفاقية الهدف المنشــــود منها، وهو السالم 

واالستقرار والتقّدم االقتصادي؟
ممــــا يعــــّول عليه هــــذا األمل كــــون الدولتين 
تسودهما قيم ســــودانية أصيلة، ولهما تاريخ طويل 
مشــــترك، وتقاليد وعادات مشــــتركة، وأن التراث 
الســــوداني زاخر باألعراف العريقة الســــمحة التي 
تجّســــد صوراً ناصعة للتعاون والمساعدات الذاتية 
بصــــورة حّققت فيمــــا مضى الكثير مــــن األهداف 
االقتصادية واالجتماعية لألفراد والدولة والمجتمع، 
إال أن التعاون في شــــكله الحديــــث نظام اقتصادي 
يضّم عــــدداً من الوحدات االقتصاديــــة، أي الدول 
المرتبطة بعضها ببعض في تكّتل إقليمي أو عالقات 
ثنائيــــة أو جوار جغرافي، ولقد جــــاءت بروتكوالت 
التعاون المشترك مرتكزة على ذلك من ناحية، ومن 
ناحية أخرى تمّثل نهجاً من التفكير العقالني المتزن 
في إدارة العالقات بيــــن البلدين، وخطوة مهّمة في 
صياغة عالقات إيجابية بيــــن الدولتين عوضاً عّما 
كان سائداً من عالقة شائكة متوّترة، وصلت حّدتها 
في شــــهر أبريل 2012م، حيث أوشك الطرفان على 
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مة متخصصة في شؤون القارة اإلفريقية ثقافية فصلية محكَّ

في مسائل االقتصاد واالستقرار السياسي واألمني 
واالجتماعي.

من منطلقات شــــّتى، ولضغوط وتحديات كثيرة 
تواجه نظامي الحكم في دولة السودان ودولة جنوب 
الســــودان، جاء الطرفان إلى طاولة المفاوضات في 
أديس أبابا، وهي خطــــوة ال تمّثل خياراً حّراً بإرادة 
ذاتية، وإنمــــا حدثت اضطراراً، حيــــث تّمت تحت 
ضغوط إقليمية ودولية، حتى تم التوقيع النهائي على 
بروتوكوالت التعاون المشــــترك بين دولتي السودان 

في 2012/9/28م.
ويمكن أن يحقق هذا التعاون بعض المكاســــب 

للدولتين، ومنها:
1 -  تطوير العالقات التجارية:

في إطــــار المتغّيــــرات العالميــــة االقتصادية 
حظيت التجارة الخارجية بدور قيادي ومهم للتنمية؛ 
وذلك الرتباط التجارة الخارجية باإلنتاج والتشــــغيل 
والعديد من األنشطة االقتصادية، كما تمّثل التجارة 
بيــــن البلدين آلية مهّمة لنقل التكنولوجيا، وتعد أداة 
لتوفيــــر مقّومات اإلنتاج، كما تمثل التجارة جســــراً 
مهماً للتواصل االقتصادي واالجتماعي بين البلدين، 
وتبــــادل المنافع بين شــــعوب الدولتين، وتعمل على 

ترسيخ السالم بين شعوب الدولتين.
ومن المتوّقع أن يؤّدي استئناف التجارة وإعادة 
ضّخ النفط بين البلدين إلى خفض االرتفاع الجنوني 
في أسعار المواد االســــتهالكية، وبخاصة الغذائية، 

ورفع المعاناة عن كاهل المواطنين في البلدين)1(.
2 - االستقرار السياسي واألمني بين البلدين:

إنَّ االستقرار السياسي واألمني والحكم الراشد 
لن يتحقق فــــي البلدين إال بجعل الســــالم أولوية، 
فاالستقرار السياســــي يأتي عبر مراحل وتدّرج في 

جريدة  المشترك،  التعاون  اتفاق  مهددات  قاك:  نقونق  ديو  د.   )1(
السودان، العدد رقم 6897، بتاريخ الجمعة 25 ذو  الصحافة – 

العقدة 1433هـ - الموافق 12 أكتوبر 2012م، ص 7.

البيئة الداخليــــة بإقامة مصالحات مــــع المكّونات 
الداخليــــة، وفــــي البيئة الخارجية بإقامة سياســــة 
خارجية تسعى إلى الســــالم والبحث عن المصالح، 
واتفاقية التعاون المشترك تشّكل بيئة سليمة تساعد 

على االستقرار السياسي واألمني بين الدولتين.

عالقات السودان وجنوب السودان 
عالقات ذات أجندة بالغة الصعوبة 

نسبة للتدخل األجنبي

3 - التفكير االستراتيجي إلدارة النفط: 
إن ضخ النفط عبر جمهورية الســــودان، واتفاق 
الدولتين على رســــوم عبور للنفط، برغم أنها جاءت 
بأقل مّما طالبت به حكومة الســــودان، يســــاعد في 
إنشــــاء عالقــــات تجارية يســــتفيد منهــــا البلدان، 
إضافــــة إلى اســــتخدام مينــــاء بورتســــودان لنقل 
البضائــــع غير النفطية، ألن دولة جنوب الســــودان 
دولة حبيســــة أي قارّية بال موانــــئ أو مرافئ على 
البحار، وهذه العالقات التجارية تؤّدي إلى تحســــين 
ميزان المدفوعات فــــي البلدين بما يحقق من ربح، 
ويمنع التضخم، ويعالج ســــعر الصرف في العمالت 

األجنبية، وبخاصة الدوالر.
هــــذا األمر عالجته اتفاقيــــة التعاون بعيداً عن 
االنفعــــاالت الغاضبة بين الطرفيــــن، التي أّدت إلى 
مصائر فاجعة في قضية ال تتحّمل إال المعالجة عبر 
الدبلوماســــية الحاذقة التي تراعي قضايا شعوبها 

ومصالح دولها.
4 - تأسيس شراكات استراتيجية: 

االتفاقيــــة اإلطارية للتعاون في القضايا البنكية 
أّسســــت لتوفير بيئة للمنفعة المتبادلة بين البلدين، 
واالعتراف بالحاجة للتعــــاون فيما يختص باإلدارة 
المالية، والسياســــة المالية، وتهدف للحصول على 
الثقة، والســــيطرة علــــى التضّخــــم، وتجّنب عدم 
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استقرار سوق األوراق المالية)1(.
وتؤدي المعامالت بيــــن البنكين المركزيين في 
البلدين إلى تأسيس شراكات استراتيجية في جميع 
المجاالت، ومنها االستثمارات الزراعية لسّد الفجوة 
الغذائية بزراعــــة القمح والذرة، فإقامة شــــراكات 
اســــتراتيجية تســــاعد في اســــتقرار األوضاع في 

البلدين.
5 - االنقسام في عصر التكّتالت: 

يّتســــم عصرنا الحالي بنزوع قوي نحو التّوحد 
والتكّتل؛ ذلك ألن تحّديات العصر الراهن يستعصي 
علــــى الدول منفردة - مهما كانــــت قوية - التعامل 
معها، ولننظر إلى االتحــــاد األوروبي، أو تجّمع دول 
اآلسيان الذي يضم عشر دول من جنوب شرق آسيا، 
وأضحى تجّمعاً اقتصادياً وسياسياً فاعاًل يضم 590 
مليوناً من البشــــر، ويبلغ إجمالي اقتصاديات دوله 

نحو 1،5 ترليون دوالر)2(.
يدرك القادة في البلديــــن أنهما يضّمهما أكثر 
مــــن تجّمع جغرافي إلى منظمــــات إقليمية وقارية، 
يجعل من األفضــــل للدولتين أن تتجها نحو التعامل 
االقتصادي، وإلغاء الحواجز التي تحول دون انسياب 
العّمالة والخدمات ورؤوس األموال، من ثم تأســــيس 
عالقات اســــتراتيجية وتكاملية، وبناء حالة تنافسية 
بجانب االعتمــــاد المتبادل، ويتحّقــــق التكامل بين 
الــــدول إيماناً بأن التكامــــل االقتصادي ليس مجرد 
رغبة طارئــــة تمليهــــا االعتبارات اآلنّيــــة، بل هي 

استراتيجية ضرورية وحاجة ملّحة.
التحديات التي تواجه اتفاقية التعاون المشترك:

1 - المناطق المتنازع عليها:

انظر: االتفاقية اإلطارية في القضايا البنكية بين جمهور السودان   )1(
وجمهورية جنوب السودان.

لالنفصال،  السياســـية  التداعيـــات  علي:  الحاج  حــسن  د.   )2(
السيــاسية  العلوم  جمعية  لمؤتمر  مقدمة  منشــورة،  غير  ورقة 
الدولية  األوضــاع  ظل  في  السودان  مســـتقبل  الســـودانية، 

واإلقليـــمية 2008م، ص 2.

يمّثل الشــــريط الحدودي بيــــن الدولتين أطول 
حدود لهما، وقدره 2012 كم، في حين ال تزيد الحدود 
بين دولة الجنوب والدول الخمس األخرى المجاورة 
)إثيوبيا، كينيا، يوغندا، الكنغو الديمقراطية، إفريقيا 

الوسطى( مجتمعة عن ألفي كيلو متر.
ومما يؤخذ على االتفاقيات أنها لم تحسم قضية 
أبيي والحــــدود، حيث يوجد تداخــــل بين المناطق 
المتنــــازع عليها وبقية مناطق الحدود المتفق عليها، 
ومع أن الحدود المشــــتركة ليست جميعها متنازعاً 
عليها فإن المناطــــق المتنازع حولها )أبيي ، والميل 
14( تُعد قنبلة موقوتة يمكن تنشيطها في أي وقت. 
كما أن المناطــــق الحدودية بين الدولتين توجد 
بهــــا أكثر من إحــــدى وثمانين قبيلــــة رعوية، تمّثل 
فــــي مجموعها 20% من ســــكان الســــودان )جنوبه 
وشــــماله(، وهناك خمس واليات من دولة السودان، 
هي: جنوب دارفــــور، جنوب كردفان، النيل األبيض، 
ســــنار، النيل األزرق، وهناك ثالث واليات من دولة 
جنوب الســــودان، هي: أعالي النيل، وشــــمال بحر 
الغزال، والوحدة، هذه القبائل ترحل شــــماالً وجنوباً 
في فصول الجفاف، فال الرعاة وال أبقارهم يعرفون 

شيئاً عن الحدود وجوازات السفر.
وممــــا يثيــــر المخــــاوف أكثر هــــو أن القبائل 
المتنازعة في المنطقتين المشار إليهما من القبائل 
الشرســــة في القتال، وكانت الحرب بينهم ســــجاالً 
منذ أمد بعيد، وهم قبائــــل الرزيقات ودينكا ملوال 
في »الميل 14«، وقبائل المســــيرية ودينكا نقوك في 
»أبيي«)3(، في حال السجال السلمي يعتمد السودان 
وجنوب الســــودان اعتماداً كبيراً على هذه المنطقة، 
وهي منطقة تزخــــر بالمحاصيل الزراعية والنقدية 

والثروة الحيوانية.
والقبائل التــــي تعيش بين البلدين عددها كبير، 
حتى إن تلك المناطق تُسّمى »الصين الشعبية«، كما 

د. ديون نقونق فاك، مرجع سابق، ص 7.  )3(

سياسية
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 Areas يُطلــــق على هذه المنطقة مناطــــق التماس
of Contiguity، وأطلــــق جون قرنق عليها اســــم 
مناطق التمازج Fusion، وبين هذه القبائل عالقات 
متجانســــة، جدل خيوط نســــيجها تاريخ مشــــترك 
ورجال أفذاذ )الناظر بابو نمر، الناظر دينق مجوك(، 
وقد اســــتمرت هذه العالقات في الرعي المشترك، 

والتجارة البينية. 
2 - اتفاقية الحريات األربع:

ثار حــــول اتفاقية الحريــــات األربعة )اإلقامة، 
التنقــــل، التملك، العمــــل( جدل كثيــــف بين مؤّيد 
ومعارض، فيرى المؤيدون أنها مطّبقة بين كثير من 
الــــدول، منها دول االتحــــاد األوروبي، ودول مجلس 
التعــــاون في الخليــــج العربية، وأيضــــاً بين دولتي 
الســــودان ومصر، حيث يطبقها الســــودان كلياً مع 
رعايا الثانية التي تطبقها جزئياً، ومنح هذه الحريات 
لمواطنــــي دولة أخرى ال يعني منحهم الجنســــية أو 

المواطنة أو الحقوق السياسية والسيادية)1(.
والمعارضون يرون أن اتفاقية الحريات األربعة ال 
تُفهم إال في سياق نّيات الطرف الثاني الذي يطلبها، 
هذا الطرف يريد إدخــــال عناصره إلى داخل دولة 
الســــودان للعمل طابوراً خامساً، والتملك المطلوب 
سيطال بال شــــك الموارد والمصالح االستراتيجية 
للســــودان، وســــيكون بال شــــك بأموال الصهيونية 
العالمية، ومــــن الواضح للعيان أنهــــا عملية زراعة 
عناصر داخل الشــــمال لتفجير الوضع السياســــي 

واالجتماعي)2(.
ونرى أن تطبيق الحريــــات األربعة في مصلحة 
الدولتيــــن في مســــائل التعاون التجــــاري، فحرية 

جريدة  أبابا،  أديس  اتفاقيات  حول  أحمد:  حسن  محمود  د.   )1(
 4  - 1433هـــ  الحجة  ذو   19 بتاريخ  السودان،   - اليوم  أخبار 

نوفمبر2012م، العدد 6512، ص 3.

أبابا،  أديس  اتفاق  لقاء حول  م. ساتي محمد سوركتي،  العميد   )2(
جريدة االنتباهة، بتاريخ السبت 27 ذي القعدة 1433هـ الموافق 

12 أكتوبر 2010م، العدد رقم 2371، ص 5.

التنقل بين البلدين ســــتعّزز التعاون، وتوجد تجانساً 
اجتماعياً بين المواطنين، وفتح الحدود بين الدولتين 

فرصة للتالقح الثقافي والمثاقفة بين شعبيهما.
3 - وجود المعارضة المسلّحة في البلدين: 

المعارضة في الفكر السياسي هي الرقابة على 
الجهاز التنفيذي، وهي معارضة حميدة تتطلب قدراً 
من التســــامح السياســــي، لكن المعارضة في بلدان 
العالــــم الثالث تتجه نحو العنف والتســــلّح، وهي رّد 
فعل طبيعي للتعّســــف وكبت الحريات الذي تمارسه 

الدول الفاشلة في عالمنا الثالث.

استدامة السالم هي استراتيجية 
ضرورية لمستقبل عالقات راشدة 

بين البلدين

وفي حالتنا هذه؛ نرى لكلٍّ من الطرفين دوراً ما 
فــــي تأجيج المعارضة الداخلية لدى الطرف اآلخر، 
فحكومة السودان تستغل االنشقاقات واالنقسامات 
في الجنوب، وقد تدعم أو توّظف مجموعات أخرى 
لتسيطر على مســــاحات في الجنوب، أو تؤدي إلى 
عدم االســــتقرار، أما حكومــــة الجنوب فقد أخذت 
استراتيجية مماثلة لدعم المتمردين في دارفور، أو 
الحركات المســــلّحة من أقصى الشمال إلى الشرق 
والنيل األزرق وجبال النوبة، وهو ما يؤّدي بدوره إلى 

تصعيد الحرب في دارفور.
ويتوقــــع بعد اتفاقية التعــــاون أن توقف كلٌّ من 
الدولتين هذه الممارسات، وتعمل بدالً من ذلك على 
إجراء إصالحات سياســــية داخليــــة ومصالحة مع 

المكونات الداخلية.
4 - »أبيي« جدل التاريخ والجغرافيا وقضايا الحدود:
قضية »أبيي« لم يتم حســــمها في بروتوكوالت 
التعــــاون في أديــــس أبابا، حيث تركهــــا المفاوض 
لجدليــــة التاريخ وحقائق الجغرافيا، والطرفان لهما 



42
العدد الخامس عشر /  محرم - ربيع األول 1434هـ ، يناير - مارس 2013م

من األدلة والشواهد ما ال يُغني عن الحق شيئاً.
الرأي الجنوبي يتحدث صراحة بأن »أبيي« تابعة 
لبحــــر الغزال حتى عــــام 1905م، حيث قّرر الناظر 
»دينق مجوك« )وهو ناظر عموم دينكا نقوك( تبعيتها 
لمديريــــة كردفان لظروف قّدرها الناظر دينق، وهي 
أن يســــتفيد أبنــــاء الدينــــكا من التعليم بالشــــمال 

واكتساب الحضارات المتمّدنة به.
أما الرأي الشمالي؛ فيرى أن الوثائق التاريخية، 
مثل التقارير السنوية لمديرية كردفان وبحر الغزال 
خالل األعوام 1902م، 1903م، 1904م، تشــــير إلى 
أن الحــــدود الطبيعية المتمّثلة في بحر العرب الذي 
يقع شــــماالً بالنسبة لكردفان، وجنوباً بالنسبة لبحر 

الغزال، تؤكد أن »أبيي« تابعة لشمال السودان.
وعلى صعيد اتفاقية التعاون؛ فعلى الرغم من أن 
بروتوكوالت التعاون عالجت كثيراً من اإلشــــكاليات، 
وتوصلت إلى تسوية الملفات الخالفية بشأن البترول 
والخدمة المدنية وغيرها، وهي تســــعى لتأســــيس 
عالقات تعاون مستقبلية بين البلدين، فإن القضايا 
المحيطة  والتعقيــــدات  المتنــــازع عليها  الحدودية 
بالمناطق الحدودية الســــت، بما فيها »أبيي«، بقيت 
خارج اتفاقية أديس أبابا، وتركها الوسطاء األفارقة 
في ظرف غامض، وتُرك األمر من جديد إلى لجان 
الخبراء والوسطاء ومحكمة العدل والهاي أو مجلس 

السلم اإلفريقي.
وكّل هؤالء ال يســــتطيعون الوصول إلى تســــوية 
ســــلمية لمنطقة »أبيــــي« إال بالنظــــر لألمر بعين 
العقل واالســــتماع إلى آراء كلٍّ من المسيرية ودينكا 
نقوك، وليس التيار النخبوي في القبلتين، بل الرؤية 
الشعبية لفئات المجتمع التي تمارس حياتها العادية 
في مناطق التماس بين القبيلتين، واستبعاد العنصر 
الخارجي فــــي التحكيم أمر ضــــروري؛ ألنه متأثر 
بتقارير المبعوث األمريكي جون دانفورت، وإن لم يتم 
االتفاق بين القبيلتين فكّل ما ســــيصدر من األحكام 

واالتفاقات سيظل حبراً على ورق.

ويرى المحلل أن هذه المنطقة لن تفيد فيها كّل 
المقترحات، سواء اقتراح التقسيم بين الدولتين، أو 
جعلها منطقة تكامل، أو خالف ذلك من مقترحات، 

إال بالرجوع لقبيلتي المسيرية ودينكا نقوك.
5 - الترتيبات األمنية:

أخفقت االجتماعات في حسم أمر تنفيذ بعض 
الترتيبات األمنية، ومنها االنســــحاب شماالً وجنوباً 
نحو 10 كم، وأعلنت جوبا إخفاقها في سحب قواتها 
جنوباً بســــبب الخريف وصعوبة التحرك؛ برغم أن 

الجانب السوداني نّفذ جزءاً كبيراً. 
ومّثلت منطقــــة »الميل 14« بعداً خالفياً عميقاً 
بين الطرفين عقــــب إخفاق القيــــادة الجنوبية في 
ســــحب قواتها من المنطقة، وبالنظر للمســــألة بين 
يدي الجانب الجنوبي تبدو عملية سحب تلك القوات 
مســــألة غاية في الصعوبة عقــــب رفض حاكم بحر 
الغزال »بــــول ملونق« االتفاق حولهــــا بأديس أبابا، 
والتلويــــح بالتمّرد على تعليمات القيــــادة الجنوبية، 
بجانــــب الرفــــض األهلي الواســــع لســــحب قوات 
الجيش الشــــعبي من المنطقة، وإشعال التظاهرات 
الغاضبة ضد االتفاق بشأنها، والمطالبة بحّل أمرها 
بين اإلدارات األهلية بيــــن قبيلتي الرزيقات ودينكا 

ملوال)1(.
6 - الديون الخارجية:

تعاني كثير مــــن البلدان التبعيــــة االقتصادية، 
ومن أجل تطويــــر االقتصاد اتجهــــت معظم بلدان 
العالم الثالث نحو الديون، بل تراكمت عليها الديون 
الخارجية من مؤّسسات التمويل الدولية، وانتشرت 
أوجه التعاون بين الدول والمؤّسسات المالية الدولية 

المانحة للبلدان األقل نمّواً.
وعندمــــا بدأ الســــودان خطواته نحــــو تحقيق 

جريدة  خالفية،  نقاط  قصة  وجوبا  الخرطوم  عثمان:  هيثم  م.   )1(
االنتباهة، بتاريخ السبت 25 ذو الحجة 1433هـ بتاريخ 10 نوفمبر 

2012م، العدد 2398، ص 5.
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التنمية لجأ إلى أســــلوب االستدانة من المؤّسسات 
الدولية )وورثها اآلن البلــــدان(، الديون هي معادلة 
- بأي حال – صعبــــة، وهي ذات بعدين، األول: هو 
الحصول على الديون من أجل استغاللها في برامج 
التنمية، والبعد اآلخر: هو ســــداد الديون وفوائدها، 
وهو ما أوقع كثيراً من بلدان العالم الثالث في وهدة 
التخلّف، فال هــــي حّققت التنمية، وال هي أصبحت 
قــــادرة على ســــداد ديونها، في ظــــّل هذا أصبحت 
التبعية واقعاً، فالديون واحــــدة من التحديات التي 
تواجه البلدين في ظــــل األزمة االقتصادية الخانقة 

التي تعيش فيها الدولتان.
األزمــــة االقتصادية تعكس نفســــها في شــــكل 
سبعة مظاهر مترابطة، هي: بطء النمو االقتصادي، 
وســــوء ميزان المدفوعات، وتدهور شروط التجارة، 
وبطء نمو الصادرات، وارتفــــاع المديونية، وتدهور 
الميزانيــــة، والتضخــــم النقدي والتوّســــع في طرح 

األوراق النقدية في السوق المحلي)1(.
وقد عالجــــت اتفاقية التعاون القضايا المتبقية 
من اتفاقية نيفاشــــا، بما فيها تصفية تركة السودان 
الموّحد وتقســــيم إرثــــه على الدولتيــــن، وهي في 
مجملها شــــؤون ذات بعد اقتصادي، كمسألة الديون 
السودانية التي تقارب الخمسة واألربعين مليار دوالر 

ولم يجر إعفاؤها منها بعد.
7- ضعف ثقافة السالم وقبول اآلخر:

إن غياب ثقافة السالم وقبول اآلخر في عمومه 
ظاهرة مسيطرة على المشهد االجتماعي والسياسي 
في البلدين، وهي ظاهرة تُلقي بظاللها على مختلف 
الجوانب في مجتمعاتنا النامية المثقلة أصاًل بأعباء 
اقتصاديــــة عظيمة، وهموم تنمويــــة كبيرة، وثقافة 
عشــــائرية وأبوية متجّذرة؛ لذلــــك واجهت حكومة 

التنوع،  في  الوحــدة  السودان  أحمد:  محمد  الغفار  عــبد  د.   )1(
بتاريخ  الثانية،  الطبعة  للنشر،  الخرطوم  جامعة  دار  الناشر 

1992م، ص 123.

الســــودان حملة ضد االتفاقيــــة، وواجهت حكومة 
جنوب الســــودان معارضة اســــتهدفت رئيس دولة 

جنوب السودان سلفاكير.
التفاعالت اإلقليمية والدولية ودورها في االتفاقية:

إن البعـــد اإلقليمي والدولي لـــم يكن بعيداً عن 
قضايا الجنوب منذ أن كان إقليماً من أقاليم السودان 
ما قبل 2011/1/9م إلى أن أصبح دولة، والذي يهّمنا 
في ســـياق هذه الدراسة البعد اإلقليمي الذي يتمّثل 
في دول الجـــوار اإلقليمي، فيوغندا وكينيا كان لهما 
دور في تأزيم العالقات بين الســـودان ودولة جنوب 
السودان بما يخدم مصالحهما، وإثيوبيا مّثلت نقطة 
االرتكاز األولى للعمل العســـكري للجيش الشـــعبي 
منـــذ عام 1983م، من جانب آخـــر تمّثل هذه الدول 
بُعد التفاعالت الدولية، واستراتيجيات بعض الدول 
وتأثيراتها من خالل دول الجوار في قضية الجنوب، 

ومسارات اتفاقاتها بما فيها االتفاقية األخيرة.

الدبلوماسية الحاذقة هي التي 
تستطيع احتواء مظاهر التوتر

ولقد ظــــّل البعد الدولي حاضراً في كّل جوالت 
التفاوض، لم يتأخر وإن تأخر الطرفان، فهناك دول 
كثيــــرة، مثل الواليات المتحــــدة وبريطانيا وإيطاليا 
والنرويج وهولندا، حرصت كل منها على أن تكون لها 
بصمات في دعم جهود السالم بين دولتي السودان، 
وفــــي اتفاقية التعاون المشــــترك دعــــت حكومات 
الواليــــات المتحــــدة وبريطانيا والنرويــــج البلدين 
للتوّصل إلى حلٍّ عاجل للقضايا العالقة بين الدولتين 
بموجب خريطة الطريق التي وضعها مجلس الســــلم 

.AUPSC واألمن لالتحاد اإلفريقي
وتبع ذلك قــــراران من مجلس األمــــن الدولي 
رقم 2012، ورقــــم 2046، دعا فيهما مجلس األمن 
الدولتين للوصول إلى حلٍّ نهائي، وضرورة الوصول 
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إلى اتفاق في مدى زمني محّدد، وهذا ما دفع رئيسا 
الدولتين إلــــى التوقيع على بروتوكــــوالت االتفاقية 
بحضــــور كلٍّ مــــن رئيس اآلليــــة اإلفريقيــــة ثامبو 
امبيكي والرئيس اإلثيوبــــي اتوهايلي مريم، وعرض 
األمــــر على مجلس وزراء كلٍّ من الســــودان وجنوب 
السودان، وكذلك على برلماني الدولتين، بالرغم مما 
تضّمنته االتفاقية من بعــــض التنازالت والضغوط، 
وبخاصة على الطرف الشــــمالي، وهو ما أثار حملة 
من االنتقادات، وأبرز تحديات جديدة تهّدد استقرار 
المنطقة سياســــياً واقتصادياً وأمنيــــاً واجتماعياً، 
وربما أّدى األمر إلى بعــــض المواجهات الحادة هنا 
وهناك، ولكن يبقى التشــــبث بأمل في تحقيق سالم 

منشود محلياً وإقليمياً ودولياً ولو إلى حين.
فالتفاعــــالت اإلقليمية والدوليــــة تجاه البلدين 
ليست سوى اســــتراتيجيات دول وحكومات للتعامل 
مع الســــودان وجنوب السودان، وهي مواقف تمليها 
المصالح أكثر من احترام القيم والحقوق أو الرغبة 

في تحقيق عدل منصف، وخصوصاً للشمال.
ويبقــــى التحــــّدي في مــــدى االســــتفادة من 
بروتوكــــوالت التعاون لتحقيق أكبــــر قدر من األمن 
واالســــتقرار بين البلدين، يهيئ للوصول إلى قناعة 
بضرورة اســــتدامة إقرار الحقوق واحترام الجوار، 
واســــتدامة التعاون بين شــــعبين كانا يمّثالن جسداً 

واحداً إلى عهد قريب.
وهنالك بعض االســــتراتيجيات التي يراها الباحث 
ضرورية لمســــتقبل العالقات بيــــن البلدين ما بعد 

اتفاقية التعاون، ومن أهمها:
- التعاون االقتصادي على مختلف المســــتويات 
بين البلدين، وتوفير العمق االستراتيجي القتصاديات 
البلدين بجلب االستثمارات؛ ألنها تقوم في المناطق 
اآلمنة، ومــــع الحرب ال تدخــــل رؤوس األموال إلى 

الدول المتحاربة.
- النفــــط، فقد نصت االتفاقيــــة على معالجة 
كثير من اإلشكاليات االقتصادية والترتيبات المالية 

االنتقالية، مثل تعويض الســــودان عن فقده الموارد 
النفطية، وقد ســــاهمت فيه حكومة الجنوب بثالثة 

مليارات دوالر ضمن الصفقة النفعية)1(.
- الجدار األمني، فالحدود المشــــتركة مناطق 
ال تخلو مــــن التوتــــرات، وقد أكــــدت بروتوكوالت 
أديس أبابا علــــى نبذ أعمال العنف والحرب، ووفقاً 
لالتفاقيــــات؛ فإن على الطرفين أن يُصدرا تعليمات 
فورية لقواتهما لالنســــحاب - دون شــــروط - من 
الجانب اآلخر للحدود، وتفعيل بعثة مراقبة الحدود 
المشــــتركة)2( لضمــــان اســــتقرار المنطقة منزوعة 

السالح.
- تطوير إجراءات مناســــبة وأنظمة لتشــــجيع 
التعاون بين البنوك المركزية، وتطوير السياســــات 
المالية وسياســــات سوق األوراق المالية، واإلشراف 
على قيمة العملة للدولتين، وفتح حســــابات تحويل 
بنكي بين الدولتين، ورخص لبنوك تجارية وفروعها 

في الدولتين)3(.
- االهتمام بالتجارة البينية بين البلدين وتجارة 
الترانزيــــت؛ ألنها تحقق تجانســــاً بيــــن المكونات 
الشــــعبية بين البلدين، ومما نّصــــت عليه االتفاقية 
مناقشة القضايا، مثل تســــهيل التجارة وتشجيعها، 
منطقة تجــــارة حرة، تطوير البنيــــات التحتية ذات 
الصلــــة بالتجارة، إعادة شــــحن البضائــــع ونقلها، 
اســــتخدام موانئ الــــدول األخــــرى، الحواجز غير 
الجمركيــــة، حماية البيئة والصحة، المشــــاركة في 

البيانات والمعلومات)4(.

اتفاقية  تداعيات  عن  للدراسات  الجزيرة  لمركز  موقف  تقدير   )1(
األربعاء 2012/10/24م،  بتاريخ   - إيالف  أبابا، صحيفة  أديس 

العدد 395، ص 11.

اتفاقية بروتوكوالت أديس أبابا / الترتيبات األمنية / البنود: )1   )2(
.)3، 2 ،

جمهورية  بين  البنكية  القضايا   / للتعاون  اإلطارية  االتفاقية   )3(
السودان وجمهورية جنوب السودان / البند 2 / الفقرة 1.

اتفاقية التجارة والقضايا ذات الصلة / البند 6  / الفقرة: 2 ، 3   )4(

سياسية
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- ترسيم الحدود المشتركة بين الدولتين، ومن 
بعد حّل النزاعات الحدوديــــة بينهما، وتأكيد مبدأ 
أن الحدود السياســــية بين الدولتين لن تكون حائاًل 
بين التعامل اإلنســــاني عبر الحدود، مع تبّني مبدأ 
)الحــــدود المرنة( التي تحّدد حّق المواطنين من كّل 
دولة في التمتع بالحقوق في الدولة األخرى، ســــواء 
كان هذا مؤقتاً أو غير ذلك، والتفاوض على إنشــــاء 

آلية لحّل النزاعات بينها بصورة سلمية)1(.
الخاتمة:

االتفاقية بيــــن جمهورية الســــودان وجمهورية 
جنوب السودان في الحقيقة ضرورة أمنية وسياسية 
ودبلوماســــية واقتصاديــــة حتى ال تندلــــع الحرب 
مجــــدّداً، وإذا حدث ذلك ســــتكون حرباً ثالثة تهلك 

الحرث والنسل.
وقد جــــاءت اتفاقية التعاون المشــــترك بينهما 
مفاجأة لكثير من المراقبين، ووجدت معارضة حتى 
مــــن بعض عناصر الحزبين الحاكمين في الشــــمال 
والجنوب، وقد تّمت في ظّل تحّوالت عميقة تشهدها 
المنطقة، ومنها التدخالت الســــافرة التي تقوم بها 
إســــرائيل، ويتوقع أن تجد هذه االتفاقية صدقاً في 

التنفيذ بين الطرفين.
إن اتفاقية أديس أبابا والتوقيع عليها وإجازتها 
من البرلمانيين ومجلسي الوزراء في البلدين يعكس 
لدرجة كبيرة قناعة الطرفين بأن االتفاق هو السبيل 
الوحيد لمواجهة التحديات التي تواجه البلدين، وأن 
السجال الســــلمي هو األفضل لحّل ما هو عالق من 

قضايا ما بعد االنفصال. 
إن استدامة الســــالم هي استراتيجية ضرورية 
لمســــتقبل عالقات راشــــدة بين البلديــــن، ووحدة 

أ ب ج د هـ و ز، والبند رقم 7.

 Day الرئيس تابو أمبيكي في مقاله، منشور على موقع بزنيس دي  )1(
2012/10/17م  األربعاء  إيالف  جريدة  المنشور،   Business

العدد 394، ص 9.

أراضي كل منهما تســــاهم في تحقيق األمن؛ إذ أن 
العالقات الخارجيــــة بين الدول تقوم على المصالح 
ال الهيمنــــة، فمن الطبيعي أن تســــعى الدولتان إلى 
إقامــــة عالقات إعمــــار تهتم بالمصالــــح والبحث 
عــــن الموارد، وتحقيق الســــالم يتم عبر البحث عن 
المصالح والمنافع المشــــتركة، وال شك أن عالقات 
السودان وجنوب السودان عالقات ذات أجندة بالغة 
الصعوبة نسبة للتدخل األجنبي، إال أن الدبلوماسية 
الحاذقة هي التي تســــتطيع احتواء مظاهر التوتر، 
وقــــد مّهدت االتفاقيــــة لرؤية مســــتقبلية لعالقات 
استراتيجية لحفظ األمن والســــالم االستقرار في 
البلدين، ويبقى تنفيذ االتفاقية استراتيجية ضرورية 

لمستقبل الدولتين.
التوصيات:

- الســــعى إلى االنتقال من مرحلة التنظير إلى 
مرحلــــة التنفيذ على أرض الواقــــع؛ ليرى المواطن 
في الشــــمال والجنوب جدية الحكومات في تحقيق 

االستقرار في البلدين.
- توفير اإلرادة السياســــية في تنفيذ االتفاقية، 
والكّف عن التراشــــقات اإلعالمية، والحرص على 

االلتزام بروح االتفاقية ومضمونها.
- أن يتــــم لقــــاء بين الرئيســــين )البشــــير ، 
وسلفاكير( لمناقشة كّل القضايا ومهددات االتفاق؛ 
ألن دبلوماســــية القمة لها دور في توفير الثقة وحّل 

النزاعات.
- جعل مســــألتي الحدود وأبيــــي فرصة لبناء 
الثقة، وتقليل االحتقان، وزرع التعاون، والمســــاعدة 
على تعميق روح التجانس االجتماعي الذي يســــود 
قبائل )المســــيرية، والدينكا(، والتي قد تساهم في 

طرح حلول بديلة أقرب إلى الواقع. 
- إنشــــاء مصالح وعالقــــات تجارية كثيفة بين 
البلدين، وإنشــــاء تكّتل اقتصادي ثنائي يساهم في 

التقّدم واالزدهار واألمن واالستقرار.
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أ. رقّية يوسف )*(

مقدمة: 
على الرغم من رحيل المحتل األجنبي عن إفريقيا 
فـــإن اآلثار التـــي خلّفها ما زالت تطفـــو على الواقع 
السياســـي واالجتماعي واالقتصادي، وسائر مناحي 

الحياة.
فمشـــكالت القارة اإلفريقية أكثر من أن تُحصى، 
والمعاناة دائماً ما تكون هي سيدة الموقف على الرغم 
مـــن الثروات العظيمة التي تملكهـــا القارة، ففي هذه 
المنطقة من العالم تكثر الصراعات الَقَبلية، وتنتشـــر 
األمـــراض، ويكثر الفقـــر، وترتفع معـــّدالت األمّية، 
وتهاجر العقول المثقفة من أبنائها إلى أوروبا وأمريكا 
وغيرها، وتكثر الكوارث الطبيعية والنزاعات المسلّحة 

رة. والمجاعات المدمِّ
والمـــرأة اإلفريقية ليســـت معزولة عن مأســـاة 
القارة، فهي تمّثل مشـــكلة كبيرة في حّد ذاتها؛ حيث 
تعاني  أوضاعاً إنســـانية قاسية، وتشـــهد تدنياً في 
مجاالت التعليـــم والصحة واالقتصاد.. وغيرها، فهي 
تفتقد الكثير من مقّومات الحياة السلوكية والمعرفية، 

فضاًل عن تعّرضها إلى العنف بأشكال متعددة. 
أبرز مشكالت المرأة اإلفريقية:

تشـــّكل المـــرأة اإلفريقيـــة ما نســـبته أكثر من 
النصف في تعداد السكان في القارة اإلفريقية، إال أن 
األرقام تشـــير إلى تدني المستوى التعليمي والصحي 
واالقتصادي للمـــرأة اإلفريقية، وكونها أكثر امرأة في 
العالم تحماًل لألعباء القاســـية، وخصوصاً في إعالة 

معاناة المرأة اإلفريقية..
المشكالت والحلول

األطفال، في ظّل غياب الزوج والمعيل بســـبب الموت 
أو الطالق أو الهجر، أو غير ذلك من األسباب.

والمرأة اإلفريقية تتزوج أكثر من مرة، وتلد كثيراً 
مـــن األبناء، فالمرأة اإلفريقية تلد ما متوســـطه 5،3 
أطفـــال في حياتهـــا مقابل 2،6 أطفال فـــي المعّدل 
العالمـــي، وتعّد المرأة في النيجر صاحبة أعلى معّدل 

والدة في العالم وهو 7،4 أطفال.
والمرأة اإلفريقية العاملة هي أســـاس االقتصاد 
ومفتـــاح النمـــو، حيث تشـــّكل 60% مـــن العاملين 
بالقطاعات الحكومية والرسمية، و 70% من العاملين 
فـــي الزراعة، وتُنتج 90% من الغـــذاء، وأبرز التجار 
نســـاء، ويدير 50% منهّن مصانع صغيرة ومتوسطة 

الحجم.
ومع ذلك ما زالت المرأة اإلفريقية مستعبدة إلى 
اليوم في معظم البلدان اإلفريقية، كما تشـــّكل المرأة 
أغلبية المشّردين والالجئين من الحروب، وهي أعلى 

نسبة عالمياً. 
وبعـــد وقوع الكوارث دائماً ما يُتوقع من النســـاء 
أن يقمـــن بواجباتهن التقليدية مـــن العناية باألطفال 
وتمريض الجرحى؛ لكنهّن غالبـــاً ما يضطررن أيضاً 
إلـــى تحّمل عبء توفير الدعـــم المالي، خصوصاً إذا 
كان شركاؤهّن الذكور قد ماتوا أو أصيبوا، وبما أنهّن 
غالباً ما يفتقدن حرية االنتقال لإقامة في مكان آخر 
من أجل العثور على عمل؛ فإنهن يكّن معّرضات للفقر، 
والجوع، والزواج اإلجباري، وعمالة الّسخرة، واإلجبار 

على التجارة الجنسية.. وغيرها.
وقد أكـــدت ميفيـــس ماتيالدي، رئيســـة تجّمع 
النســـاء في جنوب إفريقيا، أنه »من األكثر خطورة أن 
تكوني امرأة من أن تكوني جندية خالل نزاع مســـلح«،  )*(  باحثة وكاتبة مصرية.

اجتماعية
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وقالـــت: »غالباً ما ال توجد امـــرأة إفريقية واحدة لم 
تشـــهد ممارســـة العنف ضد امرأة أخـــرى، الرجال 
يقاتلون في الحروب والنســـاء هّن الضحايا، ســـواء 
بســـبب انهيار البنية التحتية، أو إجبارهّن على الوقوع 
ضحية االستغالل الجنسي للبقاء على قيد الحياة، أو 
معاناة آثار ما بعد الحمل، ناهيك عن الوصم القسري، 
واألمـــراض المنقولة جنســـياً«)1(، وأصيبت 56% من 
اإلفريقيـــات في الـــدول الواقعة جنـــوب الصحراء 
باإليدز، وهو ما يعـــادل 75% من المصابات بالمرض 
القاتـــل على مســـتوى العالم، وفي بلد مثـــل ليبيريا 
أوضحت دراســـة أن 93% من نسائها تعرضن ألشكال 

متعددة من العنف)2(.

أصبح التنصير عن طريق المرأة 
أسلوبًا رائجًا عند كثير من الكنائس، 

وبخاصة في إفريقيا

كما نجدها مثاًل في مملكة »ليسوتو« ما زالت في 
حكم »الجواري«، حيث يضيف الملك »مسواتي الثالث« 
واحدة منهّن إلى حريمه كّل عام في مهرجان تحضره 
20 ألف فتاة، حتى أصبح له أكثر من عشـــر زوجات 
و 3 خطيبـــات وعمره ال يتجاوز 36 ســـنة! كما توفي 
والده تاركاً 60 زوجة، وهذا دليل صارخ على استمرار 

امتهان كرامة المرأة! 
وفيما يأتي نلقي الضوء على أهم المشكالت التي 
تواجه المرأة اإلفريقية في ظل التحديات الكبيرة التي 

تواجه القارة اإلفريقية: 

صالحة بامجيي: حياة المرأة أخطر من حياة الجندي في الحروب،   )1(
http://ipsinternational. سيرفس:   بريس  إنتر  وكالة 

org/arabic/nota.asp?idnews=2273

صحيفة  والمآسي،  والطرائف  العجائب  عيسوي: قارة  عطية   )2(
األهرام المصرية، األحد 23 من ذي القعدة 1431هـ / 31 أكتوبر 

2010م، العدد 45254.

أوالً: المرأة اإلفريقية والتنصير:
بدأت مخططات التنصيـــر في إفريقيا في وقت 
مبكر، مرتبطة ارتباطاً وثيقاً باالســـتعمار ومواكبة له، 
بل إنها اســـتمدت منه كّل عون وتأييد، وسعت لتثبيت 
نفوذها وانتشـــارها مـــن خالله، فدخل المبّشـــرون 
الكاثوليـــك ربوع إفريقيا منذ القرن الخامس عشـــر، 
أي في أثناء االكتشافات البرتغالية، وفي أواخر القرن 
الســـابع عشـــر وفي خالل القرن الثامن عشر أخذت 

الجمعيات البروتستانتية تظهر للوجود)3(.
أما بالنســـبة للمرأة؛ فقد رّكز المنّصرون عليها 
أيما تركيـــز، واســـتغلوا جهلها ومرضهـــا وحاجتها 
إلخراجهـــا من دينها، ليس هي فقط بل هي وأبناؤها، 

وبذلوا في سبيل ذلك الغالي والنفيس.
يقول رئيس اتحاد المنظمات اإلسالمية في كينيا: 
»إن المنظمات التنصيرية تنفق بسخاء وسفه في كينيا، 
وتعمل على الوصول إلـــى المناطق النائية في البالد، 
وانطالقـــاً مـــن أن الذئب يأكل من الغنـــم القاصية، 
لدرجة أنها تختار أوقـــات الضحى والظهيرة وغياب 
الرجال عن المنازل لمحاولة تشـــويه وإفساد عقيدة 
النساء في المناطق اإلسالمية، وتقديم مساعدات لهّن 
بشرط إحضار أبنائهّن للكنائس إلبعادهم عن اإلسالم، 

وخلق أجيال علمانية ال ترتبط بدينها الحنيف«.
ولم يقـــف األمر عند هـــذا الحّد بل اســـتغلوا 
أنوثتها فـــي تنصير المجتمعـــات اإلفريقية، وحاولوا 
اجتثاث األخالق الحميدة، ونشـــر االنحالل والتفسخ 
واالختالط والزنا، هذا ما أكدته دراســـة ميدانية عن 
التنصيـــر في دولة كينيا في الفتـــرة من )1411هـ - 
1420هـ(، حيث كشـــفت ما تقوم به كثير من الكنائس 

من تنصير الشباب اإلفريقي عن طريق الجنس. 
فقد أصبـــح التنصير عن طريق المرأة أســـلوباً 
رائجاً عند كثير مـــن الكنائس، وبخاصة في إفريقيا، 

د. مانع بن حماد الجهني: التنصير في إفريقيا، مجلة الجندي   )3(
المسلم – العدد 99 – ربيع األول 1421هـ. 
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وفي كينيا يعّد أمراً مشـــاهداً ومحسوســـاً؛ فكم من 
شـــاب تنّصر بسبب إغراء الفتيات المنّصرات له، إما 
بالصداقة والحـــب، أو طمعاً بالـــزواج من إحداهّن، 
وخصوصاً أن معظم النساء الالتي يعملن في الكنيسة 
من الجميـــالت المتعلمـــات.. وال ســـيما منّصرات 
الكنائس البروتســـتانتية، وليس هذا فحســـب؛ فقد 
فتحت بعض الكنائس نوادَي للشـــباب للهو والرقص 

والغناء)1(. 
ومـــن الجمعيـــات التنصيرية التـــي أفرطت في 
اســـتخدام النســـاء في التنصير )جمعية أبناء الرّب 
وأســـرة الحب(، وقد جاء في أقوالها: »إنَّ الخوف من 
الزنا لم يعد له مكان، وإنَّ عمليتي اللواط والســـحاق 
مباحتان ما دامتا تتمان في جوٍّ من الحب«! وقال ديفيد 
جاكس المتحدث باســـم الجمعيـــة: »إنَّ تقديم العون 
الجنسي واجب على كّل فرد، وإن أفراد المجموعة من 
النساء مطالبات بتقديم كّل ما يمكن أن يغري أعضاء 
جدداً، وإنَّه ال بد من تغطية نفقات المجموعة من بيع 

الجنس إذا اقتضى األمر«.
هكـــذا تكون المرأة اإلفريقية هـــي وقود العملية 
التنصيرية؛ إما بكونها مادة للتنصير المباشر، أو تكون 
الوســـيلة التي يســـتغلها المنّصرون لتحقيق أهدافهم 

بنشر الرذيلة، وإغواء الشباب ليتم تنصيرهم.
يقول الشـــيخ سيد عثمان - األمين العام لمجلس 
علمـــاء جزر القمر -: إن أهم النجاحات العديدة التي 
حققتها المنظمات التنصيرية التي تعمل في األراضي 
القمرية؛ أنها نجحت في ربط الشباب القمري بفرنسا 
وأوروبا أكثر مـــن ارتباطهم بجـــزر القمر ومحيطها 
العربي واإلســـالمي، عبر توّســـع الفرنسيين بالزواج 
من قمريات بشـــكل يدفعهّن - فـــي أغلب األحيان - 

المنّصرين في  بابكر: أساليب  إبراهيم  الكريم  الدين عوض  نور   )1(
الصّد عن اإلسالم في إفريقيا وطرق مواجهتها.. دراسة ميدانية 
على دولة كينيا في الفترة من عام 1411 - 1420هـ، رسالة علمية 
مة لنيل درجة الدكتوراه من جامعة اإلمام محمد بن سعود  مقدَّ

اإلسالمية بالسعودية - 1423هـ . 

لالبتعاد عن اإلســـالم إن لم يكـــن اعتناق النصرانية، 
هّن وأبناءهّن.

ويرى األميـــن العام لمجلس علمـــاء جزر القمر 
أن »المركـــز الفرنســـي القمري للثقافـــة« من أهم 
مراكز التنصير في جزر القمر؛ حيث يُســـتخدم هذا 
المركز للترويج للنصرانية، فضاًل عن نشـــر الخالعة 
والمجون والفكر الفرانكفوني؛ مشدداً على أن أنشطة 
هذا المركـــز تحظى بدعم من عشـــرات المنظمات 
التنصيريـــة التي منها الفرع الفرنســـي لــــ »جمعية 

كاراتياس« المتخّصصة في مجال تنصير األطفال.
وأضاف األمين العـــام لمجلس علماء جزر القمر 
أن نشـــاط المنظمـــات التنصيريـــة ال يتوقف عند 
الشـــباب والرجال، حيث تمارس جمعية تحرير المرأة 
ذات الطابع والهوى الفرانكفوني أساليب خبيثة إلبعاد 
المرأة عن عقيدتها الصحيحة وهدمها، وإبعادها عن 
العادات والتقاليد الحميدة، ونزع الحياء من وجهها)2(.
ومع كّل ما ســـبق ذكره؛ فهنـــاك منظمات غربّية 
تنـــادي بضرورة تحّرر المرأة المســـلمة وانعتاقها من 
ســـلطة أبيها وأخيها وزوجها، وتشّنع بحجاب المرأة 
المســـلمة، وتّدعي أن هناك من يجبرها على ارتدائه، 
وفي الوقت نفســـه تغض الطرف عن اســـتغالل تلك 
التنصيرية والمنّصريـــن للمرأة اإلفريقية  المنظمات 
وفقرها وحاجتها وجهلهـــا ومرضها في إخراجها من 
دينها اإلسالمي الذي ارتضاه الله لها، حتى استغالل 
جســـدها في التنصير، أليســـت هذه هـــي العبودية 

بعينها؟!
فاالنعتـــاق الحقيقي هو التحـــرر من قبضة تلك 

المنظمات التنصيرية.
كيفية التصدي لهذه المشكلة:

من أهم وســـائل التصدي لمشكلة تنصير النساء 
واستخدامهّن في التنصير ما يأتي:

التنصير في غرب إفريقيا.. العمل بعيداً عن ضجيج اإلعالم )2 -   )2(
http://almoslim.net/node/115477 :2(، موقع المسلم

اجتماعية
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مة متخصصة في شؤون القارة اإلفريقية ثقافية فصلية محكَّ

1 - التعليم: فهو سالح بيد المرأة يمكن أن تتصدى 
به للمشكالت التي تواجهها من المنّصرين، فال بد من 
توجيه اهتمام خـــاص بتعليم المرأة اإلفريقية، وال بد 
أن يكـــون تعليماً متكاماًل ومترابطاً، يســـتوعب جميع 
الفئات والشـــرائح، وفي مقدمتها النســـاء الريفيات، 
والنساء اللواتي يعشن في األحياء الفقيرة والمهّمشة 
في المـــدن اإلفريقية؛ ألنهن أكثـــر عرضة للتنصير 
اســـتغالالً لجهلهّن وسذاجتهّن، مع ضرورة النظر إلى 
التعليم باعتباره أولوية مطلقة لتفادي مشكلة التنصير 

خاصة، ولحل جميع المشكالت على وجه العموم.

تتنوع معاناة المرأة المدنية بين 
القتل واإلصابة من جراء الهجمات 

العسكرية العشوائية وانتشار 
األلغام

2 - تنمية وعـــي المرأة اإلفريقيـــة: حتى تكون 
عضواً مؤثراً إيجابياً في المجتمع وليس عضواً سالباً، 

وتستطيع أن تعي حجم المخاطر من وراء التنصير.
وأهم مجاالت الوعي التي يجب االهتمام بتنميتها 
الوعي الدينـــي لدى المرأة اإلفريقيـــة، ومن أهم ما 
يعينها على االســـتفادة من التوعية الدينية تعلّم اللغة 
العربية، وإدراك أهمية التوّجه إلى المدارس الخيرية 
اإلسالمية لتعلّم الدين اإلسالمي والعقيدة الصحيحة، 
حتى تتمكـــن من إقامة دين الله في نفســـها، وفيمن 
استطاعت من أهلها، وفيمن حولها من النساء، ولكي 
تكتســـب خبرات علميـــة تتمكن بها من نشـــر الدين 
اإلسالمي، والقيام بواجبها التربوي والدعوي مع بنات 
جنسها، وانتشـــال من وقع منهّن في براثن التنصير، 

والتصدي للبدع والخرافات.
ويشـــمل الوعي أيضاً االنتباه لنشاط المنّصرين، 

واليقظة التامة لهم، وفضح أساليبهم ونشاطاتهم.
3 - تحّمل المحيطين بالمرأة للمسؤولية نحوها: 

ومّدها بكل ما يمكن من أجـــل تنميتها علمياً ودينياً، 
حتى المتطلبات الحياتية، وتحسين ظروفها المعيشية، 

حتى ال تكون ضحية تلك الظروف.  
ثانياً: فقدان المرأة اإلفريقية لألمن االقتصادي:

األمن االقتصادي هو التدابير والحماية والضمان 
التي تؤّهل اإلنسان للحصول على احتياجاته األساسية 
من المأكل والمسكن والملبس والعالج، خصوصاً في 
الظـــروف التي يواجه فيها كارثـــة طبيعية أو ضائقة 
اقتصادية، وضمان الحّد األدنى لمســـتوى المعيشة، 
والتي تمّكنه من أن يحيا حياة كريمة مستقرة، ويتمّثل 
األمـــن االقتصادي بالنســـبة للكثيريـــن في امتالك 
المال الـــالزم إلشـــباع حاجاتهم األساســـية، وهي: 
الغـــذاء، والملبس، والمأوى الالئق، والرعاية الصحية 
األساسية، والتعليم، ويرتبط األمن االقتصادي بإمكانية 
الحصول على أجر كاٍف وعمل مستقر يضمن األمن)1(.
ومن هذا المنطلق؛ فـــإن المرأة اإلفريقية تعاني 
فقـــدان األمن االقتصادي بشـــكل كبير، ويتجلى ذلك 
في الفقر )عدم توفـــر مصادر العيش(، فبالرغم مما 
تنعم به إفريقيا مـــن ثروات ضخمة نجد أن 59% من 
األفارقة يعيشـــون تحت خط الفقر، وتُصّنف21 دولة 
إفريقية تحت بند الدول التي تفتقر إلى األمن الغذائي 
من بين 37 دولة في العالم، وبما أن المرأة تمّثل نصف 
ســـكان إفريقيا، وبما أنها تتأثر دائماً بما حولها، وإذا 
كان 59% من ســـكان القارة يعيشون تحت خط الفقر، 

فإن أكثر من نصف نساء القارة فقيرات)2(.
وتعيـــش المرأة اإلفريقية تحت ضغوط نفســـية 
واقتصادية قاهرة نتيجة لتحّملها العبء األكبر لشؤون 
األســـرة، مع غياب شبه كامل لدور الرجل في تحسين 

النعدام  االجتماعية  اآلثار  إسماعيل:  علي  إسماعيل  محمد  د.   )1(
األمن االقتصادي، مركز التنوير المعرفي، السودان:

h t t p : / / t a n w e e r . s d / a r a b i c / m o d u l e s /
smartsection/item.php?itemid=94

بها..  المنــوط  ــدور  وال اإلفريقية  المرأة  إســماعيل:  أحمد   )2(
سبتمبر   4 عدد   - إفريقية  قــراءات  مجلة  نموذجاً،  السودان 

2009م، ص 74.
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مستوى المعيشـــة لعائلته، كما تعاني المرأة الحرمان 
من أبسط متطلبات الحياة؛ بسبب الظروف المعيشية 

القاسية في بيئة تندر فيها سبل العيش الكريم.
فـــإذا أخذنـــا الصومال مثاالً ســـنجد النســـاء 
يواجهـــن معاناة بالغة في تحّمل مســـؤولية البيت في 
غياب الزوج؛ إما بســـبب الحرب، وإما بسبب الحجز 
والسجن، ما يجعلها تتحمل مسؤولية مزدوجة: القيادة، 
وإدارة العائلـــة، من حيث إدارة المـــوارد االقتصادية، 
والحفاظ على تماسك العائلة، ومتابعة أبنائها دراسياً، 
والمحافظـــة على التوازن النفســـي ألبنائها، حتى مع 
وجود الـــزوج؛ حيث يكون بال عمـــل ويفتقد مصادر 

العيش)1(.
حلول للنهوض بالواقع االقتصادي للمرأة اإلفريقية:

- تحسين مستويات المعيشة وزيادتها، واالرتقاء 
بنوعية حياة المرأة اإلفريقية.

- توفيـــر فرص العمل للرجـــل والمرأة، وضمان 
العدالة في التوظيف، وتوزيع فرص العمل المتاحة.

- إيجاد نُُظم وشبكات فاعلة للضمان االقتصادي 
والتكافل االجتماعي.

- تنميـــة مهارات قـــوة العمل للمـــرأة بالتدريب 
والتأهيل المستمر، وذلك من أجل زيادة اإلنتاجية.

- تشجيع مشـــاريع التشـــغيل الذاتي للمرأة من 
خالل صناديق تستهدف تحقيق التنمية والتكافل.

-  تقديم الحكومات قروضاً ميّســـرة وغير ربوية 
للمرأة للقيام بالمشاريع الصغيرة.

- دعـــم مشـــاركة القطاع الخـــاص بفعالية في 
تنشـــيط عمليات اإلنتاج، وإيجاد فرص عمل جديدة 

للرجال والنساء.
- مســـاهمة الهيئـــات التطوعيـــة والخيريـــة، 
والمنظمـــات غيـــر الحكومية، وصناديـــق اإلقراض 

http://www.aljazeera.net/mob/ f6451603  )1(
 4dff4ca19c10122741d17432/e6b8c68a9abf

4aa1850166a0a72a57bd

الصغيرة في تشـــجيع المشـــاريع الفرديـــة الصغيرة 
وتقديم الحوافز.

- ولألفـــراد أيضاً دور رئيس فـــي توفير األمن 
االقتصادي للمرأة، فإذا نظرنا إلى اإلســـالم، بوصفه 
ديناً شاماًل لمناحي الحياة المختلفة، نجد هناك نظاماً 
اقتصادياً فريداً يجمع بين األمن االقتصادي والضمان 
االجتماعي في ســـياق مؤتلف، حيث يمكن أن تتعدد 
الوســـائل لتحقيق هذا النظام، وتأخذ صوراً متنوعة، 
منها على ســـبيل المثال الزكاة التي يدفعها األفراد، 
المســـاعدات اإلنســـانية )الصدقة(، الميراث، عون 

المحتاجين كاأليتام واألرامل والضعفاء وكفالتهم)2(.
ثالثاً: فقدان األمن الغذائي:

األمـــن الغذائي هو كّل ما يتعلق بالحق في الغذاء 
الذي يجب أن يكون كافياً، وصحياً، ومستمراً، أي الحق 

لكّل فرد في أن يأخذ في كّل وقت غذاءه المناسب. 
والمرأة اإلفريقية تعاني نقص الغذاء من ناحية، ومن 
ناحية أخرى تقع على عاتقها في أحوال كثيرة مسؤولية 

توفير الغذاء ألسرتها، لذا فإن مشكلتها مضاعفة.
فالمـــرأة هي المســـؤولة في أغلـــب األحيان عن 
توفير الغذاء ألسرتها، ووفقاً لمنظمة األغذية والزراعة 
التابعة لألمم المتحدة تشـــّكل النساء الغالبية العظمى 
من المنتجين الزراعيين في العالم، حيث يوّفرن ما يزيد 
على 50% من الغذاء الذي يُزرع على الصعيد العالمي، 
وفـــي إفريقيا )جنوب الصحـــراء بالتحديد( تزيد هذه 
النسبة عن المتوسط العالمي، حيث تزرع النساء ما بين 

80 و 90% من المواد الغذائية في المنطقة.)3(
والنســـاء الحوامل وأطفالهّن فـــي إفريقيا أكثر 

)بتصرف(،  للناس  االقتصادي  األمان  بشير:  شريف  محمد  د.   )2(
موقع رسالة اإلسالم، انظر:

http://main.islammessage.com/newspage.
.aspx?id=8859

بوساني بافانا: المزارعات مفتاح األمن الغذائي.. المرأة اإلفريقية   )3(
تزرع أكثر من %80 من األغذية، وكالة األنباء العالمية إنتر بريس 
http://ipsinternational. انظر:   إس«،  بي  »آي  سيرفس 

org/arabic/nota.asp?idnews=2537
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عرضـــة لإصابة بســـوء التغذية، ففي مســـح أجراه 
مختصو التغذية في اليونيســـيف للمجتمعات النائية 
في مويالي ومرسابيت وســـامبورو في كينيا؛ أظهرت 
نتائج مسحهم وجود حاجة ماّسة إلى تقديم مزيد من 
المساعدات إلنقاذ أشد النساء واألطفال ضعفاً، األمر 

الذي أصبح حالة طوارئ مزمنة.
وقد تبّين من نتائج المســـح أن أكثر من 60% من 
النساء الحوامل في سامبورو يعانين سوء التغذية، وهو 
ما يُعرِّض حياتهّن وحياة أطفالهّن الذين لم يولدوا بعد 
لخطر شـــديد، وأطفال المنطقة أفضل حاالً نسبياً، 
حيث تبلغ نســـبة المصابين بينهم بســـوء تغذية حاد 

.%19
إال أننـــا نجد في منطقة مرســـابيت أن معدالت 
سوء تغذية األطفال أعلى )31%(، ومعدالت سوء تغذية 
النســـاء الحوامل أقل )37%( بالمقارنة مع المعدالت 
الموجودة في ســـامبورو، وفي مويالي تبّين أن نســـبة 
ســـوء التغذية بين األطفال تبلغ 18%، بينما هي %29 
بين النســـاء الحوامل، وتوّضح السيدة تيشوم، مشيرة 
إلى ســـامبورو، بقولها: في هذه القرية تختار أغلبية 
األمهـــات التنازل عـــن وجباتهـــّن ألطفالهن األصغر 

سناً)1(. 
وقد أّدت النســـاء دوراً يفوق الرجل في مواجهة 
مواســـم الجفاف، وكانت معدالت نجاة المرأة أعلى، 
كمـــا أثبتت قدرتها على التأقلم بشـــكل أفضل، حيث 
اســـتطعن العثور علـــى بدائل للطعام ســـاهمت في 
المحافظة على حياة األطفال خالل مواسم الجفاف، 
وألن هذه المواسم تحدث مرة واحدة خالل ما يقرب 
من عقد من الزمن؛ فقد أمكن ألولئك النسوة - ممن 
شـــهدن تجارب ســـابقة - من تمرير تقنيات النجاة 

مسح يكشف عن وجود معدالت سوء تغذية مرتفعة بين النساء   )1(
الحوامل في كينيا، موقع اليونيسيف:

http : / / www . unice f . org/ arabic/ emerg/
kenya_33879.html

السابقة إلى اللواتي يصغرنهّن سناً)2(.
كيفية التغلب على فقدان األمن الغذائي:

توفير الغذاء المناسب والصّحي للمرأة اإلفريقية 
هو التحدي األكبر الذي يواجه المهتمين بشأن المرأة 
اإلفريقيـــة، والطريق األساســـي لتوفيـــر الغذاء هو 
االهتمـــام بالزراعة، وتوفير المواد األولية واإلمكانات 
التي تســـاهم في بناء مشـــروعات زراعية وحيوانية 

صغيرة توّفر الغذاء لألفارقة رجاالً ونساًء.
وتقترح جين كاروكو - أول رئيســـة للتحالف من 
أجـــل ثورة خضراء في إفريقيـــا – عدداً من الحلول، 

وهي:
- صغـــار المزارعين هم الذيـــن يملكون مفتاح 

تحقيق األمن الغذائي في إفريقيا.
- تحويل الزراعة إلى اإلنتاجية العالية، والكفاءة، 
والتنافسية، والنظام المستدام، لضمان األمن الغذائي، 

وانتشال الماليين من الفقر.
- تقديـــم المســـاعدة للمزارعيـــن من أصحاب 
الحيازات الصغيرة لمواجهـــة تأثير تغّير المناخ على 
األمـــن الغذائي، وتوفير الضمانات البيئية التي يحتاج 
إليهـــا المزارعون لزيـــادة الغلة وتحســـين أحوالهم 

المعيشية.
- مـــن خالل التركيـــز على ممارســـات التنمية 
المســـتدامة يمكن التقليل من تدهور البيئة، والحفاظ 

على التنّوع البيولوجي.
- تمكيـــن المزارعيـــن من أصحـــاب الحيازات 
الصغيرة في إفريقيا من زراعة المزيد من المزروعات 
على أراٍض أقل مســـاحة؛ ألن ذلك يقلّل الضغط على 
إزالة الغابات والسافانا وزراعتها، وهو ما يساعد في 

الحفاظ على البيئة والتنّوع البيولوجي.
- تحسين صحة التربة من خالل اإلدارة المتكاملة 

العام  األمين   – أنان  كوفي  اإلفريقية،  المرأة  تقهر  اإليدز  آفة   )2(
السابق لمنظمة األمم المتحدة، جريدة الشرق األوسط:

http://www.aawsat.com/leader.asp?section=3&
 article=144112&issueno=879
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لخصوبة التربة، ويتم ذلك من خالل اســـتخدام مزيج 
من األســـمدة، والمدخـــالت العضويـــة، والتقنيات 

المناسبة للظروف والموارد المحلية.
- القيام بعمل األبحاث أمر بالغ األهمية لتحقيق 
أقصى استفادة من سلســـلة القيمة الزراعية الكاملة 

من البذور إلى الحصاد)1(.
رابعاً: عدم توفر الماء النظيف:

مع كثرة مياه األنهار واألمطـــار والمياه الجوفية 
والعيون فـــي إفريقيا فإن عدم توّفـــر الماء النظيف 
والكافـــي من أكبر المشـــكالت التي تواجـــه المرأة 
اإلفريقيـــة، بل قّدر أن هناك ما يقرب من 300 مليون 
إفريقـــي ال يجـــدون المياه النظيفـــة أو اآلمنة، هذا 
بخالف 313 مليون إفريقي مصابين بأمراض ســـببها 
األساســـي تلوث المياه)2(، وتمّثل نسبة َمن ال يحصلون 
على الميـــاه النظيفة، وَمن ال تتوافر لديهم الحّمامات 
الالزمة لقضاء حاجاتهم في إفريقيا، حوالي 40% من 

سكان العالم. 
وفي هذا الجانب خاصة تعاني النســـاء والفتيات 
الريفيات معاناة شـــديدة، حيث يتعّين عليهّن في كثير 
من األحيان المشـــي على األقدام لمســـافات طويلة 
للحصول على الماء، وهو ما قد يتســـّبب في أضرار 
للمرأة، وفي صرف الفتيات عن دراستهّن، ويقلّص من 
قدرة المرأة على مشـــاركتها فـــي المجتمع، ويصيبها 

باإلنهاك.
وتقـــف المياه القـــذرة، وعدم وجـــود حّمامات، 
واألحوال الصحية الســـيئة، وراء األزمة الصحية التي 
تتكرر مشـــاهدها يومياً في األحياء والقرى الفقيرة، 
فالشـــوارع، والبيوت، واألطعمة، وأيادي الناس مليئة 

بافانا،  بوســـاني  الــغذائي...،  األمن  مفــتاح  المزارعات..   )1(
مصـدر سابق.

للمياه،  العالمي  بالمنتدى  إفريقيا«،  »يوم  فعاليات  ضمن  تقرير   )2(
بالعاصمة المكسيكية »مكسيكو سيتي«، األحد 16 مارس 2006م، 
تم إعداد التقرير بالتعاون بين البنك اإلفريقي للتنمية وبنك المياه 

اإلفريقي ومجلس وزراء المياه األفارقة.

بالجراثيم التي تصيبهم باألمراض التي تسّبب الوهن 
والضعف عندمـــا يتناولونها، ومن أهم هذه األمراض 
مرض اإلسهال الذي يحتل المرتبة الثانية بعد مرض 
ذات الرئة من حيث عدد األطفال الذين يقضي عليهم؛ 
متفوقاً على أمـــراض المالريـــا والحصبة وفيروس 

مرض المناعة »اإليدزHIV « مجتمعة.
حلول لمشكلة المياه:

إن ارتفـــاع عدد الســـكان، وســـوء التصّرف في 
الميـــاه المتاحة، والتلـــوث، من أهم األســـباب التي 
تجعل معظم المياه المتاحة غير صالحة لالستخدام، 
وهناك حلول مقترحة لمشـــكلة المياه؛ أساسها قيام 
الحكومـــات بتغيير أنظمتها المائيـــة التي تؤدي إلى 
تدهور مســـتواها، وابتكار وسائل جديدة تساعد على 

االقتصاد في استعمال المياه. 
وال بد أن يساهم القطاع الخاص مساهمة فّعالة 
في ذلـــك؛ عن طريق زيـــادة االســـتثمارات في هذا 
المجال، وتوفير المال الالزم لتمويل مشروعات مائية 
جديدة، مع عدم اإلخـــالل بمبدأ توفير الماء المدّعم 
للطبقات الفقيرة، مع مســـاعدة األفارقة في اكتشاف 
مصادر الميـــاه الجوفيـــة، وحفر مزيد مـــن اآلبار، 
والمحافظة عليها، مع التوعية بطريقة المحافظة على 

المياه نظيفة وصحية.
خامساً: المرأة اإلفريقية وفقدان األمن الصحي:

يُقصـــد باألمـــن الصحي توفير وســـائل الوقاية 
والمعالجـــة من األمراض واألوبئـــة، وترتبط الصحة 
ارتباطـــاً وثيقاً بتحقيق األمن االقتصـــادي والغذائي 
للمجتمع، فالمجتمع الـــذي يخلو من األمراض يتمتع 
شعبه بنشاط وقوة تمّكنه من اإلنتاج والعمل، وتحقيق 
معدالت نموٍّ اقتصادي مناســـبة، بينما يحدث عكسه 
تمامـــاً في المجتمع الذي تســـيطر عليـــه األمراض 
واألوبئة، كمـــا أن المجتمع القـــوي اقتصادياً والذي 
تتوّفـــر فيـــه معدالت تغذية مناســـبة يتمتـــع أفراده 

بمستوى صحي مرتفع، والعكس صحيح.
ويرتكز األمن الصحي بصورة أساسية في توفير 
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برامـــج الرعاية الصحية األوليـــة، وخدمات التأمين 
الصّحي للمواطنين، وتوفيـــر األدوية المنقذة للحياة، 
وتطوير المؤسسات الصحية وزيادتها، كالمستشفيات 
والمراكز الصحية ومراكز اإلرشاد والتثقيف الصحي، 
وإعطـــاء أهمية قصـــوى لصحة الفئـــات الضعيفة 

كاألطفال والمرأة والمعاقين وكبار السن.. إلخ)1( . 
ال بـــد من تحقيق هذا المفهـــوم لمحاربة أخطر 
األمـــراض التي تعانيها النســـاء خاصـــة وأطفالهّن 
بإفريقيا، وفي مقدمتها مرض نقص المناعة المكتسبة 
»اإليدز«، وضرورة أن تقّدم الحكومات ضمانات لألمن 

الصّحي.

تعاني النساء الريفيات معاناة 
شديدة، حيث يتعّين عليهّن في 
كثير من األحيان المشي على 

األقدام لمسافات طويلة للحصول 
على الماء

إن الماليين من نســـاء إفريقيا تتهددهّن كارثتان: 
الجفاف، ومرض نقص المناعة المكتســـبة »اإليدز«، 
إذ تتعـــرض حياة أكثر من 30 مليون شـــخص لخطر 
المجاعـــة في جنوب القارة والقـــرن اإلفريقي، وهذه 
المجتمعـــات الزراعية تقاوم أيضاً مـــرض »اإليدز« 
الخطير إلى حّد كبير، حيث انتشرت حدة اإلصابة به 
بشكل مخيف، وبنسب تثير القلق في أوساط النساء.

لقـــد أدى »اإليـــدز« إلى وفاة ما يقـــرب من 10 
ماليين نســـمة من ســـكان إفريقيا، ومنذ انتشار هذا 
الوباء القاتل أصيب به قرابة 30 مليون إفريقي، ويمّثل 
هذا العدد 70% من حـــاالت اإلصابة في العالم، كما 
أدى إلى فقدان قرابة 11 مليون طفل إفريقي آلبائهم 

النعدام  االجتماعية  اآلثار  إسماعيل:  علي  إسماعيل  محمد  د.   )1(
األمن االقتصادي، مصدر سابق.

وأمهاتهم، فيما بّينت إحصائية صادرة عن مؤسســـة 
مراقبـــة البيئة الدوليـــة »وورلد ووتـــش« أن مرض 
»اإليدز« المنتشـــر في قارة إفريقيا سيودي بحياة 40 
مليون إفريقي في الســـنوات العشر القادمة، وذكرت 
اإلحصائيات أن هذا المرض ســـيقتل من 3/1 : 2/1 
الشـــباب وكبار السن في العديد من الدول اإلفريقية، 
مثل بتسوانا سوازيالند وزيمبابوي وجنوب إفريقيا)2(.

وبالنسبة للمرأة اإلفريقية، ووفقاً لتقرير أصدرته 
األمم المتحدة مؤخراً، تشير اإلحصاءات إلى أن المرأة 
تمّثل نصف نســـبة أولئك المصابيـــن بالفيروس على 
المســـتوى الدولي، أما في إفريقيا فنسبة المصابات 
تبلغ 58% )3(، وهكذا يبدو أن مرض »اإليدز« بات اليوم 

يتخذ طابعاً نسائياً.
وبســـبب مـــرض »اإليـــدز« تدهـــورت القدرات 
الزراعية، كما اضمحلّت مســـاعي التنمية الزراعية، 
وتعرضت مســـتويات المعيشـــة فـــي الريف ألضرار 
فادحـــة، كما تضررت القـــدرة اإلنتاجية على العمل، 
وانخفضـــت مداخيـــل العائـــالت في الوقـــت الذي 
تصاعدت فيـــه نفقـــات الرعاية الصحيـــة الالزمة 
للمرضى بشـــكل جلي، وقد انخفض بســـببه متوسط 

عمر األفارقة إلى 38 سنة.
 ومـــع إلحـــاق اإليدز الضـــرر بصحـــة المرأة 
اإلفريقية؛ فإنه يقضى أيضاً على القدرات والتجارب 
والتجمعات الســـكانية التي ساهمت في الحفاظ على 

تواصل الحياة في تلك المجتمعات. 
واآلن؛ ها هو ذا المرض يحبط قدرات تلك الدول 
المتعلقة بالتصدي للجفاف بالقضاء على اآللية التي 
تمّكن الســـكان من المقاومة، ويضعف قدرات التأقلم 

التي توفرها النساء.

http://www.onislam.net/arabic/ ــر:  ــظ ان  )2(
20%healthascience/health/9105020001102

htm.165000

http://www.unicef.org/arabic/ انــظــر:   )3(
.media/24327_49374.html
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وتتعدد أسباب انتشار »اإليدز« في القارة، فمنها 
الجهل والخوف واالنحالل الجنســـي، قال كي امواكو 
المدير التنفيـــذي للجنة االقتصاديـــة إلفريقيا: »إن 
التســـامح االجتماعي تجاه العنف الذي يُمارس ضد 
النســـاء، والوصم بالعار، وانعـــدام التعليم، والتمكين 
االقتصـــادي، جعل النســـاء أكثر تعرضـــاً لإصابة 
بفيـــروس »اإليدز«، إن التشـــريعات غير المناســـبة، 
وأنواع التجاهـــل األخرى، وانتهاك حقوق المرأة، مثل 
حرمانها مـــن الحصول على أدويـــة مقاومة فيروس 
»اإليـــدز« تُضاف إلى الصعوبـــات التي تواجه المرأة، 
وذكر تقرير أصدره برنامـــج األمم المتحدة لمكافحة 
اإليدز أن النساء في العالم يشّكلن الفئة األكثر إصابة 
بـ »اإليدز«  واألكثر تعرضاً لإصابة بالفيروس«، وقال 
امواكو الذي يرأس أيضاً لجنة األمم المتحدة لمكافحة 
»اإليدز« وإدارته في إفريقيا: إن »االنحالل االجتماعي 
والتفـــكك األســـري ســـيهدد النســـيج االجتماعي 
واالقتصادي في قارتنا«، وأضاف أمواكو أن »ستة من 
بين كل عشـــرة أفارقة مصابين باإليدز هم من النساء 
والفتيات«، مضيفاً أن »المجتمعات اإلفريقية أصبحت 

في خطر«)1(. 
كما تعاني المرأة اإلفريقية أزمات صحية أخرى، 
مثل معاناتها في الوصول لدرجة األمومة اآلمنة، والتي 
تشمل احتياجات النساء المتعلقة بالصحة اإلنجابية، 
الحماية مـــن العنف الجنســـي، والوقاية والعالج من 

األمراض المنقولة بواسطة االتصال الجنسي.
وتجدر اإلشـــارة إلى أن أكثر مـــن نصف مليون 
امرأة يمتن كّل ســـنة نتيجة مشكالت مرتبطة بالحمل 
أو الوالدة، بما في ذلك حوالـــي 70 ألف فتاة وامرأة 
شـــابة تتراوح أعمارهّن بين 15 و 19 سنة)2(، كما أن 

http://www.panapress.com/%20 ــر:   ــظ ان  )1(
B21222422046lang1index.html

http://www. األحــمــر:   للصليب  الدولية  اللجنة  موقع   )2(
icrc.org/ara/resources/documents/interview/

womenhealthinterview010309.htm

قضية وفيات األمهات في أثنـــاء الوالدة من القضايا 
المهّمة في مجال الصحة، وهي مشكلة منتشرة بشكل 

كبير في إفريقيا.
سبل الوقاية والرعاية:

- التمســـك بالدين الذي يحـــّرم العالقات غير 
الزوجية التي هي من أهم أسباب انتشار هذه األوبئة 
الفتاكة، والتي قد تكـــون عقاباً دنيوياً لكّل من يتعدى 

حدود الله وينتهك حرماته.
- نشـــر الوعي الصحي، والتعريـــف بالمخاطر 

الصحية والنفسية  لهذه األمراض.
- حماية حقوق النساء وتبّني استراتيجيات أكثر 

فعالية تفوق تغيير السلوك الجنسي.
- يجـــب علـــى الحكومات أن تعمـــل اآلن، وهي 
مســـلحة باالســـتجابة الفاعلة، إلحـــداث تغيير في 
مواجهة مرض »اإليدز«، كما أن الجهود القائمة تحتاج 

إلى التعزيز لتخفيض االنتشار السريع لهذا الوباء.
- اتضـــح بعد مـــرور عقدين من انتشـــار الوباء 
أن الرســـائل الموجهة لمكافحـــة الوباء لم تكن كافية 

للمواطنين لتخفيض انتشار فيروس »اإليدز«.
- التوعيـــة بعدم نقـــل الدم غيـــر المفحوص، 
أو التعرض للـــدم الملوث؛ إما عـــن طريق نقل الدم 
وإما بمالمســـة الجلد المجروح لدم حامل الفيروس 

وإفرزاته.
- التوعية بتفادي استعمال اإلبر الملّوثة )ألغراض 

طبية وغيرها(.
 - التوعيـــة بتعقيم كّل األدوات التي تتعرض لدم 
أشخاص مختلفين )أدوات طبيب األسنان، الحالقة.. 

إلخ(.
- بنـــاء المستشـــفيات والعيـــادات الصحية في 
القرى، وتوفير األدوية المهّمة والمناسبة لهذا المرض 

وغيره.
سادساً: المرأة اإلفريقية وفقدان األمن االجتماعي:

يهدف األمن الفـــردي »االجتماعي« إلى الحماية 
اإلنســـانية في مواجهـــة العديد من أشـــكال العنف 

اجتماعية
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مة متخصصة في شؤون القارة اإلفريقية ثقافية فصلية محكَّ

المفاجـــئ وغير المتوقع، وحمايـــة الفرد في مواجهة 
التطبيقـــات القمعيـــة التـــي تفرضهـــا المجتمعات 
التسلطية واالضطهاد ضد الجماعات بسبب التمييز 

العنصري.

الماليين من نساء إفريقيا 
تتهددهّن كارثتان: الجفاف، ومرض 

نقص المناعة »اإليدز«

وإذا نظرنـــا إلى المرأة اإلفريقية نجد أنها تفتقر 
وبشـــكل كبير إلى حقهـــا بوصفها إنســـاناً، وحفظ 
حريتها، خصوصاً في المناطق التي تتعرض للحروب 
والنزاعات المســـلحة، حيث يقع على كاهلها ضغوط 

ال تُحتمل.
الحروب والنزاعات المسلحة:

تتنوع معاناة المـــرأة المدنية بين القتل واإلصابة 
من جراء الهجمات العســـكرية العشـــوائية وانتشار 
األلغـــام، وبين االفتقار إلى ســـبل البقاء األساســـية 
والرعايـــة الصحية، والحّد من ســـبل كســـب العيش 
وإعالة األســـر، واالختفاء، وأخذ الرهائن، والتعذيب، 
والســـجن، والتجنيد اإلجباري في القوات المســـلحة 

والتشريد.
ويمكن للنزاعات المســـلحة أن تؤدي إلى تعطيل 
نُُظم الرعاية الصحية الهّشـــة أصـــاًل، وخلق بيئة ال 
تُطاق بالنسبة للنساء الحوامل واألمهات المرضعات، 
فهّن يحتجن إلى وصول كامل وفوري إلى الرعاية قبل 
الوالدة وبعدها، باإلضافة إلى المساعدة الطبية خالل 

الوالدة. 
والغالبية العظمى من البلدان العشرة التي تسّجل 
أكبر خطر يتعلق بوفاة األمهات؛ تشهد حالة حرب أو 
في حالة ما بعد نهاية النزاعات، مثل سيراليون وتشاد 

وأنغوال وليبيريا والصومال والكونغو الديمقراطية.
كما يمكن للنزاعات أن تزيد من ضعف صحة النساء 

اإلنجابيـــة، وذلك من خالل الحّد مـــن توافر األغذية 
المالئمة للنســـاء الحوامل واألمهات المرضعات، ومن 

خالل تعطيل حمالت التحصين الوطنية.
وتواجـــه المـــرأة المدنية مشـــكالت أخرى بســـبب 

النزاعات، منها:
1 - النزوح:

تدفـــع النزاعات المســـلحة النســـاء في بعض 
األحيان إلى ترك منازلهّن وممتلكاتهّن، نتيجة سياسة 
متعّمدة للنزوح القسري للمدنيين يتبّناها أحد أطراف 
النزاع، أو لخوف من الزّج بهّن في القتال، أو خشيتهّن 
من االعتداءات، وتشـــير اإلحصاءات في هذا المجال 
إلى أرقام مخيفة، حيث تشّكل النساء واألطفال »قرابة 
80% من ماليين الالجئين وغيرهم من المشردين في 

العالم، بمن فيهم المشردون داخلياً«)1(. 
وقد كان للمعاناة الطويلة للمرأة المهاجرة أثرها 
في إصـــدار فقهاء القانون الدولـــي لالتفاقيات التي 
تضمن حماية المـــرأة الالجئة، منها اتفاقيات جنيف 
لعـــام 1949م، والبروتوكـــوالن اإلضافيـــان لها لعام 
1977م، حيث منعت أطراف النزاع المسلح من إجبار 
المدنيين على النزوح بشكل تعّسفي، كما جاءت أيضاً 
لتدعو إلى حماية الالجئات، وضمان تلقيهّن المساعدة 

المالئمة، وتقليل أخطار اإليذاء واالستغالل. 
ويمكن للنزوح أن يزيد من صعوبة حصول النساء 
على الرعاية الصحية النوعية، فعلى سبيل المثال، قد 
تُجبر النســـاء على الهرب حتـــى إن كّن يحصلّن على 
خدمـــات جيدة للرعاية الصحية، وهو ما يحرمهّن من 
الحصـــول على المواد المانعـــة للحمل، ويؤدي من ثم 
إلى ارتفاع حاالت الحمل وزيادة الحاجة إلى خدمات 
للصحة اإلنجابية، كما يمكن للنزوح أن يحرم النســـاء 
من نُُظم الدعم الخاصة بهن، ويزيد من صعوبة تبادلهن 

موقع  العالم،  في  للمرأة  السيئة  األوضــاع  قاطرجي:  نهى  د.   )1(
http://www.saaid.net/daeyat/ الفوائد:  صيد 

    nohakatergi/61.htm



56
العدد الخامس عشر /  محرم - ربيع األول 1434هـ ، يناير - مارس 2013م

التوعية بشـــأن رعايـــة األطفال والصحـــة والنظافة 
األساســـيتين، ويمكن أن يؤثر ذلـــك في صحة أفراد 
العائلة كافة، ويمكن أيضاً بسبب فصلهّن عن شبكتهن 

االجتماعية أن يتسبب في ضغط وقلق كبيرين.
إذا أخذنا المرأة الصومالية مثاالً لتجسيد المعاناة 
التي تتعرض لها المرأة النازحة؛ نجد أنها تتحمل الجزء 
األكبر من معاناة الالجئين الصوماليين في كينيا، فهي 
تعمل بكد لتأمين قوت أطفالها، وتشـــارك في شظف 
العيش العشـــرات ممن أجبرتهّن المواجهات المسلحة 
في الصومال على النـــزوح إلى كينيا بحثاً عن ظروف 
أفضل، وتبدأ رحلة المعاناة لدى النازحات الصوماليات 
من لحظة الوصول إلى كينيـــا، حيث يواجهن ضغوطاً 

نفسية واقتصادية وفقدان هوية)1(. 
2 - االحتجاز:  

تعاني النساء مشكلة االحتجاز، سواًء كان قسرياً 
أو لسبب، حيث تحتاج النساء إلى رعاية طبية محددة 
تختلـــف عن احتياجـــات الرجال، إذ يمكـــن أن يكّن 
أكثر عرضة للمشـــكالت الصحية بسبب خصائصهن 
البيولوجيـــة، ففترة الحيض - على ســـبيل المثال - 
تزيـــد من خطر اإلصابة بفقر الـــدم ونقص المعادن، 
وتحتاج أيضاً النســـاء المحرومات مـــن حريتهن إلى 
الفحوصات الطبية المنتظمـــة واألدوية والعالج، بما 
في ذلك الرعاية الخاصة بأمراض النســـاء والتوليد 
والرعاية قبل الـــوالدة وبعدها، ويمكن أن يصبح ذلك 
مشـــكلة إذا لم يكن هناك فريق طبي يراقب الحصول 
علـــى العالج، أو إذا كان ثمـــة نقص في الموارد يحد 
من توافـــر الرعاية الطبية النوعيـــة، وتكون األمهات 
واألطفال الرّضع على السواء عرضة للخطر في األيام 
واألسابيع التي تلي الوالدة، فهي فترة حرجة قد تعني 
خاللها الزيارات الالحقة للوالدة، والنظافة المالئمة، 

في  الصومالية  المرأة  معاناة  كينيا  في  الصوماليين  الالجئين   )1(
كينيا، موقع قناة الجزيرة:

http://www.aljazeera.net/news/pages/f197ac2b
f9254c8882b443b5b0550901

واالستشـــارة بشـــأن العالمات الخطـــرة لصحة األم 
والمولود الجديد، الخيط الفاصل بين الحياة والموت.

3 - العنف الجنسي:
تولي المعايير الدولية لحقوق اإلنســـان، بما في 
ذلـــك اتفاقيات جنيف، العنف الجنســـي الواقع على 
المـــرأة في الحروب أهمية كبيـــرة، لذلك جاءت هذه 
االتفاقيات لتحث على منع العنف ضد المدنيين غير 
المســـلحين، و »حماية النســـاء من االعتداءات على 
شـــرفهّن، وخاصة االغتصاب، والبغاء القسري، وأي 

شكل آخر من االعتداءات المخلة بالشرف«. 
ولقد ُصنف االغتصاب على وجه الخصوص في 
محاكمـــات نورمبرج »جريمة ضد اإلنســـانية«، ويعود 
الســـبب في اهتمـــام االتفاقيات الدوليـــة بموضوع 
العنف الجنســـي الذي تتعرض له المرأة في الحروب 
إلـــى تباطؤ الحكومات في اتخـــاذ اإلجراءات الكفيلة 
بحماية المرأة من العنف، حيث ال تزال الحروب، سواء 
كانت دولية أو أهلية، تســـفر عن فظائع ضد النســـاء 
واألطفال، »وقد أظهرت اإلحصائيات التي صدرت عن 
بعض البلدان التي خاضت الحروب، استخدام العنف 

الجنسي كأداة من أدوات الحرب.
ويُســـتخدم العنف الجنسي كســـالح ضد المرأة 
بهدف القمع، وعقاب الســـكان المواطنين، ومحاولة 
إذاللهم، وكســـالح حرب، فإن االغتصاب أشـــد فتكاً 
من القتل، فالقتل يخلق شـــهداء يثيرون الحماسة في 
األحياء ليقاتلـــوا من أجل شـــهدائهم وقضيتهم، أما 
االغتصاب فإنـــه ال يذل المـــرأة بمفردها، بل يترك 

جرحاً ال يندمل، خاصة في المجتمعات المسلمة«. 
كذلـــك يحـــدث بهـــدف االنتقام مـــن األعداء، 
فيُســـتخدم االغتصاب كأداة من أدوات الحرب، لذلك 
غالبـــاً ما يكـــون اغتصاب الجيوش للنســـاء بمعرفة 

القيادات، وربما بتأييد منهم! 
ويهدف العنف الجنسي إلى التعذيب واإليذاء، وانتزاع 
المعلومات، واإلهانة واإلذالل، والترهيب والمعاقبة على 
أفعال حقيقية أو مزعومة تُنســــب إلى النســــاء أو أفراد 

اجتماعية
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عائالتهــــن، كما حدث في روانــــدا وليبيريا وغيرها من 
البلدان اإلفريقية التي عانت ويالت الحروب.

وتتعـــدد أنـــواع العنف الجنســـي الممارس على 
المرأة فـــي أثناء الحروب، فإضافـــة إلى االغتصاب 
هناك االتجار والبغاء القســـريان، واللـــذان غالباً ما 
يكونان منظمين ومخططاً لهما من قبل الحكومات أو 
السلطات العسكرية، وهناك أيضاً الحمل القسري)1(.   
4 - االتجار بالبشر للسخرة واالستعباد الجنسي:
تســـببت الكـــوارث الطبيعية والنزاعات المســـلحة 
والمجاعة المدّمرة في منطقة القرن اإلفريقي في تكثيف 
عمليـــات االتجار بالبشـــر اإلجرامية، فتشـــير تقديرات 
منظمة المـــرأة غير الحكومية الناشـــطة فـــي مقاطعة 
غاريسا شمال شرق كينيا، إلى أنه يجري االتجار أو تهريب 
50 فتاة من الصومال إلى نيروبي كّل أسبوع في المتوسط.
وقالت هوبي حســـين - مديرة منظمة المرأة -: 
إن »الســـيارات التي تنقـــل ورق »miraa« )المخدر( 
مـــن كينيا إلى الصومال عادة مـــا تعود من الصومال 
محّملة بالفتيات الشابات والنساء لتسليمهّن إلى بيوت 
الدعارة في نيروبي أو شـــحنهّن إلـــى وجهات أخرى 
خارج كينيا«، وأكد هـــذه المعلومة الضابط ايفانتوس 
كيـــورا، نائب قائد شـــرطة محافظـــة وادي الصدع 
العظيم، وهي كبرى محافظات كينيا وأكثرها اكتظاظاً 
بالسكان، وقال: »يتوافد على هذه المحافظة أكثر من 
200 مهاجر غير شـــرعي، كّل أســـبوع، من السودان 
وإثيوبيـــا وتنزانيا وأوغندا والصومـــال، عبر أكثر من 
400 كيلومتر من الحدود سهلة العبور التي تشاطرها 

كينيا مع هذه الدول«. 
وقّدرت المنظمة الدوليــــة للهجرة أنه يجري تهريب 
أكثر من 10،000 شــــخصاً في محافظة الساحل الكينية 
كّل عام، وأفادت المنظمــــة أن األطفال المتاجر بهم من 
رواندا وتنزانيا وإثيوبيــــا والصومال وأوغندا يعملون في 

العــالم،  في  للــمرأة  السيئة  األوضـــاع  قاطــرجي:  نهى  د.   )1(
مصـدر سابق.    

المنازل ورعي المواشي والدعارة في مختلف أرجاء كينيا.
واســـتطردت مديرة منظمة المرأة هوبي حسين 
قائلة: »إن نيروبي هي السوق المركزية لتوزيع الفتيات 
إلى أنحـــاء مختلفة من كينيا وغيرهـــا من البلدان«، 
وشرحت أنه »يجري إرســـال العديد من الفتيات من 
نيروبي إلى مومباسا )المنتجع السياحي الدولي على 
طول الســـاحل(، حيث يتم تهريب فتيـــات قاصرات 
لســـياحة الجنس، فيأخذونهّن إلـــى مراكز التدليك 
أو محـــالت التجميل، حيث يأتي رجـــال من مكاتب 
الســـياحة والفنادق الختيار البنات المالئمات للعمل 

الجنسي في القطاع السياحي«. 
وأضافـــت أن منظمـــي الرحـــالت الســـياحية 
والعامليـــن في الفنادق يعملون »وســـطاء« ويتقاضون 
600 دوالر مقابـــل كّل بنت يتـــراوح عمرها بين 10 و 
15 سنة لبيع معظمهن لتجار الرق الجنسي، في حين 
»يؤخذ األطفال المهربين إلـــى الفيالت المنعزلة في 

مومباسا حيث تزدهر السياحة الجنسية«. 
هذا، وقد أشـــار تقرير صدر في أكتوبر 2012م 
عن »المعهد الدولي للســـالم« و »مركز إفريقيا للحكم 
المفتـــوح« إلـــى أن غالبية ضحايا عمليـــات االتجار 
بالبشـــر في شـــرق إفريقيا هم من النساء واألطفال 
الذين يُباعون لممارسة الدعارة أو العمل القسري)2(.

وختاماً:
كانـــت هذه محاولة للوقوف علـــى أهم ما تعانيه 
المـــرأة اإلفريقية مـــن مشـــكالت، وإن كانت صورة 
الواقع ال تتناسب مع ما ذكرناه، لكنها محاولة لتقريب 
الصورة، حتى نسعى جاهدين إليجاد الحلول المناسبة 
لهذه المشكالت التي تعصف باستقرار المرأة، ومن ثم 

باستقرار المجتمع كلّه.

بقلم بيتر كاهاري: مأساة الجفاف والمجاعة في القرن اإلفريقي..   )2(
تفشي جرائم االتجار بالبشر للسخرة واالستعباد الجنسي، وكالة 

إنتر بريس سيرفس:
http://ipsinternational.org/arabic/sendnews.

asp?idnews=2309
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د. عبد الوالي آدم محمد )*(

مقدمة:
إّن مـــن أبرز مظاهـــر التخلّف االقتصادي 
واالجتماعي ضعف اإلمكانات المادية، وانخفاض 
اإلمكانيات البشرية  وضعف  الدخل،  مســـتوى 

الضرورية إلحداث التنمية.
وتســـعى كثير من الـــدول إلقامة التكتالت 
االقتصاديـــة فيمـــا بينهـــا لتحقيـــق التنمية 
االقتصادية واالجتماعيـــة، إذ ال يمكن تحقيق 
النمو االقتصـــادي وتخفيف حدة الفقر إال من 

خالل التكامل االقتصادي بين الدول.  
االقتصادي  التكامل  أهميـــة  من  وانطالقاً 
ســـعت دول وســـط إفريقيا إلـــى إقامة تكامل 
اقتصادي فيما بينها لتحقيق التنمية لشـــعوب 
المنطقـــة، وتوفير حياة كريمة لإنســـان فيها، 
والمساهمة في النهوض بالقارة كلها، وتمكينها 
من المشاركة الفاعلة في االقتصاد اإلفريقي.  
إن الرقي بمســـتوى التنمية ومحاربة الفقر 
وكيفية اســـتيعاب مخرجـــات التنمية، والعديد 
من الجوانب االقتصادية التي يهتم بها التكامل 
االقتصـــادي، هو منطلق الحـــرص على تنمية 
الموارد البشـــرية وتطويرها بوصفها أســـاس 

التنمية الشاملة. 

ومن هنـــا تبرز أهمية الموضـــوع، فالبنك 
المركزي لدول وســـط إفريقيا يُعّد أحد أجهزة 
الجماعـــة االقتصادية والنقدية لدول وســـط 
إفريقيا، فضـــاًل عن دوره في تســـريع عملية 
التنمية االقتصادية، وتحقيق األهداف التنموية، 
وبخاصة القضاء علـــى الفقر والبطالة واألمية 
التي تنتج عن القصور في امتالك رأس المال، 
وعن سوء استغالل رأس المال المادي، وضعف 

كفاءة رأس المال البشرى ورداءته.
وتعانـــي دول وســـط إفريقيـــا العديد من 
المشـــكالت، منهـــا الفقر والحـــروب األهلية 
والفساد واألمراض التي جعلتها تصبح من أفقر 
دول العالـــم؛ بالرغم مـــن امتالكها للعديد من 

الموارد الطبيعية والبشرية.
في ضـــوء مـــا تقـــدم؛ يتمحـــــور هدف 
الموضوع فـــي بيان دور التكامـــل االقتصادي 
في إنعـــاش التنمية االقتصادية دراســـة حالة 
)البنك المركزي لدول وســـــط إفريقيا، ودوره 
في تحقيق النمـــو االقتصــادي وتخفيف الفقر 
في تشاد(، وتعــّرف عالقة مؤسســـات القطاع 
العام بمؤسســـات المجتمـــع المدني من خالل 
رؤية خاصة، مع اســـتعراض الســـتراتيجـــية 
محاربة الفقر بجمـهورية تشاد، وُسبُل تحقـــيق 
التنمية المستدامة، وصوالً إلى أهم النـــتائج. 

وبناء على ما ســـبق؛ فإن فرضية الموضوع 
مفادها أن للبنـــك المركزي دوراً رئيســـاً في 
محاربـــة الفقر والبطالة، وهي وســـائل لتنمية 
المـــوارد البشـــرية التي هي أســـاس التنمية 
الشاملة، وأن عدم وجودهما يؤدي إلى التخلف 

البنك المركزي لدول وسط إفريقيا، ودوره 
في إنعاش التنمية االقتصادية في تشاد

)*(  د. عبد الوالي آدم محمد، تشادي، باحث اقتصادي، ماجستير 
في  دكتوراه  إفريقيا(،  وسط  )منطقة  اإلفريقي  االقتصاد  في 
على  وانعكاساتها  االقتصادية  ــات  )األزم اإلفريقي  االقتصاد 
اقتصاديات وسط إفريقيا(، مركز البحوث والدراسات اإلفريقية 

بجامعة إفريقيا العالمية.

تنموية



59
مة متخصصة في شؤون القارة اإلفريقية ثقافية فصلية محكَّ

االقتصادي واالجتماعي.

نبذة تعريفية عن البنك المركزي لدول 
و�سط اإفريقيا:

خّيم الفقر المدقع على دول 
وسط إفريقيا جّراء تضافر مجموعة 
متشابكة من العوامل، تشّكلت على 

هيئة »مصيدة فقر«

يُعـــد البنـــك المركـــزي لـــدول وســـط 
 Bahgue dese etatas de إفريقيـــا 
lafrigucentrale )B.E.A.C( مـــن أهـــم 
منجزات ومؤسسات السيماك CEMAC، بل 
هو من أبرز المؤسســـات االقتصادية والمالية 
التي تقوم بدور حقيقي نحو توحيد المشروعات 
المشـــتركة ودمجهـــا، كما يعمـــل على تحقيق 

عمليات التكامل القطاعي في الجماعة.
عمـــل البنك منذ تأسيســـه علـــى توفير 
العملة المشتركة للدول األعضاء، والتي تُُسّمى 
بالفرنك ســـيفا )أي الفرنك اإلفريقي(، وأدى 
ذلك إلى تسهيل عملية النقل والتبادل التجاري، 
 CFA وكذلك التحويالت األخرى، فهذه العملة
هـــي في األصل عملـــة كان يتـــم تغطيتها في 
الســـابق قبل 1996م بالعملة الفرنســـية، ولكن 
بعد هذا التاريخ أصبح ال يغّطى ســـوى نصف 
القيمة؛ وعليه فإن الفرنك اإلفريقي يقع ضمن 
ما يُســـّمى »المناطق النقديـــة الملحقة«، ومن 

خصائصها)1(:
1( أنها مرتبطة بعملية المتربول القديم.  

2( أن عمالت المنطقة سهلة التحويل فيما 

 Etude de dirgnosti  quede cadr comer giapa  )1(
.vraouloiange

بينها وبين المناطق والتجمعات األخرى.  
3( أن النقـــد األجنبي الذي يوّفـــره كّل بلد 
يوضع تحت تصرف دول المنطقة بصورة مشتركة 
تحت رقابة البنك المركزي لدول وسط إفريقيا)2(.
مقـــر البنك المركـــزي لوســـط إفريقيا، 

ووظائفه:
يقـــع مقر البنـــك الرئيس فـــي »ياوندي« 
عاصمـــة الكاميرون)3(، غيـــر أن له فروعاً في 
كّل الدول األعضاء، حيث يقوم كّل فرع بوظيفة 
البنك المركزي نفسها، باستثناء إصدار النقود، 

فإنها من وظيفة البنك المركزي.
وتعنـــي كلمـــة CFA : فرنـــك المجموعة 
 Frahce dcommunoateالنقدية اإلفريقية
finarciere African  ، ويالحـــظ أن وقوع 
أي دولة )مثل تشاد( في »منطقة نقدية ملحقة« 
يُضعف من قدرتها على التصنيع بشـــكل كبير، 
فضاًل عن مشكالتها األخرى التي تعوق التنمية، 
ففي 8 يناير 1992م أُعلن رســـمياً عن تخفيض 
قيمة الفرنـــك اإلفريقي CFA بنســـبة %50 
مقابل الفرنك الفرنســـي FF، وبذلك أصبحت 
النســـبة بين الفرنك اإلفريقي CFA والفرنك 

الفرنسي FF كما يأتي: 
100 فرنـــك CFA = 1 فرنـــك فرنســـي 
FF، بعـــد أن كانت 50 فرنك إفريقي = 1 فرنك 

 .FF فرنسي
وقـــد أدى هذا التخفيـــض بصفة عامة إلى 
اإلفريقية  للعملـــة  الشـــرائية  القيمة  انخفاض 
بالنسبة للمواطنين بنسبة 50%، وازدياد تكاليف 

التكامل  التجمعات اإلقليمية في دعم  يونس: )دور  الرحيم  عبد   )2(
اإلقليمية  التجمعات  على  إفريقيا(، دراسة  في  االقتصادي 
البحوث  معهد  دكتوراه،  رسالة  اإلفريقية،  القارة  في  الرئيسية 
القاهرة 2008م، ص  العربية،  الدول  العربية جامعة  والدراسات 

.126

.Beac 30ans  )3(
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اإلنتـــاج الصناعيـــة بالقيمة نفســـها، في حين 
ارتفعت األســـعار بالنســـبة للمنتجـــات بمقدار 

الضعف. 
ويمكـــن القول بأن تخفيض ســـعر صرف 
العملة اإلفريقية CFA قد وّســـع هوة التخلف 
االقتصـــادي فـــي المنطقة كلها وليس تشـــاد 
وحدها، وقد جعل ذلك المنشـــآت االقتصادية 

في المنطقة أكثر اعتماداً على الخارج)1(. 
وبهـــذا الخصـــوص أكد وزيـــر االقتصاد 
والتخطيط التشـــادي في مقابلـــة أجراها معه 
الباحث؛ أن البنك المركزي لدول وسط إفريقيا، 
بالرغـــم مما يعانيه من تبعيـــة للبنك المركزي 
الفرنســـي، فإنـــه يقوم بدور كبيـــر وفاعل في 
تحقيق التنمية الشـــاملة في دول المنطقة، كما 
أكد الوزير ارتباط البنك المركزي لدول وسط 
إفريقيا بالبنك المركـــزي لدول غرب إفريقيا، 
فكالهما في منطقة واحدة تُعرف باسم »منطقة 

.)2(»Zoun CEFA الفرنك اإلفريقي

 ظاهرة الفقـر في ت�ساد:
مفهوم الفقر بين علمـــاء االقتصاد وعلماء 

االجتماع:
على الرغم من أن الفقر يمّثل موضع اهتمام 
علماء االقتصاد بالدرجة األولى؛ فإن رجال العلم 
االجتماعي كانوا أكثر سبقاً في تعّرف العوامل 
واألســـباب الفعليـــة التي تـــؤدي بالجماعات 
البشرية إلى حالة الفقر، باإلضافة إلى أن جّل 
تركيزهم لم يكن مقتصراً على العوامل المادية 
المسّببة لحالة الفقر في المجتمعات البشرية، 

ناصر النائي آدم: )التخطيط والتنمية االقتصادية(، شركة القمر   )1(
األولى 2006م، ص  القاهرة، ط   – واإلعالن  والدعاية  للطباعة 

.49

مقابلة وزير االقتصاد والتخطيط التشادي السابق: عثمان مطر   )2(
عند  2010/09/08م  بتاريخ  أنجمينا،  بالعاصمة  بمنزله  بريمة، 

الساعة السابعة مساًء.

وإنمـــا كان االهتمام مرتبطاً ببؤرة تحليل الفقر 
بوصفها ظاهرة اجتماعية متداخلة مع مجموعة 
من العوامل الداخليـــة والخارجية المؤثرة في 
تشـــكيل الظاهرة؛ ولهذا ظهرت فـــي أدبيات 
علم االجتماع مفهومات وقضايا وإشـــكاليات، 
الطبقي،  والتمايز  االجتماعـــي،  التفاوت  مثل: 
والحـــراك االجتماعـــي، والصـــراع الطبقي، 
باإلضافة إلـــى تلك المفهومـــات التي قّدمتها 
النظريات الكالســـيكة والمحدثة لفهم العالقة 
بين الداخل والخـــارج، مثل التحديث والتبعية، 
فظهـــرت التحليـــالت االجتماعية الموّســـعة 

واألخرى المحدودة )الماكرو والمايكرو(.
ومهمـــا تكن االختالفات بيـــن رجال الفكر 
االقتصـــادي واالجتماعي حـــول تحديد معنى 
الفقر؛ فإنه مـــن المؤّكد لدى الجميع أن الفقر 
لم يعد يعني فقط الحرمان االقتصادي، أو قلة 
الدخـــل، أو عدم القدرة على ســـّد احتياجات 
األفراد من الحاجات األساسية، أو عدم مقدرة 
الفرد على تحقيق دخل ثابت ومســـتقر، وإنما 
يعني إلـــى جانب ذلـــك نمط حياة وأســـلوب 
معيشـــة، بل لقد وصل األمـــر ببعض الباحثين 
)O.Lewis( إلـــى القول بأن الفقر يمّثل حالة 

ثقافية متميزة)3(. 
بعبارة أخـــرى؛ يمكن القول بـــأّن الفقر 
ال يعّبر فقط عن عجز اإلنســـان عن إشباع 
حاجاته البيولوجية، كمـــا يقرر رجال الفكر 
يعني كذلك  بـــل  الكالســـيكي،  االقتصادي 
عجز البناء االجتماعي عن توفير مستلزمات 
اإلنســـان المادية والمعنوية، وتأثير ذلك في 
عمليـــات االندماج والعالقـــات االجتماعية، 

عن  دفاعاً  الباحثين  أكثر  من   )O.Lewis( لويس  أوسكار  يُعد   )3(
الربط بين الفقر والثقافة، معتبراً أن الفقر يمّثل نوعية متميزة 
للثقافة  مكماًل  جزءاً  تمّثل  فهي  ذلك  ومع  المجتمع،  ثقافة  عن 

السائدة.

تنموية



61
مة متخصصة في شؤون القارة اإلفريقية ثقافية فصلية محكَّ

وتكويـــن شـــخصية الفـــرد فـــي المجتمع، 
وتشـــكيل ِقـيَمه وثقافته، بـــل تحديد دوره 
واالقتصادي  واالجتماعي  السياســـي  ووزنه 
كذلك؛ فالفقر يجـــب أن يُنظر إليه على أنه 
حالة يعجز فيها اإلنســـان، بسبب مجموعة 
من العوامـــل الموضوعية والذاتية، عن تلبية 
حاجاتـــه المادية والمعنوية فـــي ظل نظام 

اجتماعي وثقافي محّدد.  

البالد تعاني األمراض المستوطنة، 
مثل: المالريا، والكوليرا، ومرض  
اإليدز الذي يحصد كّل عام آالف 

الشباب

أسباب الفقر في تشاد:   
تعود أســـباب انتشـــار الفقر في تشاد إلى 
مجموعـــة من العوامـــل السياســـية والبنيوية 

والبيئية والبشرية، بل المناخية أيضاً.
وقـــد وصل معّدل الفقر بين الســـكان إلى 
نحو 64%، يعيشـــون تحت خط الفقر بأقل من 
دوالرين في اليوم، ولكن هناك بعض التقديرات 
تشـــير إلى تحّسن الناتج المحلي اإلجمالي بعد 
الشـــروع في تنفيذ خط أنابيـــب نقل البترول 
والبدء في تصديره)1(؛ حيـــث ُقّدر معّدل النمو 
في الناتـــج المحلي اإلجمالي في عام 2004 بـ 

31% مقارنة بـ 9،7% في عام 2003م.
ووفقاً لتقرير الدراسات التي قام بها المعهد 
والدراســـات االقتصادية  الوطني لإحصاءات 
والديمغرافية، خالل فترتي 1995م - 1996م، 
و 2002م - 2003م، فإن الفقر ما زال منتشـــراً 

ينظر إلى: محمد البشير أحمد موسى: تشاد مقاربة لبناء دولة   )1(
حديثة، ط األولى 2010م، مكتبة الملك فهد الوطنية – الرياض.

في تشـــاد، بل ازداد قلياًل من 175،127 فرنك 
سيفا عام 1994م إلى 92،345 فرنك سيفا عام 
2003م، وبهذا انتقلت النسبة من 43% في عام 
1994م إلى 55% في عـــام 2003م، وهي أعلى 
نســـبة  للفقر في دول الســـيماك؛ إذ أن %20 
من الفقراء يعيشون بأقل مما يعادل 150 فرنك 
سيفا يومياً، بينما ينفق 20% من السكان 1،105 

فرنك سيفا في المتوسط اليومي.
ينتشـــر الفقر بصورة أساسية في المناطق 
الريفية، وقد كان إجمالـــي نصيب الريف عام 
2003م 87% من مجموع الفقر المنتشـــر على 
النطاق الوطني، ومتوســـط الفـــارق بين الفقر 
وخط الفقر يبلغ نســـبة 21%، وعالوة على ذلك 
يعيش نحو 36% من الســـكان وثلثا الفقراء في 
حالة من الفقـــر المدقع )أي دون خط الفقر(، 
ويشير تحليل إنفاق األسر المعيشي إلى أن هذا 
اإلنفاق يولي األولوية إلى الغذاء بنسبة %61،7 

من اإلنفاق)2(.
كما أظهـــرت الدراســـة أن البالد تعاني 
األمـــراض المســـتوطنة، مثـــل: المالريـــا، 
والكوليرا، ومرض  اإليـــدز الذي يحصد كّل 
عام آالف الشـــباب، هذا فضاًل عن أســـباب 
أخرى تتعلق بســـوء اإلدارة، وضعف اإلنتاجية 
الزراعية، وتدهور النظام التعليمي والصحي، 
وهـــروب رؤوس األمـــوال، وهجـــرة العقول 

والكفاءات.
وتظهر عالقة قوية بين مســـتوى المعيشة 
والفقـــر وبين المناطـــق الزراعيـــة من جهة 
أخرى؛ ووفقاً لدراســـة قام بها »برامج األغذية 

الفرص  الزراعيةIFAD  )برامج  للتنمية  العالمي  الصندوق   )2(
التغلب  االستراتيجية القطرية لتمكين سكان الريف الفقراء من 
السابعة  الدورة  التنفيذي  تشاد( المجلس  جمهورية  الفقر،  على 

والتسعون، سبتمبر 2009م.
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العالمـــي«)1(، أظهـــرت الدراســـة أن المناطق 
الســـاحلية من البـــالد وجزءاً مـــن المناطق 
وســـالمات(  قيرا  )وخصوصـــاً  الســـودانية، 
تتســـم  بالتقلّبات والتغّيرات المناخية ونقص 
تنوع اإلنتاج والتدهور الشـــديد فـــي الموارد 
اإلنتاجيـــة التي ال تكفل مســـتوى منتظماً من 
اإلنتاج أو الدخل لألســـر، وتتسم أيضاً بشدة 
األزمات الغذائيـــة وتواترها؛ حيث تؤّكد بعض 
الدراسات التي أجريت في هذه المناطق تعدد 
أوجه الضعف الذي تتسم به األسر التي تعيش 
في هذه المناطق من االفتقار إلى مياه الشرب، 
وتدني مســـتوى الخدمات الصحية والتعليمية، 
لضعـــف البنـــى األساســـية كالمستشـــفيات 

والمدارس.
كما توجد في البالد عالقة ترابطية وثيقة 
بين الفقر وســـوء الحالة الصحية؛ وتبعاً لذلك 
يمكن اعتبار كل منهما ســـبباً لآلخر ونتيجة له 
في آٍن واحد، وال يعني ذلك أنه يمكن تحســـين 
األوضاع الصحية بمجـــرد زيادة الدخل؛ فعلى 
ســـبيل المثال ارتفع الناتـــج القومي اإلجمالي 
للبـــالد نتيجـــة الســـتخراج البتـــرول وزيادة 
االســـتثمارات األجنبية، إال أن هذا لم يؤّد إلى 

تحّول  إيجابي في الوضع الصحي العام.
وفي الســـنوات األخيرة، وعلى الرغم مما 
يعتـــري الصورة المســـبقة عن أوضـــاع الفقر 
في تشـــاد من ســـلبيات، فإن جانباً ال يُستهان 
به من هذه الصورة يُعد مبّشـــراً بالخير؛ حيث 
تبّيـــن بعض التقارير)2( أن هناك تقدماً قد طرأ 
على صعيد البنية التحتية من تقديم الخدمات 

للضعف  الجغرافي  والتوزيع  التحليل  العالمي  األغذية  برامج   )1(
الهيكلي المرتبط بنقص األمن الغذائي في المناطق الريفية في 

تشاد، سبتمبر 2005م.

منشورات رئاسة جمهورية تشاد، إدارة اإلعالم لرئاسة الجمهورية،   )2(
منشور بعنوان: )الشؤون االجتماعية ورفاهية المواطن( 2008م.

األساســـية للمواطنيـــن، من المستشـــفيات)3( 
والمدارس وحفـــر اآلبار، وتنفيذ السياســـات 
الوطنية الرامية إلـــى تحقيق النمو، والحّد من 
الفقر، وتحديد ما ينبغي أن تكون عليه المبادئ 
الرئيسة التي ترتكز عليها هذه االستراتيجيات 

للحّد من الفقر.
ويتطلــــب تحقيق النمو والحــــّد من الفقر 
تحقيق مســــتوى أفضل من الحكم الرشــــيد، 
يــــؤدي حتمــــاً إلى تحســــين فــــرص تنفيذ 
السياسات المتعلقة بالتنمية والحّد من الفقر 
بشــــكل أفضل، ويؤمن بأهمية الدور الرقابي 
للبرلمانــــات والمجتمع المدنــــي والمنظمات 
المحلية، كما يتطلب ضرورة توافر سياســــات 
اقتصادية كلية راســــخة تكفل استقرار معقول 
لإنفاق  وتوافر سياســــات جيدة  لألســــعار، 
العام، وتحســــين مناخ االســــتثمار عن طريق 
إزالة العقبات اإلدارية، وتشــــكيل قطاع مالي 
ومصرفــــي أكثــــر كفــــاءة، وتحســــين القدرة 
على ممارســــة التجارة، وإعطاء اهتمام أكبر 
بالمشــــروعات الصغيــــرة والمتناهية الصغر 

لخلق فرص العمل.  
كما أن مســــؤولية الدولــــة االجتماعية ال 
تقتصــــر على تقديــــم الخدمات األساســــية، 
ولكنها تمتد إلى  حماية المواطنين من التكلفة 
المالية؛ لذلــــك فإن التمويل العادل يمّثل أحد 
أهم عناصر تلك المســــؤولية، ويعني التمويل 
العــــادل في األنظمة الصحيــــة والتعليمية أن 
المخاطر التي تواجهها األسرة التشادية نتيجة 
لتكاليف النظام االجتماعي توّزع حسب القدرة 
علــــى الدفع، وليس حســــب توزيع المرض أو 
الجهــــل، أي نظام عادل يشــــمل جميع أفراد 

والتعاون  التخطيط  وزارة  مراجعة:  يرجى  التفصيل  من  للمزيد   )3(
التشادية، مكتب اإلحصاء العام، التعداد السكاني 1993م.
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المجتمع التشــــادي بغّض النظــــر عن دخلهم 
أو انتمائهــــم االجتماعــــي والطبقي؛ حيث إن 
مســــتوى اإلنفاق ال يعكس بالضرورة المزايا 
التــــي يتم جنيها من تلك الخدمات؛ فقد تنفق 
البلد الكثير من األمــــوال على قطاع الصحة 
والتعليم ويظل العائد أقل كثيراً من المطلوب، 
وقد ال تتناســــب المزايا مــــع التكاليف على 
الرغم من أن الخدمــــات الصحية غير مكلفة 

أساساً.

لكي تحقق دول الجماعة 
االقتصادية والنقدية لدول وسط 

إفريقيا تخفيضًا في الفقر إلى 
النصف عام 2015م؛ فإن على كّل 
دولة في الجماعة أن تحقق نموًا 

اقتصاديًا ال يقل عن %8

 خصائص الفقر في تشاد:
وتتمثل أهم خصائص الفقر في تشـــاد في 
نقص الوصول إلـــى خدمات الرعاية الصحية، 
والخدمات األساسية األخرى كالتعليم، والمياه 
الصالحة للشرب، والتغذية؛ لذلك فإن الفقراء 
يواجهون مشكالت صحية أدت بهم  إلى الخروج 
بصورة مؤقتة أو دائمة من سوق العمل )الزراعة، 
والرعـــي(؛ حيث أدى ذلك إلـــى حدوث تراجع 
إضافي في دخولهم، ومع تناقص دخلهم نتيجة 
لســـوء حالتهم الصحية قلّـــت فرص حصولهم 
على الخدمات العامة كالصحة والتعليم؛ وبذلك 
تكتمل الدائرة المفرغة للعالقة بين الفقر وسوء 

الحالة الصحية.
وبعبارة أخرى؛ قد يطول أمد تراجع الدخل 
القابل للتصرف لدى األسر الفقيرة نتيجة لعدم 

القدرة على الحصول على الخدمات الصحية، 
والتي يُحتمل أن تشـــهد بدورها تدهوراً سريعاً 
جّراء انحســـار الدخل القومي اإلجمالي نتيجة 
لتراجع أداء اليد العاملة بســـبب سوء أحوالها 

الصحية.
وهذا األمر أدى بدوره إلى التوسع الحضري 
الســـريع)1( والعشـــوائي في العاصمة أنجمينا 
وبعض المدن الكبرى  بالبالد، مثل مندو وأبشة 
ومنقو ســـار؛ األمر الذي هّدد بـــدوره أوضاع 
الصحة العامـــة، وزاد من التأثيرات الســـلبية 

لألمراض المعدية. 
ويميـــل ســـكان األرياف إلـــى الهجرة إلى 
المناطق الحضرية هربـــاً من حالة الفقر التي 
يعيشـــون فيها؛ ونتيجة لذلـــك خرجت عملية 
التوّســـع الحضري عـــن نطاق الســـيطرة في 
ظل الزيادة الكبيـــرة في الطلب على الخدمات 
األساســـية، والتي تعجز السلطات المحلية في 

الكثير من المناطق عن تلبيتها.

دور البنــك المركزي ل��ســط اإفريقيا في 
محاربة الفقر: 

مع مطلـــع األلفية الثالثة وجـــدت إفريقيا 
نفســـها أمام تحّديات كبيرة، ال تتمثل في ردم 
الفجوات المتنامية بينها وبين األقاليم األخرى 
في العالم، وإزاحة ســـياج العزلـــة والتهميش 
الذي يحول دون اندماجها في المجتمع الدولي 
فحســـب، بل أيضاً إليقاف الحروب والنزاعات 
المحلية واإلقليميـــة، ومحاصرة حاالت الفقر 
والجـــوع والمـــرض والجهل التي تهـــّد كاهل 

الجغرافي  )المواقع  صالح:  بخيت  الله  عبد  إلى:  ينظر  للمزيد   )1(
الداخلي لتشاد وأثره على التطور االقتصادي والسياسي( دراسة 
التربية  تطبيقية على الجغرافيا السياسية، رسالة دكتوراه، كلية 
والعلوم اإلنسانية، جامعة إفريقيا العالمية 2002م. ومها محمود 
صالح: )تشاد دراسة في الجغرافية السياسية(، رسالة ماجستير 
اإلفريقية  والدراسات  البحوث  معهد  السياسية،  الجغرافية  في 

جامعة القاهرة 2002م.
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شعوبها، وتأسيس أطر مؤسسية وآليات للتعاون 
والتكامل اإلقليمي والقـــاري، وإيقاف الحروب 

األهلية)1(. 
ويجـــدر بنا أن نقـــول: إن قضية الفقر في 
منطقة وسط إفريقيا واحدة من أهم التحّديات 
التي واجهت  دول المنطقة منذ االستقالل، فدول 
المنطقة عانت ظروفاً اقتصادية ســـيئة، تمّثلت 
التنميـــة االقتصادية،  في انخفاض معـــدالت 
وازدياد الحاجة إلى مصادر التمويل الخارجي، 
واالعتماد المتزايد على االستدانة الخارجية)2( 

التي تحّولت فيما بعد إلى أزمة ديون.
من جانب آخر؛ علّقت شعوب المنطقة أملها 
عقب االستقالل على القادة السياسيين لتحقيق 
التنمية، وانتشال المنطقة من التخلّف والفقر، 
خصوصـــاً أن المنطقـــة تمتلك مـــن الثروات 
الطبيعية والبشـــرية ما يمّكنها من التغلب على 
كّل مـــا تعانيه مـــن أزمات اقتصاديـــة، إال أن 
هذه الطموحـــات ضاعت مع مرور عقود عقب 
االستقالل دون تحقيق تنمية اقتصادية، وزيادة 
انخفاض في مســـتويات معيشة األفراد، والتي 
تحّولت إلى عدم الرضا الشعبي، ومن ثم ازدياد 
االستقرار  العســـكرية، وعدم  االنقالبات  حدة 
السياســـي في أغلـــب دول المنطقة، وبخاصة 
تشـــاد وإفريقيا الوسطى اللتان تُعّدان من أفقر 
دول المنطقة، كمـــا تُعّدان أكثرها دموية وعدم 

استقرار.
إن برنامـــج مكافحـــة الفقـــر داخل دول 
الجماعة جـــاء بناء على االتجاه العام المطروح 

محمد عبدالوهاب عثمان شيخ موسى: )إفريقيا وتحديات األلفية   )1(
الثالثة(.

ينظر إلى: عبد الخالق فوزي فائق: العالقات االقتصادية الدولية   )2(
- الجامعة المفتوحة طرابلس ليبيا - بدون تاريخ. وعبد الفتاح 
إفريقيا  في  االقتصادية  للتنمية  العربي  المصرف  العموصي: 
واآلفاق  الحالي  الواقع  اإلفريقي  العربي  االقتصادي  التكامل 

المستقبلة في ظل العولمة، أكتوبر 2008م - الخرطوم.

في إطار برامج البنـــك الدولي الذي يؤّكد أنه 
بالرغم مـــن التقّدم الذي أُحـــرز في الخطط 
االقتصادية الكبيرة في إطـــار برنامج التحّول 
االقتصـــادي والهيكلية البنيويـــة؛ فإن الوضع 
االقتصادي واالجتماعي للســـكان لم يتحّســـن 
في كثير من الدول الناميـــة، وبخاصة إفريقيا 
ما وراء الصحراء، وأنه لم يتحّسن بطريقة تقلل 
مـــن الفقر، بل هناك تدهـــور خطير في بعض 
الدول نتيجة لعدد مـــن العوامل، مثل انخفاض 
النمو االقتصادي مع ارتفاع نمو السكان، انتشار 
األمراض، مثل: الســـيدا )اإليـــدز(، والمالريا، 
والمديونية،  العســـكرية،  الصراعـــات  وكذلك 
وارتفاع نســـبة األفراد الذين يعيشون بأقل من 
دوالر في اليـــوم في الـــدول اإلفريقية، حيث 
وصلت هذه النســـبة عام 2002م إلى 40% من 

عدد السكان الكلّي)3(. 
واستشـــعاراً لخطـــورة هـــذا الواقــع في 
إفريقـــيا مـــا وراء الصحـــراء؛ فإن المجــتمع 
الدولي ومنــظماته والمؤسســـات التي تعــمل 
في التعاون معه؛ يســـعون إلى الحّد من الفقــر 
في هـــذه المناطـــق إلى النصــف في حــدود 
عـــام 2015م، ووضـــــع المجتـــمـــع الدولي 
اســـتراتيجية لهذا الغرض تعـــرف اختــصاراً 

 .)DSRP( باســم
وقد تجاوبت الجماعة االقتصادية والمالية 
لدول وسط إفريقيا مع هذه المبادرات، فوضعت 
خطتهـــا اإلقليمية الخاصة وســـّمتها »برنامج 
اإلصالح االقتصـــادي والمالي )PSR(«، ليعّبر 
عن اإلرادة الشرعية لرغبة الدول األعضاء في 
الجماعـــة إلحداث نمو اقتصـــادي واجتماعي 

محمد صالح أيوب: الثقافة العربية في تشاد المعاصرة وتحديات   )3(
العولمة، القاهرة، مطبعة الصفا – ط األولى 2008م. و مجتمعات 

وسط إفريقيا بين الثقافة العربية والفرانكفونية، ص 226. 

تنموية
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مة متخصصة في شؤون القارة اإلفريقية ثقافية فصلية محكَّ

متوازن ومســـتمر داخل بيئة اقتصادية مستقرة 
تقود نحو تخفيض الفقر، ووضعت لجاناً فرعية 
وطنيـــة للبرنامج في كّل دولة من دول الجماعة 

لمحاربة الفقر.
من  للحّد  العامـــة  باالســـتراتيجية  وتأثراً 
الفقـــر )DSRP( التي وضعتها المؤسســـات 
الدولية؛ فإن الجماعة االقتصادية والمالية لدول 
وســـط إفريقيا صاغت على منوالها عدداً من 
المؤشرات االقتصادية والسياسية واالجتماعية 
والثقافية، اســـتقتها الجماعة من اإلحصاءات 
الوطنية للدول األعضاء، وأوصت بأن أي تحّول 
في هذه المؤشـــرات في الخطط التنموية يُعد 
دلياًل علـــى ارتفاع أو انخفـــاض الفقر، وتنّزل 
هذه المؤشـــرات إلى الدول األعضاء بواسطة 
األمانة التنفيذية للجماعة مع االستعانة بالبنك 

المركزي لدول وسط إفريقيا)1(.

وزير االقتصاد والتخطيط التشادي: 
البنك المركزي نجح نجاحًا كبيرًا في 
تنفيذ سياسة »برنامج مكافحة الفقر«

ويرى الباحـــث أن قيام البنك المركزي لدول 
وسط إفريقيا بهذه المهمة التي أُوكلت إليه من ِقَبل 
مؤتمر رؤوســـا الدول األعضاء من شأنه اإلسهام 
في إنعاش التنمية االقتصادية في الدول األعضاء 

بصفة عامة، وتشاد على وجه الخصوص. 
االقتصاد  وزيـــر  يؤّكد  الخصـــوص  وبهذا 
والتخطيط التشـــادي أن البنك المركزي نجح 
نجاحاً كبيراً في تنفيذ سياسة »برنامج مكافحة 

الفقر«)2(.

المرجع نفسه،  ص 266.  )1(

والتخطيط  االقتصاد  بريمة، وزير  مطر  عثمان  الوزير  مقابلة   )2(

ويعتمـــد تنفيذ »برنامج مكافحة الفقر« في 
المدى القصيـــر على االســـتعدادات الوطنية 
والمعونـــة الدوليـــة، وكذلـــك علـــى الخبرات 
والتجـــارب على المســـتوى اإلقليمـــي داخل 
الجماعة، أما في المدى المتوســـط فتم وضع 
خطـــة خماســـية مدعومـــة من المؤسســـات 
والمنظمـــات الدولية)3(، يحـــّدد فيها »برنامج 
مكافحة الفقر« في كّل دولة عضو من الجماعة 
اآلليات واإلمكانيات الوطنية )البشرية - المالية 
– المعدات( لتحديـــد المشـــاريع العملية التي 
يمكن تنفيذها، على أن تسبق تطبيقات البرنامج 
دراسات استطالعية في الدولة الوطنية لوضع 
برنامج يســـاعد على تحديـــد الفقر في البلد، 
مثل: الحد األدنى لألجور، البطالة والسكن غير 
الالئق، ومن حق اللجان الوطنية داخل كل دولة 
عضو أن تضيف ما تراه مناســـباً من مؤشرات 

للفقر حسب ظروفها. 
وقد استفادت الجماعة االقتصادية والمالية 
لدول وســـط إفريقيا في صياغتها للمؤشرات 
الســـابقة للفقر بالقائمة التـــي أعّدها البنك 
المركزي لدول وسط إفريقيا، والبنك العالمي، 

 .)BAD( والبنك اإلفريقي للتنمية
 وقد أشارت جميع هذه المؤسسات االقتصادية 
الدولية والقارية واإلقليمية إلى أنه لكي تحقق دول 
الجماعة االقتصادية والنقدية لدول وسط إفريقيا 
تخفيضاً في الفقر إلى النصف عام 2015م؛ فإن 
على كّل دولة في الجماعة أن تحقق نمواً اقتصادياً 
ال يقل عــــن 8%، وأّكد هذا الــــرأي بيان المؤتمر 

بتاريخ  أنجمينا،  بالعاصمة  السابق، بمنزله  الــتــشــادي 
2010/09/08م عند الساعة السابعة مساًء.

اإلقليمية  التجمعات  دور  علي:  يونس  الرحيم  عبد  إلى:  ينظر   )3(
في دعم التكامل االقتصادي في إفريقيا، دراسة على التجمعات 
معهد  دكتوراه،  رسالة  اإلفريقية،  القارة  في  الرئيسية  اإلقليمية 
العربية، القاهرة  الــدول  جامعة  العربية  والدراسات  البحوث 

2008م.
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العالمي حول الموضوع الــــذي ُعقد في أبيدجان 
بتاريخ 13 - 14 /2002/07م.

وبنـــاًء على ذلك؛ اتخـــذت الدول األعضاء 
في الجماعة االقتصادية والنقدية لدول وسط 
إفريقيا بعض القرارات على المستوى اإلقليمي، 
وخصوصاً تنفيـــذ برنامج اإلصالح االقتصادي 
والمالي، لخلق نمو اقتصادي قوي وشامل، يحّد 
من الفقر في  الدول األعضاء في الجماعة)1(. 

النتائج:
1( لقد خّيم الفقر المدقع على دول وســـط 
إفريقيـــا جّراء تضافر مجموعة متشـــابكة من 
العوامل، تشّكلت على هيئة »مصيدة فقر« على 
المستوى  فعلى  واإلقليمي،  الوطني  المســـتوى 
الوطني يعيش الفقراء تحت ظروف قاسية من 
جـــّراء افتقادهم للمعـــّدات اإلنتاجية، وضعف 
بيئتهم، وقابليتهم للمرض، ونقص الغذاء، وتدّني 
مستواهم التعليمي، وتعّذر حصولهم على أغلب 

الخدمات، وانعدام األمان االجتماعي.
وعلى المستوى اإلقليمي تأثرت السياسات 
اإلقليمية لدول الســـيماك فـــي عدة قطاعات؛ 
حيـــث إن معظـــم الفقـــراء في دول وســـط 
إفريقيا يعيشـــون في مناطق ريفية أو حضرية 
متخلّفة، وهم من فئات صغار المالك والعمال 
والمزراعين، كذلك األســـر التي تعولها النساء، 
وأغلبها تعيش في تشاد وإفريقيا الوسطى جّراء 

الحروب والنزاعات األهلية.
2( شـــهدت دول وســـط إفريقيا منذ فترة 
الثمانينيات والتسعينيات أزمات اقتصادية أّدت 
إلى تدهور االقتصاد الوطني، وانتشـــار الفقر 
والجفاف والبطالة؛ حيـــث انخفضت معدالت 
دخول األفراد، وهو ما أدى إلى هجرة كثير من 

محمد صالح  أيوب، مرجع سبق ذكره، ص 226.  )1(

األسر التشادية إلى السودان وليبيا.
3( يظهـــر الفقر واضحاً بيـــن الفقيرات من 
النساء والفقراء من الرجال؛ مع مالحظة أن قسوة 
الحياة على النساء الفقيرات أكثر منها على الرجال 

الفقراء، فأعباء النساء تتضاعف بال نهاية.
4( أن الفقـــر المدقع يقف عقبة في طريق 
النمو االقتصادي، وتوّضح بعـــض التقارير أن 
التفـــاوت في المســـتويات المعيشـــة يُعد أهم 

العوامل التي تُسهم في زيادة حّدة الفقر. 
وفي ضـــوء المالحظات الســـابقة؛ يتضح 
لنا أن قضية الفقر تشـــّكل أحد أهم التحّديات 
التـــي تواجـــه السياســـــات التنمويـــة للبنك 
المركزي لدول وســـط إفريقيا، وواقع األمر أن 
المستقبل يشـــير إلى صـورة قاتمة بالرغم من 
رفع الشعارات التنموية وتخفيف حدة الفقر مع 

نهاية 2015م.

م�سادر ومراجع اأخرى:
 أوالً: المصادر:

- القرآن الكريم. 
- الكتب:

1( إســـماعيل عبد الرحمن شلبي: التكامل 
االقتصادي بين الدول اإلســـالمية، مطبوعات 
االتحاد الدولي للبنوك اإلســـالمية، القاهرة -  

بدون تاريخ.        
2( إبراهيم محمد إســـحاق: أهمية الموقع 
الجغرافـــي وعالقتـــه بالتطـــور واالســـتقرار 

السياسي في دولة تشاد.
الجغرافية  الهيثـــي:  فـــارس  3( صبـــري 

السياسية، دار الصفا عمان، عام 2000م.
المجتمع  الماحي:  الرحمن عمـــر  4( عبد 
التشادي في عهد االحتالل الفرنسي 1918م – 
1960م، القاهـــرة، الجرس للطباعة والتصوير، 

ط األولى 1997م.
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5( عبد الله بخيت صالح: جغرافية تشـــاد، 
مايكرو كمبيوتر سنتر، أنجمينا، تشاد، 2004م.

6( كامـــل بكري: االقتصاد الدولي، التجارة 
الخارجية والتمويل، الدار الجامعية، اإلسكندرية 

2002م.
7( محمد شـــفيق: دراســـات فـــي التنمية 
االقتصادية، دار الطباعة الحرة القاهرة 2005م.

8( محمد عاشـــور: التكامـــل اإلقليمي في 
البحوث  والمعوقات، معهد  الظـــروف  إفريقيا 

والدراسات اإلفريقية، جامعة القاهرة.     
التجـــارة  عابـــد:  ســـعيد  9( محمـــد 
الدولية، مكتبـــة ومطبعـــة اإلشـــعاع الفنيـــة، 

اإلسكندرية 2001م.
المالية  اقتصاديات  آدم:  النائي  10( ناصر 
العامـــة، القاهرة لم يذكر الناشـــر، ط األولى 

2004م.
ثانياً: الرسائل الجامعية:

1( عبـــد العزيز صابون راشـــد: العالقات 
التشـــادية اإلفريقية منذ االستقالل 1960م – 
1990م، رسالة ماجســـتير غير منشورة، معهد 

البحوث والدراسات العربية، القاهرة 1990م.
2( ناصر النائي آدم: مشكلة تمويل التنمية 
االقتصادية في الدول النامية دراســـة تطبيقية 
على تشـــاد، القاهرة بحث تكميلي دبلوم عالي 

معهد البحوث والدراسات العربية 1998م.
ثالثاً: الدوريات والدراسات المحكمة: 

1( محمد رضا فودة: تشـــاد بين االستعمار 
ومساعي الوحدة، القاهرة، مجلة الدفاع، عدد 

11 مارس - 1987م.
2( ســـلوى محمـــد لبيب: صـــراع القوي 
السياسية في تشاد، القاهرة المجلة الجغرافية 

العربية 1980م.
رابعاً: التقارير والمنشورات:

والصناعة  التجـــارة  وزارة  1( منشـــورات 

والحرف اليدوية بجمهورية تشاد.
2( نشرة رئاســـة جمهورية تشاد - إعداد 

مختلفة، لسنوات مختلفة.
3( التقرير االستراتيجي اإلفريقي السنوي 

لألعوام 2000م ، 2001م ، 2002م.
4( التقرير االستراتيجي السنوي للسيماك 

لعام 2005م.
5( منشـــورات رئاسة جمهورية تشاد، إدارة 
اإلعـــالم لرئاســـة الجمهورية منشـــور بعنوان 
الريفية مفتاح االســـتقالل الغذائي(   )التنمية 

2008م.
6( منشـــورات رئاسة جمهورية تشاد، إدارة 
اإلعـــالم لرئاســـة الجمهورية منشـــور بعنوان 
)التربية والتعليم معا لبناء تشاد الغد المشرق( 

لعام 2008م.
خامساً: المراجع األجنبية:
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أدوا، والية كشنا،  ير  العربية - جامعة عمر موسى  اللغة  )*(  قسم 
نيجيريا.

د. خالد حسن عبدالله )*(

أُشـــربت قلوب المســـلمين 
حّب اللغة العربية، على اختالف 
لغاتهـــم، وتباين مشـــاربهم، في 
مشارق األرض ومغاربها؛ بوصفها 
لغـــة القرآن الكريم والســـّنة النبوية الشـــريفة، وبها 
يتوّجهون إلى رّبهم عنـــد أداء صلواتهم، وبها يزاولون 

كثيراً من عباداتهم ومناسك دينهم الحنيف.
وقد أســـهمت اللغـــة العربية فـــي تدّفق مجرى 
الحضارة اإلنســـانية وتعميقه برافد متمّيز، بوصفها 
لغة الثقافة العربية اإلسالمية، وتحظى اللغة العربية 
باهتمام بالغ من الشـــعوب المســـلمة؛ ذلك أنها لغة 
التراث اإلســـالمي، وأن كثيراً من الشعائر اإلسالمية 
التعبديـــة ال يمكـــن أداؤها أداًء صحيحـــاً إال باللغة 

العربية.
وفي نيجيريا تحتل اللغـــة العربية مكانة عظيمة 
منذ فجر دخول اإلسالم في تلك المنطقة، وقد تطّور 
التعليم العربي اإلســـالمي فيها كثيـــراً عبر مراحل 
وفترات تاريخية، حيث بدأ من المساجد، ثم الكتاتيب، 
ومنها إلى الدهاليز)1(، ثم  انتقل إلى المدارس العربية 

الحديثة، ثم التعليم الحكومي الرسمي.
أرسى اإلســـالم دعائم العلم والمعرفة، فأعطى 
التعليـــم اهتماماً خاصاً في تعاليمه، وكان أّول ما نزل 
من القرآن الكريـــم األمر بالقـــراءة، وذلك في قوله 
نَْساَن  تعالى: }اْقَرأْ ِباْسِم َربَِّك الَِّذي َخلََق )1( َخلََق اإْلِ

العلماء  التقليدية التي تتخذ بيوت  الدهاليز: هي تلك المدارس   )1(
األحياء  من مختلف  الناس  إليها  يأتي  لها، حيث  مقراً  والشيوخ 

والمدن للتزود من العلم والمعرفة.

ِمْن َعلٍَق )2( اْقـــَرأْ وَربَُّك اأْلَْكَرُم )3( الَِّذي َعلََّم ِبالَْقلَِم 
نَْســـاَن َما لَْم يَْعلَْم )5({ ]العلق : 1 – 5[،  )4( َعلََّم اإْلِ
فجعلهـــا جزءاً ال يتجزأ من الدين، فشـــّجع ذلك على 
التعليم، وأعطى اإلســـالم العلماء منزلة ال تســـاويها 
منزلة، قال تعالـــى: }ُقْل َهْل يَْســـتَوي الَِّذيَن يَْعلَُموَن 
ُر أُولُو اأْلَلَْباِب{ ]الزمر :  والَِّذيَن اَل يَْعلَُمـــوَن ِإنََّما يَتََذكَّ
9[، وهذا ما جعل العالم في المجتمع اإلفريقي بشكل 
عام والنيجيري بشـــكل خاص في القـــرون الماضية 
يتمتع بتبجيـــل وإجالل يكاد يبلغ حّد التقديس؛ وذلك 
لمـــا يمتاز به من ثقافة دينية راقية، فيلتف حوله عدد 
من الناس ليتعلموا منه ويتثقفوا، وبذلك كانت الفصول 
الدراســـية تبتدئ، وبالتدرج تترعرع وتزدهر، وال يزال 

العلماء يتمتعون بهذه المكانة إلى يومنا هذا)2(.
نشأة التعليم اإلسالمي في نيجيريا:

ترجع نشأة التعليم اإلسالمي العربي في نيجيريا 
إلى بدء توّغل اإلســـالم في هذه البـــالد، وذلك قبل 
ظهور الشيخ عثمان بن فوديو بعدة قرون، وقد ظهرت 
المدارس القرآنية بظهور اإلسالم، وكان المجتمع في 
هذه المنطقة يهتم بهذه المدارس، ويرســـل األطفال 
بنين وبنات إليها، فيتعلّمون شـــيئاً مـــن القرآن، كما 
يتعلّمون بعض المبادئ اإلســـالمية؛ لذلك كانت لهذه 
البداية نتائج بعيدة المدى، وأصبح تعليم اللغة العربية 
مفتاحـــاً للعلم والمعرفـــة والمكانـــة، والرتباط ذلك 
باإلســـالم الذي حّث على طلب العلم انتشـــر التعليم 

العربي اإلسالمي.
ومـــن المستحســـن أن نلقي نظرة علـــى التعليم 
في المدارس القرآنيـــة أو الكتاتيب قبل الحديث عن 
المدارس الحديثة؛ إذ كانت هي اللبنة األولى واألساس 

في  وآدابها  العربية  اللغة  حركة  غالدنث:  أحمد  شيخو  د.  أ.   )2(
 ،2 ط  الرياض،  والنشر،  للطباعة  العبيكان  شركة  نيجيريا، 

)1993م(،  ص 37.

التعليم العربي اإلسالمي في نيجيريا
تنموية
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األول لوجود هذه المدارس الحديثة أو النظامية.   
لم تكن طريقـــة التعليم في تلك الكتاتيب تختلف 
كثيراً من منطقة إلى أخرى، ولم تكن تخضع ألي نظام 
منهجي، فليس للحكومة دخل في شأنها، وباستطاعة 
أي إنسان أن يؤّسســـها ويدّرس فيها إذا تعلّم القراءة 
والكتابة وحفظ بعض سور القرآن الكريم، وال يُشترط 
أن يحفـــظ القرآن الكريم كله، وفي الغالب كان المعلّم 
يبـــدأ بتعليم أوالده وأوالد أقاربه وأصحابه، وهذه هي 
الصورة في كّل المناطق التي دخل فيها اإلســـالم في 

نيجيريا. 
ويذهب علي أبـــو بكر)1( إلـــى أن تلك المدارس 

القرآنية كانت على نوعين:
النوع األول: يتعلّم فيه الصبيان قراءة القرآن فقط 

من غير حفظ.
والنوع الثاني: يحفظون فيه القرآن الكريم.

ويمّثل النـــوع األول التعليم االبتدائي، وهو األكثر 
انتشـــاراً في البالد، والعمر المحّدد لمن يلتحق به هو 
خمس ســـنوات، ويُطلق على مدرســـة هذا النوع في 
العرف المحلي »مدرسة اللوح«؛ ألن الصبيان يتعلّمون 

قراءة القرآن وهو مكتوب على هذه األلواح.
يتبين لنا مما سبق؛ أن تلك المدارس قد تأّسست 
منذ دخول اإلسالم إلى هذه البالد، وكان لها صفوف 
في الجوامع واألكواخ الطينيـــة وعلى قارعة الطريق، 
وفي أكثر األحيان ال تشـــبه هذه الصفوف المدارس 
الحديثة، فالمعلّمون يتمّكنون من قراءة القرآن الكريم 
بصورة عامـــة، واألكثر منهم تعلماً قد تعلّموا مواضيع 
مختلفـــة في اللغة والدين من أحـــد العلماء البارزين، 
وبمـــا أن واجب كّل والد مســـلم أن يتأكـــد من قيام 
ولده بتعلّم القرآن الكريـــم والصالة؛ لذلك تجد هذه 
المـــدارس بكل بلد وقرية، وفي كثير من األحيان يقوم 

إلى  1750م  من  نيجيريا  في  العربية  الثقافة  أبوبكر:  علي  د.   )1(
 ،1 ط  لبنان،  الباسط،  عبد  مؤسسة  االستقالل،  عام  1960م 

)1972م(، ص 15.

المعلّم بتدريس طالبه في بيته.
وفي عـــام )1961م( ُقّدر عدد المدارس القرآنية 
في شمال نيجيريا، ومن ضمنها مدارس العلم – وهي 
التي تُدّرس فيها العلوم الشـــرعية – بمقدار 51,921 
مدرســـة، وعدد طالب هـــذه المدارس مـــا يقارب 

398,118 طالباً)2(.
واســـتمرت تلك المدارس في تطّور مالحظ عبر 
السنين والفترات الالحقة نتيجة للتطّور الذي شهدته 
البالد في مختلـــف المجاالت والقطاعـــات، وازداد 
عدد المدارس العربية اإلســـالمية ومدارس تحفيظ 
القرآن الكريم والخالوي )Tsangaya( في كّل المدن 

والقرى النيجيرية.
ويقوم أولياء األطفال في جميع المناطق التي فيها 
المسلمون في نيجيريا بإرسال أطفالهم إلى المدارس 
القرآنية بعـــد انتهاء الدوام في مدارســـهم أماًل في 
أن تكـــون لهم ملكـــة في حفظ القـــرآن الكريم، وفي 
القرى التي ال توجد بها مـــدارس نظامية قد يقضي 
الطفـــل طفولته في هذه المدارس، ونتيجة ذلك يكون 
قد حفظ القرآن دون فهـــم، وتمّكن من القيام بكتابة 
بسيطة عن طريق االستنساخ والعد البسيط في أغلب 
األحيان إلى العشـــرة، ويكون قد تعلّم أصول الصالة 

والفروض الدينية.
أما عـــن المؤهـــالت العلمية للمعلّـــم في هذه 
المرحلة؛ فهي أن يســـتطيع قراءة القـــرآن كلّه قراءة 
صحيحة، ويحفظ على األقل حزباً واحداً من ســـورة 
األعلـــى إلى ســـورة الناس، فمن تمّكـــن من تحصيل 
هذين الشرطين فقد أصبح مؤهاًل للتدريس في هذه 

المدارس في بيئته.
وطريقة التعليم في هذه المرحلة بدائية، وهي أن 
يكتب المعلّم للولد الحروف الهجائية أوالً غير مشّكلة 
على اللوح ليتعلّمها، ثم يكتب له ســـورة الفاتحة غير 

الثقافة  وزارة  نيجيريا،  في  العربية  اللغة  تعليم  حكيم:  سليم   )2(
واإلرشاد، بغداد )1966م(، ص 12.
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مشـــّكلة أيضاً ليتعلّم النطق بحروفها متصلة، وهكذا 
حتى يصل إلى سورة الُهَمزة، ثم يعود إلى األّول ليتعلّم 
كتابة هذه الســـورة نفسها وهي مشـــّكلة، ثم يُطالب 
بحفظها، وهذه المرحلة وحدها تســـتغرق من المتعلّم 
عدة شـــهور، ثم يواصل قراءة السور مع الحفظ حتى 
يصل إلى سورة األعلى، وهنا تنتهي مطالبته بالحفظ 
غالباً، فيواصل قراءة الســـور وهي مكتوبة على ذلك 
اللوح إلى سورة النبأ، وهو الحزب الثاني، وهكذا يختم 
القرآن كله، وفي أثناء ذلك يتعلم الكتابة بنفسه فيريح 

معلّمه من عبء الكتابة على اللوح)1(.     
وياُلحظ علـــى هذا النوع من التعليم طول المدة، 
حيث يستغرق من التلميذ فترة طويلة في أشياء قليلة 
وبسيطة، وكذلك عدم االهتمام بالمعلّمين، ولعل هذا 
الذي جعل بعضهـــم يطالبون اآلباء بالتصّدق ألبنائهم 
بطعام أو شاة أو خروف إذا وصلوا إلى سور أو أحزاب 
معينة، وهذه الصدقة تذهب إلى المعلّم نفسه، فمعظم 
اآلباء أو أولياء أمور األوالد ال يعطون هذا المعلّم شيئاً 
في مقابل تعليمه ألبنائهم؛ لذلك استغل المعلّمون هذه 
الطريقة، وأوهموا اآلباء بأن عدم القيام بهذه الصدقة 
يجعل الولد غبياً وثقيل الفهم، وكان األوالد أنفســـهم 
يلّحون علـــى آبائهم في إعطاء هـــذه الصدقة ليفتح 
اللـــه لهم ويزيدهم حّدة في الذكاء، أما إذا ختم الولد 
القرآن فال بّد أن يقيـــم والده احتفاالً رائعاً، يحضره 
األقـــارب واألصدقاء ليباركوا حفـــظ الولد أو البنت 

للقرآن، وليقدموا  للمعلّم العطاء والهدايا.
وقد استغل بعض المعلّمين تالميذهم في القرى 
استغالالً ســـيئاً، حيث كانوا يســـّخرونهم في فالحة 
أراضيهـــم الزراعية، واتخذ بعضهـــم عادة التنقل من 
القرى إلى المدن مع هؤالء األوالد، حيث يصبح األوالد 
متسّولين يجمعون النقود لهم، وهو ما أدى بكثير منهم 
إلى االنحراف الُخلُقي، ولقد قامت الحكومة بمحاوالت 
كثيرة  لمنع هذه الظاهرة لكن باءت أكثرها باإلخفاق.

أ. د. شيخو أحمد سعيد غالدنث، مرجع سابق، ص 152.  )1(

هـــذه هي حالة المـــدارس القرآنيـــة قبل ظهور 
المدارس الحديثة، وال تـــزال تلك المدارس القرآنية 
موجودة إلى يومنا هذا، وخصوصاً في القرى، والطرق 
المّتبعة للتعليم فيها ال شـــك أنها طرق بدائية، يتكّبد 
المعلّم والولد على السواء تعباً كبيراً في مقابل فائدة 
قليلة، وســـوف نـــرى أن الوضع قد تغّير بعد إنشـــاء 
المدارس الحديثة، حيث أصبح المجهود أقّل والفائدة 

أعظم.

كانت العلوم اإلسالمية تدرس ال 
كما هي على حقيقتها ولكن كما 

يراها المستشرقون

المدارس العربية اإلسالمية: 
وفي القـــرن األخير؛ بدأت المـــدارس النظامية 
الحديثـــة تظهر لكي تســـتوعب خريجـــي المدارس 
القرآنيـــة، وأّدت دوراً فّعـــاالً في نشـــر اللغة العربية 
والثقافة اإلســـالمية، وأول مدرســـة ُفتحت في كنو 
هي مدرســـة الشريعة الكبرى في ســـنة )1934م()2(، 
أنشـــأها األمير عبد الله بايرو )أمير كنو( الستيعاب 
المتخّرجين في المدارس القرآنية، وكانت أول مدرسة 
مـــن نوعها في غرب إفريقيا، وقد أّدت دوراً مهّماً في 
نشر الثقافة العربية اإلسالمية، وأصبحت كعبة للعلم 
يغشـــاها الطلبة من كّل المحافظات في نيجيريا ومن 

البالد اإلفريقية المجاورة.
ساهمت المدارس الحديثة في رفع مستوى اللغة 
العربية والتربية اإلسالمية في البالد، خصوصاً بعدما 
أُدخلت تجديدات عديدة في مدرسة الشريعة الكبرى، 
وأصبحت تُســـّمى مدرســـة العلوم العربية، وأضيف 
إليها قســـم لتدريب المدّرسين، فصارت معهداً كبيراً 

محمد جالل عباس: اللغة العربية في إفريقيا، الدارة، ع 1،  س   )2(
9 )1403هـ(، ص 192.
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يلتحق به الطلبة من مدارس الشـــريعة الصغرى، ومن 
المدارس الوســـطى الحكومية، ومن المعاهد الدينية 
غير الحكوميـــة، وكانت تلك المـــدارس منّظمة على 
الطريقة الحديثـــة، ولها مناهج وكتب مقررة، وما إلى 

ذلك من النُّظم المدرسية الحديثة. 
 وكان المتخّرجـــون فيها من المدّرســـين - بعد 
إدخال تجديدات عليها - ينالون شـــهادة التدريس من 
الدرجة الثانية، ويتقاضون رواتب كرواتب غيرهم من 
مدّرســـي المواد األخرى الذين يحملون شهادة معادلة 
لها، وقد أحدثت هذه التطـــّورات تغييرات لها أهمية 
كبيرة في تاريخ التعليـــم العربي الحديث في نيجيريا 
عامة، فقد رفعت ألول مرة الروح المعنوية للمدّرسين، 
كما رفعت بذلك قيمة التربية اإلسالمية واللغة العربية 

في المدارس الحديثة.
توالـــى افتتاح المـــدارس العربيـــة الحديثة بعد 
مدرســـة العلوم العربية بكنو في معظم المدن الكبرى 
فـــي نيجيريـــا، واعترفت الحكومة بتلـــك المدارس، 
وفتحت قســـماً خاصاً تشـــرف عليـــه وزارة التربية 

والتعليم الفيدرالية.
ولقد حاول االســـتعمار الصليبـــي – كعادته في 
البالد اإلســـالمية – بعـــد أن احتّل البـــالد أن يقلّل 
من شأن التعليم العربي اإلســـالمي، وأن يُحّل مكانه 
التعليم الغربي، فبدأ بإهمال الثقافة العربية الموجودة 
حينـــذاك، وفتح المـــدارس الغربيـــة الحديثة لتقاوم 
المدارس اإلسالمية، إال أن معظم تلك المحاوالت لم 
تنجح لحرص األهالي الشـــديد على المادتين )اللغة 
العربية والتربية اإلسالمية(، فغّير المستعمر سياسته، 
وأُدخلت المادتان في المدارس األخرى المتناع اآلباء 

عن إلحاق أبنائهم بها خوفاً من التنصير.
يهتـــم أفـــراد المجتمـــع النيجيري المســـلم – 
وخصوصاً في المناطق الشـــمالية لقدم اإلسالم فيها 
- بالتعليم العربي اإلســـالمي، وذلـــك لصلته بدينهم 
الحنيف، وهو امتـــداد لنظام التعليـــم في المدارس 
القرآنيـــة الذي ورثوه عن آبائهـــم وأجدادهم، لذا لم 

يهمل اآلباء في تعليم أبنائهم التعليم العربي اإلسالمي 
بعد إنشـــاء المدارس العربية الحديثة، فنجد األبناء 
يذهبون إلى المدارس الغربية اإلنجليزية في الفترات 
الصباحية، وفـــي الفترات المســـائية يحضرون إلى 
المـــدارس العربية اإلســـالمية، أو مـــدارس القرآن 
الكريم، أو المدارس اإلسالمية الليلية، وحرص اآلباء 
على ذلك التعليم هو الذي حفظ للمدارس مكانتها في 
المجتمع، وما زالت تـــؤدي دورها الحميد في تثقيف 

أبناء الوطن بالثقافة اإلسالمية.
وال يخفـــى علـــى كّل منصـــف ما تقـــوم به تلك 
المـــدارس والمعاهد الدينية مـــن األدوار الفّعالة في 
تطوير المجتمع وتقّدمـــه في مختلف مجاالت الحياة 
السياسية واالقتصادية والثقافية، فكم من شخصيات 
بـــارزة من أعالم الفكر اإلســـالمي تعلمـــوا في تلك 
المعاهد، وكم من أمراء وســـفراء وقادة تخرجوا فيها، 
وكم من قضاة في المحاكم الشرعية والقضائية ممن 

درسوا في تلك المعاهد!
وقد ساهمت أيضاً في نشـــر الوعي الديني بين 
أفراد المجتمع، حيث أنشـــأ كثير مـــن خريجي تلك 
المدارس مدارس أهلية خاصة في مجتمعاتهم، وكانت 
بيوتهـــم مدارس يـــأوي إليها الطلبة لالســـتفادة من 
مختلف العلوم الشرعية واللغوية، وهذا ما جعل أفراد 
المجتمع إلى يومنا هذا يهتمون بشأن تلك المدارس، 
ويقّدمـــون إليها ما أمكن من الدعم المعنوي والمادي، 
ويتبّرعون ببناء المدارس العربية اإلسالمية للحكومة، 

وللجمعيات اإلسالمية الخيرية.
وإلى جانب تلك المدارس العربية الحديثة وجدت 
معاهد تســـير على نظـــام جديد فـــي تحفيظ أبناء 
المســـلمين القرآن الكريم، مع بعض المواد األساسية 
في التربية اإلســـالمية واللغة العربيـــة، وقد وّفرت 
الكثير من الوقت والجهد في التحصيل العلمي، حيث 
كان األطفال من قبل يرتحلون مع الشـــيخ بين القرى 
والبوادي، وكان العائد مـــن الفائدة التعليمية ضئياًل، 
أضف إلى تلك المعاهد وجود أقسام خاصة للتحفيظ 
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والتجويد في بعض المدارس الثانوية العربية، وكليات 
القـــرآن الكريم، وتهتم كلها بدراســـة القرآن وعلومه 
وتحفيظـــه؛ األمر الـــذي جعل كثيراً مـــن المواطنين 
يفّضلـــون التعليم اإلســـالمي على التعليـــم الغربي، 

ويساهمون في تطويره إلى يومنا هذا.
أضف إلى كّل ما ســـبق ذكره؛ أن هناك جامعات 
نيجيرية عريقة بها كليات فيها أقســـام للدراســـات 
اإلســـالمية واللغة العربية، وبعضها تمنح شـــهادات 
صين، مثل جامعة بايرو في كنو،  الدكتوراه في التخصُّ
وجامعة أحمد بلّو في زاريا، وجامعة عثمان بن فوديو 
في ســـكتو، وجامعة ميدغري في والية برنو، وجامعة 

إلورن في والية كوارا، وجامعة إبادن.
وتجدر اإلشـــارة إلى أن هنـــاك جامعات جديدة 
أنشـــئت في الســـنوات األخيرة ببعض الواليات، فيها 
أقســـام للغة العربية والدراســـات اإلســـالمية، مثل: 
جامعة الحكمة بمدينة إلورن في والية كوارا، وجامعة 
كشـــنا )اإلســـالمية( في والية كشـــنا، وجامعة عمر 
موسى يرأدوا في والية كشـــنا، وجامعة والية كدونا، 
وجامعـــة والية كوغي، وجامعة واليـــة كوارا، وجامعة 
إبراهيم بدماســـي بابنغدا بالفي في والية نيجا، وكل 
الجامعات الســـابقة تمنح الشهادة الجامعية في اللغة 
العربية والدراسات اإلسالمية، وبعضها بدأت ببرامج 
الدراســـات العليا، مثل جامعـــة والية كوغي، وجامعة 
صين حضـــور ومكانة  عمر موســـى يرأدوا، وللتخصُّ
كبيرة في معظم الجامعـــات القديمة والجديدة، وكّل 
هذه ميزة قد ال توجد فـــي كثير من الدول اإلفريقية 

األخرى.
مناهج المدارس العربية اإلسالمية: 

أمـــا عن مناهـــج اللغـــة العربية في المســـتوى 
االبتدائي؛ فإن إدارات التعليـــم االبتدائي مع إدارات 
التعليم العربي اإلســـالمي بالواليات هي التي تشرف 

عليها. 
والمناهج الســـائدة في المدارس الثانوية مناهج 
موّحدة في معظم المدارس الثانوية، وبخاصة شـــمال 

نيجيريا، وتشرف عليها لجنة اللغة العربية والدراسات 
اإلسالمية بمعهد التربية التابع لجامعة أحمد بلّو في 

زاريا.

من المشكالت التي تواجه التعليم 
العربي اإلسالمي في نيجيريا 

بمختلف مراحله، عدم التدريب 
المهني لكثير من األساتذة

العربية  المـــدارس  فـــي  المناهـــج  مشـــكالت 
اإلسالمية: 

هناك صعوبات كثيرة فـــي تطبيق هذه المناهج، 
وأكثرها ترجع إلى عدم اإلمكانات المادية، وإلى عدم 
وجود  كوادر من العلمـــاء المتخّصصين النابغين في 
المجال التربوي يشـــرفون علـــى المناهج والمدارس 
إشـــرافاً تاماً ودقيقـــاً، وكذلك عدم توّفر أســـاليب 
اإلشـــراف التربوي المناســـب الذي يرفع من قدرات 

المعلمين وأدائهم.
فنالحـــظ أنه ال توجـــد كتب معـــدة ومطبوعة 
لبعض المـــواد، فاألمر متروك الجتهاد المدّرس، وإذا 
نظرنـــا إلى المطبوعة منها، فإننـــا نجد بعضها فوق 
مســـتوى معظم الطالب، كما أنها ُكتبت بأقالم كّتاب 
غيـــر مواطنين، وتعكس ظروف بيئة مغايرة لبيئتنا قد 
أّلفت من أجلها، وكان مما ينبغي للتعليم أن يكون نابعاً 
من البيئة، وأن تؤخذ ظروفها االقتصادية والسياسية 

واالجتماعية في الحسبان. 
ويؤّكد ما ســـبقت اإلشـــارة إليه مـــا كتبه أحد 
الباحثين في مجال التربيـــة، وهو من أبناء المنطقة، 
حيث ذكر أن)1( المشـــكالت المنهجية من المشكالت 

غرب  في  العربية  اإلسالمية  المدارس  ميغا:  المهدي  هارون   )1(
إفريقية، مشكالت وحلول، مجلة الفيصل، ع 257،  س 1418هـ،  

ص 29. 
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التـــي تعانيها المدارس اإلســـالمية العربية في غرب 
إفريقيا، بل فـــي كثير من أجزاء العالم اإلســـالمي، 
وتقف عقبة كأداء قد تعيق ســـير بعضها إن لم توقفه 
نهائياً، وتبدو مشكالت المنهج مقبولة نوعاً ما في بدء 
نشـــأة هذه المدارس، ال ســـيما القديمة منها، بسبب 
ظروف إنشائها التي لم تسمح بوجود مناهج مدروسة 
ومخّطط لها، والتي منها مواجهة المدارس الفرنسية 
واإلنجليزيـــة التي أنشـــأها االســـتعمار، ومنها عدم 

الخبرة الكافية بالدراسة النظامية الحالية.
لكـــن األوان قـــد آن لتنطلق هـــذه المدارس من 
مناهج مدروســـة، وقد مضى علـــى بعضها ما يجاوز 
نصف القرن – مثل مدرســـة العلوم العربية بكنو –، 
كما أنه من العيب أن تقع المدارس الحديثة العهد في 
مشكالت منهجية؛ لما يُفترض في مؤّسسيها االطالع 
على الدراسة النظامية ومناهجها، وألنهم من خريجي 

المعاهد أو الجامعات.
وأضاف أيضاً، من ضمن المشـــكالت)1(، االفتقار 
إلى الكتب المدرسية، وبخاصة الطبعات األخيرة منها، 
إذ تجد بعض ما يُدّرس مـــن الطبعات القديمة جداً، 

وربما لم يعد منهجاً يدّرس في بلده األصلي.
ويشير أحد الكتاب عن التعليم العربي اإلسالمي 
في إفريقيا إلى أهمية الكتب المدرســـية في العملية 
التعليمية، ووضعها في إفريقيا، في إحدى مقاالته)2(، 
ففي حالة عدم وجود مناهج محّددة ومفّصلة ومقّسمة 
على الســـنوات الدراســـية قد تكون الكتب الدراسية 
هي البديل، ولكن حتى هـــذا البديل يفتقر إلي تعليم 
اللغة العربية والدين اإلســـالمي في إفريقيا، ســـواء 
في المرحلـــة االبتدائية أو الثانوية، حيث يعد الكتاب 
المدرسي من أهم الوسائل التعليمية إن لم يكن أهمها 
جميعاً، ففي أنحاء غـــرب إفريقيا ما زال طلبة اللغة 

هارون المهدي ميغا، المرجع السابق، ص 30.  )1(

محــمد جالل عباس: اللــغة العربية في إفريقيا، مرجع سابق،   )2(
ص 195.

العربية ومدّرســـوها يعتمدون على الكتب المستوردة 
من بعض الدول العربية، وبخاصة مصر والسودان .

وأّكد قوله، بالنســـبة للتعليم الثانوي، بأن الكتب 
المســـتوردة تقتصر على كتاب النحـــو الواضح وكتب 
النصوص العربية للمـــدارس الثانوية في مصر، وهي 
كتـــب قديمة في طريقتها وأمثلتها، وال تشـــتمل كتب 
النصـــوص خاصة علـــى كّل ما هو مقـــّرر، فيضطر 
المدّرســـون إلى استنســـاخ ورق يشـــتمل على هذه 
النصوص المقّررة التي ال توجد في هذه الكتب، وهو 
ما يضيف صعوبات أخرى لكلٍّ من التالميذ والمدّرس.
ومـــن اإلنصـــاف أن ال ننكر بعـــض المحاوالت 
العديـــدة المتفّرقة إلنتاج بعض الكتب المالئمة للبيئة 
النيجيرية، ومن أهمها ما قام به معهد التربية بجامعة 
أحمد بلّو في زاريا، حيث أصدر بالمطبعة الناســـخة 
مجموعـــة من الدروس النموذجيـــة النابعة من البيئة 
النيجيرية، الستخدامها في تجربة المنهج الذي وضعه 
المعهـــد، غير أن هذه المحاولة لـــم يُكتب لها النجاح 

نظراً الفتقارها إلى الموارد المالية لنشرها.
وهنـــاك أيضاً مســـاهمة قّيمة من قســـم اللغة 
العربية بجامعة بايرو – كنو، حيث أصدر سلسلة كتاب 
)العربية الميّسرة( في ثالثة أجزاء، وهو كتاب قّيم في 
تعليم اللغة العربية، شارك في إعداده نخبة ممتازة من 
أساتذة قسم اللغة العربية بالجامعة، وقد ُطبع طباعة 

فاخرة وممتازة، ومتوّفر في المكتبات واألسواق.
التعليم العربي اإلسالمي في الجامعات النيجيرية:

التعليم العربي اإلسالمي في الجامعات النيجيرية 
مرتبـــط بتاريخ بدايـــات التعليم العالـــي؛ حيث يعد 
امتداداً للتعليم للمراحل األولية واالبتدائية والثانوية.

وكما كان لإرســـاليات التنصيرية دور خطير في 
تلك المراحل، حيث استغلتها في نشر التعليم الغربي 
والدين المسيحي، أســـهمت كذلك في التعليم العالي 
في طوره المبدئي، وكان غرض اإلرســـاليات الرئيس 
من التعليم العالي - وهـــو ال يختلف عن غرضها في 
المراحـــل األخرى - تدريب رجـــال الدين وتزويدهم 
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بالمؤهالت الالزمة ليتمَكنوا من القيام بنشـــر الدين 
المسيحي في هذه البالد، فإذا ما ُوجد من الوطنيين 
رجال أكفاء يؤمنون بتلك الرســـالة، اســـتطاعوا حمل 
عبء التنصير بيـــن إخوانهم المواطنين؛ ألنهم أعرف 

بشعورهم وبتقاليدهم وعاداتهم)1(.
وأول كليـــة جامعية افتتحت في نيجيريا هي كلية 
إبادن الجامعية، وبدأ تسجيل الطلبة فيها في يوم 18 
يناير سنة 1948م)2(، وهي صورة طبق األصل للكليات 
اإلنجليزية، فنظـــام التعليم فيهـــا ال يمت بصلة إلى 
المجتمع النيجيري، ونـــوع التعليم فيها ال يتوافق مع 
طبيعـــة البالد، ولعله ال يحّقق لهـــا أغراضها، وكانت 
تابعة لجامعة لندن، خاضعة لقوانينها وســـائرة على 
طريقتها، تأخذ امتحاناتها، ويحصل الطلبة على درجة 

جامعية من جامعة لندن.
حدثت تغييرات وتطّورات كبيـــرة للتعليم العالي 
بعد اســـتقالل نيجيريا عن االستعمار البريطاني عام 
1960م، حيـــث أُدخلت دراســـات إفريقيـــة لها صلة 
بالمجتمع، وفـــي عام 1961م أنشـــأت جامعة إبادن 
قســـماً خاصاً باللغة العربية والدراسات اإلسالمية، 
على نمط أقســـام الدراسات الشـــرقية في إنجلترا، 
حيث تدور الدراســـة حول تعليم اللغة العربية ال تعليم 
اللغة نفســـها، وكانت العلوم اإلسالمية تدرس ال كما 

هي على حقيقتها ولكن كما يراها المستشرقون)3(.
وفي عام 1960م أُنشـــئت كليـــة عبدالله بايرو، 
وكان اســـمها عند إنشـــائها كلية أحمد بلُو، وتفرعت 
عنها كلية اآلداب والدراســـات اإلســـالمية في يناير 
1964م، وســـاهمت فـــي رفع مســـتوى تدريس اللغة 
العربية والدراسات اإلسالمية في نيجيريا، وأوجدت 
فرص مواصلة الدراســـة الجامعيـــة لكثير من حملة 

غالدنث، مرجع سابق، ص 217.  )1(

Fafunuwa .A. Babs P. 23  )2(

غالدنث، مرجع سابق، ص 275.  )3(

الشهادة الثانوية، وأصبحت مركزاً وملتقى للحضارتين 
اإلسالمية القديمة والغربية الحديثة، وأوجدت منهجاً 
تعليميـــاً مزدوجاً يوجب على الطالب أن يدرس علوماً 
متعددة يتسع معها أُُفقه، ويلّم بقدر من الثقافة العامة، 
ثم يتخّصص فيما بعد في المرحلة األخيرة على نظام 

تعليمي هرمي.

ال يخفى على كّل منصف ما تقوم 
به تلك المدارس والمعاهد الدينية 

من األدوار الفّعالة في تطوير 
المجتمع وتقّدمه

وهكذا اســـتمر فتح أقســـام اللغة العربية في 
الجامعات النيجيرية اســـتجابة لحاجة المواطنين 
في معظـــم الواليات، حيث يوجد عـــدد كبير من 
خريجي المـــدارس الثانوية، ومن حملـــة الدبلوم 
البسيط والشـــهادة الوطنية للتربية، الذين يرغبون 
في مواصلة الدراسة الجامعية للتخّصص في اللغة 

العربية أو الدراسات اإلسالمية.
أما عـــن منهج اللغـــة العربية في المســـتوى 
الجامعـــي؛ فـــإن هيئـــة الجامعـــات النيجيريـــة 
 Nigerian Universities Commission[
NUC -[ هي المســـؤولة عنه، فهـــي التي تضع 
المنهج، وتشـــرف عليه اإلشراف المباشر، وتوّزعه 
على أقســـام اللغة العربية في الجامعات النيجيرية 
للتنفيـــذ، ويُعاد تطويره والنظـــر فيه من وقت إلى 

آخر.
مشكالت أخرى:

ومن المشـــكالت التي تواجـــه التعليم العربي 
اإلســـالمي في نيجيريا بمختلـــف مراحله: عدم 
التدريـــب المهني لكثير من األســـاتذة، فمعظمهم 
يحتاجون إلى تدريب خاص في استخدام األساليب 
الحديثة، والطـــرق العلمية الحديثـــة في تدريس 

تنموية
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اللغـــات, والتزّود مـــن العلوم األخـــرى، مثل: علم 
النفس التربوي، وعلم اللغـــة التطبيقي، والتقنيات 
التربوية، وغيرهـــا من العلوم الضرورية التي تكّفل 

النجاح للعملية التعليمية التعلّمية.
وتعاني بعض أقســـام اللغـــة العربية في بعض 
الجامعات النيجيرية مشـــكلة االســـتقاللية، فهي 
ُشـــعب بأقسام اللغات في بعض الجامعات، وتُدمج 
مـــع بعض اللغـــات، ويقلّل ذلك مـــن قيمتها، ومن 
أنشـــطتها العلمية واألكاديمية، ومن نســـبتها في 

ميزانية الجامعة.
ويجب على أقســـام اللغـــة العربية بالجامعات 
النيجيريـــة أن تهتم باألنشـــطة اللغوية المختلفة, 
والنشـــاط يعني إيجابية المتعلّم في عملية التعلّم، 
حيث يشـــارك في الموقف التعليمـــي راغباً، ألن 
العمل يُشـــبع حاجة لديه، ويســـاعده في الوصول 
إلى هدف محـــّدد، واألنشـــطة المدّرســـية بكل 
أنواعها تساعد في تنمية شـــخصيات المتعلمين، 
الُخلُقية واالجتماعية والنفســـية  التربية  وتربيتهم 
والجسمية والعقلية، وهو ما يعّدهم لمواقف الحياة 
المستقبلية، والطالب الذين يشاركون في النشاط 
الجامعي لديهم القدرة على اإلنجاز األكاديمي، وهم 
يتمتعون بنســـبة ذكاء مرتفعـــة، كما أنهم إيجابيون 

بالنسبة لزمالئهم وأساتذتهم.
للنشاط الجامعي اللغوي أثر واضح في عملية 
تعليم اللغة، وهو يفوق أحياناً أثر التعليم في حجرة 
الدراسة عن طريق المواد الدراسية، ويمّكن الطالب  
من االســـتفادة العملية التطبيقية من اللغة العربية 
في مواقف طبيعية بعيداً عن قيود الحّصة، ويمكن 
أن تشمل األنشـــطة الطالبية: اإلذاعة المدرسية، 
والصحافة المدرســـية، وأصدقاء المكتبة، والخط 
العربـــي، والتمثيل، والخطابة، واإللقاء الشـــعري، 

وغيرها.
المقترحات:

و فيمـــا يلي ســـرد لبعض المقترحـــات التي 

قد تســـهم في وضع بعض الحلول الناجعة لبعض 
المشكالت:

1 - االهتمام بالتدريب المهني لألساتذة، سواء 
قبل الخدمة أو في أثنائها، لرفع قدراتهم.

2 - تطوير مناهج اللغة العربية والدراســـات 
اإلسالمية في المستويات كافة.

3 - توفير المعامل اللغوية والوسائل التعليمية 
المناسبة.

4 - توفير اإلمكانيات المادية الالزمة لممارسة 
األنشطة الالصفية.

5 - توطيـــد العالقات واالتصاالت بالجامعات 
والمنّظمـــات والمؤّسســـات العربية واإلســـالمية 
لالســـتفادة من تجاربها وخبراتها الواســـعة، مثل 
المنظمـــة اإلســـالمية للتربية والثقافـــة والعلوم 
)اإليسســـكو(، والمنظمة العربية للتربية والثقافة 

والعلوم )ألسكو(، وغيرها.
6 - إيجـــاد مكتبـــات علمية فـــي المدارس 

واألقسام.
7 - إيجاد فرص تسمح للطالب بممارسة اللغة 

العربية في البيئة النيجيرية.
8 - إيجاد كتب مناسبة لمقررات اللغة العربية 

والدراسات اإلسالمية.
9 - ضرورة اهتمام المشرفين بتلبية الحاجات 
التعليمية والمهنية لمعلّمي اللغة العربية والدراسات 

اإلسالمية.
وختاماً:

يتضح لنا من هذه الجولة القصيرة مدى ازدهار 
التعليم العربي اإلسالمي في نيجيريا وتطّوره، وهو 
أمـــر غير موجـــود في كثير من الـــدول اإلفريقية 
المســـلمة، ويؤّكد لنا كّل ذلك حرص المســـلمين 
الشـــديد على اللغـــة العربية الرتباطهـــا بالدين 
اإلسالمي والثقافة اإلسالمية، وال تزال هناك رغبة 
عارمة لدى كثير من المسلمين في نيجيريا في تعلّم 

اللغة العربية والتزود بالثقافة اإلسالمية.
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ثقافية

د. أالويي لقمان أوالتجو )*(

عن  البشــــر  قــــدرات  عجزت 
د لمفهوم الزمن،  تحديد تصّوٍر ُموحَّ
ولعل ســــبب هذا اإلخفاق راجع إلى 
ديناميكية طبيعة الزمن، وجدلية مفهومه، وتشعُّب مكّوناته، 
وتشــــتُّت وجهات األنظــــار في قضاياه، بنــــاًء على تفاوت 
النزعات والنوافذ التي من خاللها تنظر كّل طبقة أو جيل.
ومهما يكن من أمر؛ فمســــألة الزمن قضية قديمة 
ِقدم اإلنسان على وجه البســــيطة، وقد تناولها اإلنسان 

منذ لحظة وجوده على هذه الساهرة.
وفي الحضــــارات اإلفريقيــــة القديمــــة، ودياناتها 
وأســــاطيرها، تأخذ فكرة الزمن طابعاً قدسياً في الفكر 
والمعتقــــد والنفس والوجــــدان، وربمــــا الزمت دالالته 
ومفرداته وال تزال جميع الظواهر االجتماعية، من أسمار 
وفكاهات، وحكم وأمثال، وأشــــعار وأغان تقليدية، وفي 
األســــماء واأللقاب، وببزوغ نور اإلسالم الذي تنورت به 
طرق الحياة، وانجلت به غياهب البدائية والوثنية، تغّيرت 

أطر الزمن، فاصبطغت بلون إسالمي ُمشرق بّراٍق.
سألقي الضوء في هذا المقال على مسّميات الزمن 
في بعض اللغات اإلفريقية، ومنظور اإلنســــان اإلفريقي 
للزمن، واحترام الزمن في المجتمع اإلفريقي، ومقاييس 
الزمن في غرب إفريقيا قديماً، والطابع القدسي للزمن، 
وارتبــــاط الزمن بالظواهر االجتماعية اإلفريقية )الدين، 
والمثل، والشــــعر(، وتأثير اإلسالم في أطر الزمن وتغيير 

وثنيته في غرب إفريقيا.

تعريف بغرب إفريقيا:
هــــي المنطقة الغربيــــة في القــــارة اإلفريقية، تبلغ 
مساحتها ســــتة ماليين كيلومتر مربع تقريباً، وتتألف من 
عدة أقطار، منها نيجيريا، والنيجر، وغانا، وبنين، ومالي، 
وتوغو، وســــاحل العاج، والســــنغال، وغامبيــــا، وليبيريا، 
وسيراليون، وغيرها، ومعظم قبائلها سوداء البشرة، ولها 

لغات كثيرة ولهجات متباينة)1(.
الزمن ومسّمياته في بعض اللغات اإلفريقية:

تتســــم منطقة غرب إفريقيا خصوصاً بكثرة اللغات، 
وتشــــّعب اللهجات، األمر الذي يصل إلى تعدد اللغات في 
الدولة الواحــــدة، وتختلف دوائر هــــذه اللغات من حيث 
السعة والضيق، كما تتفاوت من حيث كمية عدد الناطقين 
بها في الكثرة والقلّة، وبناًء علــــى هذه التنّوعات اللغوية 
تختلف مســــّميات الزمن من لغة ألخــــرى، فالزمن عند 
يوربا)2( يُسّمى بـ asiko أو Igba، وهما كلمتان متقاربتان 
في الداللة إلى حّد المماثلة، أما قبيلة هوســــا)3( فتسّميه
Zamani  ، وهــــو مأخوذة من اللفــــظ العربي )الزمن(، 
أو Lokachi ، وفــــي لغة زرمــــا)4( فهو lokachi أيضاً، 

أقطار  عن  المعلومات  روائع  السنوسي:  زغلول  ينظر: مصطفى   )1(
إفريقيا وبعض ما نبغت فيها من الممالك، طبعة مطابع الشرق 

األوسط، الرياض، ط 1، 1991م، ص 112.

شمال  مناطق  وبعض  نيجيريا،  جنوب  في  قبيلة  أكبر  يوربا:   )2(
جمهورية بنين.

لغة  هوسا  ولغة  اإلطالق،  على  نيجيريا  في  قبيلة  أكبر  هوسا:   )3(
غانا  دولة  مناطق  وبعض  نيجيريا،  في  الشماليون  بها  يتحدث 
وغيرها، وهي من أكبر اللغات انتشاراً في غرب إفريقيا، ويجد 
 zamani الزمن  تسمية  في  بالعربية  هوسا  لغة  تأّثر  القارئ 

مأخوذة من كلمة زمن.

زرما  بلغة  ويتحدث  نيجر،  القبائل في جمهورية  أكبر  من  زرما:   )4(
معظم الجنوبيين في الدولة.

قضية الزمن في منظور غرب إفريقيا 
وتأثير اإلسالم في تغيير طقوسه

الجامعة اإلسالمية - نيامي، النيجر.  )*(
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والزمن معــــروف بـ  wakat )َوَقْت( فــــي لغات الفالتة 
وبمبارا)1(، وتســــميته بَوَقْت مســــتعارة من اللفظ العربي 

)الوقت(.
الزمن في منظور اإلنسان اإلفريقي:

في الحقيقــــة؛ الزمن بالنســــبة لألفارقــــة يرتبط 
بأحداث واقعية ســــبق وقوعها ماضيــــاً، أو تجري حالياً، 
وهــــو بهذه الرؤية في النظرة اإلفريقيــــة ثنائي الواجهة، 
»الماضي« و »الحاضر«، خالف طبيعته الثالثية في الدين 
اإلســــالمي من جانب، وفي المجتمع األوروبي في جانب 
آخر، فالطموحات المستقبلية في العالم اإلفريقي ليست 

حقيقية، وال ينبغي أن تأخذ نصيباً من الزمن.

الزمن بالنسبة لألفارقة أحداث 
واقعية سبق وقوعها ماضيًا، أو 

تجري حاليًا

 وهذه الظاهرة تفّســــر الســــبب الــــذي جعل الفرد 
والمجتمــــع في غــــرب إفريقيــــا يُكثر من ذكــــر الوقائع 
التاريخية الماضية، فتدور معظــــم األحاديث الليلية في 
ســــرد األحداث، وإحيــــاء أمجاد األجــــداد، والذكريات 
الحربية، والمواثيق المعقودة بين القبائل في سالف تاريخ 
األمة اإلفريقية؛ ألن المجتمع اإلفريقي يرى أن تذّكر هذه 
الوقائع السالفة تساعد في بناء شخصيات الجيل الناشئ، 
  John S. Mbitiوهذا ما ذهب إليه الكاتب جون إمبيِت
قائاًل: »ينظر اإلنســــان اإلفريقي إلــــى الزمن من الزاوية 
الفردية، كما ينظر إليه حيناً آخر من زاوية المجتمع الذي 
يرجع تأريخ جذوره إلى أجيــــال غابرة قبل والدته، ولعل 
أهم ما يلفت النظر هنا أن الزمن في المجتمع اإلفريقي 
ظاهــــرة جارية إلى الوراء بدالً عن األمام؛ ألن اإلنســــان 

في  شعوب  بها  يتحدث  إفريقيا،  غرب  في  قديمة  لغة  فالتة:   )1(
لغة  وبمبارا:  وغيرها.  وبوركينافاسو  وغينيا،  والنيجر،  نيجيريا، 
أصيلة في ساحل العاج، وبوركينافاسو، ومالي، وغيرها من دول 

غرب إفريقيا.

اإلفريقي ال يجعل المســــتقبل نصب عينيه، بل إن تركيزه 
قائم على األحداث الجارية الحالية واألحداث الماضية، 
لذا يلزم الفرد اإلفريقي النظر في الزمن لتحقيق الواقع 

وليس لبناء المستقبل الخيالي الذي قد ال يتحقق«)2(.
المجتمع اإلفريقي واحترام الزمن:

يّتسم الحفاظ على الوقت وتقدير المواقيت في غرب 
إفريقيا برجعية الفتة للنظر، وتساهل األفارقة في احترام 
المواقيت ظاهرة فاشية، وهو ما جعل التسّيب في احترام 
األوقــــات المهّمة شــــيئاً طبعّيًاً ال ياُلم عليه المتســــاهل 
 »African Time« في المجتمع اإلفريقــــي، فمصطلح
)الوقت اإلفريقــــي( متداول وفاش فــــي جميع المرافق 
الحياتية، في المكاتب والمدارس والمناسبات االجتماعية 
واالجتماعات السياسية والثقافية واالقتصادية وغيرها، 
وهذا كاتب غاني يُرجع سبب تأّخر دولته إلى قلّة العناية 

باألوقات المرسومة: 
 One of the main reasons for the«
 continuing underdevelopment of our
 country is our nonchalant attitude to time
 and the need for punctuality in all aspects
 of life. The problem of punctuality has
 become so endemic that lateness to any
 function is accepted and explained off as

 .)3(« ‹‹African time
»من أهم أســــباب اســــتمرار تخلّف بلدنا هو نظرتنا 
للوقت، وحاجتنا لالنضبــــاط في مختلف مناحي الحياة، 
فقــــد أضحى عدم االلتزام مرضاً مزمناً، حتى إن التأخر 
فــــي أداء أي مهّمة بات مقبوالً ومســــّوغاً باعتبار أن تلك 

)مواعيد )أوقات( إفريقية(«.
في الحقيقة؛ إن كّفة إدارة األوقات، واحترام األزمان 

http://ctl.du.edu/spiritual/literature/ من:  نقاًل   )2(
time.cfm

http://en.wikipedia.org/wiki/african_ من:  نقاًل   )3(
time
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في غرب إفريقيا، مرجوحة إلى أدنى مستوى، وال يختلف 
في ذلك الفرد عن المجتمع، والناظر في طبيعة األفارقة 
فــــي التعامل مــــع الوقت يجد فارقاً شاســــعاً بينها وبين 

طبيعة العالم األوروبي وغيره من العوالم المتطّورة.   
مقاييس الزمن في غرب إفريقيا قديماً:

نشأت مدارس فكرية في قضايا الزمن نتيجة جدلية 
طبيعتــــه في الكون والحياة، فمــــن ذاهٍب إلى عدم وجود 
الذات للزمن، في حين نجــــد اآلخرين يُثبتون له الوجود 
الذاتي، كما بّينه أبو علــــي المرزوقي األصفهاني قائاًل: 
»ذكر بعــــض المنطقيين أن الزمان فــــي الحقيقة معدوم 
الذات، واحتّج بأن الوجود للشــــيء إّمــــا أن يكون بعامة 
أجزائه كالخط والســــطح، أو بجزء مــــن أجزائه كالعدد 
والقول، وليس يخفــــى علينا أن الزمان ليس يوجد بعامة 
أجزائه؛ إذ الماضي منه قد تالشى واضمحّل، والغابر منه 

لم يتّم حصوله بعد«)1(.
وقد ذهب اإلنســــان اإلفريقي في القديم إلى نقيض 
هذا المذهب المنطقي الذي يجحد وجود الذات للزمان، 
وكان مذهبه في ذلــــك مذهب َمن يرى أن طبيعة الزمان 
تُثبت له الوجود في ذاته وقوة ثباته في جوهره، وأنه ليس 

حكيماً الحكم بعدم وجود الذات للزمن.
وعلى الرغم من إيمان األفارقة بوجود الذات للزمن 
فإنهــــم يرون أن ذات الزمن كامنة في أحداثه، وما يجري 
فيه من الوقائع والنشاطات، فالزمن في النظر اإلفريقي 

ليس له قيمة تُذكر إذا تجّرد من الحوادث واألفعال.
أما تحديد األزمنة؛ فلم تختلف مقاييســــه في غرب 
إفريقيا قديماً عن مقاييس العرب منذ الجاهلية، فالتقويم 
الزمني لديهم قمري وليس شمســــياً)2(، وتقدير اليوم في 
نظر اإلنســــان اإلفريقي يوم وليلة، وربما ذهب اإلفريقي 
القديم إلى القول بسبق النهار على الليل، وذلك خالف ما 

دار  طبعة  واألمكنة،  األزمنة  األصفهاني:  المرزوقي  علي  أبو   )1(
الكتاب اإلسالمي، د. ت ج 1 – ص 150.

في  العرب  عند  تأريخه  الفلك؛  علم  كرلونلّينو:  السنيور  ينظر:   )2(
 ،2 ط  القاهرة،  للكتاب،  العربية  الدار  طبعة  الوسطى،  القرون 

1993م، ص 91.

كان عليه مذهب المتأخرين األفارقة بعد التأّثر بالتصّور 
اإلسالمي الذي يرى سبق الليل على النهار.

أما األســــبوع في النظر اإلفريقي القديم فال يعدو 
سبعة أيام، لها مسّمياتها المتباينة تباين اللغات واللهجات 
اإلفريقية، والشــــهر في نظره ليس مقّيداً بأيام ثابتة، بل 
كان القمُر المقياَس الوحيد لتحديد الشهر الواحد بادئاً 

ومنتهياً بطلوع الهالل.
ولإنسان اإلفريقي خبرة في اكتشاف الهالل، وكان 
يعتمــــد غالباً على حّدة بصره، وربما يســــتعين بالصعود 
على التالل، والهضاب والجبال الشــــامخة، وقد تساعده 
تضاريس الصحــــراء بالمناطق الصحراوية في ســــهولة 
الرؤية، وكان الجّو في غرب إفريقيا في قديم زمانه جّوًا 
صافياً، لم تعّكره أبخرة الماكينــــات البخارية التي ظلّت 

اليوم من أكبر عوائق رؤية األهلّة.
ولكثرة اعتماد اإلنســــان اإلفريقــــي على القمر في 
تحديد شــــهره؛ انتشــــر لدى األفارقة قديماً إطالق لفظ 
القمر على الشــــهر، فيقول أحدهم مثاًل: »سوف أسافر 

إلى قرية قريبة بعد قمرين« ويعني بالقمرين شهرين.

تقييد الشهر بثالثين يومًا أو تسعة 
وعشرين كان نظامًا جديدًا أوفده 

اإلسالم إلى أرض األفارقة

أما السنة؛ فلها مقاييس متغايرة، منها ما له ارتباط 
وثيق بأعيادهم الوثنية، والمواسم الدورية، والمناسبات 
الحولية، فليست السنة عند معظم قبائل غرب إفريقيا 
محّددة -  بالضرورة -  باثني عشر شهراً بما فيها من 
أيامهـــا المعدودة، بل لكلِّ موســـم عندهم وقت معلوم، 
فإذا دارت األيام وجاء الموســـم ُسّمي الموسم الماضي 
بالسنة الماضية، ويظهر ذلك في تحديد تواريخ ميالد 
أبنائهـــم، إذ يقول اإلفريقي قديمـــاً: »ُولد لي غالم في 
السنة الماضية«، ويعني بالسنة الماضية موسماً حولياً 

ماضياً. 

ثقافية
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ومن جملة مقاييس الســــنة في غرب إفريقيا قديماً 
ما يأتي:

- األعياد الوثنية والمواسم الحولية.
- الفصول الســــنوية، وغالباً مــــا يكون فصل الربيع 

بداية السنة الجديدة، لتنتهي بالصيف.
- مواسم الزراعة والحصاد.

- تعداد الشهور.
الطابع القدسي للزمن في غرب إفريقيا:

يتخذ الزمن طابعاً قدســــياً في غرب إفريقيا القديم 
الرتباطه الوثيق بالمقّدســــات الدينيــــة والعقائد الوثنية، 
والنزعات العقدية، فلألفارقة في أمســــهم الغابر ديانات 
متباينــــة، يتمّثل معظمها في عبــــادة األوثان، إيماناً منهم 
بضرورة االعتقاد بالتقاليد والعادات، والحفاظ على تركة 

اآلباء واألجداد، ولكّل قبيلة آلهتها.
وتبــــرز عالقة الزمن بالديانــــات اإلفريقية في كون 
مواسم عبادة األوثان مربوطة بالزمن، ولنأخذ قبيلة يوربا 
على ســــبيل المثال، وهي إحدى أكبــــر القبائل في غرب 
إفريقيا، فقد كانت لهذه القبيلة في أمسها الجاهلي أوثان 
كثيرة وأصنام تُعبد على فترات من الزمن والفصول، منها 
ســــنغو )وهو في ظنهم إله المطر والرعد(، وأوغن )وهو 
في ظنهم إله الحديد(، أوســــا أوكــــو )وهو في ظنهم إله 
المزارع(، أيغنغن )وهو في ظنهم الغول أو أرواح وأشــــباح 

األجداد الموتى(، وغيرها من األصنام. 
وقد ُحّدد لكّل من تلك األوثان وقت عبادته الخاص، 
وكانــــوا يحافظون على تلــــك المواقيت بشــــكل منقطع 
النظيــــر، فإله المطر والرعد )ســــنغو( في فصل الربيع 
حين يكثر المطر والرعد، اعتقاداً منهم بأن هذا اإلله هو 
السبب في إنزال المطر، وله القدرة على معاقبة المجرم 
بصواعق من الرعود المرســــلة، أما إله الزراعة )أوســــا 
أوكو( فإنه يُعبد في موسم الحصاد باعتقاد الشكر والثناء 
عليه فيما أغدق عليهم من الثمرات، كانت هذه الظاهرة 
الوثنية االعتقادية في توقيت مواســــم العبادات ال يخطئ 
فيها فرد أو مجتمع من المجتمعات اليورباوية كغيرها من 

القبائل اإلفريقية. 

ارتباط الزمن بالظواهــــر االجتماعية اإلفريقية )الدين، 
والمثل، والشعر(:

يرتبط الزمن فــــي غرب إفريقيا بالحيــــاة ارتباطاً 
وثيقــــاً، فأثر الزمن بارز في الحياة اإلفريقية االجتماعية 
والدينية والفكرية، ويعــــد الزمن في الحضارة اإلفريقية 
القديمة عنصــــراً جوهرياً في الديانة واألســــاطير، لذا 
تأخــــذ فكرة الزمن طابعاً قدســــياً فــــي الفكر والمعتقد 
والنفــــس والوجدان، وتنخرط أحداثه في جميع الظواهر 
االجتماعية، من أسمار وفكاهات، وحكم وأمثال، وأشعار 
وأغان تقليدية، وفي األســــماء واأللقاب، وهذا الذي دفع  
جون امبيــــت )John Mbiti( إلى القــــول بأن »مفهوم 
الرجل اإلفريقي لقضية الزمن قد يســــاعد على تفسير 
بعــــض الظواهر اإلنســــانية األخرى، كعقائــــد األفارقة 

وأخالقهم وسلوكهم في الحياة«)1(.
ولننظر إلى صورة الزمن في بعض المجاالت:

الزمن في األمثال اإلفريقية:
أدرك اإلنســــان اإلفريقي مهّمــــة الزمن، وأدرك أنه 
أغلى ظاهرة في الحياة البشــــرية، فما فات منه ال يعود، 
وما ُضّيع ال يُســــتدرك؛ لذا ظلـّـــت كّل قبيلة من القبائل 
اإلفريقية كغيرها من األمم األخرى ترّدد ضرورة االهتمام 
بالوقت، وانتهاز الفرص، واســــتغالل الزمن المتســــّنى، 
ويتجلّى هذا في المثــــل اليورباوي الذي يقول: »الزمن ال 
يدوم، والعصور ليست متساوية كقضيب البندقية«، ولعل 
هذا المثل يتماشــــى مع قول أبي البقاء الرندي في رثاء 

األندلس)2(:
هي األمور كمـا شاهدتها دول

من سّره زمن ساءته أزمان
وهذه الدار ال تبقي على أحـد

وال يدوم على حال لها شان
ويقول المثل الهوســــاوي: »عشــــرة عصور؛ عشــــرة 

http://ctl.du.edu/spiritual/literature/time.cfm  )1(

أحمد الهاشمي: جواهر األدب في أدبيات وإنشاء ولغة العرب، ط   )2(
26، دار الفكر، بيروت، 1965م، ج 2 ص 385.
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ملــــوك«، ويتجلـّـــى مغزى هذا المثل والــــذي قبله في أن 
الزمن كائن متقلب، غير قابل للثبوت والدوام، وأن حوداثه 
تابعــــة له في التقلّب والتحّول والتغّير، وهذه بديهة عقلية 
يدركها المنطق الســــليم، وهي فكرة ليســــت حكراً على 
العالم اإلفريقي، بل هي فطرة إنسانية عامة، إال أن تردد 
أهمية الزمن في أحاديث األفارقة لم يســــاعد كثيراً على 
اهتمام األفراد والمجتمعات برعاية المواقيت كما ســــبق 

الذكر. 
عر اإلفريقي: الزمن في الشِّ

إن الشــــعر اإلفريقي العربي منه والشــــعبي حافل 
بالحديــــث عن الوقت أو الزمن مــــن حيث رصد طبيعة 
الزمــــن، وذكر ضرورة االهتمام به ورعايته؛ ألن الزمن - 
وهو ظاهرة إنســــانية غير ثابتة - يرتبط بالحياة والكون 
واإلنســــان، بل هو الحياة عينها، ولعــــل قصيدة الباحث 
تمّثل موقــــف األفارقة في رؤيتهم اإلنســــانية الطبيعية 

للزمن)1(:
أسرْع أخي فشؤون الوقت مسرعة

وسـابِق العمَر  واألوقات مرتزقا
ال شيء أسرع  في الدنيا بأجمعـها

من الزمـان إذا  ما عـاد منطلقا
أنصـْف لعمرك تشـغياًل بفرصـته

شرَخ الشباب إذا ما كنت مّتسـقا
سل العجائز عن ماضي الحياة خلْت

وسل زماناً وفّكْر  في الذي نطـقا
وخـذ لنفسـك من أقوالـهم ِعَبًرا

فسـوف تُْسَأُل يوماً بالذي سـبقا
ما قد مضى من قديـم العمر أّدبني

حّتى لقطـُت من األوقات ما ُسِرقا
فسـرُت مسـتبقاً  بالوقت منتبـًها

حتى  سبقُت وَعْدُو الوقت ما لِحقا
تأثير اإلسالم في أطر الزمن وتغيير وثنيته في 

قصيدة بعنوان: الوقت مسرع، للباحث لقمان أالويي، في ديوانه:   )1(
جنة األشعار، مخطوط في مكتبته الخاصة ص 45.

غرب إفريقيا:
وصل اإلســـالم إلى إفريقيا فـــي القرن األول 
الهجـــري بعامل الفتوحات اإلســـالمية تحت راية 
عقبة بن نافع الصحابي الجليل)2(، ولم يكد اإلسالم 
يضع قدمه على عتبات القارة اإلفريقية حتى شرع 
في محو الجاهلية في االعتقاد والعادات والتقاليد 
والنزعـــات، وتغيير الكثير من طقـــوس الديانات 

اإلفريقية وظواهرها االجتماعية والعرفية. 
ومن التغيرات الجوهرية التي أحدثها اإلسالم 
تقييد السنة بدوران الشهور التي ال يتجاوز عددها 
اثني عشر شهراً بدل إرسال عنان التوقيت لمجّرد 
المناســـبات الحولية التي تفتقر إلى اإلحكام في 
ضبط أوقاتها ومدار مقاييسها وموازينها، فأصبح 
غرب إفريقيا يعرف سنته بمرور اثني عشر شهراً 
تأثراً بالمبدأ اإلســـالمي في توقيت الســـنة، }ِإنَّ 
ـــُهوِر ِعنَد اللِّه اثْنَا َعَشـــَر َشْهراً ِفي ِكتَاِب  ةَ الشُّ ِعدَّ
ـــَماَوات َواألَْرَض ِمنَْها أَْربََعٌة ُحُرٌم  اللِّه يَْوَم َخلََق السَّ
ْم...{  يُن الَْقيُِّم َفاَل تَْظِلُمواْ ِفيِهنَّ أَنُفَســـكُ َذِلَك الدِّ

]التوبة : 36[. 
وقد ســـبق أن مقياس تحديد الشهر في غرب 
إفريقيا قمـــري بطلوع الهالل، وبهـــذا لم يختلف 
عما جاء به اإلســـالم، إال أن تقييد الشهر بثالثين 
يوماً أو تسعة وعشـــرين كان نظاماً جديداً أوفده 
اإلســـالم إلى أرض األفارقة، وهو تطّور في إحكام 
العدد وضبط المواقيت، ويتجلّى ذلك في الحديث 
الشـــريف الذي رواه أبو هريرة، قال رســـول الله 
صلـــى الله عليه وســـلم: »ال تقدموا الشـــهر بيوم 
وال بيومين إال أن يوافـــق ذلك صوماً كان يصومه 
أحدكم، صوموا لرؤيتـــه وأفطروا لرؤيته، فإن ُغّم 
عليكم فعّدوا ثالثين، ثم أفطروا«)3(، فالشـــهر في 

بن  عثمان  والشيخ  نيجيريا  في  اإلسالم  اإللوري:  عبدالله  آدم   )2(
فوديو الفالني، ط 1 ، د. م 1971م، ص 18. 

بتحقيق  الترمذي،  سنن  الترمذي:  سورة  بن  عيسى  بن  محمد   )3(

ثقافية
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مة متخصصة في شؤون القارة اإلفريقية ثقافية فصلية محكَّ

التقويم الزمني اإلســـالمي تسعة وعشرون يوماً أو 
ثالثون، وهي الحقيقة التـــي عادت إليها مقاييس 

الزمن في حساب الشهور في غرب إفريقيا.
أما األيام؛ فلعل التغييـــر الوحيد الذي حدث 
في أطرهـــا هو تأثر اللغات اإلفريقية باإلســـالم 
في تسميتها، النتشار أســـماء األيام بالعربية بدالً 
عن ألفاظها المحلية، وقد انتشـــرت هذه األسماء 
وتداولتهـــا ألســـنة األفارقة حتـــى أصبحت تلك 
الكلمات دخيلة في اللغـــات اإلفريقية؛ بتحريفات 

يسيرة في بعض اللغات.
أما تقديس األفارقة لبعض األزمنة، وتحّريهم 
إّياها لألعيـــاد، وانتظارهم للعبادات، وتخصيصها 
لألوثان، فقد زال معظم طقوسها وانجلت غياهبها 
بنور اإلســـالم، فلم تعد معظم ديار غرب إفريقيا 
تعـــرف إال عيدي الفطر واألضحى، فأصبح هذان 
الموسمان بتوقيتهما اإلسالمي الموّحد بدياًل عن 
مواسم األوثان القديمة بتوقيتها اإلفريقي المتباين.

ومن أهم ما أحدثه اإلســـالم في أطر الزمن 
عند األفارقة البعد الثالـــث، وأعظم ما ارتبط به 
اإليمان  باليوم اآلخر، فلم يكن وثنيو غرب إفريقيا 
- في الغالـــب - يؤمنون بالبعث بعد الموت، ولكن 
اإليمـــان بتأثير األموات أمر حاضـــر على الدوام 
في فلســـفاتهم، فهم يعتقـــدون أن هناك حياة من 
نمط آخر يحياها أولئـــك الذين دخلوا في هياكل 

األجداد.
يقول القس جاك ماندلسون: »في جميع األديان 
اإلفريقية التقليدية اعتقاد فيما وراء الموت بشكل 
أو بآخر، كما تعتقد أن المتوّفى تســـتمر حياته في 
عالـــم األرواح... ومفاهيم الخير والشـــر موجودة 
أيضاً في هـــذه الديانات، بل لعلها عميقة الجذور 
فيها إلى حّد ال يتصوره الكثير من الناس.. وتعتقد 
قبائـــل التوركانا من كينيا - مثـــاًل - أن الله، مع 

أحمد شاكر، دار الفكر، ط 1، 2003م، ج2 ص 156.

أنه يشفي من المرض، قد يصيب به أولئك الذين 
يغشون المحارم ويخالفون الطقوس الهامة«.

إن عدم إيمانهـــم باليوم اآلخر جعل مفهومهم 
للجزاء منصّباً علـــى الدنيا فقط، حيث ال يظنون 
وجود عقوبة أو ثواب فـــي اآلخرة، فالمجرم ينال 
جـــزاءه في حـــال حياته، والباّر يلقى من الســـعة 
والرغد ما يكافئ بّره، إن هذه الحقيقة عنصر مهم 
في الديانات التقليدية، وهي حقيقة تساعدنا في 
فهم تركيز التدّيـــن اإلفريقي على األمور الدنيوية 

مع اإلنسان في قلب هذا التدّين.
وهنـــا أيضاً تظهر أهميـــة المفهوم اإلفريقي 
لمســـألة الزمان، فالديانات والفلســـفة التقليدية 
تُعنى باإلنســـان في الزمان الماضـــي والحاضر، 
يظهر اإلله في االعتقاد كتفســـير لصلة اإلنســـان 
بالزمان، ليس هناك أمل تبشيري أو نظرة اعتقادية 
في اإلله في لحظة مستقبلية ما، تؤدي إلى تحّول 
جذري في حياة اإلنســـان العادية، ال يُوصف اإلله 
بوصف له عالقة أخالقية وروحية مع اإلنســـان، 
أفعال اإلنســـان التعبدية واللجـــوء إلى اإلله هي 

براجماتية ونفعية أكثر منها روحية أو روحانية)1(.
وقد جاء اإلســـالم بدســـتوره القرآني ليفتح 
لهم آفاقاً جديدة في عالـــم االعتقاد، فأثبت لهم 
حقيقة البعث، وأن جزاء األعمال في اآلخرة، وأن 
الدنيا وما تنطوي عليه من الزمن ليست إال مرحلة 
العبور، والتزّود للدار اآلخرة، يقول الله تعالى: }يَا 
َمْت  ا َقدَّ أَيَُّها الَِّذيَن آَمنُوا اتَُّقوا اللََّه َولْتَنُظْر نَْفٌس مَّ
ِلَغٍد َواتَُّقوا اللََّه ِإنَّ اللََّه َخِبيٌر ِبَما تَْعَملُوَن{ ]الحشر 
: 18[، بهذا النص وأمثاله توّسعت نظرة األفارقة، 
وامتـــدت نحو الرؤية اإلســـالمية الصحيحة تجاه 
الزمن، فلم يعد مصطلح الغـــد قاصراً على الغد 
القريب، بل ترامـــى مفهومه إلى الغد البعيد، وهو 

الساعة أو القيامة التي تنتظر كّل كائن.

http://www.qiraatafrican.com/view/?q=189  )1(
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د. آدم أديبايو سراج الدين )*(

المقدمة:
تَُعــــّد كلمــــة »األدب« مــــن 
األلفاظ العربية التي كثُر حديث 
رين  والمفكِّ واألدب  العلــــم  أهل 
عنها، من حيــــث تطّور مفهومهــــا ومدلولها اللغوي 
واالصطالحي عبر العصور، ويبدو أن الخالف حول 
وظيفة األدب وتحديد مهّماته قديم، وإن كان العصر 
األدبي الحديث أكثر العصور اهتماماً بهذه القضية 
األدبيــــة، بعد التطــــورات االجتماعية والسياســــية 
والفكريــــة، ونضــــج الوعــــي اإلنســــاني، والتفاعل 

الحضاري بين مختلف األمم والشعوب.
 وقــــد يرى بعض األدبــــاء أن األدب في ماهيته 
ووظيفته إن هو إال خدمة للمجتمع اإلنساني، وهذا 
هو مذهب الفن للحياة واألدب للمجتمع، فهذا يعني 
أن األديب فرٌد في مجتمع إنســــاني، ومن الواجب - 
والحالــــة هذه - أن يؤدي في أدبه وظيفة اجتماعية، 
ويعمل على تقّدم البشــــرية وخيرها، ويحّدد موقفه 

من مشكالت قومه ووطنه، ويعبر عنها.
فــــاألدب بهذه الصــــورة يظل جــــزءاً من العلوم 
اإلنســــانية التــــي بهــــا يـُـــدرس اإلنســــان، أمثال 
العلــــوم االقتصاديــــة، واالجتماعية، والسياســــية، 
واإلثنوغرافيــــة، واألنثروبولوجيــــة، وغيرها، وتكون 
غايتها خدمة اإلنسان، فإنه من الممكن معرفة حياة 

اإلنسان االجتماعية من خالل اإلنتاجات األدبية.
وإذا رضينــــا بتعريــــف األدب بأنه مرآة صادقة 

المؤلفات العربية الكانمية البرنوية
بين األدب والتاريخ

تعكس حيــــاة أّمة ما؛ فال بّد مــــن توظيفه لتحقيق 
األغراض األساسية من دراسة اإلنسان.
ومن هذه األغراض األساسية ما يأتي:

- ضبــــط التاريخ، ومن أنســــب الفنون األدبية 
لتحقيق هذا الغرض شعر المناسبات.

- التربية.
- ترويض النفس.

وعندما نقوم بالنظر إلى الجانب التاريخي، في 
العمــــل األدبي، فإننا ندرس في الوقت نفســــه بقية 
أغراضه األساســــية المذكورة أعاله وغيرها، وعلى 
وجه خــــاّص التربية وترويض النفــــوس؛ إذ إن هذه 
الدراسة تؤدي إلى معرفة الحياة اإلنسانية، وما قد 
وقع من الحوادث خيرها وشّرها؛ ونستفيد منها في 

الحاضر والمستقبل.  
بنــــاًء على ما ســــبق؛ فبغية هــــذا المقال بلورة 
دراســــة أدب إمبراطورية كانم برنو اإلســــالمية من 
خالل المؤلفــــات العربية في اإلمبراطورية، وأهمّية 
تلك المؤلفات من حيث األدب والتاريخ، أي تســــليط 
الضوء على قيمتها األدبيــــة والتاريخية، مع عرض 
أوجه التشــــابه بين النقد األدبــــي والنقد التاريخي 
اللذين اتخــــذا األدب والتاريخ موضوعين لهما على 

التوالي.
وقبل الشــــروع في هذا الموضــــوع المهم، لعّل 
من المستحسن التمهيد بالحديث عن اللغة العربية 
وآدابها وحركة نقدها في هــــذه المنطقة؛ ألن ذلك 
يعطينا صورة واضحة عــــن أدبية المؤلفات العربية 

فيها.
الثقافة العربية في إمبراطورية كانم برنو اإلسالمية:
إن مملكة كانم برنو مــــن الممالك القديمة في  جامعة والية كوغي - بيجيريا.  )*(
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إفريقيــــا جنوب الصحراء الكبرى، وكانت مشــــهورة 
بيــــن اإلمبراطوريات العظيمة فــــي العصور األولى، 
وطّبقت شــــهرتها اآلفاق حتى أصبحت معروفة لدى 
المؤرخين العــــرب الذين كانوا على اتصال وثيق بها 
قبل ظهور اإلســــالم فيها، والذي بســــببه توّطدت 
العالقات، وانفتحت مختلــــف قنوات االتصال بينها 

وبين الشعوب العربية.
لّما دخل اإلسالم هذه المناطق مّهد السبيل للغة 
العربية، حيث إنهــــا  جزء ال يتجزأ من الدين، وكان 
الشعب المسلم يتعلّم اللغة العربية ليفهم بها أصول 
دينه اإلسالمي بالدرجة األولى، إال أن بعضهم عكفوا 
على التعليم العربي حتى نبغوا في ميادينه المختلفة، 
وقام أدبهم على الثقافة اإلســــالمية المعتمدة على 
القرآن الكريم والحديث النبوي الشريف، وما يتصل 
بهما من القواعد اللغوية، فتمّكنوا بذلك من اإلبداع 
األدبي اإلســــالمي الرفيــــع في الدرجــــة الثانية)1(، 
فخلّفوا آثاراً علمية وأدبية ال يُستهان بها على مسرح 

التراث العربي اإلفريقي.
إن إســــالمية الحياة في بالد العجم هي السبب 
الرئيس في إســــالمية العلوم والمعارف، ومنذ عهود 
اإلمبراطوريــــات والممالك في إفريقيا اإلســــالمية 
الكبرى، أمثــــال غانة القديمة، ومالــــي، وصنغاي، 
وكانــــم برنو وهوســــا، درس العلماء اللغــــة العربية 
واألدب العربــــي القديم عبر ما وصل إليهم من كتب 
اللغــــة واألدب، وكان األدب علمــــاً خاّصاً من العلوم 
اإلســــالمية النقلية المدروســــة منــــذ ظهور فجر 
اإلســــالم، فجعلوا يتذّوقونه ويتمّرنون على محاكاته 

في األسلوب واللفظ والمعنى. 
تَُعّد إمبراطورية كانم برنو أول مملكة إســــالمية 
قامت في إفريقيا جنوب الصحراء الكبرى، وبسطت 
نفوذها السياســــي والثقافي في السودان األوسط، 

الديار  في  األدبية  الدراسات  مصباح  الله:  عبد  آدم  اآللــوري،   )1(
النيجيرية، دون تاريخ، ص 5.

في فترة مــــا بين عامي 800م و1600م، وقد عّمرت 
هذه اإلمبراطورية أكثر من تســــعة قرون، وأية دولة 
تقضي هذه المــــّدة الطويلة برغم ما يعرض لها من 
صعاب وكوارث هي من غير شك دولة وطيدة األركان 
ثابتة الدعائم، والمحّقق أن مملكة كانم برنو لم تبلغ 
مــــا بلغت من عظمة وقوة وســــعة إال بعد أن صارت 
دولة إسالمية، فقد أضحى الدين اإلسالمي عصب 
قوتها الروحية والمادية، كمــــا صارت اللغة العربية 

لغتها الرسمية في شّتى مناحي الحياة. 
هذا، وإن دولة برنو اإلســــالمية مشــــهورة في 
التاريــــخ بما صــــدر عنها من مصّنفات في شــــّتى 
فنون العلوم اإلسالمية، بيد أن معظمها ضاع خالل 
الفتح الفالني لبالد الهوسا في القرن التاسع عشر 
الميالدي، وخالل حركات الصراع القومي اإلفريقي 
ضّد المســــتعمر األوروبي الغربــــي، إال أن ما بقي 
أو نجــــا من هذه المصنفــــات البرنوية العربية كاٍف 
لدراســــة المنطقة في جوانبهــــا المختلفة)2(، يقول 
أوكافور: »عندما جاء المستعمر األوروبي إلى غرب 
إفريقيــــا في القرن التاســــع عشــــر؛ كان المثقفون 
اإلفريقيون يكتبــــون باللغة العربيــــة، وكانت جميع 
المدّونات والسجالت التاريخية عن غربي إفريقيا، 
وهي التي عثر عليها المســــتعمرون، كانت جميعها 

مكتوبة باللغة العربية«)3(.
الخصائص الفّنية للتأليف العربي الكانمي البرنوي: 
 كما ذكرت؛ أن الغرض األساسي في هذه الدراسة 
هو تسليط الضوء على أدبّية التراث العربي البرنوي، 

 Yahya، Muslih Tayo “A Study of the Structural  )2(
 & Thematic Innovations in the Arabic Poetry
 of Kanem Borno in the Works of At Tahir b.
 Ibrahim al Fallati & Yusuf  b. Abd al Qadir Al
 Qarghari، PhD Thesis، University of Ibadan،

1986، p.29

 Okafor، History of West Africa، p 22 – 24،  )3(
 cited in Turkhan Imbraturiyah al Barnu al

.Islamiyyah
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وأعني بذلك تتبع الظواهر الفنية الكامنة في التراث 
العربي البرنوي منذ أن عرفت اإلمبراطورية الكانمية 

البرنوية نور اإلسالم والتعليم العربي.
وقبل الشــــروع في هــــذا الموضــــوع؛ فإنه من 
المستحسن أن نطرح على أنفسنا بعض التساؤالت، 
ألن اإلجابــــة الصحيحة عنها تعطينا صورة واضحة 
عــــن المعلومات التي نســــعى للتوّصل إليها في هذا 

الموضوع.
- هل لعلماء مملكة كانم برنو تراث عربي؟
- هل بلغ ذاك التراث درجة النضج األدبي؟

- ما مــــدى أدبية التراث العربــــي البرنوي من 
الناحية الفكرية والقيمة الفنية؟ 

- ما العوامل التــــي أّدت إلى الضعف والجمود 
الفّني لهذا التراث؟

يمكن اإلجابة عن بعض التســــاؤالت الســــابقة 
بــــأن لعلماء كانــــم برنو تراثاً عربيــــاً، حيث أجادوا 
اللغة العربية، وتذّوقوا سحرها وبالغتها، واتخذوها 
أداة للتعبيــــر عّما يعتريهم من خلجات نفســــية، ثم 
خلّفوا الشــــعر والنثر اللذين أسهموا في أغراضهما 
المختلفــــة، إال أن هذه الجهود لــــم تكن غاية بقدر 
ما هي وســــيلة لفهــــم دينهم ال غيــــر، ولذلك كان 
أكثرهــــم علماء وفقهاء في الدرجة األولى كما يظهر 
في إبداعاتهم العربيــــة، التي نتناول بعض نماذجها 

الشعرية والنثرية.
أوالً: نماذج من الشعر في مملكة برنو:

أما من ناحية الشــــعر؛ فكان العلماء يســــيرون 
على الدرب المعروف في الشعر العربي في العصور 
األدبية الغابــــرة، حيث كانت موضوعات شــــعرهم 
– مثــــاًل – ال تختلف عــــن الموضوعات واألغراض 
الشــــعرية المألوفة، مثــــل المدح والرثــــاء والهجاء 
وغيرها، إال أنهم ليســــوا شعراء على هذا المفهوم، 
بــــل إنهم علماء، وقــــد قاموا بدور الشــــعراء فقط 
إلتقانهــــم للغة العربية، فقــــد أجادوها وعالجوا بها 
مختلــــف القضايا، وعّبروا بها عن مشــــاعرهم على 

نمط شعراء العرب، مســــتخدمين البحور الشعرية 
الموروثة، ولعّل تضلعهم الشــــديد في العربية هو ما 
حّفزهم لقول شــــعرهم التعليمي، فقد درسوا كثيراً 
من المؤلفــــات العلمية، كألفية ابن مالك في النحو، 
وألفية العراقي في الحديث، والعشرينيات ألبي عبد 

الرحمن أحمد الفازازي في مدح النبي)1(.
اشــــتهر في مملكة برنو عــــدد كبير من العلماء 
الذيــــن خلّفوا أشــــعاراً رائعــــة، إال أن بداية ظهور 
اإلبداعــــات األدبية فــــي الدولة يكتنفهــــا كثير من 
عر  الغموض، لكن الذي ال شك فيه هو أن ظهور الشِّ
العربي يرجع إلى ما قبل الحركة الفودية اإلصالحية 
بفتــــرة طويلة، ولربما يعّد مــــن أقدم التراث العربي 
ــــعري في هــــذه المنطقة ما قاله أبو إســــحاق  الشِّ
إبراهيــــم الكانمي )ت 1212م(، والذي قال في مدح 
المنصور الموحــــدي أحد ملوك دولة الموحدين في 

شمال إفريقية ما نّصه:
أزال حجابه عّني وعـيني  

تراه من المهابة في حجاب
وقّربـني تفّضلــه ولكن  

بعـدت مهابة عند اقترابي
لقــــد أكثر علمــــاء برنو من قــــرض القصائد، 
وطرقوا عــــّدة أغراض شــــعرية، وكان المدح يأخذ 
نصيب األســــد مما تناولوه من الموضوعات، حيث 
كانــــوا يمدحون الرســــول صلى الله عليه وســــلّم، 

والعلماء والرؤساء، والمشايخ الصوفية)2(. 
ولعل خير مثال على مدحهم للعلماء والرؤساء ما 
قاله الشــــيخ طاهر الفالتي بن إبراهيم فيرما، وكان 
مــــن الّنخب الزكّية التي خرجت مــــن الرعيل األول 
من العلماء الشــــعراء في هذه البالد، فقد نظم هذه 

القصيدة في مدح الماي دوناما.

شيخو أحمد سعيد غالدنث: حركة اللغة العربية وآدابها، الرياض   )1(
1993م، ص 101.

د. علي أبوبكر: الثقافة العربية في نيجيريا، 1972م، ص 133.  )2(
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وهذه بعض أبيات القصيدة: 
الحـمــد لله  الـذي أنامـا 

برَوِح ِظـّل عدِلـه األنـامــا
يأمـر بالعــدل و اإلحسـان

ينهى عـن المنكــر والطغيان
يعّمــر البـالد بالعـدالــة  

وأنُف ذي  الجور على الجـدالة
صـّل وسـلّم على الـذي أتى 

وظلمة الظلم  على الحق  َعـتَى
فانجـلـت الظلـمة بالضـياء

وبالدواء والــداء  ذو العيـاء
وآلــه و صــحبه العـدول  

أولى النهى  النهـاة  عن عدول
وأعـدل الملوك  عند المولـى  

أجلّهــم  مرتبــة و أولــى
ألنـه خـليـفــة الزمــان 

وظلّـه الظليــل ذو األمــان
كان عماد الشرع  فوق األرض

وتحـت ظّل العرش  يوم العرض
ومن روائع الشــــعر العربــــي البرنوي »القصيدة 
الجيمية« في مدح النبي صلى الله عليه وسلّم، وهي 
للشيخ يوسف القرغري الذي له عدد من التأليفات 
العربية القّيمة، ومنها قصيدة رثائية رثى بها الشيخ 

محمد األمين الكانمي بعام 1837م.
وال بأس بعــــرض بعض قصيدته في مدح النبي 

صلى الله عليه وسلم كنموذج من شعره: 
صلّى اإلله علـى الّنبي األبهـج  

ما صاب صّيب كـّل غيـم زعبج
ُولد الّنبي وكـان نـور جبينـه  

بـدراً تبلّـج  فوق ليـٍل دعلـج
فتضوعت أرجـاء  مكة منـدال   

وقت  الـوالد  بعـرفه المتـأّرج
والّشهب دانت والهواتف بّشرت  

أن بات عند الكون  صدر الحرفج

الحور في غرف الحنان تباشرت  
بوالد َمن قد حـاز  عظم كسـبج

وبـه يفـوح شـيبـة إذ أتـى   
طفـاًل يفـوح شذاه  فوق األفوج

أكـرم بشهـر  شـأنه متـوقل   
ُكسـيت  مفاحزه  مالبـس زبرج

إلى أن قال: 
هـذا وإني قد مدحـُت مقالتي

بمحمد ذي الحجـاب المتزحج
ال أنـني أطربتُـه بمديحـتي

إذ مدحـي فيه مثـل الزجرج)1(
وقــــد بلغ عدد أبيــــات هذه القصيــــدة خاصة 

أربعمائة وسبعة وخمسين بيتاً.
ومــــن قصيدته في رثاء الشــــيخ محمد األمين 

الكانمي ما مطلعها: 
أيا عين جودي بدمع هطـول

يسيل على الخد مثل السيول
ويجري على الفور بعد التلول

أيا قلب حزناً  لفقد الوصول
مرّبي المساكين عّز الذليل

إلى أن قال: 
بدا بدرنا في سـماء العالء  

فبـان  الدليل لـدان و نـاء
على أنه في ازديـاء البهاء  

بعام شفوق تال حـرف بـاء
نما سعد عصر صفي كالجديل

فهذه نماذج من شعرهم في المدح والرثاء، وقد 
اســــتخدم علماء برنو هذا الفــــن األدبي للتعبير عن 
شعورهم في جوانب حياتهم المختلفة، فكان اإلبداع 
الشــــعري هو أكثر ما أنتجته قرائحهم، ويعود سبب 

 Yahya، Muslih T. “A Study of the Structural &  )1(
.Thematic Innovations Op. Cit، p 357 ff
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ذلك إلى سهولة نظمه وسرعة فهمه)1(.
ثانياً: نماذج من النثر في مملكة برنو:

المتصفــــح لتاريخ اللغة العربية وآدابها في هذه 
البــــالد؛ يعرف أن بعض العلمــــاء والرجال على مّر 
عصورها قد أســــهموا في ترقية العربية وتطويرها 
فــــي إفريقيا، وتركوا أنواعاً كثيــــرة من الكتابة، مثل 
الرســــائل الديوانية بين العلماء، والوثائق الرسمية 
بيــــن رجال الحكومة، وبعض الوثائق التاريخية، ومن 
الممكن تقسيم هذا الفن األدبي )النثر( الذي أنتجه 
علماء هذه الديار إلى فنّي وعلمّي، فاألول استعملوه 

في رسائلهم، والثاني في تأليفهم)2(.
أما النثر الفني؛ فخير مثال على ذلك الرســــائل 
المتبادلة بين أهل الفودي وبين فارس الكانم الشيخ 
محمد األمين الكانمي، ونورد هنا نّصاً من رســــالته 
إلى الزعيم الفالني الشــــيخ عثمــــان بن فودي، قال 
فيها: »من المتعّفر بتراب الذنوب، والمتدّثر بجلباب 
العيوب، العبد الذليل محمد األمين بن محمد الكانمي 
إلى العلماء الفالنيين ورؤســــائهم، السالم على من 
اّتبع الهدى، أما بعد، فالباعث لرســــم هذا المزبور، 
أنه لّما ســــاقتني المقادير لهذا اإلقليم؛ وجدُت نار 
الفتن بينكم وبين أهل الوطن موقودة، فســــألُت عن 
الســــبب، فقيل: بغي وقيل: سّنة، وتحّيرنا في األمر، 
فكتبُت إلخوانكــــم المجاورين لنا وثيقًة، طلبُت منهم 
بيان السبب والدليل على الجواز، فأجابوني بجواب 
ركيك ال يصدر عــــن عاقل، فضاًل عن عالم، فضاًل 
عن مجّدد، وعّدوا فيه أســــماء كتب لنا اطالع على 

بعضها، لكن لم نفهم منها ما فهموه... «)3(. 
ومـــن أمثلة الرســـائل الديوانية كذلك؛ رســـالة 
ملك برنو إلى الســـلطان الظاهر البرقوق في القاهرة 
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د. علي أبوبكر: الثقافة العربية في نيجيريا، ص 324.  )2(

راجع كتاب: إنفاق الميسور، للسلطان محمد بللو، ص 157.  )3(

ســـنة 894 هـ تقريباً، والتي ورد فيها ما يأتي: »بسم 
الله الرحمن الرحيم، وصلّى الله على ســـيدنا محمد 
وآله وصحبه وســـلم تســـليماً: الحمد لله الذي جعل 
الخط تراســـاًل بين األباعد، وترجماناً بين األقارب، 
ومصافحة بين األحباب، ومؤنساً بين العلماء، وموحشاً 
بين الجهـــال، ولوال ذلك لبطلت الكلمات، وفســـدت 
الحاجات، ومن المتوّكل على الله تعالى، الملك األجّل 
المســـتنصر بالله، المنصور في كّل حين وأوان، ودهر 
وزمـــان، الملك العادل، الزاهـــد الّتقي الّنقي، األبجد 
واألمجد الغشمشـــم، فخر الدين، زين اإلسالم، قطب 
الجاللـــة، ســـاللة الكرماء، كهف الصـــدور، مصباح 
الظالم، أبي عمرو عثمان الملك ابن إدريس الحاج أمير 
المؤمنين المرحوم، كّرم الله ضريحه، وأدام ذرية هذا 
ملكه؛ إلى ملك المصر الجليل، أرض الله المباركة، أم 
الدنيا، سالم عليكم أعطر من المسك األذفر، وأعذب 
من ماء الغمام.. زاد الله ملككم وســـلطانكم، والسالم 
على جلســـائكم وفقهائكم وعلمائكم، الذين يدرسون 

القرآن والعلوم، وجماعتكم وأهل طاعتكم أجمعين. 
وبعد ذلك؛ فإّنا قد أرســـلنا إليكم رســـولنا، وهو 
عّمي، واسمه إدريس بن محمد، من أجل الجائحة التي 
وجدناها وملوكنا، فإن األعراب الذين يُسّمون جذاما 
وغيرهـــم، قد ســـبوا أحرارنا من النســـاء والصبيان 

وضعاف الرجال، وقرابتنا من المسلمين... «)4(.
وإذا ألقينــــا نظــــرة على ما أوردنــــاه من مثال 
لإنتاجــــات العربيــــة لعلماء كانم برنــــو؛ يتضح أن 
هؤالء العلماء قد أسهموا بقدر اإلمكان في التأليف 
العربي، وتناولوا فيه مواضيع شــــّتى، مع هذا فمن 
األحســــن أن ننتبه إلى ســــؤال قد يطرح نفسه على 
الدارس المدّقــــق، وهو أنه إذا كان لعلماء كانم برنو 
تــــراث عربي؛ فهل يبلغ ذلك التــــراث العربي درجة 
النضــــج األدبي الذي يؤهلــــه ألن نطلق عليه التراث 

البرنوي العربي الفّني؟

طرخان إبراهيم علي: إمبراطورية البرنو اإلسالمية، ص 190.  )4(
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إذا كان مــــن الممكن إثبات أن للعلماء البرنويين 
تراثاً عربّياً؛ فإنه ليس من السهل القول بكّل صراحة 
أن كّل هذا التــــراث يبلغ درجة النضج األدبي، فعلى 
حسب رأي األســــتاذ الدكتور يحيى مثاًل فإن توافر 
اإلنتــــاج العربي ال يعني بالضــــرورة نضجه)1(، فكما 
أن عدداً غير يســــير من اإلنتــــاج العربي البرنوي – 
بلغ أوج الرقــــّي والنضج، فإن  وبخاصة الشــــعر – 
بعضــــه اآلخر ال يخلو من الضعف والركاكة، وهو ما 

يجعله ال يستحق الدراسة األدبية الحصيفة.
لقد أصدر بعض دارسي األدب العربي اإلفريقي 
أحكاماً عامة على الدرجــــة الفنية لألعمال األدبية 
البرنويــــة، فال يرون فيها إال الضعف والجمود، فقد 
ورد عند اآللوري مثاًل بشــــأن هذه اإلنتاجات: »... 
لكــــن اإلنتاج األدبــــي فيه ضعيف وقليــــل؛ ألنه دور 
الدعوة إلى الدين الجديد، ودور التأسيس والتوطيد 
للثقافة الجديدة، وال يمكن أن يرتقي فيه األدب إلى 

درجة اإلنتاج«)2(.
هكذا هاجم اآللوري ما خلّفه العلماء البرنويون 
من النثر الفني، ووصف عملهم األدبي بالضعف، إال 

أنه ربط هذا الرأي باألسباب التي أّدت إليه.
 الظواهر الفنّية في التراث العربي البرنوي: 

إذا ألقينا نظــــرة فاحصة فيمــــا خلّفه العلماء 
البرنويون من اآلثار العربية؛ ندرك دون أدنى شــــك 
أنهم قد أّدوا دوراً ملموســــاً في نشر التراث العربي 
اإلسالمي في المنطقة، بالرغم من أن اللغة العربية 
التي اتخذوها وسيلة في إنتاجهم األدبي، شعراً كان 
أو نثــــراً، لم تكن لغتهم األّم، وإنمــــا تعلّموها تعلّماً، 
ومع هذا ظهر فــــي أعمالهم األدبية قوة في ملكتهم 
العربية، وســــعة باعهم فيها، مــــع أن هذه اللغة لغة 
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الديار  في  األدبية  الدراسات  مصباح  الله:  عبد  آدم  اآللــوري،   )2(
النيجيرية، دون تاريخ، ص 13.

كتابة بالنســــبة إليهم وليست لغة تفاهم، فلم يكونوا 
يتحّدثونها سليقة، وكانت بيئتهم أعجمية تختلف عن 

تلك البيئة العربية الصرفة.
ولتحقيق مدى أدبية اإلبداعات البرنوية العربية 
التي قّدمنا منها بعض النمــــاذج؛ يلزم إعادة النظر 
فــــي ِقَيِمها الفنّية، وذلك يعيننــــا كثيراً على إصدار 

األحكام بدّقة.
 تقوم دراســــتنا لهذا اإلنتاج على نماذج شعرية 
ونثرية، ابتداًء من العصر البرنوي الذي قد ينقســــم 
إلى الفترة الســــيفية والفتــــرة الكانمية، متمثلة في 
إحدى قصائد القرن الخامس عشر الميالدي، وهي 
قصيدة المدح التي قالها الشــــيخ طاهر بن إبراهيم 
الفالتي فيرّما أحد أعمــــدة األدب العربي في تلك 

الحقبة من الزمن.
وقد نظم هذه القصيدة في مدح الملك علي بن 

دوناما على ما يأتي:
 الحـمــد لله  الـذي أنامـا 

بروح ظـّل عدلـه األنـامــا
يأمـر بالعــدل و اإلحسـان

ينهى عـن المنكــر والطغيان
يعّمــر البـالد بالعـدالــة  

وأنُف ذي  الجور على الجـدالة
صـّل وسـلّم على الـذي أتى 

وظلمة الظلم  على الحق  َعـتَى
فانجـلـت الظلـمة بالضـياء

وبالدواء والــداء  ذو العيـاء
وآلــه و صــحبه العـدول  

أولى النهى  النهـاة  عن عدول
وأعـدل الملوك  عند المولـى  

أجلّهــم  مرتبــة و أولــى
ألنـه خـليـفــة الزمــان 

و ظلّـه الظليـل  ذو األمــان
كان عماد الشرع  فوق األرض

وتحـت ظّل العرش يوم العرض
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اســــتهّل الشيخ القصيدة بما اعتاد عليه العلماء 
الشعراء في هذه البالد من استفتاح القصيدة بحمد 
الله والصالة على النبي صلى الله عليه وســــلم، فقد 
استبدلوا هذا االســــتفتاح بسّنة الشعراء العرب في 
النســــيب والوقوف على األطالل، وقد اســــتغرقت 
هذه الحمدلة والصالة األبيات الســــّتة األولى، قبل 
الخوض في صميم الموضوع، حيث وصف ممدوحه 
بمجموعة من الصفات الحميدة لما أسدى إليه من 

أثر محموٍد.
ويظهر في القصيدة شيء من التجارب الشعرية، 
وهــــي مادة التعبير األدبي، ونضــــرب مثاالً بما كتبه 
اإلمام أحمد البرنوي في »تاريخ مي إدريس ألوما«، 
كما ورد في المكتوبات التاريخية لمؤلفه مســــفرمة 
عمــــر بن عثمان، حيث أبى قلمــــه إال أن يكثر الثناء 
علــــى الملك، فإذا كان ما كتبــــه هذا المؤرخ الجليل 
يعّبــــر عن الملك تعبيراً قوّيــــاً ويثير انفعال القارئ؛ 
فإن الحكاية نفســــها فيما قرأناه في القصيدة التي 

كنا بصدد دراستها. 
هذا، ولم تكن هذه القصيدة تفتقر إلى أو تخلو 
من صــــدق العاطفة، فالقارئ يلمــــح فيها االنفعال 
الحقيقــــي، إال أّن وجود هذا االنفعال شــــيء وملكة 
التعبير عنه شــــيء آخــــر، أو بعبــــارة أدق ال وجود 
للتجربة الشــــعورية قبل أن يعّبــــر عنها في الصورة 
اللفظية؛ ألنها تبقى مضمرة في النفس إلى أن تأخذ 
صورتها اللفظيــــة، ومن المعلــــوم أن العمل األدبي 
وحدة مؤلفة من الشعور والتعبير وال انفصام بينهما.
كان للشــــيخ طاهــــر الفالتــــي هــــذا االنطباع 
الشخصي عن الملك علي بن دوناما، كما كان يملك 
القــــدرة الفائقة على تصوير انفعالــــه والتعبير عنه 
في القصيدة، وهذا واضح إذا اســــتعرضنا الصورة 
اللفظية التي وردت فيهــــا، ونرى بيان ما تنقله هذه 
الصــــورة إلينا من حقائق ومشــــاعر، ومن هنا قيمة 

التعبير في العمل األدبي. 
كثيراً ما اســــتعانت الظواهر الفنية باســــتعارة 

وتشــــبيه، وغيرهما من الصور البيانية بدقة، وهذه 
من القيم األدبية التي نشير إليها في القصيدة، فقد 
استخدم الشــــاعر هذه الصور البيانية مثل التشبيه 

في البيت السابع والخمسين حيث يقول: 
تراهـم على ظهـور الخيـل 

مثل صخور في مجاري السيل
وجملــــة القول؛ أن لهذه القصيــــدة قيمة أدبية، 
فالشــــاعر إلى جانب استعماله لألساليب البالغية، 
وغيرها من وسائل الصناعة الفنية، تمّكن من تطويع 

قصيدته لتكون مادة دسمة للكنوز التاريخية. 
وعلى الرغم من ظواهر الضعف والجمود البارزة 
فــــي األدب العربي البرنوي - علــــى حّد آراء بعض 
الدارســــين -، فإنك تجد بعض أنواع الكتابة الفنية 
الممتازة، كالرســــائل الديوانيــــة عند هؤالء العلماء، 
والتي تعــــّد من روائع النثر الفّني في التراث العربي 
البرنوي، مثل رســــالة أحد فرســــانه الشيخ محمد 
األمين الكانمي التي ســــبق ذكرها، والتي أرســــلها 
إلــــى زعيم الجهــــاد الفودي وأعوانه مــــن الجماعة 
المســــلمين، حيث قال: »من المتعّفر بتراب الذنوب، 
والمتدّثر بجلباب العيوب، العبد الذليل محمد األمين 
بن محمد الكانمي إلى العلماء الفالنيين ورؤسائهم، 
الســــالم على مــــن اّتبع الهدى، أما بعــــد، فالباعث 
لرســــم هذا المزبور، أنه لّما ساقتني المقادير لهذا 
اإلقليــــم؛ وجدُت نار الفتن بينكــــم وبين أهل الوطن 
موقودة، فسألُت عن السبب، فقيل: بغي وقيل: سّنة، 
وتحّيرنــــا في األمر، فكتبُت إلخوانكم المجاورين لنا 
وثيقًة، طلبُت منهم بيان السبب والدليل على الجواز، 
فأجابونــــي بجواب ركيك ال يصدر عن عاقل، فضاًل 
عــــن عالم، فضاًل عــــن مجّدد، وعّدوا فيه أســــماء 
كتــــب لنا اطالع على بعضهــــا، لكن لم نفهم منها ما 
فهموه...، إنا نحّب الشــــيخ والحّق ما اتفقا، فإذا ما 
اختلفا كان الحّق أولى، أعاذنا الله من أن نكون ممن 
قال الله تعالى فيهم: }ُقْل َهْل نُنَبِّئُُكْم ِباأْلَْخَســــِريَن 
نَْيا  أَْعَماالً )103( الَِّذيَن َضلَّ َســــْعيُُهْم ِفي الَْحَياِة الدُّ
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َوُهْم يَْحَسبُوَن أَنَُّهْم يُْحِسنُوَن ُصنْعاً{ ]الكهف : 104[، 
والسالم، أهـ«)1(.

هكذا اســــتنكر الشــــيخ محمد األمين الكانمي 
الجهاد الفودي ضّد مملكة برنو، كما اســــتنكر بعض 
التصرفات التي نتجت عــــن القتال بين المجاهدين 
وأهل برنو، وفيها عقد مقارنة بين الوضع االجتماعي 
واألخالقي في مملكة برنو من جهة، وفي مصر من 
جهــــة أخرى، بغرض الوصول إلــــى نتيجة أن بعض 
االعتقادات المنافية لروح اإلسالم ال ترقى إلى درجة 
التكفير، وكان من رأيه أنه كان حرّياً بالمجاهدين في 
صكوتو أن تقف دعواهم على مجّرد األمر بالمعروف 

والنهي عن المنكر بغير حمل الناس على القتال. 
وإذا أمعنــــا النظر في هذه الرســــالة؛ نجد أن 
األســــلوب المســــتخدم خال من األخطاء النحوية، 
ومّتســــم بالرصانة، ودّقة التعبير، واالستدالل بآيات 
من القرآن الكريم واألحاديث النبوية، وال شــــّك أن 
مثل هذا النموذج من النثر الفّني يحتل الصدارة من 
الجودة والكمال والنضج، فكيف إذا أضفنا إلى ذلك 
تجــــّرده من الركاكة والتعقيدات والغرابة والتنافرات 
والتكلّف البديعي، وكذلك اتصافه بالسهولة والوضوح 
في األلفاظ، والسالمة في المعاني، مع تضلّع الكاتب 

في األساليب البالغية الرائعة وغيرها.
هذا، ويالحظ أن الرسالة تمتاز بتحليل مسائل 
فقهية، واســــتعمال تعابير متداولــــة في كتب الفقه، 
وهي أغلب خصائص أكثر رســــائل هذه الفترة التي 
تسودها المناظرة الفقهية بين أهل الفودي والكانمي. 
ومن خالل دراستنا لهذا التراث العربي البرنوي؛ 
نرى أنه بالرغــــم من مظاهر الضعف والجمود التي 
يرميــــه بها طائفة من الدارســــين؛ فإن الكانمي قد 
ارتقــــى بفّنه قمة الجمال األدبي، ولعل الســــبب في 
ضعف نتاج غيره من المعاصرين – بغّض النظر عن 
فروق الطبائع واختالف المناهل والخلفيات الثقافية 

راجع كتاب: إنفاق الميسور، للسلطان محمد بللو، ص 157.  )1(

– راجع إلى جّدة نشأة هذا التراث في أوائل العصر 
البرنــــوي، لذلك اتصف بعضه حينــــذاك بالضعف 
والجمود، وقلّما تجد الدارس يقوم بدراسته لتضاؤله 

من حيث الروح الفنّية.
ولعــــل خير مثال على اإلنتاجــــات التي من هذا 
القبيل الرسالة السابقة التي بعث بها ملك برنو إلى 

السلطان الظاهر البرقوق في القاهرة. 
يّتضح في هذه الرسالة أن اللغة العربية فيها ال 
تزال في عنفوان شبابها لكثرة اإلطناب والمترادفات 
في القطعــــة، إضافة إلى تكلّف المحّســــنات داللة 
على تقليدية األسلوب، وقد وصف القلقشندي نّصاً 
من الرســــالة التي وردت من ســــلطان كانم أنها في 
ورق مرّبع، الســــطر إلى السطر بخّط مغربي، وليس 
لــــه هامش في أعاله وال إلى جانبــــه، وتتّمة الكتاب 
على ظهره من ذيل الكتــــاب، كما انتقد العبارة التي 
اختتم بها الكاتب الرسالة أي »السالم على من اتبع 
الهدى«، وأشــــار إلى جهل الكاتب بصناعة اإلنشاء 
بتلــــك العبارة، وأن ذلك جهل مــــن الكاتب بمقاصد 

صناعة اإلنشاء في كتابة الرسالة الديوانية)2(.
الحقائق التاريخية في التراث العربي البرنوي:

قبــــل الخــــوض في صميــــم الموضــــوع؛ فمن 
المستحسن أن نشــــير إلى نقطة مهمة، وهي إنكار 
بعض الدارســــين األوروبيين وجود تاريخ إلفريقيا، 
حيث أّكدوا عدم وجــــود تاريخ إفريقي مدّون، األمر 
الــــذي جعلهم يزعمــــون أن إفريقيا قــــارة مظلمة، 
مؤمنين بذلك أنهــــا ال تاريخ لها، ومن أبرز القائلين 
 Sir Allan Burns بهذا الرأي الســــير أالن بونس
والبروفيســــور روكيرس Rockers اللذان ذهبا إلى 
أن التاريــــخ إنما هو ســــجل للتغيــــرات االجتماعية 
واإلنجازات اإلنســــانية، وكّل قوم لم يكن لهم تاريخ 
مــــدّون فليــــس لهم تاريــــخ، وإفريقيــــا – على حّد 

القلقشندي، أحمد: صبح األعشى في صنــاعة اإلنــشا، جزء 8،   )2(
ص 116.
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نظريتهم هذه – تمّثل حالة راكدة، والحركة الوحيدة 
فيها هي توالد المتوحشين)1(.

وأنكر هــــؤالء المؤرخون االعتمــــاد على ذاكرة 
اإلنســــان، من منطلق أنها ضعيفة وال يمكن الثقة أو 
االعتماد عليها، ومن ثّم فهم ال يعترفون إال بالوثائق 
المكتوبة، وكانت فكرتهم أن اإلفريقي يتمّيز بالجهل 
والعداء الغريــــزي، ولعل هذا ما جعلهم يقّســــمون 
العصــــور التاريخيــــة في العصر الزمني للدراســــة 
التاريخية إلى عصور ما قبل التاريخ، ويقصد بذلك 
العصــــور الحجرية، وهي التي لم يتمكن اإلنســــان 
خاللها من اختراع الكتابة التــــي يدّون بها أعماله، 
والعصــــور التاريخية، حين اخترع اإلنســــان الكتابة 

ودّون بها أعماله حتى يومنا هذا.
لقد حفلــــت اإلنتاجــــات األدبية التــــي خلّفها 
العلمــــاء األفارقة بما يمكن التعويــــل عليه في تتبع 
التطــــّور التاريخي في هذه الديار، حيث أســــهمت 
اآلثــــار العربية األدبية اإلفريقية فــــي تطّور تدوين 
التاريــــخ اإلفريقي، وتعّد هذه اآلثــــار العربية وثائق 
تاريخية واجتماعية مهّمة، لما ينقل إلينا في العصر 
الراهن من أحوال أجدادنا االجتماعية واالقتصادية 
والسياسية نقاًل مباشــــراً، ولعله من أجل ذلك كان 
األدب عمومــــاً أدخل في الحقيقــــة في التاريخ، ألن 
التاريخ ال يُعطي الحقيقة مباشــــرة إال نادراً؛ إذ هو 
دائمــــاً موصول بالرواية، والروايــــة معّرضة للكذب 

والخطأ والتعّصب والهوى)2(.
من المعلوم أن الدخول في اإلســــالم مثاًل يعني 
بالضرورة معرفة أبجديات اللغة العربية التي يمكن 
من خاللها معرفة أداء الشــــعائر اإلسالمية، فيتعلّم 
الشــــعب المسلم اللغة العربية لكونها لغة القرآن وال 

دار  والحاضر،  الماضي  من  فصول  إفريقيا  طاهر:  أحمد   )1(
المعارف، مصر 1975م، ص 12.

 ،3 ط  المعارف،  دار  ونقده،  الشعر  في  فصول  ضيف:  شوقي   )2(
1971م، ص 9.

يصلــــح الدين إال بها، وبطبيعــــة الحال ال تكاد قدم 
اإلســــالم تثبت في بلد حتى تتأثــــل الثقافة العربية 

فيه.
دخلت اللغة العربية واإلسالم في هذه المنطقة، 
وكانت وحدة الدين والدولة التي بّوأت العلماء مكاناً 
مرموقاً بين األّمة، وســــاعدتهم فــــي القيام بالجهاد 
اإلســــالمي، وهو ما دفــــع العلماء إلــــى تعلم اللغة 
العربية، وتطوير إنتاجهم األدبي حتى نبغوا فيه أيما 
نبوغ، واســــتطاعوا أن يتركوا لألجيــــال التالية آثاراً 

علمية وأدبية ال يُستهان بها. 
وال ينســــى التاريــــخ ما ســــّجله العلمــــاء في 
إمبراطورية كانم برنو والبالد المجاورة من المكتوبات 
العربية اإلســــالمية، فــــإن المكتوبــــات والمؤلفات 
والوثائق المدّونة التي ســــّجلها التاريخ اإلفريقي في 
العصر اإلسالمي الذهبي الذي سبق انتشار النفوذ 
االســــتعماري األوروبي؛ هــــي المخطوطات العربية 
التي دّونها العرب واإلفريقيون على الســــواء، سواء 
باللغة العربية أو اللغات اإلفريقية المحلية المدّونة 

بأحرف عربية)3(.
ال شــــك أن للمؤلفــــات العربيــــة البرنوية آثاراً 
علمية وأدبية في جوانب شــــّتى، مثل الدين واألدب 
والفلســــفة واالجتماع والتاريخ، ومن الجدير بالذكر 
أن أكثر النصوص العربية اإلسالمية في ذلك العصر 
ُكتبت لهدف نشــــر تعاليم اإلسالم ال غير، وال ينفي 
ذلك كون بعضها مؤلفة عن قصد لتسجيل الحقائق 
التاريخيــــة، وتلــــك التي كتبت بغير قصــــد التأريخ 
أصبحت معلومات نافعة للتاريخ بشكل عفوي، وذلك 
باســــتنباط الحقائق التاريخية منهــــا بطريقة غير 
مباشرة، فقد عّول عليها المؤرخون األوروبيون الذين 
جاؤوا بعدهم في أوائل القرن العشــــرين الميالدي، 
ووجدوها نبراساً وّضاًء في تدوين التاريخ النيجيري 

اللغة العربية باللغات اإلفريقية، مجلة  د. أحمد دياب: عالقات   )3(
دراسات إفريقية، العدد 7، 1990م، ص 71.

ثقافية
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مة متخصصة في شؤون القارة اإلفريقية ثقافية فصلية محكَّ

بعد تنقيحها وتحقيقها وترجمتها إلى اإلنجليزية.
وهذا الجانب من الدراســــة مبني على استنباط 
الحقائــــق التاريخية عن المنطقة باســــتنطاق فنون 
التــــراث األدبي العربي الذي أنتجتــــه قرائح علماء 

البالد. 
الشعر العربي البرنوي ذو طابع تاريخي:

الشــــعر فن من الفنون األدبية يصّور الحياة كما 
يراها الشــــاعر، كما أن التراث الشعري ألي أّمة من 
األمــــم هو من أهّم جوانب تراثها تعبيراً عن خلجات 
نفوسها وتصويراً لحقائق حياتها، وإذا كان هذا كلّه 
ــــعري، فإنــــه من الممكن  من خصائص التراث الشِّ
ــــعر مصّوراً ومحققاً للحياة اإلنسانية،  أن يكون الشِّ

خصوصاً إذا كان مدّوناً ومسّجاًل للجيل الناشئ.
يمكــــن للتاريخ أن يصبح عمــــاًل أدبياً إذا انفعل 
المؤرخ – مثاًل – بالحوادث، وصّورها حياة ممتزجة 
باألحياء الذين اشتركوا فيها، كما لو كان يكتب قّصة 

كائن حيٍّ ال قّصة حادثة.
والقصيدة عمٌل أدبيٌّ ألنها تصّور انفعال األديب 
وتجاربــــه تجاه مؤثرٍّ مــــا؛ إذ يتوافــــر فيها عنصر 
التجربــــة األدبية، لكنها مع هذا تصير تاريخاً للجيل 

الناشئ فيما بعد. 
ولنضرب مثاالً مــــن أروع القصائد التي أنتجها 
العلماء البرنويون، والتي لها طابع تاريخي، ومنها ما 
نُظمْت دون قصد تســــجيل التاريخ، ولكن نجد فيها 
ظواهــــر تاريخية، وتمّت إلى عمليــــة تدوين التاريخ 
بصلة، فقــــد عثر العلماء األوروبيــــون على بعضها، 
واحتفظوا بهــــا باعتبارها مادة مفيــــدة في تدوين 
التاريــــخ لهذه البالد، ثم ترجموهــــا إلى اإلنجليزية 
والفرنســــية، وهي تتمّثل في قصيــــدة رثائية قالها 
الشــــيخ يوســــف القرغري للشــــيخ محمد األمين 

الكانمي.
ومما ورد فيها: 

أيا عين جودي بدمع هطـول
يسيل على الخد مثل السيول

ويجري على الفور بعد التلول
أيا قلب حزناً  لفقد الوصول

مرّبي المساكين عّز الذليل
إلى أن قال: 

لقد غّيب الغيب شمس العلوم
وطّب الكلوم وضوء الخدوم

وأردف أعجاز  كّل الهمـوم
وموت إمامي إمام القـروم

كثلم بدا في الحسام الصقيل
إلى أن قال: 

بدا بدرنا في سـماء  العالء  
فبـان  الدليل لـدان و نـاء

على أنه في ازديـاء البهاء  
بعام شفوق تال حـرف بـاء

نما سعد عصر صفي كالجديل
فالقيمة التاريخيــــة واضحة في هذه القصيدة، 
خصوصاً في أســــلوبه اإلبداعي، حيث سّجل تاريخ 
وفاة الشــــيخ محّمد األميــــن الكانمي باألســــلوب 
الحســــابي، وهذا مــــن خصائص أســــلوب العلماء 
الشــــعراء في هــــذه البالد، خصوصاً فــــي القرون 
المتأخرة، وقد شاع وانتشــــر بين الشعراء، وتعينت 
أنواعه، حتى إنه لم يجر في األزمنة المتأخرة أمر ذو 
بال دون أن ينظم له بعض الشعراء تاريخاً)1(، ومثاًل 

يقول الشيخ يوسف:
على أنه في ازدياء البهاء  

بعام شفوق تال حرف بـاء
في هذا البيت أّرخ الشاعر لوفاة الشيخ محمد 
األمين الكانمي »بعام شــــفوق تــــال حرف باء«، هذا 

الرمز يشير إلى عام 1837م.
ولعــــل خير مثال آخر من هــــذا النمط؛ ما قاله 
الشــــيخ يوســــف القرغري في مدح النبي صلى الله 

األحباب  هدية  ديوانه  عتيق،  أبوبكر  الشيخ  األمين:  محمد   )1(
والخالن.
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عليه وســــلم، حيث ذكر تاريخ نهاية كتابة القصيدة، 
وهو 1256هـ)1(.

هكــــذا كان ومــــا زال الفــــن الرمــــزي في علم 
الحســــاب ينتشــــر ويُســــتعمل في ضبط الحوادث 
التاريخية، ويكون أســــلوباً من أساليب التعبير شاع 
في كتابات الصوفية، نثرها وشــــعرها، سواًء كانت 
هذه الكتابة في التصّوف أم في أدبه، ألنه أســــلوب 
ألجأتهــــم إليه الحاجة، فهم يكتبون عن مشــــاهد ال 
عهد للغة بهــــا، فمن الطبيعــــي إذن أن يلجؤوا إلى 
هذا األســــلوب الذي يعينهم بعض الشيء على نقل 

أفكارهم وتصوير إحساساتهم)2(.
كان شـــعراء هذه البـــالد يعتمـــدون دائماً على 
هذه الرموز واإلشـــارات، ويّتخذون الحساب كالكتابة 
والقراءة وســـيلة يتوصلـــون بها إلى غايـــات العلوم 
والفنون، وأهّم المواد األساسية لبناء المعارف األدبية 
والفلســـفة والصناعـــة)3(، حتى كانـــوا خاصة وعامة 
يحتكرونـــه ويحرمون العامة من تعلّمه، وال شـــّك أن 
هذا األسلوب الرائع ابتداع وابتكار في تسجيل التاريخ 
الذي يمكن أن نثق به، فضبط التاريخ مثاًل كما أورده 
الشيخ يوسف القرغري في قصيدته الرثائية المذكورة 
أعاله هو الذي أفاد علمـــاء التاريخ المعاصر بتاريخ 

وفاة الشيخ محمد األمين الكانمي الموثوق به)4(.
ومن نافلــــة القول؛ أن الشــــعر يصلح أن يكون 
مصــــدراً أولّياً للتاريخ إلى حدٍّ مــــا، إذا كان األديب 
– الشــــاعر – مثاًل يعّبر في عمله األدبي عن تجربته 
الصادقة، ويجّســــدها في الكلمة، فإنه مرآة صادقة 
تعكس على صفحتها صورة واضحة المعالم لحياتها 

 Yahya، Muslih Tayo A Structural & Thematic  )1(
.Innovations … p 81

عبد الحكيم حسان: التصّوف في الشعر العربي، ص 318.  )2(

اآللوري، آدم عبد الله: موجز تاريخ نيجيريا، ص 93.  )3(

 Yahya، Muslih Tayo “An Insight into Biographies  )4(
 of Two Kanem – Borno cUlama’”، Journal of
.Arabic & Religious Studies، Vol. 14. 2000، p 41

المتعــــددة الجوانب، وتكشــــف عن حّدتهــــا ولونها 
وسعادة أبناء المجتمع وشقائهم وانفعاالتهم.

فقد أجمع جــــّل الباحثين والنقاد، بل المثقفين 
من القراء في هذا العصــــر، على أن كّل عمل أدبي 
عبارة عن حدث اجتماعي ما دام أن الشــــأن في كّل 
إنتاج أن يكون طابعه األساسي المميز له هو اتصال 
معنــــوي بين المؤلف والقراء، أو بين الفرد ومجتمعه 
الذي يعيش فيه، فهذا العمل األدبي بالدرجة األولى 
يصــــّور الحياة اإلنســــانية، وبالدرجــــة الثانية ينقل 
هذه الحياة اإلنســــانية للجيل الناشئ، على اختالف 
صورها االجتماعية والسياســــية، كما يحمل للخلف 
حياة الســــلف وأحاسيسهم ومشــــاعرهم وأفكارهم 
ودقائق حكمتهم وخبراتهم، وكّل ما عاشــــوه من خير 

وشّر وعدل وظلم ويقين وشّك ونعيم وشقاء)5(.
لم يكن الشعر يجّسد الماضي للحاضر فحسب، 
بل يجعل جيل الحاضر المعاصر كأنه يعيش ويشاهد 
كّل ما مّر بهم من أحداث وأحوال، ويشــــاهد الواقع 
الملمــــوس بكّل عالقته وظروفــــه ومظاهره وصوره 
المتحّركة؛ ألن الشــــاعر ال بّد من أن يكون كالراوي، 
بحيث يتمكن فيه من مشــــاهدة الحوادث مشاهدة 
صحيحة، وعلى ســــبيل المثال؛ فإن القصيدة التي 
مدح بها الشيخ طاهر الفالتي الملك علّياً بن دوناما 
تعطينا صورة واضحة، وال تترك لنا أدنى شــــّك أن 
الشيخ طاهر شــــاهد وعاصر هذا الملك الممدوح 
وســــّجل ما ســــّجل له من الوصف، وكان يفعل ذلك 
مباشــــرة، فروايته إذن واضحــــة بجالء، وخصوصاً 

بالنسبة لطريقته في المشاهدة والتدوين.
ولقد أفــــاد العلماء الشــــعراء البرنويون ضبط 
التاريخ بشــــعرهم، وأجادوا كما نرى في أســــلوبهم 
اإلبداعي المذكور أعاله، وهذا ال يعني أن الشــــعر 
العربي البرنوي يصلح مصدراً أولّياً للتاريخ مع وجود 

شوقي ضيــف: فصول في الشعر ونقده، دار المعارف 1971م،   )5(
ص 13.
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مصادر صحيحة أخرى، ولكن بما أن العلماء الشعراء 
قد ابتدعوا أسلوباً صحيحاً في ضبط التاريخ؛ فإنه 
ال بأس باتخاذه من المصادر التاريخية األصلية في 
تاريخ هذه البالد، وهــــذا هو القيمة التاريخية لهذا 

التراث العربي. 
لقد حفل الشعر العربي البرنوي ببعض الحقائق 
التاريخية التي تتعلق بالعصر البرنوي، وما جرى فيه 
من الوقائع االجتماعية والسياســــية والدينية، وعلى 
سبيل المثال فقد أرفق الشيخ محمد األمين الكانمي 
رسائله المتبادلة مع الجماعة الفودية بأبيات الشعر 

مفّسراً ما ورد في نّص الرسالة نثراً، كما يأتي:
أال عم  صباحاً واحضر الذهن إننـي

حريص على من  يقبـل القول بالفهم
فإني أرى نفسـي على الحّق والهدى

وما ُزْغُت يوماً عن  طريق ذوي العلم
وما كنُت مختـاراً لما قـد سمعتمـو

من الغزو والغارات  والسـفك  للـدم
ولسـُت بعـاٍت  في قتالـي ومـعتٍد

عليهـم ولكن  دافـع الجـور والظلم
كإنقـاذ غرقى والحريق ومـن  ُظلم

وذا واجب ال خـوف فيـه مـن اإلثم
و في الصـلح خير إن رضيتم جوابنا

لننجـو مـن التأويل والقول بالرجـم
و لكـن جيـراني  الـذين  يلـونكم

ذوو خبـٍط ال  يرتضون بـذا السلـم
فنسـأل رّب العرش يجمـع  أمرنـا

على البّر والتقـوى ويحسن بالختم)1(
كذلك أفادتنا قصيدة البواب التي قالها الشيخ 
أبوبكر الباركوم بالشــــؤون االجتماعية في برنو، وما 
قد جــــرى بينه وبين الملك البرنــــوي حينذاك، كما 
أفادتنــــا قصيدة المدح التي قالها الشــــيخ الطاهر 
الفالتي للملــــك علي بن دوناما بمعلومات مهمة عن 

محمد بللو: إنفاق الميسور في تاريخ بالد التكرور، ص 191.  )1(

أمور سياسية واجتماعية ونفسية في الوقت نفسه، 
كّل هــــذا مما يشــــير إلى القيمة التاريخية للشــــعر 

العربي البرنوي.
وبالرغــــم من هذه القيمة؛ فإن الشــــعر العربي 
البرنــــوي برّمته ال يكفي إلعطاء مادة تاريخية كافية 
لكّل فترات العصر البرنوي إلى سقوطه أوالً على يد 
رابح فضل الله، وعلى أيدي المستعمرين األوروبيين، 
كذلك ممــــا يجدر ذكره هنا أن هذه األشــــعار على 
اختالف أغراضها ليس مقصوداً بها التأريخ للعصر 
البرنوي، إنما جاءت المعلومــــات التاريخية المهمة 
فيها عفواً، ويمكن بالمصادفة االســــتفادة منها في 
جانب تاريخ البالد، شــــأنها في ذلك شــــأن الشعر 

العربي في عصوره المختلفة. 
النثر العربي البرنوي وحقائق التاريخ:

ال شـــّك أن أكثر التراث البرنوي، وبخاصة النثر 
العربي، ذو طابع تاريخي، وكان التاريخ فيه مقصوداً 
في ذاته، حيث أســـهم العلماء البرنويون في تطوير 
تدوينه في هذه البالد، فإســـهاماتهم جليلة ملموسة 
في تســـجيل بعض الحوادث، وتاريـــخ بعض األمراء 
والعلمـــاء في الممالك والدولـــة، فأصبحت من أهّم 
المراجـــع والمصادر األصلية التـــي يُرجع إليها في 
تاريخ بالد إفريقيا الغربية، سواء التي كتبها الوطنيون 

األفارقة، أم غيرهم من الُكتَّاب والمؤرخين العرب. 
ونريد أن نلفت النظر هنا إلى أن هذا التراث العربي 

البرنوي ينقسم إلى قسمين:
أوالً: الرسائل الديوانية واإلخوانية ذات الطابع 

التاريخي.
وثانياً: الوثائق التاريخية.

وسيجد القارئ الكريم عدداً من هذه الرسائل في 
كتاب )إنفاق الميسور( لمؤلفه محمد بللو بن عثمان 
بن فودي، كما كانت بعضها موجوداً في كتاب )صبح 
األعشى في صناعة اإلنشا( للقلقشندي، فقد اشتمل 
هذا الكتاب بأجزائـــه المختلفة على أهّم النصوص 
القديمة والخطابات التي تبادلها ملوك كانم برنو مع 
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سالطين مصر، ومن أبرزها رسالة الماي عثمان بن 
بري بن إدريس – ســـلطان كانم، إلى الســـلطان أبي 

سعيد برقوق سلطان مصر )784م - 800م(.
ومن المؤرخين المواطنين رجال أّرخوا لبالدهم 
بلغتهـــم العربية ولغة دينهم اإلســـالم الذي اعتنقوه 
وأخلصـــوا له، وكانت جّل مؤلفاتهـــم أصابها الدمار 
والضياع، ومما وصـــل إلينا من كتبهم باللغة العربية 
كتاب )تاريخ مي إدريس ألوما وغزواته(، لمؤلفه أحمد 
بن فرتوا البرنوي، مؤرخ البالط في إمبراطورية كانم، 
وقد كتب هذا التاريخ على حّد قوله تبعاً لما يراه من 
تأليف الشـــيخ الفقيه مســـفرمه عمر بن عثمان في 
عصر ســـلطانه الملك العادل)1(، وقد ترجمه المؤرخ 

األلماني بالمر Palmer إلى اإلنجليزية.
ومنها كتاب )ديوان ســــالطين كانم( لمسفرمه 
عمر بن عثمان الســــابق الذكــــر، يضّم هذا الديوان 
أهّم الوثائق، وأسماء السالطين في إمبراطورية كانم 
برنو اإلسالمية القديمة، ومنها غزوات كانم، وكتاب 

)أخبار أصل فالت برنوي( وغيرها.
ومن أهّم الوثائق التاريخية في البرنو اإلسالمية 
»المحارم«، وهي المراسيم التي كان يصدرها الحكام 
في حق العلماء، وقد اســـتفاد المؤرخون منها، األمر 
الذي جعـــل المؤرخ األلمانـــي بالمـــر يترجمها إلى 
 The Borno اإلنجليزية في كتابه )صحـــارى برنو
Sahara (، كما ترجم عدداً غير يســـير من الرسائل 
العربيـــة البرنويـــة والمعاهدات، وبعـــض القصائد 
في كتابـــه الثاني تحـــت عنوان )مذكرات ســـودانية 
Sudanese Memoirs ( الذي يقع في ثالثة أجزاء. 
فالقيمــــة التاريخية فــــي هذه اآلثــــار العربية 
البرنوية ال شّك فيها، وإن تضاؤل هذه اآلثار العربية 
النثرية في اإليفاء بشــــروط تدوين التاريخ على حّد 
مفهومها المعاصر؛ ال يُخرج أولئك العلماء من كونهم 
مؤّرخين؛ ألن االســــتفادة مما خلفوا من المعلومات 

أحمد البرنوي: تاريخ مي إدريس وغزواته، ص 2.  )1(

التاريخية المهّمة ال تزال جارية إلى الجيل المعاصر، 
ومن هنا نــــدرك أن التفرقة بين التاريخ واألدب في 
بعض األحايين تفرقة تعســــفّية، إذ إن كال األمرين 

مترابطان ترابط وجهي العملة الواحدة. 
الخاتمة: 

تناولت هذه الدراسة التراث العربي البرنوي من 
جوانب مختلفة، بدءاً من بيان أن هذه اإلمبراطورية 
هــــي أول الممالك اإلفريقية القديمــــة التي عرفها 
اإلســــالم، وأن اآلثار العربية البرنوية قد أّدْت دوراً 
عظيمــــاً في الجانبين األدبي والتاريخي، بالرغم من 
طعنه بالتخلّف والجمــــود والضعف، وأثبتنا أن هذا 
التخلف والجمود يخــــص التراث العربي النثري في 
العصــــر البرنوي األول دون اآلثار العربية في الفترة 

المتأخرة من الزمن.
وفي الجانــــب التاريخي؛ لقــــد أصبحت اآلثار 
العربية البرنوية مظان تاريخية يعّول عليها المؤرِّخون 
المعاصرون كمصادر تاريخية لهذه البالد، وقد ُكتبت 
هذه الوثائق وغيرها بقصد أو بغير قصد في تاريخ 
هــــذه الديار، إال أن قيمتهــــا التاريخية لم تكن على 
درجة النضج بالنسبة لعملية التدوين التاريخي كما 
عرفناها اليــــوم، وبالرغم من ذلك؛ فــــإن ما خلّفه 
أولئــــك العلماء في العصر الــــذي يتراوح بين القرن 
السادس عشر والتاسع عشر الميالديين ال يُستهان 

به في هذا المضمار. 
ولقد حاولت بهذا البحث أن أمّهد الطريق لمن 
يريد خوض هذا الخضم الزاخر باحثاً عن آللئه التي 
حاولت أن أفتح شــــيئاً من أصدافها، ولكلٍّ وجهة هو 
موّليها، ويســــتطيع َمن تتاح له الفرصة للغوص في 
هذا البحر أن يســــلك الطريق الذي سلكُت، لعل الله 
يوّفقه إلى ما هو خيــــر مما قمت به من خدمة لغة 

الضاد في هذه المنطقة.
وعلى الله قصد الســــبيل، وهو نعم المولى ونعم 

النصير.
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أفريقيا باألرقام

قالوا عن إفريقيا
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آراء ورؤى

ذاكرة التاريخ

بنك المعلومات )دولة بتسوانا(

فعاليات
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■ فرنسا ستقّدم مســـاعدات لوجستية وتقنية للقوة 
اإلفريقية:

 قال وزير الدفاع الفرنســـي جان إيف لودريان: 
إن التدخل العســـكري في شـــمال مالي بات وشيكاً 
وإن فرنســـا لن تشارك في القتال ميدانياً بل ستقدم 
مساعدات تقنية ولوجســـتية للقوة األفريقية، والتي 

ستضم حوالي 3300 جندي.
موقع )فرانس 24( - 2012/10/17م

■ االتحـــاد اإلفريقـــي يدين االعتـــداء على مصنع 
اليرموك ويصفه باالعتداء على القانون الدولي:

أصدر االتحاد اإلفريقي بياناً أدان فيه االعتداء 
اإلســـرائيلي على مصنع اليرموك السوداني، والذي 
أدى إلى وفاة مواطنين مدنيين ووقوع خسائر مادية، 
وقال إن هذا الهجوم خرق للقانون الدولي ضد دولة 
عضو ومؤّسس لالتحاد اإلفريقي، وعّبر االتحاد عن 

عميق قلقه، وعن تعازيه في فقد األرواح البرئية.
الفضائية السودانية -  2012/10/25م

■ اعتقال شخص يُشتبه بتزعمه محاولة االنقالب في 
غينيا بيساو:

ذكر شهود ومسؤول أمني أنه تّم اعتقال الكابتن 
بانسو نتشاما وأربعة آخرين في مزرعة بجزيرة قرب 
بيساو عاصمة غينيا، ويُشتبه بانسو بتزعمه محاولة 
انقالب مضاد فاشلة وقعت في 21 أكتوبر في غينيا 
بيساو، وأدى إلى قتل ســـبعة أشخاص، وكان بانسو 
حارساً شخصياً لقائد الجيش في ظّل رئيس الوزراء 
المخلوع كارلـــوس جوميز جونيـــور، واتهمت غينيا 
بيســـاو البرتغال بالســـعي إلى إعادة جوميز جونيور 

إلى السلطة.
وكالة أنباء رويترز - 28 /2012/10م

■ أمبيكي يفوز بجائزة أفضل شخصية إفريقية:
اختير رئيس جنوب إفريقيا األسبق ثابو أمبيكي 

كأفضل شـــخصية إفريقية للعام 2012م نظير دوره 
االســـتثنائي في إنهاء النزاع بين دولتي الســـودان، 
وسيمنح الجائزة التي تقّدمها صحيفة )ديلي ترست( 

التنزانية سنوياً. 
وكالة األناضول   - 2012/11/11م

  
■ الجزائر تتحرك إلجهاض تدخل عسكري في مالي، 

ومصر تعرب عن استعدادها للتوسط: 
قال الوزير المنتدب المكلف بالشؤون المغاربية 
واإلفريقية عبد القادر مســـاهل عشية زيارة قام بها 
إلى موسكو: »إن الحّل العسكري في مالي يبقى آخر 
ورقـــة يمكن اللجوء إليها، بعد اســـتنفاد كّل الحلول 
الســـلمية األخرى، وهذا لم يحدث بعد«. ومن جهة 
أخرى قـــال وزير الخارجية المصـــري محمد كامل 
عمرو، خالل اســـتقباله لوزير الشـــؤون الدينية في 
مالي يعقوب تراوري، إن بالده مستعدة - إذا ما رأى 
األشقاء في مالي ذلك - لتعزيز الحوار بين الحكومة 

والجماعات المسلحة.
وكالة األناضول – 24 ، 2012/11/26م

■ التنمية إلفريقيا الجنوبية مســـتعدة للمساهمة في 
قوة دولية تنتشر في الكونغو:

قال قادة دول مجموعة التنمية في بيان لهم في 
ختام قمة ُعقدت في دار الســـالم: إنهم مســـتعدون 
لنشر قوة الدعم التابعة للمنظمة في شرق جمهورية 
الكونغـــو الديمقراطيـــة؛ بإشـــراف القـــوة الدولية 

المحايدة المكلفة بمراقبة الحدود. 
وكالة السعودية لألنباء )واس( - 8 
/2012/12م

■ مندوب الســـودان الدائم يدحض ادعاءات المّدعي 
العام للمحكمة الجنائية الدولية:

دحض منـــدوب الســـودان الدائم لـــدى األمم 
المتحدة الســـيد الســـفير دفع الله الحاج ادعاءات 
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المحكمة الجنائية الدوليـــة التي وردت في تقريرها 
لمجلس األمـــن الدولي، موضحاً أنهـــا تتناقض مع 
تقارير األمين العام لألمم المتحدة واليوناميد بشأن 
اســـتقرار دارفور، مما يؤكد تسييس المحكمة وقلبها 
للحقائق، وأوضح مندوب السودان أن تقرير المدعي 
العام تعّمد قلب الحقائق في توصيفه ألحداث شهدتها 
مناطق كبكابيـــة وُكتم ومليط، حيث نســـبها إلى ما 
أسماه بميليشيات، بينما الحقيقة أن ُمعظمها نزاعات 

قبلية، وهي معتادة قديماً بين الُمزارعين والرعاة.
وكالة األنباء السودانية )سونا( – 
2012/12/14م

■ مســـؤول أمريكي يدعو جنوب السودان للتوقف عن 
قمع حقوق اإلنسان:

قال الموفـــد األمريكي الخاص إلى الســـودان 
وجنوب الســـودان برينســـتون ليمان إنه يتعين على 
جنوب الســـودان مكافحـــة القمـــع المتزايد لحرية 
التعبير، بمـــا في ذلك قتل عدد مـــن المتظاهرين، 
وقتل مدنيين مـــن قبل جيش جنوب الســـودان في 
والية جونقلي )شـــرق(، ودعا إلى إجراء تحقيق في 
عملية اغتيال دينق شـــان أوول الصحافي المعروف 

بانتقاداته للحكومة.
وكالة أنباء عموم إفريقيا )بانا برس( - 15 
/12/ 2012م

■ أردوغان في جولة إفريقية الشهر المقبل:
يبدأ رئيس الوزراء التركي رجب أردوغان، زيارة 
رســـمية إلى إفريقيا، تأخذه إلـــى الغابون، والنيجر، 
والســـنغال، في الفتـــرة 6 – 11 يناير 2013م، وذكر 
البيان أن اللقاءات ستتناول العالقات الثنائية، وسبل 
تعزيزهـــا، إلى جانب التطـــورات اإلقليمية والدولية 
في إفريقيا، وإمكانية تركيا في المشـــاركة في جهود 

إحالل السالم في المنطقة.
وكالة األناضول – 12/20/ 2012م

■ متمردو إفريقيا الوسطى يتقدمون للعاصمة:
أعلــــن تحالــــف المتمردين فــــي جمهورية 
إفريقيا الوســــطى »ســــيليكا« أن قواته سيطرت 
على مدينتين أخريين في وســــط البالد في أثناء 
تقّدمهم صوب العاصمة بانغي، وقال المتمردون 
في بيان: إن »شعب جمهورية إفريقيا الوسطى ال 
يملك هــــذا الوقت الكثير ليضيعه في مفاوضات 
طويلة؛ ستفيد في نهاية األمر الجنرال فرانسوا 

بوزيزي«.
موقع الجزيرة نت – 2012/12/23م

■ مجلس األمن يقر باإلجماع نشر قوة بمالي:
أصــــدر مجلس األمن الدولي باإلجماع قراراً 
يقضي بنشر قوة دولية بقيادة إفريقية في مالي، 
لمساعدتها في إعادة السيطرة على شمال البالد 
الذي تســــيطر عليه جماعات إســــالمية مسلحة 

منذ ستة أشهر.
ونص القرار 2085 - الذي رفعته فرنســــا - 
على نشــــر القوة - التي أطلق عليها )أفيسما(-  
لمــــدة عام كفترة أولية، لكنــــه لم يتضمن جدوالً 

زمنياً محدداً لبدء المهمة العسكرية.
ويتضمن القرار جانباً سياســــياً يدعو باماكو 
إلى البدء بحوار سياسي إلعادة النظام الدستوري 
بالبالد؛ عبر إجراء انتخابات رئاســــية وتشريعية 
قبل أبريل 2013، ويدعو القرار كذلك السلطات 
الماليــــة االنتقاليــــة إلى إجــــراء مفاوضات مع 
المجموعات المســــلحة المتواجدة بشمال البالد 

خصوصا الطوارق.
وفي الجانب العســــكري، يطلــــب القرار أن 
تواكب جهود المصالحة السياســــية عملية إعادة 
بناء الجيش المالــــي، وتدريب القوات اإلفريقية 
المشتركة؛ التي ستشكل جزءاً من القوة الدولية؛ 
حتى تكون مستعدة إلعادة السيطرة على الشمال.
الجزيرة نت – 12/22/ 2012
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 إفريقيا تخسر سنوياً مليون طن من األسماك جّراء الصيد المفرط:إف
تفيد إحدى الوثائق األساسية للمؤتمر الثامن حول تنمية إفريقيا، بالعاصمة اإلثيوبية أديس أبابا، أن الصيد 

البحري المفرط يكّبد إفريقيا خسارة تُقّدر بمليون طن من األسماك سنوياً. 
وكالة أنباء عموم إفريقيا )بانا برس( - 2012/10/22م

 90 ألف الجئ إفريقي في اليمن في 10 شهور:
أعلنت المفوضية الســـامية لألمم المتحدة لشؤون الالجئين أن عدد الالجئين الذين قدموا إلى اليمن من 
دول القرن اإلفريقي، خالل األشـــهر العشـــرة الماضية من عام 2012م، وصل إلى 90 ألف الجئ، وقال الممثل 
المقيم للمفوضية باليمن نفيد حسن في مؤتمر صحافي بعدن: إن عدد الالجئين سّجل انخفاضاً قياساً بالفترة 
مـــن العام المنصرم، والذي بلغ 100 ألـــف الجئ، ودعا المجتمع الدولى لمســـاعدة اليمن إلعادة النازحين إلى 

مناطقهم، وتقديم المساعدة في مجاالت الصحة والتعليم والخدمات.
األهرام – 2012/11/14م

 المبادالت الصينية اإلفريقية ستتجاوز 200 مليار دوالر هذا العام حسب مصرف إفريقي: 
ذكر مصرف استاندرد، أكبر بنك في جنوب إفريقيا، أن حجم المبادالت التجارية الصينية - اإلفريقية من 

المحتمل أن تتجاوز 200 مليار دوالر أمريكي هذا العام. 
وكالة أنباء عموم إفريقيا )بانا برس( - 3 /2012/12م

 300 مليون شخص في إفريقيا لم يحصلوا على مياه صالحة للشرب:
قال الرئيس التنفيـــذي للوكالة الدولية اإلفريقية للمياه والصرف الصحـــي إدريس ادوكوريه في كلمة في 
الدورة الثانية لمنتدى االســـتثمار في قطاع المياه والصرف الصحي، بالعاصمة السنغالية داكار، شارك فيه 700 
شـــخص، بينهم 36 وزيراً، وخبراء، وجهات مانحة في عموم قارة إفريقيا، إن 300 مليون شـــخص في إفريقيا لم 

يحصلوا على مياه صالحة للشرب، و 500 مليون آخرين يعانون نقص الصرف الصحي.
وكالة السعودية لألنباء )واس( - 2012/12/12م

 25 ألف نازح إفريقي في الجزائر:
قـــال وزير الداخلية الجزائري دحو ولد قابلية: إن »قرابة 25 ألـــف الجئ من عدة دول إفريقية نزحوا إلى 
األراضي الجزائرية بســـبب الظروف غير المستقرة التي تشهدها بلدانهم«، رداً على سؤال أحد نواب البرلمان، 
وأضاف الوزير أنه »ال يمكن طرد هؤالء الالجئين لدواع إنسانية«، وأشار إلى أن أغلب هؤالء من منطقة الساحل، 
وأن أغلبهم مقيم حالياً بثالث محافظات جنوبية، هي أدرار وتمنراســـت وإيليزي، وبحسب المسؤول الجزائري؛ 
فإن بالده التي كانت خالل سنوات سابقة تعتبر منطقة عبور للمهاجرين األفارقة نحو أوروبا، تحولت مؤخراً إلى 

منطقة استقرار لهم بعد تحسن الظروف االقتصادية في الجزائر.
وكالة األناضول – 2012/12/13م

 نزوح أزيد من نصف مليون كونغولي في غضون ثمانية أشهر في شمال كيفو:
صّرح مســـؤول من المفوضية السامية لألمم المتحدة لشـــؤون الالجئين، خالل ندوة صحافية ُعقدت في 
كينشاســـا، بمشاركة برنامج الغذاء العالمي واليونيسيف، أن عدد المشردين في كيفو الشمالية )شرق جمهورية 
الكونغو الديمقراطية( ارتفع إلى حوالي 500،000 شـــخص منذ أبريل 2012م، في أعقاب اشـــتباكات بين القوات 

المسلحة لجمهورية الكونغو الديمقراطية ومتمردي حركة » م 23«. 
وكالة أنباء عموم إفريقيا )بانا برس( - 2012/12/14م
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قالو ا عن ...

■ إفريقيا لم تحســـن استغالل 
االرتفاع القياسي في أسعار الموارد 
الســـوق  مســـتوى  على  المعدنية، 
العالمية خالل الســـنوات العشـــر 

األخيرة، لكي تخرج من الفقر. 
 وزير الصناعة اإلثيوبي 
ميكونين مانيازيوال - )بانا برس( 
- 2012/10/23م

■ المســـتعمر يمد دول إفريقيا 
بمختلف أنواع األسلحة، وفي الوقت 
نفسه يسعى إلشعال الحروب بينها، 
فماذا يعني هذا؟! أليس القصد هو 
أن تبقى إفريقيـــا متخلفة، فقيرة، 

متناحرة، يقتل بعضها بعضاً.
 د. جمال عبد الهادي: 
إفريقيا التي يراد لها أن تموت 
جوعاً، ص 145، 146، ط دار 
الوفاء

■ في يـــوٍم ما قال لنا أســـتاذ 
الجغرافيـــا: إن نهر النيـــل ينبــع 
من قلب إفريقيـــا، وكانــت هـــذه 
أول مرة أسمع فيها كلمة إفريقــيا 
التي كانوا يصــفونها دائــماً، سواء 
في الكتب أو فـــي الدروس الملقاة 

القارة  بأنها  المدارس،  على تالميذ 
الســـوداء، القارة المظلمـــة، القارة 
المجهولـــة، أرض الغابـــات... أما 
النـــاس اإلفريقـــيون فكلهم ســـود 
مثل سواد الفحم، وأغلـــبهم يأكلون 
لحوم البشـــر، وبعضــهـــم أقزام ال 
يزيد طـــول الفرد منهـــم عن متر 

واحد.
هـــذا بالضبـــط مـــا كان يريد 
االســـتعمار الخبيـــث أن يبثـــه في 
عقول الناس في جميع قارات العالم 
األخرى، بمـــا في ذلك قارة إفريقيا 
بالنسبة لسكان  نفســـها، خصوصاً 
الصحراء  العربية شـــمال  المناطق 

الكبرى.
وما من قارة مـــن قارات العالم 
حاقت بهـــا وبتاريخها األكاذيب مثل 
إفريقيا، ولألســـف فـــإن معلومات 
الناس فـــي مختلف أنحـــاء العالم 
عن قارة إفريقيـــا كانت عن طريق 
الدول  التـــي حاكتها  األكاذيب  تلك 

االستعمارية.
 مختار السويفي: مترجم 
كتاب أطلس التاريخ الجغرافي 
لكولين ماكيفيدي، مقدمة الترجمة، 
ص 5 ، 6
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 30 مشـــروعاً فـــي خطة عمـــل التعاون 
اإلفريقي الكوري الجنوبي:

تبّنى ممثلـــو حكومة كوريـــا الجنوبية والدول 
اإلفريقية األعضاء في مؤتمـــر التعاون اإلفريقي 
الكوري الجنوبي، لدى اختتام أعمال اجتماعهم في 
ســـيول، خطة عمل 2013م - 2014م، التي يؤمل 
أن تساهم مشـــاريعها الموّزعة على ستة مجاالت 
رئيسة في تحقيق تنمية اقتصادية شاملة للقارة. 

وكالة أنباء عموم إفريقيا )بانا برس( - 
2012/10/16م

 القاهرة تســـاهم في توفير مياه الشـــرب 
والصرف إلفريقيا في مباحثات بأديس أبابا:

بدأ وزير الموارد المائية والري الدكتور محمد 
بهاء الديـــن في أديس أبابا مـــع مفوضة االتحاد 
اإلفريقـــي لشـــؤون االقتصاد الريفـــي والزراعة 
توموشـــيميى رودا بيـــس محادثات حـــول توحيد 
الجهود وتنسيقها بين عمل مجلس وزراء المياه في 
إفريقيا، والمعروف باســـم »اإلمكاو« والذي ترأسه 
مصر حاليـــاً، وبين خطط عمل االتحاد اإلفريقي، 
في تنفيذ أجندة المياه الخاصة باالتحاد اإلفريقي.
وقال إن مهمة »اإلمكاو« تتلخص في توصيل 
خدمة المياه الصالحة للشرب والصرف الصحي 
للسكان، وهي أكبر مشكلة تواجه إفريقيا، لكن 
هذا األمر يأتي ضمن قضية أكبر، وهي »توفير 
الماء من أجل النمـــاء«، ويتضمن توفير المياه 

للري وتوليد الكهرباء والصناعة، وغير ذلك. 
وكالة أنباء الشرق األوسط )أ ش أ( – 
2012/11/8م

   
 أمانو يبحث مع االتحاد اإلفريقي استخدام 

التقنيات النووية في مكافحة الفقر:
بحث المدير العـــام للوكالة الدولية للطاقة 

الذرية يوكيا أمانو مع مسؤولي مفوضية االتحاد 
اإلفريقي ســـبل الدعم الذي يمكـــن أن تقّدمه 
الوكالة لتعزيز االســـتخدام الســـلمي للتقنيات 
النووية في القطاعات المعنية بالحّد من الفقر، 
وتعزيـــز األمـــن الغذائي، وتخفيـــف المجاعة 

بالقارة اإلفريقية. 
وقال بيـــان االتحاد اإلفريقي إن المفوضية 
تعمل بالتعاون مع الوكالة الدولية للطاقة الذرية 
منذ ســـنوات في مجال تعزيز قطـــاع الزراعة 
وغيره، وإن تدشـــين »الحملة اإلفريقية للقضاء 
على ذبابة تســـي تسي« ومرض »التريبانوزوما« 
الذي تســـّببه في الـــدول اإلفريقيـــة في عام 
2001م، والتي مّولت بالكامل من الوكالة الدولية 
للطاقة الذرية ألربع ســـنوات، يعد من مجاالت 
التعاون البارزة بين الجانبيـــن، ووّقع الجانبان 

مذكرة تفاهم لمواصلة تطبيق هذه الحملة.
وكالة أنباء الشرق األوسط )أ ش أ( - 
2012/11/10م

 تعـــاون بين الســـودان ومنظمـــة الصحة 
العالميـــة لمواجهة وباء الحمـــى الصفراء في 

دارفور: 
في إطار حملة تطعيم واســـعة في دارفور؛ 
تقوم منظمة الصحة العالمية وحكومة السودان 
بتوزيـــع 2،4 مليون جرعة لقـــاح لمقاومة وباء 
الحمى الصفراء، والـــذي أدى لوفاة ما ال يقل 

عن 107 أشخاص. 
وكالة أنباء عموم إفريقيا )بانا برس( - 
2012/11/13م

 أنبوب للغاز بين نيجيريا وإسبانيا: 
أفاد تقرير حول مشروع ألنبوب الغاز بين نيجيريا 
وإســــبانيا ُعرض في باريس؛ أن كلفة المشروع تُقدر 



101
مة متخصصة في شؤون القارة اإلفريقية ثقافية فصلية محكَّ

المشهد 
اإلفـريقي

101

بما بين 10 و 13،7 مليار دوالر، من أجل إنجاز هذا 
المشروع الضخم، على طول 4400 كلم. 

وكالة أنباء عموم إفريقيا )بانا برس( - 
2012/11/20م

 االتحـــاد األوروبي يدعم النمو في توغو بـ 
14،7مليون يورو:

أفـــاد بيان رســـمي أوروبي فـــي لومي أن 
االتحاد األوروبي وضع تحت تصّرف توغو مبلغ 
22،5 مليون يورو، أي حوالي 14،7 مليار فرنك 
إفريقي، لدعم »اســـتراتيجية النمو الســـريع، 

واالرتقاء بالتشغيل«. 
وكالة أنباء عموم إفريقيا )بانا برس( - 
2012/11/26م

 صندوق النقد الدولي يقـــرض موريتانيا 
16،9 مليون دوالر:

أعلن بيان أن صنـــدوق النقد الدولي وافق 
على اإلفراج عن تمويل جديد بقيمة 16،9 مليون 
دوالر أمريكـــي لموريتانيا، إثـــر اجتماع عقده 
مجلـــس إدارته في إطار المراجعة الخامســـة 

لبرنامج »آلية التمويل الموسعة«. 
وكالة أنباء عموم إفريقيا )بانا برس( - 
2012/11/28م

 االتحـــاد اإلفريقي يدعو لزيـــادة اإلنتاج 
الزراعي:

دعا نائب رئيس مفوضية االتحاد اإلفريقي 
إيراســـتوس موينشـــا دول القارة إلى تنســـيق 
جهودهـــا لتطبيق المبادرات التـــي تهدف إلى 
زيادة االنتاج الزراعي، وتعزيز التجارة اإلفريقية 
البينية، وقال موينشـــا إن برنامج »الذرة بدون 
حدود«، الـــذي تبّنته »الكوميســـا«، يهدف إلى 

إزالـــة الحواجـــز الجمركية، وتيســـير تنقالت 
الحبوب الغذائية عبر الحدود، داعياً التجمعات 
االقتصاديـــة اإلقليمية األخرى إلى تبّني برامج 

مماثلة.
وكالة أنباء الشرق األوسط )أ ش أ( - 
2012/12/1م

 بنك التنمية اإلفريقـــي يمّول خطة للنمو 
االقتصادي في أوغندا:

 أثمرت جهود أوغندا إلنشاء اقتصاد وطني 
حديث ومتطور، بموافقة بنك التنمية اإلفريقي 
على تمويل قيمتـــه 130 مليون دوالر، من أجل 

دعم قطاع التعليم العالي في هذا البلد. 
وكالة أنباء عموم إفريقيا )بانا برس( - 
2012/12/6م

 المصرف اإلفريقي للتنمية يدعم قطاعي 
الطاقة والتعليم في كينيا:

وّقـــع المصرف اإلفريقـــي للتنمية اتفاقي 
قرضيـــن، بقيمة إجمالية قدرهـــا 158 مليون 
دوالر أمريكـــي، مع الحكومـــة الكينية، لتمويل 
مشـــروع إقليمي كبيـــر للطاقـــة الكهرومائية، 

وتعزيز المنظومة التعليمية للبالد. 
وكالة أنباء عموم إفريقيا )بانا برس( - 
2012/12/7م

 البنك المركزي الســـوداني يحظر تصدير 
الذهب الخام اعتباراً من يناير المقبل:

أعلن بنك الســـودان المركـــزي عن حظر 
تصدير الذهب الخام السوداني اعتباراً من شهر 

يناير المقبل 2013م، وإنشاء بورصة للذهب. 
وكالة أنباء عموم إفريقيا )بانا برس( - 
2012/12/13م
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 240 من يهود الفالشا اإلثيوبيين يصلون إلى 
إسرائيل:

وصل 240 يهودياً إثيوبياً من يهود الفالشـــا إلى 
تـــل أبيب، فيما يشـــير إلى اســـتئناف هجرة اليهود 

اإلثيوبيين التي انطلقت منذ سنوات. 
  وكالة أنباء عموم إفريقيا )بانا برس( - 
2012/10/29م

 هيئة اإلغاثة اإلســـالمية توزع مواد غذائية 
ومساعدات بآسيا وإفريقيا:

وّزعت هيئة اإلغاثة اإلســـالمية العالمية التابعة 
لرابطة العالم اإلســـالمي )2.070.000( كيلو جرام 
من المواد الغذائية، إلى جانب المالبس والمفروشات 
والمســـتلزمات الطبية واألجهزة الكهربائية واألواني 
المنزليـــة والمصاحـــف والمايكرفونـــات والكتـــب 
المدرســـية آلالف الفقراء والمحتاجين في 12 دولة 

من دول آسيا وإفريقيا.
وأفاد األمين العام المكلف للهيئة إحسان بن صالح 
طيب أن الدول التي اســـتفادت من هذه المساعدات 
هي الصومال وجيبوتي وموريتانيا وتنزانيا ونيجيريا 
والسنغال وغانا والســـودان واليمن وتايالند واألردن 

وقيرقيزيا بجانب الالجئين السوريين في األردن. 
يذكر أن هيئة اإلغاثة اإلسالمية العالمية درجت 
على تكثيف عونها اإلنساني لمثل هذه الفئات في تلك 
الدول كلما حّل فصل الشتاء، ألن هناك أعداداً كبيرة 
من األطفال والنساء والشيوخ ال يقدرون على مواجهة 

هذه الظروف المناخية.
وكالة األنباء القطرية - 2012/12/15م

 التشّيع في جنوب إفريقيا:
لمحة تاريخية:

بدأ التشيع في جنوب إفريقيا منذ زمن الخميني، 
وتطّورت دعوتهم بدعم من الحكومة اإليرانية شـــيئاً 

فشـــيئاً، حتى وصل أفطاب حيدر رضوي, وهو من 
دعاتهم، ومرشـــدهم في أمور الدينيـــة، وأصله من 
باكســـتان، ومديرهم في »دربن« هو »أسلم سيدات« 

من الهنود، ويعمل مع حزب  ANC حالياً. 
وفي عام 1991م تم تأسيس »مؤّسسة أهل البيت 
في جنوب إفريقيا« في كيب تاون، وتكلف بناؤه أكثر 
مـــن 5.500000 دوالر، كما هـــو معلن في موقعهم، 
ويقـــوم المركز الرئيـــس برعاية جميـــع مراكزهم 

األخرى، ومساجدهم.
ولهم مراكز أخرى في كيب تاون: غغليتو, فليبي، 
مبكويني، ومراكـــز في خوتنج: غرنكـــوا, كوا تمبا, 
وسط جوهانسبرج, كرونستد, بلومفنتين, بيترسبرخ، 

ومركز كبير في دربان، ومركز في بورت اليزابيث.
وتتركز دعوتهم في أهل البلد األصليين )السود( 

وطالب الجامعات.
النشاطات:

لهـــم مؤتمرات في دربان, جوهانســـبرج، وكيب 
تاون، في محرم.

ويقومون بإصدار مجلة »الحجة« شـــهرياً، وكتب 
مترجمة إلى لغة زولو، كما يبّثون برامج عبر اإلذاعة 
www. في كيب تـــاون، ولهم موقع فـــي اإلنترنت

. afosa.org
وتقوم تلك المؤسسة بتوزيع وبيع كتبهم المترجمة 
إلى لغة اإلنجليزية، مثل كتاب تيجاني السموي، كما 
تقوم المؤسسة بإرسال الطالب إلى إيران للدراسة. 
وتعلن المؤسسة في موقعها بأن الميدان مفتوح 
لهم في جنوب إفريقيا، حتى إن المجلس القضاء في 

كيب تون ال يعارضهم. 
ولهم نشـــاطاتهم إعالمية في قناة الكوثر التي 
تبث 24 ساعة، وسلســـلة تاريخ السلفية / وهابية / 
حنابلـــة / خوارج - صوتياً -، أقامها الشـــيعة في ج 

إفريقيا شهر محرم 1434هـ.
  بالل إسماعيل - 2012/12/24م

العدد الخامس عشر /  محرم - ربيع األول 1434هـ ، يناير - مارس 2013م
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اآرا ■ الغارة على السودان وحرب إسرائيل الخفية:

يمكن من خالل القراءة األولى لهذه الغارة الخلوص إلى:
أوالً: أنها تمّثل درساً إسرائيلياً إليران، فالمسافة بين تل أبيب وطهران بال شك أقل من تلك المسافة بين 
تل أبيب والخرطوم، يعني ذلك أن القدرات النووية اإليرانية ليست بعيدة عن مرمى اآللة العسكرية اإلسرائيلية، 
وترى إســـرائيل دائماً أن العالقات اإليرانية السودانية التي تم توثيقها عام 2008م في شكل اتفاقية عسكرية 
بين البلدين تمّثل خطراً على الجنوب اإلســـرائيلي، فالسودان وفقاً للرواية اإلسرائيلية يمّثل إحدى المحطات 

المهمة لتهريب األسلحة إلى قطاع غزة، ابتداًء من ميناء بندر عباس اإليراني، وانتهاء بصحراء سيناء.
ثانياً: أثبتت هذه الغارة أن النظام العربي ما يزال متمســـكاً بسياســـة الصمـــت وعدم التحرك، وهو ما 
يمّثـــل تهديداً لألمـــن القومي العربي، فالصومال خضعت لعملية تدويـــل، حيث ال تزال تحتلها جيوش خمس 
دول إفريقية فى إطار حالة من فقدان الوعي العربي، كما أن السودان فقد نصفه الجنوبي، ويصارع من أجل 

الحفاظ على أطرافه الملتهبة. 
ثالثاً: إحدى الدالالت المهمة محاولة إســـرائيل إظهار مدى تناقض الدبلوماســـية المصرية بعد الثورة، 
فقد جاءت الغارة بعد كشـــف إسرائيل عن خطاب الرئيس مرســـي البروتوكولي لنظيره اإلسرائيلي بمناسبة 
تعيين سفير مصري جديد، وهو ما يعني أن موقف الرفض والشجب المصري للغارة ال يتفق مع عمق العالقة 
الرســـمية بين مصر وإسرائيل، ومن جهة أخرى تحاول إسرائيل دوماً إظهار أن شبه جزيرة سيناء تمّثل حلقة 

ضعف أمني، وهو ما يعطيها الحق في اتخاذ االجراءات المناسبة لحماية أمنها القومي.
يمكن بعد فهم هذه الدالالت الواضحة للعدوان اإلســـرائيلي على السودان اإلجابة عن سؤال: ماذا تريد 
إســـرائيل من السودان بشكل عام؟ ال شـــك أن الســـودان تمّثل نقطة ارتكاز مهمة في التفكير االستراتيجي 
اإلســـرائيلي باعتبارها العمق االستراتيجي لمصر، وبحسبانها من دول أطراف النظام اإلقليمي العربي، فثمة 
اســـتراتيجية إسرائيلية معروفة تتمثل في شـــد وتفكيك أطراف النظام العربي، ولعل السودان تمثل نموذجاً 
مثالياً في هذا الصدد، فقد دأبت إسرائيل على القيام بدور نشط في دعم حركات التمرد في جنوب السودان 
حتى تحقق له االنفصال، كما أنها تحاول جاهدة تفكيك ما تبقى من الدولة الســـودانية إلعادة رســـم خريطة 

منطقة القرن اإلفريقي وشرق إفريقيا بما يخدم مصالحها االستراتيجية. 
إن إحدى دالالت الغارة اإلسرائيلية على السودان، والمسكوت عنها، تتمثل في تحطيم القدرات العسكرية 
لنظام البشـــير، وال ســـيما قدرته على تحقيق االكتفاء الذاتي من تصنيع األسلحة، وهو ما يخّفف ولو بشكل 
غير مباشـــر العبء عن دولة الجنوب ومتمردي دارفور، ويعني ذلك أن إســـرائيل في غارتها على السودان قد 
أصابت أكثر من عصفور بحجر واحد، فهل نفهم نحن العرب هذه المعاني والرســـائل اإلســـرائيلية من خالل 

الغارة األخيرة على الخرطوم؟!
ال شـــك أن الموقف المصري ال بد أن يؤكد حرمة التراب الوطني الســـوداني قوالً وفعاًل، وهو ما يعني 
ضرورة التنسيق األمني واالستراتيجي بين كلٍّ من القاهرة والخرطوم، وإعادة النظر من قبل القيادة السودانية 
في اتفاقها مع إيران، فالســـودان يســـتطيع أن يخرج من ضيق العزلة األمريكية واألوروبية الظالمة إلى سعة 

مصر المحروسة، وبالمقابل تمّثل سودان وادي النيل السند والظهير لمصر الثورة.
األهرام اليومي - بقلم: د. حمدى عبدالرحمن -  بتصرف - 2012/10/31م
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الشيخ محمد عبد الله حسن.. العالم المجاهد:
سّجل المســـلمون في إفريقيا مالحم جهادية بطولية كثيرة، وانتصارات باهرة على جيوش المعتدين، حيث 
تصدوا للغزاة دفاعاً عن شـــرف اإلســـالم وكلمة التوحيد، ومما أغفل التاريخ ذكـــره العديد من بطوالت الجهاد 
اإلسالمي، ومنها ثورة الشيخ محمد عبد الله حسن في الصومال، الذي قاد الجهاد ضد المستعمرين من األحباش 
واإليطاليين والبريطانيين، حيث ظّل الشـــيخ يحمل ســـيفه، ويقود بالده من نصر إلى نصر، مدة عشرين عاماً أو 

تزيد، حتى عام 1920م، حيث استخدم المستعمرون الطيران ألول مرة في قمع حركته والحركات الوطنية.
 qoob( »نشـــأته: ُولد الشيخ محمد عبد الله حسن في 17 من أبريل عام 1864م، في قرية »قوب فردود
fardood(، القريبة من مدينة »بوهودلي« في إقليم »توطغير« شـــمال الصومال، وكان الشيخ محمد عبد الله 

مولعاً في صغره بركوب الخيل والرمي.
وفي السابعة من عمره التحق بالخالوي القرآنية، فتعلم حتى أصبح مساعداً للمعلم في الثالثة من عمره، 
وفي التاسعة عشر من عمره حاز لقب »الشيخ«، وهو لقب ال يناله إال من كان على ثقافة دينية رفيعة، ومرتبة 

عالية من التقوى.
د بالعلوم الشـــرعية في وطنه ذهب ماشـــياً على قدميه في صحبة ثالثة عشر شيخاً  وبعد أن ترعرع وتزوَّ
وصديقاً إلى أرض الحجاز، حيث مكث ســـت ســـنوات في تحصيل علوم الشرعية، وزار مصر، وجاور األزهر 

الشريف، وصاحب علماء مصر، وحمل هداياهم من الكتب وعاد إلى بالده بها.
وقد تأثر وهو في مكة بالشـــيخ محمد صالح السوداني الذي بّث فيه شمائل اإلمام محمد أحمد المهدي 
في الســـودان، وبّين له كيف أن حركته كانت تهدف إلى تخليص وادي النيل من النفوذ األجنبي، وبعد أن عاد 
الشـــيخ محمد عبد الله إلى الصومال في 1895م اســـتقر في بربرة بوصفه خليفة لشيخ الطريقة الصالحية 
محمد صالح، حيث انتسب لهذه الطريقة على يديه، وأخذ في تعليم األهالي أصول العبادة والتقرب إلى الله.

جهاده: كان الســـبب المباشر لقيام الشيخ محمد عبد الله حسن بثورته ضد المحتلين أنه التقى ذات يوم 
بمجموعة من األطفال األيتام وهم في طريقهم إلى مدارس البعثة الكاثوليكية الرومانية في بربرة، ولما علم أن 
البعثة تقوم بتغيير أسمائهم إلى أسماء مسيحية قام على الفور بإرسال شكوى إلى المقيم السياسي البريطاني 

في بربرة يطالبه بإبعاد المبشرين عن أرض الصومال المسلمة، وكان ذلك عام 1904م.
وزاد األمر اشـــتعاالً حادثة القس الذي كان يســـكن بجوار أحد المســـاجد في بربرة، وكان األذان يؤّرق 
مضجعه، فقام بإطالق النار على المؤذن، وقد ترك هذا الحادث أثراً عميقاً في نفوس الناس، وفي نفس الشيخ 
محمد عبد الله، ومن هنا بدأت حركة المقاومة ضد األوروبيين، وظهرت طالئع الجيش الثوري في الصومال.

لقد رأى الشـــيخ محمد عبد الله حسن أن االستعمار المسيحي لبالده يسعى إلى هدم العقيدة اإلسالمية 
للشـــعب الصومالي، وكان هذا هو الذي فّجر فيه الطاقات الوطنية الكافية في أعماقة، فأخذ يســـعى جاهداً 
للحصول على أكبر عدد من المؤيدين له، وأخذ يُلقي الخطب في المساجد والطرقات، ويُعلن للحشود الخطر 
الداهم الذي يهّدد الصومال، وأخذ يطالب الشعب بالمكافحة صفاً واحداً لطرد »الكفار اإلنجليز وإرسالياتهم«.

ذاكرة التاريخ
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وفي عام 1898م وبعد مضايقة الســـلطات البريطانية له توّجه إلى مسقط رأسه وموطن أخواله، حيث بنى 
هناك مسجداً، وأقام مركزاً للطريقة الصالحية، ولم يكن اإلنجليز قد وصلوا بعد إلى تلك المنطقة الداخلية.

وفي عام 1899م أعلن الشـــيخ محمد عبد الله الجهاد ضد االســـتعمار البريطاني واإليطالي في الصومال، 
وســـعى جاهداً إلى اســـتمالة القبائل الصومالية للجهاد، فوقعت مصادمات مع بعـــض القبائل المتحفظة على 

المشاركة.
أّســـس الشـــيخ محمد عبد الله في قرية »قريو ويني« )qoryo weyne( حركته المشهورة بالدروايش عام 
1897م، وقد امتدت دولة الدراويش إلى شـــرق الصومال حتى مدينة »أيل« الســـاحلية، وقد بدأت المعارك بين 
قواته وبين القوات البريطانية األكثر تســـليحاً، والتي كثفت الغـــارات على معاقل الدراويش، حتى وّقعت اتفاقية 
لوقف إطالق النار بين عامي 1905م – 1907م، وثارت انتفاضات في الجنوب ضد المســـتعمر اإليطالي، فعادت 
الحرب في عام 1908م، وكان أشـــدها حرب 1913م التي لقـــي فيها الضابط البريطاني كورفيلد مصرعه، وقد 

أنشد السيد محمد قصيدته المشهورة في مقتله.
وفـــي أكتوبر عام 1919م عقد مجلس الوزراء البريطاني اجتماعاً غير عادي، قّرر فيه شـــّن هجوم واســـع 
زاً  للقضاء على الشيخ محمد وأتباعه الدراويش مهما كانت التكلفة، وفي عام 1920م شّنت بريطانيا هجوماً مركَّ
بالقـــوات الجوية والبحرية والبرية ضد الدراويش، واســـتخدمت فيها الطائـــرات الحربية البريطانية ألول مرة، 
وكانت الهزيمة في هذه المرة محققة، فقد ضربت القوات الجوية البريطانية قلعة »تليح«، فاضطر الشيخ محمد 

إلى اللجوء إلى هضبة الصومال الغربي، حيث استطاع أن يعيد تنظيم رجاله المشتتين من جديد.
وفي 21 يناير 1920م في أثناء قصف الطائرات الحربية لمواقع الدراويش في »مديشـــي«، انفجرت إحدى 
القنابل في خيمة الشـــيخ محمد نفسه، وأدت إلى استشـــهاد عمه عامر حسن نور، وبعض زعماء الحركة، ولكن 
الشـــيخ محمد ترك المكان، واســـتمر القصف الجـــوي ثالثة أيام، باإلضافة إلى المدفعيـــة التي أحرقت قالع 
الدراويش في »مديشـــي«، وأدت هذه العمليات الحربية والقصف الوحشي إلى تفكك القيادة اإلسالمية، وانتشار 

الرعب.
وفاته: لجأ الشيخ محمد إلى غرب الصومال بعد اشتداد الضربات الجوية على »تليح« وما حولها، وقد توغل 
البريطانيون إلى مناطق األوغادينيين لتعّقبه، وقد مات معظم الدروايش بسبب البيئة السيئة والبعوض، واستطاع 
الشـــيخ محمد عبد الله حسن اإلفالت من البريطانيين مع قليل من أتباعه، وتوقف مع عدة مئات من أتباعه في 
منطقة »إيمي« )iimey( قرب منبع نهر »شـــبيلي« في أكتوبر 1920م، وبدأ ينظم المقاومة من جديد على الرغم 

من تفشي المجاعة والمرض في معسكره.
وفي أثناء جمعه وترتيبه لقوات المســـلمين أصابه المرض، ومات الشـــيخ محمد عبد الله حســـن في 21 
ديسمبر 1920م، ودفنه أتباعه في كوخ ومقبرة صغيرة في »إيمي«، ولّما علم تالميذه أن اإلنجليز يبحثون عن جثته 
ليمثلوا بها انتقاماً لمصرع كورفيلد؛ قاموا بفتح القبر ونقلوا الجثمان إلى مكان مجهول، رحمه الله رحمة واسعة.

المراجع:
- المســـلمون واالســـتعمار األوروبي إلفريقيا، د. عبد الله عبد الرزاق، عالم المعرفة – الكويت، رقم 139، 

نقاًل عن المجتمع اإلسالمي المعاصر )إفريقيا(، د. جمال عبد الهادي، أ. علي لبن، ص )23 - 25(.
- شبكة الشاهد الصومالية، )محمد عبد الله حسن.. مناضل وشاعر وعالم صومالي مشهور(.
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الموقع: بتســــوانا دولة داخلية، يحّدها جنوب إفريقيا 
إلى الجنــــوب والجنوب الشــــرقي، وناميبيــــا إلى الغرب 
والشــــمال، وزيمبابوي إلى الشمال الشرقي، وتلتقي زامبيا 

عند نقطة واحدة.
المســــاحة: 581،730 كــــم2 / 224،610 ميل مربع، 
وبذلــــك تكون بوتســــوانا رقــــم 47 في العالــــم من حيث 

المساحة.

الت�ساري�س والمناخ:
أغلب البالد منبســــط، حيث تهيمن على بوتســــوانا 
صحراء كالهاري التي تغطي ما يصل إلى 70 % من مساحة 
أراضيها، دلتا أوكافانغو، وهي أكبر دلتا داخلية في العالم، 
تقع في شــــمال غرب البالد، سبخة ماكغاد يكغادي، وهي 

سبخة ملحية كبيرة تقع في الشمال.
حوض نهــــر ليمبوبــــو، المعلم الرئيس فــــي إفريقيا 
الجنوبية، يقع جزئياً في بوتسوانا في جنوب شرق البالد، 
أما نهر تشــــوبي فيقع إلى الشمال، ويشــــكل الحدود بين 
بوتســــوانا وناميبيا )منطقة كابريفي(، يلتقي نهر تشــــوبي 
مع نهر زمبيزي في مكان يدعى كازونغوال )معناه شــــجرة 
النقانق الصغيرة، وهــــي النقطة التي عبر منها الماكولولو 

بزعامة سيبيتواني نهر زامبيزي إلى زامبيا(.
تمتلك بوتســـوانا مجاالت متنوعة مـــن الحياة البرية، 
باإلضافة إلـــى مناطق الدلتـــا والصحراء هنـــاك مراعي 

دولة بتسوانا:
بوتســــوانا، أو جمهوريــــة بوتســــوانا )بالتســــوانية: 
Lefatshe la Botswana(، دولــــة تقع جنوب الصحراء 
الكبرى في إفريقيــــا الجنوبية، وكانــــت محمية بريطانية 

سابقة.
العاصمة: غابورون )أكبر مدينة(.

 Lefatshe :االسم: جمهورية بوتســــوانا )بالتسوانية
la Botswana( تُعرف باســــم بيتشــــوانا النــــد، والقبيلة 
الرئيسية في بوتسوانا هو الشعب التسواني، ومن هنا جاء 
اسم بوتسوانا، واعتمدت بتسوانا اسمها الجديد بعد أن تم 
اســــتقاللها ضمن دول الكومنولث يوم 30 سبتمبر 1966م، 

وأعلنت الجمهورية عام 1977م.
نظام الحكم: جمهورية برلمانية.

جــــرت االنتخابات األخيرة، وهي العاشــــرة في تاريخ 
البالد، فــــي 16 أكتوبر 2009م، منذ إعالن االســــتقالل، 
ســــيطر على النظــــام الحزبي الحــــزب الديمقراطي في 

بوتسوانا. 
ووفقاً لمنظمة الشــــفافية الدولية بوتسوانا هي البلد 
األقل فساداً في إفريقيا، وتحتل مركزاً قريباً من البرتغال 

وكوريا الجنوبية.
رئيس الدولة: إيان خاما.
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السكان: 1،990،876 نسمة؛ تقدير 2009م.

المجم�عات العرقية: 
المجموعــــات العرقية الرئيســــة في بوتســــوانا هي: 
)بالترتيب( تســــوانا، وكاالنغا، وبوشمن، أو أباتوا، وتعرف 
أيضــــاً باســــم باســــاروا، ومــــن القبائل األخــــرى: بايي، 

وبامبوكوشو، وباسوبيا، وباهيريرو، وباكغاالغادي.
تشمل المجموعات العرقية األخرى في البالد البيض 
والهنود، وكالهما مجموعات صغيرة ومتســــاوية في العدد 
تقريباً، ويتكون تعداد سكان بوتسوانا من الهنود من العديد 
مــــن الهنود األفارقة من عدة أجيال، ومن موزامبيق وكينيا 
وتنزانيا وموريشــــيوس وجنوب إفريقيا وغيرها، فضاًل عن 

الجيل األول من المهاجرين الهنود.
أما البيض فهم من بتســــوانا أو من أجزاء أخرى من 

إفريقيا، ويشكلون ما يقرب من 3 % من السكان.
اللغات: يتحدث الســــكان البيــــض اإلنكليزية أو اللغة 

األفريكانية.

الدين في ب�ت�س�انا: 
بروتســــتانت: 62%، ديانــــة محليــــة: 23%، كاثوليكية 

رومانية: 5%، اإلسالم: 3%، هندوسية: %0،15.

الســـافانا، حيث يوجـــد ويلدبيســـت األزرق، والعديد من 
الظبـــاء، وغيرها مـــن الثدييات والطيور، ويوجد شـــمال 
بوتســـوانا أحد األماكن القليلة التـــي تضم عدداً كبيراً من 
الكلب البـــري اإلفريقي المهدد باالنقراض، وتوجد حديقة 
تشوبي الوطنية في منطقة تشوبي، ويوجد فيها أكبر تجّمع 
لألفيال اإلفريقية في العالم، وتغطي الحديقة نحو 11،000 
كم2 )4247 ميل مربع(، وتدعم نحو 350 نوعاً من الطيور.

وتواجه بوتسوانا حالياً اثنتين من المشكالت البيئية 
الرئيسة، وهما الجفاف والتصحر.

التق�سيمات االإدارية:
تنقسم بتسوانا إلى تسع مقاطعات، وخمسة مجالس 

مدن، وهي:
 ،Ghanzi و غانزي ،Central المقاطعات: الوسطي
 ،Kgatleng وكجاتلينــــج   ،Kgalagadi وكجاالجــــادي 
 ،Northeast والشمالية الشرقية ،Kweneng وكوينينج
والشــــمالية الغربية Northwest، والجنوبية الشــــرقية 

.Southern والجنوبية ،Southeast
 ،Francistown تاون  المدن: فرانســـيس  مجالس 
 ،Jwaneng وجيواننـــج   ،Gaborone وجابورونـــي 
.Seleibi-Pikwe سيليبي - بيكوي ،Lobatse ولوباتسي
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يقّدر تعداد المسيحيين في البالد إجماالً بنحو %70، 
وتشــــكل الكنائس األنجليكانية والميثودية وتجمع الكنيسة 
المتحدة في جنوب إفريقيا غالبية المسيحيين، هناك أيضاً 
تجمعات من اللوثريين والكاثوليك والسبتيين والمعمدانيين 
والكنيســــة اإلصالحية الهولنديــــة والمينونايت والطوائف 

المسيحية األخرى، وهناك أيضاً المورمون وشهود يهوه.
وفقاً لتعداد عام 2001م؛ فإن الجالية المســــلمة تعود 
في المقام األول إلى أصول جنوب آسيوية، ويزيد تعدادها 
قلياًل عن 5000، ويذكر تعــــداد عام 2001م وجود حوالي 
3000 من الهندوس، و 7000 من البهائيين، وما يقرب من 

20% من المواطنين ال يعتنقون ديناً.
.)BWP(  العملة: بوال  بوتسواني

الثروات واالأعمال:
أهــــم المحاصيل الذرة واللوبيــــا، وتعتمد الدولة على 
اســــتيراد الغذاء، وأهم المعادن النحاس والفحم والنيكل، 
وأهم الصناعات العمل بالمناجم واســــتخراج البوتاسيوم، 

ويعمل كثير من السكان بالرعي وتربية الماشية.
وتبلــــغ حصة التعليم من الناتج المحلي اإلجمالي نحو 
10%، كمــــا تحققت إنجازات تعليميــــة مهمة، بما في ذلك 
توفير التعليــــم المجاني للجميع تقريبــــاً، لكن نتائج هذا 
اإلنفاق لم تنشئ المهارات والقوى العاملة التي تحتاج إليها 
بوتســــوانا، فالبطالة مرتفعة لحــــدود 20% تقريباً، ودخل 

األسر في المناطق الريفية أقل كثيراً منه في الحضرية.

النم� االقت�سادي:
منذ االســــتقالل امتلكت بوتســــوانا واحدة من أسرع 
معدالت النمو فــــي نصيب الفرد من الدخــــل في العالم، 
ففي العقود األربعة التي تلت االســــتقالل نقلت بوتســــوانا 
نفسها إلى صفوف متوســــطي الدخل، لتصبح واحدة من 
أســــرع االقتصادات نمواً في العالم، حيث متوسط معدل 
النمو الســــنوي حوالي 9%، وتحولت البالد من واحدة من 
أفقر البلدان في العالم إلى فئة البلدان المتوسطة الدخل، 
وحسب أحد التقديرات؛ تمتلك بتسوانا رابع أعلى إجمالي 
الدخل القومي في تعادل القدرة الشرائية في إفريقيا، مما 

يمنحها مستوى معيشة يقارب نظيره في المكسيك وتركيا.
ووفقــــاً لصنــــدوق النقد الدولي؛ بلغ متوســــط النمو 
االقتصــــادي أكثر من 9% بين 1966م و 1999م، كما تمتلك 
بوتســــوانا مســــتوى عال من الحريــــة االقتصادية مقارنة 
ببلــــدان إفريقية أخرى، وحافظت الحكومة على سياســــة 
مالية ســــليمة على الرغــــم من العجز فــــي الميزانية في 
2002م و 2003م على التوالي، ومســــتوى ال يكاد يذكر من 

الديون الخارجية.
ويقــــف هــــذا النمو االقتصــــادي علــــى النقيض من 
المســــتويات المرتفعة في البالد من الفقر وعدم المساواة 
وانخفاض مؤشــــرات التنمية البشــــرية عموماً، وفي حين 
ساهم التطور االقتصادي في بوتسوانا على مدى السنوات 
األربعين الماضية في تحســــين معيشة نحو ثلثي السكان، 
فإن الثلث المتبقي قد تخلف عن عجلة النمو االقتصادي.

وعلى الرغم من تراجع معــــدالت الفقر في المناطق 
الريفية؛ فإنها تظل مرتفعــــة جداً في المناطق الحضرية، 
ونتيجة لذلك فإن عدم المســــاواة في الدخل في بوتسوانا 

يعد واحداً من أعالها في العالم.
وقد أدى وبــــاء فيروس اإليدز إلــــى تفاقم الموقف، 
حيث تمتلك البالد ثاني أعلى معدل انتشــــار للفيروس بين 
البالغين في العالم، كما أن حصيلة التعليم والصحة أقل من 

تلك البلدان في المجموعة نفسها من الدخل.

التاريخ المعا�سر:
في القرن التاســــع عشــــر، اندلعت األعمال العدائية 
بين ســــكان تســــوانا وقبائل نديبيلي الذين قاموا بعمليات 
توغل في أراضي تســــوانا من الشمال الشرقي، تصاعدت 
التوترات مع المســــتوطنين البوير أيضاً من ترانسفال إلى 
الشــــرق، وبعد النــــداءات التي وجهها قادة بتســــوانا كاما 
الثالث وباتوين وســــيبيل للحصول على المساعدة، وضعت 
الحكومة البريطانية »بيتشــــوانا النــــد« تحت حمايتها في 
31 مــــارس 1885م، وظل اإلقليم الشــــمالي تحت اإلدارة 
المباشــــرة البريطانية باعتباره محمية »بيتشوانا الند« أو 
»بوتســــوانا« الحالية، في حيــــن أن اإلقليم الجنوبي أصبح 



109
مة متخصصة في شؤون القارة اإلفريقية ثقافية فصلية محكَّ

المشهد 
اإلفـريقي

109

جزءاً من مســــتعمرة كيب تاون، وهي اآلن جزء من مقاطعة 
شــــمال غرب جنوب إفريقيا، وغالبية الشــــعب المتحدث 

بالسيتسوانا يعيش حالياً في جنوب إفريقيا.
عندما تم تشــــكيل اتحــــاد جنوب إفريقيــــا في عام 
1910م من المستعمرات البريطانية الرئيسة في المنطقة 
لم تدرج محمية بيتشــــواناالند وباسوتوالند )اآلن ليسوتو( 
وســــوازيالند، لكن جرى التخطيــــط لضمها الحقاً، وأنهى 
انتخــــاب الحكومــــة الوطنية في 1948م، والتي أسســــت 
نظام الفصل العنصري وانســــحاب جنوب إفريقيا من دول 
الكومنولث في عام 1961م، أي احتمال لدمج تلك األراضي 

الحقاً في جنوب إفريقيا.
في يونيــــو 1964م وافقت بريطانيــــا على مقترحات 
للحكــــم الذاتــــي الديمقراطي فــــي بوتســــوانا، وتم نقل 
مقر الحكومــــة في عام 1965م مــــن مافيكينغ في جنوب 
إفريقيا إلى غابورون المنشــــأة حديثاً، والتي تقع بالقرب 
من حدودها، وأدى دستور 1965 إلى أول انتخابات عامة، 
واالستقالل في 30 ســــبتمبر 1966م، وانتخب سيريتيسي 
كاما، وهو زعيم في حركة االســــتقالل، كأول رئيس للبالد، 

وأعيد انتخابه مرتين.
نقلت الرئاســــة لنائب الرئيس كيت ماسيري، والذي 
انتخــــب الحقاً في 1984م، وأعيــــد انتخابه في 1989م و 
1994م، ولما تقاعد ماســــيري من الرئاســــة في 1998م 
انتقلت حينها الرئاســــة لنائب الرئيس فيســــتوس موغاي، 
والــــذي انتخب بعد ذلك فــــي 1999م، وأعيد انتخابه في 
2004م، ثم انتقلت الرئاســــة في 2008م اليان كاما )نجل 
الرئيس األول(، والذي استقال من منصبه كزعيم لقوة دفاع 

بوتسوانا لتولي هذا الدور المدني.
كان النــــزاع طويل األمد على الحدود الشــــمالية في 
قطــــاع كابريفي مــــع ناميبيا موضوعاً لحكــــم صادر عن 
محكمة العدل الدولية في ديســــمبر 1999م، والتي قضت 

بأن جزيرة كاسيكيلي تنتمي إلى بوتسوانا.

االإ�سالم في ب�ت�س�انا:
اإلســــالم هو ثالــــث أكبر ديانــــة في بوتســــوانا بعد 

المســــيحية والوثنية، ويشكل المســــلمون أكثر من 3% من 
السكان، وعلى الرغم من تصاعد التوترات بين األديان في 
أجزاء أخرى من إفريقيا فــــإن العالقات بين المجموعات 

الدينية المختلفة سلمية وودية. 
وقد جاء اإلســــالم إلى البالد عــــن طريق المهاجرين 
المســــلمين من جنوب آسيا الذين اســــتقروا في المنطقة 
خالل الحكم االســــتعماري البريطاني، ودخل في اإلسالم 
أعداد كبيرة بعد انعقاد المؤتمر األول للشباب المسلم في 
جنوب إفريقيا عام 1397هــ، واشــــتركت فيه 11 دولة من 
جنوب إفريقيا لتدارس أحوال المسلمين ومستقبل الدعوة 

اإلسالمية هناك.
األقلية المسلمة معظمها من أصل آسيوي، وتنتشر في 
العاصمة جابورون وفي مدينة لوباتسي، وغيرهما، ويحترف 
أغلبهم التجارة، وللمسلمين في كل مدينة مساجد ومدارس 
إســـالمية، يوجد مســـجد في العاصمة، وآخر في مدينة 
لوباتسي، وثالث في مدينة مولمبولولى، وتلحق بكل مسجد 

مدرسة لتعليم أبناء المسلمين تعاليم الدين اإلسالمي. 
ويتولى اتحاد مســـلمي بتســـوانا – مـــن خالل فروعه 
– العناية بشـــؤون المســـلمين في مختلـــف األقاليم، وهناك 
جمعيات إســـالمية مثل جمعية الدعوة اإلسالمية، وجمعية 
بتســـوانا اإلسالمية، والمجلس اإلســـالمي، وحركة الشباب 
المسلم، وغيرها، ومع ذلك تعاني بتسوانا عجزاً في الدعاة، 
وفي التعليم، والكتب اإلسالمية باللغة اإلنجليزية، فالمسلمون 

بحاجة هناك إلى معلمين ودعاة وكتب إسالمية بلغاتهم.
المصادر: موقع ويكيبديا، وكتاب المجتمع اإلسالمي 
المعاصــــر )ب( إفريقيــــا، للدكتور جمال عبــــد الهادي، 

واألستاذ علي لبن
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فعاليات

 ■ المؤتمر السادس التحاد كتاب إفريقيا وآسيا يبدأ أعماله بالقاهرة:
انطلقـــت في القاهرة في الثامن من ديســـمبر الماضي فعاليـــات المؤتمر الدولي 
السادس التحاد كتاب إفريقيا وآسيا بمشاركة رئيس منظمة الشعوب اإلفريقية واآلسيوية 
الدكتور حلمي الحديدي واألمين العام التحاد كتاب مصر محمد سلماوي، واستمر ثالثة 
أيـــام، وناقش المؤتمر الذي شـــارك فيه ممثلي 45 دولة إفريقية وآســـيوية عدداً من 
الموضوعـــات، منها إحياء اتحاد كتاب إفريقيا وآســـيا، واقتراح ضم أمريكا الالتينية، 
باإلضافة لمناقشة مشروع الدستور العتماده، إلى جانب إقامة مائدة مستديرة بعنوان: 

»األدب والثقافة في عالم متغير«. 
وكالة السعودية لألنباء )واس( – 2012/12/9م

■ مصر تسعى لمنطقة تجارة حرة إفريقية مشتركة:
اســـتضافت القاهرة اليوم لمـــدة 3 أيام االجتماع الخامـــس لمنتدى المفاوضات 
التجارية للتكتالت اإلفريقية الثالث الكبرى، وهي )الكوميســـا ، والســـاداك ، وجماعة 
شـــرق إفريقيا(، لبحث اعتماد التعديالت علـــى القواعد اإلجرائية الخاصة بالمنتدى، 
وشـــارك في االجتماعات التي تعقد ألول مرة بالقاهرة ممثلو 25 دولة إفريقية أعضاء 
التجمعات الثالث، ومن المقرر أن تســـتضيف القاهرة مرة أخرى القمة الثالثة المقرر 

عقدها في النصف الثاني من عام 2013م. 
وقال المهندس حاتم صالح وزير الصناعـــة والتجارة الخارجية المصري في بيان 
صحافي:»إن مصر حريصة على اإلسراع في تحقيق عملية االندماج اإلقليمي، وذلك عن 
طريق إنشـــاء الجماعة االقتصادية اإلفريقية للوصول إلى الواليات المتحدة اإلفريقية، 
من خـــالل تحقيق منطقة تجارة حرة، يتم االنتقال منها إلى اتحاد جمركي، ثم ســـوق 

مشتركة، يتم دمجها فيما بعد للوصول إلى الجماعة االقتصادية اإلفريقية«.
وقال: »إن دول التكتالت الثالث )الكوميسا والساداك وجماعة شرق إفريقيا( تمّثل 
سوقاً تجارية وصناعية واســـتثمارية هائلة، حيث يبلغ عدد سكانها 595 مليون نسمة، 
وســـجل الناتج المحلي اإلجمالي لها حوالي 1 مليار دوالر خالل عام 2011م، كما يمّثل 
ســـكان دول التكتالت الثالث ما يقارب من 52 % من سكان إفريقيا، و 57% من الناتج 

المحلى للقارة، ونصف عدد الدول األعضاء في االتحاد اإلفريقي«.
وكالة األناضول - 2012/12/10م
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تقارير وشخصيات

مشروع )القلوب الصغيرة( 
برعاية مؤسسة المنتدى 

 اإلسالمي
)البرنامج العالمي الطوعي لقسطرة

وجراحة القلب المفتوح لألطفال
 - الحملة الثانية بالسودان / نوفمبر 2012م - 

بالشراكة مع مؤّسسة سند الخيرية (

الكشـــف على مـــا ال يقل عـــن 5000 مريض، 
وإجـــراء 500 عملية، وكان المنتـــدى قد أقام 
مشـــروع »صحة األمهات في إفريقيا« للحّد من 
تفاقم معّدالت الوفـــاة بين األمهات، حيث تُعد 
وفاة األمهـــات في إفريقيا مـــن أكبر معدالت 
الوفيات في العالم، ســـواء في أثناء الحمل أو 

بعد الوالدة.
انطالقة »حملة القلوب الصغيرة«:

وهـــا هي ذي حمالت المنتدى اإلســـالمي 
تتوالى في إفريقيا لترفع المعاناة الصحية عن 
فقراء القارة الســـمراء، ففي هذا اإلطار؛ قام 
المنتدى بتنفيذ مشروع قسطرة وجراحة القلب 
لألطفال، وكانت االنطالقة عن طريق حفل أقيم 
بمقـــر مجلس العموم ببريطانيـــا يوم الخميس 
الموافق 26 أبريـــل 2011م، وحضره مجموعة 
من أعضـــاء البرلمان البريطانـــي، وعدد من 
ممثلي الســـفارات، وعدد من ممثلي المنظمات 

الدولية والمؤّسسات الطبية ببريطانيا. 

إعداد: التحرير

خطــــت »مؤّسســـة المنتدى اإلســـالمي« 
خطوات راســــخة في إقامة المشاريع الطبية، 
خصوصاً في القارة اإلفريقية التي هي في أمّس 
الحاجة للمســـاعدات الطبية، وتميزت مشاريع 
المنتدى اإلســـالمي الطبية بالتنوع، سواء في 
طريقة المســـاعدة أو المرض المســـتهدف أو 
مناطق التنفيذ، فكانت هناك حمالت مكافحة 
المالريا، ومخيمات مكافحة العمى، ومشـــروع 
صحة األمهات، ومشروع قسطرة وجراحة قلب 

األطفال. 
كما ســـاهم المنتدى في مكافحة الكوليرا 
في عدد من الدول اإلفريقية، وســـّير عدداً من 
القوافل الطبية إلـــى عدد من المناطق الريفية 
النائيـــة، كما أقام المنتدى عدداً من المخيمات 
الطبية ألمراض العيون، بلغ عددها 33 مخيماً 
كبيراً في عدد من الدول، تم في المخيم الواحد 
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تقارير وشخصيات

األولى بالسودان.
وقد أّكـــد الدكتور جميل عطا استشـــاري 
القلب مدير الفريق الطبي أن مثل هذا البرنامج 
يهدف إلى إقامة الحمالت الطبية المتخصصة 
في قســـطرة وجراحة قلب األطفال، ومساعدة 
المرضـــى في الـــدول الفقيـــرة، باإلضافة إلى 
التدريب وتبادل الخبرات، كما تحّدث عن أعمال 
الفريق الطبي الذي تطـــّوع للعمل وأدائه، وأثنى 
عليه وعلى القائمين على »مستشفى ود مدني«.

فعاليات الحملة:
في اليوم األول الجمعـــة 2012/11/23م؛ 
وصـــل الفريق الطبي المكّون من 28 شـــخصاً 
إلى الخرطوم في رحلتين قادمتين من المملكة 
العربية الســـعودية، وكان في استقبالهم بمطار 
الخرطـــوم بالصالة الرئاســـية الفريق اإلداري 

بمؤّسستي المنتدى اإلسالمي وسند الخيرية.
بدأت فعاليات الحملة عند صباح الســـبت 
2012/11/24م، بجولة اســـتطالعية  للوقوف 
على الحاالت التي تم تجهيزها إلجراء عمليات 

القسطرة وجراحة القلب لألطفال.
وبـــدأ العمـــل بمركـــز أمـــراض وجراحة 
القلب بـ »ود مدني« في تمام الســـاعة السابعة 

مسار الحملة ومناطق التنفيذ:
بـــدأت الحملة العالجية في المغرب بتاريخ 
2011/12/3م وانتهـــت بتاريخ 2011/12/9م، 
وتم خاللها إجراء )25( عملية لقسطرة القلب، 
و )20( عملية لجراحـــة القلب المفتوح، تكلّلت 

جميعها بالنجاح والحمد لله.
ثم كانت الحملة العالجية األولى بالسودان 
في الفترة مـــن 5/11 حتى 2012/5/18م، تم 
خاللها إجراء الكشـــوفات والفحوصات الطبية 
على قرابة )128( مريضاً، وإجراء )43( عملية 
لقســـطرة القلـــب، وإجراء عـــدد )21( عملية 
لجراحة القلب المفتوح، وتكلّلت جميعاً بالنجاح 

والحمد لله.
وأخيـــراً جاءت الحملة الثانية بالســـودان، 
والتي أُطلق عليها: )القلوب الصغيرة.. البرنامج 
العالمـــي الطوعـــي لقســـطرة وجراحة القلب 
المفتـــوح لألطفال(، بالشـــراكة مع مؤّسســـة 
ســـند الخيرية، في الفترة مـــن 11/23 حتى 

2012/11/30م.
أهداف الحملة:

وتأتي هذه الحملة لتكمل ما قّدمه المنتدى 
اإلسالمي من خدمات طبية ناجحة في حملته 
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والنصف صباحاً، بعدما امتألت ساحات المركز 
بالمرضى وذويهم، وكان يوجد في قوائم االنتظار 
بالمركز ما يزيد عن )150( حالة، وبعد اكتمال 
التشخيص أُجريت في اليوم األول )4( عمليات 

قلب مفتوح، و )8( عمليات قسطرة.
وخالل اليوم الثانـــي 11/25 نجح الفريق 
الطبي فـــي إجراء )4( عمليـــات جراحة قلب 

مفتوح، و )7( عمليات قسطرة. 
فـــي اليوم الثالث 11/26 قـــام الفريق الطبي 
بمواصلة إجراء العمليات بـ »مستشـــفى ود مدني« 
ألمـــراض وجراحة القلـــب، حيث تم إجـــراء )4( 
عمليات جراحة قلب مفتوح، و )8( عمليات قسطرة.

كما ُعقـــد مؤتمر صحافي وإعالمي بمركز 
ود مدنـــي ألمـــراض وجراحة القلـــب، تحّدث 
فيه الدكتور جميل عطـــا رئيس الفريق الطبي 
عن أعمال الفريق الطبي الـــذي تطّوع للعمل، 
وأثنى علـــى أدائه، كما أثنى على القائمين على 
»مستشفى ود مدني«، وغّطى المؤتمر عدد من 
الصحافيين ممثلين لمعظم الصحف بالسودان، 
بجانب مراســـلي بعـــض القنـــوات الفضائية 
المحلية والدولية، مثل: قنـــاة العربية، قناة إم 
بي ســـي، قناة ســـكاي لنك، قناة سكاي نيوز، 
قناة اإلخباريـــة األولى، قناة طيبة، وغيرها من 

القنوات الفضائية.
وفـــي اليوم الرابـــع 11/27 تواصلت حملة 

»القلـــوب الصغيـــرة« فأُجريـــت )9( عمليات 
قسطرة قلب، وعمليتا جراحة قلب مفتوح.

وقـــد تواصلت خالل أيام العمـــل بالمركز 
الطبي إشـــادات الوفد بالمركز وبنيته التحتية، 
وأفادوا بأن إمكانات الفريـــق العامل والمركز 
أكبر من عـــدد العمليات الذي تـــم تنفيذه في 
اليوم، إال أن العدد المحدود لألسّرة في وحدة 
العنايـــة المكثفة حال دون زيادة إجراء أكثر من 

عمليتين جراحيتين في اليوم الرابع.
اليوم الختامي:

في اليوم الختامي الخامس 11/28 تواصلت 
جهود الوفد في إجراء العمليات، والذي ســـّجل 
أكبر معّدل من العمليات بـ »مستشفى ودمدني« 
ألمراض وجراحة القلـــب، حيث تم إجراء )5( 
عمليـــات جراحة قلب مفتـــوح، و )9( عمليات 

قسطرة.
وكان إجمالـــي ما تم إنجـــازه من عمليات 
جراحية طوال فتـــرة الحملة عدد )19( عملية 
قلب مفتـــوح لألطفـــال، وعـــدد )41( عملية 

قسطرة. 
وقد عّبر الشـــيخ خالد بن عبد الله الفواز 
أمين عام المنتدى اإلسالمي عن شكره وامتنانه 
للـــه أوالً ثم لكّل من ســـاهم فـــي إنجاح هذا 
العمل الكبير، والذي يُعد أحد أبرز مشروعات 
المنتدى الطبية، حيث يخدم فيه شـــريحة من 
شرائح المجتمع، أال وهم األطفال الذي يعانون 
مشـــكالت قلبية، والتي قد تتسبب في وفاتهم 
دون أن يعلـــم أحد، ودون أن يتمكن هذا الطفل 
من شـــرح معاناته والحديث عن مشكلته، وختم 
كلمته ســـائاًل المولى عز وجل أن يلبس أطفال 
ومؤكداً  والعافيـــة،  الصحة  لباس  المســـلمين 
اســـتمرار العمل على إقامـــة الحمالت الطبية 
لمســـاعدة الفقراء والمحتاجين، وتكرارها في 

مختلف البلدان.
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أ. محمد جمال عرفة

ُعقـــدت فـــي الخرطوم 
 16 والســـبت  الجمعة  يومي 
أعمال  نوفمبر 2012م   17 و 
المؤتمر العام الثامن للحركة 
اإلســـالمية في الســـودان الذي يُعقد كّل أربع 
سنوات، والذي تمّيز هذا العام بأنه أول مؤتمر 
يُعقد عقب انفصال دولة الجنوب عن السودان.

وهذا ما دفـــع أعضاء المؤتمـــر للضغط 
باتجاه افتتاح مشروع إسالمي كامل على أرض 
الســـودان؛ بعدما كان الغرب والجنوب يسعيان 
دومـــاً لوضع عوائق أمام تطبيق الشـــريعة في 
الســـودان بحّجة مشـــاركة الجنـــوب في حكم 

السودان.
تمّيز المؤتمر الثامـــن أيضاً بأنه جرى في 
ظّل أجواء صحوة إسالمية عربية، أُطلق عليها 
غربياً اســـم »الربيع العربـــي«، وهو ما انعكس 
بحضور قادة الحركات اإلسالمية في دول الربيع 
العربـــي، وبخاصة مصر، وترددت أنباء متفائلة 
عن ســـعي هذه الحركة األّم في مصر بالتعاون 
مع حركات مـــن دول أخرى، مثل تونس، إلبرام 
مصالحة بين التيارين اإلسالميين المتنافسين 
في السودان، تياري البشير والترابي، أو التيار 
اإلصالحـــي والتيار المحافظ )الذي يســـيطر 

على السلطة(.
المؤتمر ســـعى إلى إجازة الدستور الجديد 
الشـــورى، بجانب  وانتخـــاب مجلس  للحركة، 

الحركة اإلسالمية بالسودان..
أمين عام جديد ودستور جديد

األمين العام الجديد، بحضـــور 170 زائراً من 
الحركات اإلســـالمية البارزة، خصوصاً إخوان 
كلٍّ مـــن مصر وليبيا وتونـــس، ولكنه أخفق في 
إجراء تغييرات جذريـــة أو مصالحات أو رأب 
الصـــدع، خصوصاً بيـــن مجموعتي البشـــير 
والترابي، وهو ما ســـبق أن أكـــده نائب األمين 
العام للحركة اإلسالمية حسن عثمان رزق قبل 
انطالق أعمال المؤتمر، حين قال: »إن المؤتمر 
ليس من بين أجندته مناقشـــة رأب الصدع بين 

اإلسالميين«.
ثالثة خيارات أمام الحركة اإلسالمية:

قبل بدء المؤتمـــر كان العديد من الخبراء 
الســـودانيين يـــرون أن الحركـــة لديها ثالثة 
خيارات، فّصلها الصحافي والباحث السوداني 

)وليد الطيب( فيما يأتي)1(:
الخيار األول:

أن تعود الحركة اإلســـالمية جســـماً قوياً 
متماسكاً، كســـيرتها األولى بكامل هيكلها، من 
القاعـــدة إلى القمة، وتشـــّكل مرجعية للحزب 

والدولة.
وهذا الخيار يتمّناه كثيٌر من المخلصين من 
أبناء الحركة اإلســـالمية الذين يشّدهم الحنين 
لعالقاتهم وتاريخهم السابق، ولكنه مستحيل من 
وجهة نظر كثيرين منهـــم، ألن التجربة العملية 
أثبتت االختالف بين من يالمسون أرض الواقع 

الدولة  ابتلعت  السودانية... هل  الحركة اإلسالمية  الطيب:  وليد   )1(
http:// السودان:  في  المسلمون«  »اإلخوان  موقع   ، الحركة؟ 
ebtlat.htm/8/www.ikhwansd.com/articles/2008

تقارير وشخصيات
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في الحـــزب )المؤتمر الوطنـــي(، ومن يكتفون 
بإصـــدار األوامر أو القـــرارات من الحركة، ما 
يتطلب أن يقـــوم أعضاء الحـــزب بالتخطيط 

وصنع القرار بأنفسهم داخل أروقة الحزب.
الخيار الثاني:

أن تظـــّل الحركـــة على حالتهـــا الراهنة، 
بمؤتمرهـــا العام، ومجلس شـــوراها، وأمانتها 
العامة، وأماناتها المتخّصصة، ما عدا النشاط 
السياسي الذي يقوده المؤتمر الوطني )وهو ما 

انتهى إليه المؤتمر الثامن(.
وهذا الخيار )أي اإلبقاء على الوضع الراهن 
للحركة اإلســـالمية( معناه بقـــاء حال الحركة 
اإلســـالمية بما ال يرضي الطموح، وبقاء مئات 
من أعضاء الحركة اإلسالمية على »الرصيف«، 
حيث لـــم تتمكن هياكل الحركة من اســـتيعاب 

القدامى من عضويتها، ولم تستوعب الجدد.

أول مؤتمر للحركة اإلسالمية 
بالسودان بعد انفصال الجنوب 

يفتتح »المشروع اإلسالمي«

والدكتـــور الطيب زين العابديـــن القيادي 
السابق بالحركة يلّخص هذه المشكلة بقوله: »ال 
توجد حركة؛ ألن القرارات السابقة بإعادة بنائها 
لم تُنّفذ، وما يجـــري اآلن كلّه ديكور، والحركة 
اإلســـالمية أصبحت موّظفة لدى الدولة«، وهو 
الرأي نفســـه لعبد الوهاب األفندي الخبير في 

شأن الحركة اإلسالمية السودانية.
ويجد هـــذا الرأي ذيوعاً بين المنتســـبين 
الســـابقين للحركة اإلســـالمية أيضاً؛ إذ يرون 
أن الحركة اإلســـالمية أصبحـــت تابعة للدولة 
منذ خـــروج الترابي في عام 1999م، مثلها مثل 
المؤتمر الوطني، فالرئيس البشـــير هو رئيس 

حـــزب المؤتمر الوطني، ونائبه األســـتاذ علي 
عثمـــان طه يتولى منصب األمين العام للحركة، 
وهو أعلى منصب قيادي بها، ويتولى كبار قادة 
الجهـــاز التنفيـــذي بالدولة معظـــم المناصب 
القيادية في الحركة، وهو ما نأى بقادة الحركة 
- بسبب هذه الوضعية - عن التعرض للمساءلة، 
كما جعلهم ال يتفرغون للمبادرات التي كانت من 
سمات الحركة في الماضي، ويرى زين العابدين 
أن ذلك مقصـــود، وأن »قادتها يريدونها هكذا؛ 
حتى ال تحدث ضجيجاً يقلق مضاجع الدولة«)1(.

الخيار الثالث:
أن يظـــل المؤتمر العـــام للحركة، ومجلس 
الشـــورى االتحادي، ومجالس الشورى الوالئية 
قائمة، مع إنشـــاء مكتب فنـــي مركزي يختص 
بشـــؤون العضوية واإلحصاء والمعلومات، وأن 
تُدمج مناشط الحركة اإلســـالمية بكاملها في 
المؤتمر الوطني، وهذا يعنـــي أن تُلغى األمانة 
العامة، وتدمج األمانـــات المتخّصصة جميعها 
في أمانات المؤتمـــر الوطني النظيرة  بالمركز 

والواليات.
وفي هـــذه الحالة تكون أهـــداف الحركة 
اإلسالمية ما يرســـمه المؤتمر العام ومجالس 
الشـــورى من تقييم وتقويم تجربة المشـــروع 
اإلسالمي في الســـودان، ومساندتها بكّل أوجه 
المســـاندة واإلرشـــاد، وتقوية نفســـها أفقياً 

ورأسياً.. وما إلى ذلك.
هل فاز المحافظون وخسر اإلصالحيون؟

اختُتـــم المؤتمر بنتائـــج، وصفها مراقبون 
بأنهـــا دون الطموحـــات، وذلـــك فيما يتصل 
باإلصالحـــات المقترحة على دســـتور الحركة 

السياسية  والسلطة  اإلسالمية  الحركة  حمد:  علي  حاج  حسن   )1(
إسالمية«  منارات  »موقع  مجلة  لــألداء،  تقويم  السودان:  في 

2010/10/26م.
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التي تواجـــه اتهامات بالذوبان فـــي الحكومة 
وحزب المؤتمر الوطني الحاكم.

وفّسر كثيرون انتخاب مجلس شورى الحركة 
– ال المؤتمر العام، بعد إخفاق مقترحات بتعديل 
الدستور ليكون االنتخاب مباشراً من االجتماع 
العام - للقيادي بحـــزب المؤتمر الوطني وزير 
المالية السابق الزبير أحمد الحسن أميناً عاماً 
للحركة، خلفاً لعلي عثمـــان محمد طه النائب 
األول للرئيس الســـوداني الذي شغل المنصب 
دورتين متتاليتين، على أنه دليل على اســـتمرار 
هيمنة السلطة على الحركة، ومن ثم فوز التيار 
المحافظ ال اإلصالحيين، ما يعني إخفاق تيار 
إصالح الحركة في فرض رؤيته، وتسليمه الراية 
لتيار يدعو باألســـاس إلى إذابـــة التنظيم في 
الحكومة التي يشّكل أساسها المؤتمر الوطني.

ومّهد رفض مستشار الرئيس السابق غازي 
صالح الدين، الـــذي يتزعم تيـــاراً إصالحياً، 
الترّشـــح لألمانـــة العامة لفـــوز الزبير أحمد 
الحســـن بالتزكية، وقال صـــالح الدين إنه لم 
ينســـحب ولكنه رفض الترّشح، مشيراً إلى أنه 
أعلن هـــذا الموقف، لكن بعـــض أعضاء هيئة 
الشـــورى حاولوا على الرغم من ذلك ترشيحه 

ولكنه تمسك برفضه.
وعزا صالح الدين في تصريحاٍت زهده في 
الترّشح لمنصب األمين العام إلى أن التعديالت 
الدســـتورية جعلـــت المنصـــب بـــال أهمية، 
مشـــيراً إلى أن »الهيئة القيادية« تُفقد الحركة 
اإلسالمية استقاللية القرار، في حين أنه يريد 

حركة إسالمية حرة ومستقلة.
وكان المؤتمر العام للحركة اإلســـالمية أقر 
تعديالت على دســـتورها، بحيث صار انتخاب 
األمين العام من مجلس الشـــورى )400 عضو( 
بدل المؤتمر العام )4000 عضو(، وإنشاء هيئة 
قيادية برئاسة البشير، وتضم نوابه في القصر 

الرئاسي والحزب الحاكم.

المؤتمر الثامن انتهى إلى بقاء 
الوضع على ما هو عليه، وبقاء 
التيار المحافظ الذي في السلطة

وقد نفى القيادي بالحركة عبد الرحيم علي 
وجـــود تيارات مختلفة كلياً داخل الحركة، وقال 
عبد الرحيم في حديث للجزيرة نت: إن ما حدث 

كان عماًل توافقياً ارتضاه جميع األعضاء)1(.
غير أن أســـتاذ العلوم السياســـية بجامعة 
الخرطوم الطيب زين العابدين يرى عدم ممارسة 
الحركة اإلســـالمية للحكم على اإلطالق، »رغم 
أنها ظلّت موجودة في أجهـــزة الدولة كأفراد، 
وأن 80% من قيادات الدولة كانوا أعضاء فيها«، 
ألنه ال يوجد جهاز ينتمي للحركة اإلسالمية في 
الدولـــة اآلن، متهماً »الحكومة وحزبها المؤتمر 
الوطني« بإضعاف الحركة اإلســـالمية ودورها 

في الحياة السياسية السودانية.
ومن وجهة نظر زين العابدين؛ فإن الحركة 
ظلّـــت مجّمدة »ألن الحكومـــة ال ترغب في أن 
يراجعها أحد، أو أن يقول لها أحد هذا صحيح 
وهـــذا خطأ«، معتبراً أن هـــذا يرجع لواقع أن 
الســـلطة »جاءت بانقالب عســـكري، وأضحت 

مطلقة«)2(. 
الجديد  المنتخـــب  العـــام  األميـــن  ولكن 
الزبيـــر أحمد الحســـن قال فـــي أول تصريح 
عقب اختيـــاره: إن الحركة اإلســـالمية تواجه 

 ، جراحها؟  بالسودان  اإلسالمية  الحركة  لملمت  هل  المصدر:   )1(
مقال، موقع »قناة الجزيرة«، 19 نوفمبر 2012م.

h t t p : / / w w w . a l j a z e e r a . n e t / n e w s /
52c96f6450e3-4b0a-4f9f-bff8-pages/9b799ce0

المصدر نفسه: الجزيرة نت.  )2(
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تحديـــات عظيمة، تشـــمل أســـلمة المجتمع 
والدعـــوة إلى اللـــه، ورأى أن الهيئـــة القيادية 
الجديدة لـــن تُضعف منصب األمين العام ألنها 
تُعنى بالخطط واالستراتيجيات، وأشار إلى أن 
الحكومة والحزب الحاكم والحركة اإلســـالمية 

لها مهّمات وأدوار تتكامل وال تتقاطع.
وقال إســـالميون في مجلس شورى الحزب 
الحاكـــم إن اختيـــار الزبير لزعامـــة الحركة 
اإلسالمية يُعّبر عن التيار المحافظ في الحركة 
الذي يســـعى إلى توحيد قيادة الدولة والحزب 
والحركـــة؛ بعدمـــا واجه صعوبة فـــي تذويب 
الحركة اإلســـالمية في حزب المؤتمر الوطني 

الحاكم.
وثمة من يعتقد أن منح الحركة اإلســـالمية 
اســـتقالالً ســـيقود إلى نزاع جديد بين قيادة 
الدولة والحركة، كما حدث بين البشير والزعيم 
اإلسالمي حســـن الترابي، ما أدى إلى انشقاق 

في وسط اإلسالميين في العام 1999م.
وذكر اإلســـالميون أن تيـــار اإلصالح في 
الحركة اإلسالمية، ومن أبرز رموزه غازي صالح 
الدين ووزير األوقاف السابق حسن عثمان رزق، 
كان يمكن أن يفوز بغالبيـــة كبيرة، ألنه يحظى 
بدعم قطاع واسع من الشباب والنساء وممثلي 
الواليـــات، في حـــال تم طرح ترشـــيح األمين 
العام عبر المؤتمر العام، لكن تدّخل جهات في 
مجلس الشـــورى غّير األوضاع لمصلحة التيار 

المحافظ)1(. 
المشروع اإلسالمي: 

ولكن الحديث عن تطبيق الشريعة ومشروع 
إســـالمي متكامل كان هو اإلنجاز األبرز الذي 
اتفق عليه الجميع، ألن المرحلة المقبلة ستشهد 

جريدة الحياة اللندنية، أمانة الحركة اإلسالمية للتيار المحافظ   )1(
بعد انسحاب اإلصالحيين، الثالثاء 20 نوفمبر 2012م.

دوراً فاعـــاًل للحركة، وســـتمضي نحو تطبيق 
الدولة للشريعة.

وقد ظهـــر هذا فـــي كلمة األميـــن العام 
للحركة اإلسالمية علي عثمان طه نائب الرئيس 
الســـوداني )قبل أن يســـلّم المنصب لخلفه(، 
عندما قال - في كلمته أمام المؤتمر-: »الحركة 
تعمل لصياغة مشروع نهضوي لألمة اإلسالمية 
في العالم«، مشـــيراً إلى أنها تعقد العزم على 
إعداد مشروع لخير األّمة تبني فيه عزتها، »وال 
مجال للحديث عن حماسة أو اندفاع بال قوة«.

وهاجم من وصفهم بأعداء األّمة، مردداً مع 
الحضور دعـــوة ترفض األمم المتحدة ومجلس 
األمن، وما أســـماه مجلس الظلـــم، مؤكداً أن 

»اإلسالم آٍت من السودان«.
أجواء الربيع العربي: 

قبل انعقاد المؤتمر توّقع مراقبون أن يكون 
صعود اإلسالميين في بعض الدول بمثابة فتح 
للسودان ونصر لإسالميين هناك، وأنه سيكون 
دافعاً للســـودان: )أوالً( إلصالح شـــأن الحركة 
يُحتذى  اإلســـالمية هناك كي تقّدم نموذجـــاً 
بـــه في الحكم بدل النمـــوذج الحالي، و )ثانياً( 
للتعـــاون مع هذه الـــدول - خصوصاً مصر - 
لتنفيذ مشـــاريع تكامل ووحدة عربية وإسالمية 
موّسعة، تضم دوالً مهّمة غير عربية مثل تركيا، 
وهو ما أشارت له أيضاً سناء حمد نائب رئيس 
اللجنة اإلعالميـــة التحضيرية، حيث قالت إن 
انعقاد المؤتمر يأتي في ظـــّل متغيرات مهّمة، 
وهي انفصال جنوب الســـودان، ووصول ثورات 
»الربيع العربي« ذات الطابع اإلسالمي إلى سّدة 

الحكم في العديد من الدول العربية.
ولذلك لوحـــظ في ختام مؤتمـــر الحركة 
ظهـــور هتافات دعت إلى »إســـالمية الدولة«، 
وإحياء »الجهاد واالستشـــهاد«، وأعلنت الحركة 
يدهـــا لجوارها  أنها »ستبســـط  اإلســـالمية 
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اإلفريقي والعربي، وتســـعى لعالقات جوار آمن 
متعاون ال سيما مع دولة جنوب السودان«.

ودعت إلـــى تكثيف الحـــوار بين الحركات 
أســـباب  بإزالة  والغرب، وطالبت  اإلســـالمية 
التوتر بين الشعوب والحركات اإلسالمية، وبين 
الدول التـــي تقيم فيها وحكوماتها، منادية »بأن 
يكون الربيع العربي ســـبباً في التعاون الشامل 
واإليجابي بين البالد العربية واإلســـالمية، ال 

مدخاًل لالختالف أو المكايدات والتوترات«.
بداية الحركة اإلسالمية:

ظهرت الحركة اإلســـالمية في الســـودان 
في أواخر األربعينيات، وظلّت تســـعى ألن تكون 
مؤثرة في المجتمع والحكومة، ولكن مع تعاظم 
المؤامـــرات الخارجية على الســـودان وضياع 
هويته، خّططت  الحركة الحقاً الستالم السلطة، 
وهـــو ما حدث بقيام ثـــورة اإلنقاذ الوطني في 

الثالثين من يونيو 1989م.
ولكن بعد عشر ســـنوات انقسمت الحركة، 
وأبعدت أمينها العام التاريخي حســـن الترابي 
الذي أصبح معارضاً لتالميذه، وأصبح طه أميناً 
عاماً للحركة، وأصبح المؤتمر الوطني )الحزب 

الحاكم( تحت إشراف الحركة اإلسالمية)1(.
وبالرغم من هذا ال تزال الخالفات مستمرة، 
خصوصاً حول تأثيـــر وجود أعضاء في الحكم 
والحركـــة معاً، وهو ما أضعـــف الحركة، وأدى 
لوجود فريقين؛ أحدهما في الســـلطة يُســـّمى 
»التيـــار المحافظ«، والثاني خارجها يُســـّمى » 

التيار اإلصالحي«.
وقد أشـــار لهذا ضمناً الرئيس البشير في 
اجتماع ُعقـــد يوم 8 نوفمبـــر الجاري 2012م 

اإلسالمية  الحركة  نشأة  عبدالقادر:  الخير  محمد  الدكتور   )1(
1956م، الدار السودانية للكتب  الحديثة في السودان 1946م – 

– الخرطوم.

إلعداد المؤتمر العام، حينما قال: »أعترف بأن 
الحكم أفسد الكثيرين من عضوية الحركة على 
الرغم من أنهم جاؤوا إلى السلطة ألجل تطبيق 
أحكام الشريعة اإلسالمية«، وأضاف أن قضايا 

الحكم والسياسة شغلت أعضاء الحركة.  

صعود اإلسالميين في »الربيع 
العربي«، وتحرر الخرطوم من قيود 
الجنوب، دافع النطالقة أكبر، وتنفيذ 

مشاريع تكامل، ووحدة عربية 
وإسالمية موّسعة تضم تركيا

دستور جديد للحركة: 
تُعد مســـألة وضع دســـتور جديد للحركة 
اإلسالمية في السودان من األمور الحيوية في 
المؤتمر، والتي تؤكد نية التغيير، وهذا ما أكده 
البروفيســـور إبراهيم أحمد عمر رئيس اللجنة 
التحضيرية النعقاد المؤتمر، بحديثه عن إعداد 
دستور جديد للحركة يواكب التطّور الذي وصلت 
إليه حالياً، بخالف النظر في تقارير أخرى عن 
األداء التنفيذي، يقّدمها علي عثمان محمد طه 
األمين العام للحركة اإلسالمية، ويحاسب عليها 
أمام المؤتمر العام، بجانب مناقشة التوجيهات 

والسياسات المستقبلية. 
وأشار إبراهيم إلى أن الدستور الجديد الذي 
أعلن عنه للحركة جاء بعد دراســـة مستفيضة 
لألعـــوام )2005م ، 2010م ، 2011م(، وذلـــك 
لمواكبة التطورات الجديدة للحركة اإلسالمية، 
مؤكـــداً أن الدســـتور يوّضـــح مهـــام الحركة 
اإلســـالمية ومراحل تطورها، فضاًل عن إعالن 
الئحة عمل عامة تنّظم شؤون العضوية وتنّشط 

عملها عبر وثيقة توّضح كّل المهام المدرجة.
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وقد اعتمدت الحركة اإلسالمية السودانية 
مســـّودة دستور تقّر الشـــورى وبيعة ولي األمر 
أساســـاً إلقامة نظام الحكم في الدولة، ويقوم 
الدســـتور على مبدأ التعدد، والسمع والطاعة 
لولـــي األمـــر، والحرية، والشـــورى، والعدالة، 

والمساواة في الحقوق والواجبات العامة.
وحظرت مســـّودة الدســـتور حـــّل الحركة 
اإلســـالمية إال بموجب قـــرار يجيزه ما ال يقل 
عن 75% من عضوية المؤتمر العام؛ في اجتماع 
قانونـــي ال يقّل حضورهم عن 80% من عضوية 

المؤتمر العام)1(. 
ولهذا أيضاً وصف حزب »المؤتمر الوطني« 
الحاكم في السودان »مؤتمر الحركة اإلسالمية 
الســـودانية الثامـــن«، الذي ُعقد فـــي األيام 
كثيف،  إســـالمي  بالخرطوم بحضور  الماضية 
بأنه »تحـــد حقيقي للدول العلمانية والمتطرفة 

وإسرائيل والواليات المتحدة األمريكية«.
وقـــال إن انعقـــاده في هـــذا التوقيت مّثل 
ضربـــة قاضية فـــي وجه الرئيـــس األمريكي 
ماثـــاًل أمام االنتخابات  باراك أوباما، وتحدياً 
اإلســـرائيلية المقبلـــة، وقال عضـــو المكتب 
القيـــادي للحزب الدكتور قطبـــي المهدي في 
تصريـــح يوم الثالثـــاء 20 نوفمبر 2012م: »إن 
المؤتمر مّثل دفعة جديدة للتيارات اإلصالحية 
اإلســـالمية والنهضوية الجديدة، والتي أفرزها 

الربيع العربي«.
وأضـــاف أن مؤتمـــر الحركة اإلســـالمية 
أثار قلقاً كثيراً في الـــدول العلمانية واليهودية 
والمتطرفـــة، والتي كانت تعتقد أن اإلســـالم 
وحركاته قد اندثر، موضحاً أن هناك حالة من 
الخوف والقلق لدى اليهـــود واألمريكيين تجاه 

موقع  العام،  أمينها  انتخاب  طريقة  تغّير  اإلسالمية  الحركة   )1(
»السودان اإلسالمي« على اإلنترنت، السبت، 17 نوفمبر 2012م.

قوة الحركات اإلسالمية المعتدلة في العالمين 
العربي واإلسالمي.

وأشار إلى أن المشروع الغربي الجديد الذي 
يحاول إجهاض النُُّظم اإلســـالمية واالجتماعية 
واالقتصادية قد أخفق بســـبب انهيار االقتصاد 
األمريكي واألوروبي، فضاًل عن اإلخفاق األمني 
والعســـكري الذي وقع في العراق وأفغانستان 

وباكستان.
وقال قطبي: »إن هناك تماسكاً قوياً للجبهة 
الداخلية لكافة التيارات اإلســـالمية والحركات 
بـــدول العالم العربي واإلســـالمي؛ خاصة بعد 

الربيع العربي«)2(.

وكالة أنباء الشرق األوسط المصرية، 20 نوفمبر 2012م.   )2(
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إعداد: التحرير

مولده ونشأته:
ُولد »عبد الرحمن بن حمود الســـميط« في 
الكويـــت عام 1947م، ومنذ صغـــره كان طفاًل 
متعلقاً بالقراءة وحب المعرفة، إلى جانب ذلك 
كان متديناً بطبعه منذ أن كان عمره 6 سنوات، 
كما أن اشتراكه في الكشـــافة لمدة 7 سنوات 
ترك فـــي حياته بصمات واضحـــة؛ من حيث 
التكوين اإلســـالمي، وتحّمل المشاق، والصبر 

على شظف الحياة.
وســـبب حبه للقراءة وإقبالـــه على مطالعة 
الفكر المناوئ لإسالم هو البحث عن الحقيقة، 
وتوســـيع مداركه ومعارفـــه، وكان كلّما قرأ في 
النظريات اليسارية والماركسية وغيرها ترّسخت 
في عقلـــه ووجدانه عظمة اإلســـالم وأهميته، 
وازداد فخراً وعزاً باالنتمـــاء إليه؛ لما في هذه 
النظريـــات من أفكار غّثة وخرافات وأســـاطير 
تصطدم بالفطرة اإلنســـانية، وهو ما كان يدعوه 
إلى التمسك باإلسالم والدعوة إليه والعمل على 
نشـــره، حتى أصبح من المؤمنين بأن اإلســـالم 
ســـبق جميع النظريات والحضارات والمدنيات 

في العمل التطوعي واإلنساني وغيره.

تعلّمـه:
تعلـّـــم »عبد الرحمن الســــميط« في مدارس 
الكويت حتــــى المرحلة الثانويــــة، ثم حصل من 
جامعة بغداد علــــى بكالوريوس الطب والجراحة 
في يوليو عام 1972م، غــــادر بعدها إلى جامعة 
ليفربول فــــي المملكة المتحــــدة للحصول على 
دبلــــوم أمراض المناطــــق الحارة فــــي أبريل / 
1974م، ثم سافر إلى كندا ليتخصص في مجال 
الباطنية، وتخصص  الجهاز الهضمي واألمراض 
في جامعة ماكجل - مستشفى مونتريال العام - 
في األمراض الباطنية، ثــــم في أمراض الجهاز 
الهضمــــي بوصفه طبيباً ممارســــاً مــــن يوليو / 
1974م إلى ديســــمبر / 1978م، ثم عمل طبيباً 
متخصصاً في مستشفى كلية الملكة في لندن من 

عام 1979م إلى 1980م.
وفي أثناء دراســــاته العليا فــــي الغرب كان 
يجمــــع من كل طالب مســــلم دوالراً شــــهرياً، ثم 
يقوم بطباعة بعض الكتيبــــات، ويقوم بتوصيلها 
إلى جنوب شــــرق آسيا، وإفريقيا، وغير ذلك من 

أعمال البر والتقوى.
ثــــم عاد إلى الكويت للعمل فيها بعد ســــنين 
الخبرة التــــي قضاها في الخــــارج، حيث عمل 
»أخصائياً« في »مستشــــفى الصباح« في الفترة 

»عبد الرحمن 
السميط«..

فارس العمل 
الخيري بإفريقيا

تقارير وشخصيات
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من 1980م - 1983م، ونشر العديد من األبحاث 
العلميــــة والطبية في مجــــال القولون والفحص 

بالمنظار ألورام السرطان.
محطات علمية ومهنية: 

قّدم »السميط« فكره وإرثه الثقافي والعلمي 
والخيـــري في كتابات؛ كان أهمهـــا أربعة كتب، 
هي: »لبيـــك إفريقيا،« »دمعة علـــى إفريقيا«، 
»رســـالة إلى ولدي«، »العرب والمســـلمون في 
مدغشـــقر«، باإلضافة إلى العديد من البحوث، 
وأوراق العمل، ومئات المقاالت التي نُشرت في 

صحف متنوعة.

تبّرع »السميط« بمكافأة »جائزة الملك 
فيصل العالمية لخدمة اإلسالم« )750 
ألف ريال سعودي( لتكون نواة للوقف 

التعليمي ألبناء إفريقيا 

وتوّلــــى كذلــــك العديد مــــن المناصب، كان 
معظمها في مؤسسات العمل الخيري، حيث توّلى 

منصب أمين عام »جمعية مســــلمي إفريقيا« عام 
1981م، وما زال على رأس الجمعية بعد أن تغّير 
اسمها إلى »جمعية العون المباشر« في 1999م، 
ويشــــغل كذلك منصب رئيس مجلــــس البحوث 

والدراسات اإلسالمية.
ونال »السميط« عدداً من األوسمة والجوائز 
والدروع والشــــهادات التقديرية؛ مكافأة له على 
جهوده في األعمــــال الخيرية، ومــــن أرفع هذه 
الجوائز »جائزة الملك فيصــــل العالمية لخدمة 
اإلســــالم«، والتي تبــــّرع بمكافأتهــــا )750 ألف 
ريال ســــعودي( لتكون نواة للوقف التعليمي ألبناء 
إفريقيا، ومن عائد هذا الوقف تلّقت أعداد كبيرة 
من أبناء إفريقيا تعليمها في الجامعات المختلفة.

وبحســــب ما يُروى في ســــيرته؛ فإن الشيخ 
تعّرض في إفريقيا لالغتيال مرات عديدة من ِقبل 
الميليشيات المســــلّحة؛ بسبب حضوره الطاغي 
في أوســــاط الفقراء والمحتاجين، باإلضافة إلى 
معاناتــــه مع الفقراء، وتحّمله لســــعات البعوض، 
واألمراض واألوبئة في مناطق متنوعة في البالد 

اإلفريقية.
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كما أنــــه أحد أعضاء »هيئة المستشــــارين« 
لمجلة »قراءات إفريقية«، وقد شّرفنا في المجلة 

بكونه أحد مستشاريها. 
التوجه نحو إفريقيا:

كان سبب اهتمام »السميط« بإفريقيا دراسة 
ميدانيــــة للجنة أكــــدت أن ماليين المســــلمين 
في القارة الســــوداء ال يعرفون عن اإلســــالم إال 
خرافات وأساطير ال أساس لها من الصحة، ومن 
ثّم فغالبيتهــــم - وبخاصة أطفالهم في المدارس 
- عرضة للتنصير، وقد نتج عن ذلك أن عشرات 
اآلالف في تنزانيا ومالوي ومدغشــــقر وجنوب 
الســــودان وكينيا والنيجر، وغيرهــــا من الدول 
اإلفريقية، صاروا ينتسبون إلى النصرانية بينما 

آباؤهم وأمهاتهم من المسلمين!
وتعــــود قصة ولعه بالعمل فــــي إفريقيا حين 
عاد إلى الكويت في أعقاب اســــتكمال دراساته 
العليا، حيث تكمن في داخله طاقة خيرية عظيمة 
أراد تفجيرها، فذهب إلى وزارة األوقاف وعرض 
على المسؤولين رغبته في التطّوع للمشاركة في 
األعمال الخيرية، غير أن البيروقراطية الرسمية 
كادت أن تحبطه وتقتل حماســــه، لكّن الله شــــاء 
له أن يســــافر إلى إفريقيا لبناء مســــجد إلحدى 

المحسنات الكويتيات في مالوي، فشاهد هناك 
مالييــــن البشــــر يقتلهم الجــــوع والفقر والجهل 
المســــلمين  والمرض، وشــــاهد وقوع  والتخلّف 
فريســــة تحت أيدي المنّصريــــن الذين يقّدمون 
إليهم الفتــــات والتعليم ألبنائهــــم في المدارس 
التنصيريــــة، فتحّمس إلغاثة هؤالء المســــلمين، 
وإنقاذهم من مخططات التنصير، ووقع حب هذه 
البقعة في قلبه ووجدانه، وسيطرت على تفكيره.

أصــبحت »جمعيــة العون المباشر« 
التي أّسسها »السميط« أكبر 

منظمة عالمية في إفريقيا كّلها، 
يدرس في منشآتها التعليمية أكثر 

من نصف مليون طالب...

بــــدأ »الســــميط« عمله الخيــــري والدعوي 
والتنموي بدايات بســــيطة في دولة الكويت، لكنه 
غلّفه بطموحــــات كبيرة، وكان ذلــــك في أواخر 
الســــبعينات الميالدية من القــــرن الماضي، فلم 
تلبث هذه البدايات أن كبرت معه، حتى أصبحت 
»جمعية العون المباشر« التي أّسسها هناك أكبر 

تقارير وشخصيات
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منظمــــة عالمية فــــي إفريقيا كلّهــــا، يدرس في 
منشــــآتها التعليمية أكثر من نصف مليون طالب، 
وتمتلــــك أكثر من أربع جامعات، وعدداً كبيراً من 
اإلذاعات والمطبوعات، كما قامت بحفر أكثر من 
)8600( بئر وتأسيسها، وإعداد أكثر من )4000( 

داعية ومعلّم ومفّكر وتدريبهم.
المؤلفات:

1 - كتاب »لبيك إفريقيا«.
2 - كتاب »دمعة على إفريقيا« )مع آخرين(.

3 - كتاب »رحلة خير في إفريقيا«، »رســــالة 
إلى ولدي«.

4 - كتاب »قبائل األنتيمور في مدغشقر«.
5 - كتاب »مالمح من التنصير« - دراسة علمية.
6 - »إدارة األزمــــات للعاملين في المنظمات 

اإلسالمية« )تحت الطبع(.
7 - »السالمة واإلخالء في مناطق النزاعات«.

8 - كتاب »قبائل البوران«.
9 - »قبائل الدينكا«.

10 - »دليل إدارة مراكز اإلغاثة«.
مشاركات علمية وإسالمية:

دور اإلعالم في العمل الخيري - بحث ألقي 
في ماليزيا 1989م.

اإلدارة الحديثــــة فــــي العمــــل الخيــــري - 
محاضرة ألقيــــت في »مؤتمــــر اإلدارة العربية« 

بالقاهرة 1989م.
اإلسقاطات األمنية للعمل الخيري - محاضرة 

ألقيت في أكاديمية األمير نايف 1999م.
بحث التنمية البشــــرية »تجربة جمعية العون 
المباشر« - غرفة التجارة والصناعة في الدمام.

مئــــات المقاالت اإلســــالمية فــــي صحف 
ومطبوعات مختلفة.

أمل ودعاء:
الحالة الصحية للشيخ الجليل »عبد الرحمن 
الســــميط« هذه األيام غير مســــتقرة، ويخضع 
لعناية مرّكزة في »مستشــــفى الصباح« بالعاصمة 
الكويتية )الكويـت(، نسأل الله عز وجل في ختام 
هذه المقالة أن يمّن عليه بالشــــفاء العاجل، وأن 
يختــــم أعماله بالصالحــــات، ويجازيه خيراً عما 

قّدم لهذه األمة وهذا الدين العظيم.
المراجع:

- موسوعة ويكيبيديا.
- مجلة البيان. 

- موقع إسالم أون الين.
- موقع جمعية العون المباشر. 
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)*( عرض وتقديم: د. حامد كرهيال

اســــم الكتاب: »مــــن أراضينا 
المحتلة جزيرة مايوت القمرية«.

المؤلــــف: الدكتــــور/ حامــــد 
كرهيال.

الطباعة وتاريخ النشــــر: صدر عن »مطابع النهضة« 
بمسقط في سلطنة عمان، عام 2011م.

اإلسالمية  الدراسات  في  دكتوراه  يحمل  كرهيال  حامد  الدكتور   )*(
في  اإلسالمي  العالم  ودراسات  بحوث  معهد  من  ممتاز  بتقدير 

جامعة أم درمان بالسودان. 
وأكاديمية  دبلوماسية  مناصب  كرهيال عدة  الدكتور حامد  شغل 
مهّمة في بلده، حيث ُعّين الدكتور حامد كرهيال مستشاراً خاصاً 
لرئيس جمهورية جزر القمر، كما ترأس دائرة العالقات الخارجية 
والترجمة في بلده خالل الفترة 1996م - 1997م، وسفيراً لبالده 
في الرياض خالل الفترة 1999م - 2006م، وسفيراً غير مقيم 
والكويت  وقطر  عمان  سلطنة  مقدمتها  في  دول  عدة  في  لبلده 
والبحرين واإلمارات، باإلضافة إلى ذلك تم إيفاده مبعوثاً خاصاً 
كما  الدول،  رؤساء  من  عدد  إلى  القمر  جزر  جمهورية  لرئيس 
)التعاون(  المؤتمر  منظمة  لدى  القمر  لجزر  دائماً  مندوباً  يعمل 

اإلسالمي حالياً. 
كرهيال  حامد  الدكتور  ــارك  ش المشاركات؛  صعيد  وعلى 
ــارزة. ــب ال واإلقليمية  الــدولــيــة  الــمــؤتــمــرات  مــن  ــدد  ع  فــي 
ويحمل الدكتور حامد كرهيال عضوية عدد من اللجان والجمعيات 
لرئاسة  ممثل  عضو  أنه  إذ  بلده؛  في  والثقافية  االجتماعية 
الجمهورية في اللجنة المكلفة بالمتابعة واإلشراف على مشاريع 
الطاقة، وهو عضو مؤسس في مؤسسة الوفاء للتنمية واألعمال 
مجلس  في  عضواً  فيها  يعمل  التي  القمر،  جزر  في  اإلنسانية 
اإلدارة ومسؤوالً عن العالقات الخارجية، باإلضافة إلى عضويته 

في الشبكة العربية للمنظمات األهلية.
صدر للدكتور حامد كرهيال عدة كتب، منها: )العالقات التاريخية 
الشؤون  وزارة  طبعته  القمر(،  وجزر  البوسعيدية  الدولة  بين 
الخارجية في السلطنة عام 2007م، و )أثر اإلسالم في تشكيل 
بن عبد  )الخليفة عمر  و  القمر(،  االجتماعي في جزر  السلوك 
العزيز، من خالل كتاب سيرة ومناقب عمر بن عبدالعزيز البن 
التنمية  دعم  في  السعودية  العربية  المملكة  )جهود  و  الجوزي(، 
الشاملة في جزر القمر(، كما أن له عدة مقاالت فكرية وسياسية 

مختلفة. 
العربية  اللغة  كرهيال  حامد  الدكتور  يتحّدث  ذلك  جانب  إلى 

والفرنسية باإلضافة إلى اللغة اإلنجليزية.

عدد الصفحات: يبلغ عدد صفحات الكتاب 190 صفحة. 
أهمية الكتاب:

تكمن أهمية هذا الكتاب فــــي كونه أول مؤلَّف عربي 
يتناول هذه القضية في ظّل شّح المعلومات عن جزر القمر 
تاريخاً وثقافة وإنســــاناً.. بشــــكل عام، وعن هذه الجزيرة 
المسلمة المحتلة بشكل خاص، وهي جزيرة مايوت القمرية 
التــــي حكمها العرب مدة تزيد على قرن من الزمن من عام 
)912هـ = 1506م( وحتى قبل أن ينّصب »أندريان تسولي« 
نفسه سلطاناً عليها عام 1836م، وهو ملك  ملغاشّي األصل 

مخلوع، هرب من بالده إلى تلك الجزيرة عام 1832م.
قام هذا السلطان الغاصب، وبضغط من الفرنسيين، 
بالتنازل عن الجزيرة لهم، بموجب معاهدة تم توقيعها بينه 
وبين مندوب فرنسا في 25 أبريل عام 1841م، مقابل مبلغ 
ســــنوي قدره فقط خمســــة آالف فرنك فرنســــي ال غير، 
واســــتقدام  اثنين من أوالده في »بوربون« )جزيرة رينيون 

قراءة في كتاب:
»من أراضينا المحتلة: جزيرة مايوت القمرية«

خالصات
 إفريقية
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الحالية( وتعليمهما.
صدر هذا الكتاب بعد ثالثة أشهر من منح الجزيرة 
وضع المقاطعة الفرنسية رقم )101( في مارس 2011م، 
لفصلها نهائياً عن شــــقيقاتها القمريات الثالث األخر، 
وســــط حراك الربيــــع العربي الذي تحتل فيه فرنســــا 
الصــــدارة في الدفاع عــــن قرارات الشــــرعية الدولية، 
والمطالبــــة بتنفيذها، ودعم الشــــعوب العربية لتحقيق 
الديمقراطية والحرية والعدالة في بالدها ضد األنظمة 
التي ال تحّقق ذلك لشــــعوبها وال تحترم حقوق اإلنسان.. 
وذلك في الوقت الذي تنتهك فيه فرنسا نفسها قرارات 
تلك الشــــرعية الدولية المؤيدة لسيادة جزر القمر على 
مايــــوت، معتبرة احتفاظ فرنســــا بها احتــــالالً أجنبّياً، 
ومناشدة إياها بإعادة هذه الجزيرة إلى وضعها الطبيعي 
تحت السيادة القمرية، بيد أن فرنسا، التي بيدها عصا 
»الفيتو«، أصّمت أذنيها عن تلك المناشدات والمطالبات، 
فلم تمتثل لقــــرارات األمم المتحدة ذات الصلة، ومضت 
فــــي مخّطط ضم هذه الجزيرة القمرية شــــيئاً فشــــيئاً 
بقانون القوة ال بقوة القانون، على مرأى العالم ومسمعه.

وأخذت هذه الدولة العريقــــة ذات العضوية الدائمة 
في مجلــــس األمن، والتي شــــعارها »الحرية والمســــاواة 
واإلخــــاء«، وتزعم حمل لواء حقوق اإلنســــان و »رســــالة« 
العلمانية، تدوس علــــى ثوابتها ومبادئها وقوانينها، وتحّول 
هذه الجزيرة المسلمة إلى منطقة شبه خارجة عن القانون 

ال تخضع لنفس القوانين المعمول بها لديها. 
فكيف لهذه الدولة، العضو المؤّسس الفاعل لالتحاد 
األوروبي، التي ســــعت جاهدة لتوحيد 27 دولة، ذات لغات 
وثقافات واقتصاديات مختلفة، وأنظمة سياســــية متباينة، 
وعدد ســــكان يربو نحو نصف مليار نســــمة، ومســــاحة 
إجمالية تبلغ 782 324 4 كم2، وتســــعى في الوقت نفسه 
لتفكيك و »بلقنة« الجزر القمرية األربع، والتي دينها واحد، 
ولغتها واحدة، وثقافتها واحدة، وعاداتها وتقاليدها واحدة، 
والتي ال تبلغ مســــاحتها اإلجمالية سوى 2232 كم2 فقط، 

وال يتجاوز عدد سكانها بعد ثالثة أرباع مليون نسمة؟! 
وكيف ترفــــض هذه الدولة العلمانية - وعلى لســــان 

رئيســــها نيكوال ســــاركوزي، صاحب وعــــد »بلفور« القرن 
الحادي والعشــــرين)1( - انضمام الجــــارة تركيا )العلمانية 
مثلها( إلى هــــذا الكيان األوروبي، وتحمل إليه على كاهلها 
جزيرة مايــــوت القمرية التي تبعد عن القارة العجوز بأكثر 

من 8000 كم؟!
هذا، وتحتل هذه القضية حيِّزاً في المؤتمرات والقمم 
العربية، منذ القمة العادية الحادية والعشرين التي ُعقدت 
فــــي الدوحة فــــي آذار / مــــارس 2009م، وبدأت تحظى 
بنصيبها الوافر من قرارات الشــــجب، وأضحى بندها ثابتاً 
في قائمة أراضينا المحتلة وجدولها، إلى جانب فلسطين، 

والجوالن، ومزارع شبعا، والجزر اإلماراتية الثالث.  
أهداف الكتاب:

يهدف هذا الكتاب إلى إلقاء الضوء على هذا االحتالل 
الغاشــــم، الذي لم يعد له ما يســــّوغه فــــي القرن الحادي 
والعشــــرين، وبيان مالبســــاته، وخطوات تثبيته وفرضه، 
ومحاولة الكشــــف عــــن أهدافه ومراميــــه، وتلمُّس بعض 
انعكاســــاته السلبية - سياســــّياً وأمنّياً واجتماعّياً وثقافّياً 

واقتصادّياً وحقوقياً - على المجتمع القمري. 
فصول الكتاب:

يتكــــّون الكتاب من مقدمة، وتمهيــــد، وأربعة فصول، 
وخاتمة، ومالحق.

المقدمة: 
بّين المؤلف فــــي المقدمة أهمية الكتــــاب، والمنهج 
الذي ســــار عليه في تأليفه، بينما تناول في التمهيد نبذة 
تعريفية عن الجزيرة، من حيث موقعها، وسكانها، ومناخها، 

واقتصادها، وثقافتها، ودخول اإلسالم إليها.

عام  للرئاسة  االنتخابية  الحملة  إبان  ساركوزي  المرّشح  وعد   )1(
رسالة  خالل  من  المحتلة،  مايوت  جزيرة  في  القمريين  2007م 
»رسالة  بعنوان:  2007م،  مارس   14 في  إليهم،  وّجهها  مفتوحة 
صوت  ألف   70 كسب  ألجل  فيها  وعدهم  مايوت«،  سكان  إلى 
الجزيرة  تلك  لتصبح  »مقاطعة«  وضع  مايوت  بمنح  انتخابي، 
القمرية المقاطعة رقم )101( الفرنسية، فوّفى بوعده االنتخابي 
المشؤوم؛ لذا درجت على تسميته بـ  »وعد بلفور القرن الحادي 
والعشرين«، حيث أصبحت تلك الجزيرة بذلك اعتباراً من 1 أبريل 
الماضي، كما أصبح الرئيس ساركوزي بناًء على ذلك يُطلق عليه 

لقب »أب تحويل مايوت إلى مقاطعة فرنسية«.
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الفصل األول:
تحّدث المؤلف في الفصل األول، الذي يحتوي خمسة 
مباحث، عن دخول االســــتعمار الفرنســــي إلــــى الجزيرة، 

وبسط نفوذه على الجزر الثالث األخرى.
تناول المبحث األول الحالة السياســــية واإلدارية في 
مايوت قبل دخول االســــتعمار الفرنســــي إليها، مبيناً قيام 
الســــلطنة اإلســــالمية والعربية فيها، وعدد الســــالطين 
وأســــماءهم الذين تعاقبوا على حكمهــــا، ومعظمهم عرب 
مســــلمون من النباهنة والمناذرة الُعمانيين قبل اســــتيالء 

الملغاشي عليها وتنازله عنها لفرنسا.
وتحــــّدث المبحث الثاني عن األهمية االســــتراتيجية 
للجزيــــرة في نظر الفرنســــيين على ضــــوء رؤى البحارة 
واالستكشــــافيين  الفرنســــي،  لألســــطول  وتقاريرهــــم 

الفرنسيين.
كما تطّرق المبحث الثالث إلى الحديث عن اســــتعمار 
فرنســــا للجزيرة، بموجب اتفاقية التنــــازل التي تمت بين 
فرنســــا والسلطان الملغاشي الغاصب؛ وسط تنافس دولي 

على األرخبيل.
وجاء المبحث الرابع لبيان موقف الســــيد ســــعيد بن 
سلطان )سلطان ُعمان وزنجبار 1806م – 1866م( من هذا 
التنازل، واحتجاجه لدى اإلنجليز ضد المطامع الفرنســــية 
في مايوت والجزر القمرية األخرى، والدفاع عن ســــيادته 

عليها بحكم أنها من توابع دولته.
أما المبحث الخامس فقد تناول بسط فرنسا نفوذها 
وهيمنتهــــا على الجزر الثالث األخــــرى، وإلحاق األرخبيل 

القمري كله بجزيرة مدغشقر.
الفصل الثاني:

وخّصص المؤلــــف الفصل الثاني للحديث عن الحكم 
الذاتي والمطالبة باالستقالل، وذلك في ستة مباحث.

تطــــّرق المبحث األول إلى الحديــــث عن منح الجزر 
األربع الحكم الذاتي، ونقل العاصمة من »دزاودزي« بجزبرة 

مايوت؛ إلى »موروني« في جزيرة القمر الكبرى. 
بينما عالج المبحــــث الثاني قيام حــــركات التحرير 
واألحزاب السياســــية وتوجهاتها، وبداية مشروع انفصال 

مايوت عن شقيقاتها.
وســــلّط المبحث الثالــــث الضوء على جهــــود القادة 
األفارقة والعرب في اســــتقالل جــــزر القمر، حيث ناقش 
مؤتمــــر القمــــة اإلفريقي التاســــع المنعقد فــــي الرباط 
عام 1972م قضية اســــتقالل جزر القمــــر، ورَفض القادة 
المؤتمرون وجهة نظر فرنســــا التــــي اّدعت بأن الوضعية 
القانونية لألقاليم الفرنسية فيما وراء البحار تنطوي على 
قدر وافر من االستقالل السياسي الحقيقي، ومن ثم قّرروا 
عرض المشــــكلة على األمم المتحدة، وتمّكنت المجموعة 
اإلفريقية في األمم المتحدة، في 25 أغسطس 1972م، من 
إدراج الجزر في قائمة الدول المستعَمرة التي يجب منحها 
استقاللها، ووقفت الدول العربية بجانب اإلفريقية في دعم 

هذه القضية في األمم المتحدة.
وذكر المؤلف الزيارات التي تّمت في هذه األثناء إلى 
جزر القمر، والتي قام بها - على التوالي - كلٌّ من الشــــيخ 
هادي أحمد الهدار المستشــــار برابطة العالم اإلســــالمي 
لشؤون شــــرق إفريقيا، في 1387/3/7هـ، والشيخ حسين 
عبد الله ســــراج المديــــر العام للرابطة، عــــام 1392هـ، 
والشيخ محمد محمود الصواف، عام 1393هـ، الذي حمل 
رســــالة خطية من جاللة الملك فيصل بن عبد العزيز آل 
سعود - يرحمه الله -  إلى فخامة رئيس مجلس الحكومة 

أحمد عبد الله بن عبد الرحمن.
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كما أرســــل العقيد معّمر القذافــــي، في  24 نوفمبر 
1973م، وفداً كبيراً إلى جزر القمر، لالطالع على األوضاع 
السياســــية والثقافية والنضالية، وتقديــــم الدعم المالي 
والسياســــي والثقافي الالزم، كما قام وفد سياسي قمري، 
في 24 أبريل 1974م، بزيارة رســــمية إلى ليبيا بدعوة من 

العقيد القذافي.
وقد شــــّكلت هذه الزيــــارات العربية، ومــــا دار فيها 
من نقاشات، وما تمَّ رســــمه من آفاق التعاون المستقبلي، 
وفتــــح صفحة جديدة من التفاؤل، حافزاً قوّياً لدى القيادة 
السياســــية القمريــــة للمضي قدماً في التحــــرر من ربقة 
االستعمار الفرنسي والعودة إلى المحيط العربي اإلفريقي.

ومن مخرجات هذا الحــــراك العربي القمري، والذي 
بدأت مالمحه تتشكل نتيجة ذلك التواصل من خالل بوابة 
منظومة التضامن اإلسالمي، ما نقرأه – غداة اإلعالن عن 
االســــتقالل - في المقال الذي كانــــت جريدة الرياض قد 
نشرته عن الزيارة الرســــمية التي قام بها صاحب السمو 
الملكي األمير فهد بن عبد العزيز آل سعود، ولي العهد في 
المملكة آنذاك، إلى باريس، واســــتقبال الرئيس الفرنسي 
جيســــكار ديستان لسموه، تحت عنوان: »سحابة صيف في 

العالقات العربية الفرنسية«، جاء فيه: 
»جيبوتي ومايوت، أو محــــك العالقات الطيبة.. على 
الرغم من كّل هذا التطّور اإليجابي في العالقات الفرنسية 
– العربية؛ نجد أن هناك ما قد يعّكر الجو إذا ما سارعت 
فرنسا)1( لتالفيه وإيجاد الحلول الجذرية له، معتمدة على 
مبادئها اإلنسانية التي تتصف بها، واعتمدتها في كثير من 
عالقاتها مع الدول التي كانت تســــتعمرها سابقاً، وأهم ما 
يعترض فرنســــا حالياً، وبالتالي ما يهّم العالم العربي قبل 
كّل شــــيء – هما دولتا جزر الكومور التي استقلت حديثاً 
رغم معارضة فرنســــا والصومال الفرنســــي، وهو األهم 
بالنظر لكون الصومال دولــــة في الجامعة العربية.. وعلى 
ذلك؛ فــــإن طرح القضية أمام مؤتمر القمة العربي المقبل 

تـسارع  لم  »إذا  هي:   - يبدو  ما  على   – السليمة  العبارة  إن   )1(
فرنسا... «.

سيكون اختباراً عسيراً للعالقات العربية – الفرنسية، ذلك 
أن باريــــس تبدو مصّرة على البقــــاء في جيبوتي )كما في 
مايوت(، حيث يرابط ستة آالف جندي فرنسي في منطقة 
ال يزيد عدد ســــكانها على 250 ألفــــاً، حيث يجري العمل 
اآلن لبناء قاعدة جوية فرنسية للصواريخ في موقع يُسّمى 

»عبق« عند مدخل باب المندب«)2(.
ودرس المبحث الرابع المفاوضات القمرية الفرنسية 
بشأن االستقالل، والتّوصل إلى اتفاق باريس القاضي إلى 

إجراء االستفتاء، وموقف فرنسا من النتيجة. 
واختــــص المبحــــث الخامس بدراســــة اإلعالن عن 
االستقالل من طرف واحد، واعتراف المجتمع الدولي به. 
وترّكــــز المبحث الســــادس فــــي إبــــراز دور األقلية 
الملغاشــــية قديماً وحديثاً في تمكين فرنســــا من احتالل 

مايوت.
الفصل الثالث:

وبحث المؤلــــف في الفصل الثالث احتفاظ فرنســــا 
بمايوت مبيناً أهداف ذلك، في أربعة مباحث.

بســـط القول في المبحث األول عـــن الخطوات التي 
قامت بها الحكومة الفرنســـية لتثبيـــت واقع االحتالل في 
مايوت، والبحث عن الشرعية المفقودة له، وذلك فيما يأتي:

1 - وقــــوع أول انقالب في 3 أغســــطس 1975م  في 
الجزر المستقلة بالوكالة.

2 - اعتمــــاد الجمعيــــة الوطنية الفرنســــية القانون 
االنفصالي رقم 75 - 1337 في 31 ديسمبر 1975م.

3 - تنظيم اســــتفتائين فــــي 8  فبراير 1976م، و 11 
أبريل من العام نفسه، في مايوت، وعدم اعتراف المجتمع 

الدولي بشرعيتهما.
4 - صدور قانون فرنســــي في 22 ديســــمبر 1979م 

العتبار مايوت فرنسية.
5 - زيارة رئيس الوزراء الفرنســــي جاك شـيراك عام 

1986م لمايوت.

الرياض، العدد: 3108، السنة 11، في 24 رجب 1395هـ / 2   )2(
أغسطس 1975م.
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6 - فرض تأشيرة دخول إلى مايوت عام 1995م على 
القمريين من الجزر الثالت.

7 - توقيــــع اتفاق على مســــتقبل مايوت في 27 يناير 
2000م.

8 - تعديل الدســــتور الفرنسي عام 2003م ليتضمن 
مايوت.

9 - تغييــــر مفتاح االتصال الدولــــي )00269( لجزر 
القمر، في 30 مــــارس 2007م، في مايوت، إلى )00262( 

الخاص بجزيرة رينون الفرنسية.
10 - تنظيم استفتاء جديد في مايوت في 29 مارس 

2009م، لجعلها المقاطعة الفرنسية رقم )101(.
11 - زيارة الرئيس نيكوال ساركوزي لمايوت في يناير 

2010م.
ودرس المؤلف في المبحث الثاني حالة قضية مايوت 
فـــي المحافل الدولية واإلقليمية مبيناً عشـــرات القرارات 
ذات الصلة بهذه القضية، والتي تدين هذا االحتالل وتطالب 

فرنسا بإنهائه، وإعادة الجزيرة إلى السيادة القمرية.
كما جــــاء الحديث في المبحث الثالــــث عن أهداف 

فرنسا من احتالل هذه الجزيرة.
بينما ترّكز الحديث في المبحث الرابع حول قيام لجنة 
»ماوري« وأثرها في إيقاظ الوعي الوطني إزاء هذه القضية 

الوطنية.
الفصل الرابع:

أمــــا الفصل الرابــــع واألخير فقــــد خّصص المؤلف 
الحديث فيه عن اآلثار الســــلبية المترتبــــة على المجتمع 
القمري عامة، وعلى الجزر الثالث المستقلة خاصة، وذلك 

في سبعة مباحث.
تنــــاول المبحث األول اآلثار السياســــية واألمنية، من 
حيث االنقالبات العســــكرية التي كان يقــــوم بها مرتزقة 
فرنسيون، بإيعاز من باريس، في الجزر المستقلة، وكذلك 
األزمة االنفصالية التي شهدتها جزيرة أنجوان من 1997م 
إلى 2001م، والتي كان يقف وراءها العمل الفرنسي )حركة 

ملكية دستورية متطرفة(.
وتحــــّدث المبحث الثانــــي عن اآلثــــار االجتماعية، 

وبخاصة تلك الناجمة عن فرض التأشــــيرة، حيث ســــقط 
آالف الضحايا في عرض البحر ممن يســــّمون »متسللون«، 
وحمالت احتجــــاز للناجين منهــــم وترحيلهم تحت عنوان 

عريض: »المهاجرون غير الشرعيين«.
وعالج المبحث الثالــــث اآلثار الثقافية، بينما ورد في 
المبحث الرابع اآلثــــار الدينية، واختص المبحث الخامس 

باآلثار االقتصادية.
كما تطّرق المبحث الســــادس إلــــى إماطة اللثام عما 
يجري في مايــــوت، من حيث االنتهــــاكات الحقوقية التي 
تُرتكب ضد القمريين )المهاجرين غير الشرعيين( في مركز 
االحتجاز، وعلى جزء عزيز من وطنهم، في ميزان منظمات 
حقوق اإلنســــان التي تدين تلك االنتهاكات، وتصفها بأنها 
»جرائم ترقى إلى مثول مرتكبيها أمام العدالة الدولية«، و 

»تشّكل وصمة عار على جبين الجمهورية الفرنسية«.
أما المبحث الســــابع؛ فقــــد درس القضية في نظر 
األحزاب والقيادات السياسية الفرنسية، وبيَّن أن األحزاب 
السياسية اليمينية واليسارية الفرنسية - باستثناء الحزب 
الشــــيوعي - إزاء هذا االحتالل الغاشم هما وجهان لعملة 
واحــــدة، كمــــا أورد ما قالــــه بعض القيادات السياســــية 

الفرنسية عن هذه القضية.
الخاتمة:

وقّدم المؤلف في الخاتمة تصّوراً وتلخيصاً لموضوع 
الكتــــاب، وذكر بعض النتائج التــــي توّصل إليها من خالل 
بحــــث هذا الموضوع الذي مــــا زال مجهوالً لدى القاصي 

والداني.
المالحق والفهارس:

وقد أورد المؤلف في مالحق الكتاب عدداً من الوثائق 
المكتوبة باللغة العربية والمتعلقة ببعض االتفاقات الموّقعة 
بين الفرنســــيين وســــلطان مايوت ووجهائها، وهو ما يدل 
على عراقة العروبة وأصالة اإلسالم في الجزيرة التي كان 
العرب - أيــــام عّزتهم -  قد أطلقوا عليها اســــم »جزيرة 

الموت«. 
وأخيــــراً: ختــــم المؤلف كتابــــه بفهــــارس للمصادر 

والمراجع والمحتويات.

خالصات
 إفريقية


