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النزاعات الإثنية والعرقية في أفر يقيا
وإستراتيجيات المواجهة

مقدمة
ساهمت الحدود الموروثة عن الاستعمار التار يخي إلى تقسيم

الجماعات الاثنية بين دولتين أو أكثر ،ومن جهة أخرى أدّت إلى

بروز جماعات عرقية ذات تاريخ من العداء والصراع داخل الحدود

الإقليمية والدولة الواحدة ،وهو الأمر الذي شج ّع على تزايد ح ّدة
النزاعات العرقية في كثير من المواقف،حيث شج ّع الاستعمار
الأوروبي على إثارة نزعة المشاعر الاثنية بين الأفارقة عبر اتباع

جهة ذات أبعاد نفسية تؤكد على الاختلافات بين
سياسة مو ّ
الجماعات العرقية ،بغية صرف الانتباه عن سياسة الاستغلال

الاستعماري لهذه الدول.

كما تمث ّل النزاعات العرقية في أفر يقيا إحدى السمات المميزة

للقارة ذات التعدد والتنوع ،وهذا بسبب التنوع العرقي والقبلي،

والاثني ،والقومي ،وهذه المشكلات الناجمة عن هذا التنوع لا تكمن
في التنوع بح ّد ذاته ،بل بسبب السياسة الاستعمار ية التي أدركت
هذا التنوع في نسيج القارة الأفر يقية ،فتركت خلفها تركة ثقيلة

أصابت القارة بحالة من عدم الاستقرار السياسي والتفكك

الاجتماعي،فثمّة فروق واضحة.
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وهناك تمايزات بين مجموعة الدول الأنجلوفونية (الناطقة

بالإنجليز ية)،والدول

الفرنكفونية

(الناطقة

بالفرنسية)،والدول

ن هذه
اللوزفونية (الناطقة بالبرتغالية) ،وباستثناءات محدودة؛ فإ ّ
الانقسامات والتنوعات قد انعكست بصورة أو بأخرى على الوجود

السياسي للدولة الإفر يقية في مرحلة ما بعد الاستقلال ،كما هو الحال

بالنسبة لأزمة «بيافرا» في نيجير يا عام 1967م ،والحرب الأهلية في

جنوب السودان ،وأعمال التمرد والعصيان التي شهدتها كثير من

الدول الإفر يقية الأخرى ،مثل :رواندا ،وبوروندي ،وأنجولا،

وموزمبيق.

()1

وتفترض الدراسة أن ّه كل ّما تنوعت التركيبة الاثنية كل ّما أث ّر

ذلك سلبا على البلدان التي توجد بها ،وأن ّفساد الأنظمة السياسية

الإفر يقية ،وعدم استجابتها لحقوق الاثنيات يعتبر العامل الرئيسي في

تأجيج النزاعات الاثنية ،مما يتطلب ضرورة العمل على توفير
استراتيجيات للتعامل مع هذه النزاعات التي تهدد الساحل الإفر يقي،
وسيادة الدول الإفر يقية.

وهنا لا ب ّد من الحديث عن المحاور التالية:

()1

حمدي عبد الرحمن حسن،الصراعات العرقية والسياسية في إفر يقيا  ...الأسباب
والأنماط وآفاق المستقبل ،أنظر الرابط الإليكتروني:

http://www.qiraatafrican.com/home/new/%D8%A7%D9%84%D8%B5%D8%B1%D8%A7%D8%B9%D8
%A7%D8%AA-%D8%A7%D9%84%D8%B9%D8%B1%D9%82%D9%8A%D8%A9%D9%88%D8%A7%D9%84%D8%B3%D9%8A%D8%A7%D8%B3%D8%A7%D8%AA%D9%81%D9%8A-%D8%A5%D9%81%D8%B1%D9%8A%D9%82%D9%8A%D8%A7%D8%A7%D9%84%D8%A3%D8%B3%D8%A8%D8%A7%D8%A8%D9%88%D8%A7%D9%84%D8%A3%D9%86%D9%85%D8%A7%D8%B7-
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أولاً :الاثنية إطار مفاهيمي:

يعتبر مفهوم الاثنية من أكثر المفاهيم إثارة للجدل والنقاش

لاس ّيما بعد تصاعد الم ّد الاثني القومي والهو ياتي منذ مطلع
التسعينيات ،فيستخدم لوصف أقلية أو جماعة فرعية معينة أو قبلية.

ن الاثنية هي عبارة عن
و يرى جون ستاك ) (John Stackأ ّ

مجموعة من الأفراد الذ ّين يشتركون في ع ّدة خصائص مشتركة

ن
كالعرق ،القرابة ،الدين ،الل ّغة ،العادات،الإقليم… ،ل كن ّه يعتبر أ ّ

الاثنية في كثير من دول العالم برزت نتيجة تصاعد الم ّد الاثني
القومي في فترة التسعينات إثر ّ تفكك الاتحاد السوفياتي(.)1

كما يعر ّف علماء الاجتماع الأمريكيون الجماعة الاثنية بأنّها

كل جماعة ذات مقومات ثقافية وحضار ية مشتركة يسود أفرادها

الشعور بالهو ية المشتركة الواحدة ،وهذه الجماعة تعيش كجماعة تحتية

( )Subgroupداخل مجتمع أوسع(.)2

وبالنسبة للفكر العربي فإن مصطلح الاثنية لم يدخل إلى

الأدبيات إلا بعد الحرب العالمية الثانية ،ولم يتفق المفكرون العرب

على مرادف لها في اللغة العربية ،فهي وإن أشارت في عموميتها إلى

هو يات جماعية متميزة إلا أ ّنها لا تكاد تستقر على حال في تعيين

طبيعة هذه الهو يات وأسباب النزاعات بينها(.)3

)(1

John Stack and Louis Heberon, The Ethnic Entanglement and intervention in
world politics. Praeger : green Wood, 1999, pp15.

()2
()3

أحمد وهبان ،الصراعات العرقية واستقرار العالم المعاصر (الإسكندر ية :كلية العلوم
السياسية2007،م)،ص .84
برهان غليون ،الاثنية والقبلية ومستقبل الشعوب البدائية ،نقلا عن موقع:

)www .attasamoh.net /Article. Asp?Id=510 .(23/04/2012
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ثانيا ً :الاثنية وإشكالية المفاهيم المتداخلة معها:

ن الاثنية جماعة
يشير جورج قرم في تعر يفه للاثنية بقوله :إ ّ

بشر ية تؤكّد على مستوى مح ّدد ،وأفرادها نوعية خاصّ ة موقوفة عليها
دون غيرها من الجماعات ،وأه ّم نقطتين في النوعية الاثنية هما الدين

واللغة؛ لأ ّنهما تكفلان تواصلا أمثل بين أعضاء الاثنية ،وهذا بشرط

أن يكون هذان العنصران نوعيين فعلا ،ولا تشاطرهما فيهما جماعات

اجتماعية أخرى(.)1

أمّا شفيق الغبرة فقد أشار في إطار حديثه عن الصحوة الاثنية

أ ّنها :صحوة تهدد بخلق وحدات سياسية جديدة ،بالإضافة إلى

ن ال كثير من الموضوعات والوحدات
تحالفات وانقسامات؛ إذ إ ّ

الصغرى المسماة  -اثنية –بالمجتمعات البشر ية كالوحدات القائمة على
الدين والانتماء القبلي بدأت بتقو ية علاقاتها الداخلية ،مؤكدة

وجودها ،ومؤث ّرة في سياسات وقرارات الحكومات ومجالات

محددة ،ووجود الحكومات مرتبط بالتوجهات السياسية لهذه
الوحدات الاجتماعية(.)2
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( -)1جورج قرم ،إنتاج الإيديولوجيا وصراعات الهو ية في المجتمع اللبناني ،مجلة
دراسات عربية ،العدد 11بيروت ،سبتمبر1987م ،ص.11
( -)2شفيق الغبرة ،الاثنية المسي ّسة :الأدبيات والمفاهيم ،مجلة العلوم الاجتماعية ،العدد
1988 ،03م ،ص .48
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وأمّا المفاهيم المتداخلة معها فهي:

-التعددية:

يعرف

قاموس

المصطلحات

السياسية

والاقتصادية

والاجتماعية التعددية بأ ّنها عبارة عن" تنظيم حياة المجتمع وفق
قواعد عامة مشتركة تح ترم وجود التنوع والاختلاف في اتجاهات

السكان في المجتمعات ذات الأطر الواسعة ،وخاصة المجتمعات
الحديثة

والدينية".

حيث

تختلط

الاتجاهات

الأيديولوجية

والفلسفية

()1

وهناك من يرى التع ّددية ،أمثال "كرافورد يونغ" ،في علاقاتها

بالدولة القومية ذات السيادة والنظام السياسي القائم فيها ،والذي

بغض النظر عن طبيعة هذا
ّ
يح ّدد بصورة قاطعة حدود التفاعل،

كل منها المجتمع ،والتي تتباين
التفاعل ،بين الجماعات المختلفة التي يتش ّ

من حيث أصولها العرقية أو اللغو ية أو الطائفية ،ومن حيث

أوضاعها الاجتماعية والاقتصادية ،ومفاهيمها السياسية(.)2

ن نموذج المجتمع المتع ّدد يمكن
ويذهب  John Rexإلى أ ّ

التعرف عليه وفقا للتمييز بين المجال الخاص والمجال العام ،وفي هذا
الصدد تظهر أربعة احتمالات ،وهي:

()3

( -)1سامي ذبيان (محرر) ،قاموس المصطلحات السياسية والاقتصادية والاجتماعية،
(لندن :ر ياض الريس لل كتب والنشر1990،م) ،ص .139-138
( -)2جابر سعيد عوض ،مفهوم التعددية في الأدبيات المعاصرة :مراجعة نقدية ،بحث
مقدم لندوة التعددية الحزبية والطائفية والعرقية في العالم العربي(،ال كويت :وزارة
الأوقاف والشؤون الإسلامية1993،م) ،ص.15-4
John Rex, Ethnic Minorities in the Modern nation State, Macmillan press Ltd,
London,1996,pp.15-17.

()3
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 1قد يكون مجتمعا موح ّدا في المجال العام ،ويشجّ ع على

الاختلاف في المجال الخاص والأمور المجتمعية.

 2قد يكون مجتمعا يسمح بالحق في الاختلاف والتنوع في

المجال العام ،ويشجع على التنوع في الممارسات الثقافية من
قبل الجماعات المختلفة.

 3قد يكون مجتمعا موحدا في المجال العام ومج برا أو مشجعا

على الاتحاد في الممارسات الخاصة أو المجتمعية. Communal

 4قد يكون مجتمعا لديه حقوق مختلفة ومتنوعة في المجال

العام ،حتى وإن كان هناك وحدة ملحوظة في الممارسات

الثقافية بين الجماعات.
-القومية:

ن جوهر مبدأ القومية
يرى أنتوني سميث ( (Antony smithأ ّ

يقوم على أساس المجموعة التالية من الافتراضات:

()1

▪ العالم مقس ّم إلى أمم.

▪ الأمّة هي مصدر كل القوى السياسية والاجتماعية ،والولاء

للأمّة يفوق جميع الولاءات الأخرى والتي تعني شعور الجماعة بالانتماء
إلى كيان واحد دون أن يتعدى ذلك إلى الرغبة في تكوين إطار

ظمه.
سياسي ين ّ

وهناك من يعر ّف القومية على أ ّنها صلة اجتماعية وعاطفية

تنشأ من إشراك أفراد مجتمع معين في كل أو بعض الخصائص،
26

Antony smith, A Europe of nation or the nation of Europe ? journal of peace
research , 1993,N 2, p 130.

()1
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ويشعر أولئك الأفراد بأ ّنهم يمث ّلون وحدة اجتماعية ويرغبون في

تحقيق غايات وأهداف مشتركة في ظل إحساس عام بوحدة

المصير(.)1

كما اختلف الباحثون في تقدير أهمية الرابطة الأساسية للجماعة

العرقية ،فبعضهم يشير إلى رابطة اللغة والثقافة ،و يضيف بعض ثان

إلى ذلك رابطة الوعي بالأصل المشترك والوعاء الإقليمي ،وقد
يضيف بعض ثالث إلى ذلك خصائص التكوين النفسي ،ويمكن في

هذا السياق الإشارة إلى أربع خصائص أساسية(:)2

ن الرابطة العرقية تتمي ّز عم ّا عداها من روابط
• أولها :أ ّ

اجتماعية في كونها وراثية وليست مكتسبة ،فهي تعب ّر عن مصير

محتوم للفرد بحكم الميلاد.

• ثانيها :تتميز بمشاركة أفرادها في جملة من القيم والمعتقدات،

وعادة ما يتم ّ التعبير عن ذلك بشكل مؤسسي ،فالجماعات العرقية
تمتلك مؤسسات جماعية توازي بشكل أو بآخر تلك الموجودة في

ن المؤسسات ذات
المجتمع ككل .و يعني ذلك ولو بشكل غير مباشر أ ّ

الطابع العرقي تشكل تهديدا لسلطة الدولة الوطنية.

(-)1عبد الحكيم عموش ،تحليل أبعاد ظاهرة نزاعات الأقليات ،دراسة نموذج القضية
ال كردية ،رسالة ماجيستير( ،جامعة الجزائر :معهد العلوم السياسية والعلاقات
الدولية،)1993,N 2 ،ص .8
(-)2حمدي عبدالرحمن حسن ،الصراعات العرقية والسياسات في أفر يقيا "الأسباب
والأنماط وآفاق المستقبل"  ،مجلة قراءات إفر يقية  -العدد الأول  -رمضان
الاليكتروني:
الرابط
أنظر
2004م،
اكتوبر
/
1425ه
http://www.alukah.net/world_muslims/0/61932/#ixzz4LRk4Ix5R
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• ثالثها :للرابطة العرقية تمايزات داخل الجماعات العرقية.

وقد يعزى ذلك إلى متغيرات العشيرة والجماعات العمر ية

والانتماء الإقليمي ،وهو ما يؤدّي إلى نزاعات داخلية تزيد من تعقيد
ل على ما نقول من
السياسات الوطنية للدولة الأفر يقية ،وليس أد ّ

النزاعات التي تشهدها جماعة(الشونا) ،في زيمبابوي بين فئات
الكارنجا ،والزيزورو ،والمانيكا ،وغيرها من البطون والعشائر من أجل

السلطة والهيمنة.

• رابعها :تميز العرقية في إفر يقيا بالمرونة ،بمعنى أ ّنها يمكن أن

تتلاءم مع المواقف والسياقات المتنوعة والمعقدة ،بحكم ما تنطوي

عليه من ولاءات فرعية متعددة.

ثالثا ً :مطالب الجماعات الاثنية:

ن ما يميز الجماعات الاثنية هو المحافظة على طابعها الاثني،
إ ّ

وتصل هذه المطالبات والمبادرات إلى التأكيد على احترام

خصوصيتها ،وذلك بدءا من احترام حقوقها الثقافية وصولا إلى ح ّد

المطالبة بالاستقلال الذاتي في إطار الدولة التي يقيمون بها ،وتجدر
ن أه ّم مطالب الجماعات الاثنية يمكن توضيحها على
الإشارة إلى أ ّ

النحو التالي:
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أ -المطالب الثقافية :تطرح الجماعات الاثنية مطالب خاصّ ة،

وعادة ما تكون اللغة والدين والعادات والتقاليد أكثر الموضوعات

حضورا في المطالب الاثنية(.)1

ب -المطالب السياسية :وتتمثل أغلبها في(:)2
• الانفصال:

تتركز مطالب الجماعات الاثنية المتعلقة بالنظام السياسي

بالانفصال لإقامة كيان سياسي جديد مستقل مثل حالة تيمور

الشرقية ،أو الانفصال للانضمام إلى كيان آخر مثل إقليم الأوغادين

الذي يطالب بالانفصال عن إثيوبيا والانضمام إلى الصومال،
وكشمير التي تطالب بالانفصال عن الهند والانضمام إلى باكستان.
• الاستقلال الإداري:

في بعض الحالات لا تطالب الاثنيات بالانفصال ول كن

بالاعتراف بخصوصية هذه الجماعة كأن تحصل على استقلال إداري

أو حكم ذاتي ضمن فدرالية أو مخصّ صات لأجل الحصول على منح
مالية أو الاعتراف بقيمة الجماعة وتمييزها في المجتمع ومن أمثلة ذلك

نيجير يا.

(-)1قراءة في كتاب :محمد غرايبية للمؤلف محمد مهدي :التعددية الاثنية :إدارة الصراعات
واستراتيجيات التسو ية ،المركز العلمي للدراسات السياسية ،الأردن2002،م،
ص،1على الموقع:
www.aljazeera .net/nr/exers /Oaaf4397-8344-491E A928 FLE 4D777871Chtm

( -)2المرجع السابق ،ص.2
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• المناصب العامة:

تتنافس الجماعات الاثنية عادة من أجل السيطرة على جهاز

الخدمة المدنية والوظائف الرسمية في الدولة.

• مسألة الأرض:

امتلاك بعض الاثنيات لمساحات تفوق كثيرا نسبتها العددية.

ج-المطالب الاقتصادية :وتتمثل عادة في المطالبة بالتوز يع

العادل للثروات عن طر يق مراعاة مبدأ تكافؤ الفرص بين الجماعات.
ثالثا ً :أنواع المـكـونات الاثنية للـمـجـتـمعات الأفــر يـقـيــة

ن المكونات الاثنية للمجتمعات الأفر يقية تمثل مقو ّمات
إ ّ

أساسية لهذه المجتمعات ،والتي لها أثر مه ّم في تحديد هو ي ّة هذه
المجتمعات ،وكذا في تحديد طبيعة العلاقات بين هذه المجتمعات

داخل الدولة.

وهذه المكونات هي:
-1

الـمـكــونات

البــيــولــوجــيــة:

وتتمثل

المكونات

البيولوجية في وحدة السلالة أو الأصل أو العرق الذي ينحدر منه

أفراد الجماعة العرقية ،وهي صفات وراثية كحجم الجمجمة وشكل

الأسنان والأنف(.)1

 -2المـكـوناـت الــثــقاـفــيـــــة :رغم تعدد المحددات

ن بعض الباحثين يفضّ لون دراستها على أساس
الثقافية للاثنية إلّا أ ّ
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(-)1أحمد وهبان ،الصراعات العرقية واستقرار العالم المعاصر (الإسكندر ية :كلية العلوم
السياسية2007،م)،ص .90

النزاعات الإثنية والعرقية في أفر يقيا
وإستراتيجيات المواجهة

ن هذين المعيارين هما من أه ّم مقومات الجماعة
اللغة والدين ،باعتبار أ ّ

الاثنية( ،)1وتتح ّدد مكانة الجماعة الاثنية إزاء غيرها من الجماعات
الأخرى التي تشاركها ذات المجتمع في ضوء ثقافتها التي تحكمها

الأعراف والتقاليد والمعتقدات الدينية التي لا تقل عن صرامة

القانون(.)2

أ  -وحدة اللغة :لا تمثل اللغة أداة للتواصل والتخاطب بين

الأفراد فحسب ،وإنما تمثل كذلك وعاء للثقافة ونمطا للتفكير ومخزنا

ن لغة الجماعة الأصلية  -التي تسمى لغة الأم-
للتراث ،ومن هنا فإ ّ
ن
تمثل أداة التنشئة الاجتماعية لأفراد الجماعة الاثنية ،ومن هنا فإ ّ

اللغة تع ّد بمثابة مرآة لنسق القيم والمعايير ،وكذا لقواعد السلوك
ن الاختلاف اللغوي للجماعة الاثنية
السائدة في هذه الجماعة ،ذلك أ ّ

من شأنه أن يجعلها مختلفة من حيث إطارها الثقافي الذي يكون

متميزا ،وله من الخصوصيات ما يجعل أساليب معيشة الجماعة مغايرة
-على نحو واضح -لأساليب معيشة الجماعات الأخرى(.)3

ب  -وحدة الدين :يمثل اشتراك أفراد جماعة ما في وحدة

العقيدة الدينية مقو ّما بارزا من المقومات الذاتية الاثنية لهذه الجماعة،
ن العقيدة الدينية تؤثر تأثيرا بالغا في سلوك الجماعة ،وعلى نحو
ذلك بأ ّ

(-)1سلمان الغو يل،الدولة القومية (ليبيا :منشورات جامعة قار يونس1999 ،م)،
ص.105
(-)2أحمد وهبان،المرجع السابق ،ص.99
( -)3المرجع السابق ،ص.43
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يفوق أحيانا تأثير وحدة السلالة أو اللغة على سلوك أفراد الجماعة

الاثنية؛ لارتباطهم ارتباطا وثيقا بعقيدتهم الدينية.

كلة لمجتمع ما
ن تباين الجماعات الاثنية المش ّ
من ناحية أخرى فإ ّ

من حيث الدين لا يكتسب أهمي ّة سياسي ّة إلّا إذا ترتب عليه تنافس

أو تنازع أو صراع بين هذه الجماعات ،سواء في مجال القيم أو الثروة

أو السلطة أو غير ذلك من المجالات.

ومن هنا يفرق كثير من الباحثين بين مفهومي الطوائف

والطائفية ،إذ يشير المفهوم الأول إلى مجرد التنوع في المعتقدات

والممارسات الدينية بين الأفراد أو الجماعات التي يتشكل منها

ن المفهوم الثاني -أي الطائفية– يشير إلى استخدام
المجتمع ،في حين أ ّ

هذا التنوع الديني لتحقيق أهداف سياسية أو اقتصادية أو ثقافية أو

غيرها.

و يؤدي "عامل الدين" دورا بارزا في تحديد طبيعة العلاقات

كلة لها ،وفي تحديد طرق وأساليب حياتها،
بين الجماعات الاثنية المش ّ
ن تباين العقائد
مما يجعله يشكل مقوما بارزا من مقومات ذاتيتها ،كما أ ّ

الدينية للجماعات الاثنية من شأنه أن يهي ّأ لظهور الطائفية في ذلك

المجتمع(.)1

فالدين هو عبارة عن مؤسسة اجتماعية طبيعية لا تستغني عنها

أي ّة جماعة إنسانية مهما كانت بدائية ،وفكرة الدين مندمجة بالإنسان
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( -)1نفس المرجع ،ص.103-100

النزاعات الإثنية والعرقية في أفر يقيا
وإستراتيجيات المواجهة

منذ نشأته ،ويجمع المفكرون على أهمية الدور الذي يلعبه الدين في

تكوين المجتمعات والأمم(.)1

ن العرقية في أفر يقيا تتميز بأ ّنها يمكن أن تتلاءم مع
وأخيرا فإ ّ

المواقف والسياقات المتنوعة والمعقدة بحكم ما تنطوي عليه من

ولاءات فرعية متعددة.

رابعا ً :أنماط النزاعات الأفر يقية:

تتلخّ ص النزاعات التي في قارة إفر يقيا على النحو الآتي(:)2

• موجة نزاعات الحر ية.

• موجة النزاعات ما بين الدول الأفر يقية.
• موجة النزاعات الداخلية.

وعلى الرغم من تع ّقد وتشابك واقع النزاعات الأفر يقية فإن ّه

يمكن القول إجمالا بوجود ثلاثة أنماط عامة من هذه النزاعات

الداخلية ،وذلك على النحو التالي(:)3

ل (منطقة البحيرات
- 1نمط النزاعات العرقية العنيفة :ولع ّ

العظمى)تطرح نموذجا واضحا لهذا النمط من النزاعات ،فليس بخاف

ن أحد إشكاليات الصراع وعدم الاستقرار في هذه المنطقة يرتبط
أ ّ
في المقام الأول بحقيقة الروابط والتفاعلات العرقية بين التوتسي

(-)1سلمان الغو يل ،المرجع سابق ،ص.106
(-)2محمد بوعشة ،العرب والمستقبل في الصراع الدولي( ،الجزائر :الدار العربية للنشر
والتوز يع ،(2000 ،ص.159-158
( -)3حمدي عبدالرحمن حسن ،الصراعات العرقية والسياسات في أفر يقيا،المرجع
السابق.
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Tutsiوالهوتو  ،Hutuوعدم تطابقها مع الحدود السياسية الموروثة عن
العهد الاستعماري ،فإذا كان إجمالي سكان كل من رواندا،
ن  %85منهم ينتمون
وبوروندي يبلغ قرابة ثلاثة عشر مليون نسمة فإ ّ

إلى قبائل(الهوتو)موزعين عبر الحدود الرواندية البوروندية مع دول

الجوار الأخرى.

فثمّة حوالي أربعمائة ألف من (التوتسي( وبعضهم من

(الهوتو)يحاولون اقتفاء آثار أجدادهم في منطقة شرق ال كونغو
الديمقراطية سواء في مقاطعة شمال (كيفو( البانيا رواندا ،أوفي

ن هناك قرابة المليون من
مقاطعة(جنوب كيفو( البانيا مولينجى كما أ ّ

(الهوتو) موزعين على الحدود التنزانية مع كل من رواندا،
وبوروندي.

أضف إلى ذلك عشرات الآلاف منالتوتسي ،والهوتو الذين

يعيشون في منطقة الحدود الأوغندية الرواندية ،ولا س ّيما في

ن هذه الروابط العرقية هي التي
مقاطعة(كيسورو)،ولا يخفى أ ّ
خلقت تحالفات سياسية إقليمية كتلك القائمة بين نظام حكم

الرئيس(موسيفيني(في أوغندا ونظام حكم الأقلية من (التوتسي) في
كل من رواندا ،وبوروندي.

ومن جهة أخرى فإن الهوتو يجدون تعاطفا من قبل دول

مثل :تنزانيا ،وكينيا ،والسودان.

 - 2نمط الدولة المنهارة :لقد ظهر هذا النمط الجديد من أشكال
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الدولة الأفر يقية خلال الحقبة الجديدة للعولمة ،حيث أطلق عليه اسم

النزاعات الإثنية والعرقية في أفر يقيا
وإستراتيجيات المواجهة

(دولة أمراء الحرب المحللين) مثلما هو الحال عليه في جمهور ية

ال كونغو الديمقراطية ،وليبر يا ،وسيراليون ،والصومال ،ونتيجة
ن
النزاعات التي يشهدها النسيج الاجتماعي لهذه المجتمعات فإ ّ

النخب المحلية والإقليمية تحصل على أرباح خيالية من خلال

عمليات النهب والسلب المنتظمة للموارد الطبيعية التي تتمت ّع بها هذه

الدول.

ومن الملاحظ أن ّه كل ّما ازدادت ح ّدة النزاعات بين القوات

الحكومية وقوات المتمردين في ال كونغو الديمقراطية كل ّما ازدادت

عائدات تجارة الألماس بشكل خيالي.

ن الحافز على إنهاء
ن هذه المنطقة غني ّة بالمعادن فإ ّ
ونظرا لأ ّ

الصراع لدى هذه النخب المسيطرة يكون ضعيفا.

 -3نمط العنف السياسي المرتبط بالتحول الديمقراطي :لقد

أدّت ظروف التحول الديمقراطي التي شهدتها كثير من الدول
الأفر يقية منذ أواخر الثمانينيات إلى حدوث اضطرابات عنيفة،

ن حالة الانفتاح والحر ية السياسية تؤدي إلى
و يفس ّر البعض ذلك بأ ّ
ظهور التناقضات والانقسامات المجتمعية التي ظل ّت مكبوتة فترة

ل نظم الحكم التسلطية ،ولا س ّيما إذا كانت جماعة عرقية
طو يلة في ظ ّ
معينة مسيطرة على الحكم ،وتقوم بقمع الجماعات الأخرى.

فالتحول الديمقراطي لا يضمن بالضرورة احتواء التناقضات

العرقية ،أو النزاعات الداخلية في الدول الأفر يقية.
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خامساَ :دور العوامل ذات الصلة بالبيئة الداخلية للمجتمعات
الإفر يقية في النزاع:

تعدّدت العوامل التي ساهمت في إحداث النزاع داخل البيئة

الداخلية للمجتمعات الإفر يقية ،والتي يمكن تمييزها على النحو التالي:

 -1ظاهرة التنوع المميزة للمجتمعات الإفر يقية )المجتمع الفسيفسائي):

تتمي ّز المجتمعات الإفر يقية بتعدد أشكال وأنماط التع ّددية سواء

كانت تع ّددية اثنية أو لغو ية أو دينية ،فعلى صعيد التع ّددية اللغو ية
توجد في أفر يقيا أكثر من ألفي لغة ولهجة إلا أن ّه ذا العدد يمكن

تقليصه إلى نحو خمسين لغة رئيسية إذا ما تم ّ تجميع اللغات واللهجات

المتشابهة والاقتصار على اللغات الرئيسية ،وتنتمي هذه اللغات في
مجملها إلى مجموعتين رئيستين هما :مجموعة اللغات الأفرو-آسيو ية

ومجموعة لغات النيجر ال كونغو ،وكلاهما تتكون من مجموعات لغو ية
فرعية.

وعلى صعيد التع ّددية الدينية يشهد الواقع الأفر يقي أيضا تعددا

وتنوعا في الأديان والمعتقدات ،فإلى جانب الدين الإسلامي

والمسيحية توجد الأديان التقليدية ،والتي هي بدورها متع ّددة

ومتنوعة بقدر تنو ّع وتع ّدد الجماعات الاثنية في القارة؛ إذ تتمي ّز

الأديان التقليدية بأ ّنها محلية الطابع لا تملك أيّ فعالية خارج نطاق
الجماعة الدينية المؤمنة.

()1

36

(-)1حمدي عبد الرحمان حسن ،التع ّددية وأزمة بناء الدولة في أفر يقيا الإسلامية،

النزاعات الإثنية والعرقية في أفر يقيا
وإستراتيجيات المواجهة

 -2إخفاق الدولة في تفعيل الولاء القومي:

لجأت الدولة الإفر يقية ما بعد الاستعمار ية إلى فرض

إيديولوجية تنمو ية تقوم على ترابط العمليتين السياسية والاقتصادية،

كما أ ّنها احتفظت بكثير من ملامح الفترة الاستعمار ية ،ولا س ّيما

ن التنمو ية هي
سياسات القمع والإكراه المادي ،فلقد كان واضحا أ ّ

ن مؤسّ سات المجتمع المدني
مجرد تبرير لتغطية الحزب الواحد ،كما أ ّ

المتمثلة في الأحزاب والنقابات والتنظيمات الشعبية قد حرمت من

فرص التعبير عن نفسها أو على الأقل تم ّ إدماجها في مؤسّ سات

وهياكل الدولة ذاتها ،أمّا قيادات المعارضة فقد تم ّ التخلص منها.

()1

ن أحد المبادئ الحاكمة للعلاقات الدولية
وعلى الرغم من أ ّ

الأفر يقية في مرحلة ما بعد الاستقلال أكّدت على مبدأ "عدم

ن القارّة الأفر يقية
المساس بالحدود الموروثة "عن الاستعمار إلّا أ ّ

شهدت نزاعات حدودية عنيفة لعل من أبرزها :حرب القرن

الأفر يقي بين الصومال وإثيوبيا 1978 -1977م ،والحرب التي
تخوضها المغرب ضد جبهة البوليسار يو حول الصحراء الغربية،

والحرب بين ليبيا وتشاد 1988 -1973م ،وأخيرا النزاع الإرتيري

الإثيو بي.

(القاهرة :مركز دراسات المستقبل الأفر يقي1996،م) ،ص.37-30
(-)1حمدي عبد الرحمان حسن ،الصراعات العرقية والسياسية في أفر يقيا :الأسباب
والأنماط وآفاق المستقبل ،مرجع سابق ،ص.8
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 -3التخلف الاقتصادي:

يعتبر التخلف الاقتصادي سببا مباشرا لنشوب الحروب

ن محدودية القدرات الاقتصادية للدول الإفر يقية تؤدي
الاثنية؛ إذ إ ّ
بالضرورة إلى عدم العدالة في توز يع الموارد الاقتصادية ،فعجز

القدرة الاستخراجية يؤدّي إلى التفر يق بين الجماعات من حيث

الاستجابة للمطالب ،ومن ثم ّ تنشب النزاعات الاثنية إمّا من قبل
الجماعات التي تسعى للحصول على نصيب من الثروة أو من قبل

الجماعات التي ترغب في استمرار حصولها على الامتيازات الاقتصادية

بمفردها دون مشاركة الجماعات الأخرى.

()1

ساساَ :استراتيجيات التعامل مع الجماعات الاثنية:

تتنوع هذه الاستراتيجيات لتشمل التالي(:)2

أ -الاستيعاب والدمج:

و يكون على  3أنماط :أولها :عن طر يق تكوين ثقافة وأنظمة

تعليم وأساليب تربو ية موحدة،ثانيها :استيعاب مادي وذلك عن

طر يق صهر الجماعات ببعضها ،إمّا بإلحاقها بهو ية الجماعة الرئيسية أو

تكون هو ية جديدة ،ثالثها :عمليات استيعاب مؤسّ سي بإنشاء
مؤسّ سات يشارك فيها جميع الأفراد من مختلف الجماعات على أسس

غير اثنية.

-)1(brahim Elbadawi, Nicolas Sambanis, Why are there so many civil wars in
38

Africa ?, world bank papers, Washington, December 2000, p1.

(-)2محمد غرايبية للمؤلف محمد مهدي ،مرجع سابق.

النزاعات الإثنية والعرقية في أفر يقيا
وإستراتيجيات المواجهة

ب-استراتيجية اقتسام السلطة:

حيث تقوم على ائتلاف حاكم ذي قاعدة عريضة تحتوي

داخلها الجماعات الاثنية في المجتمع ،وقد تم ّ تطوير هذا النظام بين

الكاثوليك والبروتستانت في هولندا.
ج -استراتيجية القسر:

حيث تقوم على الهيمنة وهي الأكثر شيوعا وتمارسها الاثنيات

ال كبرى والأقليات الحاكمة والمسيطرة،وقد تقوم الأنظمة السياسية

بعمليات تطهير عرقي واستئصال وترحيل جبري.

ن المجموعة الاثنية لا تشكل تهديدا لاستقرار
ونخلص إلى أ ّ

الدول إلّا عندما تطرح مشكلة سياسية ،وتنشأ المشكلة الاثنية عندما

ل جماعة تمتلك
تتحول المجموعة الاثنية إلى حزب أو قناة للسلطة فك ّ

ثقافة خاصة بها فرضها الواقع البيئي للعادات والتقاليد والقيم الموروثة

وحر ية التعبير عنها ،وإذا حرمت من ذلك تحدث الاضطرابات؛

ن الشعور بالحرمان من الحقوق وفقدان السلطة يول ّد لدى الجماعة
لأ ّ
الاثنية تمسكا شديدا بالهو ية الثقافية وتطرح عندئذ مشكلة سلطو ية

()1

تبرز عند حالة الصدام مع السلطة الحاكمة في حال المساس بها ،مما

يؤدّي إلى حالة من الاحتقان الداخلي وتهديد سيادة الدولة القومية.

( -)1برهان غليون ،المسألة الطائفية ومشكلة الأقليات(،بيروت :دار الطليعة للنشر
والطباعة (1979م،ص.30
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الخلاصة
ن ح ّدة النزاعات العرقية والسياسية في
تأسيسا على ما سبق فإ ّ

الواقع الأفر يقي ترتبط بدرجة استجابة النظام السياسي لمطالب

ن تجاهل النظام السياسي لمطالب جماعة اثنية
الجماعات العرقية ،وإ ّ
معي ّنة أو عدم اعترافه بها أو عجز مؤسّ سات النظام عن استيعاب
المطالب المتصاعدة بالحقوق المدنية والسياسية "المشاركة السياسية"،

يؤدي في معظم الأحوال إلى تش ّدد الجماعات المستبعدة ولجوئها إلى
وسائل غير مشروعة للحصول على مطالبها بالقوة ،أو عبر المقاومة

السلمية "اللاعنفية" ،فثمة مطالب قابلة للتفاوض كالمطالبة بالمساواة
بين الجماعات العرقية المختلفة في عملية توز يع الثروة والسلطة ،فنجد

ن الجماعة أو الجماعات المهيمنة في المجتمع تسعى دوما إلى الإبقاء
أ ّ

والحفاظ على الوضع القائم الذي يضمن لها المزيد من الهيمنة على

باقي الجماعات.

وبالمقابل هناك مطالب تلقى صعوبة في التفاوض بشأنها مثل:

السعي من أجل الاستقلال والانفصال عن الدولة ،أو الحصول على
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الحكم الذاتي لإقليم معين داخل الدولة ،أو مطالب خاصة بأبنائها
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تتعلق بالنظام السياسي الذي تعيش في ظل ّه ،والمجتمع الذي تنتمي

إليه ،ومن هذه المطالب تأكيد هويتها واحترامها بتمثيلها في النظام
السياسي أو منحها وضعا خاصا في البلاد ،وكلما تباينت قيم الجماعة
الاثنية وهويتها وتمثيلها في المجتمع تزداد نزعتها إلى التمرد والانفصال .

كما تواجه منطقة إفر يقيا تحديات أمنية وتنمو ية تهدد

استقرارها ،مما يستدعي تعاونا مكثفا لمساعدة دول المنطقة على

تحقيق السلم والأمن والتنمية وتجنب مزيد من التأزم للأوضاع ،ومما

زاد من خطورة تلك التحديات تصاعد تهديدات الجماعات الإرهابية

المتطرفة في عديد من دول المنطقة.

ويمكن أن نشير إلى العديد من الحالات التي أخفقت فيها

عمليات التحول الديمقراطي في تحقيق الاستقرار ،بل إ ّنها تسببت في
ازدياد ح ّدة النزاعات الداخلية ،وتقو يض دعائم الاستقرار الداخلي،
ومن ذلك حالات كوت ديفوار ،وأنجولا ،وبوروندي.
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المتغيرات الداخلية المؤثرة في الإستراتيجية
الأمريكية "القرن الافر يقي"

المقدمة:
تُع ّد منطقة (القرن الأفر يقي) واحدة من الأقاليم

الجيوستراتيجية بالغة الأهمية في التقسيم الجيوبولتيكي العالمي ،حيث

مر الحقب التار يخية على أهمية محور ية في حركة
استحوذت ،وعلى ّ
المواصلات البحر ية ،فضلا ً عن امتلاكها لعوامل الجذب ،بسبب ما

يتفاعل بها من تناقضات عرقية وسياسية وحضار ية ،وما تكتنفه من

ثروات طبيعية جعلت منها تحتل مكانة متميزة في إدراك القوى

العظمى وال كبرى شأنها شأن جميع المناطق ذات الامتداد العالمي.

وهي تُع ّد أكثر اتساعاً ،وأش ّد تأثيرا ً من الناحية الاستراتيجية

م كلا ً من:
على الجغرافية ،ذلك أ ّنها على الصعيد الجغرافي تض ّ

الصومال وأثيوبيا وأرتير يا وجيبوتي فقط ،أمّا على المستوى
ن المنطقة تشمل العديد من الدول والقوى التي
الجيوسياسي ،فإ ّ

تتفاعل وتتبادل علاقات التأثير والتأثر فيما بينها ،مما يجعل من

م مساحة هائلة من الدول التي تمتد عبر
منطقة (القرن الأفر يقي) تض ّ

النتوء الشرقي للساحل الشمالي الشرقي لأفر يقيا.

ن المنطقة تستمد قدرا ً من الأهمية
وعلى هذا الأساس ،فإ ّ

ناجمة عن قيمتها الاستراتيجية لارتباطها الوثيق بالبحر الأحمر ،والذي
يع ّد بدوره ِ من أهم طرق المواصلات البحر ية في العالم بع ّده ِ حلقة
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الوصل بين مناطق الإنتاج النفطي (دول الخليج العربي ،وإيران،
والقرن الأفر يقي) ،ومناطق الاستهلاك النفطي (الولايات المتحدة

الأمريكية ،ودول الاتحاد الأوربي) ،وبذلك أصبحت في أول سلم

أولو يات تأمين وتحقيق أمن الطاقة العالمي.

لذلك فقد شهدت منطقة (القرن الأفر يقي) تطورات بالغة

الأهمية لم تقتصر تأثيراتها في دولها فحسب ،وإن ّما امتدت الى
سياسات واستراتيجيات القوى الدولية ،وفي مقدمتها الولايات

المتحدة الأمريكية ،والتي وسعت في أدبياتها الاستراتيجية إلى بيان

نطاق مفهوم (القرن الأفر يقي) ليشمل :إحدى عشر دولة بعد

انفصال جنوب السودان تمتد من أرتير يا شمالا ً وحتى تنزانيا جنوبا ً
ن هناك من وسّ ع من نطاق المفهوم
(القرن الأفر يقي ال كبير) ،بل إ ّ

ليضيف دولا ً خارج الإقليم بحيث يتعدى الحدود الإقليمية للمنطقة

م دولاً ،مثل :اليمن والسعودية.
ليض ّ

وعلى الرغم بما تت ّسم به الاستراتيجية الأمريكية من أنّها

استراتيجية كونية لا تقتصر على قارة أو إقليم أو منطقة ،بل تشمل

ن هناك بعض المناطق تشكل لها مجالا ً حيو يا ً أكثر
العالم قاطبة ،إلّا أ ّ
من غيرها لمقوماتها ومميزاتها الجيوستراتيجية ،ولعل هذا ما يجعل

منطقة (القرن الأفر يقي) تحتل موقعا ً متميزا ً في الاستراتيجية

الأمريكية ،فضلا ً عن احتلالها مكانة متميزة في التفكير والإدراك

الاستراتيجي الأمريكي ،خاصة خلال مرحلة ما بعد الحرب الباردة،
وولادة النظام الدولي الجديد بقيادة الولايات المتحدة الأمريكية إثر
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تفكك الاتحاد السوفيتي ،وبالذات بعد أن بات التنافس الدولي تجاه
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المنطقة السمة المميزة لها ،بعد أن دخلت الصين كلاعب سياسي،
ومنافس اقتصادي للولايات المتحدة الأمريكية.

و يقصد ب (المتغيرات) :العوامل التي تفرض نفسها على صانعي

القرار ومتخذيه داخل الدولة ،بحيث لا يمكن تجاهلها ،وينبع بعض
هذه المتغيرات من البيئة الداخلية للدولة ،في حين ينبع بعضها الآخر

من البيئة الخارجية (الإقليمية،والدولية) ،وتتفاوت المتغيرات
الداخلية والخارجية من حيث مدى تأثيرها على صانعي القرار ،ومن

ثم ّ يصعب الفصل في إشكالية أ ّيهما أكثر تأثيرا ً في صانعي القرار،

ن ذلك يختلف من حالة الى أخرى ،وبطبيعة الحال يتأثر الدور
لأ ّ

الأمريكي في منطقة (القرن الأفر يقي) بع ّدة متغيرات داخلية –

وهذا ما ستقتصر الدراسة عليه ،نابعة من البيئة الداخلية للولايات

المتحدة الأمريكية ،وتشمل هذه المصالح الأمنية والاقتصادية
للولايات المتحدة الأمريكية ،والدور الذي تمارسه جماعات الضغط

الداخلية ،و بخاصة اللوبي الصهيوني والأمريكيون ذو الأصول

الأفر يقية.

إشكالية الدراسة:

تنطلق هذه الدراسة من إشكالية م ُفادها :ماهي المتغيرات

الداخلية في الولايات المتحدة الأمريكية التي تؤثر في التوجه
الأمريكي تجاه المنطقة على نحو دفع الولايات المتحدة الأمريكية الى

استخدام وسائل وأساليب ع ّدة لتحقيق أهداف استراتيجيتها في

المنطقة ،وما يترتب على ذلك من أبعاد مستقبلية سيكون لها الأثر

ال كبير في مجمل الأوضاع والتفاعلات الإقليمية والدولية.
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فرضية الدراسة:

إذا كانت الفرضية تقدم حلا ً معقولا ً وممكنا ً للمشكلة ،وأن

المشكلة والفرضية يقودان عملية البحث على السواء ،فيمكن للباحث

أن يصوغ فرضية الدراسة ،وعلى النحو الآتي :دفعت متغيرات

الداخل الأمريكي على أن تكون المنطقة من ضمن توجهاتها السياسية
والاستراتيجية ،والتي تزامنت مع الإعلان عن النظام العالمي الجديد،

وانطلاقا ً من سعيها ل كي تكون القوة الرئيسة في العالم ،لذا سارعت

الولايات المتحدة الأمريكية لتأمين حضور أمريكي فاعل في المنطقة

لتحقيق مكاسب اقتصادية ،ولتحقيق ال كثير من الأهداف السياسية

والاستراتيجية.

حدود الدراسة:

ستكون الحدود المكانية لهذه الدراسة هي منطقة القرن

الأفر يقي وفق الرؤ ية الأمريكية والتي تشمل الدول (أثيوبيا ،تنزانيا،

الصومال ،جيبوتي ،أرتير يا ،أوغندا ،كينيا ،راوندا ،بورندي،

السودان ،جنوب السودان) ،أمّا الحدود الزمانية فستكون بعد

أحداث /11ايلول2001/م غير أن ّنا سنتجاوز هذا الحد التار يخي أينما
وجدت الحاجة لذلك في بعض مواضيع الدراسة.
منهجية الدراسة:

لقد كان عماد هذه الدراسة يقوم على أساس المنهج

(التار يخي) الذي يركز في فهم الماضي ،ولتحليل الأحداث الحاضرة

والمستقبلية ،والمنهج (التحليلي) ،والذي يساعد على إدراك أثر
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المتغيرات الداخلية الدافعة للتوجه الأمريكي تجاه المنطقة.
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هيكلية الدراسة:

بعد أن تم ّ تحديد كل من أهمية الدراسة وإشكاليتها وفرضيتها

ومناهجها تم ّ تقسيم الدراسة الى ثلاثة محاور ،فضلا ً عن مقدمة

وخاتمة ،الأول منها استعرض المصالح الاقتصادية للولايات المتحدة
في القرن الأفر يقي ،في حين ناقش الثاني دور جماعات الضغط

الأمريكية في توجيه الاستراتيجية الأمريكية في القرن الأفر يقي  ،أمّا

الثالث فقد بحث في أحداث /11ايلول 2001/م وتداعياتها على

الداخل الأمريكي.

أولا :المصالح الاقتصادية الأمريكية في منطقة القرن الأفر يقي:

ن مسألة النفط والطاقة من الأمور الحيو ية والمهمة في الحياة
إ ّ

والاقتصاد الأمريكي ،وهي من الأمور الرئيسة التي تلعب دورا ً مهما ً
في السياسة الخارجية للولايات المتحدة الأمريكية؛ ل كونها تشكل

عصب الحياة للشعب الأمريكي ،فالولايات المتحدة الأمريكية لديها
احتياطي من النفط الخام يقدر بنسبة ( )3-4%من الاحتياطي

العالمي للنفط ،وتستورد نحو ( )60%من احتياجاتها النفطية ،وهذا

ن الولايات المتحدة الأمريكية تستخدم ( )25%من نفط
يعني أ ّ

العالم ،وهذا رقم كبير ،ونسبة عالية للاعتماد على النفط العالمي

بالنسبة الى دولة عظمى مثل :الولايات المتحدة الأمريكية ،خصوصا ً

وأ ّنها اليوم وصلت الى لعب دور الهيمنة ال كونية في سياستها

الخارجية ،وتُع ّد دولة مهيمنة في النظام الدولي الجديد ،فاستنادا ً الى

إحصائيات العام 2010م ،تستورد الولايات المتحدة الأمريكية ما
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يقارب ( )9,013,00مليون برميل من النفط يومياً ،ويبلغ إنتاجها
من النفط الخام نحو ( )7.513مليون برميل يومياً ،في حين نرى

استهلاكها من النفط يفوق إنتاجها بشكل كبير ليصل الى

ن الولايات المتحدة
( )19.148مليون برميل ،وهذا يعني :أ ّ

الأمريكية تستورد ثلثي احتياجها من النفط العالمي(.)1

أمّا الغاز فقد بلغ إنتاجها ( )611.0مليار متر مكعب يوميا ً

العام  ،2010إذ تستهلك ( )683.4مليار متر مكعب ،فيما بلغ

الاحتياطي للعام نفسه ( )7.7تر يليون متر مكعب( .)2وكما مبين في

الجدول رقم (.)1

جدول رقم ()1

معدلات طلب وإنتاج الطاقة في الولايات المتحدة الأمريكية للعام
الطاقة
النفط

الإنتاج

الاستهلاك
الطلب

2010
بالمليون برميل يوميا ً
7,513
19,148
19,511

الاحتياط

 30,9مليار

الإنتاج

611,0

الغاز

الاستهلاك
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2010:م

بالمليار متر مكعب يوميا ً
683,4
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الطلب

الاحتياطي

770,1
 7,7تر يليون

الجدول من إعداد الباحث بالاعتماد على:

Bp, statistical Riview of world Energy June

)(1

2011, whats In side? Bp.com/statistical Review, P.6-8-9-2022-23.
Internaotional energy agency report, oil market

)(2

report, 13 December 2011, internent, P.19, link: www.oil
market report.org.

ولقد أكد التقرير الذي أع ّده (ريتشارد تشيني) نائب الرئيس

بوش في آيار /مايو من العام 2001م ،على أهمية النفط لدى

ن الولايات
الولايات المتحدة الأمريكية ،حيث أشار التقرير الى أ ّ

المتحدة الأمريكية سوف تستورد بعد ( )20عاما ً برميلين من كل
ثلاثة براميل نفط تستهل كها ،وتشير بعض التوقعات الى ز يادة الطلب

والاستهلاك الأمريكي للنفط من ( )19,7مليار برميل سنو يا ً حسب

تقديرات العام 2010م ،الى ( )26مليار برميل بحلول العام
2020م ،وفي ظل تراجع الإنتاج النفطي الأمريكي يزداد الاعتماد
على المصادر الخارجية (الواردات النفطية) ،وقد وصلت نسبة

واردات النفط الأمريكية من أفر يقيا جنوب الصحراء في العام

2001م ،الى ( )16%من إجمالي الواردات الأمريكية من النفط،

وتتجاوز هذه النسبة ما تستورده الولايات المتحدة الأمريكية من

الممل كة العربية السعودية ،ومن المتوقع أن تصل هذه النسبة إلى
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ن أفر يقيا لديها
( )%25خلال العام  ،)3(2015فضلا ً عن ذلك ،فإ ّ
احتياطي كبير من النفط يصل الى ( )7.2من إجمالي الاحتياطي

العالمي ،و يقدر هذا الاحتياطي بنحو ( )70.7مليار برميل ،وهو
يتجاوز احتياطي امريكا الشمالية

البالغ ( )54.2مليار برميل،

واحتياطي أوربا الشرقية ،والاتحاد السوفيتي ،البالغ ( )58.4مليار

برميل ،ويمكن القول :إن ّه وعلى الرغم من ضآلة إنتاج النفط في
منطقة (القرن الأفر يقي) مقارنة بغيرها من المناطق الأفر يقية ،مثل:

ن ز يادة الطلب الأمريكي على النفط بجانب
(غرب أفر يقيا) ،فإ ّ

عوامل أخرى يجعل المنطقة بؤرة اهتمام الولايات المتحدة

الأمريكية(.)4

حيث تعمل الولايات المتحدة الأمريكية على حماية مصادر

الإنتاج النفطي في القارة الأفر يقية نتيجة لمعاناة معظم دول القارة

من عدم الاستقرار السياسي لضمان تدفق تصدير النفط الأفر يقي،

ووصوله الى الولايات المتحدة الأمريكية دون أي مشكلات ،مما
يساعد على التقليل من الاعتماد على نفط الشرق الأوسط عبر

سياسة تنوع الواردات الجغرافية وأنواع الطاقة ،حيث تُع ّد أفر يقيا

عنصر أساس في هذه الاستراتيجية ،كما تعمل الولايات المتحدة

الأمريكية على رصد تحركات أي منافس حقيقي أو محتمل لها في

الملعب الأفر يقي في هذا الاطار من شأن تحركاته أن تضرّ بأمن

الطاقة الأمر يكية(.)5
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كما تُع ّد منطقة (القرن الأفر يقي) سوقا ً للمنتجات الأمريكية

أكثر من كونها مصدرا ً للمواد الخام والمنتجات ذات الطلب

الأمريكي ،وذلك على عكس أفر يقيا جنوب الصحراء ككل ،فعلى

الرغم من تدني قيمة الصادرات والواردات الأمريكية للمنطقة ،الا

ن نسبة الصادرات الأمريكية اليها بلغت ( )14%من إجمالي
أ ّ
صادرات الولايات المتحدة الأمريكية الى أفر يقيا جنوب الصحراء،

في حين تبلغ نسبة الواردات الأمريكية من المنطقة نحو ( )1%فقط

من إجمالي الواردات الأمريكية من أفر يقيا جنوب الصحراء(.)6

ن المدة الممتدة من تسعينيات القرن الماضي،
ويمكن القول :أ ّ

وحتى م ّدة الرئاسة الأولى للرئيس الأمريكي الأسبق (بيل كلينتون)
قد شهد تدني قيمة كل من الصادرات الأمريكية الى دول (القرن

الأفر يقي) ،والواردات الأمريكية منها ،وكان الميزان التجاري

لمصلحة الولايات المتحدة الأمريكية مع كل دول (القرن

الأفر يقي) التي توفرت فيها بيانات باستثناء أوغندا.
وفي نهاية جولة أورجواي

()

في العام 1994م ،قدمت إدارة

كلينتون ،وبطلب من ال كونجرس الأمريكي ،تقريرا ً سنو يا ً بخصوص

العلاقات التجار ية بين الولايات المتحدة الأمريكية وأفر يقيا،

وطرحت ع ّدة مبادرات لز يادة وتشجيع التجارة بين الولايات
المتحدة الأمريكية والقارة الأفر يقية بصفة عامة.

وفي هذا الإطار طرح مشروع النمو والفرص الأفر يقي

(الاغو) ،حيث قام الرئيس الأمريكي كلينتون في  /23اذار/

1998م ،بجولة الى القارة الأفر يقية شملت ست دول أفر يقية ،منها:
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دولتان من دول (القرن الأفر يقي) هما( :أوغندا وراوندا) ،كما

التقى كلنتون في (عنتيبي) عددا ً من رؤساء الدول والحكومات في
شرق أفر يقيا ،ومنطقة البحيرات العظمى ،وقد ركزت الز يادة في

الجوانب الاقتصادية ب العلاقات الأمريكية  -الأفر يقية ،حيث تقرر

خلالها إلغاء ( )30مليون دولار من الديون المستحقة للولايات
المتحدة الأمريكية على بعض الدول الأفر يقية ،وكذلك تخصيص

( )30مليون دولار لبرنامج تنمية التجارة والاستثمارات ،وتم ّ

الإعلان عن ز يادة المساعدات الأمريكية لأفر يقيا في العام 1999م
بمقدار ( )30مليون دولار ،أي (بنسبة  )%4لتصبح ( )730مليون

دولار( ،)7وخلال العامي  2009و 2010م ،زاد حجم الصادرات
موضح في
ّ
والواردات الأمريكية من والى دول القرن الأفر يقي وكما

الجدول رقم (.)2

جدول ()2

حجم الصادرات والواردات الأمريكية من والى دول القرن
الدولة

الأفر يقي خلال العامي (2009-2010م):
سنة ( 2004بالمليون دولار)

سنة ( 2005بالمليون
دولار)

بورندي
جيبوتي
أرتير يا
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أثيوبيا

الصادرات

الواردات

الصادرات

الواردات

71.4

3.3

7.5

4.4

43.7

1

47.9

1.1
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0.5

31.1

1.3

354.8

41.2

514.9

61.8
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كينيا

رواندا

الصومال
السودان
تنزانيا

أوغندا

393.9

325.2

362.3

348

11.2

5.4

10.5

6.3

9.1

0.7

8.8

0.3

68.4

3.7

103.2

13.6

127.6

24.2

96.4

33.7

63.4

25.9

62.5

496.4

إجمالي
الصادرات
والواردات
الأمريكية من

1143.5

458.1

1515.1

496.4

دول القرن
الأفر يقي
إجمالي
الصادرات
والواردات
الأمريكية من

8438.5

35879.5

50289.7 10314.7

أفر يقيا جنوب
الصحراء
نسبة
الصادرات
والواردات

%13.55

%1.27

%14.68

%0.98
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الأمريكية من
دول القرن
الأفر يقي الى
إجمالي
الصادرات
والورادات
الأمريكية من
أفر يقيا جنوب
الصحراء

الجدول من إعداد الباحث بالاعتماد على:
u.s. Trade with –sub- Saharan Africa.Available

)(1

at: http://www.agoa. Gov/respirces annstats05.pdf.

أمّا فيما يتعلق بالاستثمارات الأمريكية المباشرة في أفر يقيا،

فقد خصّ صت وزارة التجارة الأمريكية مبلغ ( )150مليون دولار

لمصلحة بعض دول شرق أفر يقيا ،وهي :كينيا ( 131مليون

دولار) ،وموريشيوس ( 8مليون دولار) ،وأثيوبيا ( 5ملايين

دولار) وجيبوتي ( 4ملايين دولار) ،ورواندا ( 2مليون دولار)،
وكانت باقي دول منطقة القرن الأفر يقي ،وشرق أفر يقيا في ذلك

الوقت مهملة من جانب الاستثمار الأمريكي المباشر.

وخلال العامي (2004 – 2003م) ،شهدت بعض

القطاعات داخل بعض دول (القرن الأفر يقي) مزيدا ً من
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طاع الملابس في كل من:
طاع المنسوجات في أثيوبيا ،وق ّ
شهد ق ّ

أوغندا وتنزانيا ز يادة في حجم الاستثمارات المباشرة ،وحصلت كينيا

على نحو ( )12,8مليون دولار :كاستثمارات أمريكية مباشرة
لز يادة صادراتها من البن الى الولايات المتحدة الأمريكية ،وبذلك
ن ضآلة الاستثمارات الأمريكية المباشرة في أفر يقيا
يمكن القول :إ ّ

جنوب الصحراء بصفة عامة ،وتركزها في عدد محدد من الدول

الأفر يقية انعكست سلبا ً على نصيب دول منطقة (القرن الأفر يقي)

من تلك الاستثمارات(.)8

ن الهدف الاقتصادي الرئيس وراء التوجه الأمريكي
ونرى :أ ّ

نحو منطقة (القرن الأفر يقي) يكمن في :وجود النفط بالدرجة

الأولى ،وذلك من أجل تحقيق جملة من الأهداف الاقتصادية
عملت الإدارة الأمريكية فيها الى إحكام سيطرتها عليها لتحقيق ما

يلي(-:)9

 1وضع اليد الأمريكية على المخزونات الأفر يقية من النفط،

ولا سيما بعد الاكتشافات الجديدة.

 2فرض سيطرتها على مخزونات النفط العالمية الى جانب

سيطرتها العسكر ية ،وهو ما يسهل تحكمها ب (الاقتصاد

العالمي).

ن النفط
 3الحصول على النفط بأسعار منخفضة ،إذ أ ّ

الأفر يقي يتمتع بمزايا ع ّدة بالنسبة للولايات المتحدة الأمريكية
منها :قرب المسافة بين مناطق إنتاج النفط في أفر يقيا والمصافي

الأمريكية.
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 4تنو يع مصادر الولايات المتحدة الأمريكية من الطاقة.

 5الرغبة في تحجيم الدور الصيني في القارة الأفر يقية ،والذي

كل أحد زاو يا الرؤ ية الأمريكية حيال استراتيجيتها الجديدة.
ش ّ

هذا فضلا ً عن تسهيلات كمركية سهّلت وصول المنتجات

الأفر يقية إلى الأسواق الأمريكية وتوسيعها ،وذلك :يعني ز يادة
هائلة في الصادرات الأفر يقية نحو أسواق الولايات المتحدة

الأمريكية ،وبهذا يكون باستطاعة الدول الأفر يقية تصدير ما يقرب
ن الدول التي
من ( )50%من السلع معفاة من الرسوم الكمركية ،وأ ّ

أجرت إصلاحات (على وفق المنظور الأمريكي) ستتمتع بامتيازات

ن الولايات المتحدة الأمريكية على استعداد للتفاوض
أفضل ،وأ ّ
معها بشأن اتفاقيات التبادل الحر ّ في هذه الدول ،فيما اتخذت

الدول الأفر يقية إجراءات مهمة لإنشاء مناطق للتبادل الحر ّ ،مثل:
الجماعات الاقتصادية لدول غرب أفر يقيا ) ،)((ECOWASومؤتمر

تنمية جنوب أفر يقيا) ،)( (SADCومنظمة تعاون شرق أفر يقيا

ن قائمة
) ،)((EACواتحاد دول المغرب العربي ) ،)((UMAحيث إ ّ

الأهداف الأمريكية كثيرة في أفر يقيا ،ويتمحور مجملها بالشأن
الاقتصادي والتجارة والاستئثار بالثروات الأفر يقية ،وإدخال

أفر يقيا في دائرة العولمة الأمريكية عبر دمج اقتصادها بمنظومة

الاقتصاد الرأسمالي الأمريكي(.)10
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ثانيا :جماعات الضغط في الولايات المتحدة الأمريكية:

للولايات المتحدة الأمريكية مجموعات مختلفة من جماعات

المصالح التي تمارس تأثيرا ً متفاوتا ً في صانعي ومتخذي القرار

الاستراتيجي داخل الدولة ،حيث يُع ّد اللوبي الاسرائيلي واللوبي

الأفر يقي (الأمريكيون الأفارقة أو كما يطلق عليهم أحيانا ً

الأمريكيون السود) ،من أهم جماعات الضغط الداخلية التي تؤثر في
الدور الذي تمارسه الولايات المتحدة الأمريكية داخل القارة

الأفر يقية بصفة عامة ،وداخل منطقة (القرن الأفر يقي) بصفة

يوضح هذا المطلب المصالح المختلفة لهذه الجماعات ،وطبيعية
خاصة ،و ّ
ومدى التأثير الذي تمارسه كل منها في الإدارة الأمريكية(.)11
أولاً :اللوبي( )الاسرائيلي:

على الرغم من القل ّة العددية لليهود في الولايات المتحدة

الأمريكية ،إذ تنحصر نسبتهم بين ( )2.2%و ( )2.5%من إجمالي

ن تأثيرهم في جميع نواحي
السكان وفقا ً لتعداد العام 2000م ،الّا أ ّ
الحياة الأمريكية من سياسية وفكر ية واقتصادية وإعلامية يفوق

بكثير حجمهم ،و يعود ذلك الى مستوى التعليم المرتفع بين اليهود قياسا ً

بغيرهم من الجماعات العرقية أو الطائفية الأخرى في المجتمع
الأمريكي ،ولليهود في الولايات المتحدة الأمريكية شبكة بالغة

التعقيد من التنظيمات المختلفة والمتنوعة من سياسية ودينية وثقافية

ومهنية الى أخرى( ،)12وعلى الرغم من هذه التعددية في التنظيمات

ن هناك وحدة في القيادة والتخطيط والتنسيق ،وتُع ّد اللجنة
إلا ّ أ ّ
الأمريكية الاسرائيلية للشؤون العامة الأمريكية الاسرائيلية المعروفة
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اختصارا ً (أيباك) جزء من اللوبي الاسرائيلي في الولايات المتحدة
الأمريكية ،وهي أهم المنظمات الفاعلة والقو ية ،ولها من التأثير
المباشر في السياسة الأمريكية ،وخاصة مواقف ال كونغرس ما يفوق

أي جهة أو تنظيم آخر من تلك المنظمات اليهودية أو الصهيونية
المؤيدة لإسرائيل .وقد تأسست (أيباك) في العام 1954م ،بهدف

حمل ال كونغرس الأمريكي على اتخاذ مواقف متعاطفة مع
(اسرائيل) وداعمة لمواقفها ،ومدافعة عنها ،ويتجاوز عددها خمسين

ألف منظمة والتي تمارس جميعها ضغوطا ً على صانعي القرار السياسي

لمصلحة إسرائيل في الغالب ،كما يلعب اللوبي الإسرائيلي دورا ً مهمّا في
الضغط على الإدارات الأمريكية المساعدة لإسرائيل ،وحماية
مصالحها ،وتحقيق أهدافها المختلفة في المنطقة(.)13
و يلعب اللوبي الاسرائيلي دورا ً مهمّا ً ومؤثرا ً

()

المتحدة الأمريكية؛ وذلك يعتمد على الركائز الآتية:

داخل الولايات

 1الثراء اليهودي :فاليهود أكثر الأقليات ثراء في العالم ،فهم
يسيطرون على نحو ( )10-12%من الاقتصاد الأمريكي،

و يتركز نفوذهم في الصناعات الخفيفة والاستهلاكية ،لذلك

ن قو ّتهم لا تقتصر في السيطرة الاقتصادية العالمية ،وإنّما في
فإ ّ

استثمار ثرواتهم بطر يقة مؤثرة سياسيا ً واعلامياً.

 2تمو يل الحملات الانتخابية :إذ يُع ّد اليهود الممولين الكبار
لحملات الرئاسة الأمريكية ،حيث يقومون بتمو يل ( )60%من

تكاليفها ،وخصوصا ً في الحزب الديمقراطي ،وهذا يوازي
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( )30ضعفا ً للحجم السكان ،حيث يشكل اليهود ( )3%من
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سكان الولايات المتحدة الأمريكية ،ولأن حملات الرئاسة

ن على أي مرشح أن يسترضي
الأمريكية باهضة التكاليف ،فإ ّ

اليهود للحصول على دعمهم ،وهذا ينطبق أيضا ً على مرشحي

مجلس الشيوخ والنواب.

 3يشكل اليهود قوة انتخابية منظمة :حيث يشاركون في
الانتخابات الأمريكية بنسبة ( )90%مقابل ( )50%بين عامة
الأمريكيين ،و يعود السبب في مشاركتهم العالية ل كونهم

جماعات منظمة متعلمة ،ولأ ّنهم يسعون من مشاركتهم الى
ز يادة قوتهم ،وتأثيرهم الانتخابي(.)14

 4قدرة اليهود على التنظيم ،وتكوين مجموعات ضغط ،وبشكل
ن يهود الولايات المتحدة الأمريكية منظمون في
عام فإ ّ

مؤسسات وهيئات نشطة وفعالة ،وتتعاون في خدمة قضاياها

ال كبرى ،وخصوصا ً فيما يتعلق بدعم إسرائيل على وفق

أفضل وسائل الاتصال والضغط والاقناع ،وضمن استيعاب

تام للعقلية الأمريكية ،وطرق التعامل معها ،ولديهم مقولة:

ن تنظم الى جمعية يهودية،
فحواها أن تكون يهوديا ً يعني :أ ّ
حيث في الولايات المتحدة الأمريكية موجود نحو ()350

منظمة مرتبطة بالحركة الصهيونية أو موالية لها ،ومن بين هذه

المنظمات نحو ( )67منظمة صهيونية سياسية تعمل مباشرة

لمصلحة إسرائيل ،فضلا ً عن المنظمات الدينية والثقافية
والاجتماعية ،ومنظمات العلاقات العامة.
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 5السيطرة اليهودية على وسائل الاعلام الأمريكية :تع ّد

وسائل الإعلام عاملا ً مه ّماً ،وخاصة في أنظمة الحكم

الديمقراطية ،وتستفيد من أوضاع الحر يات الواسعة لتوجيه

الرأي العام ،وهي ذات تأثير كبير في رجال الدولة
والسياسيين الذين يسعون دائما ً لاسترضائها.

ن أغلبية اليهود في
 6الحضور العلمي والثقافي لليهود :حيث إ ّ
الولايات المتحدة الأمريكية جامعيون ،وتذكر دراسة أعدّها

البروفيسور (روبنشتاين) :أن ّه من بين كل ( )500قيادي على

مستوى الولايات المتحدة الأمريكية هناك ( )57يهودياً،

وتبلغ أعلى نسبة لهم في وسط قادة الإعلام ،إذ تبلغ (
 ،)%25,8و يضيف :أن ( )45من بين أبرز ( )172شخص

من كبار المثقفين والمفكرين على مستوى الولايات المتحدة

الأمريكية هم من اليهود ،ويسهم هؤلاء بشكل قوي في توجيه

الثقافة والرأي العام ومناهج التربية والتدريس(.)15

فضلا ً عن هذه العوامل يمتاز النظام السياسي في الولايات

المتحدة الأمريكية بأن ّه :نظام مفتوح يقوم على أساس :احترام قيم

التعددية ،أي أن ّه ضامن للحر يات الفكر ية والدينية والسياسية
والاجتماعية والاقتصادية ،وهذا ما اصطلح على تسميته ب (النظام

الليبرالي الحر)( ،)16حيث تحظى أفر يقيا عموماً ،ومنطقة (القرن
الأفر يقي) خصوصا ً بمكانة متميزة في التفكير الاستراتيجي للوبي

الإسرائيلي ،والذي يترجم في بعض الأحيان عن طر يق التوجه
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الاستراتيجي الأمريكي تجاه بعض المناطق الحيو ية ،ومنها :منطقة
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(القرن الأفر يقي) لمقوماتها وخصائصها الاستراتيجية ،وتهدف

إسرائيل عن طر يق جماعات الضغط في الداخل الأمريكي الى
تحقيق الآتي:

 -1محاولة التأثير في المجال الحيوي للدول العربية ،وخصوصا ً مصر
والسودان ،وذلك عن طر يق التغلغل في المنطقة ،وإقامة علاقات

وتحالفات استراتيجية مع دولها ،وعلى نحو يساعد على تطو يق الدول

العربية.

 -2كسر العزلة التي حاولت بعض الدول العربية فرضها على

إسرائيل ،وإقامة شبكة علاقات أمنية مع دول (القرن الأفر يقي)،
والحصول على تأييد دول المنطقة في المحافل الدولية المختلفة ،مثل:

الأمم المتحدة ،وكذلك الحصول على المواد الخام اللازمة لإسرائيل،
وتسو يق المنتجات الإسرائيلية في دول المنطقة.

 -3ضمان حر ية الملاحة في البحر الأحمر ،فقد استطاعت إسرائيل

إ يجاد موطئ قدم لها على ساحل البحر الأحمر عند خليج العقبة،
وساعدها ذلك على الاتصال بالعالم الخارجي(.)17

 -4الحصول على حصّ ة من مياه نهر النيل ،إذ تُع ّد الأطماع

الإسرائيلية في مياه نهر النيل قديمة ،ولا سيما في ظل إدراك الآباء

الأوائل للصهيونية أهمية المياه بالنسبة لإسرائيل ،حيث عملت

إسرائيل على توطيد علاقاتها بع ّدة دول من منابع نهر النيل مثل:
(أثيوبيا ،وكينيا ،وأوغندا ،وجمهور ية ال كونغو الديمقراطية) ،ولقد

شج ّعت هذه الدول على إقامة سدود على نهر النيل سواء أكان ذلك
ن الهدف من هذا
لتوليد ال كهرباء أم لأغراض الزراعة ،ويبدو :أ ّ
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التوجه الإسرائيلي تجاه دول المنبع هو :لإضعاف وتهديد الأمن

ن هذه المشروعات والسدود قد تؤثر سلبيا ً
القومي المصري ،وذلك لأ ّ

في حصّ ة مصر من المياه ،وقد تكون محاولة للتقرب من دول المنابع،

وإقناعها فيما بعد ببيع حصّ ة من مياه النيل الى إسرائيل ،وإجبار
مصر على ذلك(.)18

ومن أجل تحقيق هذه الأهداف سعت إسرائيل الى اتباع

عدة ستراتيجيات بدأت بمحاولة الربط بين إسرائيل وأفر يقيا عن طر يق

خلق أساس أخلاقي ومعنوي بينهما ،وسعت إسرائيل للتعامل مع

جماعات أفر يقية معينة داخل الدول الأفر يقية ،سواء أكانت تلك

الجماعات في السلطة أم في المعارضة مثل( :جماعة الأمهرا في أثيوبيا)،
(وجماعة الدنيكا في السودان) ،كما لجأت أيضا ً الى استخدام القوة

الناعمة ( )soft powerللتأثير في دول القاره والمنطقة محل الدراسة
لتحقيق أهدافها ،وذلك عن طر يق تقديم المساعدات والدعم الفني،
وغير ذلك من الوسائل(.)19

ثانياً :الأمريكيون الأفارقة داخل الولايات المتحدة
الأمريكية:

تبلغ نسبة الأمريكيين الأفارقة (السود) )12.3%( ،من

إجمالي سكان الولايات المتحدة الأمريكية ،وذلك حسب تعداد

العام 2000م ،وهي أعلى نسبة حققها الأمريكيون ذو الأصول
الأفر يقية طول القرن العشرين(.)20
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حيث سيطر السود في العام 1991م ،على ( )25مقعدا ً من

مقاعد مجلس النواب الأمريكي ،والبالغ عددها ( )435مقعد ،أي

أ ّنهم سيطروا على نحو ( )6%من إجمالي مقاعد المجلس ،في حين
كانوا يمثلون نحو (  )12%من إجمالي سكان الولايات المتحدة

الأمريكية في ذلك الوقت ،حيث كان أغلب النواب السود ينتمون

الى الحزب الديمقراطي ،وعلى الرغم من اتباع السود الأمريكيين
استراتيجية تقوم على تنو يع عضويتهم في الأحزاب السياسية للحصول
ن الديمقراطيين
على دعم الديمقراطيين والجمهور يين على ال سواء فإ ّ

كانوا أكثر دعما ً للسود ،ومن ثم ّ صوت غالبية السود لمصلحة المرشح ين
الديمقراطيين ،ومن ثم ّ حصل المرشحون الجمهور يون لرئاسة الجمهور ية،

أمثال :رونالد ر يجان ،وجورح بوش (الأب) على نسبة ضئيلة تقل
عن ( )15%من أصوات الناخبين السود(.)21

ومع تولي بيل كلينتون رئاسة الولايات المتحدة الأمريكية

بات ملحوظا ً ز يادة عدد الأمريكيين الأفارقة المشاركين في الإدارة
الأمريكية ،وكان ذلك متزامنا ً مع ز يادة اهتمام كلينتون بقارة
أفر يقيا ،وخاصة في مدة ولايته الثانية ،كما زاد عدد النواب السود

داخل ال كونغرس الأمريكي ،حتى وصل الى  39عضوا ً في العام

2000م ،وشغلت كونداليزارايس منصب مستشار الأمن القومي في

ظل الإدارة الأولى لجورج بوش (الابن) ،وفي الإدارة الثانية

أصبحت رايس وزيرة الخارجية الأمريكية ،وعلى الرغم من

وجودها في الإدارة الأمريكية لم ينعكس ذلك بشكل مباشر على
ن ذلك لا يقلل من حقيقة ز يادة
السياسة الأمريكية تجاه القارة ،فإ ّ
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مشاركة السود في دوائر صنع القرار داخل الولايات المتحدة

الأمريكية ،ولم يبق سوى تفعيل هذه المشاركة على نحو يخدم مصالح

القارة ،كما تولى الأمريكيون الأفارقة مناصب مهمة داخل المكاتب

والاقسام

المعنية

الأمريكية(.)22

بالشؤون

الأفر يقية

في

وزارة

الخارجية

ولعل فوز باراك أوباما بمنصب رئيس الولايات المتحدة

الأمريكية في العام 2008م ،وهو من أصول أفر يقية ،خير دلالة
على تنامي دور السود ،ومشاركتهم في الحياة السياسية داخل

الولايات المتحدة الأمريكية ،وعلى الرغم من ال كثرة العددية للسود

داخل الولايات المتحدة الأمريكية ،والتي تفوق عدد اليهود على

مستوى العالم ،فإنّهم أقل تأثيرا ً في دوائر صنع القرار الأمريكي

مقارنة باللوبي الإسرائيلي(.)23

ن الضغوط التي يمارسها اللوبي
نصل مما تقدم الى القول :إ ّ

الإسرائيلي على الإدارة الأمريكية عادة كانت من أجل حماية
ن اللوبي
المصالح والاهداف الإسرائيلية داخل القارة الأفر يقية ،فإ ّ
الأفر يقي كان في أغلب الأحوال مؤيدا ً الدول الأفر يقية ،وطالب

بمنحها المزيد من الاهتمام من جانب الولايات المتحدة الأمريكية،

ن من مصلحة الدول الأفر يقية بصفة عامة ،ودول القرن
لذلك فإ ّ

الأفر يقي بصفة خاصة ،العمل على ز يادة التنسيق والتعاون مع

الأمريكيين الأفارقة من أجل تفعيل دورهم داخل النظام السياسي
الأمريكي على نحو يخدم المصالح الأفر يقية.
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ثالثا :أحداث  11ايلول 2001م والحرب على الإرهاب.

لقد مثلت منطقة (القرن الأفر يقي) بامتداداتها الجيوستراتيجية

أهمية بالغة في التفكير الاستراتيجي الأمريكي ،وتحتل هذه المنطقة
موقعا ً مهما ً في الاستراتيجية العسكر ية الأمريكية ،وخصوصا ً بعد

أحداث 11أيلول 2001م ،في إطار الحرب على الإرهاب ،وإعادة

طرح مشروع (القرن الأفر يقي) الجديد الذي يهدف الى تأمين

الممرات المائية العالمية في البحر الاحمر والمحيط الهندي بما يخدم

المصالح الأمريكية ،فضلا ً عن تأمين الوصول الى منابع النفط والمواد

الخام ،وذلك باستثناء القاعدة الأمريكية ب جيبوتي عام 2002م،
والتي تضمن السيطرة الاستراتيجية الأمريكية على المنطقة البحر ية

التي يمر بها ربع إنتاج العالم من النفط ،كما أ ّنها قريبة من خط

أنابيب تشاد والكاميرون وخليج غينيا في الغرب( ،)24وعليه
استخدمت الولايات المتحدة الأمريكية مجموعة من الأدوات
الدبلوماسية والاقتصادية والعسكر ية من أجل تأمين النفط الأفر يقي،

وضمان تدفقه اليها دون أي عقبات أو مشكلات ،وخصوصا ً مع
وجود تهديدات متزايدة يتعرض لها هذا النفط لأسباب داخلية

وخارجية ،منها :الوجود العسكري المباشر في المنطقة ،وذلك لتدريب

الجيش الأثيوبي ،وتوفير المساعدات الاستخباراتية واللوجستية

لأثيوبيا ،كما في جيبوتي التي يوجد فيها قاعدة عسكر ية أمريكية في
المنطقة توفر قوات التدخل السر يع لأي ّة عمليات عسكر ية قد تشارك

فيها الولايات المتحدة الأمريكية ،وثم ّة وجود بحري أمريكي مكث ّف
في المحيط الهندي قُبالة سواحل (القرن الأفر يقي) ،حيث توجد
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حاملة الطائرات (ايزنهاور) لإحكام القبضة الأمريكية على

السواحل الصومالية(.)25

لقد شكلت أحداث  11ايلول 2001م ،منعطفا ً مهمّا ً بين

مرحلتين من العلاقات الدولية ،وأضافت أبعادا ً جديدة على

المجتمعات في العالم كافة حتى ع َ ّد البعض ما حدثه بأن ّه :وستفاليا
جديدة ،أسست لأنماط جديدة في التفاعلات الدولية وقد أضفت

تلك الحادثة تأثيرا ً مباشرا ً ومهما ً في بنية المجتمع الأمريكي( ،)26كما

شكلت أحداث  11ايلول 2001م ،صدمة عالمية كبيرة غيرت

مجر يات طبيعة التفكير الاستراتيجي الأمريكي( ،)27وبذلك أصبحت
الرؤ ية الأمريكية للبيئة الدولية مصحوبة برؤ ية انتقامية تبحث عن رد

الاعتبار بأيّ طر يقة حتى لو كانت على أساس تدخل ضمن تدمير
دول مع شعوبها من أجل التصدي للإرهاب العالمي ،والذي انتشر

بعد أحداث  11ايلول 2001م ،وما صاحبه من ردّة فعل عنيفة
ل الولايات المتحدة الأمريكية ،لقد كانت أحداث  11ايلول
من ق ِب َ ِ

2001م ،كما وصفها هنري كيسنجر (يوم العار) الذي لاب ّد من

الثأر له ،فقامت الإدارة الأمريكية الجديدة بإدخال مفهومين
جديدين في التفكير الاستراتيجي الأمريكي:

ن التهديد الأهم لأمن الولايات المتحدة
المفهوم الاول :هو أ ّ

الأمريكية يقع على نقطة التقاطع بين الراديكالية والتقدم

التكنولوجي ،سواء أكانت الراديكالية سمة لدولة أم لجماعة سياسية،

سواء أكانت التكنولوجيا الحديثة تحت تصرف أي منها (يتركز هذا
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ن الولايات المتحدة الأمريكية لن
المفهوم الثاني :يتعلق بأ ّ

تنتظر حتى تتعرض للهجوم ل كي تقوم بالرد عليه ،وإنّما سيكون عليها

أن تبادر بالهجوم بمجرد إدراكها للتهديد(.)28

حيث إن ما وقع في يوم  /11ايلول 2001م ،كان حدثا ً عالميا ً

وشاملا ً وتأر يخيا ً بكل المعايير عالمياً؛ لأن ّه أثر في العالم أجمع ،وعلى

رأسه الولايات المتحدة الأمريكية ،وفي العالم الاسلامي بصوره أكثر

قسوة ،وفي العالم الآخر بدرجة أقل وشاملاً؛ لأن تأثيره كان نفسيا ً
واقتصاديا ً وسياسيا ً وعسكر ياً ،ناهيك عن كونه اكتسب صبغة

حضار ية وثقافية بمستوى معين من التحليل ،وتأر يخيا ً لأن ّه كان حدثا ً
فاصلا ً في طر يقة التعبير عن الاستراتيجيات والسياسات الأمريكية،

والذي خلف حجما ً من مشاعر الخوف والغضب ،والرغبة في

الانتقام بشكل يفوق كل التصورات ،وقد أدّى هذا الى ردود

أ فعال ،لم نر مداها بعد ،وإنّما رأينا نماذجاً .وقد وضع العالم قبالة
حالة من الفوضى ،وانعدام اليقين ،فضلا ً عن استفحال التوتر

والتأزم ،وربما إذكاء ال كثير من الحروب بعد أن ضربت الولايات
المتحدة الأمريكية في عقر دارها ،وجرحت كرامتها وهيبتها في قم ّة

عنفوانها وانتشائها بالنصر والهيمنة العسكر ية الفريدة على العالم التي

كانت هدفا ً لاستراتيجيتها ،والحقيقية منذ أوآخر القرن التاسع

سمت الولايات المتحدة الأمريكية دول العالم الى
عشر( ،)29فقد ق ّ

محورين(:)30

المحور الأول :محور الخ ير :و يضم الدول المتحالفة والتابعة

للولايات المتحدة الأمريكية.
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المحور الثاني :محور الشر :و يضم الدول المستعصية على الولايات

المتحدة الأمريكية ومعها كل ممثلي ما تسميه الولايات المتحدة

الأمريكية ب (الإرهاب الدولي) أفرادا ً ومنظمات.

لذا اعتمدت الخطط الأمريكية المستقبلية الى جعل موضوع

ن هذا المحدد تقدم
(الإرهاب) كأحد محددات التوجه الأمني ،الّا أ ّ
ن المسؤولين
بعد الحادي عشر من أيلول من العام 2001م؛ لأ ّ

ن رفع شعار (مكافحة الإرهاب) سيعطيهم
الأمريكيين اعتقدوا :أ ّ

مشروعية إعلان الحرب لتحقيق مطامحهم في الهيمنة ،وهو سبيلهم

لتحقيق أهدافهم الأخرى باستبعاد القوى الطامحة لموقع دولي

متقدم ،كذلك تطو يع دول الجنوب ،وفي مقدمتها :الدول الإسلامية
والعربية وصولا ً الى موقع تسيطر فيه على الاقتصاد العالمي ،والحصول

على امتيازات الهيمنة ،والانفراد المطلق بالسلطة العالمية.

إن الأهداف الاستراتيجية التي سعت الولايات المتحدة

الأمريكية الى تحقيقها عن طر يق

قيادتها للحملة الدولية ضد

الإرهاب ،واضطرار العديد من الدول الى المساهمة في دعمها،

والتحالف معها راغبة أو مكرهة تتلخص في :إعادة صياغة التوازن

الاستراتيجي في العالم بما يضمن لها الهيمنة المطلقة على أوسع رقعة

ممكنة من ال كرة الأرضية(.)31

وعليه فقد احتل ّت منطقة (القرن الأفر يقي) مكانة مهمة في

التفكير الاستراتيجي الأمريكي الخاص بمحاربة الإرهاب ،حيث إن
أفر يقيا بشكل عام ،ومنطقة (القرن الأفر يقي) بشكل خاص تمثل
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منطقة تتكاثر فيها التهديدات للمصالح الأمريكية ،ومصالح حلفاءها

المتغيرات الداخلية المؤثرة في الإستراتيجية
الأمريكية "القرن الافر يقي"

س ّيما إسرائيل ،حيث دأبت الولايات المتحدة الأمريكية على ضرب
أيّ تقارب بين المنظمات الإرهابية ،وبعض دول القارة المصنفة
ضمن القائمة الأمريكية السوداء ،لاس ّيما التنظيمات الإسلامية

الأصولية وتنظيم القاعدة(.)32

حيث حظيت منطقة (القرن الأفر يقي) باهتمام كبير من

لدن الولايات المتحدة الأمريكية لعدة اعتبارات ،وفي مقدمتها:

الاعتبارات الأمنية ،حيث تعاني المنطقة أوضاع عدم الاستقرار
السياسي؛ بسبب مشكلات الفقر والتخلف وضعف الدولة على نحو

قد يجعلها ملاذا ً للجماعات الإرهابية ،وخاصة إنّها تضم بعض
التنظيمات التي وصفتها الولايات المتحدة الأمريكية بالإرهابية،

مثل( :الاتحاد الإسلامي الصومالي ،وحركة الجهاد الإسلامي

الأرتيري ،والجبهة القومية السودانية) ،كما شهدت المنطقة وقوع

العديد من العمليات الإرهابية ،مثل :عمليات اغتيال شخصيات
سياسية ،وتفجير سفارتي :الولايات المتحدة الأمريكية في نيروبي

ودار السلام في السابع من آب /أغسطس من العام 1998م،

وأسفرت تلك التفجيرات عن مقتل ( )224شخصا ً ( )12منهم

أمريكي ،و( )212من الأفارقة ،وجرح المئات من ال كينيين
والتنزانين ،وقد حملت الولايات المتحدة الأمريكية تنظيم القاعدة

مسؤوليتها عن تلك التفجيرات(.)33

ومن أجل مواجهة التهديدات الأمنية التي تتعرض لها المصالح

الأمريكية في منطقة (القرن الأفر يقي) اتجهت الولايات المتحدة
الأمريكية الى تعزيز تعاونها الأمني مع دول المنطقة عن طر يق
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ثلاث مهام رئيسة ،تتمثل أولها في العمل على كسب القلوب عن

طر يق المساعدات الإسانية ،وقدمت مساعدات ومنحا ً عسكر ية
لجيوش معظم دول منطقة (القرن الأفر يقي) ،مثل( :منحة الدراسة

العسكر ية في الولايات المتحدة الأمريكية التي قدمتها في العام

1995م ،لجيوش سبع من دول منطقة (القرن الأفر يقي) وهي:
(بورندي ،وجيبوتي ،وأرتير يا ،وأثيوبيا ،وكينيا ،وتنزانيا ،وأوغندا)،
في حين تتمثل المهمة الثانية في :تدريب الجيوش الأفر يقية ،ف تتمثل

المهمة الثالثة في :الاستعداد للقيام بعمليات عسكر ية ضد الجماعات

الإرهابية المحلية ،متى كان ذلك ضرور يا ً(.)34

حيث كان لأحداث  11أيلول 2001م العديد من

الانعكاسات على منطقة (القرن الأفر يقي) ،فلقد استطاعت

الولايات المتحدة الأمريكية الاستفادة من الأوضاع المتردية

لاقتصاديات دول منطقة (القرن الأفر يقي) من جانب ،ومن طبيعة

الأوضاع الإقليمية ،خاصّ ة الخلافات البينية بين دول منطقة (القرن
الأفر يقي) من جانب آخر ،وحصلت الولايات المتحدة الأمريكية

على موافقة صر يحة بشأن إقامة قواعد عسكر ية ،وتسهيلات عسكر ية

ع ّدة ،هذا فضلا ً عن انعكاسات الوجود الأمريكي على طبيعة
التوازنات ،ونمط العلاقات الاقليمية بين دول منطقة (القرن

الأفر يقي) ،حيث تم ّ فرض سلوك تعاوني على دول هذه المنطقة

كافة ،حتى لا يؤثر بالسلب في المصالح الأمريكية في المنطقة ،ومن

ثم ّ أسفرت هذه التطورات الدولية على تزايد النفوذ الأمريكي في
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منطقة (القرن الأفر يقي) ،والنفوذ الإسرائيلي بالتبعية(.)35

المتغيرات الداخلية المؤثرة في الإستراتيجية
الأمريكية "القرن الافر يقي"

وتجدر الاشارة هنا الى اعتماد إسرائيل على الدور الأمريكي

لتعزيز تحركاتها في القارة الأفر يقية بصفة عامة ،ومنطقة (القرن

الأفر يقي) بصفة خاصة ،عن طر يق مشاركة إسرائيل في تنفيذ

الأهداف الأمريكية في المنطقة ،هذا فضلا ً عن العوامل الداخلية،
والتي تمث ّلت في الأوضاع الاقتصادية والاجتماعية السائدة في الدول
موضوع الدراسة ،فضلا ً عن هشاشة أنظمة الحكم في الدول

الأفر يقية ،واعتمادها على المساعدات الخارجية ،ولا س ّيما من

الولايات المتحدة الأمريكية(.)36

حيث سعت الولايات المتحدة الأمريكية إلى وضع أفر يقيا في

بؤرة اهتماماتها حتى لا تقع فريسة للإرهاب ،كما أكد الرئيس

ن
الأمريكي جورج بوش (الابن) في يوليو من العام 2003م ،على أ ّ

الولايات المتحدة الأمريكية لن تترك الإرهابيين يهددون الشعوب

الأفر يقية أو يستخدمون أراضيها قاعدة لتهديد العالم (.)37

لذا أخذ الوجود العسكري الأمريكي يتزايد في القارة الأفر يقية

بكثافة بعد أحداث  11أيلول 2001م ،والتي أسهمت في أحداث
تغيرات جذر ية عميقة في الاستراتيجية العسكر ية والسياسية
والاقتصادية الأمريكية العالمية ،والتي دفعت بالولايات المتحدة

الأمريكية على أن تنتشر في جميع مناطق العالم لتحقيق أمنها القومي

الشامل ،وعليه شكلت الولايات المتحدة الأمريكية عقب أحداث

 11ايلول 2001م ،قوة المهام المشتركة التي تم ّ تأسيسها في التاسع
عشر من اكتوبر من العام 2002م ،بأمر من وزارة الدفاع

الأمريكية ،لغرض مراقبة الأوضاع في القارة الأفر يقية ،حيث تُع ّد
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قوة المهام المشتركة في (القرن الأفر يقي) إحدى القوات الأمريكية

التي تم ّ تشكيلها عقب أحداث  11ايلول2001م ،بغرض تعزيز قدرة
الولايات المتحدة الأمريكية في مكافحة الإرهاب في منطقة (القرن

الأفر يقي) ،وتحقيق هيمنتها على المنطقة ،لضمان حماية مصالح

الولايات المتحدة الأمريكية والدول المتحالفة معها في المنطقة(،)38

ل الولايات المتحدة
وأ ّ
ن قوة المهام المشتركة تم ّ بناءها وتكوينها من ق ِب َ ِ
الأمريكية لتحقيق الأمن والاستقرار في شرق أفر يقيا ،كما أن

تكوين قوة المهام المشتركة في (القرن الأفر يقي) ،هو جزء من منهج

وخطة عمل متكاملة تم ّ إعدادها بواسطة المخططين العسكر يين
للولايات المتحدة الأمريكية لتعزيز أمنها القومي الشامل ،وحماية

مصالحها الحيو ية ،عبر انفتاح قواتها في المناطق التي ت ّدعي الولايات

المتحدة الأمريكية أنّها تمثل خطرا ً على أمنها القومي ،وانفتاح قوة
المهام المشتركة في (القرن الأفر يقي) ،يمث ّل أحد الخطوات الفعلية

العسكر ية لسياسة الولايات المتحدة الأمريكية تجاه القارة الأفر يقية،

و بحلول أواخر العام 2009م ،كما قد تم ّ تحو يل مهمة قوة المهام

المشتركة في (القرن الأفر يقي) لمكافحة الإرهاب ،المتمثل في محاربة

الجماعات الإسلامية في الصومال واليمن وتمكين جيوش المنطقة

والدول الشر يكة الأخرى للولايات المتحدة الأمريكية من بناء

القدرات الخاصة بها لمواجهة مشكلات الإرهاب (.)39

كما تم ّ تركيز دورها بشكل كبير في تعزيز أمن وبناء قدرات

دول منطقة (القرن الأفر يقي) الحليفة للولايات المتحدة الأمريكية
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عبر تكثيف عمل الوكالة الأمريكية للتنمية الدولية ،وفر يق

المتغيرات الداخلية المؤثرة في الإستراتيجية
الأمريكية "القرن الافر يقي"

الدبلوماسيين الأمريكيين التابعة لقوة المهام المشتركة في (القرن

الأفر يقي) ،وذلك لتعزيز قدرات هذه الدول الأمنية والاقتصادية

والعسكر ية للمساعدة في حماية مصالح الولايات المتحدة الأمريكية في

المنطقة ،والأهداف المعلنة من تكوين قوة المهام المشتركة في (القرن

الأفر يقي) تهدف إلى :ز يادة قدرات الدول الشر يكة في شرق
أفر يقيا على الحفاظ على بيئة مستقرة ،والمساعدة في وجود حكومات
فعالة في دول المنطقة ،وتوفر درجة من التقدم الاقتصادي

والاجتماعي لمواطنيها لتسهم في التنمية الاقتصادية العالمية ،وتحقيق
الاستقرار على المدى الطو يل في المنطقة ،بما يضمن تحقيق مصالح

الولايات المتحدة الأمريكية الحيو ية في منطقة شرق أفر يقيا ،ومن

ن منطقة (القرن الأفر يقي) تمثل المنطقة
ثم ّ كل أفر يقيا ،لأ ّ

الاستراتيجية التي يمكن أن تنفذ الولايات المتحدة الأمريكية من
شواطئها الدافئة إلى أراضيها ،ومن ثم ّ إلى قلب القارة الأفر يقية(.)40

وقوة المهام المشتركة في (القرن الأفر يقي) تُع ّد جزء ً من
القيادة الأمريكية الأفر يقية (افر يكوم) ،والتي تعمل حاليا ً من أجل

تعزيز شراكات عسكر ية إقليمية في منطقة شرق أفر يقيا لتمكن

الولايات المتحدة الأمريكية من فرض هيمنتها الأمنية في منطقة

(القرن الأفر يقي) على المدى الطو يل ،كما تقوم قوات المهام المشتركة
من بناء صداقات وعلاقات في الدول الأفر يقية ،وخلق شراكات

لتمكن أفر يقيا من مواجهة تحدياتها الأمنية ،وتحسين الأمن ،وز يادة

الاستقرار في منطقة (القرن الأفر يقي) وشرق أفر يقيا(.)41
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فضلا ً عن ذلك ،فهناك العديد من الأهداف الأمريكية في

منطقة (القرن الأفر يقي) تحاول الولايات المتحدة الأمريكية

تحقيقها بغطاء مكافحة الإرهاب ،والتي تم ّ فهمها عن طر يق تحرك
الولايات المتحدة الأمريكية تجاه القارة الأفر يقية ،والتي تتمثل في:

السيطرة على منابع النفط في القارة الأفر يقية ،والصراع بخصوص

النفط في دول (القرن الأفر يقي) ،حيث يعطي مؤشرا ً لمدى اشتداد

الصراع بخصوص النفط بين الصين والولايات المتحدة الأمر يكية في
القارة الأفر يقية ،وثانيا ً مواجهة تصاعد النفوذ الصيني في القارة

الأفر يقية ،وخاصة بخصوص موارد الطاقة( ،)42وثالثا ً محاصرة النفوذ

السياسي والاقتصادي الأوربي المتنامي في بعض مناطق القارة
الأفر يقية ،و يؤيد ذلك ش ّدة التنافس الأمريكي الفرنسي في منطقة

غرب أفر يقيا وشرق أفر يقيا حالياً ،والمناطق التي تقع في إطار نطاق
مسؤولية قوة المهام المشتركة لمنطقة (القرن الأفر يقي) ،وهي
(السودان ،وأثيوبيا ،وأرتير يا ،وجيبوتي ،والصومال ،وكينيا ،وجزر

سيشيل) (.)43

وابتداء ً من منتصف العام 2010م ،أصبحت هناك مناطق
أخرى في أفر يقيا تقع تحت دائرة مسؤوليتها ،مثل( :رواندا،
وأوغندا ،وتنزانيا ،وموريشيوس ،وجزر القمر) ،و بحلول العام

2011م ،أصبح نطاق مسؤولية قوة المهام المشتركة في (القرن

الأفر يقي) يتألف من( :جيبوتي ،وأثيوبيا ،وأرتير يا ،وكينيا ،وجزر
سيشيل ،والصومال ،وجنوب السودان) ،فضلا ً عن إحدى عشرة

78

دولة أخرى تقع ضمن نطاق اهتمام قوة المهام المشتركة في (القرن

المتغيرات الداخلية المؤثرة في الإستراتيجية
الأمريكية "القرن الافر يقي"

الأفر يقي) تتشكل من( :بورندي ،وتشاد ،وجزر القمر ،وجمهور ية

ال كونغو الديمقراطية ،ومدغشقر ،وموريشيوس ،وموزمبيق ،ورواندا،

ن مسؤولية قوة المهام المشتركة في
وتنزانيا ،وأوغندا ،واليمن) ،حيث إ ّ
(القرن الأفر يقي) هي مكافحة الإرهاب في نطاق الدول التي تقع

تحت دائرة مسؤوليتها وهي جزء من عملية الحرب الدائمة التي تقودها
الولايات المتحدة الأمريكية على الإرهاب العالمي(.)44

فضلا ً عن قوة المهام المشتركة فقد شرعت الولايات المتحدة

الأمريكية في إقامة قواعد عسكر ية جديدة في دول المنطقة ،مثل:

أرتير يا وأوغندا فضلا ً عن تعزيز القواعد الموجودة بالفعل في كينيا،

والقواعد العسكر ية الجديدة التي أقامتها الولايات المتحدة الأمريكية
ن لديها قاعدة عسكر ية قديمة في
في منطقة (القرن الأفر يقي) فإ ّ

م ثلاث سفن حربية ،وعشرة طائرات
(مومباس) بكينيا ،والتي تض ّ

استطلاع وانذار مبكر ،وأربع طائرات نقل جوي ،كما يوجد بها

محطتان للرصد الجوي ،ومجموعة من قوات المار ينز الأمريكية ،وقد
حصلت كينيا على نحو أربعة ملايين دولار من الولايات المتحدة

الأمريكية كمساعدات لمحاربة الإرهاب ،وخاصّ ة بعد قيامها بنشر

وحدة خاصة ل (مكافحة الإرهاب)(.)45

ن الولايات المتحدة الأمريكية استخدمت منهجا ً
وهكذا فإ ّ

متعدد الأوجه لمواجهة التهديدات الإرهابية ،واعتمدت أركان هذا

المنهج على عدة أمور ،منها :توسيع النفوذ الأمني العسكري الأمريكي
داخل القارة الأفر يقية ،وتدريب الجيش والشرطة الأفر يقية،

وممارسة الضغوط على السلطات الرسمية( ،وخاصة التشر يعية)
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داخل الدول الأفر يقية لاتخاذ تدابير ،وإصدار تشر يعات مناهضة

ن المدى الزمني لإنهاء الوجود العسكري
للإرهاب ،إذ يمكن القول :إ ّ
الأمريكي في منطقة (القرن الأفر يقي) غير معروف.

وقد صرح (دونالد رامسفيلد)  -وزير الدفاع الأمريكي

السابق  -في أثناء ز يارته الى جيبوتي في كانون الاول /ديسمبر من

ن القوات الأمريكية ستظل في المنطقة لأعوام
العام 2002م ،بإ ّ
ع ّدة قادمة .ولعل القرار الأمريكي بإنشاء قيادة أمريكية موحدة
ن الأمر لا يرتبط بمحاربة الإرهاب فحسب ،بل بأمور
يوضح أ ّ
لأفر يقيا ّ

ع ّدة من بينها :حماية المصالح الأمريكية في القارة بصفة عامة ،وفي
منطقة (القرن الأفر يقي) على وجه الخصوص (.)46

وعن طر يق ما تقدم يتبين لنا :أهمية المرتكزات الاستراتيجية

التي تقوم عليها الاستراتيجية الأمريكية تجاه دول (القرن الأفر يقي)،

حيث ازدادت في عصر العولمة ،وبما يتناغم مع جيوستراتيجية

(القرن الأفر يقي) :كالموقع والثروة وخطوط التجارة بما لها من أهمية
في منظومة الاستراتيجية ال كونية الأمريكية ،ناهيك عن تغيير الرؤ ية

الأمريكية حيال الأزمات والصراعات التي تُعانيها المنطقة،

وإدراكها أهمية التركيز في المدخل السياسي والعسكري ،وبما يخدم
مصالحها الحيو ية في منطقة القرن والبحيرات العظمى مستفيدة من

فشل وإخفاق التركيز الأوربي في المدخل الاقتصادي والتنموي،

حيث إن المشروع الأمريكي في طابعه العام يطمح إلى حماية خطوط

التجارة البحر ية عبر المحيط الهندي والبحر الأحمر ،والوصول الى
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ن هذه المنطقة من المناطق التي
ومحاربة التطرف والأصولية ،وأ ّ

تتكاثر فيها التهديدات لمصالح الولايات المتحدة الأمريكية وحلفاءها

بصورة جعلتها تقع ضمن أولو يات الإدراك الاستراتيجي الأمريكي

تجاه الأقاليم الحيو ية في العالم.

الخاتمة
ن جملة المتغيرات
وعن طر يق ما تقدم نستطيع القول :إ ّ

الداخلية ،لا س ّيما المتغيرات الأمنية والاقتصادية تأخذها الإدارات

الأمريكية المتعاقبة في عين الاعتبار عند التعامل مع القارة الأفر يقية

بشكل عام ،ومنطقة (القرن الأفر يقي) بشكل خاص ،إذ تحاول

الإدارات الأمريكية الحفاظ على هذه المصالح وتعظيمها عبر مجموعة
من الأدوات ،وهي :الأداة الدبلوماسية ،والأداة العسكر ية ،والأداة

الاقتصادية ،والأداة الثقافية.

إ ضافة الى ذلك فالولايات المتحدة الأمريكية مازالت تمارس

أدوارها التقليدية التي ورثتها منذ تسعينيات القرن العشرين بانهيار
الاتحاد السوفيتي ،وبعد أن أصبحت القطب المهيمن على العالم بحكم

المتغيرات التي أفرزتها البيئة الدولية في تلك المرحلة التار يخية،

فأصبحت الطرف الوحيد الذي يفرض السياسات والذرائع على

أغلب دول العالم ،والتي تخفي وراءها أهداف غير المعلنة ،وهي
واضحة للملأ تسعى عن طر يقها الوصول إلى أهدافها ،ك ذر يعة

(حقوق الإنسان ،وتغير النظم الدكتاتور ية ،وإشاعة النظم
الديمقراطية ،والهجرة غير الشرعية) ،ووظفتها في دول (القرن

الأفر يقي).
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وبعد أن سل كت الولايات المتحدة هذا الطر يق حاولت أن

تبحث لها عن ذرائع أخرى تعطي مردودا ً أكبر للسياسات

الأمريكية ،و يحقق لها أهدافا ً أكبر ،و يكسب في الوقت نفسه
(الشرعية الدولية) ،فلقد تحقق لها ذلك بعد توظيف أحداث 11

أيلول من العام 2001م ،والتي أوهمت العالم عن طر يقها بذر يعة
محاربة الإرهاب حسب وصفها وادعائها في أيّ مكان في العالم دون

أن تعيقها أي حدود جغرافية.

ولم تستثنِ القارة الأفر يقية عامة ومنطقة (القرن الأفر يقي)

خاصة من هذه القاعدة ،والتي أيدتها أغلب الدول الأفر يقية،
ورحبت بها في البداية ،حيث كانت هذه الممارسات الأمريكية هي

الوسائل التي توجهت بها نحو منطقة (القرن الأفر يقي) لنهب

ن الولايات المتحدة الأمريكية
ثرواتها ،حيث لا يخطئ من يقول :إ ّ

ليست لها استراتيجية عظمى واضحة المعالم تسترشد بها لتحقيق غاياتها

الأساسية ،حيث الهيمنة واستمرارها ،وإن ّما تتبع استراتيجيات
وسياسات متنوعة في أساليبها ،وإن كانت ذات غاية واحدة.

ن الولايات المتحدة الأمريكية التي تعمّدت
وهذا يعني :أ ّ

ن بناء
تسو يق طموحها عبر هدف جامح ،وأساليب مختلفة أدركت :أ ّ

استراتيجيتها يستلزم أيضا ً (وحدة الاسلوب) ،وهذا ما أوضحته تجلياته

أحداث  11أيلول 2001م المرعبة وما أعقبها من أحداث في
أفغانستان والعراق ،حيث لا يخطئ البعض بوصفها محطات قياس
واختبار للاستراتيجية الأمريكية ال كونية.
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أثر الثقافات واللغات الأوربية على
اللغات الأفر يقية "السواحيلية إنموذجا"

توطئة:
يُعرف علم الأنثروبولوجيا بأن ّه العلم الذي يدرس الإنسان من

الناحيتين الفيز يقية (البيولوجية) ،والاجتماعية والثقافية ،أو بعبارة

أخرى هو ذلك العلم الذي يدرس الإنسان من حيث تركيبه الجسمي
وبنائه البدني وصفاته الجسمية المختلفة ،وعلاقاته الاجتماعية مع

الآخرين ،وتفاعله مع المجتمع والبيئة والثقافة السائدة فيهما.

()1

كما تعر ّف الأنثروبولوجيا بأنّها " دراسة للإنسان وإنجازاته"،

ويرجع استقرار ترجمة كلمة انثروبولوجيا ب"علم الإنسان" في الكتابات

ن الكلمة مشتقة من كلمتين يونانيتين هما؛ أنثروبوس
العربية إلى أ ّ

 Anthroposبمعني "الإنسان" ولوجوس  Logosبمعني "العلم" ،فتصبح
الترجمة الحرفية لكلمة أنثروبولوجيا هي "علم الإنسان".

()2

ن تعر يف علم " الانثروبولوجيا ينطبق أيضا ً على
وكما هو واضح فإ ّ

عدد كبير من العلوم الأخرى كعلم التاريخ وعلم الاجتماع وعلم

الاقتصاد والفنون الجميلة والعلوم السياسية وعلم الأديان...إلخ ،فكل
هذه العلوم والدراسات الإنسانية تدرس الإنسان في إحدى نواحيه.

ن علم "الإنثروبولوجيا" يمكن تعر يفه بأن ّه الدراسة
وعلى هذا فإ ّ

النظر ية العلمية الكاملة للإنسان ،أي من حيث إن ّه كائن حيّ يتألف
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من جسم وعقل ،ويتميز بخصائص فيز يقية أو بيولوجية في تكوينه

وتطوره ونمو ّه ،كما يدرس علم الانثروبولوجيا الإنسان بوصفه كائنا ً
اجتماعيا ً له وظائف اجتماعية وآثار حضار ية ومعالم ثقافية ومظاهر

فكر ية.

()3

وتقدم عالمة الأنثروبولوجيا الأمريكية "مارجيت ميد "M.Mead

(1979-1901م) تعر يفا ً آخر لعلم الإنسان " الأنثروبولجيا" بقولها ":إن ّه
العلم الذي يصف الخصائص الإنسانية ،والبيولوجية ،والثقافية للنوع

البشري عبر الأزمان وفي سائر الأماكن ،و يحلل الصفات البيولوجية
والثقافية المحلية كأنساق مترابطة ومتغيرة ،وذلك عن طر يق نماذج

ومقاييس ومناهج متطورة ،كما تهتم بتحليل ووصف النظم الاجتماعية،
والتكنولوجيا ،والإدراك العقلي للإنسان ،وابتكاراته ومعتقداته

ووسائل اتصالاته".

()4

ن علم الإنسان منذ
وفي الوقت الذي يشير فيه بعض العلماء إلى أ ّ

نشأتهكعلم مستقل بذاته في أواخر القرن السادس عشر ،كان المقصود

به دراسة الإنسان من جميع جوانبه الفيز يقية ،والسيكولوجية،
ل حتى الآن يحمل معنى الدراسة المقارنة للجنس
والاجتماعية ،لذلك ظ ّ

ن علم الإنسان أو
البشري( ،)5في حين يرى فر يق آخر من العلماء أ ّ
الأنثروبولوجيا ،لا يدرس الإنسان ككائن وحيد أو منعزل ،وإنّما

يدرسه ككائن اجتماعي يحيا في ظل مجتمع و يعيش في ثقافة أيضاً.

ن كل هذه التعر يفات -السالفة الذكر -تت ّفق
وعليه يمكن القول بأ ّ

على مفهوم لهذا العلم ،يتمثل في كونه علم يُعنى بالدرجة الأولى بدراسة
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الثقافية ،والناحية البيولوجية ،وقد مه ّدت هذه النواحي الثلاث الطر يق
أمام ظهور فروع ثلاثة لعلم الإنسان أو الأنثروبولوجيا هي:

الأنثروبولوجيا الاجتماعية ،والأنثروبولوجيا الثقافية ،والأنثروبولوجيا

البيولوجية.

()6

ولمّا كان بحثنا يتناول دراسة موضوع يقع في نطاق أحد فروع

علم الأنثروبولوجيا ،وتحديدا ً علم الأنثروبولجيا الثقافية التي ينبثق عنها
فرع الأنثروبولوجية اللغو ية ،كان لزاما ً علينا أن نعر ّف بهذا الفرع من

فروع علم الأنثروبولوجيا.

الأنثروبولجيا الثقافية" :"Cultural Anthropology

هو العلم الذي يبحث في سلوك الإنسان وأعماله الناتجة عن

ثقافته ،ويهتم في المقام الأول بدراسة أصول الثقافة الإنسانية وتار يخها،
وتطورها ونموها ،كما يدرس أيضا ً بناء ووظائف الثقافات الإنسانية في

كل زمان ومكان.

وبذلك تعنى الأنثروبولجيا الثقافية بدراسة الثقافة وعناصرها

المختلفة بجانبيها المعنوي والمادي ،فهي تشمل الدراسة العلمية لل ّغة

والدين والقيم والمعايير والعادات والتقاليد والمعتقدات دراسة
أنثروبولوجية بوصفها تمثل عناصر الجانب المعنوي للثقافة ،كما تعنى

أيضا ً بدراسة الجوانب المادية للثقافة التي تشمل الآلات والمعدات
والأدوات والملبس والمأكل والمسكن والتكنولوجيا المستخدمة فيها،

وكل ما أنتجه الإنسان بوصفه عضوا ً في المجتمع باعتبارها عناصر للجوانب

المادية للثقافة.

()7
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وتتفرع الأنثروبولجيا الثقافية إلى ثلاثة فروع وهي-:

-1

علم اللغو يات (الأنثروبولوجيا اللغو ية).

-3

علم الأثنولوجيا والإثنوجرافيا.

علم آثار ما قبل التاريخ.

-2

ويهمّنا في هذا الصدد علم اللغو يات لنظرا ً لارتباطه بموضوع

البحث الذي يتناول "أثر الثقافات واللغات الأوروبية على اللغات

الإفر يقية".

علم اللغو يات" :"Linguistics

هو العلم الذي يدرس اللغة باعتبارها أحد مظاهر السلوك

الإنساني بوصفها وسيلة للتفاهم والاتصال.

ن اللغة تشترك مع الثقافة في عدد من الخصائص
فالمعروف أ ّ

ن لها صفة الاستمرار
منها أنّها عامة بين الأفراد ،وأنّها مكتسبة ،وأ ّ

والتراكم.

( )8

فاللغة بمفهومها العام تعتبر من أه ّم العناصر في تكوين الثقافة،

ولهذا كان ولا يزال الاهتمام بدراسة نشأة وتطور اللغات واللهجات

المحلية  Dialectologyفي كثير من المناطق الجغرافية ،وبين مختلف
الأجناس ميدانا ً رحبا ً لعلماء الأنثروبولوجيا.

() 9

ن اللغة تعتبر من أه ّم عناصر الثقافة؛ لأنّها أداة
وعلى ذلك فإ ّ

تسجيل الثقافة ونقلها عبر الأجيال ،وهي أه ّم ما يميز الإنسان عن

ن اللغة تلعب دورا ً مهمّا ً في نقل التراث الثقافي
سائر المخلوقات ،كما أ ّ
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شفاهيا ً كان أم مكتوبا ً من جيل لآخر ،كما أنّها تعكس القيم والمعايير

السائدة في مجتمع ما من المجتمعات في زمن ما من الأزمنة،

ن علماء الأنثروبولوجيا يؤكدون على ضرورة إلمام
لذلك فإ ّ

الباحث الأنثروبولوجي باللغة واللهجات المحلية السائدة في أي مجتمع
يعتزم القيام بدراسات حقلية فيه ،حتى يتسن ّى له فهم المعاني الحقيقية

للغة واللهجات المحلية السائدة وفقا ً للإطار العام للثقافة المحلية.

فعلم اللغو يات يهتم بدراسة كل ما يتعلق باللغة الإنسانية،

ويتضمن ذلك اللغات الحديثة والمعاصرة أو اللغات القديمة أو المندثرة
مثل اللغات اللاتينية ،واليونانية القديمة ،والمصر ية القديمة

(الهيروغليفية) والسنسكريتية (الهندية القديمة).

ويهتم دارسو اللغات باللغات في ذاتها من حيث نشأتها وتطورها

وبنائها ،وبوصفها أحد عناصر الثقافة -فالثقافة واللغة هي أه ّم ما يميز

الإنسان عن سائر المخلوقات الأخرى ،حيث تعتبر اللغة أداة التواصل
الإنساني ،وتقوم على نظام من الرموز ،وهي وسيلة لنقل الثقافة من

جيل إلى آخر.

()10

ن العلاقة بين اللغة والمجتمع والثقافة هي علاقة وثيقة،
والواقع أ ّ

فاللغة هي وعاء الفكر وأداة التعبير ووسيلة الاتصال.

ن اللغة تتأثر بشدّة بحضارة الأمّة ونظمها وتقاليدها
وقد ثبت أ ّ

وعقائدها واتجاهاتها العقلية ودرجة ثقافتها ونظرها إلى الحياة وشؤونها

الاجتماعية العامة وما إلى ذلك.

لذلك تع ّد اللغات أصدق سجل لتاريخ الشعوب ،فبالوقوف على

المراحل التي اجتازتها لغة ما ،وفي ضوء خصائصه في كل مرحلة منها
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مر بها أهلها في مختلف مظاهر حياتهم،
يمكن استخلاص الأدوار التي ّ

فكل ّما اتسعت حضارة الأمّة وكثرت حاجاتها ومرافق حياتها ورقي
تفكيرها وتهذبت اتجاهاتها النفسية كل ّما نهضت لغتها وسمت أساليبها

وتعدّدت فيها فنون القول ورقت معاني مفرداتها القديمة ،وخلت فيها

مفردات أخرى عن طر يق الوضع بالاشتقاق والاقتباس للتعبير عن

المسمّيات والأفكار الجديدة.

()11

واللغة أيضا ً مرآة تعكس كل ما يسير عليه الناطقون بها في

شؤونهم الاجتماعية العامة ،فعقائد الأمّة وتقاليدها وما تخضع له من
مبادئ في نواحي السياسة والتشر يع والقضاء والأخلاق والتربية وحياة

الأسرة وميلها إلى الحرب أو جنوحها إلى السلم وما تعتنقه من نظم

بصدد الموسيقى والنحت والرسم والتصوير والعمارة وسائر أنواع الفنون
الجميلة .كل ذلك يصبغ اللغة بصبغة خاصة في جميع مظاهرها سواء في

الأصوات أو المفردات أو الدلالة أو القواعد والأساليب...إلخ.

()12

ن علماء الأنثروبولوجيا قد استعانوا باللغةكأساس
وجدير بالذكر أ ّ

موضوعي لتصنيف الشعوب الإفر يقية ،لا سيّما في ظل غياب

الدراسات المعنية بمسح الخصائص الفيز يقية لتلك الشعوب.

ومن بين الدراسات الأنثروبولوجية التي اعتمدت على التصنيف

اللغوي للشعوب الإفر يقية ،دراسة مقارنة لأربعة من المجتمعات

التقليدية الإفر يقية وهي "النوير والشيلوك وال كبسيجيس والزولو".

()13

ومن بين الموضوعات التي تهتم بها الأنثروبولوجيا اللغو ية العلاقة

بين اللغة والفكر ،واللغة واللهجة ،واللغة والكلام ،وذلك بالإضافة إلى
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مجالات أخرى كثيرة تتصل بوظائف اللغة.

أثر الثقافات واللغات الأوربية على
اللغات الأفر يقية "السواحيلية إنموذجا"

ولقد قطع علماء الأنثروبولوجيا اللغو ية شوطا ً طو يلا ً في حقل

الدراسات الفونولوجية أو فرع الأصول الكلامية ،واشتملت بحوثهم
على كثير من العلاقات والروابط بين وحدات الكلام وأعضاء النطق

ن
ومستو يات التفكير ،وتوصلوا إلى نتائج مهمة في هذا الصدد ،منها أ ّ

اللغةكأداة اتصال ونقل للمعاني والأفكار تقدم ال كثير عن فهم السلوك

البشري ،وتسهم بشكل فع ّال في توجيه النشاط البشري بصورة منظمة،

كما لعبت دورا ً خطيرا ً في اثبات الطبيعة الاجتماعية للإنسان وميله

المستمر للتعاون مع بني جنسه.

()14

وقد انتهى فرانز بوس  Frans Boasفي دراسته للغات الهندية

ن فرع اللغو يات من أكثر فروع الأنثروبولوجيا أهمية؛
الأمريكية إلى أ ّ

ن الصيغ اللغو ية ترتبط بالجماعات ،وتعكس الخ برة النهائية لتراث
لأ ّ

طو يل.

()15

ن الأنثروبولوجيا اللغو ية -في الوقت الحاضر-
ويمكن القول بأ ّ

ن أحد علماء
تع ّد فرعًا مهمّا ً من فروع علم الأنثروبولوجيا العام ،لدرجة أ ّ
الأنثروبولوجيا يقول :إن "اللغة تعبر عن طر يقة خاصة في رؤ ية العالم
وتفسير الخ برة .ونجد في بنية اللغة التي يتميز بها شعب معين نسق من

الافتراضات اللاشعور ية حول العالم والحياة فيه .ولقد أدّت تلك

الاعتبارات بالأنثروبولوجيين إلى الإصرار على ضرورة تعلم واستعمال
اللغة المحلية في المجتمعات التي يعتزمون دراستها ،يدفعهم في هذا حقيقة

ن اللغة تعتبر عاملا ً رئيسيا ً في فهم طر يقة الحياة بين الشعب الذي
أ ّ

يتكلم تلك اللغة".

()16
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تصنيف اللغات الإفر يقية

تع ّد قارة إفر يقيا من أكثر قارات العالم تعقيدا ً لا سيما من

الناحية اللغو ية .والشاهد على

ذلك ما نجده من تضارب في الآراء

والإحصاءات حول عدد اللغات الإفر يقية الموجودة في القارة ،وربّما
يعزى السبب في ذلك إلى التنوع الس ُلالي الذي تشهده القارة ،حيث

ل أقدمها تلك السلالات التي تعيش في مناطق
تقطنها عدّة سلالات لع ّ

منعزلة في القارة متمثلة في الأقزام  Pygmiesوالبوشمن Bushmen

ن الغالب على
والهوتنتوت أو ما يُطلق عليهم الخواسان  ،Khosainغير أ ّ

القارة هو الجماعات الزنجية  Negroesوالمتزنج ين  Negrodisبدرجاتهم
المختلفة ،ثم ّ الجماعات القوقاز ية من حاميين وساميين فضلا ً عن

الجماعات الوافدة.

()17

وهذا التباين السلالي لهذه القارة السمراء جعلها من أغنى

القارات من حيث الثروة اللغو ية فهناك من يقدر عدد اللغات في

إفر يقيا بحوالي  2500لغة تقريبا ً وهناك من قدرها بحوالي  2058لغة

ن إفر يقيا تحتوي تقريبا ً
من إجمالي  6800هي عدد لغات العالم ،أي أ ّ
على حوالي ثلث لغات العالم.

()18

ولقد قدّر اللغوي الأمريكي "جوز يف جرينبيرج" عدد اللغات

الإفر يقية بحوالي  730لغة ،تنتمي إلى عدّة أسرات لغو ية .وهناك
لغات إفر يقية كثيرة تنتمي إلى الافرع المختلفة للأسرة الأفروآسيو ية،

وإلى جانب هذه الأسرة تتوزع اللغات الإفر يقية الأخرى في رأي

جرينبيرج وغيره من المتخصصين على عدد من الأسرات اللغو ية أهمها:
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-1

أسرة لغات البانتو.

أثر الثقافات واللغات الأوربية على
اللغات الأفر يقية "السواحيلية إنموذجا"

-2
-3

أسرة لغات النيجر– كونغو.

أسرة اللغات النيلية الصحراو ية.

()19

وما يهمّنا هنا هي أسرة لغات البانتو التي تقع في نطاقها اللغة

السواحيلية محل الدراسة.
لغات البانتو:

تضم أسرة البانتو بضع مئات من اللغات الإفر يقية ،وأكثرها

في القسم الجنوبي من القارة ،وقد ذكر الباحثون خمس عشرة لغة

ن حوالي
تعامل من بين اللغات المنتمية إلى أسرة البانتو ،وهذا يعني أ ّ

ثلث لغات التعامل في القارة الإفر يقية تدخل في إطار هذه الأسرة.

ومن أهم لغات هذه الأسرة هي :اللغة السواحيلية ،تليها من

حيث الأهم ّية لغات مثل الفانجالا ،وتسوانا ،ولوزي ،ونياجا ،ودوالا،

وغيرها من اللغات.

()20

اللغة السواحيلية:

تعود نشأة اللغة السواحيلية إلى حوالي القرن السابع الميلادي،

حيث ظهرت في الساحل الشرقي لإفر يقيا ،وهي عبارة عن مزيج من

اللغة العربية ولغات البانتو الإفر يقية.

والاسم " سواحيلية " مشتق من أصل عربي وهو كلمة سواحل

جمع كلمة ساحل وهو شاطئ البحر ور يفه.

وتجدر الإشارة إلى أن اللغة السواحيلية قد بدأت تتطور في

شكلها الحالي منذ القرن الثالث الميلادي ،واللغة السواحيلية في أساسها

-كما أشرنا سلفا ً -هي إحدى لغات أسرة البانتو ول كنها تبنت مفردات
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لغو ية من لغات عدّة تأتي على رأسها اللغة العربية ،ثم اللغة الفارسية

والتركية والإنجليز ية والبرتغالية وكذلك الهندية.

وتنتشر اللغة السواحيلية في مساحة كبيرة تمتد ما بين نهر تانا

ومصب نهر روفوما جنوبا ً والمنطقة الواقعة ما بين جزر القمر
ّ
شمالا ً

بالمحيط الهندي شرقا ً وحتى ال كونغو بأنهاره و بح يراته غرباً.

()21

وتعتبر اللغة السواحيلية من أه ّم اللغات المستعملة في الشرق

الإفر يقي وأكثرها انتشارهاً ،لا سيّما من حيث عدد متحدثيها مقارنة

بلغات إفر يقية أخرى.

فالسواحيلية هي اللغة الرسمية لجمهور ية تنزانيا الاتحادية ،والل ّغة

الرسمية بجانب الإنجليز ية في جمهور يةكينيا ،كما أنّها تستخدم على نطاق
واسع في جنوب الصومال وأوغندا وفي الأجزاء الجنوبية من روندا

وبوروندي وفي شرق زائير وشمال موزمبيق وجزر القمر وغيرها من

المناطق.

و يقدّر عدد الناطقين باللغة السواحيلية بنحو 40مليون متحدث،

ن الإحصاءات الحديثة تصل بعدد متحدثي السواحيلية إلى نحو75
إلّا أ ّ

مليون نسمة ،وذكرت إحدى المصادر أنّها اللغة الثانية عشرة بين لغات

العالم.

()22

وقد تأسست في عام 1930م هيئة لغو ية تعنى بقضية تطوير اللغة

السواحيلية وجعلها معبرة عن الحياة الحديثة ،وقد عدّت هذه الهيئة

اللغو ية لهجة زنجبار المستوى اللغوي المنشود.

()23

واليوم تدرس اللغة

السواحيلية في الجامعات ومعاهد اللغات في إفر يقيا وأوروبا وأمريكا
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وآسيا وتذاع به برامج دولية من عدّة منظمات.

()24

أثر الثقافات واللغات الأوربية على
اللغات الأفر يقية "السواحيلية إنموذجا"

ن اللغة السواحيلية قد كتبت في بادئ
وتجدر الإشارة إلى أ ّ

الأمر بالحرف العربي واستمر ذلك حتى قدوم المستعمر الغربي لإفر يقيا
الذي قام بدوره باستبعاد الحرف العربي ،حيث أصدرت السلطات

الألمانية في شرق إفر يقيا قرارا ً بإلغاء كل الوثائق التي كتبت بالحرف

العربي ،وكذلك الأوراق المرو ية بالحرف العربي ،وذلك في بداية القرن

العشرين.

()25

ومنذ ذلك الح ين بدأ الأوربيون في استخدام الحروف اللاتينية

لكتابة اللغة السواحيلية وزادوا عليها بعض الحروف لتوافق الأصوات

غير المعروفة في لغاتهم.

ثم انعقدت بعد ذلك مؤتمرات برعاية اليونسكو مؤخراً ،واتفق

على كتابة اللغات الأفر يقية بالأحرف التي تُكتب بها اليوم ،وهي

حروف لاتينية مع إضافات وز يادات.

()26

ن ال ّلغة
و يؤكد المتخصصون في مجال اللغات الإفر يقية أ ّ

السواحيلية قد اقترضت ال كثير من المفردات من اللغة العربية منذ

بداية اختلاط المهاجرين والتجار المسلمين بسكان البلاد "السواحيليين"
في شرق إفر يقيا ،وتشير بعض الإحصاءات إلى أن نسبة الاقتراض
في اللغة السواحيلية من اللغة العربية تكاد تصل إلى  ،%25وإن كان

البعض يذهب إلى أنها قد تصل إلى .%45

ن معظمها يتعلق بالشر يعة
وبالنظر إلى هذه المفردات نجد أ ّ

الإسلامية والثقافة والحضارة الإسلامية ،تلك الحضارة التي بهرت

المواطنين السواحيليين وحببته ُم في الإسلام واعتناقه فأرادوا معرفة

تكف
ّ
أحكامه كي يؤدوا العبادات بشكل صحيح ،ومنذ ذلك الح ين لم
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اللغة السواحيلية عن اقتراض الألفاظ العربية التي تستعين بها في جميع

المجالات العلمية وأنشطة الحياة المختلفة.

()27

ن اللغة العربية وثيقة الارتباط باللغة السواحيلية،
هكذا نرى أ ّ

الأمر الذي يؤكد أصالة العربية وتأثيرها في غالبية اللغات الإفر يقية

وأكثرها انتشارا ً في القارة.

أثر الأوربيين في اللغات الإفر يقية

لقد رضخت دول القارة الإفر يقية لفترات طو يلة تحت نير

الاستعمار الأوروبي؛ حيث وفدت القوى الاستعمار ية من مختلف
دول القارة الأوروبية باختلاف مشاربها وخلفياتها الثقافية

والاجتماعية والسياسية وأخذت تتقاسم دول القارة الإفر يقية فيما

بينها ،فكان الاستعمار البرتغالي والاستعمار الإسباني والإيطالي

والفرنسي والإنجليزي والألماني والهولندي والبلجيكي.

لقد وفدت هذه القوى الاستعمار ية بثقافاتها ولغاتها المختلفة على

واقع لغوي إفر يقي هو بطبيعته واقع غاية في التعقيد والتشابك ،فالقارة

الإفر يقية تتسم بالتعددية اللغو ية الشديدة ،يكفي أن نشير في هذا

ن عدد لغاتها يصل وفقا ً لأحدث الإحصاءات إلى 2035
الصدد إلى أ ّ

لغة ،تتوزع على خمس فصائل لغو ية هي:

-1

فصيلة اللغات الآفروآسيو ية

-3

فصيلة لغات الخوسان

-2
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-4

فصيلة اللغات النيجر –كونجو ية
فصيلة اللغات النيلية الصحراو ية

أثر الثقافات واللغات الأوربية على
اللغات الأفر يقية "السواحيلية إنموذجا"

-5

فصيلة لغات الأوسترونيز ية.

()28

وإلى جانب تباين الخلفيات الثقافية واللغو ية والسياسية للدول

الأوروبية المستعمرة والتعددية اللغو ية في أفر يقيا ،كان هناك عامل
ثالث ساهم في تعميق التباين اللغوي داخل القارة الإفر يقية يتمثل في

اختلاف السياسات اللغو ية والثقافية التي اتبعتها الدول الاستعمار ية

في التي استعمرتها.

ن السياسة الاستعمار ية التي انتهجتها
فعلى سبيل المثال نجد أ ّ

دول استعمار ية مثل فرنسا والبرتغال وإسبانيا قد اتسمت بالمركز ية

الشديدة التي انعكست بدورها في النظم الإدار ية فيما سمى بالحكم

المباشر ،وكذلك في السياسات الثقافية والتعليمية واللغو ية فيما سم ّي

بسياسة الاستيعاب أو الاستعمار الثقافي؛ لذلك استعملت اللغات

الفرنسية والبرتغالية والإسبانية كلغات للتعليم والتدريس للطلاب منذ

اليوم الأول لدراستهم وذلك في التعليم الحكومي ،لدرجة أن ّه لم يتم ّ

السماح بدراسة اللغات المحلية ولو حتى كمواد دراسية فقط .ومن ثم

كان التعليم في تلك الدول الإفر يقية شديد الارتباط بالإدارة

الاستعمار ية.

()29

أمّا الاستعمار الألماني والبر يطاني فكان يتبع سياسة مغايرة

عرفت باسم الحكم غير المباشر ،وكانت أقل مركز ية ،والتي وفقا ً لها تم

استخدام اللغات المحلية الإفر يقية في السنوات الثلاث أو الأربع

الأولى من التعليم الابتدائي مع التحول التدر يجي لتوسيع استخدام
اللغة الإنجليز ية (الألمانية) في بقية المرحلة الابتدائية ،ومراحل التعليم

التالية.
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وقد أدّى هذا التباين في السياسات اللغو ية والتعليمية والثقافية

في القارة الأفر يقية إلى اتساع الهوة بين الشعوب الإفر يقية ،حيث
فُرضت لغات جديدة وهُمشت لغات أخرى ،وانقسمت الشعوب بين
مؤيد ومعارض لهذا الاتجاه ،ليفرض في النهاية هذا الواقع اللغوي

الجديد على الأفارقة ،مما زاد من تعقيد الوضع اللغوي والثقافي للقارة

المعقد في أساسه نظرا ً لتعدد الل ّغات والثقافات المحلية.

()30

ن آثار الثقافات الأوروبية الوافدة قد
ومن هنا يمكن القول بأ ّ

انعكست بشكل جليّ على كافة مناحي الحياة الإفر يقية ،لا سيّما المشهد

اللغوي الإفر يقي.

ويمكن إ يجاز هذه الآثار على النحو التالي:

-1

استخدام اللغات الأوروبية كلغات رسمية في إفر يقيا.

-3

نشأة عدد من اللغات الهجين  ،)31( Pidginواللغات ال كر يول

-2

استخدام اللغات الأوروبية في التعليم في إفر يقيا.

 ،)32( Creoleعلى أساس من اللغات الأوروبية.

-4
-5

تخفيض مستوى اللغات الأفر يقية وتحولها إلى عاميات.

اقتراض اللغات الأفر يقية المحلية مفردات من اللغات

الأوروبية.

-6
-7

التحول ال كودي  )33(Code switchingفي اللغات الإفر يقية.
انحسار وتراجع اللغة العربية في إفر يقيا لحساب اللغات

الأوروبية.
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-8

كتابة وتدوين بعض اللغات الإفر يقية.

()34

أثر الثقافات واللغات الأوربية على
اللغات الأفر يقية "السواحيلية إنموذجا"

أمّا أثر اللغات الأوروبية في التراكيب النحو ية والصرفية في

اللغات الإفر يقية ،فلا وجود له في الواقع.

()35

أثر اللغات الأوروبية في اللغة السواحيلية:

سعى المستعمر الأوروبي إلى فرض لغته وثقافته في إفر يقيا

ليفقدها شخصيتها وحضارتها وخصوصيتها علاوة على استنزافه لثرواتها،

فقضى على حضارات إفر يقيا وخصوصيتها اللغو ية والثقافية والدينية،

ونجح في تذويب الهو ية اللغو ية والثقافية في إفر يقيا ،وأصبحت لغته

هي اللغة الرسمية في البلاد المستعمرة ،واستخدم المستعمر لغته ونظامه

التعليمي كرأس رمح لإرساء القاعدة الثقافية والفكر ية التي يرتكز عليها
في السيطرة الاقتصادية والسياسية والثقافية.

ولقد وجدت لغات أوروبية مختلفة كالإنجليز ية والفرنسية

والبرتغالية والهولندية والإيطالية موطأ قدم لها في إفر يقيا إ ب ّان فترة

قدوم رعايا الدول الناطقة بتلك اللغات بغرض الاستعمار ،ونجح

المستعمر في فرض سياسات لغو ية لتدعيم لغته في مستعمراته الإفر يقية

لربط الشعوب الإفر يقية المستعمرة بثقافته .وأصبح تاريخ المستعمر

وحضارته هي التي تدرس في المدارس الإفر يقية ،ومن ثم خرجت
أجيالا ً من الأفارقة لا تعرف تار يخها ولا حضارتها ولا حتى لغتها

الأم.

والجدير بالذكر أن ّهكان لكل نوع من الاستعمار طرقه الخاصة في

استعمال التعليم وتسخيره لهدم المقومات التي يرتكز عليها المجتمع

الإفر يقي ،وهي اللغة والدين والعادات.
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ويمكن إ يجاز الأهداف التي رمى إليها المستعمر من وراء ذلك

على النحو التالي:

 1نشر اللغات الأوروبية وقتل اللغات الإفر يقية القومية.

 2وأد الثقافات الموروثة والعادات والتقاليد الإفر يقية ،وإحلال

العادات الغربية محل ّها.

بث روح الفرقة والشقاق بين الافارقة باصطناع مناهج مبرمجة.
ّ 3

 4خلق طبقة من الصفوة الأفارقة ذوي الفكر المختلف يحكمون إفر يقيا
بعد رحيل المستعمر.

 5تضييق الخناق على الأفارقة في التعليم حتى يمكن الاستمرار في
استغلال الأفارقة ونهب خيرات البلاد دون أي مقاومة.

 6نشر المسيحية بين الأفارقة والتصدي للإسلام وبالتالي للغة

العربية.

()36

تأثير اللغة الإنجليز ية في اللغة السواحيلية:

عرفت الحروف الرومانية طر يقها إلى شرق إفر يقيا فى القرن

التاسع عشر الميلادى ،وذلك عندما جاء المبشر الألمانى" كراف"

 Kraffالذى يعتبر أول من وصل إلى شرق إفر يقيا للعمل مبشرا ً عام
1844م ،ونزل بالقرب من ممبسا ،وتعلم اللغة السواحيلية بالحروف
العربية ،وظل يتعلم إلى أن بدأ يكتب بعض مؤلفاته السواحيلية فكتبها

بالحرف الروماني ،ولم يذكر شيئا ً قط عن الحرف العربي الذى تعلم به

اللغة السواحيلية ،ثم جاء " ستير"  Steerإلى زنجبار عام 1864م ،وعمل
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كسابقه إلى أن بدأ في طبع مؤلفاته بالحرف الروماني فى عام 1865م.

أثر الثقافات واللغات الأوربية على
اللغات الأفر يقية "السواحيلية إنموذجا"

وفي عام 1880م جاء " تايلور"  Taylorونزل في ممبسا ،ولمّا

استقر به المقام بدأ في تدوين اللغة السواحيلية بالحرف الروماني في
نفس عام وصوله ،وتوالت بعد ذلك رحلات المبشرين إلى إفر يقيا،

وتبع ذلك دخول الأوربيين كمستعمرين للمنطقة ،واستقر بهم الحال
حتى بداية النصف الثاني من القرن العشرين ،وخلال ذلك انتشرت

اللغة الإنجليز ية في شرق إفر يقيا ،وأصبحت لغة رسمية في كينيا

وأوغندا ولغة التعليم الجامعي في شرق إفر يقيا وبدأ اعتماد اللغة

السواحيلية على مفردات الإنجليز ية للتعبير عن المفاهيم العلمية الحديثة،
كما اعتمدت من قبل على اللغة العربية وغيرها من اللغات التي احتلت

بها في منطقة شرق إفر يقيا .

وعندما أصبحت اللغة الإنجليز ية تستخدم جنبا ً إلى جنب مع

اللغة السواحيلية في شرق إفر يقيا ،وأصبحت لغة التعليم والتعلم لأغلب
المتخصصين في أفرع العلم الحديثة صارت الإنجليز ية المرجع الأول

والمصدر الرئيسي الذي يعتمد عليه منهج بناء المصطلحات في اللغة

السواحيلية ،كما أصبحت اللغة الإنجليز ية المصدر الرئيسي للمسمّيات
الحديثة التي دخلت اللغة السواحيلية في شت ّى المجالات ،حتى أصبح

لها تأثيرا ً واضحاً.
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أولا :تأثير اللغة الإنجليز ية في اللغة السواحيلية:

لقد اقترضت اللغة السواحيلية ال كثير من الكلمات من اللغة

الإنجليز ية في شتى المجالات ومنها:
 -1في مجال الحياة اليومية:
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الكلمة بالعربية

أصلها الإنجليزي

حافلة

الكلمة بعد الاقتراض وإخضاعها
لنظام اللغة السواحيلية

Bus

Basi

Shirt

Shati

Family

Familia

Fashion

Fasheni

Guest

Gesti

Gate

Geti

Driver

Dereva

قميص

أسرة-عائلة

طر يقة-نمط
ضيف

باب-بوابة
سائق

 -2في المجال العلمي:
الكلمة بالعربية

أصلها الإنجليزي

علم الأحياء
شكل –هيئة
مولد كهربائي
كاميرا
كمبيوتر
تكنولوجيا
عملية

Biology
Form
Generator
Camera
Computer
Technology
Operation

 -3في المجال الاقتصادي:
الكلمة بالعربية
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مدير-رئيس
العمل
حاو ية بضائع

الكلمة بعد الاقتراض وإخضاعها
لنظام اللغة السواحيلية
Baiolojia
formu
Jenereta
Kamera
Kompyuta
Teknolojia
Operesheni

أصلها الإنجليزي

الكلمة بعد الاقتراض وإخضاعها
لنظام اللغة السواحيلية

Boss

Bosi

Container

Kontena

أثر الثقافات واللغات الأوربية على
اللغات الأفر يقية "السواحيلية إنموذجا"
يانصيب
مدير
بلاستيك

Lottery
Manager
Plastic

Lotto
Meneja
Plastiki
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-4
الكلمة بالعربية

أصلها الإنجليزي

نهائيات -تصفيات
حارس مرمى
نادي-ملهى ليلي
مدرب كرة قدم
ركلة ركنية
ركلة جزاء
فر يق

Final
Goal keeper
Club
Coach
corner
Penalty
Team

-5
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في المجال الر ياضي:

في المجال السياسي

الكلمة بالعربية

أصلها الإنجليزي

ديمقراطية
ديكتاتور
دبلوماسية
فر يق أول
مفتش

Democracy
Dictator
Diplomacy
General
Inspector

الكلمة بعد الاقتراض وإخضاعها
لنظام اللغة السواحيلية
Fainali
Golikipa
Kiabu
Kocha
Kona
Penalty
Tim

الكلمة بعد الاقتراض وإخضاعها
لنظام اللغة السواحيلية
Demokrasia
Dikteta
Diplomasia
Jenerali
Inspekta

أثر الثقافات واللغات الأوربية على
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-6

في المجال الفني:

الكلمة بالعربية

أصلها الإنجليزي

رقص
رقص الديسكو
يسجل
فيلم

Dance
Disco
Record
Film

الكلمة بعد الاقتراض وإخضاعها
لنظام اللغة السواحيلية
Danasa
Disko
Rekodi
Filamu

يتضح مما سبق ذكره تأثر اللغة السواحيلية باللغة الإنجليز ية لا

سيّما في مجال المفردات ،الأمر الذي يعكس لنا بشكل واضح مدى
تأثير الثقافة اللغو ية الأوروبية في الثقافة اللغو ية السواحيلية.
ثانيا :تأثير اللغة البرتغالية في اللغة السواحيلية:

ليس غريبا ً أن نجد الكلمات البرتغالية التي وجدت طر يقا ً لها

إلى اللغة السواحيلية وعددها بضع وعشرون تدور معظمها حول لعب

الأوراق والميسر مثل كلمة  daduمأخوذة من  ،dadoوهو نوع من
أنواع لعب القمار ،وما تدور حول الخمر والسكر مثل  mvinyoمأخوذة
من  Vinhoبمعنى خمر أو كحوليات ،وتدور حول البغاء والرذيلة مثل

 danguroماخوذة من  dancadorفي الغالب معناها في الأصل راقص
وراقصة ،وما تدور حول البرود وعدم الحس مثل  butuمأخوذة من

الأصل  botoبمعنى عديم الحس ،وما تدور حول حفظ معدات

إطلاق النار والبارود مثل  bushaماخوذة من  buchaوتعني كل ما

هو حشو لتثبيت بارود البنادق أو المدافع ،وتعني كذلك مرض فيل
الخصيتين ،وهو مرة أخرى متعلق بالأمراض الجنسية التناسلية.
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ن ما اقترفه البرتغاليون من آثام وما أتوا به من
ويتضح مما سبق أ ّ

أمراض قد شهدت عليه اللغة ،وإذا كانت اللغة تشهد عليهم فهي شهادة

دامغة في ذلك.

وفيما يلي عرض لبعض الكلمات التي دخلت في اللغة

السواحيلية من اللغة البرتغالية:
الكلمة بالعربية
لعبة الدامة
ورق اللعب
القلوب في ورق
اللعب
الاص في ورق
اللعب
السبعات في ورق
اللعب
البستوني في ورق
اللعب
الديناري في ورق
اللعب

أصلها البرتغالي
Dama
Carta

الكلمة السواحيلية
Dama
Karata

Copa

kopa

Rei

Ree

Sete

Seti

Espada

Shupaza

Ouru

Uru

ن البرتغاليين كانوا أهل ميسر ولعب بالأوراق،
يتضح مما سبق أ ّ

وفي ذلك دليل واضح عن طر يق اللغة على حبهم للمقامرة في معظم

شؤون حياتهم ،إن لم يكن جميعها.
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أثر الثقافات واللغات الأوربية على
اللغات الأفر يقية "السواحيلية إنموذجا"

خاتمة:

تناولت الدراسة موضوع أثر الثقافات واللغات الأوروبية على

اللغات الإفر يقية واختار الباحث اللغة السواحيلية ،وهي إحدى

اللغات الإفر يقية واسعة الانتشار في القارّة الإفر يقية لا سيّما في قسمها

الشرقي ،كنموذج يبين مدى تأثير الثقافات الأوروبية الوافدة إلى

القارة الإفر يقية على اللغات المحلية فيها.

نوضح من خلال هذه الدراسة المتواضعة ،مدى
ولقد حاولنا أن ّ

ن تلك الثقافة هي ثقافات أناس
أهمية الثقافة ومدى تأثيرها؛ سيّما وإ ّ

يتمتعون بقوة وهيمنة ونفوذ ،وتأثير تلك الثقافات في الثقافات الأخرى
الأقل هيمنة وقوة ،والقصد هنا للشعب صاحب الثقافة أو للجماعات

صاحبة الثقافات.

ولعل ذلك يتجلى في أوضح صوره في التأثيرات التي تركتها

الثقافات الاستعمار ية الأوروبية على دول القارة الإفر يقية ،فالمعروف
ن المستعمر الأوروبي قد سعى إلى فرض لغته وثقافته في إفر يقيا
أ ّ

ليفقدها شخصيتها وحضارتها وخصوصيتها علاوة على استنزافه لثرواتها،
فقضى على حضارات إفر يقيا وخصوصيتها اللغو ية والثقافية والدينية،

ونجح في تذويب الهو ية اللغو ية والثقافية في إفر يقيا ،وأصبحت لغته

هي اللغة الرسمية في البلاد المستعمرة ،واستخدم المستعمر لغته ونظامه
113

التعليمي كرأس رمح لإرساء القاعدة الثقافية والفكر ية التي يرتكز عليها
في السيطرة الاقتصادية والسياسية والثقافية.

ولقد وجدت لغات أوروبية مختلفة كالإنجليز ية والفرنسية

والبرتغالية والهولندية والإيطالية موطأ قدم لها في إفر يقيا إ ب ّان فترة

قدوم رعايا الدول الناطقة بتلك اللغات بغرض الاستعمار ،ونجح

المستعمر في فرض سياسات لغو ية لتدعيم لغته في مستعمراته الإفر يقية
لربط الشعوب الإفر يقية المستعمرة بثقافته.

وأصبح تاريخ المستعمر وحضارته هي التي تدرس في المدارس

الإفر يقية ،ومن ثم ّ خرّجت أجيالا ً من الأفارقة لا تعرف تار يخها ولا

حضارتها ولا حتى لغتها الأم.

والجدير بالذكر أن ّهكان لكل نوع من الاستعمار طرقه الخاصة في

استعمال التعليم وتسخيره لهدم المقومات التي يرتكز عليها المجتمع

الإفر يقي وهي اللغة والدين والعادات.

ولمّا كانت اللغة السواحيلية واحدة من أهم اللغات المستعملة

في الشرق الإفر يقي وأكثرها انتشارها ً لا سيّما من حيث عدد متحدثيها
مقارنة بلغات إفر يقية أخرى .فالسواحيلية هي اللغة الرسمية لجمهور ية

تنزانيا الاتحادية واللغة الرسمية بجانب الإنجليز ية في جمهور ية كينيا ،كما

أنّها تستخدم على نطاق واسع في جنوب الصومال وأوغندا ،وفي

الأجزاء الجنوبية من رواندا وبوروندي وفي شرق زائير وشمال موزمبيق
وجزر القمر وغيرها من المناطق.
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و يُقدر عدد الناطقين باللغة السواحيلية بنحو 40مليون متحدث،
ن الاحصاءات الحديثة تصل بعدد متحدثي السواحيلية إلى نحو75
إلا أ ّ

أثر الثقافات واللغات الأوربية على
اللغات الأفر يقية "السواحيلية إنموذجا"

مليون نسمة ،وذكرت إحدى المصادر أنّها اللغة الثانية عشرة بين لغات
العالم.
فقد آثرنا اختيارها لتوضيح مدى تأثير ثقافة المستعمر الأوروبي
عليها ومدى قوة هذا التأثير الذي كاد أن يفقد هذه اللغة وأهلها
ثقافتهم وهويتهم الأصلية الإفر يقية العربية – إذا جاز لنا التعبير.
ن مدى تأثير اللغتين الانجليز ية
ورأينا من خلال الدراسة أ ّ
والبرتغالية في اللغة السواحيلية ،حيث دخلت إلى السواحيلية العديد
من المفردات الإنجليز ية في شت ّى المجالات بدءا ً من الحياة اليومية و
مرورا ً بالمجال السياسي ولاقتصادي والاجتماعي وانتهاءا ً بالمجالين
ل على مدى قوة الثقافة الإنجليز ية
ل فإنّما يد ّ
العلمي والفني ،وهذا إن د ّ
التي فرضها المستعمر البر يطاني على أبناء الثقافة السواحيلية ،والأمر
ينسحب أيضا ً على اللغة البرتغالية التي أدخلت إلى السواحيلية العديد
من المصطلحات والمفردات.
ن الثقافات الأوروبية ،لا سيّما
وعلى ما تقدم يمكن القول بأ ّ
الثقافتين الإنجليز ية والبرتغالية ،قد لعبتا دورا ً غاية في الأهمية والخطورة
في تلك المؤامرة الغربية الرامية إلى طمس الهو ية الثقافية لشعوب
القارة الإفر يقية ،ليصبح الاستعمار بدلا ً من أن يكون استعمار أرض
يرمي إلى نهبها وسلبها واستغلال خيراتها ،يصبح استعمار عقول
وثقافات وتشو يه هو يات يرمي أول ما يرمي إليه إلى تغييب هؤلاء
الأناس – اقصد الأفارقة -عن العالم المحيط ،وبث روح الفرقة
والشقاق وتعزيز الجهل والأمية فيما بينهم ،لتصبح مهمة الاستعمار في
القارة الإفر يقية غاية في السهولة ولينال مآربه الخبيثة وأطماعه الدنيئة
بأسهل الطرق.
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معهد البحوث والدراسات الإفر يقية-جامعة القاهرة ،القاهرة2008 ،م ،ص.214
( )19محمود فهمي حجازي :مدخل إلى علم اللغة المجالات والاتجاهات ،الطبعة
الرابعة الجديدة والمزيدة ،دار قباء الحديثة للطباعة والنشر والتوز يع ،القاهرة2007 ،م،
ص.273-272
( )20المرجع السابق ،ص.273
( )21محمد علي نوفل :أثر اللغات الأوروبية على اللغة والهو ية في أفر يقيا،
ص.216
( )22المرجع السابق ،ص.216
( )23محمود فهمي حجازي :مدخل إلى علم اللغة ،ص.275
( )24محمد علي نوفل :أثر اللغات الأوروبية على اللغة والهو ية في أفر يقيا،
ص.216
( )25المرجع السابق ،ص.217
( )26عبد الل ّه سويد :أفر يقيا "اللغة والتاريخ" ،مجموعة أبحاث لسانية ،منشوارت،
اللجنة الشعبية العامة للثقافة والإعلام ،دار ال كتب الوطنية ،بنغازي ،ليبيا،
2007/2006م ،ص.32
( )27محمد علي نوفل :أثر اللغات الأوروبية على اللغة والهو ية في أفر يقيا،
ص.217
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( )28عمر عبد الفتاح :تداعيات الثقافات الأوروبية الوافدة على المشهد اللغوي
في أفر يقيا ،بحث منشور ضمن أعمال المؤتمر الدولي الثاني "اللغة والثقافة في أفر يقيا" قسم
اللغات الإفر يقية ،معهد البحوث والدراسات الإفر يقية-جامعة القاهرة ،القاهرة،
2008م ،ص.177
( )29المرجع السابق ،ص.178
( )30المرجع السابق ،ص .180
( )31اللغات الهجين  :Pidginيتكون هذا النوع من اللغات الخلاسية نتيجة
التداخل بين لغتين أو أكثر سواء أكانت هذه اللغات محلية فقط أو لغات محلية وأجنبية.
وقد عرف وردهوف  Wardhaughاللغة الهجين بأنّها "اللغة التي ليس لها متحدّثين
أصليين؛ أي لا يتحدثها أحد كلغة أولى ،ول كنها تستخدم كلغة بديلة للتواصل" .و يعرفها
هالم  Halmبأنّها " اللغة التي تتكون نتيجة استمرار التواصل بين الجماعات البشر ية التي لا
تجمعها لغة مشتركة؛ حيث تنشأ اللغة الهجين نتيجة احتياج تلك الجماعات لوسيلة للتواصل
الكلامي ربما لأغراض تجار ية.
( )32اللغات ال كر يول  :Creoleتعرف بأنّها " لغة هج ين تحولت إلى لغة محلية
أصلية لجيل من المتحدثين".
( )33التحول ال كودي  :Code switchingيحدث نتيجة لعملية الاحتكاك
اللغوي بين اللغات أو اللهجات المختلفة .و يقصد بالتحول ال كودي استخدام لغتين أو
أكثر في نفس المحادثة أو الموقف التفاعلي الواحد .بحيث تدور المحادثة بلغة معينة ومن ثم
يستخدم أحد المتحدثين أو كلاهما عبارات أو جمل بلغة أو بتنوع لغوي آخر ،وما يحدث
هنا هو عملية تحول من استخدام لغة إلى لغة أخرى.
وأحيانا ً ما يسمى التحول ال كودي باسم "الخلط ال كودي Code mixing
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" ،والفارق بينهما هو أن الأول يقصد به استخدام جمل كاملة بلهجة مخالفة داخل

أثر الثقافات واللغات الأوربية على
اللغات الأفر يقية "السواحيلية إنموذجا"
المحادثة ،بينما يقصد بالثاني استخدام تراكيب أو عبارات بلغة أو بلهجة مخالفة داخل
ن الشائع الآن هو استخدام مصطلح التحول ال كودي للتعبير عن الأمرين
المحادثة ،إلا أ ّ
دون تفرقة بينهما( .نقلا ً عن :عمر عبد الفتاح :تداعيات الثقافات الأوروبية الوافدة على
المشهد اللغوي في أفر يقيا ،مرجع سابق).
( )34عمر عبد الفتاح :تداعيات الثقافات الأوروبية الوافدة على المشهد اللغوي
في أفر يقيا ،ص.201-180
( )35وليم باسكوم ،ملفيل هيرسكوفتز :الثقافة الإفر يقية ،دراسات في عناصر
الاستمرار والتغير ،ترجمة عبد الملك الناشف ،المكتبة العصر ية ،صيدا ،بيروت1959 ،م،
ص.59-58
( )36محمد علي نوفل :أثر اللغات الأوروبية على اللغة والهو ية في أفر يقيا،
ص.244-242
( )37المرجع السابق ،ص.246-244
( )38المرجع السابق ،ص.247-244
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المقدمة:

يبدو لنا كما يقول غسان إسماعيل إن شخصية ابن خلدون بات

يعرفها الداني والقاصي من الباحثين في المشرق والمغرب ناهيك عن
عشرات ال كتب والبحوث التي أشبعته درسا وتحليلا(.)1

لقد قدم لنا ابن خلدون ترجمة وافية عن سيرته الذاتية في

رحلته المشهورة التي تعتبر مصدرا مهما في السيرة الخلدونية( ،)2وقد

أغنى الباحثين عن ذلك ،ول كن وجب الحذر من أخذ كل ما يقوله

ابن خلدون عن نفسه على علاته(.)3

فهو عبد الرحمان بن محمد بن خلدون ،ولد بتونس732ه -

1332م ،نشأ وتلقى العلوم المعروفة في عصره ،له رحلات وجولات

بين المغرب والأندلس ومصر ،وأمتهن السياسة والدبلوماسية والتعليم

و ...فكان رجلا موسوعيا بامتياز ،فكان من النخب النادرة في

التفكير والسياسة ،فتنافس الملوك في جلبه للبلاط ،كل هذا صنع

عالمية ابن خلدون من المريني إلى القشتالي إلى بني الأحمر إلى

تيمورلنك،

حتى

بالإسكندر ية(.)4

توفي

بمصر

عام

868ه 1406-م،

ودفن

ومما لا شك فيه أن الأبحاث والدراسات والملتقيات التي

تناولت ابن خلدون طيلة القرنين الأخيرين قد أغنت المكتبات
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العالمية في الشرق والغرب ،فكانت المقدمة مادة دسمة للباحثين

فتنافسوا في إبراز محاورها ،ومصدرا لا غنى للباحث عنه.

جوانب منسية من شخصية ابن
خلدون العسكر ية

ول كن عندما نقرأ هذه الأبحاث نجدها قد ركزت على النواحي

الاجتماعية والاقتصادية والجغرافية والتار يخية والسياسية والحضار ية

والفلسفية والأدبية والدينية والمنهجية( ،)5وأفاضت فيها فيضا كثيرا،

ومنهم من شكك في أطروحات ابن خلدون كمحمود إسماعيل عبد

الرازق في كتابه أسطورة ابن خلدون(.)6

ول كن هناك جانب مهم لم يتطرق إليه الباحثون في فكر ابن

خلدون ،وهو الجانب العسكري المغيب في هذه الأطروحات ،فعند
قراءتنا للمقدمة وجدناه قد خصص فصلا حول مذاهب الأمم في

الحروب ،مما يدل على علو كعب الرجل في التفكير العسكري ،فما
هي مصادر المنظومة العسكر ية في فكر ابن خلدون؟
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مصادر الفكر العسكري عند إ بن خلدون:
إن المتصفح لإنتاج ابن خلدون سواء أطروحاته في المقدمة أو

سرده لرحلته أو تار يخه للبربر من خلال ديوان المبتدأ والخ بر يستطيع
أن يستأنس بال كثير من الأحداث التي رسمت معالم العسكر ية عند

الرجل ،من خلال موروثه البطولي العلمي والسياسي والاجتماعي
والنفسي ،لذلك يمكن إبراز عوامل نبوغ ابن خلدون في الاجتهاد

العسكري و تنظيراته.

 -الأصول الثور ية لعائلة ابن خلدون المتمثلة في حركة كريب

بن عثمان بن خلدون وأخوه خالد بإشبيلية

()7

ضد علي بن أبي عبدة

والذي انتصر عليه سنة 399ه وسيطر على المدينة لسنوات

عديدة( ،)8و يؤكد هذه الثور ية ابن حزم الأشبيلي الذي وصف
كريب وأخاه خالد بأنهما من أعظم ثوار الاندلس(.)9

 -انخراط أجداده وقومه في الجيش الأشبيلي في جناح جند

اليمن ،ولم يكن هذا الانضمام عفو يا بل للخبرة الحربية التي امتازوا بها

وتمرسهم في فنون القتال( ،)10وعندما حكم بنو عباد إشبيلية ق5ه -

11م أدخلهم المعتمد بن عباد الإشبيلي في الجيش وشاركوا معه في
معركة الزلاقة

()11

فاستشهد منهم عدد كثير من بني خلدون ،وهذا

دليل على الأعداد ال كبيرة التي شاركت في المعركة(.)12

 -تأثره بالنشاط العسكري لأسرة الآبلي أستاذه والذين جندوا

في جيش الدولة الز يانية ،وقد تميزت قيادتهم بإتقان فنون القتال،
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و يظهر ذلك من خلال ترجمته للآبلي(.)13

جوانب منسية من شخصية ابن
خلدون العسكر ية

 -إطلاعه على الموروث العسكري للفرس والروم ودول

الإسلام والعرب في العصر الجاهلي والقوط والبربر والإفرنج والترك،

وتوظيفه في تحليل المقاربات العسكر ية وقراءة تراث الأخر بمنهجية

علمية(.)14

 -اعتماده على ابن جرير الطبري ،ووصايا على ابن أبي طالب

في معركة صفين ،وكذا سياسة عمر بن الخطاب الحربية ،ثم السيرة

النبو ية وغزوات الرسول ،فقصيدة أبي بكر الصيرفي التي هي عبارة
عن نصائح وخطط عسكر ية موجهة ليوسف بن تاشفين ،ولعل كتاب

سراج الملوك لأبي بكر الطرطوشي من أهم المصادر التي اعتمد عليها
في تنظيره العسكري(.)15

 -تجربة ابن خلدون وتعاطيه لفن السياسة تنظيرا وممارسة في

مصر ،المغرب ،الأندلس ،المشرق وعلاقاته بالملوك ،واحتكاكه

بقيادات الجيش وحضوره وقائع عديدة مشاركا كجندي ،كل ذلك

أهله في رسم معالم منظومة عسكر ية خلدونية(.)16

 -براعته في فن الدبلوماسية حيث لعب دور الوسيط في

الصلح والهدنة والمفاوضات ،من ذلك تعو يضه من طرف ملوك
العدوة الأندلسية للتفاوض حول عقد الصلح مع بطرة بن الهنشة

ابن الأذفونش فنال إعجابه ،ثم قيامه بالمفاوضات مع تيمورلينك أثناء
حصاره دمشق ،كل هذا أضاف لابن خلدون معارف كثيرة

وظفها في تنظيره العسكري(.)17

 -استعماله للمصطلحات العسكر ية التقنية ،مما يدل على

التخصص العسكري والإطلاع عليه تنظيرا وممارسة.
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لقد قدم لنا ابن خلدون منظومته العسكر ية بمصطلحات تصب

كلها في هذا التخصص ،والقارئ يدرك عسكر ية الرجل من خلال

المصطلحات الدقيقة ،كالصلح والاستماتة العسكر ية ،المدد والحصار،
التخصيص الإمداد ،الزحف ،حفر الخنادق ،العيون ،السر ية،

الإغارة ،الساقة ،الميمنة ،المسيرة ،القلب ،الثغور ،خزانة السلاح،

الرماح ،السهام ،أمير السلاح ،ناظر الجيش ،أمير الجيوش ،مقدم

الجيوش ،السلالم ،الدبابات نصب المنجنيق ،المتارس ،آلات

الحصار ،الشواني ،التعبئة ،الحشد( ،)18فالمنظومة موجهة للعسكر يين
والقيادات وليست إلى العامة ،فهو يتكلم للنخب بمفاهيم تقنية.

 -لم يقتصر ابن خلدون على تقديم النصائح في الحرب ولا على

السرد ووصف المعارك والأحداث( ،)19بل إنه اجتهد فيه وجعله

علما مستقلا من خلال إعطاءه لغة خاصة ذات مصطلحات
مفتاحية عكس ما ذهب إليه الباحث التونسي فتحي التر يكي(.)20

 -إذا كانت المقدمة تحمل ذكر أسلحة معينة مثل السيوف

والرماح والنبال واستعمال الأحصنة فإنه لا يعني محدودية المعرفة

عنده في استراتيجيات هذه الأسلحة ودورها في المعركة ،و بعيدا عن

المقدمة فمصادره الأخرى كالرحلة والعبر قدمت لنا ال كثير من
الأسلحة والاستراتيجيات خاصة عند وصفه للأحداث والمعارك في

المغرب أو المشرق أو الأندلس(.)21

اعتقد أن الرجل كان موسوعيا في كل فن ولم يكن أبدا من

دعاة الحرب وإنما من دعاة السلم ،والأمثلة كثيرة في رحلته وتعليقاته
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على ال كثير من المعارك ،وفي جانب آخر نجده يملك موسوعة عسكر ية

جوانب منسية من شخصية ابن
خلدون العسكر ية

أهلته للتنظير في هذا العلم ،بل يذهب إلى أبعد من ذلك حيث نراه

من أكبر النقاد للمنظومة العسكر ية ،و يظهر ذلك من خلال ال كثير
من آراءه مثل قوله" :وليس بصحيح" في نقده للطرطوشي ،وقوله:

(فقد تبين أن وقوع الغلب في الحروب غالبا عن أسباب خفية غير

ظاهرة ،ووقوع الأشياء عن الأسباب الخفية هو معنى البخت كما

تقرر في موضعه) ،فلا بد من وقوع التأثير في ذلك و يقصد الجانب
النفسي في الحرب وأهميته "ولا وثوق في الحرب بالظفر وإن حصلت

أسبابه" (.)22
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محاور المنظومة العسكر ية عند إ بن خلدون:
عدم التسر يع في الهجوم:

فهو ينقد الصيرفي في هذا الأسلوب و يجعله شاذا و يعتبره

خطأ تكتيكيا ينجر عليه تسر يع الانهزام ،و يعطي ابن خلدون للتريث
والتأني والتركيز والرزانة أساس المعركة ،ثم يصحح ابن خلدون
أسلوب الصيرفي و يعدله و يضبطه و يجعله ناجحا عندما يكون القائد

ملما إلماما دقيقا بحيثيات المعركة ،وفي هذه الحالة يجوز له استعمال

المبادأة والخفوف(.)23

العصبية جزء من التكتيك:

يركز ابن خلدون على أن أساس التكتيك هو العصبية الواحدة،

وهو ينتقد ما ذهب إليه أبو بكر الطرطوشي في سراجه الذي يركز على

القلب في المعركة ،حيث يكون من النخب والشجعان ذوو التدريب

النوعي ،الميمنة والمسيرة( ،)24أما العصبية الخلدونية فتلحق الهزيمة
بال كثرة؛ إذ كانوا من عصبيات متعددة ،وهذا صحيح لأن وضع
عصبية موحدة في جناح وعصبيات في أجنحة أخرى يؤدي إلى

تنافس وإبراز فنون القتال عند هذه العصبيات ،وهذا شيء

إ يجابي(.)25

عناصر الانتصار في فكر ابن خلدون:
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يولي ابن خلدون أهمية لعدد الجيش في عملية النصر ،ويربطه

جوانب منسية من شخصية ابن
خلدون العسكر ية

بقوة التسليح ووفرتها ونوعيته ،وكذا كثرة الشجعان ذوي التدريب،

ورسم وترتيب وتنظيم الخطة الحربية التي هي الأساس ،وهي ترجمة

لما اتفق عليه في مجلس الحرب السري لوضع خطة المواجهة ،حيث
تدرس جميع الاحتمالات في المعركة وضرورة التكيف معها( ،)26ثم

يعطي ابن خلدون لعنصر الصبر مفتاح النصر( ،)27ونسميه قدرة

التحمل والنفس الطو يل ،وهذا يرجع إلى كيفيات توز يع القوة
توز يعات مرحلية حسب متطلبات المعركة (توز يع القوة النفسية
والبدنية).

ومن العناصر الأخرى:

 -نظام الصف :وهو استراتيجية أصلها أعجمي وثابت من

الثوابت في النظام العسكري الأعجمي( ،)28وتعني ترتيب المقاتلين في

صفوف ،و يقصد ابن خلدون الصف المستوي لأهميته ونجاعته في

المعركة( ،)29لأنه صدام جماعي متماسك ومتراص يصعب اختراقه،

و يعطي ثباتا للمقاتل ورهبة للعدو ،وهو من أهم التكتيكات الحربية

عند الروم والفرس( ،)30وبمجيء الإسلام أعطي لهذا التكتيك أهمية
في المنظومة العسكر ية الإسلامية في عهدها النبوي وضبطه في سورة

الصف كالثبات وعدم التراجع الذي جعله من الكبائر(.)31

والهدف منه حسب ابن خلدون هو حفظ النظام وسد

الثغرات في الصف وغلق جميع المفاجآت التي قد تحدث في منظومة

الصف(.)32
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 -الخنادق كعنصر تأمين :استراتيجية مهمة عند ابن خلدون

لتأمين المعسكر وحمايته من الإغارة ،ويربط ابن خلدون تطور هذا

الأسلوب بكثرة الرجال وضخامة الملك وكثرة العمران ،ثم زال عندما
ضعفت مسبباته ومعطياته( ،)33ولعل القارئ لديوان العبر يدرك

خبرته في تقنيات هذا الأسلوب ،حيث يجعل تعميق الخنادق شرط

أساس للنجاح ،وهذا يتطلب حشدا كبيرا في هذه العملية(.)34

 -الخداع عنصر تكسير :وهو جزء من الحرب في نظر ابن

خلدون ،وهي المراوغة والاحتيال ،وهو عنصر من عناصر العلم

العسكري ،و يقصد به فن التمو يه والقيام بأعمال تضليلية لصرف العدو

عن الاتجاهات والأمكنة( ،)35ولها عدة تسميات كالتور ية وال كيد

والمكر ،الحيلة( ،)36وليس كل خداع ناجع ،بل وجب ربطه

بالإتقان والدراسة الجيدة

()37

 -ال كر والفر :وهو الهجوم والتراجع في القتال ،وهو من

الأساليب القتالية لتجنب أكبر عدد من الخسائر ،و يعطي ابن خلون
أمثلة كثيرة عن الأمم وكيفية تطبيقها لهذا النظام كالروم ،الفرس

والقوط...

()38

يجعل ابن خلدون نجاحه عند العرب بسبب دقة

التكتيك الموجود فيه ،وهو وضع طبقة من الجند قو ية تحمي ظهورهم

أثناء ال كر والفر ،ويرجعون إليها ،ومهمة هذه الطبقة هي حماية

الأغراض المادية للجيش( ،)39وتسمى التغطية والمدد أثناء التراجع
"الفر" وتحمي الساقة ،و يعلل ابن خلدون سبب الهزائم في الدول

الإسلامية على عهده بعدم تأمين الساقة التي جعلوها لحمل الفساطيط
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والأثقال غير المحمية(.)40
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الكمين ( :)41و يركز ابن خلدون على هذا الأسلوب الذي يكون

الهدف منه مباغتة العدو ،ويركز البعض على انتقاء الكمناء فالمكان
لنجاح الكمين(.)42

التضاريس :يجعل ابن خلدون من المكان المرتفع موقع دفاعي

جيد للمتحصن ،ونقطة ضعف للمهاجم المتسلق ،وهذا لضيق المكان

وصعوبة التحرك في مساحة محدودة ،مما يؤدي إلى عدم تركيز
الصاعد بسبب رمي الحجارة المستمر من الأعلى ،و يعطينا مثالا على

ذلك وهو ما وقع لقوات المنصور عند ملاحقته قوات أبي يزيد

()43

ابن خلدون خبير شؤون الحرب البحر ية:

يرجع ابن خلدون قوة الانتصار العسكري للنصارى إلى:
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 -انشغالهم بتجارة السفن

 -الثقافة الحربية في مجال البحر أكسبتهم تدريب ومهارة عالية

في ركوب البحر (نخب بحر ية متطورة).

 -سيطرتهم على ال كثير من المدن الساحلية أعطاهم السيطرة

على الطرق المركز ية ماديا وحيو يا ،كقرطاجة ،سبيطلة ،شرشال،

طنجة.

()44

 تطور الترسانة العسكر ية ًّكما ونوعا ،و يظهر ذلك من خلال

قوة التسليح ،وإستراتيجية المدد في الحرب البحر ية(.)45

في المقابل نجد غياب العرب وضعفهم في ركوب البحر،

ويمكن إرجاع ذلك إلى انحسارهم في الصحراء وتقوقعهم فيها ،ولعل
رسالة عمرو بن العاص إلى عمر بن الخطاب في وصف البحر يدل

على الانبهار والتعجب والخوف ،حتى أنه نهاهم عن ركوبه(.)46

 -يجعل ابن خلدون بداية التفوق الإسلامي البحري في عهد

معاو ية بن أبي سفيان حتى نهاية الدولة الموحدية بتقهقر في أواخر
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الدولة الفاطمية(.)47

جوانب منسية من شخصية ابن
خلدون العسكر ية

ويرجع ابن خلدون أسباب الاستفاقة العربية في مجال الحرب

البحر ية إلى:

 التوسعات العربية الإسلامية. -السيطرة على البحار.

 -تشجيع الصناعة الحربية البحر ية (السفن).

 -الاستثمار في أصحاب الصنائع البحر ية والاستفادة منهم

كالإفرنج والأندلسيين(.)48

 -إذن يقدم لنا ابن خلدون تحليلا في الإستراتيجية والتفوق

البحري بين المسيحيين والمسلمين ،وحسب دراستنا لرحلته نرجع

سبب ذالك إلى خبرته في البحر ،حيث وجدنا أن  %40من تنقلاته
كانت بحر ية بين الشام والمغرب والأندلس ،وهذا أعطاه قوة في

التحليل البحري العسكري(.)49

 -ولعل الصور التي تثبت لنا علو كعبه في الشؤون العسكر ية

البحر ية كلامه عن كيفية التعبئة الحربية في البحر ،فهو يتكلم عن

شحن الأساطيل بالمقاتلة والسلاح والحط والإقلاع تحت أوامر قائد
الأساطيل الذي يساعده قائد النواتية الذي تنحصر مهمته في تدبير

شؤون الحرب من توفير السلاح والحشد والمقاتلة ،ويساعده رئيس
الأسطول الذي يدبر سيره بالريح والمجاديف وأوامر الإرساء ،وبعد

إتمام الاستعداد للغزو يتم توديعهم من قبل السلطان والعامة والدعوة
لهم بالنصر(.)50

 -التأمين الغذائي أساسي في المنظومة العسكر ية البحر ية عند

ابن خلدون؛ إذ يلح على ضرورة حمل الأقوات للعسكر في البحر بما
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يكفيها للصمود ،حيث يبين أن هناك أساطيل للإمداد بهذه المادة

الحيو ية ،و يعطي مثالا على الإمدادات الغذائية أثناء استلاء الإفرنج

على طرابلس وبيروت(.)51

هل انتقل عبد الرحمان ابن خلدون من الاشتغال بالعلم إلى
العمل المخابراتي:

يبدو أنه تساؤل صعب ،والبحث فيه مغامرة ومجازفة أمام

انعدام مثله في الدراسات التي تناولت كل جوانب ابن خلدون،

لذلك فهو تساءل جديد من حيث طرحه ،يخرجنا من ابن خلدون

الفيلسوف والناقد والعلامة إلى صورة لا يتقبلها أصحاب الخلدونية

المقدسة.

ول كن عندما تتجرد من الذاتية وتبحث في مفهوم التار يخانية

حسب محمد أركون نجد ال كثير من الإشارات والشكوك في هذه

الشخصية ،خاصة في مؤلفاته ،المقدمة ،والرحلة ،وكتاب العبر التي
حاولنا إعادة قراءتها بمناهج علمية.

إذ أسقطنا صفات رجل المخابرات (العيون)( ،الجاسوس)

على ابن خلدون والتي تشمل الدهاء والحيل والخديعة والتمو يه والخ برة

والمهارة والصبر والدراية والأسفار وتكييف النفس خارج البلد الأم

وتعلم لغة العدو ،استخدام الشفرة (لغة الرموز) التهذيب

والأخلاق( ،)52فنجده رجلا مارس جوسسة إدار ية سياسية

ودبلوماسية ،والتي تشمل مراقبة الولاة ورجال الدولة وحركات
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المعارضة(.)53
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وننطلق من قول على الوردي حيث يرى أن ابن خلدون لم

يدخل السياسة بخلق فقيه ،وإنما دخلها بخلق رجل منافق نهاز

للفرص يجري مع التيار( ،)54وهذا ما أثبتته ال كثير من الأحداث في

سيرته الذاتية التي تبقى بعض جوانبها غامضة ،ففي بسكرة(،)55
والذي لاحظنا كثرة تردده عليها بسبب أقاربه بني مزني ،هذا في

الظاهر ول كنها كانت نقطة الالتقاء بالإدلاء والرسل بطرق سر ية،

من ذلك الالتقاء برسل السلطان أبي حمو ،وكان في نفس الوقت
يعرض ما توصل إليه من معلومات على عدو أبي حمو صاحب بجاية

وقسنطينة(.)56

 -ثم إنه كان يعمل لصالح أبي حمو في الأندلس ل كسب

تحالفات مع بني الأحمر ،من ذلك الرسالة التي يريد أن يبلغها لبني

الأحمر من طرف أبي حمو ،والذي لم يفصح عن محتواها في

رحلته( ،)57وكان يعمل لصالح المرينيين ،من ذلك اعتماد عبد العزيز
عليه في كشف عيوب مدينة بجاية للاستيلاء عليها ،فيقول "فهونت

له السبيل إلى ذلك فسر به"(.)58

بل ذهب إلى أبعد من ذلك حيث أحدث له دعاية كبيرة

لمباركته ،فأقنع ال كثير من المشايخ الذين ذهبوا لمبايعة عبد العزيز
المريني عند نهر "واصل"( ،)59ثم إنه كان يعلم ال كثير من الأحداث
ذات الجغرافيا البعيدة ،وهذا يدل على غموض الوسائل المخابراتية

عنده ،ومن ذلك علمه بفرار لسان الدين بن الخطيب من الأندلس،
بل قدم أسباب دقيقة لفراره نحو تلمسان في كتابه العبر(.)60
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وعندما استقر عند بني الأحمر بالأندلس طلب من السلطان

استقدام عائلته من قسنطينة ،فبعث إليهم من جاء بهم إلى تلمسان،
وكان في استقباله قائد أسطول المرِ يَة (مدينة أندلسية) بأمر من

السلطان ،معنى ذلك أنه ليس رجلا عاديا بحيث تسخر لعائلته قيادة
بحر ية كبيرة ،دون مقابل خدماتي(.)61

 -ثم إنه كان يخرج مع الجيش لجبال بجاية بصفة متكررة لجلب

المغارم حيث يقول" :فدخلت بلادهم واستبحت حماهم وأخذت

رهنهم على الطاعة حتى استوفيت الجباية"( ،)62و يستطيع الجيش أن

يخرج دون ابن خلدون ول كن خروجه بغية تفعيل العمل المخابراتي

بضرب المناطق والقبائل الحساسة ،وهو في حد ذاته كان فارسا

يتنقل مع فئة الفرسان(.)63

 -طلب ابن خلدون من كاتب سلطان بني الأحمر الفقيه "أبي

عبد الله بن زمرك" عند ذهابه إلى فاس أن يحضر عائلته إلى

غرناطة ،ول كن رفض أهل دولة فاس إجازتهم للأسباب الآتية:
•

عدم رغبتهم في استقرار ابن خلدون في الأندلس.

•

تخوفهم من انقلاب سلطان بني الأحمر عليهم ،حيث اتهموا

•

خاطبوا سلطان بني الأحمر بإرجاع ابن خلدون إلى فاس

ابن خلدون بملابسته.
فرفض ذلك.

 -كان رجل المخابرات الز ياني "ابن ماساي قد أقنع سلطان

بني الأحمر بخطورة ابن خلدون صديق ابن الخطيب الذي أعدمه

سلطان بني الأحمر ،فوافق على رحيله في سنة 776ه فلحق بأهله
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من تلمسان إلى فاس"( )64فوصل بهم إلى تونس.
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 -كان يعمل لصالح بني الأحمر فوظفوه كعين في صورة رجل

مفاوض مع ملك قشتالة ،وحقق لهم نجاحات كبيرة معه(،)65

ونظرا لفلسفة الغموض في أعماله شكك ابن الخطيب فيه ،ولعله هنا
يعمل لصالح الز يانيين الذين ترتفع أحداثهم وتنخفض بما يحدث في

غرناطة الأحمر ية(.)66

 -ثم إن عملية غرق المركب سنة 786ه بالإسكندر ية المجهز

من طرف السلطان الحفصي بشكل دقيق لحمل عائلة ابن خلدون

وفيه هدايا وكتب وخمس من بناته والذي يسمى هذا المركب

ال كبير "بربع الدنيا"( ،)67وهو يشبه سفينة التيتانيك الحديثة من حيث

الحجم ،يفسره ابن خلدون بالر ياح العاصفة التي اجتاحت البحر(،)68
وهذا مشكوك فيه؛ لأن عملية الغرق حدثت في الإسكندر ية بفعل

المخابرات المرينية انتقاما منه ،وكان المرنيين قد ساوموه عندما كانوا

يحتجزون عائلته في فاس رغم اجتهادات ابن الأحمر في رجوعهم،

إلا أنهم رفضوا ذلك( ،)69أو قد تكون من فعل العيون الحفصية التي
رفضت إرسال العائلة في البداية حتى تدخل السلطان في مصر،

وسبب ذلك بحسبه هو حسد السلطة الحفصية ،وعلى مكانته بمصر،

مما يحوم لدينا شك في تورط العيون الحفصية في عملية الإغراق

المفتعلة ،أو رمي عائلته من المركب واقتناعه بغرق المركب(.)70

إذ لا يمكن أن تغرق سفينة كبيرة بحجم التيتانيك بواسطة

الر ياح ،أضف إلى ذلك أن البحارة كانوا يعلمون بالأوقات المناسبة

للإ بحار ،فالعداء المشترك له بين البلاط الحفصي والمريني سبب

اغتيال عائلته ورميها في البحر.
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ومن الأدلة التي تستبعد الغرق هو أنه في حد ذاته أثناء سفره

من القاهرة بحرا لأداء فر يضة الحج اعترضت مركبهم الر ياح،
ول كنها لم تغرق المركب ،مع أنه كان مركبا ليس بحجم ربع

الدنيا(.)71

أضف إلى ذلك أن هناك تناقضا كبيرا في قوله ،فمرة

يقول إن عائلته وصلوا من المغرب( ،)72ومرة يقول إن المركب

انطلق من تونس إلى الإسكندر ية(.)73

 -ومن الإشارات حسب اعتقادنا والتي تدل على جاسوسية

ابن خلدون رسائله من وإلى أصدقاءه في البلاط ،سواء البلاط

الحفصي أو المريني أو الز ياني أو بني الأحمر ،وهذه الرسائل كتبت

بلغة عربية راقية عالية التركيز في كلماتها سواء شعرا ،أو نثرا،

فالقارئ لها يجد صعوبة في فهم بعض كلماتها ،وتحتاج إلى قاموس

لغوي( ،)74لذلك اتخذ من غموض لغته رسائل مشفرة إلى أصدقاءه
في البلاط الذي يعمل لصالحه.

ومثال على ذلك رسائله مع ابن الخطيب التي حملت في شكلها

شوق ولهفة وحنين ،وفي مضمونها كلمات مشفرة تعبر عن أخبار
ومعلومات سياسية خاصة جدا لا يفهمها إلا الإثنين( ،)75لأنه حوار
فوقي لا تسمو العامة إلى معرفته( ،)76كيف لا وقد خصص في

مقدمته بابا حول علوم اللغة التي تعتبر ر ياضيات العربية خاصة

نحوها ،و يؤكد أن تعلم اللغات يكون مشفوعا بالممارسة والتطبيق
والتوظيف ومصطلح ال كفاية اللغو ية ،حيث نجد أن كل أداء

كلامي يخفي وراءه معرفة( ،)77إذن هذه الشطارة اللغو ية وظفها في
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مجال عمله المخابراتي.
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ولعل الدراسات التي اهتمت بجانبه وإبداعاته اللغو ية أعطت

لنا أرضية للشك في الاستخدامات الخطية للغة رسائله( ،)78فهو

يعترف أنه لم يشاركه أحد في الصنعة اللغو ية ورموز رسائله وأسجاعها
قائلا "فانفردت به يومئذ وكان مستغربا عندهم"

()79

فهو نهج جديد

في رسائله حررها من قيود السجع التي كانت قاعدة الكتاب في هذا

العهد(.)80

 -ثم إننا نشك في الطر يقة التي توفي فيها بشكل مفاجئ ،هكذا

تقول المصادر ،ول كن المقريزي يرجعها إلى داء المفاصل ،وهذا أمر
مستبعد لابد من إعادة النظر فيه.

حضور فن الحصار والتحصين نصا وغيابه تنظيرا عند ابن
خلدون:

حيث ذكر هذا الفن بين المقدمة والرحلة والعبر أكثر من

أربعمائة وستة وستين مرة ،مما يجعلنا نشك في عدم معرفته بهذا

الأسلوب أو تغافل عنه ،وإنما هي عملية مقصودة منه؛ لأنها سر
وشفرة من شفرات فك الحصار عنده ،خاصة أنه كان قريبا من

السلطة والجيش ،و يعرف كيفيات الحصار عن قرب ،وثغرات
ومناطق الضعف في التحصين ،فيسرد لنا الحصار ولا يتكلم عن
كيفيته ،خاصة إذا عرفنا أن الدول الوسيطة كانت دولا ذات

إستراتيجية خاصة من الحصار والتحصين(.)81

ثم إنه قدم خطة لأبي سالم للسيطرة على بجاية ،ول كنه لم

يفصح عنها في رحلته ،مما يدل على غموض الرجل(.)82
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إن هذه النظرة النقدية لا تنقص من قيمة ابن خلدون

الفيلسوف العالم ،الناقد ،المؤرخ شيئا وإنما هي وحم تار يخي تسائلي،

حتى نخرج من دائرة الخلدونية المقدسة كما يقول محمود إسماعيل عبد

الرازق الذي وصف ابن خلدون بالأسطورة التي تحتاج إلى إعادة

قراءتها.
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المصادر والهوامش:
 – 1غسان إسماعيل عبد الخالق :مفهوم الأدب في الخطاب الخلدوني ،دراسة تحليلية
وتركيبية لعلوم اللسان العربي في المقدمة ،دار الفارس للنشر والتوز يع ،ط ،1الأردن،
 ،2007ص.21
 – 2عبد الرحمن بن خلدون ،رحلة ابن خلدون ،تعليق محمد بن تاويت الطنجي ،دار
ال كتب العلمية ،ط ،1بيروت.2004 ،
 – 3غسان إسماعيل عبد الخالق ،المرجع السابق ،ص.21
 – 4لترجمته الشخصية ،أنظر رحلته.
 - 5من هذه الدراسات نذكر على سبيل المثال:
ابن خلدون إسلاميا لعماد الدين خليل ،الفكر الأخلاقي عند ابن خلدون لعبد الله
شر يط ،ابن خلدون وآراؤه اللغو ية والتعليمية لفتيحة حداد ،وكذا آراؤه النظر ية في
تعلمية اللغة لمسعودة خلاف شكور ،السياسة والاقتصاد عن ابن خلدون لصلاح الدين
بسيوني رسلان الفكر الاجتماعي عند ابن خلدون لعبد الغني مغربي ،والفكر التربوي
عند ابن خلدون وابن الأزرق لعبد الأمين شمس الدين ،الفكر الواقعي عند ابن خلدون
لناصف نصار ،أفكار حول إسهام التراث الخلدوني في الفكر الدولي ،نادية محمود
مصطفى ،منطق ابن خلدون لعلي الوردي ،دراسة تحليلية لمأخذ على فكر ابن خلدون في
نظرته للعرب ونظريته العصبية والدولة للجهاد على السعايدة ،العصبية والدولة ،محمد عبد
الجابري مفهوم الدولة ونشوؤها عند ابن خلدون ،ر ياض عزيز هادي.
مدخل لقراءة ابن خلدون أسئلة في المنهج والنظر ية لعبد العزيز غوردو ،إسماعيل سراج
الدين ،ابن خلدون تيار فكري متجدد ،مكتبة الإسكندر ية ،ط.2008 ،1
 - 6حيث يرى أن جل أطروحات ابن خلدون قد سرقها من إخوان الصفا وخلان
الوفاء ،أنظر محمود إسماعيل أسطورة ابن خلدون.
 – 7إشبيلية ،مدينة قديمة أزلية ،أصل تسميتها إشبالي  hispalisتعني المدينة المنبسطة،
وتسمى أيضا في الأدب الأندلسي "حمص" ومرد ذلك إلى أن أول من نزلها من جيش
الفتح هم جند حمص ،و يقال إن يوليوس قيصر هو الذي بناها ،وتشتهر إشبيلية
بالأسوار الحصينة والعدد ال كثير للساكنة ،و يغلب على تجارتهم الزيت ،و يطل عليها
جبل الشرف ذو التربة ال كريمة ،أنظر الحميري عبد المنعم :صفة جزيرة الأندلس ،تعليق
ليفي بروفنسال ،دار الجيل ط ،2بيروت 1988م ،ص  ،19-18محمد عبد الله عنان:
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الآثار الأندلسية الباقية في إسبانيا والبرتغال ،دراسة أثر ية تار يخية ،مكتبة الخانجي،
ط ،2القاهرة 1997 ،م ،ص .45
 – 8ابن خلدون عبد الرحمن ،رحلة ابن خلدون ،تعليق محمد بن تاويت الطنجي ،دار
ال كتب العلمية ،ط ،1بيروت2004 ،م ،ص.29
 –9ابن حزم :جمهرة أنساب العرب تحقيق عبد السلام محمد هارون ،دار المعارف،
ط ،1مصر1962 ،م ،ص.111
 – 10ابن خلدون الرحلة ،ص.29
 – 11الزلاقة  sagrajasتطلق عليها المصادر المسيحية اسم ساكرإلياس  sacraliasوهي
اسم لمدينة من أقاليم بطليوس من غرب الأندلس عبارة عن سهل ،وبه وقعت المعركة
المشهورة بالزلاقة 479ه1086-م بين المرابطين وبقيادة يوسف بن تاشفين بالنسبة
للمسلمين والفونسو السادس بالنسبة للقوات النصرانية ،أنظر الحميري المصدر السابق،
ص 83وخميسي بولعراس ،ص.121
 - 12ابن خلدون الرحلة ،ص.33-32
 - 13ابن خلدون الرحلة ،ص.49
 - 14ابن خلدون المقدمة.339 – 336 ،
 - 15ليس معنى هذا تبعية ابن خلدون لهؤلاء وإنما اقتبس منهم الأفكار وأخرجها من
إطارها الوعظي إلى ما يخدم واقعه ،فركبها تركيبا بارعا واستخدمها كشواهد في بناء
المنظومة العسكر ية ،أنظر الباب السابع والثلاثون الخاص بالحروب من المقدمة،
ومذاهب الأمم في ترتيبها ،المقدمة ص ،334على الوردي منطق ابن خلدون في ضوء
حضارته وشخصيته ،دار كوفان ،لندن1994 ،م ،ص.175
 - 16من ذلك توليه الحجابة وصار العلبة السوداء للسياسة في القصر الز ياني ،ثم إنه كان
المسؤول عن جلب الجبايات عن طر يق القوة العسكر ية واختياره من طرف السلطان
عبد العزيز لاستمالة بلاد ر ياح إلى صف السلطان ومصاحبته للجيش في حل الأزمات،
ثم مشاركته مع أشياخ الدواودة من ر ياح إلى حصار تيطري وحضر الحصار بنفسه
ووصفه وصفا مروعا ،ثم مصاحبته لجيش على بن حسون اليانطي من قيادات السلطان
العسكر ية ،وكان ضمن طبقة الفرسان كما شهد فتح بجاية مع سلطان المريني أبي عنان
والاشتغال في القصر المريني ،احتكاكه بالقيادات العسكر ية مثل القاضي المقرمي الذي
ولي القضاء العسكري ومرافقته للجيش وحضوره لل كثير من الوقائع ،ومعايشته لل كثير
من الصراعات والانقلابات والخصوم ،أنظر ابن خلدون الرحلة ،123 ،99 ،95
.180 ،135
 – 17ابن خلدون الرحلة ،ص.85،285

جوانب منسية من شخصية ابن
خلدون العسكر ية
 – 18ابن خلدون العبر ،ص،1413 ،1297 ،1303 ،1285 ،943 ،932 ،931 :
1519 ،1516 ،1433
 – 19فتحي التر يكي ،السيف والقلم :ابن خلدون وإشكالية الحرب ،مجلة أفكار وأفاق،
العدد الأول ،مارس جامعة الجزائر ،02،2011،ص .7
 - 20يقول فتحي التر يكي "لا نجد في نصه (أي ابن خلدون)" إقرار لاستقلالية هذا
العلم " ول كن عند إطلاعنا وجدناه يذكره صراحة ويسميه "بعلم الحرب" عند وصفه
لمعركة صفين ،أنظر المقدمة ،ص ،339فتحي التر يكي المرجع السابق ،ص.1
 – 21أنظر مثلا ،كتابه الرحلة ،وكتاب ديوان العبر.
 – 22ابن خلدون ،المقدمة ،ص.342 ،341
 – 23ابن خلدون ،المقدمة ،ص.341
 - 24أبو بكر الطرطوشي :المصدر السابق ،ص.685 ،684
 – 25خميسي بولعراس ،المرجع السابق ،ص.28
 – 26ابن خلدون ،المقدمة ،ص.339
 - 27نفسه ،ص.340
 - 28نفسه.334 ،
 – 29هناك صفوف تتطابق مع وضعيات معينة في المعركة حسب معطياتها
وجغرافيتها ،كالصف المستوي والهلالي وهو خارج الجناحين الداخل الصدر والصف
المعطوف ،أنظر الهرثمي صاحب المأمون ،مختصر سياسة الحروب تحقيق عبد الرؤوف
عون ،المؤسسة المصر ية العامة للتأليف والترجمة والنشر ،مصر 1964م ،ص.35 ،34
 – 30ابن خلدون ،المقدمة ،ص.334
َّ
ًّ
وص
ن م َ ْرص ٌ
ن يق َاتِلونَ فِي سَب ِيلِه ِ صَفا ك َأَ نه ْم بن ْيَا ٌ
الله َ يح ُِّب الَّذِي َ
 – 31يقول تعالىِ  :إ َّن َّ
 سورة الصف الآية (.)4
 – 32ابن خلدون المقدمة ،ص.334
 - 33نفسه ،ص.339
 - 34ابن خلدون ،العبر ،ص.1418 ،1416
 – 35خالد محمد عطوة ،غرب ،الخداع في الحرب ،بحث مقدم لاستكمال متطلبات
الماجستير ،الجامعة الإسلامية غزة ،فلسطين ،ص.2
 – 36جمال أحمد سليماني ،الخدع العسكر ية للمسلمين في صدر الإسلام ،بحث مقدم
لاستكمال متطلبات الماجستير ،غزة فلسطين ،ص.21-18
 – 37ابن خلدون ،المقدمة ،ص.341
 – 38نفسه ،ص.336
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 - 39نفسه ،ص.337
 - 40نفسه ،ص.338
 – 41الكمين ،أي كمن ،أي اختفى ،واستتر عن الأنظار في مكان لا يفطن له أحد
ولا يتوقع وجوده ،أنظر ابن منظور ،لسان العرب دار صادر ،بيروت2003 ،م ،دط،
مادة كمين"
 – 42ابن منكلي ،التعابي الحربية ،ص ،199الهرثمي ،المصدر السابق ،ص.50
أحمد بن سعد بن الغامدي ،الكمين مجلة الحرس الوطني ،عدد  16ال كويت،1992 ،
ص .14
 – 43ابن خلدون العبر ،ص.1417 ،928
 – 44ابن خلدون ،المقدمة ،ص.316
 – 45نفسه ،ص.315
 – 46نفسه ،ص.315
 – 47ابن خلدون ،المقدمة ،ص.314
 – 48نفسه ،ص.316
 – 49انظر رحلته.
 - 50ابن خلدون ،المقدمة ،ص.314
 – 51ابن خلدون العبقر ،ص.944 ،935
 - 52عبد الله على السلامة المح َ ْمد ،الاستخبارات العسكر ية في الإسلام ،بحث
لمتطلبات الماجستير في الفقه وأصوله ،الجامعة الأردنية ،1986 ،ص.63
 - 53آمنة محمد صابر ،الاستخبارات في الدولة الإسلامية ،دراسة لاستكمال درجة
الماجستير ،جامعة الشارقة2008 ،م ،ص.89 ،87
 - 54على الوردي منطق ابن خلدون في ضوء حضارته وشخصيته ،دار كوفان للنشر،
ص .38
 - 55بسكرة مدينة في بالجنوب الشرقي للجزائر المغرب الأوسط ،يقول عنها البكري
كورة :كثيرة النخيل والزيتون ،وهي مدينة مسورة تبعد عن باغاية أربعة أيام ،أنظر أبا
عبيد البكري ،المسالك والممالك ،تحقيق :أور يان ليوفن وأندري فيري ،دار الغرب
الإسلامي ،1992 ،بيروت ،ص.713
 - 56ابن خلدون ،الرحلة ،ص.119
 - 57نفسه ،ص.120
 - 58ابن خلدون ،الرحلة ،ص.119
 - 59ابن خلدون ،الرحلة ،ص.119

جوانب منسية من شخصية ابن
خلدون العسكر ية
 - 60ابن خلدون العبر ،ج ،7ص ،342 ،341ج ،8ص .322
 - 61ابن خلدون ،الرحلة ،ص.96
 - 62ابن خلدون ،الرحلة ،ص.97
 - 63نفسه ،ص.180
 - 64ابن خلدون ،الرحلة ،ص.107 -106
 - 65نفسه ،ص.111
 - 66نفسه ،ص.114
 - 67ابن قاضي شهبة :تاريخ ابن قاضي ،المعهد العلمي الفرنسي للدراسات العربية تحقيق
عدنان درويش ،ط ،1سور يا ،ج1994 ،3م ،ص.138
 - 68ابن خلدون ،الرحلة ،ص.208
 - 69نفسه ،ص107
 - 70نفسه ،ص.209
 - 71نفسه ،ص.209
 - 72فهل يقصد بالمغرب غرب مصر ،وهذا أمر مستبعد ،فهو يسمي المناطق
بتسميات صحيحة ،انظر العبر ،المقدمة ،الرحلة.
 - 73هناك ال كثير من أعداءه في البلاط الحفصي وأولهم ابن عرفة الذي أوشى به
وخلق له ال كثير من المكائد أنظر مقدمة المحقق من كتاب المقدمة :عبد السلام
الشدادي ،إلى بين الفنون والسلام والآداب ،ط ،1الدار البيضاء ،ص2005م.
 - 74أنظر رسائله ضمن رحلته.
 - 75ابن خلدون ،الرحلة ،ص.103،102
 - 76مسعودة خلاف شكور :إسهامات ابن خلدون وأراؤه النظر ية في تعلم اللغة ،المجلة
الأكاديمية للدراسات الاجتماعية والإنسانية ،العدد 10جوان ،جامعة حسيبة بن بوعلي
الشلف2013 ،م ،ص22
 - 77مسعودة خلاف شكور ،المرجع نفسه ،ص.23
 - 78فتيحة حداد ،ابن خلدون ،وآراؤه اللغو ية والتعليمية دراسة تحليلية نقدية
منشورات مخ بر الدارسات اللغو ية في الجزائر ،جامعة مولود معمري ،تيزي وزو،
2011م ،ص.31 ،23
 - 79ابن خلدون ،المقدمة.756 ،
 - 80على عبد الواحد وافي ،عبد الرحمن ابن خلدون حياته وآثاره ومظاهره عبقريته،
مكتبة مصر ،ص.49
 – 81ابن خلدون العبر ،ص.1259 ،1255 ،937 ،928 ،926 ،351
 – 82ابن خلدون ،الرحلة ،ص.119
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المقدمة:

جمهور ية غانا أو ساحل الذهب كما كانت تسمى :هي جمهور ية

أفر يقية ،وتعتبر من دول خليج غينيا ،وتقع في غرب أفر يقيا على
الساحل الشمالي لخليج غينيا ،وتحدها عدة دول هي جمهور ية
بوركينا فاسو من الشمال ،وجمهور ية توغو من الشرق ،وجمهور ية
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ساحل العاج(كوت ديفوار) من الغرب ،وهي دول محور ية في

التجارة الخارجية في غانا
غرب القارة الأفر يقية ،ولها دور فعال في كثير من المجالات ولا

سيما المجالات الاقتصادية.

يبلغ عدد سكان دولة غانا حوالي  27.41مليون نسمة في نهاية

عام 2015م ،وذلك طبقا ً لآخر إحصاءات البنك الدولى ،وتعتبر
دولة غانا ثاني أكبر اقتصاد فى دول منطقة غرب أفر يقيا بعد دولة

نيجير يا ،كما تعتبر من أكبر اثني عشر دولة في الاقتصاد على مستوى

القارة الأفر يقية ،ولا سيما بعد اكتشاف البترول بكميات تجار ية
مؤخراً ،وبدأت في إنتاج النفط والغاز في نهاية عام 2010م ،ونتيجة

لذلك ال كشف الاقتصادي الهام فقد ازداد معدل نمو الناتج المحلي

الإجمالي لعام 2011م بشكل إ يجابي ،حيث بلغ  ٪14طبقا ً

لإحصاءات البنك الدولي.

وبالإضافة إلى عائدات النفط والغاز فقد كان الأداء القوي

لصادرات محصول الكاكاو له دور هام ،حيث يعد من أهم

المحاصيل الزراعية في غانا ،و يتصدر قائمة الصادرات الزراعية ،كما
جاء أيضا ً الاهتمام بالثروة المعدنية ولاسيما الذهب ،مما أدى ذلك

إلى ز يادة قيمة الصادرات ،ومن ثم إحداث نمو في الاقتصاد عام
2011م ،حيث ازدهر التبادل التجاري وحدث تطور ملحوظ في

العلاقات الاقتصادية مع العديد من الدول ،وذلك مقارنة بالعام

السابق ،حيث بلغ متوسط معدل النمو السنوي للناتج المحلي الإجمالي

 %7.9وذلك عام 2010م ،ثم التراجع المتتالي في الأعوام التالية،

حيث بلغ  %9.3في عام 2012م ،بينما في عام 2013م كان %7.3

وانخفض المعدل مرة أخرى ليصل إلى  %4في عام 2014م،
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وتراجع المعدل مرة أخرى حيث بلغت قيمته في عام 2015م نحو
%3.9

)(1

وذلك طبقا ً لآخر إحصاءات البنك الدولي ،فهناك تذبذب

ما بين ارتفاع وانخفاض كما يظهر في الجدول التالي:
جدول رقم()1

معدل نمو الناتج المحلي الإجمالي الحقيقي
السنوات

2007

2008

2009

2010

2012

2011

2014

2013

2015

معدّل نمو ّ
الناتج
المحلي
الاجمالي

7.3 9.3 14 7.9 4.8 9.1 4.3
%

%

%

%

%

%

%

%4

3.9
%

الحقيقي

المصدر:

من

إعداد

الباحثة

بالاعتماد

على

بيانات

http://databank.worldbank.org/data/reports.

وتحاول غانا جاهدة تطوير التجارة الخارجية التي تمثل تحديا ً

أساسيا ً لها والاستفادة من الموارد التي يمكن استغلالها للنهوض

بالاقتصاد ،ولا سيما أن تطوير التجارة الخارجية والعلاقات التجار ية

الإقليمية والعالمية يؤدي بدوره إلى النمو الاقتصادي الذي تنشده
الدول النامية ،كما تسعى غانا إلى ز يادة التعاقدات مع الاقتصادات

(1) World Bank at :
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http://databank.worldbank.org/data/reports.aspx?Code=NY.GDP.MKTP.KD.ZG&id=af3ce8
2b&report_name=Popular_indicators&populartype=series&ispopular=y

التجارة الخارجية في غانا
ال كبرى الناشئة ،خاصة في بلدان بر يكس ،وهذا التجمع ُأنشئ في

عام 2011م ،و يضم بعضويته خمس دول هي البراز يل وروسيا

والهند والصين وجنوب أفر يقيا ،وتعتبر من دول الاقتصادات

ال كبرى الناشئة ،وسوف نتناول هذه الدراسة من خلال عدة محاور
هي:

• تطور التجارة الخارجية.
• تطور الهيكل السلعي.

• الدول المحور ية الفاعلة التي لها النصيب الأكبر من حجم

التبادل التجاري مع غانا.

• ملخص ونتائج الدراسة.
أولاً :تطو ّر قيمة التجارة الخارجية

في إطار التبادل التجاري الذي تسعى غانا إلى تحقيقه مع
العديد من الدول والاهتمام بالتجارة الخارجية التي تتمثل في
صادرات دولة غانا إلى دول العالم ،بالإضافة إلى الواردات من
دول العالم حيث شهدت غانا تطورا ً اقتصاديا ً في عامي 2011م وعام
2012م على التوالي ،وقد أعطت أولو ية الاهتمام للقطاع الزراعي
والاهتمام بصادرات المحاصيل التجار ية ولاسيما محصول الكاكاو،
حيث يعد من المحاصيل النقدية ،كما أولت بالغ الاهتمام إلى قطاع
التعدين وبصفة خاصة الذهب ،مما كان له أثر إ يجابي أدى إلى
انخفاض العجز في الميزان التجاري ،بينما في عام 2013م2014 ،م،
2015م على التوالي انخفضت قيمة الصادرات وظهر عجز الميزان
التجاري مرة أخرى.
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الجدول رقم ( )2يوضح تطور قيمة التجارة الخارجية مع

العالم ،وكذلك التغير في الميزان التجاري خلال الفترة(-2001
2014م).

جدول رقم()2

تطو ّر قيمة التجارة الخارجية لدولة غانا مع العالم خلال
الفترة(2001-2014م)

(القيمة بالمليون دولار)
السنة
2009-2001

2010

الصادرات الواردات حجم التجارة
19088

32486

51574

الميزان

التجاري
-13398

13290.53 8057.14 5233.39

2823.75

2011

18147

12603

30749

5544

2012

15761

13578

29339

2183

2013

12644

12787

25431

-143

2014

13216

14566

27782

-1350

الباحثة

بالاعتماد

المصدر:

من

إعداد

على

بيانات

http://trademap.org/Index.aspx

جدول( )2يوضح قيمة التجارة الخارجية لدولة غانا بالمليون

دولار ،حيث ظهر تذبذب في قيمة الصادرات ما بين ارتفاع
وانخفاض خلال الفترة من 2010م وحتى 2014م ،وأيضا ً تذبذب
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ملحوظ في قيمة الواردات في نفس الفترة ،فقد ارتفعت قيمة

التجارة الخارجية في غانا
الصادرات في عام 2011م عن العام السابق بمقدار 12913.61

مليون دولار ،كما نجد أيضا ً أن هذه القيمة قد وصلت إلى أقصى

قيمة لها ،مسجلة بذلك ما قيمته  18147مليون دولار ،ثم تراجعت

في عام  2012و2013م بمقدار  2386و 3117مليون دولار على
التوالي ،ثم ارتفعت قيمة الصادرات في عام 2014م ،وهكذا

استمرت قيمة الصادرات فى حالة عدم استقرار وفي نفس الفترة نجد

ارتفاعا ً في قيمة الواردات في عام 2011،2012م على التوالي

بالمقارنة بالأعوام السابقة وانخفاضا ً ملحوظا ً في عام 2013م أدى إلى

ظهور عجز في الميزان التجاري ،ثم ارتفعت قيمة الواردات مرة

أخرى في عام 2014م لتصل الى أقصى قيمة لها.

ومما سبق عرضه نلاحظ وجود عدم استقرار في قيمة التجارة

الخارجية لدولة غانا سواء على مستوى الصادرات أو الواردات

وتراوحت القيم ما بين ارتفاع وانخفاض ،وهذا موضح في الشكل

رقم( )1حيث ظهرت قيمة كل من صادرات غانا إلى دول العالم

وكذلك قيمة واردات غانا من دول العالم خلال فترة الدراسة.
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شكل رقم()1

التجارة الخارجية لدولة غانا مع العالم خلال الفترة(2001-2014م)
التجارة الخارجية مع العالم
صادرات غانا مع
العالم

2001
2003
2005
2007
2009
2011
2013

واردات غانا مع
العالم

القيمة بالمليون دوالر

20000.00
15000.00
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0.00

المصدر :من إعداد الباحثة بالاعتماد على بيانات الجدول

رقم(.)2

من الشكل السابق نجد أن صادرات غانا قد وصلت إلى

أقصى قيمة لها في عام 2011م ،حيث سجلت ما قيمته 18146.65
مليون دولار بعد فترة من الانخفاض المستمر ،وجاءت هذه الطفرة

باكتشاف البترول والغاز ،والاهتمام بقطاع الزراعة والتعدين ،مما

أدى إلى ز يادة الصادرات ،كما سجلت أدنى قيمة في عام 2001م،

بينما كانت الواردات متزايدة عن قيمة الصادرات خلال الفترة من

2001م وحتى عام 2010م ،وارتفعت في عام 2014م ول كن
بنسبة منخفضة.

الشكل رقم ( )2يوضح إجمالي قيمة التجارة الخارجية خلال

فترة الدراسة ،حيث نجد أن قيمة التبادل التجاري خلال الفترة من
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عام 2001م وحتى عام 2014م لدولة غانا قد وصلت إلى أقصى

التجارة الخارجية في غانا
قيمة لها ،مسجلة بذلك ما قيمته  30749.32مليون دولار في عام

2011م وأن أدنى قيمة لإجمالي التجارة الخارجية كان في عام
2001م ،حيث وصلت القيمة إلى  4869.91مليون دولار.
شكل رقم()2

إجمالي التجارة الخارجية خلال الفترة من 2014-2001م

(القيمة بالمليون دولار)

اجمالى التجارة الخارجية

من الفترة 2001-2014
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المصدر :من إعداد الباحثة بالاعتماد على بيانات الجدول

رقم()2

ونلاحظ من الشكل السابق استمرار الانخفاض في قيمة

إجمالي التجارة إلى أقل من  15مليار دولار خلال الفترة من

2001م وحتى 2010م ،ول كن مع اكتشاف البترول والغاز
والاهتمام بقطاع التعدين بالإضافة إلى تنوع صادرات غانا في عام

2011م والاهتمام بالقطاع الزراعي ،وبصفة خاصة صادرات
الكاكاو ،أدى ذلك إلى ارتفاع قيمة الصادرات إلى أكثر من 30

مليار دولار ،مما أثر على الميزان التجاري تأثيرا ً ايجابياً.

155

و يوضح الشكل رقم( )3الميزان التجاري خلال فترة الدراسة

حيث تبين وجود عجز مستمر في الميزان التجاري منذ عام 2001م

وحتى عام 2010م على التوالي ،وقد بلغ العجز في عام 2010م ما

قيمته  2823.75مليون دولار بينما في عامي  2011و2012م

جاءت القيمة إ يجابية مسجلة ما قيمته  2183 ،5544مليون دولار

على التوالي بينما في عام 2013م ظهر عجز في الميزان التجاري مرة

أخرى بسبب انخفاض قيمة الصادرات مقارنة بالعام السابق بما

يقرب من  3117مليون دولار ،يليه انخفاض في عام 2014م

بمقدار  2545مليون دولار مقارنة بعام  2012ما أدى إلى ظهور
عجز في الميزان التجاري بقيمة  143مليون دولار ،ومع انخفاض

الصادرات من عام 2014م عن العام السابق أدى ذلك إلى ارتفاع
عجز الميزان التجاري مرة أخرى ليصل إلى  1350مليون دولار.
شكل رقم()3

الميزان التجاري خلال الفترة من 2014-2001م

(القيمة بالمليون دولار)

التجارة الخارجية مع العالم
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المصدر :من إعداد الباحثة بالاعتماد على بيانات الجدول
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رقم()2

التجارة الخارجية في غانا
يوضح الشكل رقم( )3أن الميزان التجاري في عامي 2011

و2012م جاءت قيمته إ يجابية ،بعد عجز استمر عدة سنوات ثم
انخفض مرة أخرى ،حيث انخفضت قيمة الصادرات بنسبة كبيرة.

وتعتبر نسبة التجارة الخارجية إلى الناتج المحلي الإجمالي أحد

المؤشرات الهامة ،وقد سجلت النسبة ما قيمته  %86.3في عام
2011م بز يادة ملحوظة عن العام السابق ،حيث سجلت نسبة التجارة

الخارجية إلى الناتج المحلي الإجمالي ما قيمته  %75.4في عام 2010

وارتفعت النسبة عدة سنوات متتالية ،حيث بلغت  %99.2في عام

2015م والجدول رقم ( )3يوضح نسبة التجارة الخارجية إلى الناتج

المحلي الإجمالي خلال الفترة من  2010إلى 2015م.
جدول رقم()3

نسبة التجارة الخارجية إلى الناتج المحلي الإجمالي
2010

2011

2012

2013

2014

2015

%75.4

%86.3

%93.2

%81.7

%88.5

%99.2

المصدر:

من

إعداد

الباحثة

بالاعتماد

على

بيانات

http://databank.worldbank.org/data

الجدول رقم ( )3يوضح نسبة التجارة الخارجية إلى الناتج المحلي

الإجمالي ،حيث ارتفعت النسبة عدة سنوات متتالية بداية من عام

2010م حيث بلغت  %75.4وارتفعت نسبة التجارة الخارجية في
عام 2011م و2012م ،إلى  %86.3و %93.2على التوالي ،وفي عام

2013م انخفضت نسبة التجارة الخارجية إلى  81.5ثم ارتفعت مرة
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أخرى في الأعوام التالية ،وحققت  %88.5و 99.2في عام 2014م

و2015م على التوالى.

الشكل رقم( )4يوضح نسبة التجارة الخارجية إلى الناتج المحلي

الإجمالي خلال الفترة من  2010إلى 2015م.
الشكل رقم()4

نسبة التجارة الخارجية إلى الناتج المحلي الإجمالي خلال الفترة من
 2010إلى 2015م

نسبة التجارة الخارجية إلى GDP
100
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0

المصدر  :من إعداد الباحثة بالاعتماد على بيانات جدول

رقم(.)3

ثانياً :تطور الهيكل السلعي.

سنتناول في هذا المحور تطور الهيكل السلعي للتجارة الخارجية

لدولة غانا(الصادرات السلعية +الواردات السلعية) خلال الفترة

من(2001-2015م) حيث تقوم غانا بتصدير المواد الخام الأولية

سواء الزراعية أو الاستخراجية ،وتقوم بتصدير المحاصيل النقدية مثل
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الكاكاو والبن والموز وقصب السكر والمكسرات .بالإضافة إلى

التجارة الخارجية في غانا
المعادن الخام والنصف مصنعة مثل النفط الخام والذهب الخام

والمركزات الذهبية والألمنيوم والبوكسيت ،وسوف نتناول تطور

الهيكل السلعي للتجارة الخارجية لدولة غانا من خلال دراسة
الصادرات السلعية والواردات السلعية.

نبات الكسافا

أولاً :الصادرات السلعية.

تتنوع صادرات غانا بين المنتجات الخام الأولية الزراعية

والاستخراجية ،حيث تتميز غانا بوفرة الأمطار بالإضافة إلى وجود
نهر الفولتا وسد اكوسومبو( )Akosomboمع وفرة الأراضي الخصبة

الصالحة للزراعة مما يجعلها مناسبة لزراعة بعض المحاصيل النقدية،
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حيث تقوم بزراعة الكاكاو و يعتبر من أهم المحاصيل الزراعية ويمثل

نسبة كبيرة من الصادرات وصلت إلى  %22من إجمالي الصادرات

السلعية خلال فترة الدراسة بالإضافة إلى تصدير البن والذرة

والمكسرات والنخيل وقصب السكر والموز والبطاطا ،والتي تعد أيضا ً

من أهم المحاصيل في غانا وتسمى( )Yamبالإضافة إلى نبات

ال كسافا( ،)Cassavaحيث توقعت منظمة الأمم المتحدة للأغذية

والزراعة( )FAOبأن ال كسافا هو محصول القرن الحادي والعشرين
و يعتبر غذاء ً أساسيا ً في ظل الارتفاع ال كبير في أسعار الحبوب،
خاصة القمح والذرة الصفراء وكذلك الأرز كما يعتبر محصول

ال كسافا مصدرا ً هاما ً لإنتاج دقيق عالي الجودة ،وأيضا ً يتميز بكثافة
الأوراق الخضراء مما يجعله غذاء ً أساسيا ً في غانا.
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التجارة الخارجية في غانا
كما تتميز غانا باستخراج اللؤلؤ والأحجار ال كريمة والمعادن الثمينة

مثل الذهب والماس والبوكسيت والحديد الألمنيوم ،وقد حقق

الذهب طفرة في الإنتاج بداية من 2010م ،كما أعطت الدولة
اهتماما ً ملحوظا ً لقطاع التعدين من خلال التوسع في الاستثمار في

مجال تصنيع المعادن؛ للحد من تصديرها كمادة خام في صورتها

الأولية ،وذلك بهدف ز يادة حصيلة الصادرات المعدنية.

والجدول التالي يوضح الصادرات السلعية التي تتقدم قائمة

صادرات غانا خلال الفترة من عام 2001م وحتى عام 2015م.
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التجارة الخارجية في غانا
يوضح جدول( )4تطور الهيكل السلعي لدولة غانا ،حيث تعتمد

في صادراتها السلعية على عدد محدود من المنتجات السلعية الزراعية

والاستخراجية في صورتها الخام الأولية ،و يوضح الجدول أيضا ً أن

صادرات اللؤلؤ والاحجار ال كريمة والمعادن الثمينة تتصدر قائمة

الصادرات ،وقد بلغت قيمتها  39166.23مليون دولار ،بما يعادل

 %44من إجمالي قيمة الصادرات السلعية خلال الفترة من 2001م

وحتى 2015م ،يليها صادرات الوقود والز يوت المعدنية في المركز
الثاني ،حيث بلغت قيمتها  21429.35مليون دولار عن نفس

الفترة بما يعادل  %24من إجمالي قيمة الصادرات السلعية.

ثم صادرات الكاكاو حيث تشتهر غانا بأنها من أكبر الدول

المصدرة للكاكاو ،وقد بلغت قيمة صادرات الكاكاو 19884.75

مليون دولار خلال نفس الفترة بما يعادل  %22من قيمة

الصادرات السلعية بالإضافة إلى مجموعة من الصادرات السلعية

الأخرى التى لا تتجاوز نسبتها  ،%10وتأخذ ثمار الكاكاو الناضجة عدة
ألوان مثل اللون الأحمر أو الأصفر أو اللون الذهبي أو اللون

الأخضر ،أو تكون مجموعة متألفة من جميع هذه الألوان.

كما تعتبر غانا أيضا ً من الدول المنتجة والمصدرة للمعادن

النفسية مثل الذهب والماس والبوكسيت والحديد والالومنيوم.
والشكل التالي يوضح نسبة الصادرات السلعية خلال الفترة من

2015-2001م.
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شكل()5

الصادرات السلعية خلال الفترة من 2015-2001م
زيوت
حيوانية و
نباتية
الومنيوم و
%1
منتجاته
%1

اسماك
ولحوم
مصنعة
%1

لؤلؤ و احجار
كريمة
%44
كاكاو
%22

خشب و
منتجاته
 %5فواكه
ومكسرات
%2

وقود وزيوت
معدنية
%24

المصدر :من إعداد الباحثة بالاعتماد على بيانات الجدول

رقم()4
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التجارة الخارجية في غانا
والشكل السابق يوضح نسبة الصادرات السلعية والمتمثلة في

عدد محدود من المواد الخام الزراعية والاستخراجية ،وبرغم أن غانا

دولة زراعية وتتمتع بوفرة الأمطار ،بالإضافة إلى وجود سد

اكوسومبو الذى يقع على نهر الفولتا حيث يعد السد مصدرا ً هاما ً
للمياه اللازمة للزراعة طول العام ،بالإضافة إلى أنه مصدر لتوليد
الطاقة اللازمة لإقامة الصناعات مع وجود بح يرة السد الصناعية،

والتي تعد من أكبر البحيرات الصناعية في العالم ،وبالإضافة إلى
ذلك فإن غانا تتمتع بالأراضي الخصبة الصالحة للزراعة ،وبرغم هذه

الإمكانات الا أنها تقوم بتصدير أنواع قليلة ومحدودة من المنتجات

الزراعية الخام ،وقد بدأت بالاهتمام بمحصول الكاكاو باعتباره من

المحاصيل النقدية ،بالإضافة إلى البن ،مما أدى ذلك إلى ارتفاع قيمة

الصادرات ،ومن ثم كان له بالغ الأثر على حجم التجارة الخارجية،

وأيضا ً على الميزان التجاري.

سد اكوسومبو
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ثانياً :الواردات السلعية:

تقوم غانا باستيراد المنتجات المصنعة مثل الآلات والمعدات

ال كهربية اللازمة لعملية الإنتاج ،بالإضافة إلى السيارات

والقطارات وعربات السكة الحديد ،كما تقوم أيضا ً باستيراد الأجهزة

والمفاعلات النوو ية ،مما يكلف الدولة كثيرا ً من أعباء تدبير النقد
الأجنبي ،وبسبب ارتفاع قيمة الواردات السلعية عن قيمة

الصادرات السلعية يؤدى ذلك إلى ظهور عجز مستدام في الميزان

التجاري.

والجدول رقم ( )5يوضح قيمة الواردات من الأجهزة

والمفاعلات النوو ية ،حيث تصل قيمتها إلى  116229.1مليون

دولار ،وتتصدر قائمة الواردات السلعية لدولة غانا ،وكذلك الآلات

والمعدات ال كهربية وتبلغ قيمتها  10291.1مليون دولار ،وتأتي في

المركز الثاني بقائمة الواردات السلعية.
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التجارة الخارجية في غانا
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شكل()6

الواردات السلعية خلال الفترة من 2015-2001م
الواردات السلعية خالل الفترة 2015-2001
اجهزة
ومفاعالت
نووية
%27

آالت ومعدات
كهربية
%19

الحبوب
%8

سيارات
وعربات السكة
الحديد
%27

وقود وزيوت
معدنية
%19

المصدر :من إعداد الباحثة بالاعتماد على بيانات الجدول

رقم()5

من الشكل السابق نلاحظ أن واردات غانا من الأجهزة

والمفاعلات النوو ية وأيضا ً السيارات والقطارات وعربات السكة

الحديد تتصدر قائمة الواردات السلعية من دول العالم ،حيث بلغت

نسبة كل منهما  %27تقريبا ً خلال الفترة من 2015-2001م ،كما

جاءت واردات الآلات والمعدات ال كهربية وكذلك واردات

الوقود والز يوت المعدنية في المركز الثاني مباشرة بنسبة  %19تقريباً،

بالإضافة إلى واردات غانا من الحبوب حيث سجلت  %8من إجمالي
واردات غانا السلعية بالإضافة إلى الأدو ية والأثاث والمصنوعات
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الورقية ،ول كن بنسب ضئيلة من إجمالي الواردات السلعية.

التجارة الخارجية في غانا
ثالثاً :الدول المحور ية (الشركاء التجار يين):

مما سبق عرضه نجد أن الصادرات السلعية تنحصر في مجموعة

محدودة من السلع ،حيث تقوم غانا بتصدير عدد محدود من المواد

الخام في صورتها الأولية ،وتأتي في مقدمة قائمة الصادرات السلعية
إلى دول العالم ،و بخاصة الدول المتقدمة حيث تقوم بتصدير الوقود

والز يوت المعدنية بالإضافة إلى المعادن المستخدمة في كافة
الصناعات وبأسعار منخفضة ،وتقوم باستيراد المنتجات كاملة الصنع
أو نصف مصنعة فيما بعد بتكلفة عالية وأسعار مرتفعة ،مما يؤثر على

الميزان التجاري ويشكل عبء ً على كاهل الدولة يصعب التغلب عليه
فيما بعد.

وهناك عدة دول أساسية في عملية التبادل التجاري لدولة غانا

تمثل الشركاء التجار يين أو الدول المحور ية الفاعلة على مستوى

التجارة الخارجية ككل ،وسوف نتناول دراستها من خلال الشركاء

التجار يين للصادرات وكذلك الشركاء التجار يين للواردات.
أولاً :الشركاء التجار يين لصادرات غانا:

وهنا نتناول معرفة الشركاء التجار يين لصادرات غانا من

خلال المحور الأول وهو التعرف على الدول الفاعلة أو الشركاء

التجار يين لدولة غانا في العالم ،بما في ذلك مجموعة دول الاتحاد

الأوروبي ،ثم المحور الثاني ،وهو التعرف على الدول الفاعلة داخل

مجموعة الاتحاد الأوروبي والتي تعتبر شر يكا ً أساسيا ً لعملية التبادل

التجاري.
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والجدول رقم( )6يوضح الدول المحور ية لصادرات غانا إلى

دول العالم بما فيهم مجموعة دول الاتحاد الأوروبي خلال الفترة من

 2001إلى 2014م

جدول()6

الشركاء التجار يين لصادرات غانا إلى دول العالم خلال الفترة من
2014-2001م

الدولة

الاتحاد

جنوب

الأوروبي

أفر يقيا

(القيمة بالمليون دولار)

الولايات
المتحدة

توجو

نيجير يا

اليابان

الأمريكية

إجمالي
الصادرات
من
-2001

.22858

.21024

.57757

59

34

76

92.19064

.14606

.72417

46

6

2014م
النسبة

42.5%

المصدر:

39.1%

من

10.7%

إعداد

3.5%

الباحثة

بياناتhttp://trademap.org/Index.aspx

2.7%

بالاعتماد

1.3%

على

الجدول السابق يوضح أن دول الاتحاد الأوروبي تحتل المركز
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الأول من صادرات غانا خلال الفترة من 2014-2001م ،حيث

التجارة الخارجية في غانا
بلغت قيمتها  22858.59مليون دولار ،و يليها جنوب أفر يقيا ،حيث
بلغت قيمة الصادرات  21024.34مليون دولار ،بينما حققت
الصادرات السلعية إلى توجو  57757.67مليون دولار ،ووصلت
قيمة الصادرات إلى الولايات المتحدة الأمريكية  19064.92مليون

دولار ،ثم يليها نيجير يا واليابان وتستحوذ كل منها على نسبة ضئيلة من
صادرات غانا.

ودائما ً نجد أن دول الاتحاد الأوروبي لها النصيب الأكبر من

الصادرات السلعية ،والشكل التالي يوضح الشركاء التجار يين

لصادرات غانا إلى دول العالم خلال الفترة 2014-2001م
شكل رقم()7

الشركاء التجار يين لصادرات غانا إلى دول العالم خلال الفترة
2014-2001

نسبة صادرات غانا خالل الفترة 2014-2001
الواليات المتحدة

االتحاد اليابان
األوروبى %1.3

%42.5

االمريكية
%3.5

نيجيريا
%2.7

توجو
%10.7
جنوب افريقيا
%39.1

المصدر :من إعداد الباحثة بالاعتماد على بيانات جدول()6

من الشكل السابق نلاحظ أن صادرات غانا إلى دول الاتحاد

الأوروبي كان لها النصيب الأكبر خلال فترة الدراسة ،حيث بلغت
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قيمتها  22858.59مليون دولار بما يعادل  %42.5من إجمالي

الصادرات ،و يليها جنوب أفر يقيا ،وبلغت نسبة الصادرات %39.1
بينما حققت الصادرات إلى توجو ما يقرب من  ،%11وسجلت نسبة

صادرات غانا إلى الولايات المتحدة الأمريكية ما قيمته  %3.5من

إجمالي قيمة الصادرات ،وكانت نسبة الصادرات إلى كل من نيجير يا

واليابان تعادل ما قيمته  %1.3 ،%2.7على التوالي من إجمالي

الصادرات خلال نفس الفترة.

ثانياً .دول الاتحاد الأوروبي كشر يك تجارى لصادرات غانا.

مما سبق نجد دائما ً أن دول الاتحاد الأوروبي تستحوذ على

النصيب الأكبر من تعاملات غانا التجار ية ،ونعرض فيما يلي قيمة

الصادرات إلى الاتحاد الأوروبي،

والجدول رقم( )7يوضح أهم الشركاء التجار يين لصادرات

غانا أو ما يسمى بالدول الفاعلة المحور ية في مجموعة دول الاتحاد

الأوروبي خلال الفترة من  2005وحتى عام 2014م.
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التجارة الخارجية في غانا
جدول رقم()7

الشركاء التجار يين لصادرات غانا إلى دول الاتحاد الأوروبي خلال
الفترة من 2014 – 2005م

القيمة بالمليون دولار

الدول
قيمة
الصادرات
نسبة
الصادرات

ايطاليا

الممل كة

هولندا

فرنسا

إسبانيا

المانيا

22858.60

5729.69

4988.61

3974.17

2910.24

1548.27

54.4%

13.6%

11.9%

9.5%

6.9%

3.7%

المصدر:

من

المتحدة

إعداد

الباحثة

بالاعتماد

على

بيانات

http://trademap.org/Index.aspx

من الجدول السابق نجد أن إيطاليا تتصدر مقدمة مجموعة دول

الاتحاد الأوروبي ،ولها النصيب الأكبر من الصادرات خلال الفترة

من  2005و حتى 2014م ،حيث تقوم غانا بالتصدير إلى إيطاليا بما

قيمته  22858.6مليون دولار من إجمالي صادراتها إلى دول الاتحاد
الأوروبي ،ثم تأتي الممل كة المتحدة في المركز التالي لإيطاليا حيث

تمثل صادرات غانا ما قيمته  5729.69مليون دولار من إجمالي

قيمة الصادرات ،ثم يليها هولندا وقد سجلت ما قيمته 4988.61
مليون دولار ،ثم تأتي فرنسا في المركز التالي محققة ما يقرب من
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 3974مليون دولار من إجمالي الصادرات السلعية إلى دول الاتحاد

الأوروبي ،بينما سجلت إسبانيا ما قيمته  2910.24مليون دولار ،ثم
جاءت المانيا في مركز متأخر حيث سجلت ما قيمته  1548.27مليون

دولار من إجمالي الصادرات السلعية إلى مجموعة دول الاتحاد

الأوروبي عن نفس الفترة.

وتهتم فرنسا بتعزيز العلاقات التجار ية الخارجية مع غانا،

وتعطى اهتمام أكبر لدعم العلاقات الاقتصادية من خلال التعاون
مع وزارة التجارة والصناعة والطاقة بهدف ز يادة استثمارات

الشركات الفرنسية وإقامة مشروعات كبرى خاصة في مجال النفط

والبنية التحتية ،مما يساهم في ز يادة حصيلة صادرات غانا من النفط

والمنتجات البترولية المصنعة ،كما يساهم تطوير البنية التحتية في إتاحة
فرص أكبر للتبادل التجاري ،وتسعى فرنسا إلى ز يادة عدد شركات

الاستثمار في مجالات متنوعة حيث لا توجد سوى  60شركة فرنسية
في غانا بنهاية عام 2014

()1

الشكل رقم ( )8يوضح نسب صادرات غانا إلى دول الاتحاد

الأوروبي خلال الفترة من 2014 – 2005م
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(1) http://www.vetogate.com/695377

التجارة الخارجية في غانا
شكل رقم()8

صادرات غانا إلى دول الاتحاد الأوروبي
خلال الفترة من 2014 – 2005م
صادرات غانا إلى دول االتحاد االوروبي خالل الفترة
من 2014 – 2005

المانيا

%3.7

اسبانيا

%6.9

%9.5

هولندا

%11.9

ايطاليا

%54.4

فرنسا

المملكة المتحدة
%13.6

المصدر :من إعداد الباحثة بالاعتماد على بيانات جدول
رقم()7
من الشكل السابق نلاحظ أن إيطاليا جاءت فى مقدمة دول
الاتحاد الأوروبي خلال الفترة من 2005م وحتى 2014م ،حيث
تقوم غانا بالتصدير إلى إيطاليا ما يقرب من  % 54.5من إجمالي
صادراتها إلى الاتحاد الأوروبي ،و يليها في الترتيب الممل كة المتحدة
وتمثل  %13.6من إجمالي قيمة الصادرات ،ثم تأتي هولندا وفرنسا
محققة نسبة من صادرات غانا بما قيمته  %11.9و  %9.5على التوالي
من إجمالي الصادرات إلى دول الاتحاد الأوروبي ،بينما سجلت
إسبانيا والمانيا  %6.9و %3.7على التوالي من صادرات غانا عن
نفس الفترة.
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وعند دراسة صادرات غانا إلى دول الاتحاد الأوروبي خلال

الفترة من  2001إلى 2014م جاءت إيطاليا في المركز الأول،

ول كن بنسب أقل من الفترة السابقة ،حيث سجلت  %19من إجمالي
حجم الصادرات ،بينما تغير ترتيب الدول حيث ظهرت بلجيكا

محققة  %7ومتقدمة عن إسبانيا وألمانيا ،وقد ارتفعت قيمة
الصادرات إلى ألمانيا ،بينما انخفضت قيمة الصادرات إلى إسبانيا.

والجدول رقم ( )7يوضح إجمالي قيمة الصادرات إلى الدول

الفاعلة بالاتحاد الأوروبي خلال الفترة من 2014-2001م.
جدول رقم()8

إجمالي صادرات غانا للدول الفاعلة في دول الاتحاد الأوروبي
عن الفترة من 2014-2001م

(القيمة بالمليون دولار)

المتحدة

الممل كة

هولندا
5729.68

4988.61

فرنسا

ايطاليا
3974.17

1548.26

2910.24

بلجيكا

المانيا

7.2%

5.3%

5.0%

100

الباحثة

بياناتhttp://trademap.org/Index.aspx
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1134.58

المصدر:

من

إعداد

اسبانيا

الصادرات

%

%

%

%

1075.2

نسبة

26.8

23.4

18.6

13.6

الصادرات

الإجمالي

قيمة

21360.76

الدولة

%

بالاعتماد

على

التجارة الخارجية في غانا
من الجدول السابق نجد أن إجمالي قيمة صادرات غانا إلى

الدول المحور ية في مجموعة دول الاتحاد الأوروبي خلال الفترة من

2001م وحتى 2014م تمثل ما قيمته  21360.76مليون دولار،
وتتصدر دولة هولندا مقدمة دول الاتحاد الأوروبي ،حيث تقوم غانا

بالتصدير إلى هولندا ما قيمته  5729.68مليون دولار من إجمالي

الصادرات ،ثم تأتي فرنسا في المركز التالي لدولة هولندا ،حيث بلغت
صادرات غانا ما قيمته  4988.61مليون دولار ،ثم يليها إيطاليا،

وقد سجلت قيمة الصادرات ما قيمته  3974.17و يليها في الترتيب
الممل كة المتحدة ،وقدرت بما قيمته  ،2910.24ثم يليها بلجيكا حيث

سجلت ما قيمته  1548.26مليون دولار ،ثم تأتي المانيا في المركز

التالي محققة ما يقرب من  1134.5مليون دولار من إجمالي قيمة
الصادرات إلى دول الاتحاد الأوروبي بينما سجلت إسبانيا ما قيمته

 1075.2مليون دولار من إجمالي قيمة صادرات غانا إلى مجموعة
دول الاتحاد الأوروبي عن نفس الفترة.

والشكل رقم ( )9يوضح نسب إجمالي قيمة الصادرات لدولة

غانا إلى دول الاتحاد الأوروبي خلال الفترة من 2014 – 2001م.
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شكل رقم()9

نسبة صادرات غانا إلى الاتحاد الأوروبي
خلال الفترة من 2014-2001م

نسبة صادرات غانا الى االتحاد االوروبي
المانيا

اايطالي %5
%19

بلجيكا
%7

اسبانيا
%5
المملكة المتحدة

فرنسا

هولندا

%23

%27

%14

المصدر :من إعداد الباحثة بالاعتماد على بيانات جدول

رقم()8
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من الشكل السابق نجد هولندا تستحوذ على أعلى قيمة من
صادرات غانا محققة ما يقرب من  %27من إجمالي الصادرات،
و يليها فرنسا حيث بلغت النسبة ما يقرب من  %23ثم إيطاليا وقد
حققت  %19من إجمالي الصادرات ،ثم الممل كة المتحدة وقد سجلت
ما يقرب من  %14يليها عدة دول بنسبة أقل مثل بلجيكا والمانيا
وإسبانيا بنسبة  %7و %5و %5تقريبا ً على التوالي.
ثانياً :الشركاء التجار يين لواردات غانا من دول العالم
تتعدد الدول المحور ية الفاعلة لواردات غانا حول العالم والتي
تمثل أهم الشركاء التجار يين ،وفى مقدمة هذه الدول نجد الصين
حيث تقوم غانا باستيراد السلع كاملة الصنع ،لاسيما الآلات

التجارة الخارجية في غانا
والمعدات والمركبات ،بالإضافة الى الأجهزة ال كهربية والال كترونية،
والجدول رقم( )9يوضح قيمة الواردات خلال فترة الدراسة.
جدول رقم()9

واردات غانا من دول العالم خلال الفترة من 2014 -2001م
الدولة

الإجمالي الواردات

النسبة

الصين

11840.6

21.1%

الولايات المتحدة

8147.11

14.5%

بلجيكا

5230.062

9.3%

الهند

3654.615

6.5%

الممل كة المتحدة

4764.063

8.5%

المانيا

3649.777

6.5%

كور يا

2453.74

4.4%

جنوب أفر يقيا

3297.802

5.9%

إيطاليا

2271.339

4.1%

نيجير يا

5231.422

9%

هولندا

2927.369

5%

فرنسا

2569.087

5%

الإجمالي

56036.99

100%
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والجدول رقم( )9يوضح قيمة واردات غانا من دول العالم

خلال فترة الدراسة ،حيث بلغت القيمة الاجمالية للواردات ما

قيمته  56036.99مليون دولار ،كما يوضح أيضا ً استحواذ دولة
الصين على النصيب الأكبر من قيمة واردات غانا بالمقارنة بدول

العالم ،وقد حققت  11840.6مليون دولار بما يعادل  %21.1من
إجمالي قيمة الواردات يليها الولايات المتحدة الأمريكية ،حيث

جاءت بالمركز الثاني ،وسجلت ما قيمته  8147.11مليون دولار بما

يعادل  %14.5من إجمالي قيمة الواردات ،بينما سجلت بلجيكا
 5230مليون دولار بنسبة  ،%9.3و يليها نيجير يا محققة 5231.42

مليون دولار بنسبة  %9من إجمالي قيمة الواردات ،ثم الممل كة

المتحدة حيث سجلت ما قيمته  4764.06بنسبة  %8.5خلال فترة

الدراسة ،بينما سجلت الهند ما قيمته  3654.61مليون دولار بنسبة
 %6.5و يليها المانيا حيث حققت  3649.77مليون دولار بما يعادل
 %6.5من إجمالي الواردات ،و يليها دولة جنوب أفر يقيا حيث بلغت
قيمة الواردات  3297.8مليون دولار بما يعادل  ، %5.9ثم تليها

بعض الدول الأخرى مثل هولندا وفرنسا وكور يا وإيطاليا.

والشكل رقم ( )10يوضح أهم الشركاء التجار يين أو الدول

الفاعلة لواردات غانا كما يوضح نسبة الواردات من كل دولة وذلك

خلال الفترة من 2014- 2001م
 .المصدر :من إعداد الباحثة بالاعتماد على بيانات
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التجارة الخارجية في غانا
شكل رقم()10

الشركاء التجار يين لواردات غانا من دول العالم
خلال الفترة من 2014- 2001م

الشركاء التجاريين لواردات غانا من الدول العالم خالل الفترة
من 2014- 2001

فرنسا
%5
الواليات
المتحدة
%14.5

بلجيكا
%9.3

هولندا نيجيريا
%9 %5

الصين
%21.1
الهند
%6.5

المملكة المتحدة
%8.5

إيطاليا
%4.1
جنوب أفريقيا
%5.9
كوريا
%4.4
المانيا
%6.5

المصدر :من إعداد الباحثة بالاعتماد على بيانات جدول
رقم()9
من الشكل السابق نجد أن الصين تستحوذ على أعلى نسبة من
واردات غانا ،حيث بلغت ما قيمته  %21.1من إجمالي الواردات،
وتليها في المركز الثاني الولايات المتحدة الأمريكية بنسبة %14.5
و يليها بلجيكا  %9.3تقريباً ،بينما جاءت نيجير يا في المركز التالي
مسجلة ما قيمته  %9ثم واردات الممل كة المتحدة إلى غانا بنحو %8.5
من قيمة إجمالي الواردات ،ثم المانيا بنسبة  %6.5يليها جنوب أفر يقيا
بنسبة  %5.9ثم فرنسا وهولندا بنسبة  %5تقريباً ،وتأتي كور يا
وإيطاليا في آخر القائمة ،حيث بلغت نسبة واردات غانا %4.4
و %4.1على التوالي.
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ملخّ ص ونتائج الدراسة
❖

تتناول هذه الدراسة التعرف على التجارة الخارجية في غانا

نظرا ً لأهمية التبادل التجاري باعتباره من الموارد الأساسية المحركة

للتنمية ،لاسيما في الدول النامية الأفر يقية ،من خلال دراسة محاور

أساسية بداية من تطور التجارة الخارجية لدولة غانا من خلال
دراسة قيمة الصادرات والواردات ثم دراسة تطور الهيكل السلعي

للصادرات والواردات ،وكذلك أهم الدول المحور ية الفاعلة التي لها

النصيب الأكبر من حجم التبادل التجاري مع غانا ،ومن خلال
مناقشة وعرض المحاور السابقة يمكننا عرض تلخيص نتائج الدراسة

في عدة نقاط.
❖

الصادرات السلعية الزراعية والاستخراجية لها أهمية كبيرة

بالنسبة لدول العالم سواء مصدر أو مستورد ،ولاسيما في الدول

النامية باعتبارها مصدرا ً هاما ً للنقد الأجنبي ،فقد اهتمت غانا في

الآونة الأخير بقطاع الصادرات ،خاصة بعد اكتشاف الغاز

والبترول بكميات تجار ية تمكن الدولة من ز يادة إيراداتها عن طر يق

ز يادة حجم الصادرات الاستخراجية.
❖

عملت غانا على إعطاء أولو ية الاهتمام لقطاع الزراعة ،حيث

اهتمت بزراعة المحاصيل النقدية ولاسيما الكاكاو بداية من عام

2011م ،بالإضافة إلى محصول البن وال كسافا باعتبارها مصدرا ً هاما ً

للإيرادات وقد أثمرت هذه الإصلاحات عن ز يادة حصيلة
الإيرادات ،ومن ثم أثر ذلك على حجم التجارة والميزان التجاري.
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❖

ومن الملاحظ أن غانا تقوم بالاعتماد على عدد محدود من

التجارة الخارجية في غانا
السلع متمثلة في المواد الخام الزراعية مثل بعض المحاصيل النقدية،

وأيضا ً المواد الخام الاستخراجية خاصة اللؤلؤ والذهب ،بينما تستورد
المعدات والآلات والسيارات والقطارات وعربات السكة الحديد

بأسعار مرتفعة ،وهذه الواردات تمثل عبء ً كبيرا ً على الاقتصاد
القومي للدولة.
❖

تتميز غانا بوفرة الأراضي الزراعية الخصبة بالإضافة إلى توافر

المياه اللازمة للزراعة سواء مياه الأمطار أو مياه نهر الفولتا ،أيضا ً

وجود سد اكوسومبو والبحيرة الصناعية التي تمثل مصدرا ً للمياه
طوال العام ،كما يتوافر لديها رأس المال البشرى ،حيث إن معظم

السكان يعمل بالزراعة ،فهذه الامكانات المتاحة لدى غانا يمكن

الاستفادة منها في تنوع المحاصيل وز يادة الرقعة الزراعية.
❖

عدم تنوع الصادرات يجعل هناك ضرورة لتشجيع

الصادرات في أنواع مختلفة من السلع والعمل على ز يادة القدرة

التنافسية في الأسواق الخارجية و بخاصة للمحاصيل النقدية التي تعد

مصدرا ً هاما ً للعملة الأجنبية.
❖

ضرورة العمل على دعم القطاعات الانتاجية والاهتمام

بالصناعات التحو يلية ،خاصة مع وفرة الطاقة ال كهرومائية حيث يعد
سد اكوسومبو مصدرا ً هاما ً لتوليد الطاقة ،وبذلك يمكن الاستفادة
من ذلك فى تطوير الإنتاج.
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المقدمة:
عانت منطقة وسط أفر يقيا من سيطرة المستعمر عليها لفترة

طو يلة قبل إقامة الاتحاد ،وذلك منذ دخول المستعمر الى هذه
المناطق بحج ّة اكتشاف الموارد أولاً ،ثم نشر التعليم والوعي بين

ن هذه الأراضي عامرة وزاخرة
الأفارقة ،وعندما وجد المستعمر أ ّ

بالمعادن الهامّة مثل الذهب والنحاس والفحم أصبح مجيئه من أجل

التنقيب على هذه المعادن.

ولقد عانت هذه المناطق أنواع الذل والمهانة لرغبة المستعمر في

الاستيلاء على خيرات هذه المناطق على حساب سكانها من القبائل،

واستطاع بكل الوسائل أن يسيطر على هذه القبائل ،وبالتالي

الأراضي من خلال الاتفاقيات والمعاهدات في البداية ثم الحروب
والاستعمار بعد ذلك.

ولم يقف الاستعمار عند هذا الحد ،ول كن طمع في إنشاء

وتكوين كيان اقتصادي كبير في هذه المنطقة للاستفادة الكاملة من

خيرات هذه المناطق ،ونتيجة لهذا قر ّر المستعمر إقامة اتحاد بين

مناطق وسط أفر يقيا الثلاث (روديسيا الجنوبية ،وروديسيا الشمالية،
ونياسالاند) ،ل كي تستفيد من الطاقات الاقتصادية لكل منطقة في

كيان اقتصادي واحد ،رغم معارضة الأفارقة الشديدة لهذا الاتحاد،
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الا أن ّه أقيم بالفعل عام 1953م.

الآثار الاقتصادية لإتحاد روديسيا
ونياسالاند "على الأفارقة"

ولقد تضمّن دستور الاتحاد شت ّى أنواع التفرقة بين المستعمرين

والأفارقة في كل نواحي الحياة السياسية ،وأيضا ً النواحي الاقتصادية
والتي كانت السبب الرئيسي لإقامة الاتحاد ،وأيضا ً في نواحي الحياة

الاجتماعية من تعليم وصح ّة وتفرقة عنصر ية شديدة في مناطق
الاتحاد الثلاث ،حيث قامت حكومة الاتحاد بإصدار العديد من

القوانين العنصر ية والتي تزيد من اضطهاد واستنزاف الأفارقة.

وكان الاتحاد أضعف من أن يستمر ،وبالفعل وبعد العديد

من المؤتمرات استطاعت كل من روديسيا الشمالية ونياسالاند

الحصول على استقلالهم تحت مسمى زامبيا ومالاوي (على التوالي)

عام 1963م ،ول كن بقيت روديسيا الجنوبية تحت الحكم الأبيض

حتى حصلت على استقلالها عام 1980م تحت اسم زيمبابوي.
أولاً :الميزان التجاري

يعب ّر الميزان التجاري عن صافي التعامل الخارجي ،أي الفرق

بين صادرات دولة ما ووارداتها ،فإذا تجاوزت قيمة الصادرات من
دولة ما قيمة وارداتها من السلع في وقت معين ،يكون هناك فائض

في الميزان التجاري ،وإذا حدث العكس يكون هناك عجز فيه.

ن الميزان التجاري هو تعبير عن صافي التعامل الخارجي وأن ّه
إ ّ

ن
إذا كانت قيمته موجبة كان ذلك في صالح الدولة ،حيث إ ّ
صادراتها أكثر من وارداتها ،وهو ما يحدث فائضا ً في العملة

الأجنبية لدى الدولة ،وبتطبيق هذا المفهوم على الاتحاد وإذا تتبعنا
صافي التعامل مع الخارج في الفترة من 1955-1950م نجد كما هو
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ن صافي التعامل الخارجي كان لصالح
موضح في الجدول التالي أ ّ
ّ

الاتحاد ،حيث حقّق الاتحاد فائضا ً عام 1953م قدره  24 +مليون

جنية وزاد إلى  34 +مليون جنية عام 1955م(.)1
جدول رقم ()1

موازنة التجارة المنظورة – الصادرات السلعية في اتحاد وسط أفر يقيا
(بالمليون جنيه استرليني)

العام

إجمالي

إجمالي

الواردات

الصادرات

1950

83

86

1951

114

104

1952

124

128

1953

117

141

1954

125

147

1955

139

173

موازنة التجارة

المنظورة
3+

10-

4+

24+
22+
34+

(Source) T – 277/559, op.cit, p. 4.

ن صادرات الاتحاد في الفترة من
يوضح الجدول السابق أ ّ
ّ

1953م وحتى عام 1955م كانت أكثر من الواردات بنسبة كبيرة،
ل على أن ّه كان هناك فائض في الميزان التجاري في هذه
وهذا يد ّ

الفترة.
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و يبرز أثر المشروعات الاستعمار ية على الميزان التجاري

1- T – 277/559, Federation of Rhodesia and Nyasaland, Key Statistics, London, 5th
November, 1956, p. 4.

الآثار الاقتصادية لإتحاد روديسيا
ونياسالاند "على الأفارقة"

للاتحاد في سياسات التجارة الخارجية لحكومة الاتحاد والمشروعات

التي قامت بها هذه الحكومة والتي كان لها أثر واضح على مكونات

الميزان التجاري (الصادرات والواردات).

ففي عام 1955م بدأ العمل في مشروع التنمية الأول (1955

– 1959م) ومشروع سد كاريبا ،ويتضمن الأول خططا ً لتحسين
الزراعة ودعم الصناعة وتوسيع شبكة المواصلات وإقامة المباني

والمنشآت وغير ذلك.

وكان طبيعيا ً أن يبدو أثر هذين المشروعين على واردات البلاد

خلال السنوات الأخيرة في الخمسينات فتناقصت الواردات من

المنسوجات بسبب النشاط الذي تحقق في صناعة النسيج وعمل
الملابس ،وفي الوق ت نفس ه زادت الأهمية النسبية للواردات من

الآلات ومعدات النقل والمعادن والمصنوعات المعدنية والمواد

ال كيماو ية و بخاصة الأسمدة والمفرقعات والمواد الأساسية والبترول

والمشتقات البترولية(.)1

تجدر الإشارة الى أن ّه لا يعني بالضرورة ز يادة الواردات من

السلع تراجعا ً في تجارته الخارجية أو ضعفا ً في اقتصاده ،ففيما

يختص بمجموع الواردات في الاتحاد فقد زادت عام 1960م بنسبة

 %4عن عام 1959م ،وهي ز يادة ناشئة عن ارتفاع الأسعار حيث
ن نسبة الز يادة في الحجم لم ترتفع إلا بما يعادل  ،%2ومن الغريب
إ ّ
أن نجد المواد الغذائية تشكّل نسبة كبيرة من الواردات ،وهو أمر لا

 - 1راشد البراوي :التطور الاقتصادي الحديث في أفر يقيا ،مكتبة الانجلو ،القاهرة،
1960م ،ص .157
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يعكس ارتفاع في مستوى المعيشة كما يبدو لأول وهلة ،بل يرجع إلى

عدد من التقاليد التي يتمسك بها الأوروبيون والآسيو يون.

ن هناك ز يادة في نسبة البضائع
من ناحية أخرى نجد أ ّ

ن %90
الرأسمالية وهي واردات حيو ية للتطور الاقتصادي ،حيث إ ّ

من هذه الواردات عبارة عن أدوات وآلات زراعية (جرارات،

محاريث ،آلات حصاد ،أدوات كهربائية ،محولات توربينات،

أسلاك ،كابلات ،أعمدة الضغط العالي ،قاطرات ،آلات التعدين،

السيارات ،أدوات البناء ،قطع الغيار)(.)1

أمّا بالنسبة للصادرات فنجد أثر التوسع في المشار يع

الاستعمار ية التعدينية واضحا ً بشدة ،فالنحاس يشكّل أه ّم قطّاع في

الصادرات ( )75.5%يليه التبغ  .%19وهاتان المادتان فقط
تشكّلان أكثر من ثلاثة أرباع مجموع الصادرات.

وفي الفترة من عام 1955م وحتى 1960م حدث تذبذب في

ل ذلك مرهون بما ينتجه الاتحاد من
الصادرات عاما ً بعد آخر ،ولع ّ
يوضح التغي ّر في
ّ
سلع التصدير بشكل أو بآخر ،والجدول التالي

الصادرات(:)2

 - 1شوقي محمود علي الخشاب :اتحاد روديسيا ونياسالاند ،دراسة في الجغرافيا السياسية
(دبلومة منشورة ،معهد البحوث والدراسات الافر يقية ،جامعة القاهرة ،يونيو ص
.178 ،177
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2 - DO 189/60, Federation of Rhodesia and Nyasaland, Economic consequences of
Political Development, 1960 – 1962, p. 90.

الآثار الاقتصادية لإتحاد روديسيا
ونياسالاند "على الأفارقة"

الجدول رقم ()2

التغي ّر في صادرات الاتحاد (كنسبة مئو ية)
العام 1960 1959 1958 1957 1956 1955

التغير %4+ %11+

%15+ %34+ %11- %12-

(Source) DO 189/60, Federation of Rhodesia and
Nyasaland,
Economic
consequences
of
Political
Development, 1960 – 1962, p. 90

يوضح الجدول السابق نسبة التغي ّر في صادرات الاتحاد من عام

لأخر ،حيث كانت هناك ز يادة معقولة في معدلات الصادرات بين

عامي 1956 – 1955م ،ول كن حدث انخفاض واضح بين عامي
1958 – 1957م ،وهذا ربّما يكون مرهونا ً – كما قلنا سابقا ً – بما

ينتجه الاتحاد من سلع بشكل أو بآخر ،لتعاود الصادرات الصعود

مرة أخرى بنسب عالية بين عامي 1960 – 1959م.

ن التغي ّر في الصادرات لم يكن متذبذبا ً في
تجدر الاشارة الى أ ّ

السنوات من 1950م الى 1955م ،حيث كانت قيمة الصادرات
في عام 1950م 84 ،مليون جنيه استرليني حيث زادت في عام

1951م الى  109مليون جنيه ،ول كن في المقابل زادت الواردات
من  81مليون جنيه عام 1950م الى  115مليون جنيه عام

1951م ،وهو ما أحدث عجزا ً بالميزان التجاري قدره 6 :مليون
جنيه ،وفي عام 1952م بلغت الصادرات  122مليون جنيه

والواردات  120مليون جنيه ،وبالتالي حدث فائض في الميزان
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التجاري قدره 2مليون جنيه.

واستمر هذا الفائض ليزيد بشكل كبير في الأعوام 1953م –

1954م – 1955م وصل الفائض في الميزان التجاري الى  14مليون
جنيه ،وفي عام 1954م أصبح  28مليون جنيه ،وفي 1955م أصبح

الفائض  37مليون جنيه(.)1

بشكل عام يمكن عرض إجمالي قيم الصادرات والواردات

للاتحاد من 1958 – 1950م كالاتي:

جدول رقم ()3

التجارة الخارجية في الاتحاد (بملايين الدولارات)

الصادرات

242

291

357

395

411

484

509

437

380

الواردات

الأعوام

1950

1951

1952

1953

1954

1955

1956

1957

1958

231

318

347

328

351

388

446

379

441

(المصدر) الأمم المتحدة :دراسة الحالة الاقتصادية في أفر يقيا

منذ 1950م ،إدارة الشؤون الاقتصادية والاجتماعية ،نيو يورك،

1959م ،ص.372
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1- DO 189/60, op.cit, p. 49

الآثار الاقتصادية لإتحاد روديسيا
ونياسالاند "على الأفارقة"

يوضح الجدول السابق إجمالي قيمة الصادرات والواردات
و ّ

خلال فترة الاتحاد ،ونجد أن ّه من عام 1953م وهي سنة تأسيس

الاتحاد وحتى سنة 1958م ،وبعد خمس سنوات من تأسيس
ن قيمة الصادرات أعلى من الواردات بنسب مرتفعة،
الاتحاد أ ّ

ل على فائض في الميزان التجاري.
وهذا يد ّ

كان للاتحاد علاقات تجار ية مع الدول المجاورة له ،وكانت

هذه التجارة تقوم بواسطة الطرق والسكك الحديدية مع ال كنغو

وبالأخص إقليم كاتنجا وأنجولا وموزمبيق ،ففي عام 1957م ،حقق

تصدير المنتجات المحلية إلى موزمبيق حوالي  308.106جنيه

استرليني ،أو حوالي  %0.2من قيمة الصادرات .أما أنجولا فقد

حقق تصدير المنتجات المحلية إليها في نفس العام حوالي 50.324

جنيه.

وكانت أكبر نسبة في هذا العام لإقليم كاتنجا (مقاطعة من

ال كونغو البلجيكي) ،وقدرت قيمة الصادرات بحوالي  2مليون جنيه

أو  %1.2من قيمة صادرات الاتحاد ،ول كن أكبر سوق تجاري

أفر يقي لمنتجات الاتحاد هو اتحاد جنوب أفر يقيا ،حيث بلغ قيمة
تصدير المنتجات المحلية إليه عام م ،1957حوالي 13.622.926جنيه

أو ما يعادل  %8.9من قيمة صادرات الاتحاد في هذا العام(.)1

1 - Tow, Leonard: The Manufacturing economy of Southern Rhodesia, problems
and prospects, National Academy of Sciences – National Research council,
Washington D.C., 1960, P. 119
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ثانياً :الانتاج

يمكن الحديث عن إنتاج اتحاد وسط أفر يقيا من خلال

الانتاج الزراعي والتعديني والصناعي:
 -1الإنتاج الزراعي

كان هناك هيكلان إنتاجيان زراعيان في أفر يقيا بشكل عام،

ومن ضمنها اتحاد وسط أفر يقيا ،الهيكل الأول هو الزراعة التقليدية

المنظمة التي تهدف إلى ضمان معيشة هذه المجتمعات .أمّا النوع

الآخر فهو الزراعة الحديثة التي تمارس بوصفها نشاطا ً تجار يا ً يدخل
كله في إطار الاقتصاد النقدي(.)1

ن الزراعة التقليدية هي في الأساس لتأمين معيشة
ونظرا ً إلى أ ّ

السكان ،فإن معظم المزروعات تتألف من الأغذية الأساسية
للمجتمعات الر يفية ،وإذا استثنينا المحاصيل التي يخصّ ص معظمها

ن الفائض القابل للتسو يق من محاصيل الزراعة
للتصدير نجد أ ّ

التقليدية يمثل جزءا ً صغيرا ً من الإنتاج ،وقد يتفاوت هذا الفائض
من عام لآخر حسب الانتاج والمخزون الذي يحتفظ به المنتجون من

محاصيل السنوات الماضية ،وكذلك الاستهلاك والحوافز الاقتصادية،
لاسيّما شروط التبادل التجاري الخاصة بالمنتجين .وقد يتغير مستوى

استهلاك المجتمعات الر يفية تغيرا ً محسوسا ً من عام لآخر ،ونظرا ً إلى
عدم الثبات فليس من الممكن وجود الدقة الكاملة على الكمية التي

تم تسو يقها

()2
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 - 1الأمم المتحدة :دراسة الحالة الاقتصادية في أفر يقيا منذ عام 1950م ،مرجع
سابق ،ص .87
 - 2نفس المرجع ،ص .103 – 102

الآثار الاقتصادية لإتحاد روديسيا
ونياسالاند "على الأفارقة"

وتع ّد السمات البارزة للزراعة الحديثة هي تلك التي تتميز بها

المشار يع الصناعية أو التجار ية كتطبيق الأساليب العلمية والاعتماد
على الأجواء وتأكيد عنصر وتقو ية دور رأس المال الذي يتجلى في

كثير من الأحيان في التوسع في استخدام الآلات وإقامة العلاقات
مع المنظمات المالية والتجار ية كالبنوك والنمط السائد في هذه الحالة

هو الزراعة الواسعة النطاق(.)1

وتع ّد إيرادات الزراعة الحديثة مرتفعة لأسباب عديدة يأتي

على رأسها الاهتمام الزائد بالمحاصيل التي تخصص كلها أو معظمها
للتصدير ،ففي روديسيا الجنوبية مثلا ً بلغت نسبة انتاج التبغ  %57من

القيمة الاجمالية لإنتاج الزراعة الأوروبية في الفترة – 1955

1957م(.)2

 - 1الأمم المتحدة :دراسة الحالة الاقتصادية في أفر يقيا منذ عام 1950م ،ص 103
 - 2نفس المرجع ،ص .106
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جدول رقم ()4

قيمة إنتاج التبغ بالنسبة إلى مجموع قيمة المحاصيل الزراعية في
روديسيا الجنوبية

بآلاف الجنيهات الإسترليني
السنة

مجموع قيمة

انتاج الزراعة

%

قيمة التبغ

1956

45.800

22.588

49.3

1957

46.700

22.623

48.4

1958

46.200

22.400

48.5

1959

51.900

25.900

49.9

1960

53.700

27.500

51.2

1961

*

30.700

*

*غير متوفر

(Source) Brown, Gordon A. and others: The Year Book
and the Guide to Southern Africa, Robert Hall Ltd., London,
1963, p. 253

 – 2الإنتاج المعدني

التعدين هو القطاع الاقتصادي الأفر يقي الوحيد الذي يدخل

كل ّه في الاقتصاد النقدي ،ولقد كان التعدين أحد العوامل الحاسمة

التي أدت إلى ظهور الاقتصاد النقدي في كثير من أنحاء القارة ،كما
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أن ّه أفضل القطاعات تنظيما ً وأوفرها تجهيزاً ،وكان الغرض الرئيسي

الآثار الاقتصادية لإتحاد روديسيا
ونياسالاند "على الأفارقة"

من إنشائه هو الانتاج ال كبير للتصدير ،وتسيطر عليه رؤوس الأموال

الأجنبية إلى ح ّد بعيد ،وكان متوسط القيمة الإجمالية للإنتاج

المعدني في أفر يقيا في فترة 1957 – 1955م حوالي  2.2مليون
دولار سنو ياً ،ويساهم الذهب والنحاس بنسبة  %53من هذا

المجموع ،والماس بنسبة  %8منه(.)1

ويساهم اتحاد وسط أفر يقيا بنسبة  %17.6من الانتاج

المعدني في أفر يقيا ،حيث كان من آثار قيام الاتحاد على الإنتاج
المعدني ازدياد رؤوس الأموال الأجنبية المستثمرة في قطاع التعدين،

حيث كان للأجانب دور كبير في إمداد صناعة التعدين برأس المال

اللازم بينما دور الأفارقة في هذا المجال لا يتعدى كونهم مصدرا ً
للأيدي العاملة شبه الماهرة وغير الماهرة ،وهو مصدر مكم ّل للفئة التي

تتولى التنظيم والإشراف والأعمال الفنية التي تتألف معظمها من غير

الأفارقة(.)2

وقد بلغت القيمة الإجمالية لإنتاج المناجم والمحاجر في اتحاد

وسط أفر يقيا بالملايين في الفترة بين 1957 – 1955م حوالي 139

مليون جنيه استرليني ،وفي نفس الفترة  390.3مليون دولار

أمريكي ،وكان نصيب روديسيا الجنوبية  63.9مليون دولار أمريكي،
وروديسيا الشمالية  325.4مليون دولار أمريكي(.)3

 - 1الأمم المتحدة :دراسة الحالة الاقتصادية في أفر يقيا منذ عام 1950م ،مرجع
سابق ،ص .124
 - 2نفس المرجع ،ص .125
 - 3نفس المرجع ،ص .131
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 – 3الإنتاج الصناعي:

في واحدة من الملامح الأكثر وضوحا ً في الاقتصاد الروديسي

في فترة ما بعد الحرب العالمية الثانية هو النمو المتزايد والمتسارع في

الصناعة التحو يلية والتي شكلت في تلك الفترة خ ُمس الناتج المحلي

الإجمالي ،وخلال الحرب وعندما كانت هناك قيود على واردات
بضائع المستهل كين ومع التوسع في إنتاج النحاس في روديسيا الشمالية

أوجد سوقا ً جاهزا ً لبضائع المستهل كين.

وقد بلغ صافي مخرجات الصناعة التحو يلية حوالي  %10من

الناتج السنوي .ولقد استمر معدل النمو السر يع هذا لمدة 12 – 10

سنة تالية بعد نهاية الحرب ،وذلك بسبب :المعدل العالي للهجرة

الأوروبية والقيود المستمرة على الواردات ،وبعد ذلك بالتركيز على
العائدات الداخلة لروديسيا بعد تكوين الاتحاد من واقع النمو النسبي
لأهمية الصناعة الثانو ية ،وكان هناك إمكانية الارتقاء إلى طرق

إنتاجية يمكن أن تحدث نقلة في الصناعة(.)1

بالنسبة للصناعة التحو يلية في أفر يقيا بشكل عام فهي تشمل

النشاط في المصانع وفي الحرف اليدو ية .ويمكن تقسيم فئة الحرف

اليدو ية إلى فرعين :الحرف اليدو ية الحديثة أو شبه الحديثة ،والحرف

اليدو ية التقليدية ،و يخصّ ص انتاج الفئة الثانية عادة لاستهلاك

الأفارقة ،ولذا فإن ّه يمثل النمط التقليدي للاستهلاك ،ورغم عدم

إمكانية وضع ح ّد فاصل بين هاتين الفئتين فمن المهم التمييز بين
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1- Bull, Theodor (editor): Rhodesian Perspective, Michael Joseph, London, 1967.
P. 96 - 97

الآثار الاقتصادية لإتحاد روديسيا
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الحرف اليدو ية التقليدية من جهة وبين بقية فروع الصناعة التحو يلية

من جهة أخرى(.)1

وهناك صفة مشتركة بين معظم البلاد الأفر يقية وليس في

ن معظم المشروعات الصناعية
اتحاد وسط أفر يقيا فقط ،وهي أ ّ

ُأنشئت عن طر يق رؤوس الأموال غير الأفر يقية ورجال المشار يع
والموظفين الفنيين غير الأفارقة .والدور الرئيسي للسكان الأفارقة في

هذا القطاع كما في قطاع التعدين وهو كونهم مصدرا ً لليد العاملة غير

الماهرة أو شبه الماهرة.

تشترك الحكومات في الصناعة التحو يلية اشتراكا مباشراً،

و يقتصر ذلك على الميادين التي لم تنجح في جذب المنشآت الخاصة
إليها ،وذلك كإنتاج الأسمنت والسكر مثلاً ،ثم تنتقل هذه المنشآت

إلى القطاع الخاص بمجرد توطد أقدامها(.)2

فيما يتعلق بالإنتاج من الصناعة التحو يلية ونطاقها وهيكلها

ن اتحاد وسط أفر يقيا يحتل مكانا ً وسطا ً بين اتحاد جنوب أفر يقيا
فإ ّ

وبقية بلدان القارة .فرغم قيام صناعة تحو يلية تتميز بقسط غير قليل

من التنوع في الاتحاد ،وتشمل السلع الاستهلاكية غير الدائمة ،مواد

ن النشاطات المقترنة
البناء ،بعض المنتجات ال كيميائية الأساسية ،فإ ّ
ن
بمراحل متقدمة من التطور ما زالت محدودة فيه ،مثال ذلك أ ّ

الفئة التي تشمل الآلات ومعدات النقل وغيرها من المنتجات

 - 1الأمم المتحدة :دراسة الحالة الاقتصادية في أفر يقيا منذ عام 1950م ،مرجع
سابق ،ص .140 – 139
 - 2مرجع سابق ،ص .140 – 139
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الفلز ية كان نصيبها من القيمة المضافة في الصناعة التحو يلية في

السنوات التي سبقت 1959م حوالي  .%8ول كن هيكل الصناعة

التحو يلية من حيث السلع التي تنتجها تتفاوت من بلد لأخر ،فمثلا ً
بلغ نصيب الصناعات غير الفلز ية في الاتحاد حوالي ثلثي القيمة

المضافة(.)1

توضح نسبة القيمة المضافة إلى القيمة الإجمالية للإنتاج نصيب
ّ

الصناعة التحو يلية من قيمة السلع والخدمات المتضمّنة في

المصنوعات ،حيث بلغت هذه النسبة في الاتحاد .)2(%57
جدول رقم ()5

القيمة الاجمالية للإنتاج الزراعي – التعديني – الصناعات التحو يلية
في روديسيا الجنوبية بين عامي (1958 – 1948م)

بملايين الجنيهات الاسترليني
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الصناعات

السنة

الزراعة

التعدين

1948

18.6

8.9

25.9

1949

19.1

11.3

31.1

1950

24.6

13.6

42.2

1951

21.2

15.1

51.0

1952

31.1

20.2

55.6

1953

30.2

19.5

61.9

 - 1نفس المرجع ،ص .141
 - 2نفس المرجع ،ص .148 – 147

التحو يلية

الآثار الاقتصادية لإتحاد روديسيا
ونياسالاند "على الأفارقة"

1954

33.5

18.8

ــ

1955

34.8

20.5

76.2

1956

39.9

23.3

87.2

1957

41.8

25.8

105.1

1958

41.8

25.3

ــ

(Source) Tow, Leonard: op.cit, p. 4

ثالثا ً -العمالة

تشهد المدن ال كبرى ومناطق فرص العمل والمشار يع هجرة

بأعداد كبيرة ،وترجع هجرة العمالة الأفر يقية من الر يف للمدن لعدّة

أسباب ،أهم ّها ،الحصول على فرص عمل للربح وادخار النقود ،ل كن
مع ظروف العمل السيئة التي يواجهها الأفارقة فور استلامهم العمل

تتراجع إنتاجيتهم برغم ساعات العمل الطو يلة التي يبذلونها(.)1

معظم العمال الأفارقة في روديسيا يعانون من غلاء المعيشة في

المدن ومناطق العمل ،ومع تدن ّي مرتبات وأجور الأفارقة وعدم
كفايتها للمعيشة في المدن يضطر العمال لترك عائلاتهم في الر يف مع

القبيلة(.)2

- Gussman, Boris: Industrial Efficiency and the Urban African – Study of

1

Conditions in Southern Rhodesia, (Journal of the International African
)Institute, Edinburgh University Press, Edinburgh, Vol. 23, No. 2, April 1953
P. 143
2- Parkin, David: Town and Country in Central and Eastern Africa, International
African Institute, Oxford, 1975, P. 115
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ففي عام 1956م ومع بداية إنشاء سد كاريبا وق ّع 2355

عامل أفر يقي عقود للعمل في بناء السد على أن يتقاضوا  3جنيه

شهر يا ً في ظل معاملة جيدة ،وفور وصولهم كاريبا بدأ العمال في
مراسلة ذويهم يشكون إليهم ظروف العمل هناك والتي وصفها أحد

ممثلي المجلس التشر يعي الفيدرالي بأنها مريعة ومقززة ،بل وأعلن

ن هناك خطّة لتقليص عدد سكان نياسالاند بإرغامهم على
زميل له أ ّ

العمل تحت ظروف تتسم بالعبودية في مستنقعات الملار يا بنهر

الزمبيزي.

على إثر تلك الظروف قام وفد من أعضاء المجلس التشر يعي

من الأفارقة ومجموعة من زعماء نياسالاند بز يارة موقع العمل في
كاريبا لمعاينة ما يحدث من هناك على أرض الواقع( ،)1وبعد المعاينة
تم كتابة تقرير مفصل بأحوال العمال وظروف العمل هناك ،وذلك

في يوليو 1956م ،وجاء في التقرير على لسان العمال الأفارقة العديد
من الشكاوى ،منها أنّهم لا يحصلون على أيّ وجبة طعام منذ الساعة

السابعة صباحا ً وحتى السابعة مساء ً بينما يحصل زملاؤهم
الأوروبيــون على وجبة غذاء ترسل إليهم ،وفي حالة إعطائهم طعاما ً
يكون عادة قذرا ً وغير مطهو جيدا ً و يقدم لهم في أكياس الأسمنت،

كما يقدم لهم في صورة عناصر رخيصة لا تحتوي على قيمة غذائية

تذكر.

1- Boeder, Robert B.: We Won’t Die for Four Pence: Malawian Labour and the
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Kariba Dam, (The Journal of Modern African Studies, Cambridge University
Press, Vol. 15, No. 2, June 1977) P. 310

الآثار الاقتصادية لإتحاد روديسيا
ونياسالاند "على الأفارقة"

و يحصل الموظفون الأفارقة  -وهم أرقى معاملة نوعا ً من

العمال – على وجبة من اللحم كل يوم سبت أي مرة واحدة
أسبوعيا ،كما قدم العمال أيضا ً شكاوى من ساعات العمل

الإجباري والتي تصل إلى  36ساعة متواصلة دون أجر إضافي(.)1

ليس عمال سد كاريبا الأفارقة هم الوحيدون الذين يعانون

من العمل الإجباري دون أجر لساعات طو يلة متواصلة بينما زميله

الأوروبي لا يعاني مثله ،ففي زراعة التبغ على سبيل المثال يبذل

الأفر يقي في روديسيا الشمالية  2300ساعة عمل للأكر الواحد ،وفي

روديسيا الجنوبية  1600ساعة عمل للأكر الواحد وهي ساعات

طو يلة مقارنة بنظرائهم الأوروبيين(.)2

أيضا ً كانت هناك شكاوى بخصوص الإقامة والسكن في

أكواخ بلا أسرّة ،حيث اضطر ال كثيرون إلى بناء أسرّة خشبية

بأنفسهم ،أو النوم على الأرض المغطاة بالتراب والقذارة ،وفي أحيان
أخرى النوم في أكياس من الأسمنت.

أيضا ً كان هناك حالة من عدم الرضا من قبل الوفد الزائر عن
الحالة الصحية للعمال في كاريبا ومعاملتهم طبيا ً في ظل ظروف الجو
الحار الرطب هناك وانتشار الملار يا ،وذكر التقرير أن العمّال المرضى
يرسلون على الفور للعمل فور تلقيهم العلاج في مستشفى تبعد 100
1- Boeder, Robert B., Opcit., pp. 310 -311
2 - Haviland, W. E.: The Use and Efficiency of African Labour in Tobacco
Farming in Southern Rhodesia, (The Canadian Journal of Economics and
Political Science, The Canadian Journal of Economics and Political Science,
Montreal, Vol. 20, No. 1, February 1954) P. 103
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ميل عن موقع العمل والتي تع ّد أقرب مستشفى للموقع ،كما لا يجوز
لأي عامل الإبلاغ بتقرير مرض أثناء العمل.
ن الشرطة هناك ترغمهم بالقوة على
كما أكد العمال على أ ّ
العمل الزائد عن الساعات الرسمية دون أيّ أجر زائد ،بل وأنّهم
يشكون من استحالة ادخارهم لأيّ أموال في ظل وجود العديد من
اللصوص ،وعدم وجود مكتب بريد أو بنك يدخرون فيه النقود أو
يرسلونها لعائلاتهم بدلا ً من الاحتفاظ بها وتعرضها للسرقة(.)1
هذه الشكاوى لا تقتصر على إقليم معين داخل الاتحاد بل
تطال الأقاليم الثلاثة للاتحاد ،حيث عانى العمال الأفارقة من
التعسف والاجحاف من قبل المستخدمين البيض على كافة
الأصعدة ،وكان في أحسن الأحوال يتم ّ معالجة بعض المشاكل
بشكل فردي وسطحي دون إجراء إصلاح جذري لهيكل العمل في
الاتحاد ،فالأفارقة يج برهم هيكل العمل على عدم الخروج من إطار
خدمة المستخدمين البيض كخدم وليسوا كعمال مؤهلين للعمل في
()2
مؤسسات ومصانع يمل كها البيض.
ل ما سبق صدرت بعض التشر يعات الخاصة
نتيجة لك ّ
بالعمال ،وأوّل تشر يع صدر بخصوص تعو يض العامل المصاب أثناء
العمل وحقّه في مقاضاة صاحب العمل كان في عام 1922م وفي
عام 1948م تم اتخاذ قرار بإنشاء صندوق تأمين كتعو يضات
للعاملين ،وفي عام 1959م أصبح ذلك الصندوق أكثر تنو يعا ً فلم
1- Boeder, Robert B.: op.cit, P. 311
2- Barber, William J.: The Political Economy of Central Africa’s Experiment with
Inter – Racial Partnership, (The Canadian Journal of Economics and Political
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Science, Montreal: The Canadian Economics Association, Vol. 25, No. 3,
August 1959) P. 335

الآثار الاقتصادية لإتحاد روديسيا
ونياسالاند "على الأفارقة"

يقتصر فقط على تعو يضات الإصابة أثناء العمل ول كنه أصبح
صندوق مكافآت تصرف للعامل عند زواجه أو إنجابه للأطفال،
وأصبح قانون عام 1959م من القوانين التي تعطي للأفر يقي حقوقه
كعامل ،ولأول مرة بموجبه يصبح للعامل الأفر يقي معاش(.)1
برغم الظروف المجحفة التي عاش فيها العمال الأفارقة خلال

ن عدد العمال قد أخذ في
فترة الاتحاد ومعاناتهم المختلفة ،إلا أ ّ

الازدياد سنو يا ً في معظم القطاعات رغم المشاكل المختلفة ،فعلى

يوضح الجدول التالي تزايد أعداد العاملين في مجال
ّ
سبيل المثال

التعدين في اتحاد وسط أفر يقيا خلال خمس سنوات(.)2
جدول رقم ()6

العمالة في مجال التعدين في اتحاد روديسيا ونياسالاند في الفترة
1955 -1950م

(بالآلاف)

1953

1955 1954

1950

العمالة 114.7 112.9 109.6 105.9

115.7

1

p.

1951

op.cit,

1952

277/559,

–

114
T

)(Source

- Brelsford, W.V. (editor): Hand book of the Federation of Rhodesia and

1

Nyasaland, Federal Information Department by Cassel and Company Ltd.,
London, 1960, p. 401 - 402
2 - T – 277 – 559, op.cit, p. 1.
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جدول رقم ()7

العمالة غير الأفر يقية* والأفر يقية في روديسيا الجنوبية من –1936
1963م
(بالآلاف)
السنة

غير الأفارقة

الأفارقة

1936
1941
1946
1951
1956
1961
1962
1963

26.500
29.500
35.600
63.600
82.500
88.400
88.500
88.200

254.300
303.300
376.900
530.200
610.000
628.000
616.000
608.000

نسبة الأفارقة

إلى غير الأفارقة

9.6
10.3
10.6
8.3
7.4
7.1
6.9
6.9

*غير الأفارقة هم الأوروبيون والآسيو يون والملونون.
(Source) Bull, Theodor: Rhodesian Perspective, op.cit, P. 93

يوضح الجدول السابق أعداد العمال الأفارقة وغير الأفارقة
ّ

العاملين في روديسيا الجنوبية في الفترة من عام 1936م ،أي قبل

قيام الاتحاد ،وحتى عام 1963م وهي سنة حل الاتحاد .ونلاحظ
منه التفاوت ال كبير بين أعداد العمال الأفارقه وأعداد غير الأفارقة

(أوروبيون ،آسيو يون ،ملونون) ،وترجع الز يادة في أعداد العمالة

الأفر يقية الى رخص هذه العمالة بالمقارنة بنظرائها من غير
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الأفر يقيين.

الآثار الاقتصادية لإتحاد روديسيا
ونياسالاند "على الأفارقة"

وبالنسبة لأقاليم الاتحاد الثلاثة فقد بلغ مجموع القوى العاملة

الوطنية التي تعمل بأجر حوالي  1.09مليون عامل حسب إحصاء

عام 1960م ،يعمل أغلبهم في قطاع الزراعة والغابات ،وقد امتص
هذا القطاع وحده حوالي  %34من مجموع الأيدي العاملة الوطنية،

يليه قطاع الخدمات ثم التصنيع ثم التعدين ،أمّا بقية القوى العاملة

فهي موزعة بين النقل والمواصلات وال كهرباء والأعمال الصحية

والبلدية بنسب صغيرة(.)1

جدول رقم ()8

العمالة من الأفارقة والأوروبيين في روديسيا حسب القطاع في
الفترة 1964 –1954م

(بالآلاف)

الأفارقة

القطاع
الزراعة

التعدين

التصنيع

1954

1964

218

10.2 271.1

النقل

للأوروبيين

1964 1954 1964 1954
11.5

21.4

23.7

62.4

40.4

2.9

2.7

21.5

15

62.5

65.8

11

15

5.7

4.4

28.5

7.5

4.8

6.7

5.9

25.6

33.2

17.1

24.5

1.5

1.4

17.3

20.1

7.9

10.9

2.2

1.8

الإنشاءات 51
التجارة

الأوروبيون

نسبة الأفارقة

 - 1شوقي محمود علي الخشاب :مرجع سابق ،ص .230
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والطاقة

41.6

14.8

65.6

24.3

2.8

2.7

خدمات

أخرى

الإجمالي

71.4 526.7 478.4

93.7

6.7

5.6

(Source) Bull, Theodor: Rhodesian Perspective,
op.cit, P. 97

مجموع عدد العاملين في روديسيا الجنوبية على سبيل المثال ،عام

 .682.838 ،1956و يعتبر الأفارقة هم المجموعة الأكبر من هؤلاء

العمال وعددهم  609.953عامل أو حوالي  %88من مجموع
العاملين .وعدد العمال الأوروبيين حوالي  78.911عامل أو

 .%11.3أمّا البقية وهي  %0,7فهي من الآسيو يين والملونين(.)1
جدول رقم ()9

قوة العمالة في الصناعات التحو يلية – الزراعة – التعدين ،في روديسيا
الجنوبية

بين عامي 1957 –1938م
السنة
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الصناعات

الزراعة

التعدين

1938

17.498

96.684

90.967

1939

17.820

98.347

86.782

1940

20,616

100.596

88.635

التحو يلية

1- Tow, Leonard: op.cit, p. 94.

الآثار الاقتصادية لإتحاد روديسيا
ونياسالاند "على الأفارقة"

1941

22.292

105.675

86.559

1942

24.307

114.630

84.274

1943

26.019

118.548

80.790

1944

28.594

128.067

77.390

1945

34.256

135.670

73.901

1946

39.426

141.237

73.077

1947

39.742

153.233

72.311

1948

46.964

153.392

65.736

1949

53.675

172.717

60.882

1950

61.944

176.372

61.944

1951

66.621

179.256

63.218

1952

67.876

180.911

63.674

1953

69.642

185.577

61.586

1954

ـــ

191.910

59.129

1955

70.531

198.055

56.660

1956

76.559

200.371

57.917

1957

84.933

201.355

58.651

(Source) Tow, Leonard: op.cit, p. 8

يوضح الجدول السابق حجم التغير ال كبير في أعداد قوة العمالة

في روديسيا الجنوبية بعد انتهاء الحرب العالمية الثانية ،حيث

تضاعفت أعداد العمالة في الصناعات التحو يلية بحوالي  5مرات،
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وزادت أعداد العاملين بالزراعة حوالي ضعفين ،ول كن حدث

نقصان شديد في أعداد العمالة بالنسبة لقطاع التعدين بحوالي الثلث.
رابعا ً -المستوى المعيشي ومستوى دخل الفرد

يؤلف الإنتاج المحلي المجموع الأساسي لكل الدخول الناشئة

داخل إقليم معين ،غير أن الدخل المكون في الاقتصاد المحلي قد يزيد

نتيجة لورود دخل العاملين في الخارج إلى المقيمين ،وعلى العكس

من ذلك قد يهبط نتيجة لدفع دخل الى الأجانب لقاء خدمات

العوامل التي يقدمها هؤلاء.

ن إيراد الأغلبية الساحقة من
بشكل عام يمكن القول إ ّ

الأفارقة ضئيل جداً ،وذلك رغم افتقار التقديرات الى الدقة وما

تخفيه المتوسطات من فروق واسعة في مستو يات الدخل ،فإننا لو

عوضنا النقص المحتمل في هذه التقديرات بز يادة الأرقام ز يادة
ن مستو يات الدخل السائدة لن تبدو أعلى من ذلك
كبيرة فإ ّ

بكثير(.)1

عند تحليل هيكل الدخل القومي يمكن النظر الى نواح رئيسية

بعين الاعتبار:

 -1بعض السمات الهيكلية للاقتصاد المحلي والتي تظهر في نمط توز يع

الدخل.

 -2توز يع الانتاج القومي بين القطاع العام والقطاع الخاص.
 -3الفروق في المستو يات السائدة للدخل الشخصي.
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 -4الدخل المعيشي والدخل النقدي.
جدير بالذكر أن توز يع الدخول في اتحاد وسط أفر يقيا يتسم
بالتفاوت ال كبير بين الأوروبيين والأفارقة ،إذ بلغت النسبة عام
1956م بين أجور الأوروبيين وأجور الأفارقة  1:43وهو فارق
شاسع جداً ،وتجدر الاشارة الى وجود فارق هام بين الدخل
ن الأول يكاد
الأجري والدخل الناشئ عن الزراعة التقليدية ،وهو أ ّ
ن جزءا ً من الثاني يتألف من إنتاج
يكون كله دخلا ً نقديا ً في حين أ ّ
معيشي ،والواقع أن الدافع الرئيسي لحركات النزوح من مناطق
الزراعة التقليدية هو الحاجة إلى الدخل النقدي ،وهي حاجة لا
يمكن سدها بأكملها في نطاق الزراعة التقليدية(.)1
ثمة أهمية كبرى للتميز بين ذوي الدخل المرتفع من الأفارقة
وغير الأفارقة على السواء ،وبين ذوي الدخول المنخفضة ومعظمهم
أفارقة ،فضلا ً عن التمييز بين الاقتصاد النقدي والاقتصاد المعيشي،
ولا شك أن انخفاض دخل أغلبية السكان يؤثر على رفاهيتهم تأثيرا ً
مباشرا ً وهو أمر ملحوظ بشدة في الاتحاد بين الأفارقة ،حيث بلغ
مجموع الدخل الشخصي للأفارقة في الاتحاد عام 1956م  98مليون
جنيه إسترليني ،بينما غير الأفارقة 172مليون جنيه استرليني ،وبلغ
مجموع الدخل الشخصي الفردي للأفارقة  37مليون جنيه استرليني،
بينما غير الأفارقة  611مليون إسترليني(.)2
والجدول التالي يدل على مدى تدني الأجور مثلا ً في قطاع
الزراعة:
 - 1نفس المرجع ،ص .174
 - 2الأمم المتحدة :دراسة الحالة الاقتصادية في أفر يقيا منذ عام 1950م ،مرجع
سابق ،ص .188 ،175
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جدول رقم ()10

الدخول والمرتبات السنو ية للأفارقة العاملين بالزراعة في الاتحاد
بين عامي 1959 – 1954م

متوسط

الدخل

السنة

عدد العاملين

ال كسب

1954

320.700

38.000

12.156

1955

325.900

40.000

12.955

1956

343.700

43.000

14.774

1957

342.900

45.000

15.271

1958

341.800

46.000

15.809

1959

357.800

48.000

17.244

المجموع

2.032.800

260.000

88.209

السنوي

السنوي

(Source) Wanmali, Sudher and Zamchiya, Tonathan M.
(editors): Service Provision and its impact Agricultural and
Rural Development in Zimbabwe “A Case study of Gazaland
District”, International Food Policy Research Institute
(IFPRI), Washington D.C., 1992, p. 16

يتضّ ح من الجدول السابق الز يادة الثابتة في عدد العمال

الأفارقة العاملين في الزراعة رغم التدني الواضح في متوسط ال كسب

السنوي والدخل السنوي.
214

الآثار الاقتصادية لإتحاد روديسيا
ونياسالاند "على الأفارقة"

ويمكن النظر لتأثير الاتحاد على مستوى دخل الفرد بشكل

ن دخل
أكثر تحليلا ً من المنظور الاقتصادي ،لاسيما إذا عرفنا أ ّ
الفرد وبالتالي مستوى معيشته يتوقف على توز يع الدخل القومي بين

أفراد الاتحاد وهو ما تقوم به الحكومة من تدخل لتوز يع الدخول

سواء عن طر يق الضرائب المباشرة التي تصيب الدخل بشكل مباشر
أو غير المباشرة أو عن طر يق ما تقوم به من جهود للصرف على
الخدمات الاجتماعية والمرافق العامة المختلفة بحيث يتحقق قدر من

العدالة فيما يعود على أفراد المجتمع من دخل في صور متعددة(.)1

 - 1شوقي محمود علي الخشاب :مرجع سابق ،ص .189
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نصيب الفرد من الناتج المحلي الاجمالي حسب المقاطعة في اتحاد
وسط أفر يقيا

في الفترة 1958 –1954م

1958 1957 1956 1955 1954
-1

روديسيا الجنوبية
الناتج

المحلي

الاجمالي (بالمليون)£

 -2إجمالي السكان

(بالآلاف)

 -3نصيب الفرد من

الناتج المحلي الإجمالي

190.5 168.6

216.7

240.6 241.2

2.520 2.420

2.610

2,820 2.600

70

76

83

90

85

()£

 -4مرتبات ومهايا غير

الأفارقة (مليون )£
-5

عدد

(بالآلاف)

العمال

 -6متوسط الادخار

55.6

62.8

70.1

79.6

85.8

66

71

75

81

86

841

888

936

985

995

(بالجنية )£

 -7مرتبات ومهايا

الأفارقة (مليون )£
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-8

عدد

العمالة

31

43.4

38.8

45.2

49.5

545

557

597

615

617

57

62

65

74

80

الآثار الاقتصادية لإتحاد روديسيا
ونياسالاند "على الأفارقة"

(بالآلاف)

 -9متوسط الادخار

(بالجنية )£

 -10دخول المقيمين

 -11السكان المقيمين
-12

(للفرد)

دخل

المقيم

17.5

18.7

20.8

21.2

1.272 1.233

1.307

1.380 1.341

14

15

16

16

21.6

16

روديسيا الشمالية

-1

الناتج

المحلي

الاجمالي (بالمليون )£

 -2إجمالي السكان

171.8 142.8

187.1

139.0 157.9

2.07

2.13

2.18

2.24

2.33

 -3نصيب الفرد من

69

81

86

70

60

(بالآلاف)

الناتج المحلي الإجمالي
()£

 -4مرتبات ومهايا غير

الأفارقة (مليون )£
-5

عدد

(بالآلاف)

العمال

27.6

34.3

40.1

41.3

39.5

25

27

29

32

31

 -6متوسط الادخار 1.274 1.098

1.376

1.273 1.303

(بالجنية )£

 -7مرتبات ومهايا

18.1

22.2

24.5

27.9

26.4
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الأفارقة (مليون )£
-8

العمالة

عدد

(بالآلاف)

244

260

264

278

267

74

85

93

100

99

 -9متوسط الادخار

(بالجنية )£

 -10دخول المقيمين

 -11السكان المقيمين
-12

(للفرد)
-1

المقيم

دخل

نياسالاند
الناتج

17.5

18.7

20.9

21.9

1.245 1.217

1.278

1.248 1.314

14

15

16

17

21.8

19

المحلي

الإجمالي (بالمليون )£

 -2إجمالي السكان

39.2

42.2

44.9

49.5

51.3

2.45

2.54

2.6

2.65

2.74

 -3نصيب الفرد من

16

17

17

19

19

(بالآلاف)

الناتج المحلي الإجمالي

()£

 -4مرتبات ومهايا غير

الأفارقة (مليون )£
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-5

عدد

العمال

3.2

3.7

4.2

4.9

5.2

4

5

5

6

6

الآثار الاقتصادية لإتحاد روديسيا
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(بالآلاف)

784

793

836

888

889

 -6متوسط الادخار

(بالجنية )£

 -7مرتبات ومهايا

الأفارقة (مليون )£
-8

عدد

(بالآلاف)

العمالة

 -9متوسط الادخار

4.5

5.4

6.3

7.2

8

135

147

161

172

174

33

37

39

42

46

(بالجنية )£

 -10دخول المقيمين

 -11السكان المقيمين
-12

(للفرد)

دخل

المقيم

22.0

23.6

24.8

26.9

1.892 1.846

1.930

2.014 1.969

12

12

13

14

26.6

13

الاتحاد الفيدرالي

-1

الناتج

المحلي

الإجمالي (بالمليون )£

 -2إجمالي السكان

(بالآلاف)

 -3نصيب الفرد من

الناتج المحلي الاجمالي

404.5 250.6

448.7

430.9 448.6

7.190 6.970

7.390

7,890 7.580

50

55

61

59

55

()£

 -4مرتبات ومهايا غير

219

الأفارقة (مليون )£
-5

عدد

(بالآلاف)

العمال

86.4

100.8

114.3

96

102

109

905

985

1.049

130.5 125.8
123

118

1.060 1.066

 -6متوسط الادخار

(بالجنية )£

 -7مرتبات ومهايا

الأفارقة (مليون )£
-8

عدد

(بالآلاف)

العمالة

 -9متوسط الادخار

83.9

53.6

62.0

69.0

80.2

924

964

1.019

1.058 1.065

58

54

68

69

75

(بالجنية )£

 -10دخول المقيمين

 -11السكان المقيمين
-12

(للفرد)

دخل

المقيم

70.0

57.0

61.0

66.0

70.0

4.296

4.401

4.515

4.742 4.624

13

14

15

15

15

(Source) Mason, Philip: Year of Decision: Rhodesia and
Nyasaland in 1960, Oxford University Press, London, 1960,
P. 268 – 269
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يلاحظ من الجدول السابق التفاوت الشاسع بين المرتبات
والمهايا بين الأفارقة وغير الأفارقة ،ففي روديسيا الجنوبية كان إجمالي
مرتبات ومهايا غير الأفر يقيين عام 1954م حوالي  55.6مليون جنيه

الآثار الاقتصادية لإتحاد روديسيا
ونياسالاند "على الأفارقة"

إسترليني ،بينما كان إجمالي مرتبات ومهايا الأفارقة  31مليون ،وظل
هذا التفاوت مستمرا ً في عام 1955م والذي كان إجمالي مرتبات
غير الأفارقة فيها  62.8مليون جنيه .بينما الأفارقة  43.4مليون
جنيه .واستمر هذا التفاوت في المرتبات بين غير الأفارقة والأفارقة
طوال أعوام 1958 ،1957 ،1956م ،وهذا التفاوت كان في غير
صالح الأفارقة.
لعل ما يلفت الانتباه هو الفارق الهائل بين عدد العمال
الأفارقة وبين عدد عمال غير الأفارقة ،حيث كما هو وارد في
ن عدد العمالة في روديسيا الجنوبية عام 1954م من غير
الجدول أ ّ
الأفارقة كان  66ألف بينما من الأفارقة  545ألف ،و يظهر بوضوح
مستوى التدني ال كبير في معيشة الأفارقة من كون إجمالي المرتبات
 31مليون جنيه استرليني موزع على  545ألف عامل أفر يقي بينما
يوزع  55.6مليون جنيه استرليني على  66ألف عامل غير أفر يقي.
ن حوالي  293.000من أوروبيين
وعلى سبيل المثال فإ ّ
وآسيو يين وملونين ،والذين يكونون  %4من مجموع سكان الاتحاد عام
1956م ،يحصلون على  %69من دخول الاتحاد الخاصة Federal
 ،Personal Incomeأو حوالي  175.8مليون جنيه إسترليني ،وهذا
يقارب 600جنيه استرليني لكل فرد ،ومن  187.7مليون جنيه
استرليني تقدم كمرتبات في الاتحاد عام 1956م ،فإن  113.1مليون
جنيه استرليني أو  %60تقدم للأوروبيين ،والذين يشكلون  %9من
قوة العمالة ،حيث يتقاضى 100.312عامل أوروبي متوسط
1127جنيه استرليني كراتب عام 1956م ،أمّا الأفارقة والذين
يكونون  %96من السكان في المقاطعات الثلاث فيحصلون على
مجموع دخل  80مليون جنيه استرليني أو %31من المجموع الفيدرالي
لنفس العام(.)1
1 - Tow, Leonard: op.cit, p. 113.
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جدول رقم ()12

توز يع الدخل الشخصي في الاتحاد عام 1956
العرق
أفارقة

أوروبيون
ملونون
أسيو يون

السكان كنسبة
مئو ية

الدخل
الشخصي
كنسبة مئو ية

الدخل
الشخصي للفرد
الواحد

%96

%31

£11.6

%4

%69

£600

(Source) Tow, Leonard: op.cit, p. 114

نلاحظ من الجدول السابق التفاوت الهائل بين الدخل

الشخصي للأفر يقي والأجنبي (أوروبي ،آسيوي ،ملون) ،رغم تفوق
موضح في
ّ
الأفارقة في عدد السكان بنسبة كبيرة عن الأجانب كما هو

الجدول.

العرق
أوروبيون
أفارقة

جدول رقم ()13
الأجور في الاتحاد عام 1956م

عدد المستفيدين من
الأجور

100.412
1.037.343

مجموع الأجور

113.1
مليون£

متوسط الأجر

£1127
£69.6

(Source) Tow, Leonard: op.cit, p. 114
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يظهر جليا ً في الجدول السابق الز يادة المطردة في الدخل

القومي الصافي منذ عام 1950م وحتى عام 1955م ،حيث زاد

الدخل القومي الصافي من  147.4مليون جنيه استرليني عام 1950م

ليصل الى  309.1مليون جنيه استرليني عام 1955م ،كما زاد صافي

الانفاق المحلي من  147.4مليون جنيه استرليني عام 1950م الى

 309.1مليون جنيه استرليني عام 1955م ،بما يعني حدوث ز يادة
في الطلب الكلي على السلع والخدمات طوال تلك الفترة.

ن مبدأ التفرقة العنصر ية كان متبعا ً
ومن خلال البحث نجد أ ّ

في كل نواحي الحياة في الاتحاد ،وخصوصا ً في الجوانب الاقتصادية

من حيث سوء المعاملة وتدني المرتبات وحتى نوعيات الطعام
ن قيام الاتحاد زاد من معاناة
والشراب المقدمة للعاملين الأفارقة ،وأ ّ

ن كل المشار يع الاقتصادية التي قام بها
الأفر يقي اليومية ،وأ ّ

المستعمر في فترة الاتحاد كانت من أجل مصلحته ولرفاهية البيض

224

على حساب الأفارقة.

إ اد
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واقع ومستقبل السيادة الوطنية في
افر يقيا

المبحث الأول
دور العوامل الداخلية في التأثير على السيادة الوطنية في
أفر يقيا

يندرج في إطار هذا العامل جملة من العوامل المتداخلة

والمتشابكة في مزيج مميز وبشيء من التعقيد ،على النحو الذي لا

يمكن تفسير عامل واحد دون سواه ،ناهيك عن تداخله وتفاعله مع

العوامل الخارجية ،وهذه العوامل تتمثل بالمطالب التالية:
المطلب الأول:
الصراعات الاثنية (عدم الاندماج الوطني)

يتميز الواقع الأفر يقي بكونه يموج بالعديد من الهياكل

والتنوعات الاجتماعية والثقافية والدينية ،حيث تنوع أشكال
وأنماط التعدّدية هو السمة المميزة للمجتمعات الأفر يقية ،سواء

أكانت تعددية اثنية أو لغو ية أو دينية.

فعلى صعيد التعدّدية اللغو ية يوجد في أفر يقيا أكثر من ألفي

لغة ولهجة ،وتنتمي هذه اللغات في مجملها إلى مجموعتين رئيسيتين هما:

مجموعة اللغات الافروآسيو ية ،ومجموعة لغات النيجر – ال كونغو،
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ن دولة
وكلتاهما تتكون من مجموعات لغو ية فرعية( .)1و يكفي القول إ ّ

واحدة مثل (أوغندا) تتح ّدث بحوالي ( )20لغة(.)2

ن القارة الأفر يقية تشهد
أمّا على صعيد التعدّدية الدينية ،فإ ّ

أيضا َ تعددا َ وتنوعا َ في الأديان والمعتقدات ،فإلى جانب الديانة

الإسلامية والمسيحية توجد الأديان التقليدية التي تتميز بأ ّنها محلي ّة

الطابع ،ولا تمتلك أي ّة فعالية خارج نطاق الجماعة الدينية المؤمنة

بها(.)3

إلّا أن ّه وعلى الرغم مما سبق ذكره حول التعدّدية اللغو ية

ل هي النمط الأهم من أنماط
ن التعدّدية الاثنية تظ ّ
والدينية ،فإ ّ

ن التعدّدية
التعدديات السائدة في المجتمعات الأفر يقية ،وذلك لأ ّ

الاثنية كانت مدخلا ً رئيسيا ً لأغلب النزاعات والحروب الأهلية التي

ن الحدود الاثنية وليست الجغرافية هي التي
شهدتها القارة ،وذلك لأ ّ

كلت الهو ية المميزة لبعض الجماعات الاثنية عن الأخرى في عدد
ش ّ

من بلدان القارة والتي اتسمت بكونها ذات طبيعة عنيفة وانتهجت

أسلوب التطهير العرقي مع رفضها التعايش مع الجماعات الأخرى(.)4

الأمر الذي انعكس بتأثيراته السلبية على كيان الدولة القائم.
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) (1حمدي عبد الرحمن ،التعدّدية وأزمة بناء الدولة في أفر يقيا الإسلامية ،مركز
دراسات المستقبل الأفر يقي ،القاهرة ،1996 ،ص .30
) (2مصطفى علوي ،أزمة قارة ،دراسة في العلاقة بين أزمات التنمية الداخلية
والسلوك الدولي في القارة الأفر يقية ،دار الثقافة للطباعة والنشر ،القاهرة،
1986م ،ص.13
) (3حمدي عبد الرحمن ،مصدر سبق ذكره ،ص .36
)(4سلمان علي الجميلي ،الحروب الأهلية في ظل المتغيرات الدولية الجديدة –دراسة حالة
يوغسلافيا ،-رسالة دكتوراه غير منشورة ،كلية العلوم السياسية ،جامعة بغداد،
2001م ،ص.69

واقع ومستقبل السيادة الوطنية في
افر يقيا

ن أهم ما يميز الرابطة الاثنية في أفر يقيا هو وجود تمايزات
إ ّ

واضحة داخل الجماعات الاثنية نفسها ،ولعل هذا ما يسوغ الصراعات
الداخلية داخل كل جماعة اثنية ،وهو الأمر الذي يزيد من تعقيد
ظاهرة التعدّدية الاثنية في القارة الأفر يقية(.)1

ن التقسيم المصطنع لحدود الدول الأفر يقية من قبل
والحق ،فإ ّ

القوى الاستعمار ية في مؤتمر برلين (1885_1884م) هو الذي

ساهم في ز يادة ح ّدة التعدّدية الاثنية ،حينما لم يراع الحدود العرقية

والقومية واللغو ية والاثنية ،بالشكل الذي أصبحت معه هذه

التعدّدية المفرطة والغير متجانسة مصدرا َ من مصادر عدم الاستقرار

السياسي في القارة.

ن وجود الظاهرة الاثنية في ح ّد ذاتها لا
ومما يستحق الذكر ،أ ّ

ن هذه
يعتبر سببا َ كافيا َ لظهور الصراعات الأهلية ،حيث إ ّ

الصراعات تبرز الى الوجود فقط عند شعور جماعة أو جماعات اثنية
معينة بالظلم والحرمان وعدم المساواة الاجتماعية أو حرمانها من

المشاركة في تداول السلطة(. )2

ن الظاهرة الاثنية تعتبر ركيزة للحرب الأهلية
بمعنى آخر ،فإ ّ

عندما يجري تنفيذ ورسم السياسات العامة للدولة على أساس

الاعتبارات الاثنية المتحيزة( .)3وما يترتب على هذا الأمر من تمثيل
( )1رانيا عبد الرحمن ،أفر يقيا في عالم متغير ،بحث في الأن ّترنيت على الموقع
 ،2005،صwww.aljazera.net..5
) )2رانيا عبد الرحمن ،مصدر سبق ذكره ،ص.3
) )3ابراهيم نصر الدين ،حول إشكالية الدولة الأفر يقية ،مركز البحوث والدراسات
السياسية ،القاهرة ،سلسلة بحوث سياسية ،العدد  ،130ص.7
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المصالح والتعبير عنها ،بل وتوز يع الثروة والسلطة وفقا َ لهذه الأسس

كما هو الحال في رواندا.

ن ضعف الشعور بالمواطنة في بعض الدول الأفر يقية
كما أ ّ

المتعددة القوميات كان مهزوزا َ وغير راسخ ،مما أسفر عن قيام التمرد
والعصيان المسلح المطالب بالان ّفصال وتقرير المصير ،مثلما حدث في

السودان ونيجير يا وال كونغو(.)4

ومن الأسباب التي أدّت الى بروز الاثنيات والهو يات

وطغيانها في بعض مناطق أفر يقيا هو الخوف من تأثيرات العولمة
الاقتصادية والثقافية التي قد تؤدي الى تناقص الموارد المتاحة

للمجموعات الاثنية فيأتي تحركها من أجل حماية هذه الموارد(.)1

ن تنامي دور الجماعات العرقية والقبلية يكون مرتبطا ً
إذا ،فإ ّ

بشكل وثيق بقلق هذه الجماعات الاثنية من عدم إمكانية ضمان
مستقبلها السياسي في الدولة سواء كان ذلك في شكل حكم ذاتي

(فيدرالي) ،أو في أيّ شكل من أشكال التوافق مع النظام القائم في

الدولة(.)2

( )4حسن الحاج علي أحمد ،الدولة الأفر يقية ونظر يات العلاقات الدولية ،مجلة
السياسة الدولية ،العدد،2005 ،160ص.30
(1) MICHAEL L. ROSS, HOW DO NATURAL RESOURSES INFLUENCE
CIVIL WAR? EVIDENCE FROM13 CASE , INTERNATIONAL
ORGANIZATION,2004,P.3.
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( )2استراتيجية مواجهة الحروب الأهلية في أفر يقيا ،مجلة البيان الاماراتية2005 ،م،
ص.1

واقع ومستقبل السيادة الوطنية في
افر يقيا

ن قضية الصراعات والحروب الأهلية الناجمة عن المواجهات
إ ّ

القبلية والعرقية ليست ظاهرة جديدة ،وإن ّما هي امتداد لما شهدته
القارة الأفر يقية منذ الاستقلال وعصر الحرب الباردة ،ول كن مع

حلول عقد التسعينيات شهدت القارة إعادة تركيب الهو يات الاثنية
من جديد ،بمعنى طغيان هو ية اثنية جديدة وضعف أو زوال هو ية

أو هو يات أخرى.

ن الهو ية الجديدة كانت مستترة تنتظر الفرصة المناسبة
ونجد أ ّ

مثلما حصل في الصومال وساحل العاج والسودان ،أو أ ّنها كانت

جلية واضحة ترسخت بسبب الصراع والحرب مثل حالة ارتير يا(.)3

فمع التحولات التي شهدها النظام الدولي مطلع عقد

التسعينيات تزايد عدد الحروب الأهلية في القارة الأفر يقية وتزايدت

حدتها وكثافة انفجارها ،حيث انفجرت نحو سبع حالات من

الحروب الأهلية الطاحنة بعضها كان استمرارا ً لحروب سابقة ل كن
بشكل أشد مثل موزمبيق والسودان ،أو استئنافا ً لها في شكل
جولات جديدة أكثر خطورة مثل أنغولا وبوروندي(.)4

ن كل ( )1من أصل ()5
ووفقا ً لما تشير له الاحصائيات ،فإ ّ

من سكان القارة يعيش في بلد يعاني من الحرب الأهلية(.)1

( )3حسن الحاج علي ،مصدر سبق ذكره ،ص.2
( )4استراتيجية مواجهة الحروب الأهلية في أفر يقيا ،مجلة البيان الاماراتية ،مصدر سبق
ذكره ،ص.2
) (1تنامي ظاهرة التكتلات الاقتصادية عالميا ً وانعكاساتها على تجارب التكامل الاقليمي
في العالم الثالث –دراسة حالة الاتحاد الأفر يقي -مأخوذة من
الأن ّترنيتwww.dirasat.com.:
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وتعتبر (رواندا) حالة خاصة من الحالات التي اندلعت فيها

الحرب الأهلية استنادا ً الى أسباب عرقية .فعلى الرغم من بساطة
التركيبة الاثنية في رواندا (ثلاثة جماعات فقط الهوتو ،%85

ن العنف الاثني فيها وصل الى
والتوتسي  ،%14والتوا  ،)%1فإ ّ
درجة التطهير العرقي أو الإبادة بعد أن سيطر التوتسي على هرم
السلطة ومصادر الثروة التقليدية ،وكانت النتيجة أن انهارت الدولة

فيها بعد حرب مأساو ية كان حطبها الشعب الرواندي(.)1

إن التحليل الموضوعي لطبيعة الدولة في أفر يقيا يظهر لنا أ ّنها

إفراز صراع لقوتين متناقضتين ،هما القبيلة بمفهومها التقليدي من

ن من الضروري
جهة والمواطنة العصر ية من جهة أخرى .لذلك فإ ّ

التعرف على طبيعة وديناميكية هذا الصراع القبلي ،والبعد الذي
يعكسه هذا الصراع على مستوى الدولة.

ن صنع الدولة الحديثة في أفر يقيا يتطلب
وبناء على ذلك ،فإ ّ

توازنا ً دقيقاً ،ومعادلة متكافئة بين قوى القبيلة والأعراق من ناحية،

ومفهوم الحداثة من ناحية أخرى ،أو على أقل تقدير تحييد تأثيرات

القبيلة السلبية في صنع المناخ السياسي المحاط بصنع الدولة الحديثة في

أفر يقيا(.)2

ل كن غلبة الطابع القبلي التقليدي على مفهوم الحداثة ،وهيمنة

 (1رانيا عبد الرحمن ،مصدر سبق ذكره ،ص.3
 (2جان فرانسو بيار ،ازمة تكوين الدولة في أفر يقيا ،بحث منشور على الأن ّترنيت:
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www.green research..com,p.11.
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واقع ومستقبل السيادة الوطنية في
افر يقيا

النخب القبلية على قيادة زمام الأمور مع ما تحمله من نزعة عصبية

ضيقة أفضت الى أشكال مختلفة من الصراع والاقتتال الأهلي كانت
هي السمة الرئيسية لدى معظم دول القارة الأفر يقية.

وغدا الحال هذا وكأنه تعبير عن انحطاط الدولة وترهلها،

وفتح الباب على مصراعيه امام ظهور حركات التمرد والان ّفصال ،بل

وإن بعض الدول الأفر يقية شهدت انهيار جهاز الدولة تماما ً وحلول
فاعلين جدد محلها.

ل فاعلون جدد محل الدولة المنهارة
ففي الصومال مثلاً ،ح ّ

بسبب السياسات الفردية لنظام حكم (محمد ز ياد بري) ،إضافة

للتركيبة الاجتماعية القائمة على أساس تنظيم اجتماعي -عشائري،

إذ إن الصومال يتكون من ألف قبيلة وفخذ قويها يبتلع ضعيفها،
وقد غ ّذى الاستعمار القبلية في الصومال ،وحتى الأحزاب التي

أسست في الصومال بعد الاستقلال قامت على أساس قبلي(.)1

فقد تنوعت وتكاثرت أعداد الفاعلين الجدد في الصومال،

فهناك قادة المحاكم الإسلامية وأمراء الحرب الذين يقودون جماعات

وتنظيمات متصارعة والذين يفوق عددهم العشرة ويمارسون بعض

مهام الدولة مثل فرض الرسوم والضرائب وإصدار بعض الوثائق

الرسمية ،ولهم علاقات مع القوى الإقليمية والعالمية ،كما ظهرت

دو يلات أعلنها القائمون على أمرها مثل دولة الصومال الجنوبي

) (1اجلال رأفت ،الأزمة الصومالية ،مجلة المستقبل العربي ،عدد  ،173تموز 1993م،
ص.22
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الغربي بزعامة العقيد حسن محمد نور شاتيقادو( .)1وأخذ انهيار الدولة

الصومالية شكلا ً متطرفا ً أعاد المنطقة إلى الوضع الذي كانت عليه في
القرن التاسع عشر من حيث غياب السلطة والنظام القضائي وانهيار

الخدمات(.)2

وكذلك من الكيانات الجديدة التي برزت نتيجة لضعف الدولة

في بعض مناطق أفر يقيا إدارات شبه حكومية تبلورت في المناطق

التي تسيطر عليها حركات التمرد أو الان ّفصال ،والتي يطلق عليها (دولة

الأمر الواقع) وهي تقوم بمهام تقديم الخدمات العامة للمواطنين،

وتشمل التعليم والصح ّة عبر حكوماتها ،وخير مثال على هذه
الحكومات مناطق (الحركة الشعبية) في جنوب السودان بقيادة

(جورج قرنق)

(*)

والتي تقوم بتسليم المعونات والمساعدات الأجنبية

من المنظمات والدول ،وتشرف على تقديم الخدمات في المناطق التي

تسيطر عليها( .)3الى أن نالت استقلالها التام عام 2011م وأصبحت

رسميا ً (جمهور ية جنوب السودان).

كما شهدت (ليبير يا) حالة الانّهيار الشامل للدولة ،حيث

غابت الدولة في ليبير يا بوصفها النظام الشرعي القائم ،كما انهار

المجتمع اقتصاديا ً واجتماعياً .ويرجع انهيار الدولة الليبير ية الى عملية
 (1حسن الحاج علي أحمد ،مصدر سبق ذكره ،ص.26

 (2أحمد ابراهيم ،الحروب الأهلية في أفر يقيا ،مركز الدراسات السياسية والاستراتيجية،
القاهرة2001 ،م ،ص.154
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)*( توفي في حادث تحطم طائرة عام 2005م.
 (3حسن الحاج علي أحمد ،مصدر سبق ذكره ،ص.21

واقع ومستقبل السيادة الوطنية في
افر يقيا

تأر يخية طو يلة من التآكل التدر يجي في البنية السياسية والاجتماعية

للمجتمع الليبيري أسفر عن انهيار النظام الديكتاتوري للرئيس
ل محله نظام أكثر ديكتاتور ية يهيمن فيه (صموئيل دو)
(تولبت) ليح ّ
وجماعته الاثنية على مقاليد الحكم في البلاد(.)1

حيث استقبلت قبيلة (كران) التي ينتمي اليها (صموئيل دو)

بالحكم واسند اليها المناصب العليا في القوات المسلحة والشرطة

والدوائر الحكومية ليكونوا عونا ً له ضد قبيلتي (جيو) و(مانو) اللتين

يؤلف معظم افرادها قوات المعارضة.

اذاً ،فقد شكلت التصادمات العرقية والقبلية الناجمة عن عدم

الان ّدماج الوطني أثرا ً سلبيا ً كبيرا ً على دور الدولة ووظيفتها في
أفر يقيا ،وهو ما أفضى بدوره الى تدمير الركائز الاقتصادية

والاجتماعية للدولة نظرا ً لما أصابها من ضعف وتفكك بسبب غياب

سلطة مركز ية تفرض سلطتها على أرض الواقع.
المطلب الثاني:
عامل الاقتصاد السياسي

كان للتطورات الاقتصادية التي صاحبت التغيرات السياسية

أواخر القرن العشرين الأثر الواضح في إضعاف قدرات عدد من
الدول الأفر يقية ،فبعد تجارب فاشلة في التخطيط الاقتصادي

المركزي ،وتدني أسعار المواد الخام ،وسوء الإدارة ،تراكمت الديون
وتدهورت الأوضاع الاقتصادية لعدد من الدول الأفر يقية ،وبسبب
 (1رانيا عبد الرحمن ،مصدر سبق ذكره ،ص.9
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ن من بين الدول الاثنتين والأربعين المثقلة بالديون أربعا ً
ذلك نجد أ ّ
وثلاثين دولة أفر يقية(.)1

فقد شهد عقد التسعينيات تفاقم الأزمة الاقتصادية في عدد

من الدول الأفر يقية نتيجة اتباع هذه الدول سياسات وبرامج

التكييف الهيكلي والإصلاح الاقتصادي ،حيث أدّت هذه السياسة

الى إضعاف أو إنهاء السيطرة الحكومية على الاقتصاد المحلي( .)2وهو

ما أدّى الى ارتفاع معدلات البطالة وانخفاض الأجور الحقيقية،
فضلا ً عن اندلاع العديد من الصراعات الأهلية.

ن سيطرة حركات التمرد التي تقوم في الغالب على التخوم
إ ّ

والأطراف تعني سيطرتها على الفائض الاقتصادي ،وذلك عبر
تحكمها في الاقتصاد غير الرسمي الموجود في تلك المناطق الر يفية.

ن حركات التمرد في أنغولا وليبير يا وسيراليون تحكّمت في
ونجد أ ّ
تجارة المجوهرات عبر شبكات إقليمية وعالمية(.)3

وفي أنغولا هدفت حركتا (يونيتا) و(ملا) الى السيطرة على

مناطق شمال شرق البلاد الغنية بمناجم الماس والثروات الطبيعية،

وبالفعل نجحت (يونيتا) في ذلك واستغلت عائدات هذه الثروات

في إدارة صراعها مع الحكومة( .)4فأصبحت بذلك طرفا ً مكافئا ً
للحكومة ،بل وتسعى للإطاحة بالحكومة.

(1) bank .orgwww.world

( )2حسن الحاج علي أحمد ،مصدر سبق ذكره ،ص.22
(3) Christopher clapham , degrees of statehood , in sara owen vanderluis , editor , the state
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and identity construction in international relations , london , 2000,p.36.

) (4رانيا عبد الرحمن ،مصدر سبق ذكره ،ص.22

واقع ومستقبل السيادة الوطنية في
افر يقيا

وفي سيراليون استطاعت الجبهة الثور ية المعارضة لنظام حكم

(أحمد تيجان كباح) السيطرة على مناجم الألماس التي استغلها لغرض

شراء الأسلحة والمعدات ،ولقد تمكنت الجبهة الثور ية من السيطرة
على مناطق واسعة من البلاد ووصلت الى اطراف العاصمة ،وكادت

الدولة أن تسقط بيد قوات المعارضة لولا إحياء اتفاقية السلام عام
.)1(1996

ن بروز الشبكات غير الرسمية والاقليمية والعالمية وتمددها في
إ ّ

ل
ن هذه الشبكات قد حل ّت مح ّ
بعض مناطق أفر يقيا ،يشير الى أ ّ

الدولة اقتصاديا ً نسبة لغيابها ،واصبحت الشبكات تقدم الدعم
والحوافز المادية للوكلاء داخليا ً وخارجياً.

ونجم عن هذا الوضع بروز الشبكات غير الرسمية كممارس

أساسي للأبو ية التي كان يقوم بها في السابق الزعيم أو القائد ،فقد

كان الزعيم في السابق يكافئ المقربين والأصدقاء من الموارد العامة
للدولة مقابل ولائهم وخضوعهم له.

فعلى سبيل المثال سخ ّر الزعيم الزائيري السابق (موبوتو)

إمكانيات الدولة والمال العام لأسرته وأقربائه ومن دار في فل كهم،

وباختفاء الزعيم وتلاشي سلطته حل ّت الشبكات غير الرسمية محل ّه(.)2

 (1هيفاء احمد محمد ،الصراع في سيراليون والتدخل الدولي ،مركز الدراسات الدولية،

جامعة بغداد ،2000 ،ص.10

 (2حسن الحاج أحمد علي ،مصدر سبق ذكره ،ص.23
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المطلب الثالث:
عجز النخبة الحاكمة عن مواجهة المشكلات الوطنية الأساسية

عندما حصلت معظم الدول الأفر يقية على استقلالها خلال

العقدين الخامس والسادس من القرن العشرين ،وضع القادة

الأفارقة آمالا ً كبيرة على قدراتهم الذاتية في تحو يل واقع القارة الى

ن معظم هؤلاء
غد واعد ومستقبل مشرق ،ول كن سرعان ما تبين أ ّ

القادة لم يكن لديهم برامج واضحة أو خطط لإدارة شؤون بلادهم
المستقلة حديثاً.

ولم تكن دولة ما بعد الاستعمار التي تولوا أمرها إلّا امتدادا ً

لدولة المستعمر ،فبعضهم طب ّق نفس سياسات المستعمر التي لم تضع

ضمن أهدافها مصلحة الشعب والنهوض به اقتصاديا ً واجتماعياً ،وإن ّما
كانت تهدف بالدرجة الأساس خدمة أهداف المستعمر(.)1

ونتيجة لذلك ،فقد استمر الحال في معظم الدول الأفر يقية على

ما هو عليه من فقر وتدهور ،مما قاد الشعوب للانّتفاض على حكامها،

وكثرة الان ّقلابات العسكر ية ،وعم ّت الفوضى ،وهو ما كان سببا ً
رئيسيا ً في انهيار عدد من دول القارة وتلاشي شرعية حكامها.

بالمقابل ،وفي محاولة للحفاظ على سلطتهم وامتيازاتهم لجأت

النخب الحاكمة الى اتباع أساليب القمع المباشر لضرب المعارضة

الداخلية ،الأمر الذي عم ّق الهوة بين الجانبين وجعل كلا ً منهما على

طرفي نقيض.
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( )1بابكر موسى محمد ،الاستثمار والتأمين في التكامل الأفر يقي ،مركز دراسات الشرق
الأوسط ،القاهرة2005 ،م ،ص.1

واقع ومستقبل السيادة الوطنية في
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ومما زاد الأمور سوء ً ،هو سعي زعماء الاستقلال الى توسيع
وظيفة الدولة عبر التركيز على طبيعة الدولة التنمو ية ،فهناك اعتقاد

وإيمان قوي بالتنمية التي تقودها الدولة ،ويتضح هذا في حديث
(نكروما) عن الدور القيادي (للمل كة السياسية) التي ستحول

(ساحل الذهب) الى جنة بعد عشر سنوات.

وما زاد في هذا الاعتقاد وقو ّى التمسك به النمو الاقتصادي

ال كبير في الاتحاد السوفيتي والصين عام 1960م ،وانتشار دولة

ن توسع
الرفاهية في الغرب و بخاصة في الدول الاسكندنافية ،كما أ ّ

الدولة من خلال تعيين الوطنيين الذين شاركوا في حرب التحرير

والاستقلال في مؤسسات تابعة لها وانتهاج نظام الحزب الواحد

ن الدولة ستكون البوابة
الذي ركز السلطة بيد الزعيم( ،)2وبالتالي فإ ّ
التي ستقود بلدان القارة الأفر يقية على طر يق النمو والتنمية.

ل كن الدولة في أفر يقيا شأنها شأن دول العالم النامي الأخرى

شهدت تراجعا ً واضحا ً لنموذج دولة الرفاه ،وإخفاقا ً ملحوظا ً للنموذج

الاشتراكي ،وفشلت طموحات السبعينيات في إشباع الحاجات
الأساسية والنمو مع إعادة التوز يع ،وفشلت معها ال كثير من

الطروحات التي كانت تحاول أن تعطي للدولة دورا ً في إدارة

المصالح العامة( .)1وهو ما جعل الدولة تعيش في حالة تخبط،
وفقدت البوصلة في تحديد الاتجاه السليم لإدارة المصالح العامة.

( )2حسن الحاج علي احمد ،مصدر سبق ذكره ،ص.23
( )1بابكر موسى ،مصدر سبق ذكره ،ص.2
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لقد واجهت الدولة الأفر يقية بعد حصولها على الاستقلال

توضح عجز
ّ
صعوبات جم ّة في تحقيق أهدافها ،وفي عقد الثمانينيات

الدولة وعجز القائمين على أمرها عن الوفاء حتى بالالتزامات

الأساسية ،حيث كانت نسبة النمو في أفر يقيا جنوب الصحراء

( .)2.8وصار إسقاط الحكومات الأفر يقية من التخوم والاطراف
عادة أفر يقية جار ية كما حدث في تشاد1990م ،وليبير يا1991م،
والصومال 1991م ،ورواندا 1994م ،وسيراليون وال كونغو

.)1(1997

ولغرض سد الفراغ الناجم عن انهيار الدولة برز فاعلون جدد

يضمون افرادا َ ومجموعات اثنية وقبلية ،وجماعات عابرة للحدود،

ومنظمات محلية وعالمية ،بل وشملت حتى الافراد المؤثر ين مثل (بيل
غيتس ) و( نيلسون مانديلا) الذين لديهم نفوذ عالمي واسع(.)2

ن عجز النظام السياسي
من خلال ما تقدم يمكن أن نستنتج أ ّ

الأفر يقي عن حماية السيادة والاستقلال الوطني (كيان الدولة) إن ّما

مردّه يعود الى فقدان الشرعية التي يقوم عليها كل نظام حديث
(الشرعية الديمقراطية الدستور ية) ،فهو إمّا نظام نخب عسكر ية
نشأت خارج الحياة السياسية الليبرالية ،أو نظام قبلي أو عشائري(.)3

ن الأن ّظمة الأفر يقية هي أنظمة سلطو ية تسعى إلى احتكار
ولأ ّ
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( )1حسن الحاج علي احمد ،مصدر سبق ذكره ،ص.26
( )2المصدر نفسه ،ص.27
( )3عبد الاله بلقزيز ،العنف السياسي في الوطن العربي ،المؤتمر القومي العربي
السادس ،مركز دراسات الوحدة العربية ،بيروت ،نيسان1996م ،ص.362
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السيطرة على ذمّة الحكم بالشكل الذي هيمنت فيه على جميع
مؤسسات الدولة ،وجعلت منها أداة طيعة بيد النظام السياسي

ن أزمة الشرعية وحالة الفراغ التنظيمي الذي تعيشه هذه
الحاكم ،فإ ّ
الأن ّظمة انسحبت بمجملها على شرعية الدولة ذاتها ،فأصبحت الدولة
بمؤسساتها وتنظيماتها القائمة أمام حالة من الرفض الجماهيري صاحبها

النكوص إلى الأطر الاجتماعية التقليدية أو اللجوء الى وحدات فاعلة
ل محل ّها(.)1
أخرى لتح ّ
المطلب الرابع:
دور السياسة الاستعمار ية

ن التقسيم الاستعماري للحدود بين الدول
سبق وأن ذكرنا ،أ ّ

الأفر يقية في مؤتمر برل ي ن (1884-1885م) قاد الى تكوين كيانات
سياسية على شكل دو يلات قزمية ،رسمت الحدود فيما بينها دون

أدنى مراعاة للجغرافية البشر ية ،ونتيجة لهذه التقسيمات مازالت

القارة تعاني من مشكلات الحروب الاثنية والطائفية والقبلية ،فضلا َ
عن النزاعات الحدودية المستمرة بين الدول .إذا َ الاستعمار هو الذي

صنع الدولة وهو الذي خطط لزعزعتها(.)2

من ناحية أخرى ،ساعدت السياسة الاستعمار ية على تغذية

التناقضات الاثنية بين أبناء البلد الواحد من خلال سياسة (فرق
( )1جميل مصعب محمود ،ظاهرة العنف السياسي في أفر يقيا في ظل المتغيرات الدولية
الجديدة ،مجلة العلوم السياسية ،كلية العلوم السياسية ،جامعة بغداد ،العدد،273
2001م ،ص.14
( )2جان فرانسو بايار ،مصدر سبق ذكره ،ص.13
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تسد) أو من خلال تفضيل جماعة اثنية معينة على غيرها ،كما وضح
ذلك في التمييز بين شمال وجنوب كل من تشاد والسودان ونيجير يا،

وكذلك مساندتهم لقبيلة (البوغندا) في أوغندا ،وتفضيلهم على باقي

الجماعات الاثنية الأخرى .مما أسفر عن تنامي النعرات الاثنية
والعداوات التار يخية داخل هذه البلدان ،وعندما خرج المستعمر

تفجرت هذه النزاعات على شكل اضطرابات وحروب أهلية.

بالإضافة الى ذلك ،فقد شرعت السياسة الاستعمار ية للقيام

ببعض التغييرات التنظيمية دون أن تأخذ بنظر الاعتبار الواقع

المؤسسي للدولة الأفر يقية ،فالتغير التنظيمي يختلف عن التغير

ن المؤسسة هي نسق من القيم والعادات وأنماط
المؤسسي من حيث إ ّ
السلوك التي تقوم بها جماعة اجتماعية معينة(.)1

ن العديد من المناطق الأفر يقية التي كانت خاضعة
لذلك نجد أ ّ

للاستعمار البر يطاني قد شهدت العديد من المشاكل بعد رحيل

ن الإن ّكليز لم يبنوا مؤسسات لها
الإن ّكليز عنها ،والسبب في ذلك هو أ ّ
القدرة على تدبير الأمور وإدارتها بعد رحيلهم ،مما انعكس على
التركيبة الهيكلية للدولة الأفر يقية التي اتسمت بالضعف والهشاشة.
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واقع ومستقبل السيادة الوطنية في
افر يقيا

المبحث الثاني
دور العوامل الخارجية في التأثير على السيادة الوطنية في
أفر يقيا

يتناول هذا المبحث في ش ّقه الأول دور العولمة بأشكالها

المتعددة (السياسية ،الاجتماعية ،الاقتصادية ،الثقافية) في التأثير
على السيادة الوطنية للدولة في أفر يقيا ،أمّا الشق الثاني فقد كرس

لدراسة أبرز التدخلات التي شهدتها القارة الأفر يقية بعد انتهاء

الحرب الباردة مع التركيز على دور الدول ال كبرى والإقليمية،
ل الدولة ّ.
فضلا َ عن الوحدات الدولية والمحلية الفاعلة التي حل ّت مح ّ
المطلب الأول:
العولمة وانعكاساتها على القارة الأفر يقية

تعر ّف العولمة على أ ّنها ((ظاهرة تقوم على رفع الحواجز والقيود

أمام المال والتجارة والاستثمار والثقافة بكل أنواعها واستبدال

المفاهيم الدينية والقومية والوطنية بأخرى عالمية تتطلب إذابة كل
التقاليد والأعراف وحتى القوانين الداخلية للدولة الوطنية في بوتقة
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الشروط والظروف الخاصة بالمرحلة الحالية للنظام الرأسمالي(.)1

كما تعرف بانها ((دعوة لتحو يل العالم باختلاف نظمه

السياسية والاجتماعية والاقتصادية والثقافية الى قر ية صغيرة يحكمها

نظام واحد بأسلوب سياسي واحد ،ونهج اقتصادي واحد ،وتحت

ظل ثقافة وايديولوجية واحدة(.)2

ن العولمة أفصحت بشكل جلي عن رغبة النوايا
بعبارة أدق ،فإ ّ

الغربية في تكسير الحواجز المختلفة سواء كانت هذه الحواجز كمركية

أو سياسية أو ثقافية بحيث تنساب مصادر النفوذ الغربي الى الدول

المتخلفة ،وتعد أفر يقيا جزءا َ منها .فمع التحولات التي شهدها العالم
مطلع العقد الأخير من القرن العشرين والتي تمثلت بانهيار الأن ّظمة

الشيوعية ،وانهيار أنظمة الحزب الواحد ،وأفول نجم القوة

الايديولوجية فيها ،باتت مفاهيم الاصلاح السياسي والاقتصادي
ن المتغيرات
واحدة من أبرز مفردات الوضع الدولي الجديد ،حيث إ ّ
الدولية الجديدة طرحت رؤ ية تتمثل في الهيمنة الايديولوجية لمركز

الديمقراطية ،وسعي هذا المركز لفرض الديمقراطية واقتصاد السوق

على الدول الأطراف ل كي تجد لها في ديمقراطيتها نموذجا َ مثالياَ،
حيث يتمثل هذا النموذج في جانبه السياسي بالتعدّدية والديمقراطية

البرلمانية ،وفي الجانب الاقتصادي الأخذ بمبدأ اقتصاد السوق ،وفي
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) (1محمود خالد المسافر ،العولمة الاقتصادية  :هيمنة الشمال والتداعيات على الجنوب،
بيت الحكمة،بغداد ،2002 ،ص.101
( )2راجي انور ،ماذا عن العولمة في فكر الشيرازي ،مجلة النبأ ،دار النبأ ،بغداد،
العدد ،2003 ،60ص.1

واقع ومستقبل السيادة الوطنية في
افر يقيا

جانبه الاجتماعي حيث الضوابط النفعية والحر ية الفردية ،وفي

جانبه الثقافي حيث النزعة المادية(.)1

ن معظم الزعماء والقادة الغربيين
والأهم من ذلك هو ،أ ّ

رهنوا المساعدات والقروض المق ّدمة لدول العالم النامي بشروط
ن الدول المانحة
التحول نحو التعدّدية السياسية واقتصاد السوق ،إذ إ ّ

والمؤسسات المالية العالمية (البنك الدولي ،صندوق النقد الدولي )

فرضت شروطا َ قاسية لمساعدة هذه الدول شملت ما يعرف بإعادة

الهيكلة

والإصلاح

الاقتصادي.

ويتطلب

برنامج

الإصلاح

الاقتصادي خصخصة المؤسسات العامة للمملوكة للدولة ورفع الدعم
عن السلع والخدمات وتخفيض العملة ،وكان هذا يعني إضعاف أو

إنهاء السيطرة الحكومية على الاقتصاد المحلي ،ونجم عن هذا

الإضعاف أن اقتصرت سلطة الحكومة على الجانب السياسي الذي
سرعان ما ضعف بعد نهاية الحرب الباردة بسبب الشروط الخارجية
المطالبة بتطبيق الديمقراطية(.)2

لقد عملت الشروط الخارجية السياسية والاقتصادية على

تفكيك مؤسسات الدولة في عدد من الدول الأفر يقية ،إذ نجحت

وصفة المؤسسات المالية الدولية المطالبة بالتحرير الاقتصادي وإعادة
الهيكلة في إعادة تشكيل النظام الاقتصادي في بعض الدول ،وإلى

انهياره في دول أخرى.

) (1ر ياض عزيز هادي ،العالم الثالث اليوم (قضايا وتحديات) ،سلسلة افاق ،وزارة
الثقافة والإعلام ،بغداد ،العدد ،16،1997ص.64
(2) christopher clapham , op., cite , p.3.
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كما أن الضغوط السياسية أدّت الى انهيار نظام الحزب الواحد

والى اتباع أنماط مختلفة من التعدّدية السياسية ،وكانت النتيجة

تلاشي الدولة بشكلها القديم في بعض الدول ،بل وغياب الدولة

نفسها في بعض مناطق أفر يقيا(. )1

إن احتواء النخب الأفر يقية في اقتصاد السوق من خلال

دورها المقيد باستخراج الثروات الطبيعية وجد تشجيعا ً من البنك

الدولي وصندوق النقد الدولي باعتبارهما يمثلان الدواء السحري

للقضاء على الفقر والبؤس ،ولذلك صار البنك لا يعطي القروض إلّا

بعد إعادة هيكلة توظيف الثروات الطبيعية بعيدا ً عن الاحتياجات
المحلية والسوق المحلية لتت ّجه نحو تلبية حاجة السوق العالمية(.)2

وكان من نتائج ذلك أن كان هناك أكثر من ( )30دولة

أفر يقية تجر ّعت مرارة (الإصلاح الهيكلي) ،وتمكن البعض من
تجر ّع هذه الوصفة المر ّة ،أمّا البعض الآخر فقد مني بالفشل ،فأدّى
ذلك إلى إشعال العديد من الاضطرابات التي راح ضحيتها الآلاف

من المواطنين ،مما جعل الدولة في أفر يقيا  -وبسبب هذه السياسة -

في مواجهة خيار صعب وأمام تحدي حقيقي(.)3

ن الناتج المحلي الإجمالي لمجموع الدول الأفر يقية
كما نجد أ ّ

جنوب الصحراء (ما عدا جنوب أفر يقيا) والتي يبلغ عدد سكانها

( )800مليون نسمة يتساوى مع الناتج الإجمالي لدولة صغيرة مثل

بلجيكا بسكانها ال ( )10ملايين نسمة فقط.
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) )1حسن الحاج علي احمد ،مصدر سبق ذكره ،ص.26
( )2بابكر موسى ،مصدر سبق ذكره ،ص.3
( )3جان فرانسو بايار ،مصدر سبق ذكره ،ص.5

واقع ومستقبل السيادة الوطنية في
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ن مع ّدلات نمو اقتصاديات
وتشير الدلائل والتوقعات إلى أ ّ

القارة سوف تتدن ّى أكثر ،وسينخفض متوسط دخل الفرد

الأفر يقي ،وستحدث تغيرات درامية في مستوى التفاوت
الاجتماعي عم ّا كان عليه في الماضي(.)1

من جانب آخر تشهد قارة أفر يقيا ضغطا ً متزايدا ً على برامج

التنمية من جرّاء مواجهة التزامات فوائد ومستحقات ديونها البالغة

( )350مليار دولار ،كما تواجه تراجعا ً في مداخيلها من الصادرات

التي انخفضت في نهاية القرن الماضي ما يتجاوز ( )18مليار دولار

بسبب انخفاض الطلب العالمي على منتجاتها وتدن ّي الأسعار العالمية لها

بعد تغير المناخ السياسي العالمي وانحسار ر ياح الحرب الباردة وانهيار

المعسكر الاشتراكي(.)2

ن سياسة التكييف الهيكلي التي طبقتها الدول
لذلك ،فإ ّ

الأفر يقية للخروج من أزمتها الاقتصادية ،أسفرت عن تكبيل الدول

الأفر يقية بالديون ال كبيرة ،إضافة إلى تهميش دور الدولة ،فعملية

الانتقال نحو الحر ية الاقتصادية تتطلب وجود دولة قو ية وجهاز

ن
بيروقراطي كفوء ونظام مصرفي فع ّال ،ل كن الدولة في أفر يقيا الآ ّ

تت ّسم بوصفها (دولة رخوة) ( )soft stateوتعاني من أزمة التدخل

الأجنبي ،وهي منهكة بالصراعات الداخلية(.)3

( )1بابكر موسى ،مصدر سبق ذكره ،ص.3
( )2المصدر نفسه ،ص.3
) )3جميل مصعب محمود ،مصدر سبق ذكره ،ص.9

247

طاع الخاص في أفر يقيا يمث ّل مشكلة حقيقية
ن تنامي دور الق ّ
إ ّ

طاع لا يمتلك مسؤولية
ن هذا الق ّ
لها انعكاسات متع ّددة ،ذلك أ ّ

ن خصخصة الدولة هي
طاع مضارب ،وبالتالي فإ ّ
اجتماعية ،فهو ق ّ
في الحقيقة تعني خفض رصيد المسؤولية الاجتماعية ،وهذا ما يدعى

ن هذه البلدان
بالأدبيات ب (رأس المال الاجتماعي) .معنى ذلك ،أ ّ

إضافة للمديونية الاقتصادية أصبحت تعاني من المديونية الاجتماعية،
وهي اخطر بكثير.

فالعولمة قضية متعددة الأوجه تشمل بالإضافة إلى الجانب

الاقتصادي ،الجانب السياسي والاجتماعي والثقافي ،وما ينطوي

عليه ذلك من مسائل الديمقراطية ،وحقوق الإنسان ،وأضيف إليها

مؤخرا َ مكافحة الإرهاب(.)1

لقد أسهمت سياسات العولمة مثل الخصخصة ،والإصلاحات

الهيكلية ،وبروز نظام عالمي لحقوق الإنسان في التأثير على ولاءات

الأفراد وانتماءاتهم ،وأسفرت عن فكّ عرى الارتباط بين المواطنة
ورقعة الأرض التي يعيش عليها الفرد ،حيث أث ّرت ز يادة البطالة

الناجمة عن الخصخصة تأثيرا َ واضحا َ في ضعف الولاء المتبادل بين

ن القوة العاملة في الماضي كانت
الدولة والأجيال الجديدة ،إذ إ ّ
وسيلة مهمة للتنشئة الاجتماعية للأجيال الشابة.

وكانت الدولة عبر قوانينها ودعمها توفر حماية لقطاعات واسعة

من مواطنيها ،كما وف ّرت عبر برامجها للضمان الاجتماعي حماية
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ن وبعد تقليص دور الدولة ضعفت العلاقة بين
للفقراء ،أمّا الأ ّ
الدولة والشرائح الاجتماعية – الضعيفة منها على وجه الخصوص (.)1

ن سعي العولمة في جانبها الثقافي إلى إفراغ الهو ية الثقافية
كما أ ّ

الوطنية من محتواها مع ضعف سلطة الدولة في الحفاظ على قيم

المجتمع وتقاليده وأعرافه ،قد يقود الى تمز يق الهو ية الثقافية الوطنية
والتي قد تصل الى مستوى الحرب الأهلية بين أبناء البلد الواحد

()2

لذلك ،فليس من المستغرب أن تتمرد جماعات عديدة على

الدولة في بعض مناطق أفر يقيا ،ذلك أن الدولة التي ربطت عبر

خدماتها إثنيات وجماعات متنوعة لم يعد لها وجود إلّا في بعدها

الرمزي.

المطلب الثاني:
التدخلات الخارجية الناجمة عن ضعف وانهيار الدولة
الأفر يقية

مثل انتهاء الحرب الباردة بين المعسكرين الشيوعي والرأسمالي

نقطة تحول بارزة في موازين القوى الدولية والإقليمية ،وكانت أولى

نتائجه هي وقف الدعم العسكري والسياسي الخارجي للقارة

الأفر يقية ،مم ّا أدّى إلى ارتخاء القبضة المركز ية لعدد من دول القارة
أو اختفاءها.

( )1حسن الحاج علي أحمد ،مصدر سبق ذكره ،ص.31
( )2محمد عابد الجابري ،العولمة والهو ية الثقافية (عشر اطروحات) في كتاب العرب
والعولمة ،مركز دراسات الوحدة العربية ،بيروت،ط ،2000 ،3ص.304
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ففي فترة الحرب الباردة دعمت الدول الغربية و بخاصة

الولايات المتحدة الأمريكية أنظمة ديكتاتور ية فاسدة في أفر يقيا،

لأنّها كانت جزءا َ من استراتيجيتها لاحتواء الشيوعية ،وعندما زال
خطر الشيوعية ،فقدت هذه الأن ّظمة أهميتها بالنسبة للغرب،

فسحبت دعمها وتأييدها لها(.)1

وبعد توقف هذه المساعدات وجدت الدول الأفر يقية نفسها

مضطرة لمواجهة مجموعة من التحديات بمفردها ،ومن ثم ّ فإ ّ
ن عددا ً

قليلا ً جدا َ من الدول الأفر يقية هي التي نجحت في الحفاظ على

الاستقرار السياسي والاقتصادي والأمني(.)2

أمّا العدد الأكبر من دول القارة فقد كان أشبه بساحة

مفتوحة أمام التدخلات الخارجية في شؤونها الداخلية ،سواء كان
هذا التدخل عن طر يق الدول أو المنظمات أو الشركات العالمية،

بل إن بعضا َ من هذه الأطراف حل ّت بشكل تام محل الدولة المنهارة
في عدد من بلدان القارة.

فقد انهار نظام (موبوتو) في زائير بعد ترتيبات إقليمية ودولية

ساعدت قوات المتمردين بقيادة (كابيلا الاب) في دخول

كينشاسا ،إذ بالإضافة إلى السند الأوغندي – الرواندي كان دور

الولايات المتحدة بارز في إسقاط (كابيلا) ،وهو ما اعترف به (
وين مادسن) عضو لجنة الاستخبارات في مجلس النواب أمام

ال كونغرس ،حيث أكد على دور الولايات المتحدة في تدريب
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( )1حسن الحاج علي احمد ،مصدر سبق ذكره ،ص .22
)  )2حمدي عبد الرحمن ،مصدر سبق ذكره ،ص .199 -198
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الرجال والشباب اليافع من رواندا وأوغندا وشرق زائير التابعين

للجبهة الوطنية الرواندية ولقوات التحالف الديمقراطي من أجل تحرير
ال كونغو وزائير ،ووعدتهم بمبالغ تتراوح بين  -450الف دولار في
حال دخولهم العاصمة كنشاسا(.)1

كان تدخل الولايات المتحدة جزء ً من شبكة واسعة تتكون
من شركات عالمية وأفراد نافذين ،وأمراء حرب محليين ،ومنظمات

غير حكومية ،وأصحاب مصالح إقليمية ،تظافرت جهودها كل ّها
لتشكيل مناطق أضحى فيها الوجود الحكومي المركزي ضعيفا ً إن لم

يكن منعدماً.

وبرزت هذه الشبكات الإقليمية غير الرسمية وهي غير مكترثة

بالحدود السياسية أو القوانين المحلية ،فوطّ دت من وجودها بغية

استغلال الثروات الطبيعية التي تزخر بها المنطقة مثل المجوهرات،
واليورانيوم والمعادن الأخرى.

وقام كابيلا الأب بعقد أولى صفقاته قبل تسل ّمه السلطة مع

شركة المعادن الأمريكية (وهي شركة كندية) بمبلغ مليار دولار
مقابل استخراج النحاس والزنك والقصدير(.)2

لقد أصبحت المناطق التي حازت عليها الشركات العالمية بمثابة

دول قائمة داخل تلك الدول ،فهذه الشركات تقوم بنفسها بتوفير

الأمن لهذه المناطق ،وذلك عبر شركات خاصة أو مرتزقة ،كما أ ّنها
في بعض الأحيان تقوم بتقديم بعض الخدمات للمواطنين .حينئذ

تقوم الشركات بملء فراغ غياب الدولة.

(1) www. Commandoa house . com .

) (2نقلا عن حسن الحاج علي احمد ،مصدر سبق ذكره ،ص.19
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وفي هذا الصدد قامت شركات معادن أمريكية ببناء مطار في

ال كونغو (زائير) ،كما قامت شركات بولندية ببناء محطة كهرباء
هناك ،وكان (موبوتو) قد اقتطع  150كيلو مترا َ مربعا َ لشركة من
المانيا الغربية كانت تمارس عليها ما يشبه السيادة(.)1

ن أبرز ما صاحب انهيار الدولة أو ضعفها في أفر يقيا هو
إ ّ

انعدام الأمن وعدم قدرة الدولة في حال وجودها على بسط نفوذها

على كامل أراضيها ،وقد نجم عن هذا الوضع لجوء بعض الحكومات

من خارج وداخل القارة ،وشركات عالمية لاستخدام المرتزقة

والشركات الأمنية والعسكر ية الخاصة لغرض توفير الأمن ،أو محاربة

متمردين ،أو تامين استغلال الموارد فيما عرف بــ(خصخصة

الأمن).

وبدأ التوجه نحو الخصخصة عندما لجأت الولايات المتحدة

إلى استخدام ما عرف باسم (الشركات العسكر ية الخاصة) ( private

 )military companiesفي مهام مرتبطة بالعمليات العسكر ية(.)2

وكان أشهر استخدام للمرتزقة في سيراليون عندما شاركت

شركة (اكز يكيوتف اوتكم) ) (Executive out comالجنوب أفر يقية
في عامي  1996و1997م في الحرب إلى جانب حكومة (أحمد

كباح) واضطر ّت إلى الانسحاب بعد أن أوقف صندوق النقد

الدولي قرضا َ كان قد ق ّدمه لحكومة كباح وأدّى انسحاب الشركة
للإطاحة بكباح ،ل كن المرتزقة عادوا مرة أخرى عندما وافقت شركة
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( )1المصدر نفسه ،ص.19
(2) michael l . ross . op.cite. p . 25.
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(ساندلاين) على العمل عام 1998م مع حكومة كباح التي عادت

للسلطة في حالات ال كر ّ والفر ّ بين قوات الحكومة والمتمردين.

وزعمت (ساند لاين) ،بعد تحقيق في مجلس العموم حول

نشاطها في سيراليون وخرقها حظر بيع السلاح ،أ ّنها تعمل برضا
وزارة الخارجية البر يطانية والمندوب السامي البر يطاني في سيراليون

مم ّا سب ّب حرجا َ للحكومة البر يطانية(.)1

ن عودة أعمال المرتزقة بأشكال ومسمّيات جديدة رب ّما تشير
إ ّ

إلى الاستعمار الجديد والأكثر ح ّدة تحت واجهات وأقنعة جديدة،
أو رب ّما عاد الاستعمار القديم بوجه جديد.
المطلب الثالث:
نحو مستقبل أفضل للقارة الأفر يقية

من أجل النهوض بواقع القارة الأفر يقية ،ولغرض الحفاظ

سك دولها في مواجهة الهجمة التي تخ ترق حدودها السيادية
على تم ّ

نقترح مجموعة من التوصيات:

ن التكامل الاقتصادي أصبح اليوم وسيلة متفقا َ عليها من
 1أ ّ

طرف مختلف المهتمين بموضوع التنمية ،باعتبارها الوسيلة

الأكثر ضمانا َ للوصول إلى مستو يات معتبرة من التنمية
الاقتصادية وز يادة رفاهية الشعوب ،حيث لا يمكن لأفر يقيا
التغلب على المشاكل التي تعاني منها إلّا عن طر يق التكامل

والاعتماد الجماعي على الذات.

( )1نقلا عن حسن الحاج علي أحمد ،مصدر سبق ذكره ،ص .20
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و يتم ذلك في إطار إقامة تكتل اقتصادي ضخم يكون على

ن قارة أفر يقيا تتمت ّع بموارد
مستوى من القدرة على المنافسة لاس ّيما وأ ّ

طبيعية متنوعة إضافة إلى السوق الواسعة والموقع الجغرافي

ل ذلك يمث ّل فرصة لنجاح التكت ّل الأفر يقي الصاعد،
الاستراتيجي ،ك ّ

فالوحدة الاقتصادية يجب أن تكون دائما ً قبل الوحدة السياسية

ن المناعة الاقتصادية التي تكتسبها الدولة في
وقائدة إليها ،لذلك فإ ّ
أفر يقيا ستقود بلا شكّ إلى تكوين مناعة سياسية وبالتالي ستحافظ
الدولة في أفر يقيا على سيادتها واستقلالها.

 2التقليل من درجة الاعتماد على المساعدات وحل مشاكل
المديونية وتقو ية روابط التعاون مع العالم الخارجي ،بعبارة

أخرى تجنب التبعية الاقتصادية ل كي لا ينتج عنها تبعية

سياسية.

 3إذا لم تكن أفر يقيا مستعدة بعد فترة الاستقلال السياسي
لقيام ((وحدة)) حيث اكتفت في ذلك الوقت بتأسيس

((منظمة الوحدة الأفر يقية)) عام 1963م ،فإنّها اليوم ،وبعد

التغيرات التي حصلت على البيئة الدولية ،وز يادة مستو يات

التحديات الداخلية والخارجية سوف لن تجد أمامها سبيلا َ

للتغلب على تلك التحديات إلّا بإنشاء الاتحاد الأفر يقي بدلا َ
من الاتحاد الرمزي الذي كان متمثلا ً في منظمة الوحدة

الأفر يقية .فإذا كانت تجربة منظمة الوحدة الأفر يقية قد

تحطمت على صخرة الواقع السياسي والأطماع الفردية للقادة
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ن الاتحاد الأفر يقي يجب أن يفع ّل و يأخذ دوره
السياسيين ،فإ ّ
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الحقيقي في تصحيح مسار القارة الأفر يقية على الطر يق

الصحيح.

 4يجب معالجة الأزمات الأفر يقية في إطار المنظمات

الأفر يقية ،وأن تراعى الضوابط المستقرة التي تتعلق بهذا

التدخل وأن يحافظ على الدولة واستمرارها حتى لا يعيش
المواطنون في فوضى ،كما يجب أن تعالج قضايا الأقليات
والجماعات العرقية في أفر يقيا من خلال مدخل حقوق

الإنسان ،وليس من خلال مدخل حقوق الأقليات الذي
يتحدث عنه الغرب والذي يعطي حق الانفصال ،لأنّنا لو

سمحنا للجماعات العرقية بالانفصال لانهارت معظم الدول

الأفر يقية.

 5ضرورة قيام المجتمع الدولي ممثلا َ بمنظمة الأمم المتحدة

بمسؤوليته في تحقيق تنمية فعلية في أفر يقيا ،والقضاء على

أسباب التوتر الاقتصادي والاجتماعي كالفقر والجوع

والبطالة وسوء مستو يات المعيشة ،والإحباط المتزايد لجميع

السكان ،وأن تكون التنمية على أساس متوازن إقليميا واثني ّا

واجتماعيا؛ لإزالة أسباب السخط والتوتر من جانب الأقاليم
والجماعات الاثنية والطبقية المهمّشة.

 6ضرورة مواجهة الأسباب الحقيقية للصراعات والحروب

موضحا ً
ّ
الأهلية في أفر يقيا وخارجها في تحقيق هذا الهدف

ضرورة وجود إطار سياسي ملائم يسمح بمشاركة عادلة لكافة

الجماعات الاثنية والإقليمية والدينية وغيرها في صنع القرار
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الوطني ،مع وجود ضمانات كافية لحماية معتقدات هذه
الجماعات وثقافتها ونظم حياتها ،والحيلولة دون اتباع سياسات
حكومية تمييز ية ض ّدها.

 7ضرورة التوسع في نظام الحكم الذاتي الفيدرالي للجماعات

يمس
الاثنية والثقافية واشتراط موافقتها قبل صدور أيّ قرار ّ

شؤونها الحيو ية.

 8نبذ الخلافات ،واتخاذ خطوات جادة نحو بناء المؤسسات
الديمقراطية باعتبارها هي الطر يق السليم للوصول إلى

الاستقرار السياسي وصيانة المكاسب المتحققة.
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الخاتمة:
تناول هذا البحث معضلة الدولة الأفر يقية في بعض مناطق

القارة ،وتتمث ّل المعضلة في ضعف الدولة وانهيارها ،مما أفضى إلى بروز
وحدات وكيانات ومناطق ذات سلطة جديدة.

و يعود السبب في ذلك إلى مجموعة من العوامل الداخلية

والخارجية ،تضمنت الداخلية مشاكل عدم الاندماج الوطني

والصراعات الاثنية بين أبناء البلد الواحد ،والتي برزت بشكل جليّ
مع حلول عقد التسعينيات ،عندما شهدت القارة إعادة تركيب

الهو يات الاثنية من جديد ،بمعنى طغيان هو ية اثنية وضعف أو
زوال الهو يات الأخرى ،مما قاد إلى تفجّ ر عدد من الحروب

والصراعات الأهلية ،وكانت النتيجة أن فقدت الدولة تماسكها

وانهارت في عدد من البلدان.

ولا يمكن لأحد أن ينكر دور السياسة الاستعمار ية في إذكاء

روح الصراع من خلال تقسيمه المصطنع للحدود الأفر يقية في مؤتمر

برلين ( 1884-1885م) وإنتاجه كيانات سياسية على شكل دو يلات
قزمية تداخلت فيها الأجناس والقوميات والأعراق بشكل غير

متجانس ،حيث يعني ذلك أن تلك الدول كانت تحمل بذور

انفجارها في أي ّة لحظة.
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كل انتهاج الاستعمار سياسة (فرق تسد) وتفضيله
كما ش ّ

جماعة اثنية معينة على الأخرى زعزعة لأسس وأركان الدولة

الأفر يقية التي سرعان ما بدأت بالضعف والانهيار.

ن عدم تبني النخب الحاكمة لبرنامج
بالإضافة إلى ذلك ،فإ ّ

سياسي واقتصادي واضح وعجزها عن تحقيق الح ّد الأدنى من

المتطلبات المجتمعية مع ما صاحبها من تفش ّي مشاكل الفقر والجهل
والمرض والتبعية ،كلها عوامل سحبت غطاء الشرعية عن هذه

النخب وأدّت إلى اشتعال موجة من الاضطرابات وأعمال العنف،
تفككت بسببها الدولة أو تلاشت.

أمّا فيما يتعلق بالعوامل الخارجية ،فقدت أدّت التغيرات التي

طالت النظام العالمي بعد انهيار المعسكر الاشتراكي والمتمثلة بالعولمة

إلى تفكيك مؤسسات الدولة وانهيارها في عدد من بلدان القارة

الأفر يقية ،فبرامج إعادة الهيكلة والإصلاح الاقتصادي التي نادت
بها الدول الغربية والمنظمات المالية الدولية أسهمت في انتاج ما

يعرف بــ (الدولة الرخوة).

ن الأثر الأبرز الذي نتج عن ظاهرة العولمة هو إضعاف
على أ ّ

العلاقة بين بعض القوى الاجتماعية – و بخاصة الشرائح الفقيرة -مع

الدولة مم ّا أضعف الشعور بالولاء الوطني ،وفصم عرى العلاقة الوثيقة
بين المواطنة ورقعة الأرض التي ينتمي إليها الفرد.

ن فراغ القوى الناجم عن انهيار عدد من بلدان
ولاشكّ أ ّ

القارة أسهم في ز يادة عدد التدخلات الخارجية – الإقليمية
والدولية – وحلول المنظمات الدولية والشركات العالمية ومنظمات
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المجتمع المدني العالمية محل الدولة المنهارة.
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ولغرض إعادة الاعتبار لــ (سيادة الدولة) والحفاظ على ما

تبقى منها يفترض على دول القارة الأفر يقية أن تنتهج أسلوب

التكامل والتكت ّل الاقتصادي الذي يكسب هذه الدول المناعة إزاء

التحديات الخارجية ،و يقلل من فرص التبعية الاقتصادية والسياسية

لمنظومة دول العالم الغربي.

كما يتطلب ذلك تفعيل دور الاتحاد الأفر يقي ومعالجة أزمات

القارة في إطار المنظمات الأفر يقية ،مع تبن ّي صيغ حكم من شأنها

أن تشيع مبادئ الديمقراطية والسلام وروح التفاهم والحوار ؛ لأنّها

ن مصير الدولة في
الأساس في بناء الدولة الحديثة ،و بخلاف ذلك فإ ّ

أفر يقيا سيسير باتجاه ما لا يحمد عقباه.
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المقدمة:
عانت روديسيا الجنوبية (زيمبابوي) من سيطرة الأقلية البيضاء

لفترة طو يلة ،وذلك منذ قدوم المستعمر الأوروبي في عام 1893م،
م روديسيا الشمالية
وعندما انحل اتحاد وسط أفر يقيا الذي ض ّ

والجنوبية ونياسالاند في عام 1963م ،نالت كل من روديسيا

الشمالية (زامبيا) ونياسالانـد (مالاوي) استقلالهما عام 1964م،
بينما حاولت روديسيا الجنوبية نيل استقلالها هي الأخرى من
المملـكة المتحدة ،لـكن إيان سميث  Ian Smithرئيس وزرائها فاجأ
العالم بإعلان استقلال الأقلية البيضاء في روديسيا الجنوبية عن

المملـكة المتحدة من جانب واحد في  11نوفمبر 1965م ،مما آثار
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ض ّده الأفارقة والعالم.
وقد قامت الحكومة الروديسية بسنّ العديد من التشر يعات
العنصر ية التي استهدفت استمرار الهيمنة البيضاء على الأفارقة،
بتعليمهم يجعلهم خدم للبيض و بشكل لا يؤثر على امتيازات الطبقة
العاملة البيضاء ،كما فرضت العديد من القيود على حر ية الصحافة
ونشر المنشورات للحركات الوطنية.
وبعد انهيار الدكتاتور ية البرتغالية وسقوط مستعمرتها في إقليم
الجنوب الأفر يقي موزمبيق وانجولا عام 1974م وانسحاب قوات
جنوب أفر يقيا من روديسيا في عام 1976م ،وافقت حكومة سميث

الثقافة ومقاومة العنصر ية في روديسيا
الجنوبية "ز يمبابوي"

تحت ضغط هجمات الحركة الوطنية الأفر يقية التي اتخذت من دول
الجوار مقر ّا ً لها على الدخول في مفاوضات مع الجانب الأفر يقي،
وذلك بمبادرة من المملـكة المتحدة والولايات المتحدة الأمريكية.
وكان أساس المفاوضات بين الجانبين الروديسي والأفر يقي
الاتفاق من حيث المبدأ على انتقال السلطة للأفارقة؛ سعيا لوضع
نهاية للصراع بين الطرفين ،الذين وق ّعا اتفاقا لوقف إطلاق النار ،وتم
وضع دستور جديد لحكم الأفارقة مع حماية حقوق الأقليات ،و ُأعلن
استقلال روديسيا الجنوبية التي تغير اسمها إلى زيمبابوي في  16أبر يل
1980م.
وتعتبر الثقافة عنصرا ً مهما ً من عناصر التراث الاجتماعي،
وهي التي تشمل كل ما يتلقاه الفرد عن الجماـعة من مظاهر الفنون
ن الثقافة هي
والمعارف والفلسـفة والعقائد ....إلخ ،وعلى هذا فإ ّ
مجموعة المفاهيم والمدركات المصطلح عليها في المجتمع ،وتنعكس في
الفن والفكر(.)1
وتنقسم الثقافة إلى ثقافة مادية وثقافة معنو ية ،ويتضمن النوع
الأول كل ما يصنعه الإنسان في حياته العامة ،وكل ما ينتجه العمل
البشري من أشياء ملموسة ،وتتمثل في المنازل والملابس والأثاث
وغيرها ،أمّا النوع الآخر وهو الثقافة المعنو ية فيشمل مظاهر السلوك
التي تتمثل في العادات والتقاليد وتعبر عن المُثل والأفكار
والمعتقدات(.)2

( )1سامية مصطفى الخشاب :المدخل إلى علم الاجتماع ،بدون دار نشر ،القاهرة
1996م ،صـ .45
()2سعاد علي شعبان :الانثربولوجيا الثقافية لأفر يقيا ،بدون دار نشر ،القاهرة 1986م،
صـ . 259
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التعليـم:

سخ ّرت الحكومة الروديسية التعليم لخدمة أغراضها العنصر ية،

وقامت ُأسس السياسة التعليمية على النظام الدراسي وإنفاق

الحكومة على التعليم.

السياسة التعليمية لحكم الأقلية البيضاء

أعلن سميث بمجرد توليه رئاسة الوزراء في روديسيا الجنوبية في

 12أبر يل 1964م استحالة إقامة حكومة أفر يقية ،وتعهد بتطبيق

فلسفة السيادة البيضاء الكاملة المتحضرة على الأفارقة المتخلفين ،مما

تطلب اتباع سياسات عرقية وتعليمية مستبدة(.)1

واستهدفت السياسة التعليمية تقديم نظام تعليمي للأوروبيين

والآسيو يين والملونين على مستوى عال وجيد ،أمّا سياسة الحكومة

بالنسبة لتعليم السود فقد انعكست في إصرار النظام الحاكم على

الفصل العنصري وضرورة بقاء الرجل الأبيض في الموقف الأقوى

من نظيره الأسود ،حتى لا يرتقي اجتماعيا ً وينافس نظيره الأبيض

في مناصبه المهمة في المجتمع.

وعهدت الحكومة للإرساليات التبشير ية بتعليم الأفارقة وإدارة

المدارس الابتدائية الأفر يقية ،واحتفظت لنفسها بحق سنّ السياسة

التعليمية ومنح أو سحب رخص المؤسسات التعليمية ،أمّا المجالس
(1) Mungazi, Dickson A. : The Colonizer and the Colonized to the Conflicts in
Zimbabwe,the Journal of Negro Education , Vol.55, No. 4 , Autumn 1986,
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P.521.
http://www.jstor.org/
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الأفر يقية المحلية فكانت مهمّتها الإنفاق على مدارس الإرساليات
فقط دون المشاركة في تخطيط السياسة التعليمية (.)1

أمّا عن نظام الدراسة للأفارقة فكانت مدّة الدراسة بالتعليم

الابتدائي سبع سنوات للأطفال الأفارقة ،وأوصت الحكومة بإنشاء

تعليم ما بعد الابتدائي ،وأنشأت لذلك حوالي  300مدرسة ثانوي
"للتدريب المهني" مدة دراستها عامين لأولئك الأطفال غير المؤهلين
لدخول المدارس العليا التي انقسمت إلى المدارس الثانو ية الأدنى

()2

 Junior Secondaryوالثانو ية  ،Secondaryوالمستو يات الأعلى من
الثانو ية  Seniorثم المرحلة الأخيرة ما قبل الجامعي .)3( Tertiary

وباستطاعة الطالب الأفر يقي من خلال هذا النظام الحصول

على شهادة تخرج في أي مرحلة ،ولمّا كانت فرص التعليم ضئيلة أمام

الأفر يقي مع قدراته المالية الضعيفة ،فإن ّه كان يكتفي بأقل الشهادات

ليبحث بها عن عمل يستطيع من خلاله دفع ما عليه من ضرائب

للحكومة؛ لذا كانت هناك نسبة ضئيلة للغاية هي التي تستطيع استكمال
دراستها الثانو ية والجامعية (.)4

(1) Riddell, Roger : Education for Employment, Catholic Institute for
International Relations, Cambridge Terrace, London 1980, PP. 10-13.

( )2وهي مرحلة مواز ية للمرحلة الإعدادية.

(3) Davies, Dorothy Keyworth : Race Relations in Rhodesia a Survey for 1972-73
, Rex Collings , London 1973, P. 372.
(4) Nelson, Harold D.: Zimbabwe a Country Study, Library of Congress
Cataloging in Publication Data , second edition , Washington 1983, PP. 124125.
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أمّا إنفاق الحكومة فقد وصل إلى حوالي  20.7مليون دولار
لتعليم البيض في مقابل  11.2مليون دولار لتعليم السـود خلال
الفترة من 1976 -1967م ،أما المخصص للإنفاق على التعليم في
الميزانيـة الماليـة لعام 1978-77م فكان  74.5مليون دولار منها
 31.7مليون دولار لتعليم البيض و 42.8مليون دولار لتعليم السود
أي بمتوسط  522دولارا ً للطالب الأبيض في مقابل  52دولارا ً
للطالب الأسود( .)1ولم يستطع آلاف الأطفال الأفارقة سداد
الرسوم المدرسية بسبب أجور آبائهم الزهيدة؛ ولذا كان يتم طردهم،
على عكس الوضع للطالب الأوروبي الذي لا يمنعه عدم سداد
الرسوم من دخول المدرسة( ،)2كما كان يتم تعليمه حتى الصف
السادس الابتدائي بالمجان(.)3
وبرغم الصعوبات التي واجهها الطلبة الأفارقة إلا أن سكرتير
ن
قسم التعليم الأفر يقي ذكر في تقريره السنوي لعام 1972م أ ّ
التسجيلات في المدارس الابتدائية الأفر يقية وصلت إلى 3219
طالبا ً خلال عام 1972م من مجموع  692432طالبا ً أفر يقيا ً مقارنة
بأعداد عام 1971م الذي وصل فيه إجمالي الطلبة الأفارقة إلى
 639043طالباً ،أمّا أعداد الطلبة الأفارقة بـ  140مدرسة ثانو ية
فقد وصل إلى  29012طالبا ً في عام 1972م مقارنة بأعداد عام
1971م الذي وصل فيه عدد الطلبة إلى .)4(26077
(1) Weiss, Buth: Zimbabwe and the New Elite, London 1994 , P.109.
(2) Southern Africa News Bulletin, Vol. 2, No. 9, Nov.1969, P.6.
http://www.aluka.org/action/showMetadata?doi=10.5555/AL.SFF.DOCUMENT.n
usa196911

266

(3) Riddell, Roger: Op. Cit., P. 10.
(4) Davies, Dorothy Keyworth: Op. Cit., P. 374.
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نظام التعليم الروديسي في منتصف السبعينات

()1

وقد أث ّرت السياسات التعليمية العنصر ية بشكل مباشر على فرص
العمل المتاحة للأفارقة والتي ربطتها الحكومة بما حصل عليه العامل

(1) Nelson, Harold D.: Op. Cit., P. 126.
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من مستوى تعليمي ،وكان من أه ّم بنود قانون التأهيل المهني عام

1959م ،الذي طُبق على أغلبية الحرفيين ،حصول الأفر يقي على

شهادة الثانو ية الصغرى (إشارة إلى إتمام عشر سنوات من

التعليم)(.)1

دور التعليم الأفر يقي في مواجهة العنصر ية

كانت مساعي الأفارقة السياسية مقترنة بتطورهم التعليمي مما

يعني ضرورة مواجهة قوات الحزب الحاكم حزب الجبهة الروديسية،

وبعد إعلان حزب اتحاد زيمبابوي الوطني الأفر يقي (زانو) لسياسته

التعليمية بعشرة أيام بدأ الوطنيون بشن حرب العصابات ضد

البيض( ،)2والتي تمركزت بشكل أساسي في المناطق الر يفية ،ولهذا
أغلقت الحكومة المدارس فيها ،كما هرب المدرسون وانتقل حوالي

 250000من الأفارقة الر يفيين إلى المناطق الحضر ية هربا ً من

الحرب.

وأنشأت الجبهة الوطنية  The Patriotic Frontمراكز لقيادة

الحرب في موزمبيق وزامبيا بداخلها مدارس للتعليم الأساسي،
والمدارس الثانو ية ،والزراعية ،وتدريب المدرسين ،ومدارس
السكرتار ية لإخوانهم اللاجئين من روديسيا الجنوبية الفارين من

وطأة تهديدات الهجمات الجو ية الروديسية ،وبرغم مساعدات

(1) The International Commission of Jurists: Racial discrimination and repression
in Southern Rhodesia legal study, published by the Catholic Institute for
International Relations London and international commission of jurists
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Geneva, Geneva 1976, P.23.
(2) Mungazi, Dickson A.: Op. Cit., PP.521-529.
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وتبرعات الوكالات الدولية والحكومات المضيفة إلا أن ّه بقي هناك

نقص شديد في الـكتب والمواد الدراسية والمباني المدرسية(.)1
وسائل الإعلام:

تع ّد وسائل الإعلام من أه ّم الواجهات التي نشر من خلالها

الأفارقة آراءهم إزاء الأوضاع داخل روديسيا الجنوبية العنصر ية،

بوسائل الإعلام المنشورة أو المسموعة ،وإن كانت أغلب الوسائل
مملوكة للبيض ،فلا يعني ذلك أنّها ساندت مواقف الحكومة

العنصر ية بشكل دائم ،بل حاولت في أحيان كثيرة عرض القضية

بحيادية ،أمّا الأفارقة فنظرا ً لعدم قدرتهم المادية على تأسيس صحف

خاصة بهم أو إذاعات فقد اكتفوا بطبع منشوراتهم عرضت

قضيتهم(.)2

ويمكن تقسيم وسائل الإعلام الروديسية إلى نوعين :الأول

الإعلام المقروء والذي يُقصد به الصحف والمنشورات ،وتشمل
الصحف الحكومية والصحف المستقلة والصحف الدينية ،بالإضافة

إلى المنشورات الوطنية ،والنوع الثاني :الإعلام المسموع والمرئي

و يقصد به الإذاعة والتليفز يون.

أسّ ست الحكومة في البداية صُ حف الماشونالاند

The

 Mashonalandوزمبيز يان تايمز  ،)3( Zambezian Timesثم روديسيا
(1) Riddell, Roger: Op. Cit., PP. 31-33.

( )2جورج هـ  .ت .كيمبل  :افر يقيا المدار ية ،ترجمة  :علي رفاعة الأنصاري ،ج ،2
القاهرة  ،1969صـ.149
(3) Barton, Frank: The Press of Africa, the Macmillan Press LTD, London 1979,
P.218.
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هيرالد في سالسبوري في عام  .)1(1892وبولاوايو كرونيكل The

 ،)2( Bulawaye Chronicleوصنداى ميل ،The Sunday Mail

وصنداى نيوز  ،)3(The Sunday Newsوأومتالي بوست

The

 .)4(Umtali Postلـكن في ظل هيمنة الحكومة كان لزاما ً عليها سنّ

القوانين التي تمنع نشر كل ما لا يروق لها ،وتسمح فقط بنشر ما
يعزز هيمنتها؛ ولذلك فرضت قانون الطوارىء والرقابة على الصحـف

المنشـورة.

ومن الصحف المستقلة في روديسيا التي خدمت الأفارقة

صحيفة أفر يكان دايلي نيوز  The African Daily Newsفي

سالزبورى( ،)5ومنعتها الحكومة في  26أغسطس 1964م بسبب ما
نشرته بخصوص الاشتباكات العنيفة بين الحكومة والأفارقة ( .)6أمّا

صحيفة سنترال أفر يكان إكسمينر The central African Examiner

الأسبوعية( ،)7فتم ّ تأسيسها في عام 1957م ،واشتهرت بالفكر
الليبرالي الموجّه لصن ّاع السياسة والمثقفين من الأفارقة ،وانتقد

الحكومة في تقييدها لحر ية الصحافة ،بينما خدمت صحيفة هيرالد

(1) Ainslie, Rosalynde : The Press in Africa Communications past and present,
Walker publishing company, Great Britain 1967, P. 44.
(2) Barton, Frank: The Press of Africa, the Macmillan Press LTD, London 1979,
P. 219.
(3) Ainslie, Rosalynde: Op. Cit., P. 44.
(4) Op. Cit., P. 219. Barton, Frank:
(5) Ainslie, Rosalynde: Op. Cit., P.87.
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(6) The International Commission of Jurists: Op. Cit., P.38.
(7) Ainslie, Rosalynde: Op. Cit., P.88.
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الأقلية الأوروبية( .)1وكانت صحيفة موتو  Motoمن أشهر الصحف
الدينية ،وهي عبارة عن نشرة أخبار كاثوليكية(.)2

أمّا المنشورات الوطنية فكانت من أه ّم الوسائل التي وصفت

مقاومة الأفارقة لعنصر ية البيض ،وكانت المنفذ الذي عب ّر من خلاله

الزعماء الأفارقة عن آرائهم السياسية برغم ضآلة الدعم المالي المقدّم

لها(.)3

وقد أصدر حزب زابو الأفر يقي صحيفة زيمبابوي ر يفيو

 Zimbabwe Reviewلتكون الجريدة الرسمية لحزبه ،بينما أصدر

حزب زانو صحيفة زيمبابوي نيوز  Zimbabwe Newsوعبرتا عن
آرائهما إزاء الوضع في روديسيا ،وتم ّ نشر بعض صفحاتهم بلغة

السنديبيلي لغة الأفارقة.

والنوع الثاني من وسائل الإعلام وهو الإذاعة والتليفز يون،

فهدفت الحكومة إلى عزل الجمهور عن سماع المواد المُذاعـة

الأجنبيـة ،حتى أصبحت الإذاعة أداة للدعاية فقط( ،)4واختصت
بخدمة البيض فقط دون السود ،بينما بث ّت الإذاعة في تنزانيا البرامج

الموجهة للأفارقة في روديسيا باللغة الانجليز ية وباللغات الوطنية

الشونا والسنديبيلي( .)5أمّا التليفز يون

()1

فكان يبث الإعلانات

(1) King, Anthony: The Central African Examiner 1957-1965, Zambezia Vol. 23
No. 2. 1996, P.147.
(2) Barton, Frank: Op. Cit., P.233.
(3) Ainslie, Rosalynde: Op. Cit., P. 87.

( )4وقد خلفت هيئة الاذاعة الاتحادية التي عاصرت فترة اتحاد وسط أفر يقيا وتم
حلها مع حل الاتحاد في عام .1963

(5) FCO 36/15: Radio Tanzania Dar es Salaam external service, programme for
Zimbabwe broadcasts in 1968.
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التجار ية فقط لترويج السلع(.)2
السياسة الإعلامية لحكم الأقلية البيضاء

سن ّت الحكومة العنصر ية قانون حفظ النظام والقانون The

واختص
ّ
 Law and Order ) Maintenance( Actعام 1960م،
بمسألة التجمعات الأفر يقية والمنشورات المطبوعة في روديسيا

م إثني عشر شخصا ً أو أكثر،
الجنوبية ،وقضى بحظر أي اجتماع يض ّ
نص على توقيع عقوبة السجن لم ّدة تصل إلى عشر سنوات على
كما ّ

كل شخص أثار العداء نحو رجال الشرطة أو عرض ّهم للسخر ية(.)3

وأدّى ذلك إلى تقلص حر ية الصحافة ،وظهرت أعمدة فارغة على
صفحات الصحف تحت دعوى أنّها بيانات هدّامة( ،)4ومنعت

خص أمن البلاد بدون تصريح من
الحكومة نشر أي معلومات ت ّ

وزارة الدفاع(.)5

( )1من أوائل البلدان الأفر يقية التي استخدمت التليفز يون كانت مصر وروديسيا
الجنوبية وكينيا ،وذلك في أوائل الستينيات.
(2) Harris, Phil: Reporting Southern Africa western news agencies reporting from
Southern Africa, Unessco, Belgium 1981, P. 77.

( )3تقرير اللجنة الخاصة المعنية بحالة تنفيذ إعلان منح الاستقلال والبلدان والشعوب
المستعمرة ٢٠فبراير –  ١٩سبتمبر ١٩٦٢م ،الجمعية العامة الدورة السابعة عشر:
البند  ٢٥من جدول .الأعمال ،الوثيقة ج ع  ، ٥٢٣٨ /منشورات الأمم
المتحدة  ،نيو يورك  ،١٩٦صـ.129
(The United States Stake in Southern Rhodesia, Address by the Assistant )4
Secretary of State for African Affairs (Williams), Before Department of State
post No, 68 of the American Legion. Washington December 16, 1965,
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American Foreign Policy Current Documents 1965,P.692.
(5) The International Commission of Jurists: Op. Cit., P.40.
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مقاومة وسائل الإعلام للعنصر ية

لما كانت حر ية التعبير من أه ّم سمات الصحافة فقد عملت

الحكومة العنصر ية ما في وسعها لإسكات أي صوت يندد بسياستها،

ولذا نقدم بعض النماذج من مقاومة بعض الصحفيين البيض

للقوانين العنصر ية وفرض الرقابة على صحفهم.

و يعتبر الصدام بين الحكومة والصحفي مالـكولم سميث

 Malcolm Smithمن صحيفة روديسيا هيرالد أوّل مواجهة بين

الصحف الحكومية والسلطة البيضاء ،حيث أغضب الحكومة مع

كل عدد للصحيفة ،وكان نهاية الصدام أن اختار مالـكولم التقاعد

المبكر ،ورحل إلى بر يطانيا(.)1

أمّا الصحفي نيكلسن  Nicholsonفكشف معلومات ساعدت

الحكومات الأجنبية على تطبيق العقوبات الإقتصادية ،وكشف عن
الحيل التي استخدمتها السلطات الروديسية للتغلب على العقوبات،

وتم ّت محاكمته في ديسمبر1969م سراً ،وح ُكم عليه بالسجن لمدّة ثمانية

عشر شهراً ،وبعد إطلاق سراحه عاد إلى بر يطانيا(.)2

وهناك العديد من الصحفيين الذين اضطهدتهم الحكومة

وطردتهم خارج البلاد من أمثال جون باركر  John Parkerالذي

عمل بصحيفة صنداي ميل ،وإعتقلته الحكومة لنشره مذكرة سر ية

خص الوضع الاقتصادي للبلاد .واعتقلت المحرر إيلين هادون
ت ّ
( )1شارك في إعداد كتاب مع بعض الأفارقة تحت اسم " ثمن الحر ية " ،وكان
موضوعه منع إعلان الاستقلال من جانب واحد.
(2) Barton, Frank: Op. Cit., PP. 230-231.
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 Eileen Haddonالذي نشـر قصيدة بعنوان " رجال ووحوش "
بصحيفة سنترل أفر يكان إكسمينر وصفت بشاعة الحكومة مع

المعتقلين الأفارقة ،كما اتهمت الحكومة الصحفي يوجين واسون

 Eugene Wasonالمحرر بصحيفة دايلي نيوز بنشر تقارير عن تعذيب

الشرطة الروديسية للمعتقلين(.)1

وقد اعتقلت الحكومة المراسل الصحفي بيتر نيسواند Peter

Niesewand

()2

بسبب انتقاده لسياستها ،ونشره معلومات في صحيفة

الجارديان  The Guardianوالإذاعة البر يطانية  B.B.Cتتعلق بالقوات

الروديسية في موزمبيق( ،)3وح ُكم عليه بالسجن لمدّة عامين مع

الأشغال الشاقة( ،)4وقد ناشد نيسواند وزير العدل بإعادة النظر في
أمر اعتقاله واستئناف محاكمته( ،)5وبالفعل تم ّ إسقاط التهم عنه

و ُأطلق سراحه بعد أن أمضى في السجن ثلاثة وسبعين يوماً ،وترك

البلاد عائدا ً إلى لندن( .)6وطردت الحكومة عددا ً من الصحفيين

الأجانب في يونيو 1976م ،بينهم اثنان من صحيفة دايلي ميرور The

( Daily Mirrorلندن) ،بسبب نشر قصة مذبحة ستين أفر يقيا ً(.)7

(1) Windrich,Elaine: Rhodesian Censorship: The Role of the Media in the Making
of a One- Party State,African Affairs, Vol. 78, No. 313, October 1979, P.531. .

http://www.jstor.org/

( )2عمل بفروع هيئة الاذاعة البر يطانية  B.B.C.أكبر منظمة للبث الإذاعي في العالم
ورو يتر  ،Reutersوعدد من صحف في جنوب أفر يقيا وبر يطانيا.
(3) Barton, Frank: Op. Cit., P. 232.

(4) Harris, Phil: Op. Cit., P. 80.
(5) Davies, Dorothy Keyworth: Op. Cit., P. 220.
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(6) Barton, Frank: Op. Cit., P. 232.
(7) Harris, Phil: Op. Cit., PP.83- 87.
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وكذلك المبشر مايكل ترابر  Michael Traberمدير دار نشر

مامبو  The Mambo Pressالتي حملت لواء الصحف الدينية في
روديسيا الجنوبية ،وهدفت إلى ز يادة أعداد القراء الوطنيين أكثر من

كونهم مجرد رواد للـكنيسة ،فقد أصدرت صحيفة موتو( ،)1التي
تناولت بعض القضايا الشائكة ،كإدانة الأساقفة البيض للاقتراحات
الدستور ية من خلال رسم كار يكاتير صور الأيدي البيضاء الضخمة

وهي تعصر الأجسام السوداء المكافحة الضئيلة معلقة عليه بعبارة

"الدستور الجديد المُقترح سيضمن بقاء الحكومة في أيدٍ أمينة"،
وبسبب ذلك تم ّ نفيه خارج البلاد(.)2

قاوم الأفارقة سياسة الحكومة العنصر ية بنشر العديد من

المنشورات الوطنية والصحف الحزبية ،وحاولت الأحزاب الوطنية

الأفر يقية مجابهة قانون حفظ النظام والقانون ،بعد أن ثبت أن ّه قيد
ثقيل على كل الصحف في روديسيا ،مما جعلها تقوم بإصدار نشرات
متتالية للأحداث المتعاقبة في البلاد(.)3

وبالنسبة لوسائل الإعلام المسموعة والمرئية فقد كان الراديو

حينذاك من الأسلحة الإعلامية القو ي ّة لتوافره للأفارقة والبيض

والأطراف الأجنبية المهتمة بالأمر( ،)4لـكن الراديو والتليفز يون لم

يكن لهما دور في مقاومة قوانين الرقابة العنصر ية؛ لأنّهما ملك
للبيض ،لـكنّهما لم يستثنيا من الرقابة ،فقد كان من حق الرقيب

( )1وتعني بلغة الشونا النار.
(2) Barton, Frank: Op. Cit., PP.233, 236.
(3) Ainslie, Rosalynde: Op. Cit., P. 87.
(4) Ibid., PP.165-166.

275

الحكومي منع الأخبار التي تمارس ضغطا ً سياسيا ً على الحكومة

والجمهور .وقبيل إعلان استقلال روديسيا عن المملـكة المتحدة ،تم ّ

ايقاف البرامج الإخبار ية الملتقطة من هيئة الإذاعة البر يطانية B.B.C

واستبدلتها بأخرى من راديو جنوب أفر يقيا(.)1
المؤسسات الدينيـة:

بدأ دور الإرساليات التبشير ية في روديسيا الجنوبية أواخر

القرن التاسع عشر ،وقامت بتعليم الأفارقة ،وتعهدت بتقديم
الخدمات الصحي ّة في المناطق الر يفية البعيدة( ،)2وحاولت كسب
ثقة الأفارقة في البداية واتجهت نحو تحقيق رسالتها الدينية الأصلية،
لـكن ما لبثت أن انحرفت عن غرضها الأساسي واتجهت لخدمة

الأهداف السياسية والتجار ية ،وأصبحت تمثل خطرا ً حقيقيا ً مستترة

وراء ستار العمل الديني( ،)3إذ بات كل هم ّها حيازة الأراضي،
وعل ّق الأفر يقي على ذلك الوضع بقوله المأثور "عندما أقبل علينا

الرجل الأبيض كان يملك الإنجيل ونحن الأرض ،ثم دارت الأيام

فإذا به يملك الأرض ونحن الإنجيل"(.)4

(1) Davies, Dorothy Keyworth: Op. Cit., P. 220.
(2) Nelson, Harold D.: Op. Cit., P. 115.
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( )3شوقي الجمل  :قضیة رودیسیا بین الأمم المتحدة ومنظمة الوحدة الأفر یقیة ،القاھرة
١٩٧٧م ،صـ . 79 ،78
( )4علي شلش  :ألوان من الأدب الأفر يقي ،الهيئة المصر ية العامة للكتاب ،القاهرة
 ،1974صـ . 31
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أرض لعام 1969م توت ّرت
لـكن بعد سنّ قانون حيازة ال َ

العلاقات بين الحكومة والـكنيسة( ،)1لذا حاولت الأخيرة مساعدة
الفدائيين ،فمدّت يد العون لهم ،بتقديم الأطعمة والملابس للفدائيين

الأفارقة ،ومداواة الجرحى والمصابين أثناء القتال(.)2
الكنائس الأفر يقية المستقلة:

تمثل الكنائس الأفر يقية المستقلة رد الفعل الأفر يقي ضد

الاستعمار ،من خلال دمج العقيدة المسيحية في إطار من المفاهيم
الأفر يقية التقليدية ( .)3مثل " كنيسة الطائر الأبيض" ،والتي عب ّرت

عن مسيحية أفر يقية ،وكان هذا بداية علم اللاهوت المسيحي

الأفر يقي(.)4

المؤسسة الدينية التقليدية:

يعتبر الدين القوة المحر ّكة للحياة في القارة الأفر يقية (،)5

وارتبط الأفر يقي ببعض العبادات الأفر يقية التقليدية( ،)6حيث آمن

بعالم الأرواح وأنّها المسيطرة على حياته ،ولذا لعبت دورا ً مهما ً خاصّة
(1) Mungazi, Dickson A.: Op. Cit., P.531.
(2) McLaughlin, Janice : Avila Mission a turning point in Church relations with
Bhebe, Ngwabi & Ranger,

the satate and with the liberation forces, in

Terence: Society in Zimbabwe’s Liberation War, University of Zimbabwe
Publications, Harare 1996, P.91.
(3) Nelson, Harold D.: Op. Cit., P. 117.

( )4ك.اساري أوبوكو  :الدين في أفر يقيا خلال فترة الاستعمار ،تاريخ أفر يقيا العام ،
المجلد السابع ،اليونسكو  ،١٩٩0صـ .541 :539
( )5المصدر نفسه ،نفس الصفحة.

(6) Davies, Dorothy Keyworth: Op. Cit., P. 350.
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عند قبيلة الشونا( ،)1التي تؤمن بالاتصال الحقيقي مع عالم الأرواح

سواء كانت للإله مثل الإله مواري ،أو للأسلاف( ،)2فالأرواح لا
تموت وتبقى موجودة لحماية عشيرتها ،واعتقدوا أنّها تدخل إلى جسد

أحد الأحياء وهو الوسيط بينها وبين عشيرتها ،تلقي إليه بأوامرها(.)3

ولعب الوسطاء الروحيون في روديسيا الجنوبية دورا ً كبيرا ً في

حرب التحرير(الشيمورنجا الأولى) ( ،)4واستمر دورهم خلال حرب
التحرير في الستينيات ،فوحّدوا الأفارقة من أجل هدف واحد،

واستطاعوا استقطاب الجماهير خاصّة الفلاحين وحثّهم على مساندة

رجال العصابات(.)5

ل أهمي ّة عن دور
ن دور الوسطاء الروحيين لا يق ّ
وهكذا فإ ّ

الفدائيين في حرب الشيمورنجا ،وإن لم يستعملوا السلاح ،فقد كان

لديهم سلاح أقوى وهو تأثيرهم المعنوي الـكبير على الشعب

الأفر يقي ،وتغذيته بالروح القتالية المثابرة لشن حرب التحرير ،كما

قاموا بتوحيد البلاد وحافظوا على تقاليد الشعب وسمات الحضارة

الأفر يقية في روديسيا ،في وقت حاول فيه العنصر يون محوها.

(1) Nelson, Harold D.: Op. Cit., P. 120.
(2) Gelfand, M.: The Shona Religion, Zambezia Vol. 01 No. 1, 1969, P.38.
Ranger, Terence & Ncube, Mark : Religion in the Guerrilla war the case of

)(3

southern Matabeleland, in Bhebe, Ngwabi & Ranger, Terence: Society
Zimbabwe

Society in Zimbabwe’s Liberation War, University of
Publications, Harare 1996, P.35
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( )4عند احتلال المستعمر الأبيض لروديسيا الجنوبية .

(5) Ranger, Terence & Ncube, Mark : Religion in the Guerrilla, Op. Cit., P.36.
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الأدب الأفر يقي:

كان للأدباء الأفارقة دور كبير في مقاومة الظلم الاجتماعي

والقهر واستخدموا كلمتهم كسلاح في وجه العنصر يين البيض .وقد
نال أغلبية الجيل الأول من ك ُتاب روديسيا السود قسطا ً من تعليمهم

في مدارس التبشير ،واتسموا خلال فترة الخمسينيات باعتدالهم

السياسي وأي ّدوا الانتفاضات الوطنية ،أمّا جيل الشباب من شعراء

فترة السبعينيات من خر يجي المدارس القليلة التي أنشئت لتعليم
الأفارقة وبثت في جموع الطلبة الأفارقة معايير القيم الإنسانية في فترة

اتسمت بتعن ّت البيض ،فقد اتسمت إسهاماتهم الأدبية بالاستقلالية

والعمق الفكري ،لـكنّهم تخوفوا من المحاولات القمعية لحكومة سميث

خلال السبعينيات؛ ولذا استخدموا معاني لا يفهمها إلا إخوانهم من

الأفارقة فقط(.)1

تمحورت أفكار الأعمال الدرامية الأفر يقية حول أبطال غالبا ً ما

يكونون سودا ً وأحداثها تتصل بأفر يقيا ،وتهدف إلى إظهار مدى

الإذلال الذي عاناه الأفارقة ،وإيقاظ الوعي الجماهيري ،وعالج
الأدب الأفر يقي قضايا التحرر والثورة والدعوة إلى الوحدة(.)2

وقد تفر ّع النشاط الأدبي للأفارقة إلى ثلاثة مجالات هي

الراو ية والشعر والأغنية

(1) Chapman, Michael: Southern African literatures, Longman Group Limited,
New York 1996, PP.300-301.

( )2عبد الل ّه نجيب :بعض الظواهر الثقافية والدينية في أفر يقيا ،التقرير الاستراتيجي
الأفر يقي ،مركز البحوث الأفر يقية ،معهد البحوث والدراسات الأفر يقية ،جامعة
القاهرة 2002م ،صـ .615
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1ـ الرواية والقصة القصيرة

يأتي على قائمة هذه المجموعة الكاتب ستانلاك سامكانچ

 ،Stanlake Samkangeوالذي قام بنشر رواية " On Trial for my

 " " Countryفي تجربة بلادي "عام 1966م ،والتي حاول فيها

وصف مدى الظلم الذي تعرض له الأفارقة منذ أواخر القرن

العشرين ،كما قام بتأليف رواية "  " " The Mourned Oneالحزين "

و" " " Year of the Uprisingعام الانتفاضة ".

والكاتب دمبودزو مريشترا  Dambudzo Marecheraصاحب

رواية "  " " Black Sunlightنور الشمس الأسود " ،ورواية " Mind

 " "blastانفجار عقلي " ،و"المجموعة القصصية " بيت الجوع " " The

ن الشاب الأفر يقي الذي
 ،)1(" House of Hungerوالتي ذكر فيها أ ّ

أرسلته أمّه للجامعة وتحملت الجوع والشقاء من أجل تعليمه يعود إليها

بعد حصوله على الشهادة الجامعية بائساً ،تقول له ووجهها تعلوه

علامات الشقاء :لقد أرسلتك للجامعة وتحملت الـكثير و يجب أن

تكون هناك وظائف كثيرة بانتظارك ،يتدخل رجل القبيلة العجوز

ن كل ما واجهتيه من متاعب وشقاء
قائلاً :قولي هذا لسميث ،إ ّ

ن التعليم الذي يقدّمه سميث هو
لترسليه للمدرسة لا يُجدي ،لأ ّ

بالضبط ما يخدم نظامه ومصالحه ،تبا ً لهؤلاء الرأسماليين

والإمبر ياليين.
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(1) Chapman, Michael: Op. Cit., P.509.
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ووضح المؤلف في هذا الحوار سياسة سميث التعليمية ،وأن ّه
ّ

برغم ما يتكبده الأفارقة من ذل وشقاء ومهانة فإنّهم في نهاية الأمر

لا يحصدون شيئاً.

وفي رواية "الدخيل الأسود" يقول مريشترا عن أحداث

الحرب " كان القتال المستمر يعصف بأنحاء البلاد ،وكان المنظر

ن شدّة القتال رجت المنزل وقطعت
خارج المنزل مروعا ً حتى إ ّ

الإعلانات ،ثم س ُمعت صيحات الجنود مدو ية غير متألمة تغني

الأناشيد الوطنية المدهشة بمرح صاخب"(.)1

حاول مريشترا رسم صورة رائعة لأحداث القتال في روديسيا

الجنوبية ،وإستخدام الوطنيين لأسلوب حرب العصابات في فترة
تحرير البلاد من قبضة البيض ،وأشارت أعماله إلى الظلم والإرهاب

ن رؤ ية
الذي بات فيه المجتمع الأفر يقي منذ بداية الاستعمار ،ومع أ ّ

الكاتب مظلمة لـكنّها عكست الواقع المرير الذي عاش فيه

الأفارقة(.)2

أمّا الكاتب تشارلز مونجوشي  Charles Mungoshiفمن قصصه

القصيرة " " " Coming of the Dry Seasonمجيء فصل الجفاف "،

و"  " " Some Kinds of Woundsبعض أنواع الجروح" ،ومن
روايتــه "  " " Waiting for the Rainفي انتظار المطـر" ،بالإضافة إلى
قصائـد تحت عنوان" "The Milkman Doesn’t Only Deliver Milk

(1) Marechera, Dambudzo: The House of Hunger, Heinemann Publishers, Oxford
1993, P.9.
(2) Zhuwarara, R.: Zimbabwean Fiction in English, Zambezia Vol. 14, No. 2,
1987, P.133.
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" بائع الحليب لا يوزع الحليب فقط"( ،)1وحاول مونجوشي معالجة ما

طرأ على المجتمع الأفر يقي من تغيرات اقتصادية ،وإظهار ما لديه من

حضارة عريقة تستطيع الصمود أمام ثقافات الغرب.

أمّا الكاتب صموئيل شيمزورو  Samuel Chimsoroفاستطاع أن

يتنبأ بمصير السود أثناء السبعينيات في روايته "

Nothing Is

 " " Impossibleلا شيء مستحيل" ،والتي تناولت قصّ ة أفر يقي فقير
أبواه معدمان يقومان بأعمال شاقة في مزرعة للبيض مقابل القليل

من المال ،بعد أن سلبت منهما الحكومة الروديسية أرضهما(.)2
2ـ الشعر

تضمّنت قصائد شعراء روديسيا الجنوبية خاصة ممن ينتمون

لقبيلة الشونا الحديث عن جميع الأنشطة اليومية سواء الجادة أو

المرحة ،والتي تندمج مع الأشكال الفنية الأخرى في أغلب الأحيان
مثل الموسيقى والرقص.

وقد انشغل الشعراء بقضية إخضاع البيض للسود وما ارتبط

بها من مسائل الشجاعة والفقر والسجن والتمرد الناجمة عن الظلم
الاجتماعي .وكان لدى الشونا ما يشبه بـ" شعر الفخر "

 Muchongoyoالذي افتخرو فيه بالمقاتلين القدماء ،والأشعار

الحماسية التي تُقال لإخافة العدو قبل بدء القتال(.)3

(1) Chapman, Michael: Op. Cit., P.503.
(2) Zhuwarara, R.: Op. Cit., PP. 132-138.
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(3) Chiwome, E. M.: Traditional Shona Poetry and Mental Health, Zambezia Vol.
19, No. 1, 1992, P.3.
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حاول شعراء روديسيا وصف الانتهاكات التي تعرض لها

الأفارقة على يد البيض ،حيث عل ّق فريبورن ميورندا Freeborn

 Murondaفي قصيدة بعنوان "" Echoes of my African Mind

"أصداء عقلي الأفر يقي" على وصول المستعمر البر يطاني إلى أراضي

روديسيا واحتلالها ،واستخدم في القصيدة كلمات سهلة وبسيطة

حيث يقول:

ولدتُ في بلد ٍ عنصري يباد الآن يسمى روديسيا

وكل الأفارقة المولودون هناك

بدون حقوق سياسية بدون حقوق الإنسان أو أيّ نوع من

الحقوق

لـكن بالرغم من ذلك كانت روحي دائما ً حرّة.

والشاعر في هذه القصيدة أكد أن ّه يعيش في بلده محروما ً من

أبسط حقوقه في الحياة ،مما يجعله يشعر بالظلم والقهر ،ومع كل ذلك

فإن ّه سعيد بروحه الحر ّة القو ي ّة(.)1

وقد خاض الشاعر زيميونيا تجارب عصيبة في روديسيا مع

المستوطن الأبيض( ،)2ويتسم أسلوبه بالقوة في وصف طبيعة

الأمور ،و يقول في قصيدة "" "Roosterالديك":

ك
أيّها المنادي أيّها الديك صح رعدا ً بأجنحت َ

إرنو بناظر يك نحو السماء واستحوذ على اللحظة الحزينة.
(1)Brown, G.R.: Recent Zimbabwe Poetry, Zambezia Vol. 10, No. 2, 1982, P.64.

( )2حسن طلب :الشعر الأفر يقي المعاصر مختارات ودراسات ،المجلس الأعلى للثقافة،
القاهرة  ،2003صـ  ،123صـ .223
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والشاعر هنا يستحث لحظة الاستيقاظ من الهزائم في الشعب

يبث
ّ
الأفر يقي ،والديك هنا هو رمز للحزب السياسي الأفر يقي الذي

الأمل في الأجيال المتعاقبة (.)1

وفي قصيدته (لتكن مشيئتك) يواصل وصف مأساة بلاده

وما آل إليه الأفارقة من مظاهر الظلم والعنصر ية خاصّة في مسألة

إلقاء القبض على الأفارقة الأبر ياء بتهمة مساندة الوطنيين في حربهم
المسلحة فيقول:

يا رب لتكن مشيئتك

أنت العالم بما حدث هناك عندما

اقتادوا المعتقل من بيته في الصباح المعتم

عندما سُ جن أطفاله وزوجته

وخادمه في المخيم ،لأنهم جزء منه

أنت العالم بما حدث للمعتقل (.)2

وأوضحت القصيدة مدى ما عاناه الأفارقة الر يفيون في شمال

وشمال شرق البلاد من تعن ّت السلطة البيضاء في البحث عن

الفدائيين.

أمّا الشاعر واندا كاودزا  Wanda Kawadzaالذي كتب

قصيدة " " "Commission to Zimbabweلجنة إلى زيمبابوي "
وعنوانها مناسب للأحداث حيث سرد واقعة ز يارة إحدى اللجان

إلى روديسيا الجنوبية ،والشاعر في القصيدة يعلن ثقته بالل ّه في تحرير
284

( )2حسن طلب :مرجع سابق ،صـ .225 ،224

(1) Brown, G.R.: Op. Cit., P. 64.
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وحث السود على اتباع مسلك الفدائيين(.)1
ّ
بلاده،

وكتب الشاـعر إديسون زفو بجوه  Eddison Zvobgoثلاث

قصائد وهو في السجن " " "My Companion and My Friendرفيقي

وصديقي" وصف فيها تجربته الشخصية في السجن والحالة النفسية
التي يعيشها السجين داخل الجدران الصامتة(.)2
3ـ الأغنية

ن تاريخ أغنية الاحتجاج في روديسيا هو تطور للأغاني
إ ّ

التقليدية في البلاد ،التي كانت موجودة في القر ية الروديسية قبل

مجيء البيض ،وأغلب الأغاني كانت من وضع ملحني الشونا،

ويمكن تقسيم مراحل تطورها إلى أربع مراحل :الأولى قبل عام

1890م ،وهي المرحلة الأساسية وتمث ّل أهمية قصوى حيث تشكّل

قاعدة ونواة أغنية الاحتجاج الحديثة ،واهتمّت بالحديث عن البيض

الذين نهبوا الأراضي وثروات الأفر يقي ،وارتبطت الأغنية بالطبول

والرقص(.)3

ومن أه ّم المؤلفين في هذه المرحلة المؤلف انوك سُنتونجا

 ،Enoch Sontongaوقد فُقدت جميع مؤلفاته عدا مطلع أغنية "
 " Nkosi Sikelel iAfrikaالتي ألفّها عام 1897م ،وتم نشرها بعد

ذلك تحت عنوان " God Bless Africa

()4

" " يبارك الل ّه

(1) Brown, G.R.: Op. Cit., P. 65.
(2) Chapman, Michael: Op. Cit.,P. 66
(3) Kaharl, G.P.: The History of the Shona Protest Song, Zambezia Vol. 09, No. 2,

( )4أصبحت بعد ذلك النشيد الوطني للبانتو.

1981, PP. 79-80
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أفر يقيا"( ،)1وهي أوّل أغنية احتجاج سياسية وتقول:
يُبارك ُ الل ّه أفر يقيا قل اس ُمها عاليا ً

اسمع صلواتنا الل ّه يباركنا نحن عائلتها.

بينما تمحورت الأغاني في المرحلة الثانية من عام -1890

1945م حول هجرة الأفارقة من الأراضي الزراعية إلى مراكز

التعدين ليستطعيوا دفع الضرائب المفروضة عليهم .أمّا المرحلة الثالثة
من تطور أغنية الاحتجاج 1964 -1945م حيث كان لتغير
الظروف عقب نهاية الحرب العالمية الثانية أثره على الأغنية التي

أصبحت أكثر حدّة ،نظرا ً لاستبدال الحكومة القوانين العنصر ية
القديمة بالحديثة ،مثل قانون التوفيق الصناعي ،وقانون فلاحة

الأرض(.)2

وجاءت المرحلة الرابعة بإعلان الاستقلال من جانب واحد

عام 1965م وامتدت حتى الاستقلال ،وكان الإعلان عاملا ً مهما ً
في تطور الأغنية شكلا ً ومضموناً ،فأصبحت بسيطة وذات هدف

غير مباشر؛ وذلك بسبب تحذيرات بيانات الحكومة الروديسية من

عدم نشر أي مادة من شأنها الإضرار بأمن البلاد(.)3

وظهر آنذاك نوع جديد من الموسيقى وهو المعروف باسم أغاني

الحرب ،التي نبعت من نغمات الشونا التقليدية ،وموسيقى النديبيلي
(1) Chiwome, E. M.: Op. Cit., P.51.
(2) Kaharl, G.P.: The History of the Shona Protest Song, Zambezia Vol. 09, No. 2,
1981, PP. 92-94.
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(3) Tawanda Magaisa & Alex:Drums: Listening to the History of a Nation, June
12, 2004, http://www.kubatana.net/docs/opin/040612_am.pdf

الثقافة ومقاومة العنصر ية في روديسيا
الجنوبية "ز يمبابوي"

خلال فترة السبعينيات ،وتغنوا بها في قواعدهم العسكر ية بدول

الجوار في تنزانيا وموزمبيق وزامبيا ،ومن أمثال ذلك أغنية تقول:
الذي يموت ندفنه ،هم مدفونون الآن
ومن يموت بالمعركة ندفنه.

توقع الجنود في هذه الأغنية الموت في المعركة ،و بدلا ً من أن

ن المحاربين يغنون و يرقصون
ينتظروا بدء المعركة في خوف فإ ّ

و يستبدلون خوفهم بالشجاعة(.)1

ولتجنب الرقابة اُستخدمت

التلميحات والاشارات الموجودة في لغة الشونا في الحكم والأمثال،

والتي لا يفهمها سوى الأفارقة فقط(.)2

وقد فرضت أغاني الشيمورنجا لونا ً محليا ً على محطات الإذاعة

الموجهة ضد نظام حكم سميث التي بثتها ،وانتشرت سرا ً ثم وجدت

ن الحكومة لم تفهم ما يُغن ّى؛ ولذلك أصبحت
طر يقها إلى الراديو؛ لأ ّ
بمثابة الصحيفة المخفية عن عيون الحكومة موجهة للسود فقط (.)3
كما أقام فلاحو روديسيا البسطاء حفلات سمر للفدائيين يغن ّون فيها

الأغاني الحماسية ،لتشجيع المحاربين على القتال(.)4

وبذلك نرى أن الفلاحين الفقراء وإن لم يشاركوا في قتال

البيض خوفا ً من بطش الحكومة ،إلا أنّهم حاولوا تقديم أيّ نوع من

المساعدة وإن كانت بسيطة لـكنّها كانت مفيدة لإخوانهم المقاتلين.

أمّا عن الموسيقى فقد احتلت مكانة مهمة في الحياة الثقافية
(1) Chiwome, E. M.: Op. Cit., PP.14-15.
(2) Chapman, Michael: Op. Cit., PP.298-299.
(3) Kaharl, G.P.: Op. Cit., PP. 96.
(4) Chiwome, E. M.: Op. Cit., PP.14-15.
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للأفارقة لارتباطاتها بالطقوس الدينية ،حيث كانت العنصر المحفز
لاستحضار الروح في جسد الوسيط ،وتقوم العشيرة بأداء طقوس
معينة لاستحضارها ،من خلال أداء الرقصات الجماعية لفترة طو يلة

مع قرع الطبول بشدّة حتى يستطيع الوسيط أن يندمج مع الروح(،)1
كما قام القادة الأفارقة باستخدام العاطفة المتولدة من الموسيقى

التقليدية في لقاءاتهم الجماهير ية لتعبئة الشعب (.)2

الخاتمة
خدمت الأنشطة الثقافية الحركة الوطنية السياسية بشكل

ن جميع
فعال ،فلم تكن المقاومة حكرا ً على الفئة المثقفة فحسب ،بل إ ّ

فئات المجتمع الأفر يقي رجالا ً ونساء ً شاركت في المقاومة سواء
بالكلمة أو استخدام السلاح ،فكانت أشعارهم وأغانيهم الحماسية

حث الأفارقة على الانضمام إلى صفوف اخوانهم
تُشعل النضال ،وت ّ
المقاتلين ،ولذا سن ّت الحكومة الروديسية العديد من القوانين الخاصّة

بحظر النشر وتقييد حر ية التعبير والرأي وفرض الرقابة على الصحف
ن البيض والمراسلين الأجانب من خارج البلاد
والمنشورات ،حتى إ ّ

لم يسلموا من عواقب خرق هذه القوانين ،وزجت ببعضهم إلى

السجون بدون محاكمة وبدون أدلة قو ي ّة ،مما كشف الصورة الحقيقية
لحكومة سميث أمام الرأي العام العالمي.

(1) Gelfand, M.: Op. Cit., P.38.
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(2) Chitando, Ezre: Musica in Zimbabwe, Zambezia, Vol. 29 No. 1. 2002, PP.8284.

