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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
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(-)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

النزاعات الإثنية والعرقية في أفر يقيا
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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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