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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
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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:
26

www.green research..com,p.11.
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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
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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
افر يقيا

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

واقع ومستقبل السيادة الوطنية في
افر يقيا

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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) )1جان فرانسو بايار ،مصدر سبق ذكره ،ص.11

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
37

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
افر يقيا

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
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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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) )1جان فرانسو بايار ،مصدر سبق ذكره ،ص.11

واقع ومستقبل السيادة الوطنية في
افر يقيا

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

واقع ومستقبل السيادة الوطنية في
افر يقيا

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.

واقع ومستقبل السيادة الوطنية في
افر يقيا

(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 ّ

واقع ومستقبل السيادة الوطنية في
افر يقيا

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.

واقع ومستقبل السيادة الوطنية في
افر يقيا

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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