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  القسم األول

 تاريخية المشكلة االفريقية
  

 "التفاؤليـــــــة"االفريقيـــــــة مقابـــــــل  "التشـــــــاؤمية"يتحـــــــدث الكثيـــــــرون عـــــــن 
اآلســيوية، ورصــد عبــد اهللا بــوجيرا (كينيــا) مــرة حــوالى عشــرين قــراءة أفريقيــة 

منتصف التسعينيات عـن آفـاق المسـتقبل مشـحونة بهـذا التشـاؤم، ولكنـه  في
حتــى مطلــع القــرن الواحــد والعشــرين ليرصــد بــؤس الواقــع اآلســيوى  لــم يتــابع
  أيًضا.

أوحـت  التـي هـيالبد أن قسوة التجارب االفريقية مع التاريخ الحـديث 
حـد ذاتـه تطـورا  فـيدائما بكل هذا التشاؤم ألن الماضى األفريقي ال يعـرف 

، أو العـالم مـن إقامـة الحضـارات والممالـك، وانهيارهـا فـيمختلًفا عمـا جـرى 

ï½bÈÛa@âbÄäÜÛ@òîÔíŠÏþa@ñõaŠÔÛa@ @

  كيف تعكس الثقافة األفريقية 

  ؟وقائع النظام العالمي 
 حلمي شعراويد.   ■
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 فــــي -أفريقيــــا "اكتشــــاف القــــدرات والثــــروات واســــتغاللها. لــــذلك فــــإن قــــراءة 
أو حتـــى النظـــام/  العــالميالنظـــام  فــيأفريقيـــا "البـــد أن تختلــف عـــن  "العــالم

 العولمة. مناهضيالعالم، على حد تعبير بعض 

 - "الظــاهرة العالميــة" فـي، أو أفريقيــا األفريقــيوالـذين يقــرأون التشـاؤم 
الحــديث ، واعتلتــه مظــاهر الحضــارة  العــالمي الرأســماليالنظــام منــذ بلورهــا 

ج لالســتعمار اإنمـا ، يتـابعون أسـوأ نتـ التحــديثيالغربيـة فيمـا سـمى باإلطـار 
. وال أقـل مـن تمثـل ظـواهر مثـل  تجـارة اً واالمبرياليـة الغربيـة عمومـ األوربي

 مالتقيــــــــي، أو سياســــــــات االســــــــتيطانيالرقيــــــــق األطلنطيــــــــة، أو االســــــــتعمار 
واالحـتالل واإلدارة األوربيـة لهـذه التقسـيمات حتـى يـدرك القـارئ اسـباب هــذا 

 .األفريقيالتشاؤم 

قد نعرفهـا  التيكاد أفريقيا تتفرد بأقسى التمثالت لهذه الظـواهر تفهنا 
كثيــر مــن منــاطق العــالم وفــى كــل هــذه الحــاالت، لــم  فــيبصــورة أو آخــرى 

، بل رأينا من ضروب التوافق يكن رفضها أو مقاومتها هو رد الفعل الوحيد
مـــع هـــذه االوضـــاع أحياًنـــا مـــا يشـــى بكـــل مـــا ســـنراه مـــن عمليـــات اإللحـــاق 

 "النظريـة السياسـية"عـن  االجتمـاعيالمستمرة، خاصة عندما يغيب التحليل 
الهيمنــــة "لالســــترقاق أو االســــتيطان أو االحــــتالل، أو غيرهــــا مــــن مظــــاهر 

 .اقتصاديا وفكرياً  "االمبريالية

 التـــــي "الصـــــراعات األفريقيــــة"يفســـــر حــــديث الـــــبعض عــــن وهــــذا مــــا 
ســاعدت االســتيطان،  التــيالفضــاء  األراضــيســاعدت تجــارة الرقيــق، وعــن 

قـــد . لتخلـــف والتفتـــت الـــذى ســـاعد اإلدارة الكولونياليـــةا "انثروبولوجيـــا"وعـــن 
العقالنيـة "هـا. مـع  نائيتث فـي "الزنوجـة"عـن فلسـفة  نقرأهيفسر ذلك أيًضا ما 
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الدولــة "خلــق  فــيأو عــن التحــديث ودور النخــب الحديثــة  "لحديثــةاألوربيــة ا
 االســــتعماريلحظــــة اســــتيعاب النظــــام  فــــيأننــــا  أي؟ "أفريقيــــا فــــي "القوميــــة
ألفريقيا لم نعدم وفرة القابلين به، والمتعقلين له مثلما يفعل البعض  العالمي

 ، أو مع أفريقيا إزاء مظاهر العولمة.العالميالنظام مع االن 

، رغـــم مـــا تضـــمنه تاريخـــه مـــن مشـــاكل الجـــدلي االجتمـــاعيليـــل التح
هـــو الـــذى تعـــادل تجـــارة الرقيـــق االطلنطيـــة كعمليـــة تـــدمير للبنـــى  -أيًضـــا 
 فـي الحضـارية السياسية للمجتمعات االفريقية بل ونفى وجودهـا ياعماالجت

كـابرال)، وهــو الـذى وضـع االسـتعمار واالســتعمار  -التـاريخ (والتـز ردونـى 
أفريقيــا مــع مظــاهر خــروج الرأســمالية العالميــة منــذ خمســة  فــي ياالســتيطان
. العربيأفريقيا ثم الوطن  فيأمريكيا أو عقد ذلك  "العالم الجديد"قرون إلى 

الكشــــــوف الجغرافيــــــة بــــــديًال "تعبيــــــرات  -مــــــثال -أن تبــــــرز  ةولــــــيس صــــــدف
هـــو الــــذى يمكــــن أن يكتشــــف  االجتمــــاعي. والجــــدل "للتوســـعية االمبرياليــــة"

البـد أن االسـتعمار قـد أسسـها لضـمان  التـيالجديـدة  "البنيـة الثقافيـة"طبيعة 
وادارتهـــــا بالنخبــــة التحديثيـــــة،  "الدولـــــة الحديثــــة"اســــتمرار إدارتـــــه بمســــميات 

 "حديثـــة"بأنمـــاط نقديــة وماليـــة  التقليــدي االقتصـــاديالل أنمـــاط االنتــاج حــوا
ال يمكن " مة ثانية مع المرحلة الجديدة للعول مما ترى بعضه يتكرر ..إلخ.
دون تعقــــب جــــذورها « عــــن عمليــــة العولمــــة الجديــــدة الحديثــــةالحــــديث إذن 

ة للعــــالم، أو يوصــــياغته االســــتعمار  الرأســــماليظــــاهرة التطــــور  فــــيوآثارهــــا 
  .عالميسيطرته المبكرة على نطاق 

إذا مــا خلــص  "التشــاؤمية االفريقيــة"تأكيــد  فــيهنــا  بــدوريقــد أســاهم 
التاريخيــة .. باعتبارنــا  "الدائريــة"أو  "الــدور"ة مــن فلســف يالقــارئ إلــى نصــيب
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 أحفاد ابن خلدون!

الجــــــــدل "نفســـــــى مـــــــن هــــــــذا المصـــــــير، ألن  بإنقــــــــاذلكنـــــــى سأســـــــارع 
يمكـــن أن يكتشـــف جوانــــب  - قـــاريأو  عــــالميعلـــى مســـتوى  االجتمـــاعي"

ورؤى آخرى جديرة باالعتبار، حتى بمنطق أن لكل فعل رد فعل مضاد لـه 
أنـــه  -العلـــوم االجتماعيــة السياســـية  فــيشـــف بعـــد االتجـــاه، وأن لــم نكت فــي

ذلك ألن أفريقيا لم تعـدم منـذ  -القوة كما  يقول الطبيعيون!  فيمساو  بها 
وقت مبكر رؤى وممارسات الرفض لهذا الواقـع األلـيم للظـاهرة االسـتعمارية 

شملتها مع غيرها من الشـعوب ولعـدة قـرون حتـى اآلن. ولـم  التيالعالمية، 
في يسر بين هـذه الشـعوب، علـى نحـو مـا تبشـر  "االستعمار عولمة"تمض 

الــبعض، وٕانمــا كــان هنــاك دائمــا نقــيض متفاعــل تمتــد جــذوره  "تشــاؤمية"بــه 
 معركة أفريقيا مع العولمة، أو هكذا يتمنى المتفائلون. فيحتى اآلن، 

ممالــك الزولــو ومتــابيلى، ومقــاومتهم  فــيالتــاريخ،  فــيلــن نبحــر كثيــرا 
الجنـوب، ولـن نتوقـف كثيـرا عنـد بحيـرة تنجانيفـا  فـي تيطانياالسـلالستعمار 

حـــوض الكونغـــو  فـــي، وال عنـــد الحركــات المهدويـــة "المـــاجى مـــاجى"ومثــال 
أفريقيـا وال مخطوطــات  غربـيتأمــل الحركـات الكبـرى لشــعوب ناألعلـى. لـن 

الشـمال عنـد عبـد  فـيعمر تال وحماه اهللا وعثمان دان فوديو، ولـن نتوقـف 
 وعرابــــيلــــك المغربيــــة أو عنــــد تجربــــة محمــــد علــــى اوالمم يالجزائــــر القــــادر 

بعــض هــذه التجــارب بقايــا مــن شــبه االقطاعيـــة أو  فــيوالنــديم، وقــد تكــون 
الريعيــــــة المقهــــــورة بــــــالغروة الرأســــــمالية االســــــتعمارية لكــــــن تفاعلهــــــا أوحــــــى 

، لكـن الظـرف "مختلفـة"لتقدم المستقل وبناء دول قومية ا بإمكانيةبالضرورة 
هـذه المنـاطق بسـبب اآلليـات المتقدمـة للعولمـة الرأسـمالية  ديواتم ل التاريخي
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 االستعمارية منذ بدايتها.. 

مرحلــة تاليــة للمقاومــة التلقائيــة بــدت حركــات التحــرر الوطنيــة،  ففــي
وبعـــــــض مشـــــــروعات الدولـــــــة الوطنيـــــــة الحديثـــــــة نفســـــــها تطـــــــرح محـــــــاوالت  

 "اآلخر"ر قطيعة مع االستقاللي، وأن بغي الذاتيلالستقاللية أو قل للتطور 
الذى لم يكن من الممكـن مقاطعتـه أصـال العتبـارات كثيـرة معروفـة، عندئـذ 

صور  فيقرأت بعض هذه النماذج إمكانية إعادة قراءة تاريخها الكولونيالى 
لكرامــة الشــعوب. وقــد تمثــل هــذا النــبض واضــًحا منــذ  أحــدث وأكثــر تحقيقــاً 

لعالميـة الثانيـة. لـم يكــن غضـب عولمــة الحـرب او  ١٩٥٥لقـاء بانـدونج عـام 
وهــو يحــافظ علــى  "عولمــة التحــديث"بعيــًدا عــن  ياالمبراطــور هــيال سيالســ

، ولــم يكــن عبدالناصــر بعيــدا لإلمبراطوريــةاســتمرارية االســتقاللية التاريخيــة 
الســـودان وحـــق  فـــيعـــن عولمـــة التحـــديث وهـــو يقـــر بحـــق تقريـــر المصـــير 

، وما المصريير االقتصاد ثرواتها بتأميم قناة السويس  وتمص فيالشعوب 
. ولم يكن نكروما بعيـدا واالجتماعي الوطنيتلى ذلك من إجراءات التحرر 

االســتعمار الحــديث "عـن نخبــة التحــديث وعولمتهـا، وهــو يصــدر كتابـه عــن 
، ويعمــل علــى الــتخلص مــن قيــود هــذا االســتعمار "آخــر مراحــل االمبرياليــة
الجزائــــــر أو  فــــــيوعة ــــــــمتناوالت الـانت المحــــــــــــــذا كــــــــالحــــــديث ونظمــــــه، وك

 لخ.إتنزانيا...

لم تكن قراءة التحليالت االجتماعية الرصينة لهذه النظم تبلغ بها حد 
حتــى مــع ثنائيــة االســتقطاب  العــالمي"النظــام  "القطيعــة المطلقــة مــع عولمــة

 "االمكانيـــات الذاتيـــة"تلـــك الفتـــرة، لكنهـــا مـــع ذلـــك طرحـــت مـــدى تفعيـــل  فـــي
 "النمـو المتكـافئ"طريـق االسـتقالل، أو طريـق  فـي يلبلدان األطراف للمضـ
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 فـــيبـــديال للتطـــور الالمتكـــافئ كمـــا شـــرحه ســـمير أمـــين ومدرســـته . وحتـــى 
أعلـــــى مراحـــــل الحـــــرب البـــــاردة، لـــــم تســـــتطع المدرســـــة الحليفـــــة للمعســـــكر 

 االشـتراكيوليس التحول  الرأسمالي"التطور "أن تطرح اكثر من  االشتراكي
 .الماوي أو  ينفسه على النمط اللينين

 - كشفاً  - يلمحونميون يسارعون بالتساؤل: وماذا جرى بعد؟ اؤ التش
 الـــــوطنيشـــــهدتها موجـــــه التحـــــرر  التـــــيالفشـــــل أو االنهيـــــارات  ةإلـــــى موجـــــ

االحتــــواء  ةموجـــالــــى  –ضـــمنا  - يشـــيرونومشـــروعات الدولـــة الوطنيــــة! و 
الجديـــد عقـــب هـــذا الفشـــل، واســـتبدال النظــــام  العـــالميالنظـــام  فـــيالشـــاملة 

الجنســـــية،  -ومتعديـــــة  -بـــــنظم الشـــــركات متعـــــددة  التقليـــــدي ســـــتعمارياال
 فــــي "المعلومـــة"والمؤسســـات الماليـــة الدوليـــة، وغيرهـــا مـــن وســـائل الهيمنـــة 

مـا يـردون  -اآلن خاصـة  -ئلين ااالعالم والثقافة. وقد ال يكـون لـدى المتفـ
وحتـــى معالجـــات مضـــارها  �*�"وفوائـــدها العشـــر"بـــه أمـــام اكتســـاح العولمـــة 

. لكــــن إشـــارات معينــــة األفريقيـــةللعــــالم الحـــديث، بمــــا فيـــه القــــارة  -لعشـــر ا
وقـراءات معينـة جـديرة بالدراسـة والمراجعـة. يمكننـا اآلن أن نحيـل مـثًال إلــى 

 العــالمي  االقتصــاديعــدد مــن الشــعوب األفريقيــة لقهــر النظــام   مطالبــات
ثـورات "نينـات الجديدة فيما عرف بتمـردات الثما اإلمبراطوريةالجديد ونخبته 

. بعضـها "شـمال وغـرب وشـرق القـارة فـي، "الخبز .. أو رفض العسـكرتارية
دون  "النظـــام"التعدديــة مثــاًال أو بخلــع  -دفــع قــدرا مــن التحرريــة السياســية 

وبعضـها أسـس لسياسـة وثقافـة ديمقراطيـة المـؤتمرات  "السـودان"خلع جذوره 
ا امكــــن تحويــــل نظــــام وأخيــــرً  "الكونغــــو .. الــــخ -بنــــين  -زامبيــــا "الشــــعبية 
إلــى مســار الديمقراطيــة  "االبارتيــد"بحجــم جنــوب أفريقيــا مــن حالــة  عنصــري
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  .هذه التجارب مهما فشلت في الذاتي"للطابع "الحديثة. والبد أن ننتبه هنا 

رد فعلهـــا  " فـــيونقصـــد هنـــا بـــالطبع ذاك القـــدر مـــن الذاتيـــة االفريقيـــة
أضـــيق  فـــيواء وٕان كـــان علـــى عمليـــة العولمـــة لالقتصـــاد والقـــيم علـــى الســـ

للعولمـــة بـــاحتواء رغبـــات الشــــعوب  الــــدولي"الخطـــاب "الحـــدود. وقـــد ســـارع 
االقتصــادية مصــحوبة بحــديث  "اللبرلــة"نفســها بصــياغات حديثــة أيًضــا عــن 

.. المــدنيعـن ديمقراطيـة التعدديـة وحقـوق االنســان والحكـم الجيـد والمجتمـع 
االفريقيـــة أن تواجـــه  إلـــى آخـــر هـــذه القائمـــة المغريـــة! وكـــان علـــى الشـــعوب

أيًضــــا معالجــــات أزمتهــــا االقتصــــادية الناتجـــــة مــــن االجنــــدة الدوليــــة حـــــول 
وشـروط البنــك الـدولي وصــندوق النقـد، ورغــم ارهـاق هــذه  الهيكلــي"التكيـف "

الشروط لالقتصاديات االفريقية، فقد  حققت عدد من النظم  االفريقيـة قـدرا 
إليها  االنظار حـين تعـدت غانـا من معدالت التنمية أوائل التسعينيات لفت 

 فـــي% ٥مـــع حـــوالى خمســـة عشـــر دولـــة افريقيـــة أخـــرى معـــدل  وزيمبـــابوي
برامجها للتنمية إال أن ما فرضته اتفاقيات الجات ومنظمـة التجـارة العالميـة 

 فترة وجيزة. فيمن شروط اكتسحت أيًضا هذا المعدل 

ى فـــي هـــذه األجـــواء مـــن التصـــارع مـــع شـــروط العولمـــة علـــى المســـتو 
أفريقيــا ثقــل االجــراءات واألفكــار  فــيالكلــى يعــانى مشــروع الدولــة الوطنيــة 

مقرطـــــــة القطاعـــــــات دتـــــــدفع إلـــــــي انســـــــحاب  دور الدولـــــــة  بحجـــــــة   التـــــــي
هــا خطــاب العولمــة  وال ل يــروج التــيتلكــم المقــوالت   -االقتصــادية والمدنيــة

 تبدو مترابطة كما يزعم البعض.

إجـراءات التكيـف والتثبيـت  فـيذلك ألن النظم االفريقيـة راحـت تسـرع 
ذلك دعم المراكز  العالمية  فيوالقت   مقرطة.دال بإجراءاتدون أن تسمح 
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بنـــاء الدولـــة الحديثـــة :  فـــيالمعنيـــة، فخســـرت الشـــعوب مســـاحة المشـــاركة 
يلوحـــــون بهـــــا، لـــــذلك انســـــحبت معظـــــم  التـــــيوتحقيـــــق التنميـــــة االقتصـــــادية 

القوميـــة إلـــى أشـــكال مـــن  الشـــعوب بـــدورها مـــن ســـاحة الهويـــات الوطنيـــة أو
الهوية العرقية أو الطائفية، أو إلى أنماط من األصولية والسلفية تسهم كلها 

تدمير دور الدولة وال تطرح مـن جانبهـا بـالطبع أيـة بـرامج اجتماعيـة أو  في
 -بطبيعـــة التفتـــت أو االنعزاليـــة  -اقتصـــادية تحويليـــة، وٕانمـــا ارتبطـــت بهـــا 

كيانــات الــدول القائمــة  ىقضــى تــدريجيا علــأشــكال مــن الصــراع واالقتتــال ت
 السودان .. الخ). -الجزائر -منطقة البحيرات  -(الصومال

االســـتعمار "للعولمـــة أو الهيمنـــة ينتقـــل بهـــا مـــن "إن النمـــوذج الجديـــد 
باعتبـــار مـــا تعنيـــه االخيـــرة علميـــا مـــن  "االمبرياليـــة العالميـــة"إلـــى  العـــالمي"

قلـب عمليـة االنـدماج ولـيس  فـيريقيـا ، هـذا الـذى يجعـل أف"التوسع والتسلط"
التهمــيش إزاء هــذا التطــور، فانســحاب الدولــة يجعــل االقتصــاديات مفتوحــة 

نصـــيب رغـــم  أيإدارتهـــا  فـــياســـواق عالميـــة ال تملـــك  ىبـــدون ضـــابط علـــ
توقيعها. وانهيار الدولة يؤدى إلي تحولها لسـاحة  الجارياالتفاقيات الدولية 

) مثـــل حــــال اســـتثماري -تعـــدينير (أو اقتصـــادي مباشــــ عســـكرياســـتغالل 
ســيراليون ، بــل وحــول بعــض الــنظم إلــى   -الكونغــو  -انجــوال  -الصــومال 

منطقــة جــواره (نيجيريــا) وعنــدما يصــعب  فــيأداة لتلــك اآلليــة العالميــة كــل 
تحقيـــق الهيمنـــة بالشـــكل المناســـب فـــي منـــاطق حيويـــة (الخلـــيج، البلقـــان أو 

لـم يعـد عمــال  العســكريفـإن التـدخل وسـط آسـيا أو وسـط افريقيــا والسـودان) 
على مصـر  ١٩٥٦عدوان  بعدمخجًال على نحو ما كان يبدو عليه الحال 

الكونغو أو رواندا .. وٕانمـا باتـت آليـه عسـكرة العولمـة  فيأو التدخل بعدها 
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وبــاء دوليــا البــد مــن مواجهتــه بحالــة  "باإلرهــاب"مطروحــة وبــات مــا يســمى 
يطــرح  عــالميباالســتقطاب علــى مســتوى  عســكرية دوليــة وٕاذا كــان االنفــراد

هــدم  فـي، فـإن أطرافـا ثانويـة "مباشـرة عسـكرة العولمـة كـآخر مراحـل الهيمنـة
أو الحـديث  التـاريخياالستقطاب مازالت تحاول االبقاء على بعـض نفوذهـا 

كوتونـــو، أو  -بوســـائل أخـــرى مثـــل خطـــاب الشـــراكة المتوســـطية أو لـــومى 
 الفرنكفونية أو الكمنولث .. الخ.

 فـــيكـــل مـــا عرضـــنا بـــدت أفريقيـــا دائمـــا طرفـــا  فـــيومعنـــى ذلـــك أنـــه 
تتمثــــل نماذجهــــا االســــتعمارية أو االســــتغاللية علــــى  التــــيعمليــــة العولمــــة، 
خطابهـــا  فـــيقواعـــدها التنظيميـــة واالجرائيـــة عالميـــا أو  فـــيأرض القـــارة أو 

، ومـن هنــا البـد مـن رصــد حركـة المقاومـة االفريقيــة اإلعالمـي األيـديولوجي
والتقـدم، أو مـا يسـميها الـبعض  الـوطنيأخري كجزء من حركة التحـرر  مرة

، وكيـــف األفريقـــيالموجـــه الثانيـــة للتحـــرر. فكيـــف مضـــت موجـــات التحـــرر 
 ذلك؟ األفريقييصيغ الفكر 

  

 مواقف أفريقية إزاء العولمة: 

ــا كــان وراء الظــاهرة  الرأســماليإذا انطلقنــا مــن أن تمــدد النظــام  عالمًي
هيمنــــــة االمبرياليــــــة، ومــــــن ثـــــم مظــــــاهر الهيمنــــــة المركزيــــــة االســـــتعمارية وال

الحديثــة، فإننــا نســتطيع أن نرصــد أيًضــا مــا تخلــق مــن تناقضــات أمــام هــذه 
أو  الـوطنياتخـذت مسـميات عـالم التحـرر  التيمناطق النفوذ  فيالمظاهر 

الــــدول الناميــــة  ثــــم بلــــدان الجنــــوب، وفــــق زاويــــة الرؤيــــة  والعــــالم الثالــــث أ
الثقافيـــة، ومـــن المهـــم قبـــل أن نعـــرض لـــبعض  والسياســـية أ االقتصـــادية أو
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الـــرؤى الفكريـــة االفريقيـــة إزاء هـــذا اإلطـــار أن نلفـــت نظـــر القـــارئ إلـــى أن 
كــان جــزءا ال يتجــزأ مــن مظــاهر عالميــة تصــدت بــدورها  األفريقــيالفضــاء 

لتحديات العولمة في أحدث تجلياتها عقب الحرب العالميـة الثانيـة. وسـوف 
تتـــــوفر عنـــــه كثيـــــر مـــــن  التـــــي التصـــــديصـــــد عنـــــاوين هـــــذا نكتفـــــى هنـــــا بر 

 الدراسات:

) مـــــؤتمر بانــــــدونج ومـــــا اعقبــــــه مـــــن أشــــــكال مـــــؤتمرات التضــــــامن ١
 .٧٧وعدم االنحياز، ومجموعة الـ األسيوياألفريقي 

 االقتصـــــاديالنظـــــام ") حركـــــة بلـــــدان العـــــالم الثالـــــث تحـــــت شـــــعار ٢
نكتاد)، وما يتبـع ذلـك ا -وخاصة في السبعينيات (الجزائر  "الجديد العالمي

 إطار  الجات حتى منظمة التجارة العالمية. فيمن أشكال المقاومة 

أو قـــــل اعــــــادة تركيـــــب التــــــاريخ  األفريقــــــي) حركـــــة كتابــــــة التـــــاريخ ٣
مجال البحث عن الهوية والكشف عن تمثالت الهويـة الثقافيـة  في األفريقي

سـه مـن ضـغوط (العمل داخل اليونسكو) وما اعقب ذلك داخل اليونسكو نف
 .المعلومات. الخوسيولة  اإلعالميلوقف االحتكار 

للهيمنــــة الثقافيــــة بمراجعــــة السياســــات الثقافيــــة العالميــــة  التصــــدي) ٤
مواجهــة االمبرياليــة الثقافيــة  فــيومشــاركة دول أوربيــة لبلــدان العــالم الثالــث 

أعمال مؤتمر المكسيك  فياألمريكية على وجه الخصوص كما تجسد ذلك 
 حول السياسات والهوية الثقافية. ١٩٨٢

ن فــنحن بــإزاء حركــة عامــة علــى  مســتوى بلــدان الجنــوب شــاركت ذإ
ت عـــــن بـــــر فيهـــــا الـــــدول االفريقيـــــة بمواقـــــف متنوعـــــة صـــــعود أو هبوًطـــــا وع
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إطــــار الحركــــة الدوليــــة  فــــيخــــاص بهــــا ولكــــن  جمــــاعيمشــــاركتها بشــــكل 
ة الوحــدة ة حــديثا مثــل مــؤتمرات الشــعوب االفريقيــة ومنظمــرر للشــعوب المحــ

 االفريقية.

تصــدت لالســتعمار  التــيويــذكر دائمــا أن الــروح الجماعيــة االفريقيــة 
كانــــت دائمــــا  السياســــية واالســــتغالل االقتصــــادي والقهــــر يوالــــنظم العنصــــر 

، "فـرادى"أو التابع لدى عدد كبير من الـدول  االنعزاليمتقدمة عن المنطق 
تحتـاج  التـيح المقاومة لخلق رو  األفريقي الجمعيمما يشير ألهمية العمل 

أهميـة رصــد تـأتي آلليـات بثهـا لـدى كــل شـعب ودولـة علــى حـدة. ومـن هنــا 
تعبر عن رؤية التحرر أو التوافق مع مظاهر العولمـة  التيالحركة الفكرية 

 المتصاعدة مجددا؛ عالم .. ما بعد ديربان ..

 

  الثانيالقسم 

 القراءات االفريقية لالزمة

بجديدة على الواقـع كمـا عاينـاه  العالمينظام ليست أزمة افريقيا مع ال
كمـــا عبـــر عنــه عـــدد مـــن الزعمـــاء أو  واالقتصــادي السياســـيالفكـــر  فــيوال 
 القارة عامة. يمثقف و يمفكر 

مـــع  األفريقـــيالقســـم األول تعامـــل الواقـــع  فـــيقـــد استعرضـــنا كنـــا وٕاذا 
أن  وظاهراتــــه االســــتعمارية، فإنــــه يمكننــــا اآلن العــــالمي الرأســــماليالنظـــــام 

تــدور حــول عالقــة أفريقيــا بالنظــام  التــينســتعرض بعــض األعمــال الفكريــة 
 ، أو ما يسمى اآلن بظاهرة العولمة.العالمي
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لـيس مجــرد  العـالميذلـك أن نكـون علــى وعـى بـأن النظــام  يويسـتدع
يلتحـــف بالليبراليـــة  شـــمولينظامـــا اقتصـــاديا أو تحكًمـــا سياســـًيا ولكنـــه نظـــام 

 واالجتمـــاعي واالقتصـــادي السياســـيبــه، عبـــر  ليقــتحم عـــوالم كثيـــرة محيطـــة
 على السواء. والثقافي

عـالم   Archi Mafijeآرشى ما فيجـى  ه* قد يكون البدء بما صور 
لتوقـع  هـذا الموقـع خالفـا فـيالمعروف (جنوب أفريقيا) مثيرا  االنثروبولوجيا

. واالســـتاذ مــا فيجــى الــذى أعـــد السياســيأو  باالقتصــاديالكثيــرين أن نبــدأ 
ه عن الثقافة والعولمة مؤخًرا شـغل كثيـرا بمنـاهج البحـث وٕاعـادة تعريـف بحث

مـوت "قضـية  فـيأكثـر مـن مؤلـف لـه، حتـى جـادل  فـيالثقافة واالثنوجرافيا 
رغـم أنفـه، وفـى  "علًمـا اسـتعمارًيا"رأى البعض  فيباعتبارها  "االنثروبولوجيا

 التـــيحليـــل تلـــك  فإنـــه يتعامـــل بنقديـــة حـــادة مـــع وحـــدة الت المتنوعـــةجهـــوده 
ين أو يفرضها علماء الغرب على السوسيولوجيا االفريقية، سـواء كـانوا ليبـرال

دراسة حديثة له أن نمط القومية األوربيـة، وعقالنيتهـا  فيماركسيين، ويرى 
والمتحضــر لصــياغة شــكل  الوحشــيوالمتقــدم، أو  البــدائيقــد فرضــت ثنائيــة 

إلـى مجتمعـات متقدمـة  المجتمعات االفريقية وتفهم أوضـاعها لتصـل مـؤخرا
معهــــم إلــــى أن التقــــدم البــــد أن يكــــون خطيــــا وأن  ولتنتهــــيوأخــــرى متخلفــــة 

غربيـــا، وأن غيــــر  بالتــــاليبــــد أن يكـــون ) الuniversalالعـــالمي ( النمـــوذج
 يلهذه الثقافة الغربية. وال يؤد "مستهلك"عليه دائما أن يكون مجرد  الغربي

الغــربيين،  "مثــل"وا أن يكونــوا ذلــك ألن يحقــق االفارقــة ذواتهــم بــل أن يحرمــ
إطــــار  فــــيتباًعــــا مـــن التحــــديث إلــــى التنميــــة  "النمــــاذج"وهكـــذا ثــــم تصــــدير 

ظـــل االســـتعمار  فـــيتصـــاعد مـــن االســـتعمار إلـــى التبـــادل غيـــر المتكـــافئ  
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مركـب  فـيكلـه  الغربـيالجديد حتى االتجاه تماًما إلـى دمـج االقتصـاد غيـر 
سـيولوجيون الغربيـون بتمريـر كـل العولمـة، وقـد قـام السو ب يجديد هو ما سم

والتثـاقف، والتحضـر، والتقـدم والهـوة  "التغريـب"صـيغ ومفـاهيم  فـيذلك إلينا 
لقيـــاس  "المعـــايير العالميـــة" هـــيهـــذه المفـــاهيم ان الثقافيـــة .. الـــخ باعتبـــار 

تطبيقاتـــه لكشـــف ضـــالل هـــذه  فـــي "مـــافيجى". ويـــذهب "التطـــور أو التنميـــة
انحــاء مختلفــة  فــيالنثروبولوجيــا االقتصــادية ا فــيإلــى دراســاته  "المعــايير "

، إلـى الزراعيالقارة بدءا من أنماط االنتاج للغذاء إلى اساليب االنتاج "من 
الزراعة وغيرها ليقرر أن مقولة العلماء  فيمختلف أشكال تكنولوجيا العمل 

التقدم تبريرا لمقوالتهم عـن  فيالغربيين عن عدم ضرورة توازى المجتمعات 
، كان يمكن أن يكـون مقولـة لعـدم ضـرورة الغربيالخطى ونموذجة  التطور

متكامل  عالميإطار  فيولو  "المستقل" األفريقيلتحقيق التقدم  التوازيهذا 
 ومتبادل.

مقدمة لرؤية شاملة  األفريقي* قد تكون هذه البداية النظرية للموقف 
ر). ومازال يجتهد فيها مفكـر آخـر هـو سـمير أمـين (مصـ -أخرى صاغها 

 األفريقــيومــازال مــن اعــالم الفكــر  -وقــد كــان ســمير أمــين منــذ الســتينيات 
الـــذى يلـــف افريقيـــا  الرأســـمالي العـــالميإطـــار صـــياغة شـــاملة للمشـــهد  فـــي

  وغيرها  من بلدان الجنوب، أو ما سمى لفترة بالعالم الثالث.

 السياســي"لالقتصــاد "وضــع معــالم جديــدة  فــيوقــد ســاهم ســمير أمــين 
وفكـر العـالم الثالـث بوجـه عـام،  الماركسـيالفكـر  فـيمتقدمة  شكلت إضافة

التبــادل "أو  عــالمي"التــراكم علــى صــعيد "وهــو صــاحب العمــل الكبيــر عــن 
، حتى كتاباته مؤخرا عن أزمة العصـر ومواجهـة العولمـة، وهـو "الالمتكافئ
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المحســوب بــين قيــادات مدرســة التبعيــة قــديما ثــم منــاهج البحــث عــن طريــق 
تحالفــات شــعوب الجنــوب وحركــة التمــرد علــى العولمــة  فــيالميــة البــدائل الع

 اليـتمّ  الرأسـماليومنذ وقت مبكر يرى سمير أمين أن التراكم  -الشمال  في
 "المركـــز" فـــيوٕانمـــا يـــتم االســـتقطاب  عـــالمينمـــط ســـائد علـــى صـــعيد  فـــي

تشـمل بقيـة العـالم، ووفـق آليـة  التـيوحده علـى حسـاب االطـراف  الرأسمالي
. الرأســماليالنظــام  أي "النظــام/ العــالم"ج لهــذه األطــراف داخــل توســع وٕادمــا

تبادل متكافئ بين المركز واالطراف وحتـى  أيهذا الواقع  فيبحيث ال يتم 
كانت تستفيد منه بعض االطراف آخذ  التيالتنافس بين المراكز الرأسمالية 

، خاصـــة بعـــد أن دخلـــت أمريكـــا قلـــب المركـــز بعـــد أن كانـــت التالشـــي فـــي
مـــن االطـــراف الن  أيبعـــد ذلـــك  -مرة بريطانيـــة! ولـــم تـــدخل مثلهـــا مســـتع

وليســت طرفــا لــه، ومــن هنــا  الغربــيأمريكــا كانــت أصــال جــزًءا مــن النظــام 
الــدول الرأســمالية وجهــان  "وتقــدم"دول الجنــوب أو األطــراف  "تخلــف"صــار 

رأيــه يقــوم علــى  فــي العــالميوالنظــام  الرأســمالي"التوســع " هــيلعملــه واحــدة 
وهيمنــــة قيمــــه ولــــيس فقــــط عناصــــر الــــنمط  االقتصــــادياالســــتالب منطــــق 

  .الرأسمالي االقتصادي

باالهتمام وليس مجرد علم  يهو المعن السياسي"االقتصاد "لذا فعلم و 
للهيمنــــة الرأســــمالية،  األيــــديولوجياالقتصــــاد البحــــت الــــذى يكتفــــى بــــالتبرير 

، عـن طريــق "ردم الفجـوة بـين الشــمال والجنـوب"غيـر صـحيح عــن   وادعـاء
 الذاتي"االنتقال "وليس  الرأسمالي العالميالنظام   في "اإلدماج"و "اإللحاق"

تقــدير ســمير أمــين  فــي "النظــام"هــذا  رفإلــى أشــكال خــارج النظــام، وقــد عــ
العـــالم الثالـــث أو الجنـــوب (بلغـــت  فـــيمحـــاوالت مبكـــرة بعـــد الحـــرب الثانيـــة 
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 شـــعوبيةأو تبنـــى أنمـــاط   )الليبراليـــة (كوريـــا .. البرازيـــل هـــيعنـــده أربعـــة) 
 -دور اساســــيا (مصــــر  "قطــــاع الدولــــة"أو  "الدولــــة"اســـتغاللية تلعــــب فيهــــا 

كوبـا) ولكـن ثالثـتهم  -غانا.) أو حتى بمحاولـة انتهـاج الماركسـية (الصـين 
عــــاج النجــــاح، ليســــود نمــــط كولونيــــالى  تــــابع مثــــل ســــاحل ال ملــــم يقــــدر لهــــ

  .الخ ..كينياو 

ر أمــين هــو الواليــات يز عنــد ســماغات حديثــة اصــبح المركــيوفــي صــ
فيضــم اوروبــا واليابــان) ويتــراوح  الثــانيالمتحــدة او العــالم األول، أمــا العــالم 

الباقون بين العالم الثالث (اآلسيويون غالًبا) والرابع (األفريقيون) وفى إنتاج 
عنــد  "عــن تهمــيش افريقيــا"أحــدث كتــب ســمير أمــين محــذرا مــن فكــرة ســائدة 

ن هذا سوف يعنى أن كل ألذلك و  ،العالميأو النظام  الحديث عن العولمة
النظـام  "خـارج" هـيباسـتثناء دولـة جنـوب أفريقيـا أو دول شـمالها،  -أفريقيا 
، أو أنهـا تنـدمج فيـه انـدماجا سـطحيا، وأن فقـر global System العـالمي

  ! العالميهذا النظام  فيأفريقيا ناتج عن ضعف اندماجها 

التجـارة "كـان  متوسـط نسـبة   ١٩٩٠عـام وهذا ليس صحيًحا، فحتى 
أوروبــا  فــي% ١٢% بينمــا كانــت ٤٥بأفريقيــا  القــوميالــدخل  فــيالخارجيــة 

عــام  ١٤,٩ العــالمي% وآســيا .. الــخ. وكــان المتوســط علــى المســتوى ١٥و
وفــق احصــاءات منظمــة  ١٩٩٠% عــام ١٦,١بينمــا لــم يــزد عــن  ١٩٢٨،

ج كانت مستمرة طوال القـرن أن عملية االندما أي) ١٩٩٥التجارة العالمية 
التجـارة العالميـة  فـيالعشرين. وٕاذا كانـت افريقيـا تمثـل نسـبة ضـئيلة عموًمـا 

 األفريقــي"االنتــاج "ال يســعى لتنميــة  الرأســمالينفســها فــإن ذلــك ألن النظــام 
عمليـــــة اســـــتغاللها، وبهـــــذا  زيـــــادةربحيتـــــه منهـــــا عـــــن طريـــــق  زيـــــادةوٕانمـــــا 
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 التـي هـي) األفريقيندماجا (العالم الرابع االستغالل أصبحت اكثر االقاليم ا
تمثــل اكبــر نســبة بــين الــدول األقــل نمــًوا، وفــى نفــس الوقــت يســعى النظــام 

 "نظـام السـوق" فـيإلى مزيد من اجـراءات ادخـال افريقيـا  العالمي الرأسمالي
يتالعـــــب "، والخـــــارجيوالغـــــاء قـــــدرة الدولـــــة علـــــى مواجهـــــة غـــــزو الســـــوق 

القومية والثقافية والنزعات االثنيـة والدينيـة مـن االستعمار بوقاحة بالمطالب 
، فتتزايد "الدول وتحويلها إلي دويالت عاجزة أمام تحكم السوق"أجل تفكيك 

نهائيـة  "الفوضى"العالم، لكن سمير أمين ال يرى هذه  فيمظاهر الفوضى 
 –النظـــام "ليســـت أقـــوى عناصـــر  -المركـــز  -فـــرغم أن الواليـــات المتحـــدة 

حكـم  فـيدًيا بما يشير الحتماالت الفوضـى علـى يـد أطماعهـا اقتصا "العالم
العــالم أو الســيطرة الطموحــة عليــه آليــات العولمــة الكاســحة، إال أنهــا تشــكل 

هذا العـالم، ولـذا تنبـأ سـمير أمـين منـذ بضـعة سـنوات  فياكبر قوة عسكرية 
 فـــي األمريكـــيمســـتنتًجا ذلـــك مـــن وقـــائع الســـلوك  "عســـكرة العولمـــة"بمســـألة 

أو  الغربـــيان وتـــدمير يوغوســـالفيا بعـــد عجـــز أوربـــا أن تحـــل الصـــراع البلقـــ
هـــذه  فـــي الروســـيالســـالفي مـــع أوروبـــا أو قـــل لمخاوفهـــا مـــن عـــودة النفـــوذ 

 هـــي(ولعــل عســـكرة العولمـــة هـــذه  الســـوفيتيالمنطقــة رغـــم انهيـــار االتحـــاد  
تبــدت اكثــر اآلن بعــد أحــداث نيويــورك بتــدمير أفغانســتان مثــاال آخــر،  التــي

ن االخيـــــرة ليســـــت كيوغوســـــالفيا قـــــوة يمكـــــن الـــــتحجج بـــــالخوف مـــــن رغـــــم أ
  .صعودها الخطر..)

العســــكرة  فـــيوقـــد صـــاغت الواليـــات المتحـــدة ايـــديولوجيتها  الجديـــدة 
 "الجديـــــد االســـــتراتيجيالمفهـــــوم "حـــــول  "مبـــــدأ كلنتـــــون"مـــــا يســـــمى  بـــــإعالن

يـة. إطار النظرية االمريك في األوربيواستخدام حلف الناتو متضمًنا الجهد 
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وتجاهــل الشــرعية  العــالميهنــا أمكــن صــياغة مبــدأ التــدخل علــى المســتوى 
 األمريكـيخـروج علـى النظـام  أيالدولية وآليـات االمـم المتحـدة. كمـا سـمى 

  . "بالدول المارقة"

إلــــى التوحــــد تحــــت شــــعار أن  الغربــــيهــــذا االطــــار يعــــود الفكــــر  فـــي
 "السوق"ة لتوسيع الغرب يمثل الديمقراطية وقيمها، وأن الجنوب مجرد ساح

يبشــر بهــا بعــض  التــيومــن ثــم تســتبعد المســاواة  الرأســماليولــيس االنتــاج 
عمليــة  هــيعمليــة واحــدة  فــيأنصـار العولمــة علــى أســاس حضــور الجميـع 

أن الالمســـاواة بـــين المراكـــز واالطـــراف تعـــود مـــن هـــو العولمـــة، والصـــحيح 
 أية العنصـرية امبرياليـة العولمـة، ويتطلـب رعايـة األصـولي فيجديد ممثلة 

  . عالمي"األبارتهيد على نطاق "تحقيق 

 فــي األمريكــيالســلوك  فــيوقــد كــان ذلــك هــو الموقــف الــذى انكشــف 
مـــؤتمر ديربـــان ضـــد العنصـــرية، حيـــث لـــم تســـمح بتبلـــور عمليـــة المقاومــــة 

مـــة نظـــام الســـوق و موقفهـــا مثلمـــا تـــرفض مظـــاهر مقا فـــي العنصـــريللنـــزوع 
 جنوا..) -د العولمة (سياتل المعارك األخرى ض فيوالرأسمالية 

منتــــدى البــــدائل "النهايــــة وهــــو الــــذى يــــرأس  فــــيويــــرى ســــمير أمــــين 
بعـــد  قيادتـــه لمنتـــدى العـــالم الثالـــث لفتـــرة طويلـــة أن ثمـــة رد فعـــل  العـــالمي"
 "النظــام" فــيطة لعلــى امبرياليــة العولمــة واحتكارهــا للســ ومنطقــي ضــروري

لقـــوانين الســـوق  التحـــديى بعمليـــة العســـكرة القائمـــة، وهـــو رد فعـــل يقـــوم علـــ
ولكنــه نتــاج  "ألن التــاريخ ال يقــوده انتشــار قــوانين االقتصــاد المحــض وحــده"

تعبــر عنهـــا هــذه القـــوانين، ومــن ثـــم  التـــيعلـــى االتجاهــات  المجتمعــيللــرد 
قــد تطـول حتـى تتحقــق  "مرحلـة انتقـال " فـيالمتوقـع يــتم  اإلنسـاني"فالبـديل "
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يتمثـــــل الطمـــــوح  الحـــــالي المجتمعـــــياالشـــــتراكية الثالثـــــة، وخـــــالل النضـــــال 
  -خمسة اوجه هي: في اإلنساني

 .الطموح إلى ديمقراطية سياسية  -١

 .حرية الثقافةالطموح في  -٢

 .الطموح من أجل العدالة االجتماعية -٣

 .الطموح من أجل احترام مختلف المجموعات والتجمعات -٤

الطمـــوح مـــن أجـــل تحســـين إدارة البيئـــة. بـــذلك تكتســـب الحركـــة  -٥
حـــين نســـتهدف اســـتبدال نظـــام  العـــالميالنظـــام  فـــيقـــع جديـــدة النضـــالية موا

ة، يبنظــام لتعــدد المراكـــز تحــد مــن الالمســاواة االقتصـــاد العــالمياالبارتهيــد 
وتبحــث  فيهــا الحركــات االجتماعيــة والقــوى الديمقراطيــة عــن بــديل مناســب 
للتنـــــــوع المـــــــوروث الـــــــذى ال يـــــــؤدى إال للتفتـــــــت أو العرقيـــــــة أو التعصـــــــب 

 والظالمية.

يتبـدى  يو يأسـ أفريقـيفى أحدث كتاباته يبشر سـمير أمـين بتضـامن و 
 فـيعبـرت عنهـا القـوى االمبرياليـة  التـيمواجهـة األبارتهيـد  فـيبشكل فعلى 

 ديربان.

العـــالم الثالـــث وفـــق  "عمليـــة عولمـــة"أقلقتهـــا  التـــي* أثـــارت التيـــارات 
صــة أيًضـا خا "الــدوائر العالميـة"صـنعه قلـق  فـيلـم تشــارك "متطلبـات نظـام 

تقــديرها مثــل  فــيمــع انتقــال أصــوات التعبيــر مــن مســاحات محــدودة الــوزن 
بـدأت تقـف  التـيأو دوائر عدم االنحياز الخ. إلى القـوى الداخليـة  "االنكتاد"

صـــنعتها العولمـــة نفســـها مـــن قبـــل ألغـــراض  التـــيمواجهـــة المؤسســـات  فـــي
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 .الدوليأو حتى صندوق النقد  الدوليإصالحية مثل البنك 

انـت اللجنـة االقتصـادية ألمريكـا الالتينيـة وحـدها وراء نقـد ومن قبـل ك
أقلقـت الــدوائر الحاكمــة لــبعض  التــيهـذه السياســات فنشــأت مدرسـة التبعيــة 

النقــد تنتشــر علــى أســس فكريــة أعمــق وأوســع مــن قبــل  ةالوقــت، وٕاذ بموجــ
 فـيوغيـرهم  -كمـا رأينـا عنـد سـمير أمـين  -قيادات مدرسة التبعيـة أنفسـهم 

مؤسسـات بحثيـة..   ECAآسـيا أيًضـا. (اللجنـة االقتصـادية ألفريقيـا أفريقيـا و 
يـــدافعون عـــن مخططـــاتهم وبـــرامجهم  الـــدوليالـــخ). وانطلـــق فالســـفة البنـــك 

إطـار مـا سـمى  فـيوفلسـفة السـوق  الهيكلـيوالتكيـف  االقتصادي لإلصالح
  ."بريتون وودز"وفق قواعد مؤسسات  "واشنطن "بأجماع

عــــن  ٨١/١٩٨٢ الــــدوليتقــــارير البنــــك  فــــيتبلــــور برنــــامج العولمــــة 
وتشــكيل ســوق  "آليــات الســوق"ضــرورة ســحب دور الدولــة مــن أجــل تيســير 

  . وحدهم. الختتوفر فيه حرية التجارة للقادرين على التصدير  عالمي

العـالم الثالـث قــد  فـي، أن الدولـة الـدوليوكـان مـن رأى قيـادات البنـك 
السياسة، وال يتـوفر لهـا مكـان إدارة االقتصاد والتنمية فضال عن  فيفشلت 

جديـــد تتحقـــق فيـــه التنميـــة وفـــق الكفـــاءة وتـــوفير  عـــالمينظـــام  فـــياآلن  -
  ظروف المنافسة. 

يصــور برنــامج التكيــف  الــدوليبعــدها ظــل البنــك  ومــا ١٩٩٤وحتــى 
تقـــارير التنميـــة البشـــرية  فـــيكسياســـة ناجحـــة رغـــم المـــادة المخالفــة  الهيكلــي

أصــبحت تضــم مــن تطلــق علــيهم  التــييقيــة نفســها وخاصــة عــن القــارة االفر 
فواجهـت  "واالفقـر.. الـخ "الدول االقـل نمـًوا"نفسها  "بريتون وودز"مؤسسات 
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والتنميـــــة  "القضـــــاء علـــــى الفقـــــر"صــــيحات عـــــن االفقـــــار والتـــــدهور ببـــــرامج 
 المستدامة.. الخ.

وقـــد شـــعر المثقفـــون األفارقـــة بكـــل هـــذه اآلالم وعبـــروا عنهـــا بصـــور 

إلــى  "عقــود التنميــة المفقــودة"تنتقــل مــن  التــين قــارتهم مختلفــة، مــدافعين عــ

كما عبر عن ذلك الكثيرون. وقد رأيت هنا أن انتقل  "القارة المنسية"مرحلة 

الشــاملة  كمــا عرضــناها عنــد ســمير  السياســيبالقــارئ مــن رؤيــة االقتصــاد 

أكثر تحديدا من جهة، بل وأكثر مـيال  اقتصاديأمين إلى رؤية ذات طابع 

ألوضــاع االفريقيــة الخاصـة، لــيس بــالتركيز فقـط علــى نقــد إجــراءات لرؤيـة ا

األفريقيــــة، وكيفيـــــة  "السياســــات"العولمــــة وٕانمــــا النظـــــر أيًضــــا إلــــى مشـــــكلة 

 تفاقمت على يد سياسات العولمة وبرامجها. التي "ةمعالجتها "لألزم

هـــذا المجـــال مســـاهمات تنظيمـــات أفريقيـــة غيـــر حكوميـــة  فـــيوتبـــرز 
لتنميـــــــة البحـــــــوث االجتماعيـــــــة  األفريقـــــــيالمجلـــــــس  مقـــــــدمتها فـــــــيعديـــــــدة 

ومنظمـــة العلـــوم االجتماعيـــة لشـــرق وجنـــوب   CODESRIA(كوديســـريا) 
، بـل AAPSوالجمعيـة االفريقيـة للعلـوم السياسـية   OSSREAافريقيا(أوسريا)
داكـار  فـيمجال البدائل كما طرحها منتدى العالم الثالث  فيوجهود مكثفة 

 ة.ــــعدد من البلدان االفريقي فين المحلية ـفيـوغيرهم من جماعات المثق

تانـديكا "والمثقـف البـارز  االقتصـاديهـذا المجـال مسـاهمة  فـينختار 
الســـــابق  التنفيـــــذي) الســـــكرتير مـــــاالوي(  T.Mkandawire "مكانـــــداويرى

لكوديســــــريا (داكــــــار) والــــــذى تــــــوفرت لــــــه فرصــــــة معرفــــــة واســــــعة بــــــالواقع 
ثقافتــه حيــث اصــدر خالصــة مجموعــة بحكــم موقعــه و  األفريقــي االقتصــادي
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رؤى  "قارتنــــا .. مســــتقبلنا"كتــــاب هــــام بعنــــوان   فــــيمــــن البحــــوث المعنيــــة، 
بالتعـــاون مـــع زميــل لـــه هـــو االســـتاذ  ١٩٩٩) الهيكلــيأفريقيــة عـــن التكيـــف 

، وترجــع أهميتــه كمــا قلنــا إلــى تمثلــه لكثيــر مــن C.Soludoشــارلز ســوالدو 
معالجـــة أزمـــة افريقيـــا مـــع بـــرامج  القـــارة، وميلـــه إلـــى فـــياتجاهـــات التفكيـــر 

رد النظـــــرة العالميـــــة ـبراجماتيـــــة ولـــــيس بمجـــــ ةالعولمـــــة مـــــن الـــــداخل وبنظـــــر 
التشـاؤم "ه ذلك لجماعة المتفـائلين ولـيس إلـى مدرسـة ـــة، وربما يضيفــالشامل

 !"االفريقية

يصـمم رغـم كـل الشـواهد بمـا فيهـا  الدوليأن البنك  "مكانداويرى"يرى 
، ويبرر البنك ما يشاهده مـن "يعمل"تكيف الهيكلي مازال تقاريره على أن ال

مــن  يــأتيمعالجــة أزماتهــا  فــيفشــل بــأن التنميــة عمليــة معقــدة، وأن الــتعلم 
رأى  فيحال الحقائق المتغيرة.. وهذا  فيالخبرة، ألن ال أحد يملك االجابة 

دفـع إليهـا افريقيـا،  التـي "باالزمـة"مـن البنـك  ضـمنياعتـراف  -مكانداويرى 
 بــإجراءاتإال أن ذلـك عنــد مفكرنــا يــدعو أيًضــا لتفكيرنــا نحــن فــي المســتقبل 

اســـــتراتيجية قائمـــــة علـــــى التفـــــتح، وعـــــدم االكتفـــــاء بالنقـــــد كـــــرد فعـــــل علـــــى 
 "بريتون وودز"مؤسسات  "مبادرات"

 "الدولـة"بالرد على موقـف هـذه المؤسسـات مـن  "مكانداويرى"وينطلق 
بالسـلب دائمـا بينمـا تكـذب  "سـتقاللاال دمـا بعـدولـة "أفريقيا، حيـث تـتهم  في

المحلــى تزايــد خــالل الســتينيات والســبعينيات  القــوميالحقــائق ذلــك، فالــدخل 
% عــام ١,٩% بينمــا وصــل ٥,٧(فتـرة ازدهــار دور الدولــة الوطنيــة) بنسـبة 

ســت  لحــواليالفتــرة األولــى  فــي الفــردي. وتضــاعف الــدخل ١٩٩٠/١٩٩٥
 فــيبشــرية (عمــاد التقــدم) وخاصــة أضــعاف، وارتــبط ذلــك بتنميــة المــوارد ال
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التعلـــيم، ثـــم دخلـــت أفريقيـــا  إطـــار االزمـــة مـــع منتصـــف الســـبعينيات بســـبب 
ازمــة البتــرول وانخفــاض اســعار المــواد الخــام االفريقيــة فــي الســوق العالميــة 

بدايـــة المرحلـــة االخيـــرة مـــن  فـــي، العـــالميبينمـــا تزايـــدت ربحيـــة رأس المـــال 
 العولمة.

 وجهتـــــيســـــباب االزمـــــات االفريقيـــــة بعـــــرض أ "مكانـــــداويرى"ويعـــــالج 
يرجعهـــا إلـــى  الـــدوليالنظـــر، حولهـــا فـــالبعض مـــن انصـــار  صـــندوق النقـــد 

شـئون  فيبسبب زيادة تدخل الدولة  "فشل السياسات"عوامل داخلية تخص 
ضــــد الريــــف أو مركزيــــة  الحضــــري"تحالفهــــا "الســــوق والقطــــاع الخــــاص أو 

نفــــس  فــــيوالبيروقراطيــــة  بيةالشــــعو عمليــــة التنميــــة، والزبائنيــــة إلــــى جانــــب 
 .الدوليالوقت.. إلى آخر قائمة اتهامات صندوق النقد 

الهبوط الشـديد الـذى حـدث  -رأى مكانداويرى  في -ويتجاهل هؤالء 
يتحـدثون عنهـا، كمـا  التـيشروط التجارة الدولية وعدم استقرار األسواق  في

ذلـك، فـال يمكـن يتجاهلون االعتبارات االجتماعية والسياسية المرتبطـة بكـل 
بــــدون وضــــع  "عولمــــة الســــوق"وفــــق قواعــــد  "االصــــالح"تطبيــــق سياســــات 

نيــة تحتيــة وعمليــة تمويــل واســتثمار، كمــا بوادارى مناســب يحتــاج ل سياســي
يمكـــــن إحـــــداث ذلـــــك بينمـــــا تتخلـــــق نخبـــــة مـــــن جماعـــــات الضـــــغط  أنـــــه ال

وأصحاب  المصالح تتحرك وحدها مهينة للنخب االجتماعية القائمـة ويبـدو 
 "العـالميين"سياسـة التكيـف  يالداخل قـد دفـع مهندسـ فيوضع الفوضى  أن

إلــــى التــــدخل أيًضــــا لصــــياغة السياســــات الداخليــــة؛ فأوصــــوا بــــأدوار أكبــــر 
 فــيالمصــالح واتصــالهم المباشــر بــالممولين الخــارجيين والتوســع  بصــحاأل

 "مكانـداويرى"الملكية الخاصة المحليـة أو مسـاحة الخصخصـة. وهنـا يشـير 
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لتنفيذها، وحيث لن  "دولة قوية"هذه االجراءات نفسها تتطلب وجود  أن ىإل
متهمـة مـن  هـيعـن نفوذهـا بينمـا  -هكـذا  -بالتنـازل  "الدولة القوية"تسمح 

، فإنـه يشـير هنـا إلـى توجـه هـؤالء الخبـراء السـتبدال "االصالح"قبل فالسفة 
 change team فريق تغيير "أو  "deus ex machina"هذه الحكومات بـ

   مرحلة االنتقال! فيتنفيذ سياستهم ل 

عمليــة إعــادة  فــيعلــى دور الدولــة الوطنيــة  "مكانــداويرى"وفــى تأكيــد 
البناء بنظرة افريقية مستقلة أو مجتهدة على االقل فإنه يبدأ بنقدها بـل ونقـد 

الـــذين ال ينتبهـــون إلـــى مشـــكالتها التاريخيـــة  السياســـي"االقتصـــاد "أصـــحاب 
سياسة إصالح حقيقية تهـتم بالزراعـة وتنويـع الصـادرات والحديثة وتعويقها ل

وتحتــرم دور النخبــة وعــدم االنتظــار حتــى يختطــف اصــحاب المصــالح هــذه 
  السياسة االقتصادية لصالحهم. 

ويرى صاحبنا أن مواجهة اجراءات العولمة تتطلب اعادة بناء الدولة 
شــــة الوطنيــــة، ألن سياســــات االصــــالح الدوليــــة دخلــــت علــــى بنيــــة دولــــة ه

ايضــــا يطــــالبون بالتســــليم لهــــا هشــــة بــــدورها  التــــيأساســــا، كمــــا أن الفئــــات 
وســـتكون اكثـــر اعتمـــاًدا علـــى الخـــارج والممـــولين، بمـــا ســـيتبعه مـــن اعتمـــاد 

طبقــات وجماعــات  يفئـات أخــرى أيًضـا مثــل االقليــات والقوميـات بــل وممثلـ
 مصالح على الخارج بما يدمر الدولة الوطنية.

المؤسســـات الدوليـــة بـــأن تقـــوم  ةفيـــه وصــفوفــى الوقـــت الـــذى تطالـــب 
المسرح على النحو الذى تريده هذه المؤسسات فإنها تطالبهـا  بترتيبالدولة 

غيـــر متكاملـــة؛ وفـــى الوقـــت نفســـه  أي "كـــأداة ذاتيـــة"أيًضـــا أن تقـــوم بـــذلك 
تتطلــــب حــــوارا ومشــــاركة! وهــــذه  التــــيتطالبهـــا بــــالحكم الجيــــد والديمقراطيــــة 
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تتطلـب فكـرا أفريقيــا جديـدا ال ضـرورة فيــه ألن  التــي هـيالتناقضـات جميعـا 
 الساذجة القادمة من الخارج. "الهندسة السياسية"ينتظر 

كمجــال مباشــر  االجتمــاعيآخــر علــى المجــال  أفريقــييركــز باحــث  
(نيجيريـا)   Tade A.Ainaآينـا  ىتبـادأفريقيـا، فيتنـاول  فـيلتـأثيرات العولمـة 

يـــة مفهوًمــا وٕادارة وعلـــى العناصـــر تــأثير العولمـــة علــى السياســـات االجتماع
أفريقيـــا  فـــيالعولمـــة والسياســـة االجتماعيـــة "كتابـــه  فـــيالفاعلـــة فيهـــا وذلـــك 

مجــال التنميــة والطفولــة والهجــرة  فــي) فضــًال عــن كتاباتــه األخــرى ١٩٩٦(
 نيجيريا وخارجها. في

علـــى عالقـــة الدولـــة  الهيكلـــيمتابعـــة أثـــر التكيـــف  نمـــ "أينـــا"ينطلـــق 

وطبيعـة المواطنـة والحقـوق. وهـو  االجتمـاعيصـاد والتغييـر بالمجتمع واالقت

أفريقيـــا، قديمـــة أو تحديثيـــة تجعلهـــا ذات صـــلة  فـــييـــرى أن طبيعـــة الدولـــة 

خاصــة بفئـــات عليـــا ودنيـــا بـــدرجات متقاربـــة أحياًنـــا نتيجـــة ســـيادة األوضـــاع 

 فـيالخ، فضًال عن بروز دور المهمشـين مـؤخرا  ...القبلية والعرقية والقرابة

  .المدن

وفى نفس الوقت تبرز أدوار كبيرة لحركات اجتماعية معبرة عن هذه  

 فـيالفئات فتتطلب سياسات اجتماعية معينة تحتاج إلدارة الدولـة لهـا، هـذا 

بالمطالبــــة بســــحب دور  الهيكلــــيالوقــــت الــــذى يقــــوم فيــــه أنصــــار التكيــــف 

عيــة الخــدمات االجتما فــية، واتهــام مرحلــة الدولــة الوطنيــة باإلســراف لــــالدو 

شــــرعيتها بمجــــرد وقــــوع  فــــيممــــا أدى لضــــعف الدولــــة وتفككهــــا والتشــــكيك 

ــــتحمي أياالزمـــات العامـــة أو االقتصـــادية،  دولة آثـــار بـــرامج العولمـــة ـــــــل الــــ
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 ضد جماهيرها.

وضــعف  الهيكلــيظــروف اســتمرار بــرامج التكيــف  فــيوقــد أدى ذلــك 

ستبدادها مما جعل السياسات االجتماعية إلى زيادة قهرها وا فيدور الدولة 

ظـل  فـيبعض الفئات االجتماعية تعزل نفسها عن الدولة بقبول  التهمـيش 

ببـــرامج العمـــل  االكتفـــاءبرامجهـــا الخاصـــة أو الهجـــرة علـــى نطـــاق واســـع أو 

 للمعونات االجتماعية. األهلي

المرتبطـــة بأوضـــاع  االجتمـــاعي"االقصـــاء "مشـــكلة  "ايـــأن"هنـــا يرصـــد 

ــــــيــالسياســـــات االجتماع ــــــالج ةـــ ــــــديدة حيـــ رأى  فـــــيث تصـــــبح فئـــــات عديـــــدة ـــ

، وغيــر ضــرورية أو يمكــن االســتغناء "منفصــله عــن عمــل النظــام"الــبعض 

 لإلقصـــاء"قابلـــة "عـــن مســـاهمتها االجتماعيـــة بـــل واألحـــرى أنهـــا اصـــبحت 

 بذاتها.

يحــدث لفئــات علــى  مســتوى محلــى كمــا  االجتمــاعي"االقصــاء "وهــذا 
إطار برامج العولمـة. ويـربط  في عالمييحدث لشعوب كاملة على مستوى 

بـــين عمليـــة االقصـــاء هـــذه وظهـــور مشـــاكل تأنيـــث الفقـــر، والطفولـــة  "أنيـــا"
والشـــــيخوخة، وضـــــحايا الحـــــروب والصـــــراعات ممـــــن تتجـــــاهلهم السياســـــات 

مـــــن  قبـــــل  "التجاهـــــل"االجتماعيـــــة الجديـــــدة. بـــــل ينبـــــه أنيـــــا إلـــــى أن هـــــذا 
زيادة دور الجمعيات األهلية  ولة يؤدى إلى عدة نتائج منئالمؤسسات المس

عمــل  أنمــاطمجــال الخــدمات االجتماعيــة وفــق  فــيعمومــا  األهلــيوالعمــل 
آخـــــر للخـــــدمات  عولمـــــةومفـــــاهيم موحـــــدة يقرهـــــا الممولـــــون وفـــــق برنـــــامج 

التغذيـــة) بمـــا  -التنميـــة الريفيـــة  -الصـــحة -البيئـــة  -االجتماعيـــة (الميـــاه 
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 ييل أســاليب الرفــاه االجتمــاعبعــد تــدو  "إعــادة صــناعة العــالم" "أنيــا"يســميه 
مناطق يحكمها  فينفسها، ومن ناحية أخرى قد تتضاعف أدوار  يواالنسان

أو المنشـــــقون، أو مجـــــاالت تســـــود فيهـــــا خـــــدمات الجماعـــــات  "المتمـــــردون"
ظـل بــرامج العولمــة  فــيالمتطرفـة دينيــا أو عرقيـا .. وبانســحاب دور الدولـة 

ترتبــة عليهــا حيــث تبــدأ تــأثيرات تبــرز عمليــة مراجعــة المواطنــة والحقــوق الم
للحدود والمجتمعات القديمـة، فيظهـر أثـر عامـل  االستعماريجديدة للتقسيم 

الهجــرة الواســعة مـــن منــاطق افريقيــة ألخـــرى، ويصــف الــبعض بـــالمواطنين 
الخـــدمات  فـــيواآلخـــرون بالرعايـــا، وذلـــك لحرمـــان اعـــداد كبيـــرة مـــن الحـــق 

بــالتهجير، أو حرمــان آخــرين مــن  االجتماعيــة أو إبعــادهم تمامــا مــن الدولــة
 المشاركة السياسية.

بــرامج تخفيـــف "وغيــره عــن  الــدوليمــن شــعارات البنــك  "أنيــا"ويحــذر 
القضـاء عليـه، حيـث يتوقـع أنيـا أن تـؤدى كثافـة  فيبدال من التفكير  "الفقر

بــــدال مــــن الحــــديث عــــن  "نمــــوذج التنميــــة القــــادم"هــــذه البــــرامج ألن تصــــبح 
 الضرورية.التحوالت االجتماعية 

 

 خالصة:

هـا للعولمـة بـين تيـار ؤاالتحليالت االفريقية ور  فيلعلنا الحظنا الفرق 
بموروثـه  يعلى مستوى عالم "النظام"الذى يلجأ لتحليل  السياسياالقتصاد 

الجاريــــة  "عمليــــة العولمــــة"إلــــى  آفاقــــهالــــذى تمتــــد  اإلمبريــــالي االســــتعماري
ت ذات طــابع سوســيولوجى أو وهيمنتهــا علــى الــنظم الفرعيــة، وبــين تحلــيال

امبيريقــــى تــــدرس نفــــس مشــــكالت المجتمعــــات األفريقيــــة مــــع العولمــــة مــــن 
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منظــور الــرد علــى مقــوالت  المؤسســات الماليــة الدوليــة وبرامجهــا الخاضــعة 
تعيـــد صـــياغة وصـــناعة العـــالم للتكيـــف مـــع  والتـــيلمصـــالح دوائـــر العولمـــة 

 .يح االقتصادواالصال يمصالحها فيما يسمى ببرامج التكيف الهيكل

أفريقيـا مجـاال مهيمنـا علـى التفكيـر سـواء  فـي "الدولـة"ويظل موضـوع 

مجتمعـات حديثـه  فـي "انسـحاب الـدور"لدرس آثار  ويبحث طبيعته الهشة أ

بعـــد االســـتعمار أو مـــا يســـميه أخـــرون  العالقـــة بنظـــام الدولـــة التحديثيـــة مـــا

نسـبًيا، وهنـاك أسـماء  ورثـت البنيـة التاريخيـة األقـوى والتـي "بالدولة الوطنية"

مثـل  "أزمـة الدولـة"افريقية عديدة تعاملت مع هذا الموضوع سواء من حيث 

الحركـات االجتماعيـة والشـعبية  فـي(الكونغـو) أو بـدائلها  "نزونجوال نتاالجـا"

(أوغنـــدا) أو مشـــكالتها مـــع الفســـاد والديمقراطيـــة مثـــل  ممـــدانمثـــل محمـــود 

 ياش تاندون (أوغندا).

 فـيفإن للجمعيات العلمية االفريقية دورا ملحوظـا  ،قبلوكما قلنا من 

تقديم التحليالت االجتماعية وتحديد المواقف المتقدمة وقيادة الحمالت ضد 

واألوجـه السـلبية للعولمـة ممـا تحتـاج آثـاره الفعليـة  الهيكلـيسياسات التكيف 

السياســات االفريقيــة للمتابعــة حيــث يبــدى عــدد مــن القيــادات االفريقيـــة  فــي

للمثقفـين كمـا عبـرت جهـود داخـل  الفكـرياهتماما ملحوظا بمثل هـذا الجهـد 

 فــــي )ECA( افريقيــــألمنظمــــات اقليميــــة أفريقيــــة مثــــل اللجنــــة االقتصــــادية 

 "بــدائل"لهـذه الجهـود بمــا طرحتـه مـن  إيجـابيبعـض مراحلهـا عـن اســتيعاب 

كشــــف عوراتـــه أمــــام المســــئولين  فـــيســــاهمت  الهيكلـــيلسياســـات التكيــــف  

دفـــع أنصـــار بـــرامج  فـــيقيين بـــل وســـاهمت مـــع غيرهـــا مـــن الجهـــود األفـــري
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وٕان كــــانوا  "تفهمهــــم لــــبعض صــــعاب بــــرامجهم"العولمــــة إلــــى التعبيــــر عــــن 

، الــدولي"النظــام "ســتعالجها بالضــرورة تطــورات  التــي "بالصــدمات"يســمونها 

  .٢٠٠١سبتمبر  ١١وأظن أن ذلك كان قبل 
  

  حث :هوامش الب

وثيقتها عن "عشرة أسباب رئيسية لمناهضة منظمـة  Global exchangeنشرت منظمة  (*)
  . A.Senالتجارة الدولية ورد عليها
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عبدالوالي أدم  ■
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  تمهيد:

األزمــة الماليـة العالميــة باقتصــادات الـدول المتقدمــة والناميــة عصـفت 
على حد سواء! وتحولت األزمة، التي بدأت مالمحها كأزمة تمويـل عقـاري 

فـــــي اإلنتـــــاج فـــــي الواليـــــات المتحـــــدة، الـــــى أزمـــــة اقتصـــــادية طاحنـــــة تـــــؤثر 
  ستثمار.والتشغيل واال

لنـــدرة رأس المـــال األجنبـــي وضـــعف التكنولوجيـــا وقلـــة الخبـــرة  ونســـبة
التقنيــة فــي دول وســط أفريقيــا فقــد بــرزت أهميــة جــذب االســتثمار األجنبــي 
لتحقيق التنمية االقتصادية الشاملة. لـذا فقـد أصـبح موضـوع االسـتثمار مـن 
الموضــــوعات التــــي تحتــــل مكانــــة مهمــــة وأساســــية فــــي أولويــــات الدراســــات 

لمالية والمصرفية واإلدارية وغيرها من التخصصات التي تهتم االقتصادية ا
                                                             

����� 
������ ��� ��� ��������� ���� ����� � !"�� �*� 

bÈÛa@òí…b–nÓüa@pbß‹þa@Šqc@òî½@ @
bîÔíŠÏc@Á�ë@Þë…@¿@òîjäuþa@pa‰bàrn�üa@ÕÏ†m@óÜÇ 

  (دراسة حالة االستثمارات األسيوية 

@في دولة "تشاد") @
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بــــالتطورات الهيكليــــة التــــي شــــهدتها المجتمعــــات المتقدمــــة، هــــذه التطــــورات 
صـاحبها تطـور مماثـل فـي مجـال دراسـة االسـتثمار بجانبيـه العينـي والمــالي 
بعد أن أصبحت مصادر التمويل االستثماري غير مقتصرة علـى المصـادر 

عالمية والتقليدية إذ تطـورت واسـتحدثت أدوات وآليـات وشـبكة مـن المحلية ال
المعلومـــات واالتصـــاالت االســـتثمارية فـــي األســـواق العالميـــة أتاحـــت فرصـــًا 

  ومزايا استثمارية لم تكن متاحة في السابق.

ومـــن خـــالل ذلـــك يظهـــر أهميـــة االســـتثمار بجانبيـــه العينـــي والمـــالي 
النهـــــوض والتطـــــور الحضـــــاري  خصوصـــــًا للبلـــــدان األفريقيـــــة المتجـــــه نحـــــو

  والتنموي والتي عليها إيالء االهتمام األكبر علميًا وعملياً 
  

  الهدف من الدراسة:    •

تهــدف هــذه الدراســة إلــى المســاهمة فــي حــل قضــية تــدفق االســتثمار 
االجنبـــــي فـــــي دول وســـــط أفريقيـــــا و ضـــــرورة تفعيـــــل دور المنافســـــة حـــــول 

فس ضــمن اتجـــاه جديـــد بـــدأ يأخـــذ االســتثمارات األجنبيـــة. ويتبـــاين هـــذا التنـــا
مكانــــة فـــــي الـــــدول الناميـــــة، والـــــذي يرتكـــــز فـــــي تبـــــين سياســـــات اإلصـــــالح 
االقتصــادي الرامــي إلــى معالجــة االخــتالالت التــي أفرزتهــا السياســة الماليــة 
والنقديـــة. وباعتبـــار أننـــا علـــى أبـــواب العولمـــة االقتصـــادية. فـــإن دول وســـط 

ة االقتصـــادية. لهــــذا يمكـــن لنــــا أفريقيـــا تســـعى جاهــــدة للوصـــول إلــــى التنميـــ
   تلخيص أهداف هذه الورقة فيما يلي:

  إبراز أهمية االستثمارات األجنبية في التنمية االقتصادية.  -١

  ما مدى استفادة تشاد من هذه االستثمارات األجنبيـــة.   -٢
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 منهجية الدراسـة:  •

؛ وهو منهج يتعامـل منهج االقتصاد السياسي الدوليتتبع هذه الدراسة 
الظـــــواهر االقتصـــــادية باعتبارهـــــا ظـــــواهر ذات صـــــلة وثيقـــــة بظـــــواهر  مـــــع

وسياسية وثقافيـة وٕاعالميـة وأمنيـة، كمـا يهـتم بجوانـب أخـرى مثـل اجتماعية 
التغييرات االجتماعية، توزيع الـدخول. وهـو أيًضـا مـنهج يتعامـل مـع قضـايا 

ث النمو، والنتـائج المترتبـة علـى العولمـة مـن منظـور التطـور التـاريخي، حيـ
انـه يبحـث فــي دور العالقـات االقتصــادية الخارجيـة علــى نمـو االقتصــادات 

 الوطنية وتطورها.

  أهمية الدراسـة:  •

تتســــم البيئــــة الدوليــــة الراهنــــة باحتــــدام التنــــافس علــــى رؤوس األمــــوال 
األجنبية بين مختلف الـدول المتقدمـة والـدول الناميـة علـى حـد سـواء، وذلـك 

االســــتثمار األجنبــــي فــــي تــــوفير التمويــــل  نتيجــــة للــــدور المهــــم الــــذي يلعبــــه
المطلــوب إلقامــة المشــاريع اإلنتاجيــة ونقــل التكنولوجيــا والمســاهمة فــي رفــع 
مستويات المداخيل والمعيشـة وخلـق المزيـد مـن فـرص العمـل لتعزيـز قواعـد 
اإلنتــاج وتحســين المهــارات والخبــرات اإلداريــة وتحقيــق ميــزات تنافســية فــي 

 مجال التصدير والتسويق.

ويحتــل االســتثمار األجنبــي المباشــر أهميــة اســتثنائية فــي دول وســط 
أفريقيـــا التـــي تعـــاني مـــن تفـــاقم أزماتهـــا الماليـــة الشـــيء الـــذي زاد مـــن حدتـــه 

وفـــي ظـــل تصـــاعد مؤشـــرات المديونيـــة . تقلـــص مصـــادر التمويـــل المختلفـــة
وتضـــخم التكـــاليف المرافقـــة القتراضـــها مـــن العـــالم الخـــارجي فـــإن مصـــادر 
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التي تبقى متاحة أمامهـا تنحصـر فـي العمـل علـى جلـب االسـتثمار التمويل 
األجنبـي المباشــر مــن جهــة وتنشــيط االسـتثمار المحلــي والســيطرة عليــه مــن 

  جهة أخرى.

وفي هذا اإلطار قامت دول وسط أفريقيا (السـيماك) بوجـه عـام بسـن 
تشــــريعات تمــــنح حــــوافز مغريــــة للمســــتثمرين األجانــــب، وتزيــــل كــــل القيــــود 

فز التــي تقــف فـــي طــريقهم. وكانــت تشــاد مـــن بــين هــذه الــدول التـــي والحــوا
وضعت قوانين استثمار والتي من خاللها تقدم ضمانات واسعة للمستثمرين 
األجانـــب أو المحليـــين علـــى ســـواء. وســـنتناول فـــي هـــذا البحـــث مـــن خـــالل 
التحليل ودراسة أثـر األزمـات االقتصـادية علـى تـدفق االسـتثمارات االجنبيـة 

  وسط أفريقيا بالتركيز على حالة تشاد. في دول 
  

  تأتي الدراسة في ثالثة مطالب:

  المطلب األول: أفريقيا وتحديات االستثمارات األجنبية.

المطلـب الثــاني: تــأثر االقتصــاد األفريقـي باألزمــات (أزمــة المديونيــة، 
  األمن الغذائي، الرهن العقاري)

وتحـديات االسـتثمارات المطلب الثالث: األزمات االقتصادية العالمية 
  األجنبية في دولة تشاد.
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  :أفريقيا وتحديات االستثمارات األجنبية؛ المطلب األول  ■

يمثل االقتصاد األفريقي ركنا من أركان االقتصـاد العـالمي، فقـد بـات 
مـــن الضـــروري مناقشـــة أثـــر األزمـــات االقتصـــادية العالميـــة علـــى االقتصـــاد 

لمتـــدهورة التـــي تعـــاني منهـــا القـــارة، األفريقـــي، خاصـــة فـــي ظـــل األوضـــاع ا
وعلـى رأسـها مسـالة النزاعـات العرقيــة والسياسـية التـي اجهضـت الكثيـر مــن 
فرص وجهود التنمية، كمـا سـاهمت بـدورها هـي األخـرى فـي خلـق األزمـات 
االقتصادية المحلية، التي أدت إلى التخلف الذي يؤدي إلى الفقر. كمـا ان 

ي وليدة الفقر باإلضافة إلى العوامل األخـرى، التبعية التي تعيشها أفريقيا ه
فقار القارة عن طريق امتصاص ثرواتها عن طريق إوهذه التبعية أدت إلى 

المبـادالت التجاريـة الدوليــة غيـر المتكافئــة والمؤسسـات الماليــة الدوليـة مثــل 
البنــك وصــندوق النقــد الـــدولي والقــروض التــي فاقـــت إمكانــات هــذه الـــدول، 

نعكـــاس األزمـــات االقتصـــادية علـــى االقتصـــاد األفريقـــي، وقبـــل أن نـــدرس ا
  نشير إلى الخلفية التاريخية لمسيرة القارة األفريقية. 

لقـــد أصـــبح لـــدى القـــادة والمفكـــرين األفارقـــة قناعـــة جماعيـــة منـــذ فتـــرة 
الحكم االستعماري وٕالى وقتنا الحاضر ضـرورة تحقيـق التنميـة االقتصـادية، 

ن حلهـــــا إال فـــــي إطـــــار جمـــــاعي وتعـــــاون وأن المشـــــاكل السياســـــية ال يمكـــــ
وتنسيق في كل المجاالت، ونجد أن أفريقيا تواجه مشاكل انعـدام االسـتقرار 
السياســـي ومـــا نجـــم عنـــه مـــن حـــروب ونـــزوح ولجـــوء ومأســـاة انســـانية وفـــي 
الجانـب االقتصـادي تواجـه القـارة مســالة الـديون والتخلـف والتبعيـة وعالقــات 

اقتصــادية حــادة مســتوردة إليهــا مــن الــدول اقتصــادية دوليــة ظالمــة، وأزمــات 
  .���الغربية
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  أوًال: تراجع النمو االقتصادي األفريقي:
تشير التوقعات الدولية والمحلية إلى تراجـع النمـو فـي القـارة األفريقيـة 
وخاصــة أفريقيــا جنــوب الصــحراء نتيجـــة لألزمــات العالميــة وارتفــاع أســـعار 

دول القارة قد استفادت من ارتفاع  المواد الغذائية، هذا بالرغم من أن بعض
أسعار السلع األخرى غير الغذائية، وانعكس ذلك على شروط التجارة لتلك 
الدول وكانت االسقاطات تشير إلى تراجع معدالت النمو في أفريقيا جنوب 

% فـــي العـــام ٦إلـــي حـــوالي  ٢٠٠٧% فـــي العـــام ٧الصـــحراء مـــن حـــوالي 
ألخرى غيـر الغذائيـة، وكـان يتوقـع مع توقع ارتفاع األسعار للسلع ا ٢٠٠٨

  أيضا ارتفاع اسعار بعض المنتجات الزراعية مثل البن والكاكاو.

ومن الدول التي تأثرت أكثر سـلبا بهـذه التحـوالت هـي بنـين، غامبيـا، 
كينيا، مدغشقر، رواندا، سيراليون، وكان من المتوقـع عندئـذ أن تواجـه هـذه 

فــــي ظــــل . %)٧٥ -% ٢٠(الــــدول تــــدهورا فــــي شــــروط التجــــارة مــــا بــــين 
تصــاعد التضــخم تفاقمــت آثــار ارتفــاع الســلع الغذائيــة وأخــذت تشــكل خطــرا 
على شـبكات الضـمان االجتمـاعي فـي منطقـة أفريقيـا جنـوب الصـحراء، أن 
اعتماد المنطقة على السلع الغذائيـة والبتـرول، باإلضـافة إلـى حـاالت الفقـر 

األســـعار خاصـــة وان الشـــديد جعلهـــا معرضـــة للمخـــاطر المرتبطـــة بارتفـــاع 
مواطني هذه المنطقة ال يملكون خيارات واسعة للتحوط ضد ارتفاع أسـعار 
الســلع الغذائيــة ممــا جعــل ســكان الريــف أكثــر تعرضــا للمعانــاة مــن الكــوارث 

) أدنـــاه ١. ويمكـــن اإلشـــارة إلـــى الشـــكل (�#�التـــي تســـببها األزمـــات العالميـــة
يشـير إلـى تـدفق االسـتثمارات ) ٢الذي يشير إلى التجارة األفريقية، وشكل (

  م.٢٠١٣إلى  ١٩٨٠االجنبية في أفريقيا خالل الفترة من 
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  )١شكل رقم (

  م٢٠١٤ـــ  ١٩٨٠إجمالي التجارة الخارجية األفريقية خالل الفترة 

  (الوحدة بالدوالر األمريكي) " مليون"
  

  
Source:  BP statistical review of world energy.  

  
أعــــاله أن منحنــــى الصــــادرات فــــي تزايــــد  يظهــــر مــــن خــــالل الشــــكل

يسير بوتيرة واحدة إال اذ كان م ١٩٨٩إلى  ١٩٨٠مستمر خالل الفترة من 
مليـار  ٧٠٠إلـى  ٢٠١٣أنـه أخـذ فـي االرتفـاع ووصـلت جملـة التجـارة لعـام 

 ٢٠٠٧مليار) طيلة أعوام األزمة مـن  ٦٠٠دوالر أمريكي، بعد أن كانت (
أدنــاه، وذلــك بســبب األزمــة التــي  ٢ م وهــو مــا يظهــره شــكل رقــم٢٠١٠إلــى 

  . �$�تعرض لها اقتصاديات دول وسط أفريقيا 
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 )٢شكل رقم (

  
Source: BP statistical review of world energy  

 

  ثانيًا: أهم سمات األزمات االقتصادية والمالية العالمية:

ريقيـــا مـــن خـــالل عـــدة آليـــات وتـــؤثر األزمـــة الماليـــة العالميـــة علـــى أف
  -أهمها:

  حدوث انكماش في التجارة العالمية.  -١
 انهيار صادرات السلع األولية في كثير من البلدان التي تعتمد عليها. -٢
توقع انخفـاض ملحـوظ فـي االسـتثمارات الخارجيـة وتحـويالت العـاملين  -٣

 بالخارج.
احتمـــاالت انخفـــاض المســـاعدات الخارجيـــة علـــى المـــدى المتوســـط إذا  -٤

 .استمرت األزمة
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لنظــــام المــــالي األفريقــــي مــــن خــــالل الــــروابط الماليــــة التــــأثيرات علــــى ا -٥
المتمثلــة فــي تــدفقات رؤوس األمـــوال واالســتثمارات فــي ســـوق األوراق 

 المالية، وكذلك أسعار الصرف.
ونتيجـة لآلليــات اعـاله تــؤدي األزمـات إلــى عـدم االســتقرار فـي النشــاط  -٦

 االقتصــادي الكلــي بمــا فــي ذلــك الكســاد، وتــراكم الــديون المتعســرة فــي
االقتصـــاد، هـــذا وقـــد يتطـــور الوضـــع إلـــى أزمـــات اجتماعيـــة وسياســـية 

 .�%�وأمنية خطيرة

وقــــد تعرضــــت أســــواق األســــهم للتراجــــع فــــي جنــــوب أفريقيــــا ونيجيريــــا 
وغانـــا، باإلضــــافة للضـــغوط علــــى أســـعار الصــــرف كمـــا أنــــه مـــع اســــتمرار 

حيــــث إن التبــــاطؤ االقتصــــادي  األزمــــة الماليــــة يمكــــن ان تنمــــو المخــــاطر،
األمـــد قـــد يرفـــع مـــن مخـــاطر االئتمـــان، مـــع احتماليـــة ســـحب البنـــوك طويـــل 

الدوليـــة المتعثـــرة لـــرؤوس أموالهـــا مـــن فروعهـــا فـــي دول أفريقيـــا الصـــحراء، 
وبالتــالي فـــإن القطـــاع المــالي فـــي أفريقيـــا وبخاصــة البنـــوك بحاجـــة للمراقبـــة 

 .�&�واليقظة الحتمالية تعرضه للمخاطرة

بـأن االقتصـاد األفريقـي أكثـر تـأثرا وبتحليل هـذه اآلليـات يمكـن القـول 
باألزمــــات االقتصــــادية واالجتماعيــــة بســــبب الكــــوارث وذلــــك نظــــرا لهشاشــــة 
وضــعه، وعــدم مقدرتــه علــى تســارع وتيــرة التقــدم والنمــو، كمــا أن عــدم رســم 
ووضع خطط وسياسات اقتصادية حكمية، تجعلـه غيـر قـادر علـى مواجهـة 

، ومن خالل هذه اآلليات يمكن األزمات، أو الوقاية  من إلحاق الضرر به
أن نشـــــــير إلـــــــى آثـــــــار العوامـــــــل الخارجيـــــــة المصـــــــاحبة لألزمـــــــات الماليـــــــة 

  واالقتصادية على اقتصاديات الدول األفريقية.
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آثار العوامل الخارجية المصـاحبة لألزمـات االقتصـادية علـى ثالثًا: 
 :اقتصاديات دول وسط أفريقيا

لألزمــــــــات الماليــــــــة تــــــــنعكس آثــــــــار العوامــــــــل الخارجيــــــــة المصــــــــاحبة 
  واالقتصادية على اقتصاديات دول وسط أفريقيا كما يلي:

  عجز مالي داخلي وخارجي غير محتمل. -١

تقســيم عــالي وغيــر واقعـــي أو حقيقــي للعمــالت الوطنيــة، يعمـــق  -٢
من تدهور شروط التجارة الخارجية وتتعرض العمالت التي ترتبط بعمـالت 

لــــدول غــــرب ووســــط أفريقيــــا  اجنبيــــة النهيــــار، مثــــال (عملــــة الفرنــــك ســــيفا)
  .١٩٩٤المرتبطة بالفرنك الفرنسي وهذا ما حدث لها في عام 

اخـتالل فـي االســتقرار السياسـي يــؤدي إلـى إضــعاف قـدرة الدولــة  -٣

علــى مواجهــة الكــوارث الطبيعيــة فتتفــاقم اثارهــا علــى تلــك الــدول وقــد تكــون 
ف آثــار هــذه األزمــات أكثــر شــدة وقســوة علــى الــدول التــي تعــاني مــن ضــع

حالة تشاد، أفريقيا الوسطى، الكاميرون أو تلك الدول التي  –النظم المالية 

  .�'�تتبع سياسات غير مستقرة أو سليمة ودقيقة

تتبــاين آثــار هــذه العوامــل علــى القطاعــات االقتصــادية المختلفــة  -٤
حسب مصدر األزمة وقوتها، كما يتوقف   على مدى قوة ذلك القطاع في 

ن في كل الحاالت فإن العوامل المذكورة أعاله مـن تحمل آثار اآلزمة، ولك
شأنها أن تساعد على تعميـق األزمـة وعلـى إطالـة المـدى الزمنـي المطلـوب 

 لتجاوزها.
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كمــــا يمكــــن اإلشــــارة هنــــا إلــــى أن األزمــــات االقتصــــادية فــــي معظــــم 
الحـاالت تـأتي فـي شـكل انفجـار مفـاجئ فتحـدث أضـرارا غيـر متوقعـة تـؤثر 

ات الدولــــة المســــتقبلية فتعطـــل خططهــــا وبرامجهــــا ســـلبا علــــى رؤيــــة وتطلعـــ
المســتقبلية مؤديــة إلــى فقــدان الثقــة فــي الــنظم الماليــة، خاصــة فــي مجــاالت 

 .�)�تنفيذ العقود المالية وااللتزام بها والتطورات في أسعار األصول

صــدمات خارجيــة تــؤثر ســلبا علــى ى وتتعــرض دول وســط أفريقيــا إلــ
وذلـــك عـــن طريـــق تـــأثير هـــذه الصـــدمات االســـتقرار فـــي االقتصـــاد الكلـــي، 

الخارجيــــة علــــى المــــوارد الماليــــة، فــــإن التــــدهور فــــي شــــروط تبــــادل التجــــارة 
الخارجية، وارتفاع أسعار الفائدة علـى الـديون الخارجيـة او انحسـار تـدفقات 
الموارد الخارجية، ألي سبب من األسـباب التـي قـد تـؤدي إلـى إحـداث خلـل 

وبالتـــــالي إلـــــى عـــــدم االســـــتقرار فـــــي  فـــــي العالقـــــة بـــــين العـــــرض والطلـــــب،
االقتصاد، كما أن انحسار الموارد الخارجية لـدول وسـط أفريقيـا، يـؤثر سـلبا 
علـى قــدرة الدولــة فــي إيجـاد التــوازن فــي االقتصــاد لحـدوث نــدرة فــي المــوارد 

 المالية الخارجية  الالزمة لتشغيل القدرات اإلنتاجية بالكفاءة المطلوبة.

رض والطلــب الكليــين، عــن طريــق زيــادة اإلنتــاج وبالتــالي زيــادة العــ 
وتفــــادي أي عجــــز فــــي العــــرض الــــذي قــــد يــــؤدي إلــــى فجــــوة بــــين العــــرض 
والطلب الكليين، أي عدم التوازن في االقتصاد الكلي وما يتبعه مـن ارتفـاع 
معدالت التضخم وانفالت في نظام سعر الصـرف للعملـة، كمـا يـؤدي عـدم 

قــدرة الصــادرات الوطنيــة علــى التنــافس التــوازن فــي االقتصــاد إلــى إضــعاف 
  في األسواق الخارجية 

وبالتــالي مزيــًدا مــن التراجــع فــي اإلنتــاج، والنــاتج المحلــي ينظــر إلــى 



 

 

   2016 / يوليو حزيران 54

ت
ــا

ــــ
ــــ

س
را

د
  

)، وٕالــى مزيــد مــن الخلــل فــي التــوازن بــين الطلــب والعــرض ٣الشــكل أدنــاه (
  .�(�الكليين وبالتالي إلى مزيد من التدهور في االقتصاد

  

  )٣شكل رقم (

  
Source :   Comunaute ecohonomique etmonetare de l’afique 

centirale (cemac)  fiche d’identite: la cama 

 

  :أثر األزمة االقتصادية علي دول وسط أفريقيا؛ المطلب  الثاني  ■

وتحولـت إلـى أزمـة ٢٠٠٧تمثل األزمة المصرفية التي بدأت في عام 
الرأســـمالية، فباإلضـــافة نقطـــة تحـــول فـــي تـــاريخ  ٢٠٠٨اقتصـــادية عالميـــة 

لكونهـــــا أعنـــــف أزمـــــة اقتصــــــادية تعصـــــف باألســـــواق العالميـــــة، وتواجههــــــا 
، فهــي ١٩٢٩االقتصــادات الرأســمالية منــذ الكســاد العــالمي الكبيــر فــي عــام 

أيضــا أكثــر األزمــات العالميــة انتشــارا، اذا امتــدت أثارهــا لتشــمل كافــة دول 
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قتصــادات بفعــل العولمــة الماليــة العــالم، نتيجــة للتــرابط المتزايــد بــين هــذه اال
واالقتصـــادية، حيـــث كانـــت هـــذه األزمـــة بمثابـــة صـــدمة اقتصـــادية خارجيـــة 

  .�*�أثرت على الدول النامية بشكل عام، والدول األفريقية بشكل خاص

يقـــدم هـــذا المطلـــب تحلـــيًال  للعوامـــل التـــي تســـببت فـــي نشـــوء األزمـــة 
عامـة، وقنـوات انتقـال آثـار  وتفاقهما بالصورة التي حولتها إلى أزمة هيكليـة

هذه األزمة إلى االقتصادات األفريقيـة، فهنـا ثالثـة أزمـات اقتصـادية وماليـة 
أثـــرت أكثـــر علـــى االقتصـــاد األفريقـــي، وهـــي أزمـــة األمـــن الغـــذائي، األزمـــة 

م (أزمـة الـرهن ٢٠٠٨المصرفية (أزمة المديونية)، األزمة االقتصـادية لعـام 
  العقاري).

  ون الخارجية وتأثرها باالقتصاد األفريقي:أوًأل:  أزمة الدي  •

تعد مشكلة الديون الخارجية من إحدى التحـديات التـي تفـرض نفسـها 
علـــى الرؤيـــة المســـتقبلية، والتـــي يجـــب تجاوزهـــا إلرســـاء األرضـــية الراســـخة 
والبيئة المواتية والداعمة الستدامة النمـو االقتصـادي العـالمي، ويمثـل تـراكم 

رئيســـيا أمـــام القــارة األفريقيـــة فـــي مواجهـــة األزمـــات  الــديون الخارجيـــة عائقـــا
  المالية واالختالل في هيكل االقتصاد.

وتعتبــــر الــــديون الخارجيــــة واحــــدة مــــن معوقــــات التنميــــة االقتصــــادية 
واالجتماعيــة، فــي أفريقيــا وأداة لتكــريس التبعيــة للغــرب فقــد أدي العجــز فــي 

يـــة، وكـــذلك تـــدنى الحســـاب الجـــاري المصـــحوب بتبنـــي االســـتثمارات األجنب
االدخــار بصــورة ملحوظــة وعجــز المــوارد الماليــة فــي الــدول األفريقيــة. الــى 
الفشــل فــي ســد الفجــوة بــين االســتثمار واالدخــار المحلــي والتــي نجمــت مــن 
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الجهود التنموية التي قامت بها الدول األفريقية للحاق بركـب التطـورات فـي 
كـل هـذه االسـباب مجتمعـة  أدت. الدول الغربية والعجز في ميزانيات الدول

إلى ظهور ازمة الديون في أفريقيا وتفاقمهـا وقـد تطـورت هـذه الـديون والتـي 
  .�,+�هي عبارة عن المجموع التراكمي للقروض األفريقية

  :العوامل التي أدت إلى تراكم الديون األفريقية 

توقفت تدفقات القروض والمعونات إلى دول العـالم الثالـث بعـد بـروز 
القتصادية التي تفجـرت فـي الـدول الصـناعية فـي بدايـة الثمانينيـات األزمة ا

اثــر ارتفــاع أســعار الــنفط للمــرة الثانيــة خــالل عقــد واحــد، ونتيجــة للتحــوالت 
السياســية فــي العالقــات بــين المعســكرين الغربــي الرأســمالي واالشــتراكي بعــد 

ميــــة انهيــــار االتحــــاد الســــوفيتي والمعســــكر االشــــتراكي ونهايــــة الحــــرب العال
البـــاردة، وبالتـــالي  توقـــف عمليـــات اســـتقطاب دول العـــالم الثالـــث مـــن قبـــل 
المعســـكرين فـــي ظـــل الحـــرب البـــاردة فقـــد اســـتفادت الـــدول الناميـــة وخاصـــة 
األفريقيــــة مــــن تلــــك المنافســــة واالســــتقطاب فــــي تــــدفقات القــــروض الميســــرة 

  والمعونات المالية والفنية والغذائية من قطبي الحرب الباردة.

مــــع نهايــــة الحــــرب البــــاردة وتوقــــف تلــــك المســــاعدات توقفــــت ولكــــن 
المشــروعات المرتبطــة بالتمويــل مــن القــروض والمســاعدات الماليــة والعينيــة 
االجنبيــــــة وأفضــــــى ذلــــــك الوضــــــع إلــــــى تبــــــاطؤ وتراجــــــع عمليــــــات التنميــــــة 

مما أدى إلى عجزهـا عـن  .�++�االقتصادية واالجتماعية في الدول األفريقية
نحو خدمة الديون وتفاقمت مشـكلة ديـون الـدول األفريقيـة  مقابلة االلتزامات

  بسبب تراكم الفوائد التعاقدية.
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والجدير بالذكر أن نظرة الدائنين والمدينيين ألزمة الدين، ال تعدو أن 
تكون الدوران حول المشكلة االصلية دون الدراسة العميقة الموضوعية لهذه 

عـدو أن تكـون مهـدئات وليســت األزمـة، وكـذلك كانـت الحلـول المقترحــة ال ت
حلـــوال جذريـــة، وبالتـــالي نجـــد أن هـــذه الـــديون قـــد عمقـــت مـــن تخلـــف الـــدول 

  .�#+�األفريقية وزادت من تبعيتها للدول المتقدمة

وختاما يمكن اإلشارة إلى مبادرة الدول الفقيرة المثقلة بالديون،  حيث 
لمثقلـة بالـديون، لجأت الدول والمنظمات العالمية إلـي مبـادرة الـدول الفقيـرة ا

عندما تطورت أزمة الديون العالمية وأخذت تهـدد االقتصـاد الـدولي وفشـلت 
المبــادرات التقليديــة فــي عــالج األزمــة وقــام بتصــميم هــذه المبــادرة فــي عــام 

البنــــك الــــدولي وصــــندوق النقــــد الــــدولي وبمشــــاركة منظمــــات دوليــــة  ١٩٩٦
فريقيـة  التـي تنطبـق عديدة وتهدف هذه المبادرة إلى خفـض ديـون الـدول األ

عليها شروط ومعايير المبادرة خالل فترة زمنية محـددة، إلـى مسـتوى يمكـن 
تلـــك الـــدول مـــن ســـداد الـــديون دون حاجـــة إلـــى مســـاعدات خارجيـــة  حيـــث 

  .�$+�يصبح الدين عندئذ قابل للسداد

  :: أزمة الغذاء وتأثيراتها على أفريقياثانياً    •

مــؤتمر القمــة العــالمي لألغذيــة اســتنادًا إلــى التعريــف الــذي أعطــاه   
، يتحقــق األمــن الغــذائي عنــدما يتمتــع ١٩٩٦الــذي عقــد فــي رومــا فــي عــام 

البشـــر كافـــة فـــي جميـــع األوقـــات بفـــرص الحصـــول، مـــن النـــاحيتين الماديـــة 
واالقتصــادية، علـــى أغذيـــة كافيـــة وســليمة ومغذيـــة تلبـــي حاجـــاتهم التغذويـــة 

  .�%+�وفر النشاط والصحةوتناسب أذواقهم الغذائية كي يعيشوا حياة ت
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علـــى الـــرغم مـــن امـــتالك أفريقيـــا لثـــروات طبيعيـــة متنوعـــة تتمثـــل فـــي 
مســاحات شاســعة مــن األراضــي القابلــة للزراعــة وامتالكهــا  لمــوارد طبيعيــة 
متنوعـــة، ووفـــرة الثـــروات الحيوانيـــة والســـمكية واالنهـــار إال أن القـــارة تواجـــه 

وقــد وصــل عــدد مــن  .غــذائيأزمــة حــادة فــي إنتــاج الغــذاء وتفتقــر لألمــن ال
 . دولة أفريقيـة ٢٥إلى  ٢٠٠٣الدول األفريقية التي تواجه أزمة غذائية عام 

بزيـــادة عشـــر دول عـــن العـــام الســـابق عليـــه، وهـــذا يعنـــي أن قضـــية األمـــن 
الغــذائي تنتشــر بشــكل خطيــر فــي ربــوع أفريقيــا األمــر الــذي يــدعو إلــى درء 

والماليــة التــي تعصــف بالقــارة  هــذه األزمــة كغيرهــا مــن األزمــات االقتصــادية
  األفريقية.

والحاجـة ماسـة لمواجهـة أزمـة الغــذاء فـي القـارة األفريقيـة، وذلـك فــي  
الوقــت الــذي تعــيش فيــه هــذه القــارة ظــروف بائســة، فــالحروب والصــراعات 
والجفــاف والتصــحر والتخلــف التكنولــوجي والفقــر والمــرض والتــدهور البيئــي 

إنتاج الغذاء وعلى األمن الغـذائي األفريقـي،  كلها عوامل بالغة التأثير على
أضف إلى ذلك ما ابتليت به القـارة مـن انتشـار مـرض اإليـدز والـذي يمكـن 

مليونــا مــن المــزارعين األفارقــة المنتجــين  ٢٠أن يقضــي علــى حيــاة حــوالي 
  .�&+�٢٠٢٠قبل نهاية 

وقـــد ظهـــرت العديـــد مـــن المبـــادرات لمعالجـــة أزمـــة الغـــذاء فـــي القـــارة 
، اذ جاء هـذا اإلعـالن حـول ٢٠٠٢ية مثل إعالن القاهرة في فبراير األفريق

دولـة أفريقيـة  ٤٥األمن الغـذائي األفريقـي مـن قبـل وزراء الزراعـة ومنـدوبي 
مؤكــــدا علــــى الحــــق فــــي الغــــذاء الكــــافي واألمــــن وتحســــين البنيــــة األساســــية 
الريفيـــة، وتمويـــل القطـــاع الزراعـــي وتـــوفير نمـــاذج فعالـــة لإلنتـــاج الزراعـــي 
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والصـــــحة العامـــــة ومجابهـــــة خطـــــر اإليـــــدز، وتعمـــــيم الســـــالم والديمقراطيـــــة 
باعتبارهــا امــورا تخــدم األمــن الغــذائي األفريقــي، كمــا امتــدح اعــالن القــاهرة 
مبـــادرة الشـــراكة الجديـــدة مـــن أجـــل تنميـــة أفريقيـــا "النيبـــاد" وهـــو جهـــد عظـــيم 

  اإلقليمية.للقادة والزعماء األفارقة لتدعيم السياسات الغذائية والتجارة 

ـــاً    • ـــى اقتصـــاديات  :ثالث ـــة العالميـــة وانعكاســـها عل األزمـــة المالي
  :أفريقيا

ناجمـــة عـــن  ٢٠٠٨ان الحـــدة التـــي انـــدلعت بهـــا األزمـــة االقتصـــادية 
األزمـة الجوهريــة فـي الربحيــة، والتـراكم فــي االقتصـاد الحقيقــي، وهـي نتيجــة 

المتحـــــدة لعقـــــود طويلـــــة مـــــن ممارســـــات الطبقـــــة الرأســـــمالية فـــــي الواليـــــات 
األمريكيــة، ومنــاطق أخــرى فــي محاولــة لرفــع متوســط معــدالت الــربح التــي 
حــــدثت بــــين الخمســــينيات والســــبعينيات مــــن القــــرن العشــــرين. وهــــي نتيجــــة 
تراكمية ومعقدة  ايضا لسلسلة ردود أفعال الطبقة الرأسمالية تجـاه المشـاكل 

س االقتصـــــادية التـــــي يمكـــــن أن تعـــــزى إلـــــى اســـــتمرار مشـــــاكل ربحيـــــة رؤو 
األمـــــــوال المنتجـــــــة أو عالقـــــــة رأس المــــــــال بمـــــــا يطلـــــــق عليـــــــه االقتصــــــــاد 

  .�'+�العيني

ولكـــن عـــدواها مـــا لبثـــت أن انتقلـــت إلـــى االقتصـــادات األخـــرى بحكـــم 
التشـابك الشــيد بـين أســواق المـال  وضــخامة حجـم األمــوال التـي تنتقــل فيمــا 

مـن خـالل  انتقلت األزمـة الماليـة العالميـة إلـى االقتصـادات األفريقيـة. بينها
عــدد مــن القنــوات، ســواء كانــت ماليــة مباشــرة أي نتيجــة التعــرض المباشــر 
للنظام المـالي الـدولي مـن خـالل الـروابط الماليـة فـي أسـواق األوراق الماليـة 
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وتـــدفقات االســـتثمار األجنبـــي المباشـــر، أو تنتقـــل مـــن . والقطـــاع المصـــرفي
خــالل االقتصــاد  خــالل القنــوات غيــر المباشــرة، والمقصــود بهــا التــأثير مــن

الحقيقـــــي ســـــواء مـــــن خـــــالل التجـــــارة الخارجيـــــة أو التحـــــويالت أو تـــــدفقات 
  المساعدات .

و بالرغم من أن أفريقيا لم تندمج انـدماجا محكمـا فـي النظـام المـالي، 
إال أنهــا لــم تكــن مســتثناة مــن آثــار األزمــة، فقــد تباطــأت تــدفقات االســتثمار 

ات من السلع قد انخفضت والواقع األجنبي المباشر، كما أن أسعار الصادر 
  أن آثار األزمة قد شعر بها معظم البلدان األفريقية.

 

  :أبعاد األزمة    •

  :البعد االقتصادي

تميـــزت أزمـــة الــــرهن العقـــاري ــــــــ بالمقارنـــة مــــع األزمـــات االقتصــــادية 
السابقة ــــــ سرعة االنتشار وتزامنه على المستوى العالمي و بانخفاض شديد 

%.، ، ويترتـب  ٥ــــــــ  %٢القتصادي المتوقع في أفريقيا بنسـبة تفـوقللنمو ا
علـــى هـــذا التبـــاطؤ فـــي النمـــو أثـــر علـــى خلـــق العمالـــة. وكانـــت القطاعـــات 
األشـد تـأثرا بالصـدمة هـي الطاقـة الكهربائيـة ومشـاريع البنيـة التحتيـة الكبيـرة 

ســـــر والصـــــناعات االســـــتخراجية والســـــياحية وكـــــذلك األعمـــــال التجاريـــــة واأل
  المعتمدة على التحويالت واألنشطة المرتبطة بالسياحة.

تباطــأ بنــاء الطاقـــة الكهربائيــة بحيـــث  إثيوبيــا وغينيـــا وبوتســـواناففــي  
واجـــــه ضـــــغوطا مـــــن حيـــــث الحصـــــول علـــــى التمويـــــل. وفـــــي غينيـــــا ســـــجل 
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.م أمــــا ٢٠٠٨-٢٠٠٧ %١٦ انخفاضـــا فـــي إيـــرادات الســــياحة بمقـــدار 
األزمــة االقتصــادية فــي أفريقيــا فتتمثــل القطاعــات األخــرى التــي أثــرت فيهــا 

  -في :

مـثال  ففي بوروندي : أسعار سلع المنتجات الزراعية والمعدنية،أوال 
. ٢٠٠٨% بــــين أكتــــوبر ونــــوفمبر  ٣٦انخفضــــت ايــــرادات القهــــوة بمقــــدار 

% بــين فبرايــر  ٥٠الــنفط هــو االخــر عــانى مــن هبــوط األســعار بــأكثر مــن 
طـن والسـكر ايضـا انخفضـت اسـعارها  . النحـاس والق٢٠٠٩وفبراير  ٢٠٠٨

بليـــون  ٦٧وانخفضـــت إيــرادات الصـــادرات مـــن . �)+�%٢٠بمــا يربـــو علـــى 

في أنجوال، و انخفضت  ٢٠٠٩بليون دوالر في  ٢٣إلى  ٢٠٠٨دوالر في 
فـــي  ٢٠٠٩مليـــون دوالر فـــي  ٨٤إلـــى  ٢٠٠٨مليـــون دوالر فـــي  ٩٠مـــن 

  .�(+� الرأس األخضر

ّراء األزمــة االقتصــادية بســبب لقـد تــأثر قطــاع التعــدين بشــكل سـيئ جــ
(على الرغم من أن تشاد لم تعتمد على هذا القطاع  هبوط الطلب العالمي.

إلنهاء الخدمة مؤقتا في بلدان مثل  عديدةبدرجة كبيرة) فقد حدثت عمليات 

جمهورية الكونغو الديمقراطية  وزامبيا وكذلك بوتسوانا. إن هبوط صناعات 
قـــدان العديـــد مـــن العمـــال وظـــائفهم  فـــي مثـــل صـــناعة المـــاس، أدت إلـــى ف

. كمــــا حــــدث هبـــــوط فــــي صــــادرات ســـــلع المنجنيــــز فـــــي ٢٠٠٩ – ٢٠٠٨

الغابون، وسلع األعشاب والماس في جمهورية أفريقيا الوسطى. كمـا حـدث 
فــي بوركينــا فاســو وجمهوريــة أفريقيــا الوســطى بــطء فــي البــدء فــي مشـــاريع 

  .�*+�التعدين بسبب انخفاض أسعار المعادن
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ت صناعات رئيسية للنمو، مثل الصناعة التحويلية وصـناعة وتضرر 
ــاتركيــب المحركــات فــي  بعمليــة إنهــاء الخدمــة مؤقتــا لحــوالي  جنــوب أفريقي

. كمــــا تــــأثرت الســــياحة ســــلبا باألزمــــة، ٢٠٠٩عامــــل فــــي يونيــــو  ٤٠٠٠٠
 -وموريشـــــيوس -وتنزانيـــــا -فهبـــــوط عـــــدد الســـــياح فـــــي بلـــــدان مثـــــل (غينيـــــا

ى إيــرادات تلــك الــدول، وتـم اإلبــالغ بهبــوط نســبة وأوغنـدا) أثــر بالســلب  علـ
% من عدد وصول السياح إلى بعض هذه البلدان. كما شهدت الرأس  ٣٠

  األخضر وغامبيا انخفاضا في اإليرادات الناجمة عن السياحة.

يمكننــا أن نالحــظ أن القطاعــات االقتصــادية المتضــررة باألزمــة هــي 
ى اإلمكانيـــات العاليــة مـــن خلـــق تلــك التـــي تــم تحديـــدها باعتبارهــا تركـــز علــ

العمالــة فــي أفريقيــا، كمــا اوصــت بــذلك الــدول األعضــاء فــي عمليــة متابعــة 
، المرتبطـة "اسـتراتيجيات واجـادوجووتلقي األزمة الضـوء علـى" . "واجادوجو"

بتعزيـــز الصـــناعات الزراعيـــة واالنخـــراط فـــي أنشـــطة القيمـــة المضـــافة بمــــا 
وهــي الكيــان  إســرائيلهــو أن  ى ذلــكوالمثــال علــيشــمل ذلــك قطــاع التعــدين. 

غير المنتج للمـاس، يحتـل مكانـا مركزيـا فـي صـناعة المـاس فـي العـالم مـع 
عـــدد مـــن المنشـــآت الصـــغيرة والمتوســـطة. والقضـــية بالنســـبة، ألفريقيـــا هـــي 
تطــوير قــوة عاملــة ذات مهــارات فــي مجــاالت مختــارة، مثــل المــاس لتهيئــة 

  .�,#�الظروف المواتية

هناك تباطؤ في تدفقات التحويالت إلى أفريقيا مـن ، باإلضافة إلى ذلـك

العمال المهاجرين واألفريقيين في المهجر بالبلدان المتقدمـة. لقـد أصـبح حجـم 

التحـويالت بــالغ األهميــة بـاطراد فــي الســنوات األخيـرة. وقــد قــّدر أن التحــويالت 

ــا جنــوب الصــحراء فــي  بليــون دوالر أمريكــي أو  ١٩بلغــت  ٢٠٠٧إلــى أفريقي
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وهــذا يســاوي إجمـــالي . %مـــن إجمــالي النـــاتج المحلــي اإلقليمـــي ٢،٥الي حــو 
  المساعدة اإلنمائية الرسمية المستلمة في أفريقيا جنوب الصحراء. 

%من تحويالتها التي منشأها البلدان المتقدمـة، فـإن  ٨٠ومع حوالي 
% فـــي  ١أفريقيــا جنـــوب الصـــحراء معرضـــة للكســاد. ويترتـــب عليـــه هبـــوط 

تبلـغ التحـويالت  ليسوتوثر كبير على تدفق التحويالت. وفـي هذه البلدان أ
%من إجمالي النـاتج المحلـي، وفـي عشـرة بلـدان أخـرى أكثـر  ٢٠أكثر من 

%مــــن إجمــــالي النــــاتج المحلــــي. وقــــد تــــأثر األفريقيــــون المهــــاجرون   ٥مــــن 
  .�+#�باألزمة االقتصادية جّراء هبوط مستوى العمالة واإليرادات

 

  (البطالة): ادية على العمالةآثار األزمة االقتص •

(البطالة) العمالة في أفريقيا تداعيات األزمة المالية واالقتصادية على
خطيرة. حيث أن هناك بالفعل فقـدان كبيـر للوظـائف فـي بعـض القطاعـات 

مليونــا  ٥٠الـى ٣٠االقتصـادية فـي أفريقيـا. و ارتفعـت البطالــة  عالميـا بـين 
إلــــى التســــبب  ٢٠٠٩نتيجــــة لألزمــــة. وأدت فــــي نهايــــة العــــام  ٢٠٠٩عــــام 

مــل أن البطالــة فــي أفريقيــا ومــن المحت. مليــون عامــل ٢٣٠ببطالــة  حــوالي 
ممـــا يضـــيف أربعـــة مليـــون شـــخص إلـــى  ٢٠٠٩% فـــي  ٩ســـتزداد بنســـبة 

صفوف العاطلين عن العمل وهكذا فقد كان التأثير القصـير األجـل لألزمـة 
متمــثال فــي عمليــة إنهــاء الخدمــة مؤقتــا وفــي فــرص محــدودة لخلــق وظــائف 

معـدل البطالـة  جديدة. وكما تشير أحد التقـارير أنـه سـيحدث أثـر فـي هبـوط
% فـي  ٧،٥إلـى  ٢٠٠٣% فـي  ٨،٥في أفريقيا، وسيتم وقف الهبوط من 
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م وهنــــاك انبــــاء عــــن ان أن األزمــــة زادت فــــي معــــدل البطالــــة فــــي  ٢٠٠٨
م حيـــث إن الشـــركات تقـــوم بتخفـــيض االنتـــاج أو بـــإغالق المصـــانع ٢٠٠٩

 ٠،٦بحوالي  ٢٠٠٩نفسها، وفي سيناريو الحالة األسوأ سترتفع البطالة في 
.وســُتترجم زيــادة البطالــة إلــى قفــزة فــي مســتويات ٢٠٠٨% مقارنــة بمعــدل 

  .�##�الفقر وتخفيض فرص الوصول إلى التعليم والصحة واألمن الغذائي

ومــن المــرجح أن اآلثــار الطويلــة األجــل لألزمــة ســوف يضــعف نمــو 
ســنوات بعــد األزمــة الماليــة  ٤العمالــة. ويالحــظ الخبــراء أن األمــر يســتغرق 

عش العمالـــــة بشـــــكل كـــــاف. وهنـــــاك وقـــــت فاصـــــل بـــــين اإلنعـــــاش لكــــي تنـــــت

االقتصـــادي واالســـتخدام الكامـــل للعمـــال، فعلـــى ســـبيل المثـــال، بعـــد مـــرور 
، ال تــزال معــدالت ١٩٩٨-١٩٩٧اربعــة أعــوام علــى األزمــة األســيوية فــي 

البطالــــة تربــــو علــــى مســــتوى مــــا قبــــل األزمــــة. وبالتــــالي إذ أريــــد اســــتئناف 

، فــإن األثــر علــى إنعــاش ٢٠١٠أو فــي بدايــة  ٢٠٠٩االنتعــاش فــي نهايــة 
  .�$#� العمالة سيكون مباشراً 

  

ــث   ■ ــب الثال ــات االقتصــادية العالميــة وتحــديات   ؛ المطل األزم

  :االستثمارات األجنبية في دولة تشاد

يعــــد االســــتثمار المحلــــي واألجنبــــي مــــن أهــــم أوجــــه النشــــاط التجــــاري 
عمليــــــة التنميــــــة  المعاصــــــر، إذ أنــــــه يضــــــطلع بالضــــــرورة بــــــدور مهــــــم فــــــي

االقتصــــادية واالجتماعيــــة ولكونــــه قنــــاة رئيســــية يتــــدفق عبرهــــا رأس المـــــال 
  والخبرة العلمية والفنية. 
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/ بتــاريخ ٨٧/رج/٠٢٥اصــدرت حكومــة تشــاد مرســوما حكوميــا  رقــم 
م، وحـدد ١٩٨٧م بشان االستثمار فـي تشـاد واعتمـد فـي نهايـة ٠٩/١٩٨٧/

) ٣،٤،٥،٦تشــاد، وجــاءت المــواد (البيئــة التــي تعمــل بهــا االســتثمارات فــي 
لتحدد الحقوق المكتسبة  للمسـتثمر ؛ أي ضـمانة المؤسسـات التـي اسـتقرت 

وهنــــــاك قــــــانون آخــــــر يخــــــص االعفــــــاءات  .�%#�بشــــــكل قــــــانوني فــــــي تشــــــاد
/ بتـاريخ ٤٤٦   MCI PR/٨٧االستثمارية ( منح االجراءات) مرسـوم رقـم 

وائـــد والمنفعـــة مـــن م يشـــترط هـــذا القـــانون أن تكـــون الع١٩٨٧/ ديســـمبر/ ٨
المشــروع للســكان المحليــين مــع االســتفادة مــن المــوارد المحليــة فــي التصــنيع 
بقــدر اإلمكــان، يتــيح القــانون للشــركات والمســتثمرين األجانــب حــق الملكيــة 
الكاملة للمشروع في تشاد، ما عدا مشروعات األمن القومي أو الصـناعات 

تخفــيض ضــرائب التصــدير، االســتراتيجية، كمــا تتضــمن الميــزات الممنوحــة 
وفرض قيود علـى الـواردات مـن المنتجـات المنافسـة المماثلـة، أي يمكـن أن 
تســــتفيد المنتجــــات الوطنيــــة مــــن الحمايــــة القانونيــــة، فــــي عمليــــة االســــتيراد 
والتــدابير الضــريبية والجمركيــة، ومــن مميــزات هــذا القــانون ايضــا انــه يمــنح 

شــــاد، يمــــنح اعفــــاءات المســــتثمر حــــق أخــــذ معونــــات مــــن مصــــرف تنميــــة ت
) ١٥واســتثناءات مــن ضــريبة المبيعــات واألجــور والضــرائب األخــرى لفتــرة (

سنة حسب المشروع، كما يتميز بأنـه يفـتح القـانون امـام المسـتثمر األجنبـي 
حـــــق العمـــــل فـــــي االنشـــــطة االقتصـــــادية كمـــــا يمنـــــع القـــــانون التمييـــــز بـــــين 

  المشروعات المتماثلة في الحقوق.

األجنبـي تحويـل رأس مالـه المسـتثمر أو عائداتــه  كمـا يحـق للمسـتثمر
. مــن خــالل �&#�بحريــة الــى خــارج الدولــة مــالم تكــن عليــه التزامــات قانونيــة
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هــــــذه القــــــوانين اســــــتطاعت الدولــــــة التشــــــادية ان تحقــــــق تقــــــدما فــــــي جــــــذب 
االســتثمارات األجنبيـــة، حيـــث أنهـــا تعـــي تمامــا بـــأن االســـتثمار  يعـــد حاجـــة 

ا أنهــا بحاجــة إلــى رأس المــال والخبــرة الفنيــة. ملحــة لتطــوير اقتصــادها، كمــ
وايضا تسعى تشـاد مـن خـالل االسـتثمار األجنبـي إلـى تـوفير احتيـاطي مـن 
العمــالت االجنبيــة الالزمــة لعمليــة التنميــة االقتصــادية لــذلك فرضــت الدولــة 
الرقابـــــة القانونيـــــة الفعالـــــة علـــــى االســـــتثمارات بشـــــكل عـــــام وذلـــــك لضـــــمان 

  .�'#�تعارضها مع خطة التنمية االقتصادية للدولةاالستفادة منها وعدم 

واالســتثمار األجنبــي المباشــر يعتبــر مــن أهــم اشــكال تــدفقات رؤوس 
األمـــوال الدوليـــة، حيـــث يســـاهم فـــي انتشـــار العولمـــة، التـــي كـــان لهـــا األثـــر 
الواضـــح فـــي االقتصـــاد التشـــادي، لكونـــه يلقـــى اهتمامـــا وتقـــديرا مـــن طـــرف 

تجـد فيـه المنـافع والمكاسـب المرتبطـة بعمليـة  الدول الصـناعية الكبـرى التـي
النمو بصناعاتها، وبالتالي فهو يحتل مكانة كبيرة في االدبيـات االقتصـادية 
خاصـة الرأســمالية منهــا وقــد أكــدت االسـتجابات التــي توصــل اليهــا المــؤتمر 
الــذي ضــم اقتصــاديين ورجــال أعمــال فــي الواليــات المتحــدة األمريكيــة، إلــى 

 .�)#�ألجنبي أصبح القناة الرئيسية للعالقات الدوليةأن االستثمار ا

يعتبر االستثمار في تشاد ذا جوانب متعددة ومتداخلة، وأخذ مسارات 
كثيــرة طــوال فتــرة الحكومــات الســابقة. ورغــم المــوارد الكبيــرة التــي تزخــر بهــا 
تشـــاد إال أن حجـــم االســـتثمار فـــي كافـــة القطاعـــات وعائداتـــه لـــم تكـــن علـــى 

لمتاحة مع توفير القوانين المنظمـة لهـذا القطـاع، وقـد نظـم مستوى الفرص ا
القانون طرق صرف العملة اذ ضمن المشرع حرية نقل رأس المال خاصـة 
تلك المتعلقة باألرباح التي يتم الحصول عليها قانونيا واألموال الناتجة عن 
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التنـــازل االختيـــاري، أو التصـــفية.، وتـــم ربـــط هـــذه المعـــامالت بالتعـــاون مـــع 
نوك والصناديق االستثمارية العاملة في تشاد بشرط أن تكون تحت رقابة الب

إدارة التحويالت الخارجية التابعة للبنك المركـزي لـدول وسـط أفريقيـا، وادارة 
التحــويالت فــي البنــوك التجاريــة األخـــرى. وذلــك للتأكــد مــن ســالمة معرفـــة 

  حجم هذه التحويالت ومجاالت نشاطه.

  

  أثرت على االستثمار في تشاد. أوًال: المتغيرات التي

إن االســـتقرار السياســـي وعلـــى الـــرغم مـــن أنـــه مثـــار جـــدل بـــين      
الباحثين حول درجة وأهمية االستقرار السياسي في القرار االستثماري عبـر 
الحدود الوطنية، اال أن هناك إجماعـا علـى أهميتـه بوصـفه عنصـرا أساسـيا 

اطر بنقـل رأسـماله أو خبراتـه الـى في هذا القرار. ذلك ألن المستثمر لن يخ
دولــــة تفتقـــــد إلــــى اســـــتقرار األوضــــاع السياســـــية، وتقــــاس درجـــــة االســـــتقرار 

  : �(#�السياسي  من خالل جملة من المحددات منها

  الحروب وعدم االستقرار السياسي. 

تعتبــر الحــروب بمختلــف مســـتوياتها المحــدد الرئيســي لالســتثمار فـــي 
ت الطلــب والمبيعـــات واالربـــاح بصـــورة كــل مراحلـــه، حيـــث تــؤثر فـــي تقـــديرا

كبيــرة، قــد تصــل فــي بعــض األحيــان إلــى توقــف عمــل المشــروع أو تراجــع 
المستثمرين عن الدخول في اسـتثمار أمـوالهم فـي الـدول المعرضـة للحـرب، 

بين العـرب وٕاسـرائيل وأثرهـا  ١٩٧٣ويمكن اإلشارة هنا إلى آثار حرب عام 
الحجــــم المعـــروض منـــه حيــــث علـــى زيـــادة أســـعار الــــنفط بســـبب انخفـــاض 
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مليــون برميــل  ١٥،٩إلــى  ١٩٧٣انخفــض معــدل إنتــاج الــنفط فــي ديســمبر 
 ٢،٦٣مليـــون برميـــل ممـــا أدى إلـــى ارتفـــاع األســـعار إلـــى  ٢٠،٣بـــدال مـــن 

م، أي أن الحــرب ١٩٧٤دوالر للبرميــل الواحــد فــي بدايــة  ١٠،٤دوالر إلــى 
اض نســـبة أثـــرت فـــي عمليـــات المعـــروض مـــن الـــنفط العربـــي  نتيجـــة انخفـــ

% ممــا عكــس ذلــك علــى أســعار الــنفط، ٢١المعــروض مــن الــنفط بمقــدار 
 �*#�وبالتالي عكس ذلك سلبا على مسار االستثمارات العربية في تشاد.

  :الحروب   . أ

نظرا للحروب والظروف االقتصادية الصعبة التي مرت بها تشاد     
وانــب خــالل فتــرة أربعــين عامــا الماضــية، والتــي تمثلــت فــي العديــد مــن الج

االقتصــادية واالجتماعيــة والتكنولوجيــة، التــي حالــت دون المضــي قــدما فــي 
طريق تحقيق التنمية االستثمارية، واستغالل رأس المال المحلي في تحقيـق 
االســــتثمار المحلــــي، لجــــأت تشــــاد إلــــى االســــتثمار األجنبــــي المباشــــر لســــد 
 جوانـــب مـــن هـــذه االحتياجـــات خاصـــة فـــي مجـــال االســـتثمار فـــي اســـتخراج

البتـرول والـذي تـم اكتشـافه منـذ زمـن بعيـد ولـم تـتمكن الدولـة مـن اســتخراجه 
م، وقــد كــان لهــذا االســتثمار األجنبــي والقــروض ٢٠٠٣إال فــي بدايــة العــام 

  دور بارز في تمويل قطاع البترول التشادي. �,$�المقدمة من البنك الدولي

  عدم االستقرار السياسي:  -ب 

السياسـي إلـى عـدم تشـجيع االسـتثمار، غالبا ما يؤدي عدم االسـتقرار 
ومـــن ثـــم إعاقـــة النمـــو االقتصـــادي، ممـــا يترتـــب عليـــه أن أصـــحاب رؤوس 
األمــوال ســوف يمتنعــون أو يخشــون مــن اســتثمار أمــوالهم، لــذلك كلمــا كــان 
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البلد أكثر استقرارا وأمنا كان رأس المال االستثماري أكبر والعكس في حالة 
  عدم االستقرار. 

األوضـــاع السياســـية غيـــر المســـتقرة فـــي الـــبالد منـــذ ولســـوء الحـــظ أن 
م، أدت إلى عدم وجود العدالة االجتماعيـة ٢٠٠٠وحتي  ١٩٦٠االستقالل 

والتوزيــــع المتبــــاين للثــــروة و احتمــــاالت التغييــــر، وبــــال شــــك ان مثــــل هــــذه 
االوضـاع تشـكل مصـدر قلـق لـراس المـال االسـتثماري سـواء كـان مـن أبنـاء 

  .�+$�البلد أم من األجانب

فالحكومــات التــي حكمــت تشــاد ولفتــرات طويلــة لــم تــتمكن مــن القيــام 
ببرنــــامج تنمــــوي نــــاجح، ممــــا أدى إلــــى خلــــق بيئــــة غيــــر مناســــبة مــــع أداء 
االقتصاد. وجعل التنمية االقتصادية فيها أمرا صـعبا، إن لـم يكـن مسـتحيال 

  في العقود الماضية.

  :ثانيا: المحددات االقتصادية

  . قلة رؤوس األموال:١

من أهم العقبات التي تواجه عملية االستثمار فـي تشـاد، قلـة رؤوس  
األمــوال وصــعوبة تحقيــق معــدل مرتفــع للتكــوين الرأســمالي، والمقصــود بقلــة 
رؤوس األمــوال إن لــم يكــن نــدرتها هــو قلــة األمــوال المســتثمرة بالنســبة إلــى 
عدد السـكان. أو بمعنـي آخـر نصـيب الفـرد مـن رؤوس األمـوال المسـتثمرة، 

ع مراعات أن مصدر االسـتثمار هـو االدخـار، ومـن ثـم يمكـن النظـر الـى م
مشــكلة قلــة رؤوس األمــوال المســتثمرة علــى أنهــا مشــكلة ضــعف مســتويات 
االدخار والتي تقف عقبة في سبيل تحقيق االستثمار وخاصـة فـي المراحـل 
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األولـى للتنميـة االقتصـادية، وبنـاء علـى ذلـك يمكـن القـول ان عمليـة تكـوين 
المــال الــالزم للتنميــة قطــاع االســتثمار فــي تشــاد تواجــه عقبــات ثالثــة رأس 

  وهي: 

عـــدم كفايـــة مـــوارد التمويـــل لضـــآلة المـــدخرات بســـبب انخفـــاض    .أ 
 الدخل القومي.

  عدم توفير الموارد الفنية األزمة لتكوين االستثمار الجديد.  .ب 

 انخفاض الميل لالستثمارات نتيجة لالنخفاض األرباح.   .ج 

ف مسـتويات االدخـار بمشـكلة أخـرى، وهـي سـوء وترتبط مشكلة ضـع
 توجيه هذه المدخرات ألغراض االستثمارات المختلفة، وتتمثل في:

من الشروط الجوهرية لتحقيق االستثمار هو وجود  البنى التحتية: .١
البنــى التحتيــة الالزمــة والتــي تتضــمن الطــرق والمــوانئ ووســائل النقــل، كمــا 

روعات كــالبنوك، والخــدمات الصــحية تتضــمن الخــدمات الالزمــة لقيــام المشــ
والثقافيــة والتعليميــة والبحــث العلمــي والتــدريب المهنــي، وعلــى ذلــك فالتوســع 
في إقامة البنى التحتية من شأنه أن يحقق الكثيـر مـن الموفـورات الخارجيـة 
وتخفيض نفقات اإلنتاج األمر الذي يساعد على تحقيق التنمية االقتصادية 

  .�#$�كبيرةودفع عجالتها بمعدالت 

 : ضيق حجم السوق .٢

إن العالقــة بـــين ضــيق حجـــم الســـوق والتخلــف االقتصـــادي يســـتند  .٣
أساســـا إلــــى الفكـــرة القائلــــة بــــأن وفـــورات الحجــــم فــــي الصـــناعة تعتبــــر أحــــد 

المالمـــح الرئيســــية لتنميـــة قطــــاع االســـتثمار، لــــذا كـــان مــــن المهـــم جاهزيــــة  
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. ولوجيـــا الحديثـــةالمشـــروعات الصـــناعية مـــن أجـــل االســـتخدام الكفـــوء للتكن
  ويرجع ضيق حجم السوق  إلى:

 انخفاض الدخول ومن ثم انخفاض الطلب.  - أ
 تخلف نظم التجارة والنقل.   -  ب
عـــدم وجـــود اســـواق نموذجيـــة وانمـــا الموجـــود عبـــارة عـــن تجمعـــات   -  ت

 كثيرة من األسواق الصغيرة المتفتتة.
 الفقر الشائع في المجتمع وسوء التغذية.   -  ث

ضـيق حجـم السـوق فـي الـبالد. ويمثــل كـل ذلـك أدي فـي النهايـة الـي 
االســـتثمار فـــي القطـــن والصـــمغ العربـــي والـــنفط الركيــــزة األساســـية بالنســـبة 
لصادرات تشاد، حيث تعتمد تشاد على المشروعات االستثمارية بالقطاعين 

مليار  ٣,٧العام والخاص. وقد قامت شركتان أمريكيتان باستثمار ما قيمته 
مليــون  ١خــزون البترولــي والمقــــدر بحــوالي مــن أجــل العمــل علــى زيــادة الم

 برميل بجنوب تشاد.
وفــي بدايــة عمليــة التنميــة االقتصــادية فــي تشــاد ورد فــي بنــود الخطــة 

مليون فرنك سيفا، وهو مبلغ كبير  ٢٣٦االنمائية األولى مبلغ االستثمارات 
جــدا فــي تلـــك الفتــرة، بحيــث تتجـــه هــذه األمــوال إلـــى االســتثمار فــي مجـــال 

التحتيــة الطـــرق والكبــاري والمجــازر االليـــة وزراعــة القطــن، وتوقعـــت  البنيــة
مليـــون فرنـــك ســــيفا، وفـــق تقــــديرات  ٣٢١٥الخطـــة أن تصـــل االســــتثمارات 

م. ولقد أعلن واضعو الخطة االنمائية الثانية، أن أهدافها لن تتحقق ١٩٧٢
إال إذا تغيـرت بنـى مشـاريع اإلنمـاء، ولـذلك تـم تحديـد المشـاريع التـي سـوف 

تناولها مراحل الخطة الثانية لإلنماء في مختلـف القطاعـات واألمـوال التـي ت
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  .�$$�تستثمر فيها كما يلي 

  مليون فرنك سيفا. ١٣٠٠: قدر لها استثمار سنوي قدره الزراعة .١

: قـدر لهمـا اسـتثمار سـنوي قــدره تربية الماشيـة وصيـد األسـماك .٢
 مليون فرنك سيفا. ٥٠٠

ـــــدره قــــدر لهمــــا ا النقــــل والموصــــالت: .٣  ١٥٠٠ســــتثمار ســــنوي قـــ
 مليون فرنك سيفا.

مليون  ٩٠قدر لهم استثمار سنوي قدره  البرق والبريد والهاتف: .٤
 فرنك سيفا.

مليــــــون فرنــــــك  ٢٥٠قـــــدر لــــــه اســــــتثمار ســـــنوي قــــــدره  التعلــــــيم: .٥
 .�%$�سيفا

م االســــتثمار علــــى قمــــة  ٢٠٠٤وقــــد وضــــعت قمــــة واجــــادوجو لعــــام 
ضــــمن مركـــــز سياســــتها االقتصـــــادية  أجنــــدة القــــارة اذ تـــــم ادراج االســــتثمار

واالجتماعيـــة وطـــوال الســـنوات الخمـــس األولــــى مـــن نتـــائج قمـــة واجــــادوجو 
االســـتثنائية، بنـــاء عليـــه قامـــت الدولـــة التشـــادية بتحســـين أدائهـــا فـــي مجـــال 

 ٢٠٠٦االســــــــتثمار، كمــــــــا تشــــــــهد بــــــــذلك تقــــــــارير المتابعــــــــة فــــــــي األعــــــــوام 
م ٢٠٠٨صـــــادية فـــــي . ومـــــع بدايـــــة األزمـــــة الماليـــــة واالقت٢٠٠٩و٢٠٠٨و

تـــأثرت مســـتويات االســـتثمار بشـــكل مباشـــر فـــي قطاعـــات مثـــل الصـــناعات 
التحويليــة والســياحة. وبينمــا شــهد قطــاع البتــرول قبــول واهتمــام المســتثمرين 
الســــــيما االســــــتثمارات العربيــــــة والصــــــينية اصــــــبحت تنــــــافس االســــــتثمارات 

الــبالد منــذ أكثــر األوروبيــة واالمريكيــة، نتيجــة الطفــرة النفطيــة التــي عرفتهــا 
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م وصــل ٢٠١١مــن عشــر ســنوات. فقــد عــرف االســتثمار رقمــا قياســيا منــذ 
مليــون دوالر بالمقارنــة مــع الســنوات األخــرى الماضــية. والتـــي  ١٨٥٥إلــى 

مليون دوالر  ٢٣٤م  ٢٠٠٨شهد فيها ادنى مستوى له فقد سجل في العام 
ويمكــن ، �&$�وهـو مـا يعنـي هــروب األمـوال المسـتثمر فـي تشــاد إلـى الخـارج

أن نشير إلى ذلك من خالل الجدول التـالي والـذي يشـير إلـى صـافي تـدفق 
 م.٢٠١٣ـــ  ٢٠٠٥االستثمارات األجنبية خالل الفترة من 

  

 )٤جدول رقم (

  م٢٠٠٥/٢٠١١صافي تدفق االستثمارات األجنبية في تشاد ( مليون دوالر) 

   الوحدة مليون دوالر

 صافي االستثمار السنة

٩٩ ٢٠٠٥_ 

٢٧٩ ٢٠٠٦_ 

٦٩ ٢٠٠٧_ 

٢٣٤ ٢٠٠٨_ 

١١٠٥ ٢٠٠٩ 

١٩٤٠ ٢٠١٠ 

١٨٥٥ ٢٠١١ 
African development bank, African statistical year book 2014 
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  )٥شكل (

  م٢٠٠٥/٢٠١١صافي تدفق االستثمارات األجنبية 

  

) أعـــاله، أن تشـــاد تســـعى مـــن أجـــل ٤يالحـــظ مـــن الجـــدول والشـــكل(
تاجيــــة فــــي القطــــاع المــــالي (البنــــوك التجاريــــة تطــــوير وتحســــين قــــدراتها اإلن

صناديق التأمين الفنادق) إلى زيـادة اسـتقطاب تـدفق االسـتثمارات الخارجيـة 
ورؤوس األموال األجنبية، بهدف زيادة االسـتثمار وتغطيـة العجـز الحاصـل 
في المـوارد التمويليـة الداخليـة، التـي تفتقـر لهـا العديـد مـن قطاعـات الدولـة. 

يــق نمــو افضـل ومســتمر، حيــث تشـير أرقــام الجــدول أعــاله ان وبالتـالي تحق
مليـون دوالر  ١٨٥٥م الـي ٢٠١١صافي األموال المسـتثمرة فـي تشـاد عـام 

) أن ٥وهــــو أكبــــر رقــــم شــــهدته الــــبالد، ويالحــــظ كــــذلك مــــن الشــــكل رقــــم (
م ٢٠٠٩االســتثمارات األجنبيــة فــي تشــاد كانــت متوســطة، ثــم ارتفعــت عــام 

م كما ٢٠١٣وأصبحت في تصاعد مستمر حتي مليون دوالر،  ١١٠٥إلى 
يالحظ أن األزمة المالية العالمية لها األثر الكبيـر علـى تـدفق االسـتثمارات 

م ووصـلت ٢٠٠٨األجنبية في تشـاد حيـث انخفضـت االسـتثمارات فـي عـام 



 

   

  2016 / يوليو حزيران 75

ت
ــا

ــــ
ــــ

س
را

د
  

وهـــــو أســـــو مرحلـــــة شـــــهدها االقتصـــــاد  ٢٣٤إلـــــى مـــــا دون الصـــــفر ســـــالب 
ين األجانــب بســبب األزمــة التــي التشــادي بحيــث خــرج العديــد مــن المســتثمر 

  أفلست الشركات األم.

  
  )٦جدول رقم (

  م٢٠١٣ـــ  ٢٠٠٥االستثمارات الفرنسية في تشاد (الوحدة مليون دوالر) 
  

 حجم االستثمار السنة

١٢ ٢٠٠٥ 

١٦ ٢٠٠٦ 

٢٦ ٢٠٠٧ 

١٩ ٢٠٠٨ 

١٠ ٢٠٠٩ 

٤ ٢٠١٠_ 

٤ ٢٠١١_ 

٣ ٢٠١٢_ 

 ـــــ ٢٠١٣

African development bank, African statistical year book 2014 
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  )٧شكل(

  م٢٠١٣ـــ  ٢٠٠٥االستثمارات الفرنسية في تشاد 

  
  

االســـتثمارات الفرنســـية  نّ أ )،٦يالحـــظ مـــن الجـــدول والشـــكل اعـــاله (
(وهي المستعمر السابق لتشاد)  ولها عالقات اقتصادية واسـعة األفـق، لهـا 

البنـــوك، االتصـــاالت، الميـــاه  العديــد مـــن الشـــركات االســـتثمارية فــي مجـــال(
  .والكهرباء، النفط)

م، ٢٠٠٨هــــذه الشــــركات تــــأثرت باألزمــــة االقتصــــادية العالميــــة عــــام 
حيـــث يالحـــظ خـــروج بعـــض الشـــركات الفرنســـية التـــي تســـتثمر أموالهـــا فـــي 
تشاد، وذلك جراء األزمـة الماليـة التـي أفلسـت العديـد مـن البنـوك والشـركات 

شركة األم يتم اغـالق فروعهـا فـي الخـارج، فقـد األوروبية، فبمجرد إفالس ال
 ٢٠١٠شــــهدت هــــذه االســــتثمارات انخفــــاض وصــــل للســــالب فــــي االعــــوام 

 ٢٦م ٢٠٠٧بعـــد أن وصـــل أعلـــى نمـــو لـــه فـــي العـــام . م٢٠١٢و٢٠١١و
  مليون دوالر.
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) االستثمارات األجنبية المباشرة لدولتي فرنسا والصين  في تشاد ٨شكل رقم (

٢٠١٢-٢٠٠١  

 

UNCTAD BILERTAL FDI STATISTICS 2014 

 فرنسا الصين لةالسنة/الدو 

٤ - ٢٠٠١ 

١٠٤ - ٢٠٠٢ 

٢٤٥ - ٢٠٠٣ 

٩٢ - ٢٠٠٤ 

٧٨ ٣ ٢٠٠٥ 

٩٦ ١٣ ٢٠٠٦ 

١٣٠ ١٤ ٢٠٠٧ 

١٦١ ٢٥ ٢٠٠٨ 

١٥٠ ٧٧ ٢٠٠٩ 

١٢٣ ٨٠ ٢٠١٠ 

١١٦ ١٠٨ ٢٠١١ 

١٣٨ ١٩٤ ٢٠١٢ 
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 )٩المصدر الجدول رقم (

  

ســـتثمارات الفرنســـية فـــي تشـــاد يتضـــح مـــن الشـــكل أعـــاله أن تـــدفق اال
م تجاوزت االستثمارات الصينية حيث إن ٢٠١٢/  ٢٠٠١خالل الفترة من 

الصين لم تبدأ بصورة رسمية إال بعد استخراج النفط التشادي وبحلول العام 
مليـــون دوالر فحـــين لـــم  ١٩٤، ارتفعـــت االســـتثمارات الصـــينة الـــى  ٢٠١٣

بفـارق مـع الصـين  ١٣٨عـام مبلـغ تتجاوز االستثمارات الفرنسية في نفـس ال
  مليون دوالر يتضح من الشكل أعاله ٥٤قدره 
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  ) ١٠الشكل ( 

  ٢٠١٣-٢٠٠٠االستثمارات األجنبية الصينية في دول وسط أفريقيا 

  

أصـــــبحت الصـــــين اليـــــوم الشـــــريك االساســـــي الـــــذي ينـــــافس الشـــــركاء 
 لالاالقتصــاديين كاالتحــاد األوربــي والواليــات المتحــدة األمريكيــة فســعت خــ

م  إلى عالقات تجارية كبيرة وواسـعة ودخلـت ٢٠١٣إلى  ٢٠٠٣الفترة من 
) دولــة أفريقيــة". ويجــري بصــورة شــاملة التعــاون ذو ٤٥فـي االســتثمار مــع (

المنفعــــة المتبادلــــة بــــين الصــــين وأفريقيــــا فــــي التجــــارة واالســــتثمار والتعــــاون 
الشــركات  االقتصــادي والتكنولــوجي ومقاولــة المشــروعات والعمالــة. وأقامــت

) مركزًا تجاريـًا أو مكتبـًا تمثيليـًا، وأكثـر مـن مـائتي ١٥٠الصينية أكثر من (
شــركة تجاريـــة أو مركـــز توزيـــع فـــي أفريقيــا، ويتضـــح مـــن الشـــكل أعـــاله ان 
االستثمارات الصينية المباشـرة تجـاه دول أفريقيـا جنـوب الصـحراء فـي العـام 

% ٢٠ذلــك بشــراء بليــون دوالر أمريكــي، و  ٣,١م ســجلت مــا يقــارب ٢٠١٣
مــن أســهم أكبــر البنــوك التجاريــة بدولــة جنــوب أفريقيــا، حيــث وصــلت نســبة 
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% من جملـة تـدفق االسـتثمارات األجنبيـة المباشـرة فـي أفريقيـا ٧استثماراتها 
 .�'$�جنوب الصحراء

  

  توصيات الدراسة 

  تشاد حول وضع مناخ االستثمار في

وٕازالة العوائق إجراء التعديالت المطلوبة على قانون االستثمار  -١
التــــــي يمثلهــــــا القــــــانون الحــــــالي، ومــــــن أهمهــــــا مــــــنح الحــــــوافز واالمتيــــــازات 

  والتسهيالت، والعمل وفق مفهوم النافذة الواحدة. 

إنشـــاء محـــاكم متخصصـــة تتـــولى المنازعـــات المتعلقـــة بقضـــايا  -٢
االستثمار وفق برنامج زمني محدد وبما يخفـف الكلفـة وسـرعة الفصـل بـين 

 ون أحكام هذه المحاكم نافذة غير قابلة للطعن. المتخاصمين وأن تك

أن تكــون الهيئــة العامــة لالســتثمار هــي المخولــة قانونــًا إلجــراء  -٣
كل المعامالت المتعلقة باالستثمار اعتبارًا من التأسيس حتـى بـدء التشـغيل 

 والمراحل الالحقة. 

علـــى الحكومـــة أن تعمـــل علـــى تحســـين البنـــى التحتيـــة الالزمـــة  -٤
تثمار كتوســـيع الطـــرق فـــي المنـــاطق الريفيـــة والتوســـيع فـــي الســـتقطاب االســـ

الطاقــة الكهربائيــة إلــى مختلــف المنــاطق وتطــوير األداء للطاقــة الكهربائيــة 
والعمـل علـى إيجـاد مصـادر بديلـة للطاقـة كالغـاز والطاقـة الشمسـية والريـاح 

 باعتبار الكهرباء من أهم مقومات نجاح االستثمار. 
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اء المنــاطق الصـــناعية باعتبارهـــا أن تعمــل الحكومـــة علــى إنشـــ -٥
أي أن وجــــود ، مـــن أهـــم األســـاليب لجـــذب االســـتثمارات المحليـــة واألجنبيـــة

 المناطق الصناعية مع بنيتها األساسية سوف يحقق عائد مجزي وتنافسي. 

إشــراك القطــاع الخــاص فــي إنشــاء بعــض البنــى التحتيــة، وهــذا  -٦
للمســاهمة فــي هــذه األســلوب قــد يســاعد علــى جــذب االســتثمارات األجنبيــة 

 المشروعات كالكهرباء. 

يعــيش العــالم عصــر المعلومــة فإنــه مــن األهميــة تــوفير قاعــدة  -٧
بيانات عن االقتصاد التشادي مما يحتاج اليها المستثمر بغض النظر عـن 
جنسيته بحيث تكون المعلومات موثقة ومتجددة بشكل دوري ال يشـوبها أي 

شـــرات االقتصـــادية، علـــى أن غمـــوض أو مبالغـــة فـــي ارتفـــاع معـــدالت المؤ 
تتضــــــمن المعلومــــــات المفــــــاهيم األساســــــية لــــــبعض القــــــوانين التــــــي تتصــــــل 

 بنشاطات المستثمرين ومنها قوانين الجمارك والضرائب والعمل. 

االهتمـــــام والعمـــــل الـــــدؤوب حـــــول تعزيـــــز االســـــتقرار السياســـــي  -٨
واالقتصـــــادي كونهمـــــا مـــــن أهـــــم المحـــــددات لجـــــذب االســـــتثمارات المحليـــــة 

بيـــة لخلـــق بيئـــة محفـــزة لالســـتثمار لـــذلك فـــإن األمـــر يتطلـــب إصـــالح واألجن
السياسات المالية والنقدية وغيرها من السياسات في إطار االلتزام بالمفـاهيم 
االقتصادية بهدف تحقيق االستقرار النقدي واالقتصادي وٕايجاد استقرار في 

 . األسعار وفي سعر صرف العملة
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التي انتقلت إليها  عالميةية قد تأثرت باألزمة الن االقتصادات األفريقإ

وتمثلـت ، القنـوات الماليـة –من خالل قناتين رئيستين هما القنوات التجارية 
القنــــاة التجاريــــة فــــي إنخفــــاض الطلــــب علــــي الصــــادرات األفريقيــــة، وزيــــادة 
المنافسة على أسعار صادراتها بسبب انخفاض أسعار الصادرات اآلسيوية 

الكبيـر فـي أسـعار صـرف عمالتهـا، فـي حـين انتقلـت األزمــة  نتجيـة للهبـوط
عبـــر القنـــوات الماليـــة مـــن خـــالل انخفـــاض االســـتثمار المباشـــر آلســـيا فـــي 
أفريقيــا، كمـــا أن التراجــع فـــي أســـعار األســهم والســـندات فــي أعقـــاب األزمـــة 

اآلســيوية قــد آدي إلــى صــعوبة وصــول المســتثمرين فــي األســواق الصــاعدة 
يـــــة لتمويـــــل حـــــاالت العجـــــز الموجـــــودة فـــــي الحســـــابات إلـــــي األســـــواق الدول

كما أجبرت العديد من الدول علـى زيـادة معـدالت فائـدتها لتقلـيص ، الجارية

وهـــو مـــا أثـــر بـــدوره علـــى االســـتثمار المباشـــر ، التـــدفقات الرأســـمالية للخـــارج
وكانـــت ، واالســـتثمار فـــي األوراق الماليـــة فـــي األســـواق األفريقيـــة الصـــاعدة

 –جنـــوب أفريقيـــا –المغـــرب  -تـــأثرا بهـــذا الـــنمط هــي (مصـــرالــدول األكثـــر 

  .تونس)

كانـــــــت القنـــــــوات غيـــــــر المباشـــــــرة ذات تـــــــأثير أكثـــــــر وضـــــــوحا علـــــــى 
حيـــث ، االقتصـــادات األفريقيـــة بســـبب الهياكـــل االقتصـــادية للـــدول األفريقيـــة

فـي حـين ، كان التأثير على القطاعات الحقيقية في االقتصاد أكثر وضوحا
  ية المباشرة ذات تأثير أقل.كانت القنوات المال
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  :تقديم

ية دون النظـــر قتصـــادلـــيس تالعـــب باللغـــة فالحـــديث عـــن األزمـــة اال
لألزمـــة العامــــة للنظـــام فــــي الســـودان، ال يحــــل أي مـــن األزمتــــين، واألزمــــة 

ية الحالية بإعتبارها إختالل عميق في التـوازن الـداخلي (خلـل بـين قتصاداال
جـــة تـــدهور فـــي إنتـــاج الطلـــب الكلـــي والعـــرض الكلـــي للســـلع والخـــدمات نتي

السلع والخدمات، وخلل بين العـرض الكلـي للنقـود وبـين المتـوفر مـن السـلع 
والخــدمات واالســتثمار، ..إلــخ، ممــا يغــذي الخلــل الخــارجي، ومــا ينــتج مــن 

ية مثـــل التضـــخم وتـــدهور ســـعر العملـــة المحليـــة اقتصـــادذلـــك مـــن ظـــواهر 
  ئرة الفقر.وتدهور الدخول الحقيقية للمواطنين وبالتالي توسع دا

(خلل واضـــح فـــي الميـــزان قتصـــادو الخلـــل فـــي الميـــزان الخـــارجي لال
التجــاري، وخلــل فــي ميــزان المــدفوعات وتنــامي ديــون الســودان والعجــز عــن 

…b–nÓa@@òß‹þa@ @
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  د. صدقي كبلو ■
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دفع اإللتزمات الخارجية، وما يصاحب ذلـك مـن تـدهور فـي سـعر الصـرف 
 قتصــادممـا يغــذي الخلــل الـداخلي)، ال يمكــن النظــر لهــا مـن غيــر النظــر ال

زمـة العامــة التــي هــي فــي جوهرهـا أزمــة نظــام ديكتــاتوري لفئــة الرأســمالية األ
الطفيليـــة التـــي تخـــوض حربـــا شـــعواء فـــي ثـــالث منـــاطق يســـكن بهـــا حـــوالي 
نصــف ســـكان الدولـــة ، نظـــام يعـــاني مــن العزلـــة الدوليـــة، نظـــام تمكـــن منـــه 

  الفساد كمرض الروماتيزم من المفاصل. 

ة أوال حتــــى يســــتبين لنــــا الخــــيط األزمـــ اقتصــــادلهـــذا آثرنــــا أن نتنــــاول 
ية وندرك الطبيعة الخاصة ألزمتنا قتصاداألبيض من األسود في األزمة اال

ية فـي الســودان كتحـدي يواجـه أكبــر دولـة أفريقيـة ، بــل هـي بوابــة قتصـاداال
ية فـي أفريقيـا عامـة قتصـادوأزمتنـا اال القارات األخرى علـى القـارة األفريقيـة.

ول ذات طــابع سياســي جــذري، قبــل أن تفعــل والســودان خاصــة تحتــاج لحلــ
ية فعلهـــا، فـــالحلول السياســـية هنـــا بمثابـــة تحضـــير التربـــة قتصـــادالحلـــول اال

  ية.قتصادلبذر أو شتل الحلول اال

  

  :األزمة اقتصاد: المحور األول ■

 اقتصــــــاداألزمــــــة بخمســــــة ســــــمات أساســــــية هــــــي:  اقتصــــــاديتميــــــز  
 اقتصـــادللفســـاد و  اقتصـــادرب و للحـــ اقتصـــادللطفيليـــة،  اقتصـــادللديكتاتوريـــة، 

  للعزلة الدولية. ودعونا نتناول ذلك بالتفصيل.

� ����� � 	����������: 

النظــام الســوداني الحـــالي هــو نظـــام ناشــئ نتيجـــة إنقــالب عســـكري ، 
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، ورغــم اإلتفاقيــات ١٩٨٩يونيــو  ٣٠أطــاح بحكومــة ديمقراطيــة منتخبــة فــي 
مثل قوى تعارضه لـم يتغيـر التي دخل النظام طرفا فيها مع أطراف أخرى ت

قيــــد أنملــــة عــــن طبيعتــــه الديكتاتوريــــة ، ورفضــــه التــــام تطبيــــق أي بنــــد مــــن 
اإلتفاقيــــات التــــي تســــمح بــــالتحول الــــديمقراطي. هــــذه الطبيعــــة الديكتاتوريــــة 

  يخدم الديكتاتورية يتمثل: اقتصادتفرض في الجانب اآلخر 

لتـي تقمـع : والقوات اتنامي مصروفات أجهزة األمن واإلستخبارات  •
المظــــاهرات، وأدوات القمــــع مــــن عصــــي وبنــــادق، ومصــــروفات معـــــتقالت 
وأدوات رقابــــــة وتجســــــس، ومصــــــروفات رقابــــــة علــــــى الصــــــحف والنــــــدوات 
واالجتماعـــات الجماهيريـــة والحزبيـــة للمعارضـــين، وقـــوات إحتيـــاطي مركـــزي 

  وميلشيات في حالة استعداد دائم أو شبه استعداد.

العمل على صـنع جهـاز دولـة  م:مصروفات شراء المؤيدين للنظا  •
كبير لجلـب ورشـوة المؤيـدين وٕاغـداق المناصـب الحكوميـة علـيهم، ومحاولـة 
إرضاء المناطق والقبائل بتمثيلها في السلطة المركزية وخلق واليات خاصة 

 بهم في الحكم الفيدرالي.

دعايـــة وٕاعــــالم وشـــراء خـــدمات عالقــــة عامـــة داخليــــة  مصـــروفات  •
 وخارجية.

� ����� �� 	����  	�!"#� 	$%� 	�&�%#� 	��'(�)�: 

تجارة ومضاربة بشكل  اقتصادالرأسمالية الطفيلية بأنه  اقتصاديتميز 
عام في السلع الضرورية والهامشية والتفاخرية ، وال يهم من أين جـاءت أو 
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مـــا هـــو مصـــدرها وكـــم صـــرف عليهـــا. ويعتمـــد أيـــديولوجيا علـــى حـــديث أن 
  تجارة. تسعة أعشار الرزق في ال

وتاريخيـــا كانـــت مرحلـــة الرأســـمالية التجاريـــة مرحلـــة هامـــة فـــي تطـــور 
الرأســـــمالية وتوســـــعها وتوســـــع االســـــتعمار ولكنهـــــا أدت لتـــــراكم راس المـــــال 
(خالل وبعد فترة التـراكم البـدائي لـراس المـال) الضـروري لتطـور الرأسـمالية 

نهـا علـى وجـه الصناعية. ولكن الرأسـمالية الطفيليـة السـودانية واإلسـالمية م
التحديـد، ســاهمت وتســاهم فــي تحطــيم االنتــاج وخدماتــه، فمــثال ســلطتها فــي 

  السودان:

بــدأت بتصــفية المؤسســات المســئولة مباشــرة عــن تنظــيم ودعــم   •

فحلت مؤسسات مثل المؤسسة العامة لإلنتاج  االنتاج الزراعي والصناعي؛
اعـــي فـــي الزراعـــي ومؤسســـاتها الفرعيـــة (وكانـــت تشـــرف علـــى االنتـــاج الزر 

خشم القربة، النيلين األبيض واألزرق وجبال النوبة ودلتا طوكر والسوكي)، 
المؤسســة العامــة للزراعــة اآلليــة وٕاداراتهــا اإلقليميــة (وهــذه المؤسســة كانــت 
تقــــدم الخـــــدمات االنتاجيـــــة بالتعــــاون مـــــع البنـــــك الزراعــــي، وقايـــــة النباتـــــات 

البنـك الـدولي وتشـمل ومحطات األبحـاث الزراعيـة والمنظمـات الدوليـة مثـل 
خدماتها تخطيط المشاريع وتسهيل الحصول على االليات، والبذرة واالرشاد 

وقلصـــــت مـــــن دور البنـــــك الزراعـــــي والبنـــــك الصـــــناعي،  الزراعـــــي، ألـــــخ)،
  وخصصت عدد كبير من المؤسسات والشركات والمصانع.

* ����� �� +),: 

مكـن الحـديث والحرب مفهومان متناقضان، ولكـن ي قتصادرغم أن اال
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: علـــى قتصـــادالحـــرب باعتبـــار تـــأثير الحـــرب علـــى مجمـــل اال اقتصـــادعـــن 
القوى المنتجة واالنتاج، على تداول المنتجات والعالقة بين المنتجين، على 

  االستهالك وعلى إيرادات الدولة ومصروفاتها. 

وأدوات  -وبشــــكل عــــام فــــإن الحــــرب تحطــــم القــــوى المنتجــــة (البشــــر
منتجــــين علــــى النــــزوح مــــن أمــــاكن ومواقــــع عمليــــاتهم االنتــــاج) أو تجبــــر ال

االنتاجيــة وتجــردهم مــن أصــولهم ومــدخراتهم وتوقــف العمليــة االنتاجيــة فــي 
أماكن ومواقع الحرب الفعلية والمحتملة. وتجعل تداول السلع والخدمات إما 

الـــوطني للدولـــة ؛  قتصـــادمســتحيال أو خطـــرا ، ويـــنعكس كـــل ذلـــك علـــى اال
النـاتج المحلـي بخـروج منـاطق انتاجيـة وخدميـة واعاقـة فيتأثر حجم اجمـالي 

  التداول السلعي والنقدي.

وتــؤثر الحـــرب علـــى إيــرادات الدولـــة مـــن منطقــة الحـــرب بينمـــا تزيـــد  
الدولـة ، لتمويـل الحـرب ولمواجهـة نتائجهـا مـن نـزوح واصــابات  مصـروفات

وتكـــاليف حمايـــة واطعـــام النـــازحين ونقـــل الطعـــام والوقـــود لمنـــاطق الحـــرب 
الـذي يعـيش حالـة  قتصـادوتقديم الخدمات بشكل مؤقت لمنـاطق النـزوح. اال

  يواجه أزمة.  اقتصادحرب هو 

واجــه السـودان حربــا أهليـة منــذ مطلـع الســتينات  فـي حالــة الســودان؛
وعـادت لإلشــتعال مــرة  ١٩٧٢ولكنهـا توقفــت وفقـا التفاقيــة أديــس أبابـا عــام 

ي الجنوب لكنهـا أمتـدت ورغم أنها كانت محصورة ف ١٩٨٣أخرى في عام 
للنيل األزرق وجبال النوبة في أواخـر الثمانينـات وبدايـة التسـعينات وامتـدت 

ورغــم توقــف الحــرب فــي الجنــوب بفضــل اتفــاق وقــف  ٢٠٠٣لــدارفور فــي 
اطالق النار الذي سـبق توقيـع نيفاشـا ونهايـة الحـرب بـين الشـمال والجنـوب 
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نيفاشـــا ثـــم عـــادت الحـــرب  والنيـــل األزرق وجبـــال النوبـــة رســـميا بعـــد توقيـــع
واشتعلت من جديد بعـد انفصـال الجنـوب فـي واليتـي جنـوب كردفـان وجبـال 

  النوبة.

- ����� �� ���%�: 

ية، وفــــي الســــودان قتصــــادالفســــاد ســــمة عامــــة لألنظمــــة األفريقيــــة اال
مليـــــون جنيـــــه ســـــنة  ١٤٢ارتفعـــــت كميـــــة األمـــــوال العامـــــة المختلســـــة مـــــن 

مليار جنيه  ٨ووصلت  ١٩٩٣/٩٤ي مليون جنيه ف ٥٣٤إلى  ١٩٩٢/٩٣
، وذلــك وفقــا لتقــارير المراجــع العــام الرســمية لتلــك األعــوام ٢٠٠١فــي عــام 

وتفيــد تقــارير المراجـــع العــام وتقريـــر للمجلــس الــوطني أعدتـــه لجنــة خاصـــة 
كلفهـــا المجلـــس للنظـــر فـــي قضـــايا الفســـاد ومراجعـــة عقـــود الخصصـــة عـــام 

ي تم بيعها ، بيعت بأقل من ان المؤسسات والشركات والمصانع الت ١٩٩٤
القيمــة التــي قــدرتها بيــوت الخبــرة او اللجــان التــي أجــرت التقيــيم، وأن كثيــر 
من هـذه المؤسسـات لـم يعلـن عـن بيعهـا أو يـروج لبيعهـا حتـى تـتم المنافسـة 
وتبيــــع الدولــــة ألحســــن عــــرض، بــــل أنــــه فــــي أحــــد الحــــاالت كــــان العــــرض 

جموعة لم تقـدم عرضـا أساسـا، األقضل مقدم من شركة ما بينما تم البيع لم
وانه كان هناك إستعجال في بيع مؤسسات ناجحة كالنيل اإلزرق للتغليف، 
وأن القيمة التي بيعت بهـا هـذه المؤسسـات لـم تسـدد فـي مواعيـدها ولـم ينفـذ 
أي شرط جزائي، بل تم أحيانا تسديد مبالغ بالعملة المحلية كان ينبغي وفقا 

ي ، وقـــد تـــم تســـديدها بالنقـــد المحلـــي دون أن للعقــود تســـديدها بالنقـــد األجنبـــ
يؤخذ تغيير سعر العملة في اإلعتبار وأن بعض المؤسسات قد حول ثمنهـا 
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  أو مشاركة الشريك فيها لغطاء دين حكومي.

ســــتمرت تقــــارير المراجــــع العــــام تكشــــف رأس جليــــد الفســــاد حتـــــى او  
ت انفجرت قضـايا الخطـوط الجويـة وخـط هيثـرو وقضـايا التجنيـب. وأوضـح

القضـــايا األخيـــرة عينـــات مختلفـــة لفســـاد حكومـــة االنقـــاذ فمثلمـــا حـــدث فـــي 
وتـم الكشـف  مشـروع الجزيـرةقضية بيع أصول القطاع العـام، بيعـت أصـول 

فـــي الصـــحف عـــن توزيـــع األراضـــي الســـكنية والتجاريـــة واالســـتثمارية لكبـــار 
  رجاالت الدولة ولألجانب.

ية التحكيم ومكتـب ثم جاءت التقارير عن فساد شركة األقطان وقض 
اآلزمة  قتصادالوالي ومسألة التحلل، لتتضح مسألة الفساد كسمة مالزمة ال

  ولدولة األزمة.

. ����� �� 	�/
�: 

أدخلت حكومة المهدي نفسها في العزلة الدولية، فبينما رحبت مصر 
حسـني مبــارك بــاالنقالب وروجــت لـه وســط دول الخلــيج، وأكتفــت الخارجيــة 

عليق عن أسفها باالطاحة بالنظام الديمقراطي، ولكنها أشارت األمريكية بالت
  لضعف النظام السابق وتمنت العودة السريعة للديمقراطية.

قام النظام الجديد بفقأ عينه فوقف مع غزو الكويت ثم حـاول إغتيـال 
الـــرئيس المصـــري األســـبق حســـني مبـــارك، واستضـــاف بـــن الدن وكـــارلوس 

ا أثــــار النظـــام المجتمــــع الـــدولي المــــدني والمـــؤتمر الشـــعبي االســــالمي، كمـــ
بانتهاكاتـــه العلنيـــة لحقـــوق االنســـان والتـــي شـــملت أعتقـــال وابعـــاد صـــحفيين 
أجانـــب (جوليـــان أوزال مراســـل الفاينانشـــيال تـــايمز والصـــنداي كورســـبوندت 
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(توقفــت عـــن الصـــدور) وحمـــزة هنـــداوي المصـــري الجنســـية ومراســـل رويتـــر 
مــيعهم تــّم إعتقــالهم قبــل إبعــادهم مــن وديــن فيشــر مراســلة مجلــة التــايمز وج

  .���البالد)

وقـــــد أدى ذلــــــك بقــــــرارات مــــــن البرلمـــــان األوربــــــي إليقــــــاف التعامــــــل  
االقتصـــادي مـــع الســـودان عـــدا العـــون االنســـاني ثـــم تبعـــه تجميـــد عضــــوية 
الســـــــودان فـــــــي دول إتفاقيـــــــة لـــــــومي واالســـــــتفادة مـــــــن تســـــــهيالت االتفاقيـــــــة 

أضــــــافت الخارجيـــــــة  ١٩٩٣. وفـــــــي أغســــــطس ١٩٩٣والمســــــاعدات عــــــام 
األمريكيــة الســـودان لقائمــة الـــدول الراعيــة لإلرهـــاب، ولكــن العزلـــة الحقيقيـــة 

األمـر  ١٩٩٧ نـوفمبر ٣أكتمل طوقها عنـدما وقـع الـرئيس بـل كلينتـون فـي 
الرئاســـي المرســـل فـــي رســـالة للكـــونجرس بفـــرض عقوبـــات علـــى الســـودان، 

عقوبـات ملت مجموعـة الى كونجرس الواليـات المتحـدة االمريكيـة " شـ" عنونها
   -اقتصادية على السودان كالتالي:

) حظــر اســتيراد جميــع البضــائع والخــدمات ذات االصــل الســوداني ١
 عدا المعلومات.

  ) حظر جميع الصادرات االمريكية.٢

) حظــر أي تســهيالت مــن أي شــخص أمريكــي لتصــدير او اعــادة ٣
هة اخرى او تصدير أي بضائع او تكنلوجيا او خدمات من السودان الى ج

  الى السودان من أي جهة اخرى.

) يحظــر علــى أي شــخص مــن الواليــات المتحــدة االمريكيــة اجــراء ٤ 
اي عقــد بمــا فــي ذلــك العقــود االقتصــادية فــي دعــم أي مشــروع صــناعي او 
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  تجاري او للمنافع العامة اواي مشروع حكومي في السودان 

أي شـخص ) حظر منح او تمديد التسهيالت او القروض بواسـطة ٥
  في الواليات المتحدة الى حكومة السودان.

) حظـــــر أي معـــــامالت بواســـــطة شـــــخص مـــــن الواليـــــات المتحـــــدة ٦ 
االمريكيــة فيمــا يخــص نقــل بضــائع الــى او مــن او عبــر الســودان او علــى 

  سفينة او طائرة سودانية.

وقــد اعفــى قـــرار الــرئيس كلينتـــون كــل المعـــامالت الخاصــة بمصـــالح 
حـدة ومنظمــة االمــم المتحـدة مــن هـذا الحظــر، كمــا ان حكومـة الواليــات المت

تراخيص ستمنح لمواصلة النشاطات االنسانية والدبلوماسية والصحفية لكي 
تتواصل كالمعتاد. وستنظر االدارة االمريكية في كل حالة بحدة فيما يتعلق 
بالبضــائع والخــدمات االخــرى التــي تمثــل مصــلحة قوميــة للواليــات المتحــدة 

ص المناسبة لذلك. وسيتم تنفيـذ القـرار بواسـطة قسـم المصـالح وستمنح الرخ
يومــا كفتــرة ســماح لتنفيــذ  ٣٠االجنبيــة بــوزارة الخزانــة االمريكيــة وسيســمح ب

  .���التعاقدات القائمة قبل صدور القرار

وعقب ذلـك توالـت القـوانين كقـانون السـودان واألوامـر التنفيذيـة لبـوش 
األمن ، واخيرا لوائح المقاطعة المالية االبن حول دارفور ، وقرارات مجلس 

. وظلـــت المقاطعـــة ٢٠١٤مـــن االتحـــاد األوربـــي التـــي صـــدرت فـــي يوليـــو 
  األمريكية تجدد بشكل سنوي.

 ٢٠٠٨ولكن العولة االقتصادية لم تتحكم بشكل كامل إال بعد عامي 
عندما بدأ القضاء األمريكي بناء على دعاوي قضـائية مـن مكتـب  ٢٠٠٩و
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بفـرض غرامـات ضـخمة  OFAC)بوزارة الخزانة األمريكية ( رقابة األصول
على البنوك التي ال تلتزم بالمقاطعة والعقوبات على السودان ودول أخرى. 
وقد جمع أمين سيد أحمد تلك العقوبات على البنوك في ورقة غيـر منشـورة 

  ):١يوضحها الجدول رقم (

  )١(جدول رقم 
List of Banks Fined for Violating U.S. Economic 

Sanctions 2013-2014  
  

No. Bank Nationality 
Amount of Fine 

in Billion of US $ 

1. HSBC British 1.9 

2. UBS Swiss 2.3 

3. J.P. Morgan USA 0.9 

4. 
Standard 

Chartered 
British 0.7 

5. ING Dutch 0.6 

6. RBS Scotland 0.6 

7. Goldman Sacs USA 0.6 

8. Credit Swiss Swiss 0.5 

9. ABN Amro Dutch 0.6 

10. Barclays British 0.5 

11. BNP(3) French 9.0 

 Total  18.2 

Source: (1-10) London Daily Telegraph, 19/9/2013  
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ونتيجـــــة لعالقـــــة الحكومـــــة الســـــودانية بـــــإيران وموقفهـــــا مـــــن األخـــــوان 
المسلمين والتنظيمات االسالمية تدهورت العالقات مع دول الخليج بعد أن 

  .١٩٩٩تحسنت بعد المفاصلة في 

  

  :أزمة االقتصاد: الثانيالمحور  ■

ذات  قتصــــادية بــــاختالالت أساســــية فــــي االقتصــــادتتميــــز االزمــــة اال
االزمـة تغذيــه و يغـذيها ويمكـن تلخيصــها بشـكل عــام  اقتصــادارتبـاط وثيـق ب

في اختالل داخلي: أوله سلعي يتعلق باالنتاج وينعكس على مجمـل النـاتج 
المحلــــــي األهلــــــي والــــــدخل القــــــومي والعالقــــــات بــــــين األقــــــاليم والقطاعــــــات 

ي يتعلق بالميزانية العامة و باإلقراض اقتصادية والجغرافية وثانيه قتصاداال
وما يتعلـق بتلـك العوامـل مـن توزيـع الـدخول الحقيقيـة علـى المسـتوى  المالي

الرأســـي بـــين الســـكان واألفقـــي بـــين األقـــاليم. أمـــا ثانيـــه فهـــو االخـــتالل فـــي 
التــوازن الخــارجي وهــو فــي جــوهره ذا صــلة وثيقــة بــاالختالل الــداخلي ســواء 

راط علــى مســتوى االخــتالل فــي الميــزان الســلعي او الميزانيــة العامــة او االفــ
  النقدي.

�  �:01�� 23�14 

رغــم الوعــد الــذي أطلقتــه حكومــة االنقــالب بــأن  االنتــاج الســلعي: -أ 
الشعب السوداني سيأكل مما يزرع ويلـبس ممـا يصـنع، الـخ، فـإن انتـاج 
الســلع والخــدمات ظــل ينمــو بأقــل مـــن نســبة نمــو الســكان مثــل االنتـــاج 

مـا يحـدث فـي انتـاج الزراعي وفي أحيان كثيرا ظـل يسـجل انخفاضـا مثل
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بعــــض الســـــلع الصــــناعية مثـــــل النســــيج والزيـــــوت والصــــابون واالحذيـــــة 
والمصـــنوعات الجلديـــة. بلغـــت جملـــة االســـتثمارات فـــي صـــناعة الغـــزل 

بليـــــون دوالر فــــي القطــــاعين العـــــام  ١,١حــــوالي  ١٩٨٦ والنســــيج عــــام
ألف عامل وموظـف وفنـي وتسـتطيع أن  ٣٢والخاص وكانت تستوعب 

إن السودان يحتـاج  مليون متر قماش. ٢٨٩غزل وألف طن  ٣١تنتج 
 مليــون زوج حــذاء بواقــع معــدل» ٥٤«ســنويا الــى احذيــة تصــل الــى 

% مـن ١٤سنويا، لكن المنتج المحلى يغطـى فقـط  ١,٨استهالك الفرد 
" حـــــددت وزارة الصـــــناعة  ٢٠١٢فـــــي  واوردت الصـــــحف الطلـــــب.

) ألـف طـن سـنويًا، بينمـا ٢٠٠استهالك البالد من زيوت الطعام بنحو (
) ألـف طـن، حيـث يـتم ٧٥تبلغ حجم الفجوة مع استهالك الزيوت نحو (

) ألــف طـن محليــًا، فيمـا تـتم تغطيــة الفجـوة باالســتيراد ١٢٥انتـاج نحـو (
ت فـي األسـواق المحليـة، من الخارج مما يؤدى الى ارتفاع أسعار الزيـو 

ويشــكل ضــغطًا علــى النقــد األجنبــي فضــال عــن عــدم اســتغالل طاقــات 
 مصانع الزيوت المحلية والتي كانت تصدر الزيوت الى دول الجوار." 

ألـــف طـــن، إال أن  ٢٣٠ورغـــم أن تقـــدير االســـتهالك قـــد أرتفـــع الـــى 
"  ٢٠١٤أغســـطس  ١٤فـــي  وزارة الماليـــة فـــي صـــفحتها العنكبوتيـــة أوردت

الوطني في إنفاذ قرار مجلس الـوزراء بشـأن  قتصادشرعت وزارة المالية واال
قانون الجمارك بتعديل فئات التعرفة الجمركيـة علـى الزيـوت المسـتوردة مـن 

% وتـــم االتفـــاق بـــين وزارات : الماليـــة ؛الصـــناعة ؛التجـــارة ١٠% الـــى ٤٠
سلعة وتوفير والجمارك على إنفاذ القرار بتأكيد الرقابة على جودة صناعة ال

الكميات المطلوبة لسد حاجة االستهالك مع تطـوير االنتـاج المحلـي بقصـد 
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تحقيــــق االكتفــــاء الــــذاتي واالتجــــاه للتصــــدير ؛ وتــــم التوجيــــه بتفعيــــل اللجنــــة 
الخاصة بالزيوت في وزارة الصناعة لتبدأ أعمالها بالتأكد من كفايـة كميـات 

الســـتعداد لزراعـــة زهـــرة الحبـــوب الزيتيـــة المزروعـــة فـــي الموســـم الصـــيفي وا
الشمس وبذرة القطـن (لعلهـم قصـدوا بعـد انتهـاء اللقـيط و الحلـج فـي الشـتاء 

فـــي الموســـم الشـــتوي لتلبيـــة حاجـــة الســـوق مـــن  فـــالقطن محصـــول صـــيفي)
الـــف  ٢٣٠اإلنتــاج المحلــي ،"وقـــَدر وزيــر الصـــناعة حاجــة الســـوق الحاليــة 

جــودة الزيــوت داخــل  طـن مــن الزيــوت مشـيرا الــى أن وزارتــه ســتتابع بآلياتهـا
الزيــــــوت داخــــــل المصــــــانع للتأكــــــد مــــــن مالءمتهــــــا للمواصــــــفات الصــــــناعية 
المطلوبـــــة بالتنســـــيق مـــــع الجهـــــات ذات الصـــــلة وقـــــال ان اللجنـــــة المكلفـــــة 
ستضـــــــطلع بمراقبـــــــة جـــــــودة المســـــــتورد وعـــــــدم إضـــــــراره باإلنتـــــــاج الزراعـــــــي 

 والصناعي المحلي ويسد حاجة اإلستهالك"

النتـــاج الصـــناعي يمكـــن تلخيصـــها بمـــا وعمومـــا فمســـألة الصـــناعة وا
أوردته حريات اإللكترونية على لسان وزير الصناعة بوالية الخرطـوم " أقـر 

 ٢٥١١وزير الصـناعة واالسـتثمار بواليـة الخرطـوم، عبـد اهللا أحمـد، بوجـود 
كليًا تبلغ  وقال الوزير أن عدد المصانع المتوقفة .متوقفًا في الوالية مصنعاً 
 .مصـــنعاً  ١٩١مصـــنعًا، والمغلقـــة  ٢٨٦متوقفـــة مؤقتـــًا مصـــنعًا، وال ٢٠٣٤

وعــزا الــوزير ، امــام مجلــس تشــريعي الواليــة ، أزمــة الصــناعة الــى صــعوبة 
توفير العملة الصعبة ومشـاكل التحـويالت المصـرفية والـى ضـعف خـدمات 
الكهرباء والمياه والطرق وعدم وجود سياسات موحدة تجاه قضايا االستثمار 

 .يةادقتصوالعقوبات اال

% مــــن ٤١ورغـــم ان الــــوزير قـــال ان نســــبة المصـــانع المتوقفــــة تبلـــغ 
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مصنعًا ، اال انه اكـد (نمضـي  ٦١١٧جملة المصانع بالوالية البالغ عددها 
وسـبق وأقـر عمـر آدم رحمـة رئـيس لجنـة الصـناعة  .) الـى الهاويـة بسـرعة

بـــــالمجلس الـــــوطني أن نســـــبة المصـــــانع المتوقفـــــة عـــــن العمـــــل تصـــــل إلـــــى 
وأضــاف رحمــة فــي تصــريح  .جملــة المصــانع بواليــة الخرطــوم %) مــن٦٠(

%) مـــــن المصـــــانع المتوقفـــــة تتبـــــع ٩٠لصـــــحيفة (المجهـــــر السياســـــي) ان (
للقطـــاع الخـــاص، وقـــال: (يجـــب علـــى الدولـــة أن تقـــف وقفـــة جـــادة إلعـــادة 
تشــغيل هــذه المصــانع أو إيجــاد حلــول لهــا، ألن تعطيــل المصــانع أدى إلــى 

 .)ب البطالة الموجودةتشريد العمالة، وزاد من نس

وفــي الجانــب اآلخـــر فــإن االنتــاج الزراعـــي تميــز بظــاهرتين: األولـــى 
 تدهور وانخفاض في انتاج سلع تشكل أهمية كبرى في الصادرات كالقطن

مـــثال وتـــدهور انتـــاج الســـلع لإلســـتهالك المحلـــي أو عـــدم نمـــو انتاجهـــا وفقـــا 
ســـكاني وتغييـــر لنمـــو الطلـــب (واهـــم اســـباب التغيـــرات فـــي الطلـــب النمـــو ال

تركيبـة الســكان علــى مســتويات مختلفـة: التركيبــة العمريــة، التركيبــة الطبقيــة 
والتقســـيم الحضـــري والريفـــي) مثـــل القمـــح، الخضـــروات، الفواكـــه المنتجـــات 

  الحيوانية من ألبان ولحوم دواجن وسمك ولحوم حمراء. 

ولعل أكثر ما يوضح االختالل في التوازن السلعي هو نمو الواردات 
خاصـــة فـــي ســـلع يمكـــن انتاجهـــا محليـــا، إمـــا ألن االنتـــاج المحلـــي ال يكفـــي 
(حــــــاالت القمــــــح ودقيقــــــه والســــــكر والبنــــــزين والجــــــازولين والغــــــاز) او ســــــلع 
اســتيرادها يــؤدي لتحطــيم االنتــاج المحلــي (المنســوجات والمالبــس الجــاهزة، 

عة األثاث المنزلية والمكتبيـة، الثالجـات والمكيفـات، ومنتجـات غذائيـة مصـن
  .مثل المربى أو البسكويت، الصلصة والعسل ومنتجات اللحوم والجبن)
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يوضـــحان الخلـــل فـــي التـــوازن  ٣ والجـــدول رقـــم ٢ ولعـــل الجـــدول رقـــم
يوضــــح  ١الـــداخلي الســــلعي والــــذي يغطـــى باالســــتيراد. وبينمــــا جـــدول رقــــم 

وارداتنا مـن سـلع غذائيـة، يمكـن إنتاجهـا محليـا أو االسـتغناء عـن اسـتيرادها 
كمــا أوردنــا ســابقا ، فالجــدول يوضــح أننــا نســتورد ســلع غذائيــة تتــراوح  تمامــا

مليـار دوالر عـام  ١,٨وما يعادل  ٢٠١٣مليار دوالر عام  ٢,٢قيمتها بين 
. وٕاذا اســتثنينا القمــح والــدقيق مــن وارداتنــا الغذائيــة األخــرى قــد تزيــد ٢٠١١

 مـن قبـل عن المليار دوالر فـي العـام. وهـذا وضـع ال يمكـن الـدفاع عنـه إال
  طبقة ال تهتم إال بالتجارة وال تخطط لتطوير االنتاج المحلي.

  

  بماليين الدوالرات  ٢٠١٥-٢٠١٠واردات السلع الغذائية لألعوام  )١(رقم جدول

  (ال تشمل الشاي والبن والعدس واألرز)

	
&�� �5�5 �5�� �5�� �5�* �5�- 

6�!� 7���8 6�!� 9:;<9 :��<* =*.<. �5-�<� �5=�<- 

)�( .5�<- .5;<9 .�9<- ;-.<: -;5<� 

��"� >�?��� �5�<: =9<; =9<= =�<� .=<� 

�@�?���8 ��, =<5 9<� ;<- =<� 5<- 

�@AB���8 >8A1 ;�<: .=<; ;�<* ;*<� ;:<. 

�@AB���8 CD�E *;<* -.<; *9<� --<* *:<5 

	���"F8 	�F��G >��H �.�<- �-:<; �.*<= �-9<� ��*<5 

�>�"&
�8 I'( I'(� -<; :<; .<9 *<- �<* 

J����K8 >���&G �9<: �=<- �;<� �;<* �5<; 

L)1� *�5<: �-=<� �-.<- �-:<* ��5<5 

M��?  ��=;<-5 �:-�<=5 �==�<=5 ��5�<=5 �5.�<-5 

  ٢٠١٤ص  ٢٠١٤المصدر: بنك السودان، التقرير السنوي 
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مليـــــون دوالر  ٢٦٥و ٣٨٠) أن مـــــا بـــــين ٢( ويوضـــــح الجـــــدول رقـــــم
تصـــرف نتيجـــة لإلخـــتالل الســـلعي فـــي مجـــال المنســـوجات وأن معظـــم هـــذا 

ل يمكــن تغطيتــه عبــر خطــة لتطــوير صــناعة الغــزل والنســيج والتريكــو الخلــ
والمالبس الجاهزة مما يوفر هذه المبالغ الطائلة من النقـد األجنبـي لصـرفها 

  في مجاالت التنمية أو النقص في السلع التي ال يمكن إنتاجها محليا.

) إمكانيـــة تـــوفير مبـــالغ أخـــرى لـــو وضـــعنا ٣ويوضـــح الجـــدول رقـــم (
ر صــــناعات لنــــا خبــــرات فيهــــا مصــــنوعات الجلــــود واألحذيــــة خطــــة لتطــــوي

واألخشــــــاب (بمـــــــا فـــــــي ذلـــــــك األثــــــات المنزليـــــــة والمكتبيـــــــة) والمصـــــــنوعات 
البالستيكية والثالجات ومكيفات الهواء (بدأت صناعة الثالجات والمكيفات 
في السودان منذ الستينات أي أن عمرها نصـف قـرن) وصـناعة البطاريـات 

فــة التــي لــم نشــملها فــي الجــدول) وصــناعات الخــزف (بــل والبطاريــات الجا
التـــي ظلـــت كليـــة الفنـــون الجميلـــة تخـــرج عشـــرات المتخصصـــين فيهـــا لعـــدة 

  سنوات ولها تقليد شعبي راسخ وتوجد موادها الخام. 

إن ما يصرف على هذه الواردات جميعها يفوق نصف مليـار دوالر. 
ورهـا إنخفـض مـا إذ بتط ويمكن لصناعة األسمنت كمثـال عملـي تغطيتهـا ،

مليـون عـام  ٨إلى حوالي  ٢٠١٠مليون في  ٨٦يصرف في استيرادها من 
وبقليل من التعاون مع  ٢٠١٤مليون عام  ١٣رتفعت إلى حوالي او  ٢٠١٢

مصــــــانع اإلســــــمنت ومصــــــانع القطــــــاع الخــــــاص فــــــي مجــــــاالت الثالجــــــات 
  والتكييف يمكن أن تغطى هذه الفجوة في التوازن السلعي.
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  ) ٢جدول رقم (

  واردات المنسوجات والتي يمكن استبدال معظمها بصناعة محلية

  

	
&�� �5�5 �5�� �5�� �5�* �5�- 

2/N *<5 *<= .<� ;<: .<. 

	D��G O��1 :<9 *<. �*<; ;<= -<5 

PQ��R )�)G S� 	T��� =:<. ;=<- .9<* =-<: 95<� 

S#� S� 	T��� �<* �<9 5<= 5<; 5<* 

���D S� 	T��� 5<� 5<9 5<� 5<� 5<. 

	�"�D)� >U
V S� >������ 5<. 5<; 5<- 5<- 5<. 

	�?��F ��� S� �TG �-<5 �*<- -<� -<- .<= 

��?( .<* *<; *<� *<* *<� 

	R�1 >�%�K >������ ��<-� �.<- �*<5 �5<9 �=<= 

W)��� 	T��� 5<� 5<� 5<� 5<� 5<55 

W/X�� >�(�"&� �-=<= �;-<- �-.<� �:�<. �:=<: 

L)1� −− 5<� �<� 5<= �<5 

>������&� 0�� M��?  *=�<5 �:;<5 �;.<5 *5�<� *5=<� 
  

  ٢١٦ص  ٢٠١٤المصدر بنك السودان تقرير 
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  ) ٣جدول رقم (

  بعض المصنوعات التي يمكن استبدالها بتصنيع محلي  واردات

  بماليين الدوالرات

  

	
&��      

��&Y >�Q���� ��<. �5<= 9<5 �5<� 9<: 

Q����Z��(3"� >� �95<; �;-<= �::<: ��.<9 �:�<= 

[&%�8 	�"T1 >�Q���� .�<- -:<: .�<� .:<� .*<- 

	�\G� =�<� :-<5 ;�<* 95<5 :9<* 

]��/� >�Q���� *=<- *=<: -5<5 -5<; .�<9 

>4��8 ^�1 .=<� .;<: �:�<: =;<; 9.<� 

_��"( U(��8 J��(� =;<� ��<: =<5 ��<. �*<� 

�Q����`/a > -;<; .�<. -9<* .�<9 -.<= 

b�X >�%��� *=<: �:<� �9<- �-<. �=<= 

>����#K �*<= �:<5 �9<; **<= �9<; 

>��3c *.<= �:<. �:<; *:<- �=<= 

M��?  ;;*<* .-=<. ;-.<= ;:5<. ;5:<. 
  

  ٢١٥ص  – ٢٠١٤المصدر: بنك السودان تقرير 
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ية قتصــــادلعـــل أهـــم ســــمات األزمـــة اال :اخـــتالل الموازنــــة العــــام -ب 
األزمــة االخــتالل فــي الموازنــة  اقتصــادوالمرتبطــة ارتبــاط وثيــق بطبيعــة 

للدولـة، وذلـك بسـبب نمـو العامة مما يظهر كعجز في الميزانيـة العامـة 
المصـــــــــروفات نســـــــــبة لزيـــــــــادة منصـــــــــرفات الـــــــــدفاع واألمـــــــــن والحـــــــــرب 

 .والمصروفات السيادية 

األزمــة  اقتصــادإن اخــتالل التوزيــع النــاتج عــن  :اخــتالل التوزيــع -ج 
هو إختالل مركـب علـى المسـتوى القطـاعي، وعلـى المسـتوى اإلقليمـي، 

  :يشملبين السكان، وبين االستثمار واالستهالك. و 

�  �P���a �H��� ��Q:  

ويتضح عدم التوازن الخارجي في العجز في الميزان التجاري وميزان 
المــدفوعات وفــي تــراكم الــديون الخارجيــة وفــي تــدهور قيمــة العملــة المحليــة 

وهنـاك ارتبـاط عضـوي بـين عـدم التـوازن السـلعي  مقابـل العمـالت األجنبيـة.
 اقتصادالتجاري، ولهذا عالقة عميقة مع الداخلي وعدم التوازن في الميزان 

األزمة ، فسـوء توزيـع المـوارد يـؤدي للخلـل فـي االنتـاج السـلعي الـذي يـؤدي 
بدوره لعدم نمو الصادرات ونمو الواردات بوتـائر أسـرع. وسـيطرة الرأسـمالية 

ال يسعى لتطـوير اإلنتـاج  اقتصادأهم سماته بأنه  قتصادالطفيلية يعطي اال
ي ويركــز الجهــود فــي قطاعــات التجــارة والتمويــل وبعــض الزراعــي والصــناع

 الخدمات المرتبطة بها. 

هــــذا هــــو الســــبب األساســــي فــــي عــــدم التــــوازن الســــلعي الــــداخلي  إنّ 
وبالتالي في زيادة الواردات وتـدهور الصـادرات (أو عـدم نموهـا بمعـدل نمـو 
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الــواردات) وعجــز الميــزان التجــاري. وٕانعكــاس ذلــك عبــر عمليــة مركبــة فــي 
جز الحساب الجـاري والمـرتبط بالخـدمات والتحـويالت وميـزان المـدفوعات ع

  المرتبط بالتحويالت الرأسمالية والقروض والمنح.

  

  
   )٤( جدول رقم

  الميزان التجاري والحساب الجاري 

  وميزان الدفوعات بمليارات الجنيهات

  

��"� �5�5 �5�� �5�� �5�* �5�- 

d+�Ee >����� ��<- 9<; -<� -<= -<- 

d+�Ee >����  e=<=d  =<�d  e=<�d  e=<:d  e=<�d 

f��?�� �/�  �<; �<. e-<�d e*<9d e*<:d 

>3��B��8 g1��8 >���a +��G  e-<* d e�<=d  e�<�d  e�<-d  e�<�d 

f��Y +��, e�<:d e�<*d e;<�d e.<*d e-<=d 

h� 8 h'(�)� +��, �<: 5<: *<: -<- -<- 

d6�B�� �8�Ke ij�%� 8 /?
� �<5 e5<;d  e�<.d  e5<9d e5<-d 
  

  بتصرف ٢٠٨ص  ٢٠١٤لعام  ٥٤المصدر : بنك السودان التقرير 
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ية ألكبـر دولـة فـي قتصـاد؛ نؤكد علـى إن األزمـة االفي نهاية الورقة
عـن الشـمال، وال خـروج  القارة األفريقية، ليس إفرازًا النفصال الجنوب وحده

رة مـــن البتــرول مـــن ميزانيـــة الدولـــة هــو العامـــل األساســـي لالزمـــة كميــة كبيـــ
ية، وال التـــــدخالت الخارجيـــــة والتنـــــافس لـــــبعض القـــــوى الخارجيـــــة قتصـــــاداال

  بدوالراتها على أرض السودان.

بـال شـك فـي مضـاعفة األزمـة وتعقيـدها ولكـن  نعم ساهم كل ما سبق
ل الجنوب ، اال تبقى الحقيقة إن. السودان ظل يعيش األزمة قبل أن ينفص

الســـودان تعــــيش مرحلــــة  أن األمـــر وكــــل الوقــــائع والـــدالالت تشــــير إلــــى ان
الـــبالد نتـــاج  قتصـــادالفشـــل الكامـــل لنظـــام الدولـــة بعـــد انهيـــار شـــبه كامـــل ال

للسياســـات التـــي يتبعهـــا نظـــام االخـــوان المســـلمون فيـــه متمـــثًال فـــي حكومـــة 
مؤدية الـى الفسـاد، كـل البشير ، والتي تقوم على االحتكار وعدم الشفافية ال

واضــح لكــل قنــوات الرقابـة والحقوقيــة ومجــالس تشــريعية  هـذا يــتم فــي غيـاب
  تحاسب المخطئ وتكشف العجز في سياسات وقرارات النظام..

الســـوداني ُعرفـــت منـــذ أن عـــرف الســـودان  إن حجـــم معانـــاة المـــواطن
 الحكم الـوطني وان تفاوتـت النسـبة بـين مراحـل الحكـم الـوطني وأخـرى حتـى

بلغــت ذروتهــا فــي ربــع القــرن األخيــر تحــت ظــل حكــم اإلنقــاذ الــذي عــرف 
المــواطن الســوداني أكثــر حــدة وضــعف  أصــبحو ولغرابتــه بعصــر البتــرول.

بعــد اكتشــاف البتــرول وســيبقى كــذلك مهمــا تضــاعف طالمــا انــه ال  ومعانــاة
  يوجه التوجيه الصحيح والعادل الى أهل السودان جميعًا.
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  هوامش البحث:

صدقي كبلو ، حرية الصحافة المرآة الحقيقية لحالة حقوق اإلنسان في السودان، ورقة  -  ���

يحثية مقدمة لمؤتمر " حرية التعبير وحق المشاركة السياسية في الوطن العربي" ( لندن : 
   .)١٩٩٣للمتلقى الفكري الثاني للمنظمة العربية لحقوق اإلنسان ، 

  :وأنظر للتوثيق ١٩٩٧أنظر جريدة الفجر اللندنية نوفمبر  - ���
http://www.defenddemocracy.org/sanctions-against-sudan 

)3(   - London Financial Times, 2/7/2014 (BNP 4th largest bank in the 

world - note that this is outside the court settlement ) 
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�*�د. أماني الطويل  ■
 

 

 

 

  مقدمة

فـي إفريقيـا تحـديات أساسـية تصـيب  ���يشهد إقليم الساحل والصحراء
حيـــث تشـــهد الكثيـــر مـــن دول ، األمـــن القـــومي لـــدول هـــذا اإلقلـــيم فـــي مقتـــل

تضــعف اإلقتصــاد وتــؤثر علــى اإلســتقرار السياســي ، اإلقلــيم تهديــدات أمنيــة
أو ، نمـوذج ليبيـا، بفشـل مؤسسـة الدولـة نهائيـا أو تهـدد، كالنموذج المصري

إضـافة الـي إمكانيـة أن تكـون ، تهدد وحدة التراب الوطني كـالنموذج المـالي
  هذه التهديدات األمنية عابرة للدول كالنموذج النيجيري.

وبطبيعة الحال  تكتسب التحركات السياسية علي المستويين المحلـي 
خطـورة حجـم التهديـدات األمنيـة ، حيـث واإلقليمي أهمية كبيرة بـالنظر الـي 

                                                             

�����	
��
� �������
 ���
���� �
���
 ����� � !�"
 #$�%&�
 �!�$ �*� 

òîÔíŠÏþa@ñ‰bÔÛa@¿@�ßþaë@ï�bî�Ûa@ÚaŠ§a@ @
  الدالالت واآلفاق

  (دول الساحل والصحراء انموذجاً)
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تعد ظاهرة اإلرهاب في إفريقيا المصدر الرئيس للتهديدات األمنية في إقليم 
  الساحل والصحراء 

وبطبيعة الحال تبدو الساحة الليبية حاليا أعلى مصادر التهديد لدول 
حيـــــث أن تعثـــــر تنفيـــــذ إتفـــــاق الصـــــخيرات السياســـــي  ، الســـــاحل والصـــــحراء

وتوســـع تنظـــيم داعـــش فـــي  لمغـــرب برعايـــة أمميـــة مــن ناحيـــة،المنعقــد فـــي ا
 كلهـا ، السيطرة علي مساحات مضافة مـن السـاحل الليبـي مـن ناحيـة أخـري

تعـد بالتأكيـد  مقدمـة لتكـون ليبيـا سـاحة جديـدة لصـراع مسـلح واسـع النطــاق 
خصوصــــا وأن تطــــور ، ومتعــــدد المســــتويات ممــــاثال ربمــــا للحالــــة الســــورية

الليبـي تشــير الـى ســعي تنظـيم داعــش لتكـوين جبهــة األوضـاع فـي الجنــوب 
في منطقة فزان بالجنوب الغربي الليبي التـي هـي نقطـة مفتـرق الطـرق بـين 

  ليبيا والجزائر وتشاد والنيجر.

  هذا السياق تهتم هذه الدراسة بثالث محاور هي:في 

تحــوالت الظــاهرة اإلرهابيــة خــالل العقــد األخيــر فــي إقلــيم  االول:المحــور 

  ل والصحراء. الساح

ـــاني:المحـــور  ـــاعالت السياســـية بشـــأن مواجهـــة الظـــاهرة علـــى  الث التف

  .المستويين اإلقليمي والدولي

الثالـــث: التـــدابير األمنيـــة إقليميـــا ودوليـــا لمواجهـــة التهديـــدات المحـــور 

  .المؤثرة على اإلستقرار اإلقليمي لمنطقة الساحل
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  :رهاباالول : طبيعة التحوالت في ظاهرة اإلالمحور   ■

تــزداد ظــاهرة االرهــاب تعقيــدا وتركيبــا  بطبيعــة الفواعــل فيهــا مــابين    
ماهو دولي بأولويات محـددة وٕاسـتراتيجيات قـد تكـون مناهضـة أو متناقضـة 
مـع المصـالح اإلفريقيـة ،وذلـك تحــت مظلـة تطـورات النظـام العـالمي وتــأثيره 

تــدخل وذلــك مــع توســع فــي حالــة العلــى الــدول األكثــر ضــعفا أو هشاشــة ، 
ليبيـا ومـالي وٕافريقيـا ( األجنبي في القارة سواء بالتدخالت العسكرية المباشرة

أو المبــادرات األمنيــة التــي تعكــس ، أو إنشــاء القواعــد العســكرية، )الوســطي
.وفي المقابل هناك فواعل إقليمية من داخل وخارج مستويات صراع النفوذ 

  ظاهرة اإلرهابية.القارة لها أجندات مذهبية  ساهمت في إستفحال ال

 تنامــت ظــاهرة اإلرهــاب وأنتشــر التطــرف الــدينيوفــي هــذا الســياق   
حيـــث تنتشـــر تنظيمـــات الســـلفية الجهاديـــة  علـــي مجمـــل الرقعـــة الجغرافيـــة 

داعــش ” الدولــة اإلســالمية“فهنــاك  تنظــيم ، لتجمــع دول الســاحل والصــحراء
يريا الى كل وتمركزه في ليبيا فضال عن تنظيم بوكو حرام المنطلق من نيج

فضـــــال عــــن القاعــــدة فــــي بــــالد المغـــــرب ، مــــن تشــــاد والنيجــــر والكــــاميرون
أنصـار الـدين “ و   “التوحيـد والجهـاد “ اإلسـالمي والتنظيمـين التـابعين لهـا 

وأيضــــا مجلــــس شــــورى ، اللــــذان يعمــــالن فــــي كــــل مــــن مــــالي وموريتانيــــا“ 
  .والمتواجد في سيناء :MSCالمجاهدين فى اكناف بيت المقدس 

ي السياق ذاته هناك  تواترات أمنيـة مـع الشـيعة فـي نيجيريـا تصـل وف
   الى حد إتهامهم بمحاولة إغتيال قيادات عسكرية رفيعة بالجيش.

وبالتوازي مع هذه الحالة هنـاك توسـعا فـي الجريمـة المنظمـة وٕانتشـار 
لألسلحة المتوسطة والخفيفيـة علـى صـعيد القـارة اإلفريقيـة بدرجـة تركـز فـي 
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  احل والصحرْا إنعكاسا لحالة الفراغ وغياب الدولة في ليبيا.إقليم الس

التابع للقاعـدة فـي الصـومال يعمـل “حركة الشباب “وأخيرا فإن تنظيم 
علــــى الســــاحتين الصــــومالية والكينيــــة ولعــــل الهجــــوم علــــى جامعــــة جاريســــا 

  الكينية قبل عام يؤشر بشكل واضح لحجم التهديد .

ربمــا يتصــدرها تهريــب األســلحة أمــا علــى صــعيد الجريمــة المنظمــة ف
والعناصــر اإلرهابيــة عبــر دول الســاحل والصــحراء حيــث يعــد اإلتجــار فــي 
المخدرات والبشر هما أدوات التمويل لإلرهابيين وطرائق عيش فقراء الدول 

ص) ممـــن لـــم يجــدوا ســـبال بديلـــة لمكافحـــة الجـــوع ، مــن تجمـــع (س ٢٧ال 
يـل ذاتـي ناتجـة عـن عمليـات حيث تتمتع التنظيمات اإلرهابية بمصـادر تمو 

مليــــون دوالر عــــن  ٥ -١إختطــــاف رهــــائن غــــربيين تتــــرواح عوائــــدها بــــين 
وكــذلك عمليــات ســطو مســلح علــى بنــوك خاصــة فــي  ،�'�الواحــدة العمليــة 
ولعل كل هذه التفاعالت تشير الى ضرورة رصـد التحـوالت المـؤثرة  نيجيريا

نظيمــات اإلرهابيــة وطبيعــة تطــور الت، علــى نمــو ظــاهرة اإلرهــاب مــن ناحيــة
  :وهو مانشير إليه كالتالي، من ناحية أخري

 �– ����� �	
��� 	���:�	��� ��� �	��� 

اصــبح اإلرهــاب  فكــرة ملهمــة حــول العــالم للشــباب فــي ســن المراهقــة  
الخالفـــــة اإلســـــالمية التـــــي يـــــتم تصـــــويرها كدولـــــة  إمـــــا بـــــدوافع إقامـــــة دولـــــة

، جانـــب فئـــات فـــي الـــدول اإلســـالميةأو مقاومـــة العولمـــة مـــن ، �)�لليوتوبيـــا
وربمــا رفــض الرأســمالية فــي تجليهــا النيــو ليبرالــي والــذي أصــبح يتســبب فــي 
الكثير من اإلضطرابات اإلجتماعية  أو كرد فعل على ممارسات عنصرية 
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فــي الغــرب . المســار االول يمكــن اإلســتدالل عليــه مــن قــدرة تنظــيم داعــش 
وكـذلك مـن إقـدام �(�بيـة محضـة على تجنيد شـباب أوربيـين  مـن أصـول أور 

شاب نييجيري من أصـول إجتماعيـة مـوثرة بمحاولـة تفجيـر طـائرة ديترويـت 
ولدينا ثالثا نموذج تفجير متـرو لنـدن الـذي كـان  �*�  ٢٠٠٩األمريكية عام 

    ٢٠٠٥ضالعا فيها شباب بريطانيين من أصول باكستانية عام 

�−:����� �� !"  #��� ��$ %&��� '()� 

، ت إفريقيا إستنساخا لتنظيمات إرهابية عـن طريـق إعـالن الـوالءشهد
فتنظــــيم القاعــــدة  أصــــبح ملهمــــا لتنظــــيم الشــــباب فــــي كــــل مــــن الصـــــومال 

والمغرب العربي  فأعلنت تنظيمات موالية  كما حظيت داعش بموالين لهـا  
في مناطق متعددة ففي شمال إفريقيا وغربها تم اإلعالن عن الوالء للتنظيم 

تصال مباشر بين العناصر مع تحريف اإلسم من داعش لدامس فـي دون ا
  .�+�إفريقيا 

على أنه من الجدير بالمالحظة هنا  طبيعـة التحالفـات الجديـدة التـي 
تقيمهــا التنظيمــات المنتميـــة للســلفية الجهاديــة ذات الممارســـات العنفيــة مـــع 

ي حيـــث التنظيمـــات ذات التوجهـــات القوميـــة التاريخيـــة مثـــل النمـــوذج المـــال
تحــالف الطــوارق مــع تنظــيم  التوحيــد والجهــاد ، وأيضــا تحــالف بوكــو حــرام 

  . مع جماعتي بودوما وكالومبا األُثنيتين في تشاد

أما نموذج إفريقيـا الوسـطي فقـد تحولـت المطالبـات مـن جانـب بعـض 
التنظيمـــات بـــالتحول الـــديمقراطي الـــي تحالفـــات مـــع الســـلفية الجهاديـــة بعـــد 

  عسكري.التدخل الفرنسي ال
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ــــــــت التنظيمــــــــات المســــــــلحة المحــــــــدودة الــــــــي تنظيمــــــــات قــــــــادرة  تحول
فقد سيطر داعش علي أراض في كل من سوريا والعراق ، علىٌ إعالن دول

وليبيـا وأصـبحت  تملــك مـواردا وعليهـا بشــرا ممـا مكنهـا مــن مارسـة وظــائف 
رد اإلقتصــادية  وكفالــة الدولــة بســهولة مــن حيــث القــدرة علــى إمــتالك المــوا

  البشر القاطنين على األرض وعقابهم طبقا لرؤى أيدولوجية محددة.

/−  !�0�1� 2��3 4�: 

يعد النموذج المصري دالـة علـى حالـة إسـتهداف المـدنيين مـن جانـب 
حــــاالت تنظيميــــة منبثقــــة عــــن كــــل مــــن اإلخــــوان المســــلمين و تنظــــيم بيــــت 

عناصـــر عســـكرية بإعتبـــار أنـــه  فـــإذا كـــان مـــن المفهـــوم إســـتهداف، المقــدس
يمكن  تصنيفها عدوا فإن إسـتهداف المـدنيين فـي سـيناء وغيرهـا مـن جانـب 

أو عمليات اإلختطاف التي قامت بهـا بوكـو حـرام ، �,�أنصار بيت المقدس
، كــــان مؤشـــــرا علــــى غيـــــاب المعاييريــــة لـــــدي تنظيمــــات اإلســـــالم السياســـــي

ال فـي إقتصـادات الدولـة وبطبيعة الحال تؤثر مثل هذه العمليـات بشـكل فعـ
  وٕاستقرارها السياسي على المستوي الداخلي.


 5 56�7�� 89�� �� :) ;��<��: 

شـــــكلت القـــــدرة علـــــى التمويـــــل الـــــذاتي التحـــــول األهـــــم فـــــي فاعليـــــة    
حيـث مكـن االتجـار بكـل ، التنظيمات اإلرهابية في إقليم الساحل والصـحراء

ات التنظيمــات اإلرهابيــة علـــى مــن دعـــم قــدر ، الممنوعــات القانونيــة والدينيــة
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فمن تجارة المخدرات والبشر والخمور الى التجارة   في ، الفاعلية واإلنتشار
االثــار وهـــذه القـــدرة علــى التمويـــل فتحـــت المجـــال واســعا أمـــام إتســـاع حجـــم 

  العمليات اإلرهابية  ونطاقها الجغرافي.

$− .��=&� ;>3?&�$ @��A� B�CD� :) ;��<��: 

ة الجـــــيش النييجيـــــري نموذجـــــا علـــــى قـــــدرة التنظيمـــــات تشـــــكل حالـــــ   
ففضــــال عــــن حــــاالت الفســــاد ، اإلرهابيــــة علــــى إختــــراق الجيــــوش النظاميــــة

المكتشــفة بعــد تــولي الــرئيس محمــد بخــاري الحكــم مــن "عقــود وهميــة" لشــراء 
كانـــت هنـــاك أيضـــا اتهامـــات ، طــائرات مقاتلـــة ومروحيـــات وأســـلحة وذخــائر

ا مــع إسـتيْالء تنظـيم بوكـو حـرام علــى بـالتواطؤ مـن جانـب الجـيش خصوصـ
. حيـث يقـول المحلـل األمنـي ٢٠١٤مساحات شاسعة مـن إقلـيم بورنـو عـام 

أن بعـض العناصـر فـي الجـيش كـان أو اليـزال ، المتابع للنزاع عبـداهللا وازع
  .�-�يتعاون بشكل وثيق مع بوكو حرام لتحقيق مكاسب مالية

ه مســـألة معقـــدة هـــذه المعطيـــات تجعـــل مواجهـــة االرهـــاب او تحجيمـــ
وتحتـــاج الــــى  خطـــط ورؤى لهــــا طـــابع التعــــاون علـــى المســــتويات المحليــــة 

  .واالقليمية والعالمية
  

  :الثاني : الحراك السياسي لمواجهة اإلرهابالمحور   ■

• E���F�� G� H1� :): 

المشـــهد اإلفريقـــي فـــي إجتمـــاع وزراء دفـــاع دول الســـاحل والصـــحراء 
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ع هـذا العـام يشـير الـى تطـورين أساسـين الذي عقد فـي شـرم الشـيخ  فـي ربيـ
هما توجه عام بضرورة بلـورة رؤى وآليـات إفريقيـة مسـتقلة نسـبيا عـن الـدول 
الغربية  واألمم المتحدة وذلك  لمواجهة التحديات األمنية في دول المنطقـة 
. والثاني هو التعامل مع التحديات األمنية بمقاربات متعددة التقتصر فقـط 

  ..منية  ويعد التطور الثاني مجهود مصري بإمتيازعلى المداخل األ

االمتنـــاع عـــن وقـــد تبلـــورت التفـــاعالت علـــى المســـتوى السياســـي فـــي 
تقديم الدعم للجماعات االنفصالية وحظـر كافـة أشـكال التـدخل فـي الشـؤون 

وذلك  من خالل االمتناع عن تشجيع النزعات االنفصـالية ، الداخلية للدول
وهـي حـاالت ماثلـة فـي كـل مـن  النزاعات المسـلحة التي قد تؤدي إلى تفاقم

  دارفوار السودانية وٕاقليم أزواد بمالي وذلك على سبيل المثال ال الحصر.

• E1	��� G� H1� :): 

التهديــدات األمنيــة فــي منطقــة الســاحل والصــحراء التــي تعــاني دولهــا 
تحــــدد مـــن قـــدرتها علـــى الســــيطرة علـــى كامـــل ترابهــــا ، مـــن هشاشـــة بنيويـــة

فضــال عــن وجــود تهديــدات إرهابيــة مــن تنظيمــات مماثلــة لــداعش ، الــوطني
أو إنقسامات سياسية أو عرقية مثل الحالة في كل ، مثل الحالة في نيجيريا

يعني إجماال  تهديدا مباشـرا  لخطـوط نفـط ممتـدة مـن ، من مالي وموريتانيا
 ٥األطلســي تمــد الواليــات المتحــدة ألمريكيــة بحــوالي تشــاد وحتــى شــواطىء 

كمــــا تهــــدد إســــتثمارات إيطاليــــة معتبــــرة ، مليــــون برميــــل نفــــط إفريقــــي يوميــــا
التمدد الداعشي في ليبيا يعني للغرب طبقا لخطابـه المعلـن .خصوصا وأن 

كليــوا  ٣٠٠جــوارا معاديــا ألوربــا التــي التبعــد شــواطئها عــن ليبيــا أكثــر مــن 



 

   

  2016 / يوليو حزيران 115

ة
لي

لي
ح

 ت
ق

را
أو

  

هائلة لتصدير اإلرهاب الى أوربـا علـى نطـاق واسـع  وتهديـد  وٕامكانية، متر
فضال  تهديد حركة التجـارة الدوليـة فـي المتوسـط بمـا ، األمن اإلنساني فيها

وأيضـا  ، يعنيه من إنعكاسات سلبية على إقتصادات  كـل الـدول المتوسـطية
، تمددا لتنظيم داعش  في دول الوسط األفريقـي مهـددا الإلسـتقرار اإلقليمـي

  .وربما دافعا نحو تفكك دول بأكملها

  

أمــا المضــمر فــي الخطــاب الغربــي فهــو إمكانيــة ســيطرة داعــش علــى 
المــوارد النفطيــة الليبيــة بالكامــل ذلــك أن  إحتياطيتهــا هــي األكبــر فــي قــارة 

وهــــي واحــــدة مــــن بــــين أكبــــر عشــــرة إحتياطــــات نفطيــــة فــــي العــــالم  إفريقيــــا
مليـــار برميـــل وٕاذا كـــان مســـتوي إنتـــاج الـــنفط الليبـــي  ٤٦,٤بمعـــدالت تقـــدر 
 ل بســبب الظــروف األمنيـــة فهــو قــد ســـجل الــف برميـــ ٣٧٠حاليــا اليتجــاوز 

وذلـك مـع مالحظـة أن تكلفـة ، ٢٠١٠مليون برميل يوميـا فـي نهايـة  ١,٦٥
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ستخراج النفط الليبي تبـدو رمزيـة فـي بعـض الحقـول حيـث التتجـاوز دوالرا ا
وتعـد فـزان أيضـا منطقـة صـراع دولـي حيـث لكل برميـل فـي بعـض الحقـول 

فـي ضـوء أهميتهـا ، لكعكـة الليبيـةتسعي فرنسا أن تكون فـزان نصـيبها مـن ا
اإلســتراتيجية لحـــزام الوجـــود العســكري الفرنســـي مـــن إفريقيــا الوســـطي لتشـــاد 

  .مرورا بالنيجر

  

الثالــــث: التــــدابير األمنيــــة لمواجهــــة الظــــاهرة المحــــور   ■

  :اإلرهابية

 I&$�E���F�� G� H1� :) :: 

فيمــــا حقـــق اإلتحــــاد اإلفريقــــي إختراقــــا مهمـــا علــــى المســــتوي النظــــري 
يتعلق بإمكانية التدخل لحل الصراعات المسلحة أو تحجيم تهديـدات األمـن 

  عسكرية:عتماد آلية ااإلنساني، مثل ظاهرة األرهاب وذلك ب
(The AFRICAN Standby Force "ASF"). 

وهــي اآلليـــة التـــي تـــم تأطيرهـــا قانونــا فـــي إتفاقيـــة الســـالم القـــاري عـــام 
عيـــة فـــي برونـــدي ، حيـــث شـــملت فــي أعقـــاب مأســـاة المـــذابح الجما ٢٠٠٢

هــذه اإلتفاقيــة تكــوين مجلــس الســلم واألمــن اإلفريقــي ولجنــة للحكمــاء، وآليــة 
  لإلنذار المبكر ، فضال عن صندوق لتمويل العمليات . 

بوضـــع برتوكـــول  ٢٠٠٧تـــم تفعيـــل إتفاقيـــة الســـالم القـــاري عـــام وقـــد 
إقليميـة  وٕاقتـراح تكـوين خمـس ألويـة) PSC(مجلس السلم واألمـن اإلفريقـي 

في أنحاء أفريقيا  تكونت أربع منها بالفعل بينما بقي تكوين اللواء الخـامس 
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كانــــــت مقــــــرا للــــــواء  ٢٠١١بمثابــــــة أزمــــــة ذلــــــك أن طــــــرابلس الليبيــــــة قبــــــل 
تتكون األلويــة اإلفريقيــة مــن فــرق فــي جيــوش كــل أو بعــض دول و الشــمالي.

قرهــا اإلتحــاد يــتم إســتدعائها فــي الحــاالت التــي ي، النطــاق الجغرافــي المعنــي
ويجــوز اإلســتعانة بــبعض هــذه الفــرق أو كلهــا طبقــا ، اإلفريقــي وبقــرار منــه 

.علــى أن اآلليــة الراهنــة للحالــة التــي يقــدرها مجلــس الســلم واألمــن اإلفريقــي 
لجنة خبراء مستقلين  فطبقا لتقرير، لإلتحاد اإلفريقي تواجه بعض التحديات

، تعـاني مـن مشـكالت  ٢٠١٣ر تم تقديمـه الـى القمـة اإلفريقيـة  فـي ديسـمب
عـــدم وضـــوح العالقـــات المؤسســـية بـــين ،عـــدم الجاهزيـــة فـــي توقيـــت مناســـب

الفـــرق العســـكرية المختلفــــة فضـــال عــــن اإلرتبـــاك فــــي الممارســـات المتعلقــــة 
األهـــم مـــن ذلـــك كلـــه  ،وضـــعف التـــدريب العمليـــاتي، بعمليــات حفـــظ الســـالم

  . فتقاد إستراتيجية طويلة المدى أو واضحة االهدافا

فـــي هـــذا الســـياق ربمـــا تكـــون النقـــاط المتفـــق عليهـــا فـــي مـــؤتمر شـــرم 
الشيخ خطوة مؤدية الـى تطـور نـوعي لمواجهـة التهديـدات األمنيـة فـي إقلـيم 

همـــا ، الســـاحل والصـــحراء خصوصـــا وأنهـــا عملـــت علـــى مســـارين متـــوازيين
مكافحة اإلرهاب ومكافحة الجريمة المنظمة فعلـى صـعيد مكافحـة اإلرهـاب  

ت نحــــو إنشــــاء المجلــــس الــــدائم للســــلم واألمــــن لــــدول الســــاحل هنــــاك خطــــوا
والصــحراء والــذي قــد تنبثــق عنــه قــرارات بإنشــاء قــوات التــدخل الســريع فــي 

أمــا علــى صــعيد الجريمــة المنظمــة فقــد إنعقــدت اإلرادة ، األزمــات اإلفريقيــة
السياسية لدول الساحل والصحراء في مؤتمر شرم الشيخ على إنشاء آليات 

، عـاون والتنسـيق مـن أجـل مكافحـة الجـرائم المنظمـة العـابرة للحــدودفعالـة للت
مثــل تهريـب المخـدرات واألســلحة والبشـر وجــرائم ، والتـي تشـمل أمــور أخـرى
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باعتبـار أن الجـرائم ، غسيل األمـوال ومكافحـة االختطـاف مقابـل دفـع الفديـة
 .المصــادر الرئيســية لتمويــل الحركــات اإلرهابيــة فــي المنطقــة الجنائيــة هــي 

وأيضا تعزيز أمن الحدود بين الدول األعضاء وتيسير دوريات مشتركة في 
بمــــا يســــاهم فــــي ، المنــــاطق الحدوديــــة بــــين الــــدول التــــي تشــــهد اضــــطرابات

ولعــل .التصـدي بحــزم لظــاهرة العمليــات اإلرهابيـة واإلجراميــة العــابرة للحــدود
يـــة مـــن أهـــم النقـــاط التـــي تـــم الفـــات النظـــر اليهـــا هـــي اعتمـــاد إجـــراءات قو 

ومنع تغلل المنظمات اإلجراميـة واإلرهابيـة داخـل ، وحاسمة لمكافحة الفساد
  .المؤسسات األمنية

 :I	�0	JE1	��� G� H1� :): 

النقـــاش الغربـــي تضـــمن فـــي بعـــض مراحلـــه عـــددا مـــن الســـيناريوهات 
للتـــدخل العســـكري طبقـــا ألجنـــدة يـــتم اإلتفـــاق عليهـــا والتـــي قـــد تتضـــمن رفـــع 

التــــابع لحكومــــة الوفــــاق ، علــــى الجــــيش الليبــــىحظــــر التســــليح المفــــروض 
وتقديم المساعدة العسكرية للجـيش الليبـى وللحكومـة المعتـرف بهـا ، الوطنى

دوليـــا لتـــتمكن مـــن تحقيـــق إنتصـــارات عســـكرية حاســـمة علـــى األرض وهـــو 
مقتــرح تــرى القــاهرة أنــه المناســب لتجنــب تــداعيات مأســاوية فــي المشــهدين 

أن التـدخل العسـكرى الجزئـى المباشـر فـى علـى .اآلرو متوسطي واإلفريقي 
العمليــــات إلــــى جانــــب الجــــيش الليبــــى والحكومــــة المعتــــرف بهــــا دوليــــا هــــو 

  .سيناريو مطروح أيضاً 

على أن عـدم تنفيـذ عمليـة التـدخل العسـكري الغربـي الشـامل لـم تمنـع 
واشـــنطن مـــن القيـــام بعمليـــة إنـــزال مباشـــر علـــى الســـواحل الليبيـــة فـــي ينـــاير 
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إلحاقا بخطوة مبكرة لوجود قواتها على األرض فـى منـاطق وذلك ، الماضي
وكـــذلك لـــم يمنـــع إيطاليـــا مـــن نشـــر ، ٢٠١٥متاخمـــة لليبيـــا بتشـــاد منـــذ عـــام 

  ». إينى«قطعا بحرية و غواصات امام ليبيا لحماية مصالح مؤسسة 

أمـــا علـــى الصـــعيد الفرنســـي تعتبـــر فـــزان أيضـــا منطقـــة صـــراع دولـــي 
فــي ضـــوء أهميتهـــا اإلســـتراتيجية ، ليهـــاحيــث تســـعي فرنســـا لبســط نفوذهـــا ع

لحـزام الوجــود العســكري الفرنســي مــن إفريقيـا الوســطي لتشــاد مــرورا بــالنيجر 
التـــي تبنـــي فيهـــا فرنســـا حاليـــا قاعـــدة عســـكرية ، علـــى أن تكـــون مـــالي هـــي 

خصوصـــا وأن فـــزان كانـــت علـــى العهـــد ، المحطـــة األخيـــرة فـــي هـــذا الحـــزام
للتنـازل عنهـا الـى إيطاليـا مقابــل  اإلسـتعماري منطقـة نفـوذ فرنسـي إضـطرت

  ..الفوز بتونس

ويمكـــن القـــول أن األســـاليب الراهنـــة لمواجهـــة التهديـــدات األمنيـــة فـــي 
ص) تتســـم بتـــداخلها مـــع أجنـــدات غربيـــة مـــن جهـــة والتضـــاغط ، دول (س

بسبب الصراع على النفوذ بين  الدول الغربية بينما تبدو المصالح الحقيقية 
ئبــة ولعــل ذلــك مــا دفــع مصــر الــى تقــديم إقتــراحين للــدول اإلفريقيــة شــبه غا

، األول بإنشاء مركز لمكافحة اإلرهاب يكون تابعا لدول الساحل والصـحراء
وهي أيضا تقـف وراء قـول  والثاني هو تكوين قوة تدخل سريع لدول التجمع

 األمــين العـــام باإلنابــة  لتجمـــع الســاحل والصـــحراء إبــراهيم ثـــاني أبــاني بـــأنّ 
  .حاضرةليمية لحفظ األمن وفض المنازعات يجب أن تكون اآلليات اإلق

في األخير أن  تنفيذ االرادة السياسـية لـدول السـاحل والصـحراء  ىيبق
فــي مواجهــة التهديــدات األمنيــة مرهونــة بالقــدرة المســتقلة نســبيا علــى تمويــل  

وتمويل مناسب لقوات التدخل السريع المرتقبـة ، تطوير جيوش دول التجمع
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وضــرورة تســوية المشــكالت اإلقليميــة ، اهزيــة ســريعة للتــدخلمــع ضــمان ج
الماثلـــة وخصوصــــا بــــين دولتـــين كبيــــرتين فــــي شـــمال إفريقيــــا همــــا المغــــرب 

وهـــو الصـــراع الـــذي يـــنعكس علـــى ، والجزائـــر والمتعلـــق بالصـــحراء الغربيـــة
حيـــــث يكـــــون مـــــن ، مجمـــــل األوضـــــاع األمنيـــــة لـــــدول الســـــاحل والصـــــحراء

ي إســــتعادة أوزان مطلوبــــة بإلحــــاح فــــي الضــــروري أن تلعــــب مصــــر دورا فــــ
   .فضاء الساحل والصحراء وهما لكل من المغرب والجزائر

  

  هوامش البحث:

ــق علــى مجموعــة الــ - )١( ــيم الســاحل والصــحراء مصــطلح يطل ــة علــى البحــر اقل دول المطل
  .االبيض المتوسط والصحراء الكبرى ويتم اختصارها ب( س ص )

  

(2) Amel Mukkhtar,Foud Ammor,Dalia Ghanem,TerroristThreatin the 

MediterraneanRegion 

http://www.euromesco.net/index.php?option=com_content&view=arti

cle&id=2224%3Ajoint-policy-study- -&catid=114%3Aeuromesco-

joint-policy-studies.-(3)  

- http://arabic.euronews.com/2016/02/02/jailed-for-joining-isil-british-

woman-gets-six-years-after-returning-from-syria(4)  
ق ا�وسط مثول الشاب النييجيري أما م المحاكم ا�مريكية ، جريدة الشر - ٢٠٠٩\١٢\٢٨الندنية،   

  
 جريدة الصباح الجزائرية ، ) ٥(

http://www.assabah.press.ma/index.php?option=com_content&view=

article&id=57650 . 

(6) http://www.elwatannews.com/news/details/631182  

  .جريدة الوطن المصرية ، أنصار بيت المقدس تخطف أربعة مدنيين في سينْاء) ٧(
  ربي:) موقع ع٨(

http://arabi21.com/story/876121l 
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  :مقدمة

 اتقريبــ كلهــا أفريقيــا مــن المقبلــة واألمنيــة السياســية العنــاوين تكــون قــد
 انطباعـا فتعطـي السـمراء القـارة مـن االقتصادية األخبار أما ومخيفة، سلبية
 أفريقيا اقتصادات نمو استمرار توقع اقتصادي تقرير يلخصه ما لعل آخر،
  %٦ بمعـــدل ثـــم الحـــالي العـــام لخـــال  %٥ بمعـــدل المتوســـط المـــدى علـــى
 والتنميـــــة، االقتصـــــادي التعـــــاون منظمـــــة عـــــن صـــــدر والـــــذي المقبـــــل العـــــام

 القـــارة إن األفريقـــي، التنميـــة وبنـــك المتحـــدة، لألمـــم التـــابع اإلنمـــاء وبرنـــامج
 فـي العكسـية واإلقليميـة العالميـة الريـاح مواجهـة في مرونة أظهرت السمراء
 القـــارة دول مختلـــف بـــين بشـــدة تتفـــاوت النمـــو معـــدالت فـــإن نفســـه، الوقـــت

  .األفريقية

‰bàrn�üa@¿@bîÔíŠÏa@ @
  

  حيدر نوري  ■

����� ��	
��� ������ � �� 
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 ٥,٨ بمعـدل األفريقيـة الصـحراء جنـوب اقتصـادات نمـو المتوقع ومن
 حالة وفي %، ٢,٧ أفريقيا لجنوب المتوقع النمو معدل يبلغ حين في ، %

 الجنــوب لمنطقــة المتوقــع النمــو معــدل يصــل أفريقيــا، جنــوب دولــة اســتبعاد
 .الحالي العام خالل % ٦,٨ إلى األفريقي

 منطقــــة دول بــــين نمــــوا األســــرع أفريقيــــا وغــــرب شــــرق دول وســــتكون
 العـامين خـالل % ٧ يفـوق نمـو معدل توقع مع األفريقية، الصحراء جنوب
 االقتصـــاد وهـــو أفريقيـــا فـــي اقتصـــاد أكبـــر بنمـــو مدفوعـــة والمقبـــل، الحـــالي

 .القارة صدارة في أفريقيا جنوب أخيرا تجاوز الذي النيجيري،

 التــي األجنبيــة، الخاصــة والصــناديق المســتثمرين مســتوى علــى وحتــى
 مجموعــــة فــــإن االســــتثمارية، المغــــامرات فــــي حــــذرا أكثــــر تكــــون مــــا عــــادة

 مثــل الجنســيات متعــدد وشــركات »ســاكس غولــدمان« مثــل كبيــرة اســتثمارية
 الكبيــرة بالعوائــد مجذوبــة القــارة فــي اســتثماراتها تزيــد »يــونيليفر«و »نســتله«

 .الحكامة في حسنات يبدو وما

 صــندوقها أخيــرا أغلقــت التــي »كاراليــل« مجموعــة فــان األرقــام وبلغــة
 فـي ٤٠ بنسـبة أي دوالر، مليـون ٧٠٠ عند أفريقيا في الخاص االستثماري

 .المنشود الهدف عن المائة

  

  :إفريقيا في االستثمار فرص

 منهـــا الميـــادين جميـــع وفـــي كبيـــرة مـــوارد تمتلـــك األفريقيـــة البلـــدان أن
 ومـــــوارد الســــمكية، والمــــوارد الزراعيــــة والمــــوارد والنفطيــــة المعدنيــــة لمــــواردا
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 يشـكل وهـذا إفريقيـا فـي مفيـدة بطريقـة تجهـز ال المـوارد هـذه ولكـن الغابات،
 إلفريقيا. ضائعة كبيرة فرصة

 أخـرى فـرص بجانـب ، قويـة اسـتثمارية مجاالت تمثل الموارد هذه إن
 الطـــرق كبنـــاء التحتيـــة، والبنـــى ةاألساســـي المنشـــآت بنـــاء مجـــال فـــي متاحـــة

 والخزانــات والسـدود الكهربـاء وتوليـد والمـوانئ، والمطـارات الحديديـة والسـكك
 أو المختلفـــة، الخـــدمات مجـــال فـــي أخـــرى أساســـية ومنشـــآت المـــاء، وٕامـــداد
  .ذلك من عهده تقادم لما وبناء تأهيل إعادة

 بهــا تقــاس التــي االســتثمار مجــاالت أهــم تعــد البشــرية المــوارد إن كمـا
 فـــي المـــؤثرة واألصـــول الرأســـمالية المكونـــات رأس علـــى فهـــي األمـــم، ثـــروة

 ودرجة البشري العنصر أصبح وقد للدول، واالجتماعي االقتصادي الوضع
  سـكانها عـدد تجـاوز التـي وٕافريقيا التقدم، لتحقيق الحاسم العامل هو كفاءته
 التنميـــة مجـــال فـــي محـــدوداً  فيهـــا االســـتثمار يـــزال ال ، تقريبـــا نســـمة  مليـــار

 الحضــــــارية بالتنميــــــة المســــــتثمرة الجهــــــات بعــــــض اهتمــــــام بــــــرغم البشــــــرية،
 وعيــــه بدرجــــة واالرتقــــاء الفــــرد، معرفـــة وزيــــادة والصــــحة، والبيئــــة للمجتمـــع،

  .والتدريب التعليم طرق عن وقدراته

 تتميــــز التــــي إفريقيــــا فــــإن البشــــرية، غيــــر األخــــرى للمــــوارد وبالنســــبة
 تمتلـــك ٢كـــم مليـــون ٣٠,١٩٠ تبلـــغ إجماليـــة بمســـاحةو  الجغرافـــي، بموقعهـــا

 ٥٠ بـــين فمـــن االســـتيراتيجية، والمعـــادن الثــروات مـــن للعديـــد مخـــزون أكبــر
 ضـخمة باحتياطيـات إفريقيـا في منها معدناً  ١٧ يوجد العالم في هاما معدًنا
 والفروكـــــــروم، البوكســــــيت،" احتيـــــــاطي مــــــن األكبـــــــر النســــــبة تمتلـــــــك وهــــــي

 البالتينيــة، والمعــادن والفوســفات، والمنجنيــز، لــذهب،وا والمــاس، والكوبلــت،



 

 

   2016 يوليو / حزيران 124

أ
ة

لي
لي

ح
 ت

ق
را

و
  

  والفاناديوم. والتيتانيوم،

 تكون ألن تؤهلها الزراعة، مجال في هائلة بإمكانيات تتمتع أنها كما
 بمواردهـــا تشـــتهر فهـــي الخبـــراء؛ مـــن كثيـــر يـــرى كمـــا العـــالمي الغـــذاء ســـلة

 ســـقوط تمعـــدال ارتفـــاع إلـــى إضـــافة نهـــرًا، ١٣ فيهـــا يجـــري حيـــث المائيـــة

 مـــن الضـــخم ومخزونهـــا المتنوعـــة، المناخيـــة مناطقهـــا بعـــض فـــي األمطـــار
 مــن بــأكثر األفريقيــة القــارة فــي للــريّ  الكامنــة الطاقــة وتقــّدر الجوفيــة، الميــاه
 األحــواض مــن لكــلّ  للــريّ  الكامنــة الطاقــة مراعــاة مــع هكتــار، مليــون ٤٢,٥

  .المتجددة المائية والموارد

 أقاليمهــــا بتنــــوع تتميــــز فإنهــــا الجغرافيــــة يــــاإفريق رقعــــة التســــاع ونظــــراً 
 زراعيـة بمواسم و الغنية، التربة من مختلفة ونوعيات وبمستويات المناخية،
 المحاصـيل جميع وٕانتاج لزراعة مالئمة بيئة " منها يجعل ما وهو متنوعة،
 للزراعـــة الصـــالحة األراضـــي مســـاحة نســـبة وتقـــدر والخضـــروات، والحبـــوب

 فــي فقــط %٧ منهــا يســتغل القــارة، مســاحة مــاليإج مــن %٣٥بحــوالي فيهــا
   . أنواعها بشتى الزراعة

 تقدمها التي الخيارات أفضل من يعد الزراعي المجال في فاالستثمار
 الغــذائي واألمــن االقتصــادي النمــو تحقيــق فــي لإلســهام للمســتثمرين إفريقيــا

 .إفريقيا في

 الطاقــــــة ضــــــخامة بــــــرغم فإنــــــه ومصــــــادرها، الطاقــــــة مجــــــاالت وفــــــي
 سـاعة، تيراواط ١٧٥٠ تناهز والتي إفريقيا، في الهائلة الكامنة الكهرومائية

 الكهرومائيـــة، الطاقـــة توليـــد خـــالل مـــن الطاقـــة أمـــن ضـــمان إمكـــان ورغـــم



 

   

  2016 يوليو / حزيران 125

ة
لي

لي
ح

 ت
ق

را
أو

  

  .الكامنة الطاقة هذه من % ٥ نسبة سوى حالياً  الُيستغلّ 

 يوجـد التـي العـالم فـي األخيـرة المنطقـة تعد والغاز للنفط بالنسبة وهي
 %٩ الـى %٧ بين األفريقي النفط حجم الخبراء ويقدر هائل، تياطياح بها
 مليــار ١٠٠ إلــى ٨٠ بــين مــا يــوازي مــا العــالمي، االحتيــاطي إجمــالي مــن

 وعلى دولها من كثير في القارة داخل النفط حقول تنتشر حيث خام، برميل
 الخـــام نقـــل وســـهولة اســـتخراجه، فـــي وأســـرع أســـهل وهـــو الغربيـــة، شـــواطئها
 التصـــفية بأعمـــال تقـــوم الســـطح عنـــد راســـية ســـفن إلـــى اآلبـــار مـــن المتـــدفق

 مـا وهـو مباشـرة، والتصدير للتحميل جاهزة مشتقاته تصبح بحيث والتكرير،
 المســتخرج الخــام الــنفط يعــد كمــا للمســتثمرين، مشــّجعً  اقتصــادياً  وفــراً  يحقــق

  .الممتازة النوعية من غينيا، خليج إقليم من

 شــراكات وتطــوير تعميــق علــى صــناعةال مجــال فــي إفريقيــا وتحــرص
 القطاع "مخرجات إن حيث ضعيفًا؛ فيه االستثمار يزال ال الذي استثمارية،
 وصــــادراتها العــــالمي اإلنتــــاج مــــن %٢ نســــبة يتعــــدى ال بالقــــارة الصــــناعي
 من بالرغم العالمية"، الصادرات إجمالي من فقط %١ نسبة تبلغ الصناعية

 إفريقيـا تعتبـر العـالم، مـن أخـرى أجـزاء فـي يحصـل لمـا خالفاً  تقدم كما أنها
 مـن الكثيـر ذلـك فـي بمـا الطبيعيـة والمعادن الموارد حيث من القارات أغنى

 االقتصـادي للنمـو محركـاً  تكـون أن يمكـن التـي والزراعيـة الصناعية الموارد

 الصــناعي فالقطــاع ومتــوازن فعــال نحـو علــى اســتخدامها تــم مــا إذا والتنميـة
 والماليـــــــة، الفنيــــــة اإلمكانــــــات إلــــــى حاجـــــــة القطاعــــــات أكثــــــر إفريقيــــــا فــــــي

   الصناعية. بالتنمية الخاصة البرامج تنفيذ حول والخبرات والمعلومات
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  :االحتواء سياسات الخارجي: االستثمار

 فـي الخـارجي االسـتثمار يسـببه أن يمكـن مـا على الدالة التجارب من
 فـي سـلبية بصـورة ؤخراً مـ التنمية تأثر دولها القتصاد مدمرة آثار من إفريقيا
 الـذي والتضـرر األوربية، باألسواق اقتصادها ارتباط نتيجة اإلفريقية البلدان
 الســـــنوات فــــي أكبــــر بصـــــورة المــــالي قطاعهــــا فتحـــــت التــــي للــــدول حصــــل

 االســتثمار يتســبب فقــد إفريقيــا. جنــوب مثــل األجنبيــة لالســتثمارات الماضــية
 أو االقتصـــاد كانهيـــار يقيـــةاألفر  الـــدول فـــي كبيـــرة اقتصـــادية إشـــكاالت فـــي

 علـــى التركيـــز أو األمـــوال لـــرؤوس المفـــاجئ االنســـحاب حـــال فـــي انكماشـــه
 أو العمـالت، أسـعار ورفـع النقـدي، وكالتضـخم المـدى، قصيرة االستثمارات

 والتهديـدات المجتمعـات، في والمالي اإلداري الفساد حجم زيادة في التسبب
 هـذه مثـل تجنـب إن المتنافسـة. لالـدو  بـين صدامات من يتوقع فيما األمنية

 الخــارجي االســتثمار مــن القصــوى االســتفادة وتحقيــق ناحيــة، مــن المخــاطر
 ناحيـة مـن األفريقيـة الـدول فـي واستقراره ثباته وتحقيق االقتصاد تطوير في

 تدفقاتـــه، توجـــه راشـــدة وسياســـات شـــاملة اســـتراتيجية وضـــع يتطلـــب أخـــرى،
 :مهاأه أساسية وشروط محددات وضع ذلك ومن

 من بينها التنسيق يتم واحدة كمجموعة األفريقية الدول مع التعاون  •
 القاريـــة مؤسســـاتها عبـــر للقـــارة ومتكاملـــة متوازنـــة تنمويـــة اســـتراتيجية خـــالل

  .وغيرها األفريقي االتحاد كمفوضية

 منهـا لالسـتفادة المحليـة التنميـة بخطـط الخارجية االستثمارات ربط  •
 الخطـــــط وبــــين بينهـــــا والتكامــــل التـــــوازن قيــــقوتح تمويليـــــة، مــــوارد بصــــفتها

 .المحلية االستثمارات وبين وبينها للدول، االستراتيجية
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 المشــرعات وتنفيــذ الشــاملة، التنميــة تحقيــق فــي للمســاهمة توظيفهــا  •
 .إلفريقيا التحتية والبنى الغذائي باألمن يتعلق ما وخاصة االستراتيجية،

 مـــن األفريقيــة الــدول فــي البشـــري المــال رأس تنميــة فــي المشــاركة  •
 .والتوظيف والتنمية التخطيط حيث:

 األفريقيــــــة للمجتمعــــــات األمنــــــي الجانــــــب تحقيــــــق فــــــي المســــــاهمة  •
 الخـدمات وتـوفير والمـرض، والبطالـة، كـالفقر، المزمنـة المشـكالت بمعالجة
 .اإلنسان لحياة األساسية

 الدولــــة تحقيــــق إمكانيــــة مــــن تزيــــد التــــي والبــــرامج السياســــات دعــــم  •
 .متطور اقتصاد في االنخراط و تنميةلل

 بالنســبة الخارجيــة األمــوال رؤوس لتــدفقات الســليمة الموازنــة وضــع  •
 في لالنهيار األفريقية الدول اقتصاديات لتعرض تجنباً  العام، القومي للناتج
 مـــع االســـتقرار، لعـــدم بـــوادر أيـــة ظهـــور عنـــد األمـــوال هـــذه انســـحاب حـــال

 .األجل طويلة االستثمارات على التركيز

 المؤسسات وتطوير وبناء والتقنية، والتجربة الخبرة وتوطين توريث  •
 .المحلية

 اإلنتـــاج طـــرق مـــن ونقلـــه االقتصـــادي، الهيكـــل أو البنيـــان تطـــوير  •
 .المتطورة اإلنتاج طرق إلى التقليدي

 فــي الخـاص القطــاع مـع للشـراكة واســع نطـاق علــى الفـرص إتاحـة  •
 .المشروعات لتلك والتنفيذ التخطيط
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  :التنموية والبرامج المبادرات

 جهــــات مــــن متعــــددة تنمويــــة وبــــرامج ومشــــروعات مبــــادرات ظهــــرت
 :منها مختلفة،

 بيــان فــي األفارقــة القــادة ذلــك أكــد الــذاتي: للتقيــيم آليــة تصــميم  - أ
  .الخاص التنموي لبرنامجها إفريقيا امتالك لتعزيز سعياً  مشترك،

 فـي لالستثمار راتيجيةاست صياغة أجل من مشاورات" مشروع  - ب
 يهــدف األفريقــي االتحــاد مفوضــية أصــدرته استشــاري مشــروع وهــو "إفريقيــا

 الـدول تعتمـدها أن يجـب التـي وسياسـاته االسـتثمار استراتيجيات اقتراح إلى
 تكـون شـاملة إسـتراتيجية ظـل فـي األفريقية القارة تطوير أجل من األعضاء

 مــا أهمهـا أساســية محـاور لخــال مـن وذلــك اإلقليمـي) التكامــل نحـو موجهـة
  :يلي

 وعلـــى األفريقيـــة، الـــدول فـــي االســـتثمار سياســـات وضـــع تحليـــل .١
  .تجانسها ومدى اإلقليمية، االقتصادية المجموعات مستوى

 مجــــال فــــي اإلقليميــــة االقتصــــادية المجموعــــات أنشــــطة مراجعــــة .٢
 .االستثمار استراتيجيات مواءمة

 الممارســــات أفضــــل اعتمــــاد علــــى األعضــــاء الــــدول قــــدرة تقيــــيم .٣
 .االستثمار لتسيير

 اآلخـرين المصلحة وأصحاب االستثمار ترقية وكاالت دور تقييم .٤
 .وتعزيزه االستثمار تيسير في المعنيين
 تحتاجهـــــا التـــــي المناســـــبة والممارســـــات االســـــتراتيجيات صـــــياغة .٥

 .إفريقيا في ومتطورة مستقرة استثمارات أجل من جماعياً  األعضاء الدول
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 االتفـاق تـم والغـذاء الزراعـة مجـال في المشترك عمللل برنامج  -  ت
 .األفريقي واالتحاد العربية الجامعة بين عليه

 وخبـراء مسـؤولون فيـه يشارك للتنمية. األفريقي العربي المنتدى -  ث
 علــــى المــــدني والمجتمــــع الخــــاص والقطــــاع التجاريــــة والغــــرف وأكــــاديميون

   الجانبين.

 إفريقيــــا فــــي االقتصــــادية نميــــةللت العربــــي المصــــرف مشـــروعات -  ج
 حدة من والتخفيف عنهم، المعاناة ورفع للسكان المعيشية الظروف لتحسين
 .المختلفة الخدمات وتطوير الفقر،

 بحـــث إلـــى يهـــدف مـــؤتمر وهـــو األفريقـــي: الخليجـــي المـــؤتمر  - ح
 ودول إفريقيــــا قــــارة بــــين العالقــــات تعزيــــز تعــــوق التــــي والتحــــديات القضــــايا
 إلــــى إضــــافة االقتصـــادي التعــــاون آفــــاق وبحـــث الخليجــــي التعــــاون مجلـــس
  .واالجتماعي واألمني السياسي الصعيد على الجانبين بعالقات االرتقاء

 العربيـــــة الـــــدول مـــــن عـــــدد بـــــين المباشـــــرة الثنائيـــــة المشـــــروعات -  خ
 المملكــــة مثـــل: آخــــر، جانـــب مــــن األفريقيـــة والــــدول جانـــب مــــن والخليجيـــة

 .العربية الشركات وبعض األفريقية الدول بينو  وقطر، السعودية، العربية

 وذات المميــــزة األدوات مــــن وهــــو :األفريقــــي االســــتثمار مصــــرف - د
 والتنميـة االنـدماج عمليـة وتسـريع قـدماً  المضـي مـن إفريقيـا لتمكـين األولويـة

 والمقـدرة للتمويـل الفعليـة إفريقيـا احتياجـات تغطيـة في وسيساهم المستدامة،
 .القادمة السنوات لسبع أمريكي دوالر مليار ١٠٠و ٥٤ بين
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  :افريقيا الى االستثمار بوابة مصر

 ومجــــاالت بفــــرص العربيــــة مصــــر جمهوريــــة فــــي التشــــريعات تســــمح
 المســـتثمر المــال رأس حجـــم وفــق المجـــاالت مختلــف فـــي عديــدة اســتثمارية
 تلــــك أهــــم ومــــن التمويــــل وقنــــوات للمشــــروع المتوقعــــة االســــتثمارية والتكلفــــة

  :يلي ما المجاالت

�	�� ������ ������: 

 إقلــيم لتنميــة المتوقعــة واإلنشــاءات األساســية والبنيــة االســتثمارات تعــد
 عــام حتــى دوالر مليـار ١٠٠ نحــو مـن وتقتــرب جــدا، ضـخمة الســويس قنـاة

 ذا مشــــروعاً  ٤٢ تتضــــمن عــــام بوجــــه الســــويس قنــــاة إقلــــيم فتنميــــة .٢٠٢٣
 القـاهرة/ طـرق تطـوير :وهى قصوى أهمية ذات مشروعات ٦ منها أولوية،
 النقـل سـهولة على للعمل حرة، طرق إلى بورسعيد –اإلسماعيلية- السويس

 أنفــــــاق ثــــــالث وٕانشــــــاء بالعاصــــــمة، والــــــربط اإلقلــــــيم أجــــــزاء بــــــين والتحــــــرك
 "شـــــرق القنـــــاة ضـــــفتي بـــــين للـــــربط الســـــويس بمحـــــور المـــــار باإلســـــماعيلية

 لســـهولة ويسالســـ قنـــاة أســـفل بورســـعيد جنـــوب أنفـــاق ثالثـــة وغرب".وٕانشـــاء
 بينهمـا السـويس قنـاة إلقلـيم والغربـي الشـرقي القطاعين بين واالتصال الربط
 حــــرة، كمنطقــــة نويبــــع مينـــاء تطــــوير إلــــى باإلضـــافة ، حديديــــة ســــكك نفـــق

 اإلسـماعيلية ترعـة علـى جديـد ميـاه مأخذ وٕانشاء الشيخ شرم مطار وتطوير
  .لجديدةا التنمية مناطق لدعم القناة شرق تنقية محطة موقع حتى

��  �	 !"� �#$ %&'� (&)��� *&��+ �	�� ������ ,:  

 بــــرفح، الحــــرة المنطقــــة بورســــعيد، شــــرق اللوجيســــتي التجــــارة منطقــــة
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 اللوجيســـتي التجـــارة منطقـــة اإلســـماعيلية، شـــرق اللوجيســـتي التجـــارة منطقـــة
 رمضـــان، مـــن بالعاشـــر اللوجيســـتي التجـــارة منطقـــة الســـويس، شـــرق شـــمال

 بــين للمنطقــة والعمرانيــة الســياحية التنميــة ، الســويس وبجنــ الحــرة المنطقــة
 الطـــور/ بـــين للمنطقـــة والعمرانيـــة الســـياحية التنميـــة زويـــد، الشـــيخ العـــريش/

 قـــــرى إقامـــــة الشــــيخ، بشـــــرم ســــياحية ومنتجعـــــات قــــرى إقامـــــة محـــــمد، رأس
 ســـياحية ومنتجعـــات قـــرى إقامـــة نبـــق، محميـــة جنـــوب ســـياحية ومنتجعـــات

 طابـا، بنويبـع/ سـياحية ومنتجعـات قـرى إقامـة إلـى ةباإلضاف نويبع. بدهب/
 مجمــــع بالمســــاعيد، الصــــناعية بالمنطقــــة للبتروكيماويــــات صــــناعي مجمــــع

 الســويس، خلــيج غــرب شــمال الصــناعية بالمنطقــة للبتروكيماويــات صــناعي
 زويــــد، بالشــــيخ الصــــناعية بالمنطقــــة الغذائيــــة للصــــناعات صــــناعي مجمــــع
 مجمــع بالســويس، الصــناعية لمنطقــةبا األســماك لمنتجــات صــناعي مجمــع

 ومجمــع بورســعيد. بشــرق الصــناعية بالمنطقــة األســماك لمنتجــات صــناعي
 خلـيج غـرب بشـمال الصـناعية بالمنطقـة والكهربائيـة الميكانيكيـة للصناعات
 الصـــناعية بالمنطقـــة والكهربائيـــة الميكانيكيـــة للصـــناعات مجمـــع الســـويس،

 شـــمال بمنطقـــة البنـــاء ومـــواد التعدينيـــة للصـــناعات مجمـــع بورســـعيد، شـــرق
 بــأبو الصــناعية بالمنطقــة البنــاء ومــواد التعدينيــة للصــناعات مجمــع ســيناء،
 منطقـة عنـد الروسـية الصـناعية المنطقـة سـبق مـا كـل على يضاف رديس.

  .التكنولوجيا ووادي الجديدة اإلسماعيلية وبناء عتاقة جبل

 التمجـــــا مثـــــل فيهـــــا االســـــتثمار يمكـــــن اخـــــرى مجـــــاالت توجـــــد كمـــــا
 واللوجســــــــتيات والنقــــــــل واالتصــــــــاالت والبرمجيــــــــات المعلومــــــــات تكنولوجيـــــــا
    المالية. والخدمات والتعليم البترولية والمنتجات
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  :ومصر العراق بين التجاري التبادل حجم

   العربية مصر وجمهورية العراق جمهورية بين التجاري التبادل حجم

 والتــي أدنــاه الجــدول فــي والمبينــة ، ٢٠١٥ - ٢٠١٠ مــن للســنوات 
 المركـــزي الجهـــاز موقـــع فـــي الخارجيـــة التجـــارة بيانـــات مـــن اســـتخراجها تـــم

 مـــن المســـتورد الـــنفط حجـــم ان العـــرض مـــع المصـــري، واإلحصـــاء للتعبئـــة
 الهيكل في ظهر وقد ، المصرية للواردات السلعي الهيكل تصدر قد العراق

 واألنابيــب (البالزمــا) التلفزيــون أجهــزة تصــدر المصــرية للصــادرات الســلعي
  بأنواعها. الفواكه األدوية و واألثاث البالستك ومصنوعات البالستيكية

  

  العربية) مصر (لجمهورية بالدوالر الواردات

  

٤١٨،٤٢٧،٣٣٩  ٢٠١٠  

٤٥٠،٣٠٣،٧٨٤  ٢٠١١  

٥٦٧،٠٩١،٨٥٦  ٢٠١٢  

٧٣٥،٠٤٢،٤٢٩  ٢٠١٣  

٧٨٠،١٢٢،٧٦٣  ٢٠١٤  

  ٤٣٢،٦٧٢،٢٣٦  لغاية شهر تشرين الثاني ٢٠١٥
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  العربية) مصر (لجمهورية بالدوالر العراقية دراتالصا

  

  الصادرات (بالدوالر)  عام

٢،٦٥١،٩٧٤  ٢٠١٠  

٣،٣٩٢،٢٧٨  ٢٠١١  

٦٧٥،٠٦٧،٠٣١  ٢٠١٢  

٢٧٦،١٧٧،٦٢٩  ٢٠١٣  

٦٨٣،٧٤١،٣٧٧  ٢٠١٤  

  ٦٧٧،٤٧٢،٣٠٩  لغاية شهر تشرين الثاني ٢٠١٥

  
  :ومصر العراق بين االستثمار

 مصــــر، فــــي الحــــرة والمنــــاطق مارلالســــتث العامــــة الهيئــــة رئــــيس أكــــد
 بالتجربـــــة المتعلقـــــة والخبـــــرات اإلمكانـــــات كافـــــة نقـــــل علـــــى الهيئـــــة حـــــرص

 ُمرحبــاً  العــرب، األشــقاء إلــى االســتثمار وتنشــيط جــذب مجــال فــي المصــرية
 بمجال العراقية للكوادر الالزمة الخبرات لنقل العراقية الحكومة مع بالتعاون
 الحــــرة المنــــاطق وتنميــــة االســــتثمارية للفــــرص والتــــرويج المســــتثمرين خدمــــة

 التطـوير وتطبيـق والمتوسطة الصغيرة المشروعات دعم وكذا واالستثمارية،
 برئاسـة عراقـي لوفـد ٢٠١٤ عـام اسـتقباله خالل ذلك جاء.الداعم المؤسسي
 العراقيــة، لالســتثمار الوطنيــة الهيئــة مستشــار بنــدر محمـــد اهللا عبــد الــدكتور
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 المختلفـــة، العراقيـــة بالمحافظـــات الســـتثمارا هيئـــات رؤســـاء مـــن ١٤ يضـــم
 جمهوريـة فـي االسـتثمار منـاخ تطور عرض بهدف لمصر بزيارة قام والذي

 شـركة ٣٢٨٨ بمصـر المستثمرة العراقية الشركات عدد يبلغ حيث  العراق،
 ٢٣ المركـز العراق يحتل كما دوالر، مليون ٤٨٠ بـ يقدر استثمارات بحجم
  . رمص في المستثمرة الدول بين

  

  الخاتمة

 مــــا وهــــو االســــتثمار، طريــــق فــــي بقــــوة لالنطــــالق كثيــــرة ســــبل هنــــاك
 علـــى العراقيـــة الحكومـــة تعمـــل أن ضـــرورة منهـــا، الخطـــوات بعـــض يتطلـــب
 دعـم ذلـك ضـمن ومـن األفريقيـة، القـارة دول مـع االقتصـادي التعاون تعزيز
 الصـــغيرة المشـــروعات بتنشـــيط يتعلـــق فيمـــا نفســـه والشـــيء األعمـــال رجـــال

 التعاون مبادئ تفعيل وتأكيد ,األفريقية األسواق داخل لالنطالق متوسطةوال
 معـــــدالت ورفـــــع العمـــــل ســـــوق فـــــي بكفـــــاءة واالنـــــدماج االســـــتثمار، وأهميـــــة

 كتلـــــه لوجـــــود أفريقيـــــا فـــــي للنمـــــو قويـــــه فرصـــــا هنـــــاك أن خاصـــــة اإلنتـــــاج،
 إلـى يصـل اسـتهالك بمعـدل اــــأرضه علـى نسـمة المليـار تتجاوز استهالكية

  . ٢٠٢٠ عام بحلول ١,٤ إلى زيادته ومتوقع دوالر يليونتر  ١

 إقامـة فـي ذلـك وتوظيـف الـدول تلك احتياجات معرفة من بد ال لذلك
 هــــــذه إقامــــــة طريــــــق عــــــن إمــــــا وذلــــــك والمتوســــــطة الصــــــغيرة المشــــــروعات
 منهــا جــزءا عاملــة بأيــدي االســتثمارات مــن كنــوع القــارة داخــل المشــروعات

 طريق عن أو الدول تلك وٕامكانيات بموارد دةواالستفا إفريقي واآلخر محلي
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 عــن إليهــا النهــائي النــاتج تصــدير ثــم العــراق داخــل المشــروعات تلــك إقامــة
 .مسبقة اتفاقيات عقد طريق

 واالســـــتمرارية النجـــــاح والمتوســـــطة الصـــــغيرة للمشـــــروعات أردنـــــا وٕاذا

 امواســتخد الجـودة بمعـدالت االهتمـام مـن لنـا فالبـد األفريقيـة األسـواق داخـل
 بــــدخولنا أنــــه علينــــا يغفــــل ال أنــــه إذ للنجــــاح، كأســــاس االبتكــــار تكنولوجيــــا
 قويـة أخرى دول من الشرسة المنافسة من العديد سنواجه األفريقية األسواق

 السمراء، األسواق وفي والمتوسطة الصغيرة المشروعات في طويل باع لها
 االسـتثمارات جـذب علـى القـدرة مـن سـيزيد مما التنافسية لزيادة فرصة وتلك

 عليهـا تحصـل التـي الكبيـرة المكاسـب القتنـاص الدوليـة األسـواق إلى والنفاذ

 . وفرنسا وبريطانيا المتحدة والواليات والهند الصين مثل دول

 معايير على تكون أن بد ال أخرى ودول بيننا المفاضلة فإن وبالتالي
 ممـا األجنبي قدالن موارد زيادة إلى سيؤدى ذلك أن فيه شك ال ومما , قوية

 المتعلقـــة المشـــكالت مـــن العديـــد وعـــالج االقتصـــاد انتعـــاش علـــى ســـينعكس
 . المدفوعات وميزان الصرف وسعر والتضخم بالبطالة

 التعـاون لتعزيز واضحة واستراتيجيات سياسات صياغة يتطلب وذلك
 الثقـة مـن وجـو موائمة عمل بيئة إيجاد ويتعين ، المتكاملة التنمية أجل من
 سـبل بتعزيـز الخاصـة الفنيـة والمشـاورات والحكومـة األعمال تمعاتمج بين

 مــــن . المنتجــــات لتصــــريف متطــــورة ومخــــازن معــــارض وٕاقامــــة االســــتثمار
 مع واالقتصادية التجارية العالقات وتعزيز لتنمية شاملة تحرك خطة خالل
 إنشـاء وبحـث المسـتوى، رفيعة ترويجية بعثات تنظيم تشمل األفريقية الدول
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 منطقـة إنشـاء وبحـث األفريقية الدول من عدد في للمنتجات دائمة معارض
 االســتثمار فـرص بحـث علـى والعمـل الـدول مـن عـدد مـع مشـتركة صـناعية

  . الحيوية القطاعات من عدد في
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 (*)د. السيد علي أبو فرحة  ■

 

 

تعــددت المحــاوالت العلميــة وغيــر العلميــة فــي المــدارس الغربيــة وغيرهــا 
لدراســة العالقــة بــين الــدين واإلرهــاب فــي الخبــرات المختلفــة خاصــة العربيــة 
واإلســـالمية واألفريقيــــة، مدفوعـــة فــــي ذلـــك باعتبــــارات ذاتيـــة عــــدة بــــدرجات 

تراكم معرفي متماسك بالقـدر الكـافي لدراسـة اإلرهـاب متفاوتة، دون إحداث 
  في أفريقيا، ومعالجة أسبابه وتداعياته.

لـــذا فبعيـــدًا عـــن التوصـــيف القـــانوني لإلرهـــاب مـــن ناحيـــة، وبعيـــدًا عـــن 
النفي الشائع لعالقة اإلرهاب بالدين، أو تأكيد تلـك العالقـة، تسـعي الدراسـة 

نظــر مغــايرة، أال وهــي لمــاذا لســبر أغــوار ملــف اإلرهــاب والــدين مــن وجهــة 
 -أي ديــــن -يصــــحب الحــــديث عــــن اإلرهــــاب مجــــاال أوســــع التهــــام الــــدين
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بالمســــؤولية، وهــــو مــــا ســــتتعرض لــــه الدراســــة انطالقــــًا مــــن وجهــــة النظــــر 
وصـــوًال للخبـــرة األفريقيـــة لبيـــان  -أي التصـــنيف الغربـــي لإلرهـــاب -الغربيـــة

التبــاين والصــلة بــين  حقيقــة اتفــاق هــذا الطــرح مــع الخبــرة األفريقيــة، وحــدود
  اإلرهاب والدين في الواقع السياسي األفريقي.

  

وعليـه تركــز الدراســة علــي التنظيمــات والجماعــات الموســومة باإلرهــاب 
إسـالمية أو مسـيحية  –وتنشط في أفريقيا من ناحيـة، وترفـع شـعارات دينيـة 

ل في خطابها وممارستها العنيفة مـن ناحيـة أخـري، هـذا وتتنـاو  -أو غيرهما
الدراســــة عــــدة محــــاور رئيســــية أولهــــا مــــن هــــو اإلرهــــابي فــــي أفريقيــــا وفقــــًا 
للتصـــنيفات الغربيــــة الرســـمية وغيــــر الرســـمية، والســــياقات المحيطـــة بــــذلك، 
وخريطـــة التنظيمـــات العنيفـــة أو المســـلحة التـــي تنشـــط فـــي أفريقيـــا ولـــم يـــتم 

يمات تصنيفها أمريكيًا كمنظمة إرهابية، ووضع الدين في خريطة تلك التنظ
  الموسومة باإلرهاب.
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  اإلرهاب في أفريقيا/ نظرة علي التصنيف الغربي: •

تعــــــددت االعتبــــــارات السياســــــية فــــــي تصــــــنيف الجماعــــــات الموســــــومة 
باإلرهاب، وعليه تختلف التصنيفات المعنية مـن دولـة ألخـري، وقـد تختلـف 
داخـل الدولــة بـين الجهــات الرسـمية وغيــر الرسـمية، إال أنــه يظـل التصــنيف 

ريكـي للمنظمـات التـي توصـف باإلرهابيــة هـي أهـم تلـك التصـنيفات لمــا األم
له من تبعات دولية معتبرة قد تتجاوز حدود الخطاب المسـتنكر أو العـدائي 

ُتعــرف : سـبيل المثـال ىلهـا، لتصـل الـى حـد الفعـل عبـر التـدخل الـدولي علـ
لتـي ) واForeign Terrorist Organizations"المنظمات اإلرهابية األجنبية (

وفقــًا لــوزارة الخارجيــة األمريكيــة بأنهــا تلــك  (FTOs)ُيشــار لهــا اختصــارًا بـــ 
) مـــن قـــانون الهجـــرة والجنســـية ٢١٩المنظمـــات الـــي ُتصـــنف وفقـــًا للمـــادة (

بأنهـــــا تلعـــــب دورًا مـــــؤثرًا فـــــي الحـــــرب األمريكيـــــة ضـــــد  (INA)األمريكيـــــة 
ة لتقلـــيص وســـيل -وفقــًا للرؤيـــة األمريكيــة –اإلرهــاب، ويعـــد هــذا التصـــنيف 

الـدعم لألنشــطة اإلرهابيـة، وكــذا للضـغط علــى الجماعـات للتخلــي عـن تلــك 
األنشـــطة، وتحـــدد تلـــك الالئحـــة األمريكيـــة للمنظمـــات الموســـومة باإلرهـــاب 

  وفقًا للمادة السالفة بمعايير قانونية كالتالي:

  أن تكون منظمة أجنبية. .١

مـــادة أن تتـــورط تلـــك المنظمـــة فـــي "نشـــاط إرهـــابي" وفقـــا لتعريـــف ال .٢
)(ب) مـــن القـــانون المشـــار إليـــه بعاليـــه، أو "إرهـــاب" وفقـــًا ٣فقـــرة (أ)( ٢١٢

) مـــن قـــانون "تفـــويض العالقـــات الخارجيـــة" للســـنة ٢فقـــرة (د)( ١٤٠للمـــادة 
، أو تكون لديها "القدرة" أو "النية" علي االنخراط في ١٩٨٨/١٩٨٩المالية 

  "النشاط اإلرهابي" أو "اإلرهاب".
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هابي أو اإلرهاب الذي تمارسـه تلـك المنظمـات أن يهدد النشاط اإلر  .٣
أمن المواطنين األمريكيين، أو األمن القومي األمريكي والذي يشمل حصرًا 
"الـــــدفاع الـــــوطني، العالقـــــات الخارجيـــــة، المصـــــالح االقتصـــــادية" للواليـــــات 

 المتحدة األمريكية.

كمـــــا حـــــددت الالئحـــــة مـــــا أســـــمته "العواقـــــب القانونيـــــة المترتبـــــة علـــــي 
 ف كمنظمة إرهابية"، وهي كالتالي:التصني

ال يجــــوز لشــــخص فــــي الواليــــات المتحــــدة أو يخضــــع الختصــــاص  .١
الواليـــات المتحـــدة أن يقـــدم بعلـــم "دعـــم مـــادي أو مـــوارد" لــــ "منظمـــة إرهابيـــة 

أجنبية"، وُيعرف القانون مصطلح "دعم مادي أو موارد" بأنـه "أي ممتلكـات 
ك العملـــــة أو األدوات ملموســــة أو غيـــــر ملموســــة، أو خدمـــــة، بمــــا فـــــي ذلــــ

النقدية، أو األوراق المالية، والخدمات الماليـة، والسـكن، والتـدريب، ومشـورة 

الخبـــراء، أو المســـاعدة، أمـــاكن االختبـــاء، وثـــائق مـــزورة أو تحديـــد الهويـــة، 
ومعـــدات االتصـــاالت، والمرافـــق، واألســـلحة، والمـــواد الفتاكـــة، والمتفجـــرات، 

األدويــة أو المــواد الدينيــة"، وُيشــير مصــطلح واألفــراد، والنقــل باســتثناء نقــل 

"التــدريب" وفقــًا للقــانون إلــي "التــدريس أو التعلــيم الــذي يهــدف إلــي اكســاب 
مهــــارة محـــــددة بـــــدال مـــــن المعرفـــــة العامــــة"، كمـــــا يـــــنص القـــــانون علـــــي أن 
المقصود بـمصطلح "مشورة الخبراء أو المساعدة" بأنه المشورة أو المساعدة 

 ة العلمية أو التقنية أو المتخصصة األخرى".المستمدة من المعرف

أن ممثلــي وأعضـــاء تلـــك المنظمـــات األجنبيـــة الموســـومة باإلرهـــاب  .٢
يتم استبعادهم في ظروف معينة خارج الواليات المتحدة األمريكية إذا كانوا 
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  من األجانب.

أن أي مؤسســـة ماليـــة أمريكيـــة تصـــبح علـــى علـــم بـــأن فـــي حيازتهـــا  .٣
أحـد  -تلـك المنظمـة  –المنظمات، أو كانت  أموال تخص منظمة من تلك

وكالئها، يجب عليها االحتفاظ بحيازة تلك األموال، وٕاحكام السيطرة عليها، 
مــع اإلبــالغ عــن تلــك األمــوال إلــى مكتــب مراقبــة األصــول الخارجيــة التــابع 

 لوزارة المالية بالواليات المتحدة.

الموسـومة باإلرهـاب وُتقسم الئحة وزارة الخارجيـة األمريكيـة التنظيمـات 
إلـــي قســـمين أولهمـــا التنظيمـــات التـــي الزالـــت تنـــدرج تحـــت هـــذا التصـــنيف، 
والقســـم الثــــاني يشـــمل التنظيمــــات التـــي تــــم إدراجهـــا ســــابقًا ثـــم شــــطبها مــــن 

�الالئحة، وتواريخ اإلدراج والشطب)� . 

ومـــــن بـــــين منظمـــــات عـــــدة يتناولهـــــا التقريـــــر الرســـــمي ُتعنـــــى الدراســـــة 
فـــي النطـــاق األفريقـــي، ومواقعهـــا فـــي هـــذا التصـــنيف  بالمنظمـــات التـــي تقـــع

  للوقوف على مالمح النظرة الغربية لإلرهاب في أفريقيا.

بفحـص اإلصـدار األخيــر لالئحـة المنظمـات اإلرهابيــة األجنبيـة، والتــي 
تشــمل تســع وخمســين منظمــة علــى مســتوي العــالم يتضــح أن القائمــة تضــم 

  عشرة منظمات تنشط في أفريقيا كالتالي:
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  )١جدول رقم (

  لمنظمات المدرجة في الئحة اإلرهاب األمريكية وتنشط في أفريقياا
ــًا  تاريخ إدراجها موقع نشاطها المنظمة م ترتيبهــا وفق

لالئحــــــــــــــــــة 

 األمريكية

القاعـــدة فـــي بـــالد المغـــرب  ١
 اإلسالمي

ســـــــــــــــــــــــــــــــــــاحل 
الصـــــــــــــــــــــــحراء 
 وشمال أفريقيا

 ٢٧رقم  ٢٧/٠٣/٢٠٠٢

الصــــــــــــــــــومال،  منظمة الشباب ٢
 وكينيا

 ٣٦رقم  ١٨/٠٣/٢٠٠٨

 ٤٨رقم  ٢٢/٠٣/٢٠١٣ مالي أنصار الدين ٣
نيجريــــــــــا ودول  بوكو حرام ٤

 الجوار
 ٤٩رقم  ١٤/١١/٢٠١٣

جماعــــــــــــــــــــــة "أنصــــــــــــــــــــــار"  ٥
"Ansaru" 

 ٥٠رقم  ١٤/١١/٢٠١٣ نيجريا

ســـــــــــــــــــــــــــــــــــاحل  كتيبة الملثمين ٦
 الصحراء

 ٥١رقم  ١٩/١٢/٢٠١٣

 ٥٢رقم  ١٣/٠١/٢٠١٤ ليبيا أنصار الشريعة ببنغازي ٧
 ٥٣رقم  ١٣/٠١/٢٠١٤ ليبيا أنصار الشريعة بدرنة ٨
 ٥٤رقم  ١٣/٠١/٢٠١٤ تونس أنصار الشريعة بتونس ٩

واليــــة سيناء(أنصــــار بيــــت  ١٠
 المقدس سابقًا)

 ٥٥رقم  ١٠/٠٤/٢٠١٤ مصر

المصدر/ من تصميم الباحث مستخرجاً من الئحة المنظمات اإلرهابية األجنبية وفقا 

  للخارجية األمريكية
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مــة المنظمــات التــي تــم شــطبها مــن الئحــة المنظمــات اإلرهابيــة، أمــا قائ
والتـــي تضـــم إثنـــي عشـــرة منظمـــة مشـــطوبة، منهـــا ثالثـــة تنشـــط فـــي أفريقيـــا 

  كالتالي:

  

  
  ) ٢جدول رقم (

  لمنظمات المشطوبة من الئحة اإلرهاب األمريكية وتنشط في أفريقياا
موقـــــــــــــــــــــع  المنظمة م

 نشاطها
ـــــي ترتيب تاريخ الشطب تاريخ اإلدراج هـــــا ف

قائمـــــــــــــــــــــــــــــــة 
 المشطوبين

الجماعــــــــــــــــــــــــــــــــــــة  ١
اإلســـــــــــــــــــــــــــــــالمية 

 المسلحة

 ٧رقم  ١٥/١٠/٢٠١٠ ٨/١٠/١٩٩٧ الجزائر

جماعــة المقــاتلين  ٢
اإلســـــــــــــــــــــــــالميين 

 المغاربة

 ٩رقم  ٢٨/٠٥/٢٠١٣ ١١/١٠/٢٠٠٥ المغرب

الجماعــــــــــــــــــــــــــــــــــــة  ٣
اإلســالمية الليبيــة 

 المقاتلة

 ١٢رقم  ٠٩/١٢/٢٠١٥ ١٧/١٢/٢٠٠٤ ليبيا

ألجنبية وفقا ث مستخرجاً من الئحة المنظمات اإلرهابية االمصدر/ من تصميم الباح
  للخارجية األمريكية
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  من الجدولين السابقين يمكن تسجيل عدد من المالحظات التالية:

، تنظيمــــا نشــــطاً  ٥٩أن الالئحــــة األمريكيــــة الرســــمية والتــــي تشــــمل  -١
تنظيمــا تــم شــطبه منهـا تضــم تنظيمــات عديــدة مــن آســيا  ١٢باإلضـافة إلــي 

ا الالتينيــة، وأوروبــا، ومعظمهــا تنظيمــات ال ترفــع شــعار إســالمي أو وأمريكــ
ينخــــرط فيهــــا مســـــلمين، ومنهــــا تنظيمـــــات فــــي كــــل مـــــن اليابــــان واليونـــــان، 

  وكولومبيا، وغيرها.

أن كـل المنظمــات التــي تنشـط فــي منطقــة الشـرق األوســط وأفريقيــا   -٢
ي هـي منظمـات ترفـع شـعارات إسـالمية أو محسـوبة علـى اإلسـالم، أو تـدع

انطالقهــا مــن خلفيــة إســالمية باســتثناء تنظــيم إســرائيلي وحيــد ضــمن قائمــة 
  التنظيمات اإلرهابية.

أنـــــه يمكـــــن حصـــــر التنظيمـــــات الموســـــومة باإلرهـــــاب فـــــي أربعـــــة   -٣
نطاقات جغرافية في أفريقيـا وهـي منطقـة الشـمال األفريقـي، ومنطقـة سـاحل 

غـــرب أفريقيـــا و  -الصـــومال-الصـــحراء األفريقيـــة، ومنطقـــة القـــرن األفريقـــي 
 وتحديدًا نيجريا.

أن عـــــدد التنظيمـــــات التـــــي تنشـــــط فـــــي أفريقيـــــا وفقـــــا لقائمـــــة وزارة   -٤
 ٥٩الخارجية األمريكية المشار إليها بعاليه هي عشرة تنظيمـات مـن أصـل 

% تقريبــــــًا مــــــن إجمــــــالي التنظيمــــــات ١٧تنظــــــيم شــــــملته الالئحــــــة، بنســــــبة 
 الموسومة باإلرهاب عالميًا.

% تم إدراجها في القائمـة ٨٠تنظيمات بنسبة أن ثمانية من عشرة   -٥
مع السيولة األمنية التي شهدتها منطقة شمال  ٢٠١٤، و٢٠١٣في عامي 
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 أفريقيا وساحل الصحراء في أعقاب انهيار النظام الليبي.

أن تلـك الالئحـة ال تحـدد أوزان نسـبية لخطـورة التنظيمـات اإلرهابيـة  -٦
 مة إرهابية فقط.وٕانما ترتيبها وفقًا لتاريخ إدراجها كمنظ

بشـأن أخطـر خمسـة  ٢٠١٤بالرجوع لتقارير أخرى صادرة في عـام  -٧
تنظيمــات إرهابيــة فــي العــالم قبــل هــذا العــام، يــأتي تنظــيم "بوكــو حــرام" ثانيــًا 
في الخطورة بعد تنظيم "الدولة اإلسالمية في العراق والشام" الـذي جـاء فـي 

 -بوكـــــوحرام –مالمرتبــــة األولـــــي مـــــن حيـــــث الخطـــــورة، وقـــــد ُصـــــنف التنظـــــي
باعتبــاره التنظــيم الوحيــد الــذي ينشــط فــي أفريقيــا، حيــث ضــمت القائمــة فــي 

فيلـــق القــدس" بـــإيران، والمركـــز -المركــز الثالـــث "الحــرس الثـــوري اإلســالمي
الرابـــع "شــــبكة حقــــاني" وهــــو تنظــــيم ينشـــط فــــي أفغانســــتان، وخامســــًا تنظــــيم 

�ق"كتائب حزب اهللا" وهو تنظيم شيعي مسلح ينشط في العرا*�.  

إال أنــه تــم تصــنيف تنظــيم "بوكــو حــرام" فــي المركــز األول فــي عــام  -٨
متغلبــــًا علــــى تنظــــيم "الدولــــة اإلســــالمية فــــي العــــراق والشــــام" وفقــــًا  ٢٠١٥

لوسائل اإلعالم الغربية وعلى رأسها تقرير جريـدتي "االندبنـدت البريطانيـة"، 
طـر التنظيمـات و"نيويورك تايمز األمريكية" و"الواشنطن بوست" باعتباره أخ

اإلرهابيـــة عالميـــًا وفقـــًا ألوزان نســـبية ُأعطيـــت لعـــدد القتلـــي والجرحـــي علـــي 
 ٢٠١٤، حيـث بلـغ عـدد قتلـي تنظـيم "بوكـو حـرام" فـي عـام �+�أيدي التنظـيم

، في حين بلغ عدد ضحايا "تنظيم �,�) مصابا١,٧٤٢) قتيال، و (٦,٦٤٤(
�با) مصا٥,٧٩٩) قتيال، (٦,٠٧٣الدولة" في ذات الفترة (-�. 

أن التنظيمــات "اإلرهابيــة" الثالثــة التــي تــم شــطبها مــن القائمــة تقــع   -٩
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 ثالثتها في شمال أفريقيا بدول الجزائر والمغرب وليبيا.

علـــــى الــــــرغم مـــــن دوريــــــة تحــــــديث الالئحـــــة األمريكيــــــة الرســــــمية  -١٠
للتنظيمــات "اإلرهابيــة" إال أنهــا لــم تضـــف تنظيمــات أفريقيــة مســلحة أخـــرى 

 اطق أخريى من أفريقيا.تمارس عنفها في من

تتباين التصنيفات الغربية للتنظيمـات الموسـومة باإلرهـاب، حيـث  -١١
ُتصــنف الئحــة وزارة الخارجيــة التنظيمــات بصــفة فرديــة، أي تتعــاطي معهــا 
باعتبارهــا كيانــات فرديــة، أمــا تصــنيف جامعــة ســتانفرد للتنظيمــات المســلحة 

عشرة مجموعة منهـا فُيصنفها لثالثة عشر مجموعة من التنظيمات، إحدي 
ـــــــوعــــتتبــــــع المعيــــــار الجغرافــــــي (مجم ـــــــانيــــ، ألم ، كولومبيــــــا ات بســــــورياـــ ا، ـــــ

ـــــــالع ـــــــراق، إيطاليــــــا، شــــــمال القوقــــــاز، شــــــمال أيـ رلندا، باكســــــتان، الفلبــــــين، ــ

الصــومال، ســريالنكا)، ومجمــوعتين فقــط تخضــعان لمعيــار الــوالء اإلرهــابي 
جموعة القاعـدة العالميـة"، "مجموعـة الدولـة وأسماها "م -إذا جاز التعبير –

اإلســالمية العالميــة"، وتشــمل المجمــوعتين األخيــرتين تنظيمــات تعلــن الــوالء 

للتنظــيم األم، أو تعلــن نفســها كفــرع لــه، ومنهــا تنظيمــات عديــدة تنشــط فــي 
 أفريقيا.

بعقــــد مقاربــــة بــــين تقريــــر الخارجيــــة األمريكيــــة وجامعــــة ســــتانفرد  -١٢
ت فــي األول وتنشــط فــي أفريقيــا، فإنــه يمكــن مالحظــة للتنظيمــات التــي ورد

 -التـي تنشـط فـي أفريقيـا –أن تقرير جامعة ستانفرد يدرج معظم التنظيمـات
الـــــواردة فـــــي تقريـــــر وزارة الخارجيـــــة األمريكيـــــة، مـــــرتين، كتنظـــــيم "الشـــــباب 
بالصــــومال"، وتنظـــــيم "بوكــــو حـــــرام"، وتنظــــيم "القاعـــــدة فــــي بـــــالد المغـــــرب 
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رجهما تقريـر الجامعــة مـرتين، مـرة تحــت بنـد مجموعــة اإلسـالمي"، حيـث يــد
"تنظــيم القاعــدة العــالمي"، ومــرة أخــري تحــت مظلــة مجموعــة "تنظــيم الدولــة 

 اإلسالمية العالمي".

لــم يســتخدم تقريــر جامعــة ســتانفرد صــفة "اإلرهابيــة" لوصــف تلــك  -١٣
 ". militantالتنظيمات، وٕانما استخدم وصف "مسلحة" " 

ظيمات مسلحة أخري تنشط في الصومال شمل تقرير الجامعة تن -١٤
لــــــم يتناولهــــــا تقريــــــر وزارة الخارجيــــــة كتنظيمــــــات "أهــــــل الســــــنة والجماعــــــة" 

والزالــت نشــطة، "االتحــاد اإلســالمي" والمؤســس فــي  ١٩٩١والمؤسســة فــي 
والزال نشــــط،  ١٩٨٨والزال نشــــط، "القاعــــدة" والمؤســــس فــــي  ١٩٨٤عــــام 

، "اتحــــــاد المحــــــاكم والزال نشــــــط ٢٠٠٩"حــــــزب اإلســــــالم" والمؤســــــس فــــــي 
، وتنظــيم ٢٠٠٧وتــم حلــه فــي عــام  ٢٠٠٠اإلســالمية" والمؤســس فــي عــام 

، وتنظـــيم ٢٠١٠وتـــم حلـــه فـــي  ٢٠٠٨"لـــواء رأس كمبـــوني" والمؤســـس فـــي 
وتــــم الزال نشــــط حتــــي  ٢٠١٠"حركــــة رأس كمبــــوني" والمؤســــس فــــي عــــام 

�تاريخه وفقًا لتقرير الجامعة.�. 

ي للتنظيمــــات الموســــمة وعليــــه يمكــــن القــــول أن التصــــنيف الغربــــ  
باإلرهاب أو لها نشاط مسلح، وتنشط فـي أفريقيـا هـي تتفـق مـع التصـنيفات 
األمريكيـــة علـــى كونهـــا تنظيمـــات تتصـــل باإلســـالم أو تنشـــط تحـــت لـــواءه، 
وتتخــذ مــن الــدول اإلســالمية أو ذات األغلبيــة اإلســالمية فــي أفريقيــا مركــزًا 

صنيفات لإلرهاب خارج أفريقيـا لنشاطها، إال أن ذلك ال يتفق ورؤية تلك الت
حيـــث تتضــــمن التصـــنيفات تنظيمــــات موســـومة باإلرهــــاب تقـــع فــــي أوروبــــا 

 وأمريكا الالتينية، وآسيا، وال ترفع معظمها شعارات إسالمية.
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 هل هناك مسلحين آخرين في أفريقيا؟ •

يعتقد عدد ال بأس به من النـاظرين ألفريقيـا أنـه ال يوجـد  ىللوهلة األول
تنظيمــات مســـلحة أو يمكــن وصـــمها باإلرهــاب إال وترفـــع شــعارات منســـوبة 
لإلسالم، حتي ُيخيل أنه هنـاك نوعـًا مـن التوأمـة بـين اإلسـالم واإلرهـاب إذا 
جاز التعبير، بيد أنه بنظرة فاحصة للتنظيمات المدرجة في الئحة اإلرهاب 

مريكيـــــة المشـــــار إليهـــــا ســـــلفًا، وتقـــــع خـــــارج أفريقيـــــا سيتضـــــح عـــــدم دقـــــة األ
االفتــــراض الســــالف، اذ حتــــى فــــي الشــــرق األوســــط تشــــمل الالئحــــة تنظــــيم 
إســرائلي ضــمن الالئحــة، هــذا مــن ناحيــة، أمــا علــى مســتوي القــارة األفريقيــة 
وبتتبــع دوائــر العنــف التاريخيــة والراهنــة يتضــح وجــود العديــد مــن الحركــات 

يمـــات والجماعــــات المســــلحة التــــي يمكــــن أن تنــــدرج تحــــت الئحــــة أو والتنظ
مظلـــة التنظيمـــات اإلرهابيـــة بصـــورة أو بـــأخري، إال أنـــه لـــم تـــدرج أمريكيـــًا، 

 ودوليًا بالتبعية ضمن الئحة التنظيمات اإلرهابية.

يمكـــن رصـــد العديـــد مـــن التنظيمـــات المســـلحة التـــي اســـتخدمت العنـــف 
بعــض البــاحثين والمــراقبين لالنضــمام  علىــي نطــاق واســع، ممــا يؤهلهــا لــدي

إلـــى الئحـــة التنظيمـــات اإلرهابيـــة، ومنهـــا تنظـــيم "جـــيش مقاومـــة الـــرب" فـــي 
م، والتــــي أسســــها "جوزيــــف كــــوني"، والــــذي ُوصــــف بـــــ ١٩٨٧أوغنــــدا عــــام 

"المســــيحي الراديكــــالي"، حيــــث دعــــى حينهــــا لتأســــيس حكومــــة ُوصــــفت بــــــ 

د مــــــن عمليــــــات القتــــــل "المســــــيحية المتشــــــددة"، وقــــــد نســــــب للتنظــــــيم العديــــــ
والخطف، وقد نشطت تلك الجماعة المسلحة في أوغندا، وتجاوزتها ألجزاء 

�من الكونغو وجنوب السودان وجمهورية أفريقيا الوسطي مؤخراً /�. 
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كمـــا يمكـــن رصـــد إحـــدى تلـــك التنظيمـــات المســـلحة إبـــان جـــرائم اإلبـــادة 
اســع، م حيــث تبنــت العنــف علــى نطــاق و ١٩٩٤الجماعيــة فــي روانــدا عــام 

وتخـــرج مـــن الئحـــة اإلرهـــاب األمريكيـــة، وهـــي جماعـــة/تنظيم "جـــيش نظـــام 
الهوتو"، والذي خلف ما يربـو عـن ثمانمائـة ألـف قتيـل وفقـًا لبيانـات منظمـة 

  األمم المتحدة.

، وجماعــة ���كمــا كــان مــن الممكــن أن تنضــم "الجبهــة المتحــدة الثوريــة"

سـلحة" بسـيراليون للقائمـة "فتيان الحي الغربـي"، "المجلـس الثـوري للقـوات الم
، حيــث ٢٠٠١وحتــي عــام  ١٩٩١إبــان فتــرة الحــرب األهليــة فيهــا منــذ عــام 

ينســـب لتلـــك التنظيمـــات ارتكـــاب جـــرائم عنـــف علـــى نطـــاق واســـع، خاصـــة 

0�العنف الجنسي� .  

وباالنتقــال إلــي أثيوبيــا يمكــن رصــد "الجبهــة الوطنيــة لتحريــر أوجــادين" 
و تنظــيم مكــون مــن جماعــة عرقيــة ) وهــONLFوالمعروفــة اختصــارا باســم (

صـومالية تقــع فــي شــرق أثيوبيـا، وقامــت بعمليــات عــدة منهـا مــا ُنســب إليهــا 
، ويرفـــع التنظـــيم ٢٠٠٧مـــن الهجـــوم علـــى منصـــة بتـــرول صـــينية فـــي عـــام 

مطالبـات إقليميـة، وال يســتخدم أيـا مـن الشــعارات المنسـوبة ألي ديـن، حيــث 

ة" للــــــدفاع عــــــن حقـــــــوق ُتعــــــرف نفســــــها بأنهــــــا "حركــــــة سياســـــــية واجتماعيــــــ
الصــــــوماليين فــــــي إقلــــــيم "أوجــــــادين"، وهــــــو اإلقلــــــيم األثيــــــوبي ذو األغلبيــــــة 

، ويهــدف لتأســيس دولــة مســتقلة ١٩٨٤الصــومالية، وقــد تأسســت فــي عــام 

�بأوجادين)1�.  

ويتبــع التنظــيم أســاليب عــدة لمواجهــة الحكومــة األثيوبيــة منهــا اســتخدام 
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فجيـــــر، وُينســـــب للتنظـــــيم العنـــــف، والـــــذي يشـــــمل عمليـــــات االختطـــــاف والت
مسؤوليته عن األف القتلى فـي صـفوف القـوات الحكوميـة، وُيصـنف بعـض 
الخبـراء التنظـيم كتنظـيم لـه نشـاطات إرهابيـة، ومـع ذلـك فـإن التنظـيم ال يــتم 
إدراجـــه فـــي قائمـــة المنظمـــات اإلرهابيـــة الخارجيـــة الصـــادرة عـــن الخارجيـــة 

�وروبي، وبريطانيااألمريكية، وكذا القوائم الشبيه لالتحاد األ))�.  

وباالنتقال لنيجريا يمكن رصد عدد من الحركات المسـلحة والعنيفـة فـي 

دلتــــا نهــــر النيجــــر الغنيــــة بــــالنفط، فالصــــراع ومســــبباته هــــذه المــــرة ال ترفــــع 
شــعارات دينيــة، وبــدء النشــاط المســلح فــي المنطقــة بصــفة خاصــة فــي عــام 

مركزيــــــة فــــــي م علــــــى أثــــــر اســــــتخدام العنــــــف مــــــن قبــــــل الحكومــــــة ال١٩٩٧

 -، فقــــــد ظهــــــرت حركــــــات مثــــــل "حركــــــة تحريــــــر دلتــــــا النيجــــــر�*(�نيجيريــــــا
MENDوكذا تنظيم "قوات متطوعي دلتا النيجر "- NDVF"�)+�.  

في حين تعد حالة جمهورية أفريقيا الوسطي نموذجًا واضحًا على الزج 
بالدين في العنف المسلح واإلرهاب في أفريقيا، فعلـى الـرغم مـن بـدء النـزاع 

  ب سياسية إال أنه سرعان ما ُزج بالدين كخلفية له.ألسبا

شــــهدت جمهوريــــة أفريقيــــا الوســــطي عمليــــات عنــــف واســــع وانتهاكــــات 
لحقـــوق اإلنســـان، وعمليـــات اختطـــاف، واعتـــداءات جنســـية، وأعمـــال نهـــب 
وتـــــدمير للممتلكـــــات، حيـــــث يتـــــورط فيهـــــا العديـــــد مـــــن التنظيمـــــات المحليـــــة 

يلكا تعنـي "تحـالف" بلغـة سـانغو وهـي وس –المسلحة كتنظيم "مقاتلو سيلكا" 
وهو تحالف يضم تنظيمات "تحالف الوطنيين مـن أجـل  -اللغة الوطنية بها

العدالـة والسـالم"، و"الجبهـة الديمقراطيـة لشـعب جمهوريـة أفريقيـا الوسـطي"، 
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و"اتحــاد القــوي الديمقراطيــة" هــذا مــن ناحيــة، فــي حــين تشــكلت علــى الجهــة 
، وقـــد اُتخـــذ �,(�ي لجماعـــة "بيـــوال" العرقيـــةاالخـــرى تنظـــيم آخـــر مســـلح ينتمـــ

الــدين كشــعار أو كســبب فــي بعــض تلـــك العمليــات فــي مرحلــة الحقــة مـــن 
  الصراع السياسي في البداية.

إال أنــه ال يمكــن تجاهـــل األســباب السياســـية واالقتصــادية واالجتماعيـــة 
التي افرزت الوضع السابق، وآية ذلك أن فوضـي النـزاع ودائـرة العنـف فـي 

ريــة أفريقيــا الوســطي بــدأت فــي أعقــاب قيــام "مقــاتلي ســيلكا" بالســيطرة جمهو 
على العاصمة، وٕاجبار الرئيس "فرانسـوا بـوزيزي" علـى الخـروج مـن السـلطة 

نفســه كـرئيس جديــد  -أحـد قــادة سـيليكا –حينهـا، وٕاعــالن "ميشـيل جوتوديــا" 
�للدولة)-�.  

رئاسـي  سـبتمبر حـل قـوات سـيليكا بمرسـوم ١٣وقد أعلن "جوتوديا" في 
منه، إال أن قوات "سيليكا" رفضت حل تنظيمهـا، وقامـت بانتهاكـات واسـعة 
لحقــــوق اإلنســــان كانــــت معظمهــــا ضــــد مــــدنيين مســــيحيين حســــب التقــــارير 
الدوليـــة، وهـــو مـــا ترتـــب عليـــه تشـــكل جماعـــات مســـلحة علـــى يـــد "فرانســـوا 
 بــوزيزي" باســم "تنظــيم مكافحــة باالكــا" أو "مليشــيا الــدفاع المناهضــة لحملــة

السـواطير"، وهــم فــي األســاس مســيحيين وبعضــهم جنــود ســابقين خــدموا فــي 
القوات المسلحة لـ "نظام بوزيزي"، ومع بدء الصدام كصدام سياسي إال أنـه 

�٢٠١٣سرعان ما اتخذ منحى طائفي ديني في أواخر عام ).�.  
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ــابيين/ الـــدين لـــيس المتـــورط الـــدائم فـــي    • مســـلحين أم إرهـ

  سهل:أفريقيا ولكنه الخيار األ

بصــرف النظــر عــن التكييــف القــانوني والسياســي لمــن هــو "اإلرهــابي"، 
والســــلوك الموســــوم بـــــ "اإلرهــــاب"، أو "األنشــــطة اإلرهابيــــة" عالميــــًا وٕاقليميــــًا 
ومحليـــًا، وهـــو التكييـــف الـــذي طالمـــا يخضـــع لســـياقات متباينـــة، والعتبـــارات 

ة أو سياســـية عديـــدة، ويـــتم توظيفـــه بصـــور عـــدة ســـواء فـــي الـــدول المتقدمـــ
الناميـــة علـــي الســـواء، يمكـــن القـــول أن العنـــف المســـلح علـــى نطـــاق واســـع، 
ويطال المدنيين فـي دول أفريقيـة عـدة يمكـن أن ُيـدرج كنشـاط إرهـابي سـواء 

  في نظر السلطات المحلية أو اإلقليمية والدولية.

وبتتبــــع التنظيمــــات المســــلحة التــــي تنشــــط فــــي العديــــد مــــن دول القــــارة 
فــــي أحــــداث عنــــف محليــــة أو إقليميــــة يتضــــح أن تلــــك األفريقيــــة، وتتــــورط 

المحسوبة على الدين اإلسالمي العتبارات تتصل بشعارها أو مطالباتها أو 
منتســبيها شــكلت حالــة ذهنيــة لــدى الغــرب األمريكــي بالتوأمــة بــين اإلســالم 
واإلرهاب في أفريقيا، وهو ما ينطبق بصـورة أقـل علـى الشـرق األوسـط، وال 

الخبــــــرة األســــــيوية واألوروبيــــــة والالتينيــــــة وفقــــــًا للقــــــوائم يتفــــــق والســــــائد فــــــي 
األمريكية، حيـث توجـد منظمـات عـدة ُتوصـف باإلرهابيـة وال ينتمـي شـعارها 

 على الدين اإلسالمي. -أو ُتحسب –أو منتسبيها أو مطالباتها 

ومــع رصـــد الحركـــات والتنظيمـــات المســلحة األخـــري فـــي أفريقيـــا والتـــي 
ة المتوهمـــة، يتضـــح تفنيـــدها لهـــذا االفتـــراض، تخـــرج عـــن إطـــار تلـــك التوأمـــ

ولكن بالقفز على صلة تلك التنظيمات باإلسالم وفقًا للطرح السالف يتضح 
لــــديها أهــــداف ومطالبــــات سياســــية أو  -إن لــــم يكــــن جلهــــا –أن معظمهــــا 
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اقتصــادية أو اجتماعيــة واضــحة يــتم تغليفهــا بغــالف دينــي لســهولة التجنيــد 
كها الموسـوم بـاإلجرام مـن ناحيـة أخـري، ويعـد لها من ناحية، ولشـرعنة سـلو 

الوضــع فــي أفريقيــا الوســطي قرينــة جليــة فــي هــذا الصــدد حيــث بــدء النــزاع 
سياسي، وانتهي ديني مخلفًا آالف الضحايا من المدنيين بين قتلي وجرحي 

  ومنتهكين إنسانيًا.

في النهاية إن التعاطي األمني مع اإلرهـاب فـي أفريقيـا إنمـا هـو حـل 
علـــى المـــدي القصــير، وقـــد يكـــون كفــيًال لتجفيـــف المظـــاهر المباشـــرة نــاجع 

سـواء تـم تكيفـه كنشـاط إرهـابي مـن عدمـه -واآلنية للسلوك والنشاط المسلح 
إال أنـــه ال يمكـــن إنكـــار عجـــز المقاربـــات األمنيـــة فـــي مختلـــف الخبـــرات  –

األفريقيـة عــن التصـدي ألنشــطة العنـف المتجــددة فيهـا، وٕانمــا معالجتهـا مــن 
  ل مدخل يكاد يكون وحيدًا وهو التنمية العادلة.خال

  
  

  هوامش البحث:

ة بالواليات المتحدة األمريكية، الئحة المنظمات اإلرهابية األجنبية وفقًا لوزارة الخارجي )١(
  ومتاحة عبر الرابط التالي للوزارة:

http://m.state.gov/md123085.htm  (12/05/2016) 

(2) Daniel R. DePetris, The 5 Deadliest Terrorist Groups on the 

Planet, report published via The National Interest magazine, 

November 16, 2014, via link: 

http://nationalinterest.org/feature/washington-watching-the-5-

deadliest-terrorist-groups-the-11687?page=2  
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فال ونزع السالح بمنظمة األمم تقرير مكتب الممثل الخاص لألمين العام المعني باألط) ١٥(
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  مدخل:

يحاول هذا المقال المختصر التعريف بالوضع اللغوي في قـارة إفريقيـا، 
التي تتكلم في أنحائها المختلفة مئات اللغات. ومن ثم ينفذ مباشرة للحـديث 

  عن أهم التحديات التي تواجه تلك اللغات بإيجاز غير مخل.

  رة إفريقيا:الوضع اللغوي في قا

يمكن وصف قارة إفريقيا بأنهـا تمتـاز بتعـدد لغـوّي، يتجلـى فـي أن عـدد 
لغـة.  ٢٠٣٥اللغات التـي تـتكلم فيهـا، وفقـا آلخـر اإلحصـاءات، ال يقـل عـن

والحق أنه ال يمكن تصّور أن هـذا الكـّم الهائـل مـن اللغـات، يحظـى بدرجـة 
كلمـــين...إلخ، إذ متســـاوية أو متقاربـــة فـــي االنتشـــار والتمـــدد وفـــي عـــدد المت

يشـهد الواقــع أن هنـاك لغــات تتكلمهـا عشــرات الماليـين مــن البشـر كالعربيــة 
                                                             

����� ��	
 �*− ������� ������� �����− �������� 

@pbÌÜÛa@éuaìm@�Ûa@pbí†znÛa
òîÔíŠÏüa@ @
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والسـواحيلية والهوسـا واألورومـو والفـوالني، وهنـاك مـا تتحدثـه ماليـين عديـدة 
كاألمهريـــة واليوروبـــا واإليبـــو. وهنـــاك مـــا تتحدثـــه ماليـــين أقـــل مـــن أصـــابع 

يتحدثــه أقــل مـن مليــون كــالفور  الكـف الواحــدة كــالبرقو والبجـا. بــل هنــاك مـا
والمســـاليت... ويســـتمر الحــــال هكـــذا حتــــى نجـــد لغـــات يتكلمهــــا حفنـــة مــــن 
البشر. كما نجد أيضا لغات لم يعد هناك من يتحدث بها، انقرضت لتفسح 

  المجال للغات أخرى.

الحــق أن هنـــاك حـــوالى أربعـــين لغــة إفريقيـــة�لغـــة  ٢٠٣٥مـــن جملـــة  �
. ومن Lingua francasتواصل مشتركة تلعب دورا مهما بوصفها لغات 

حســن الحــظ أنهــا ال تتمركـــز فــي منطقــة محــددة مـــن القــارة، ولكنهــا تشـــمل 
 القارة بمناطقها المختلفة شرقها وغربها وشمالها وجنوبها ووسطها.

إن هذه اللغات األربعين، على الرغم مما تقوم بـه مـن أدوار مهمـة فـى 
ل لغـــات يغلــــب عليهـــا عـــدم ســــعة المنـــاطق التـــى تـــتكلم فيهــــا، إال أنهـــا تظـــ

االنتشــار جغرافيــا، باســتثناء ثــالث لغــات(هي العربيــة والســواحلية والهوســـا) 
تتصـــف بصـــفات عديـــدة لعـــّل أهمهـــا: ســـعة االنتشـــار جغرافيـــا. وأنهـــا ذات 
أكثرية متكلمة. وأنها ال ينحصر التكلم بها في إثنية معينة. وأنها ذات أدب 

وق والتميـــز، علـــى األقـــل إفريقيـــًا. وأنهـــا وثقافـــة مدونـــة، يمكـــن وصـــفها بـــالتف
  حظيت بدراسة وافية من قبل الباحثين.

ولــن يتــأّتى لهــذه اللغــات الــثالث أن تتبــوأ مكانــة مهمــة فــى ظــل وجــود 
لغـــات أوربيـــة، تتغلـــب عليهـــا وتنافســـها منافســـة شرســـة، وال تكـــاد تتـــرك لهـــا 

لغـات عمـل مساحة، ال سيما كلغات رسمية في غالبية األقطار اإلفريقية، و 
في المنظمات اإلفريقية. لن يتأّتى لهـا ذلـك مـا لـم تكـن هنـاك سياسـة لغويـة 
واضــــحة، تعمــــل علــــى إبــــدال اللغــــات األوربيــــة، وٕاحــــالل اللغــــات اإلفريقيــــة 
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الثالث، خصوصا المشار إليها، في خطوة مدروسة تدريجية، غير متعجلة 
  يراعى فيها التمهل والعلمية والعملية.

لوضــع اللغــوّي فــي قــارة إفريقيــا، بمــا تــم استعراضـــه، وعليــه فــإن واقــع ا
يقــف عقبــة فــي اختيــار لغــة أو لغــات بعينهــا لتقــوم بــدور محــدد مــا لــم يكــن 

 هناك توافق على اللغة العربية واللغة السواحيلية ولغة الهوسا.

ويســــتنبط ممــــا تــــم استعراضــــه أن اللغــــات اإلفريقيــــة تواجــــه جملــــة مــــن 
الضــوء حولهــا، ولعـــل أهــم تلــك التحـــديات التحــديات، التــي تســتحق تســـليط 

  تتمثل في:

  تحدي االنقراض:

ظـــاهرة انقـــراض ومـــوت اللغـــات ظـــاهرة عالميـــة غيـــر مرتبطـــة بمنـــاطق 
محـــددة فـــي العـــالم. فقـــد رصـــدت هـــذه الظـــاهرة فـــي شـــمال أســـتراليا، ووســـط 

 -أمريكـــا الجنوبيـــة، وشــــرق ســـيبيريا، وغيرهـــا. وٕاذا انتقلنــــا إلـــى قـــارة إفريقيــــا
را لهــــذه الظــــاهرة بفعــــل تــــوافر األســــباب الداعيــــة لهــــا، مثــــل: فســــنجد حضــــو 

محدوديـة انتشــارها، وعــدم اســتعمالها فــي الحيــاة اليوميــة، وانعــدام مردوديتهــا 
  اقتصاديا.

إن غالبية اللغات اإلفريقية مهددة بالتالشي، لجملة من األسـباب، لعـل 
 أهمهــــا: أنهــــا لغــــات غيــــر مدونــــة. وأنهــــا لغــــات لــــيس لهــــا وضــــع دســــتوريّ 

يحميها. وأنها لغـات غيـر موصـوفة نحويـا. وأنهـا لغـات لـيس لهـا مؤسسـات 
أكاديمية قوية تحميها�� .  

إن اللغـــات الوطنيـــة فـــى إفريقيـــا تجابـــه وســـوف تختفـــى، إن لـــم تســـارع 
الحكومــــات اإلفريقيــــة بنبــــذ سياســــة تهمــــيش تلــــك اللغــــات بتفضــــيلها للغــــات 
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عــــل اللغــــات األم لغــــات األجنبيــــة. وٕاذا لــــم تســــارع الحكومــــات اإلفريقيــــة بج
رســمية، فلــن يبقــى بعـــد مائــة عــام شــيء يميـــز األفارقــة إال ســوادهم، تمامـــا 

كاألفارقة األمريكان��.  

ذاك فيمـــا يخـــص جانـــب تهديـــد اللغـــات فـــى إفريقيـــا، فمـــاذا عـــن جانـــب 
 المرحلة التى تتلو مرحلة التهديد؟ 

إن الجانـــــــب األعظـــــــم مـــــــن التحـــــــول اللغـــــــوّي (الـــــــذي تشـــــــهده أغلبيـــــــة 
ينشـــأ مـــن الموقـــف الســـلبّي  -مجتمعـــات اإلفريقيـــة)، وبالتـــالى مـــوت اللغـــةال

للمجتمعــات تجــاه لغــتهم األم، التــي غالبــا مــا تكــون لغــة األقليــة، أو نتيجــة 
لعــدم وعــيهم بالتهديــد، الــذي يفرضــه التعــدد اللغــوّي، والثنائيــة اللغويــة علــى 

يلغتهم في الجيل التال �.  

لى اندثار اللغات المحلية (فى إفريقيا) هذا، وتؤثر السياسات اللغوية ع
فـــى خطـــين متـــوازيين، أال وهمـــا: التعلـــيم والحيـــاة السياســـية. وتعـــد األنظمـــة 
التعليميــة مــن أهــم العوامــل المباشــرة فــى عمليــة قتــل اللغــة، ويتــوارى خلفهــا 
المتســـــببون الحقيقيـــــون مـــــن اقتصـــــاد عـــــولمي، ونظـــــام عســـــكري، وأنظمــــــة 

للغـة علـى نحـو طـارد، أي علـى حسـاب اللغـات سياسية. فحينمـا يـتم تعلـيم ا
األم وعوضا عنها، فإنها تغدو لغات قاتلة، مما يشكل تهديدا للتنوع اللغـوى 

فى إفريقيا، الذي يعتبر قدرا من األقدار التى يصعب الفكاك منها!�.  

فنجـــد أن الـــدول اإلفريقيـــة  -أمـــا بالنســـبة الـــى الحيـــاة السياســـية الفعليـــة
تفضل فيها بعض اللغـات األوربيـة فـى كـل المجـاالت تمارس سياسة لغوية 

الرســمية للحيــاة الوطنيــة، مثــل: الحكومــة واإلدارة والنظــام القضــائي والهيئــة 
التشـــــريعية، وٕان نصـــــت بعـــــض دســـــاتيرها علـــــى اللجـــــوء للغـــــات اإلفريقيـــــة 
باعتبارها أفضل وسيلة لضمان مشاركة الشعوب اإلفريقية. وفى الغالب إن 
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فإنها عمليـة رمزيـة، بعيـدة عـن الواقـع، يعوزهـا التطبيـق تم النص على ذلك 
العملي"�.  

دعونــــا نضــــرب مــــثال  -وتأكيــــدا لتعــــرض اللغــــات اإلفريقيــــة لالنقــــراض
بوضـــع لغـــات الســـودان، الـــذي تتجـــاوز لغاتـــه الســـبعين لغـــة، بعـــد انفصـــال 

لغــات غيــر مهــددة  ٧. ضــمن هــذه اللغــات ٢٠١١الجنــوب عنــه فــي يوليــو 
ألــف مـــتكلم لضـــمان ١٠٠بــاالنقراض، وفقـــا لمعيــار اليونســـكو، الــذي يحـــدد 

بقـــــى مـــــن لغـــــات تقـــــع مباشـــــرة تحـــــت طائلـــــة التهديـــــد تـــــوارث اللغـــــة. ومـــــا ت
لغـــات انقرضـــت تمامـــا، ولـــم يعـــد  ٧بـــاالنقراض. هـــذا عـــالوة علـــى حـــوالي 

  يتحدث بها أحد، تأتي في مقدمتها لغات: البرقد والقمر والميما والمراريت. 

  تحدي اللغات األوربية وثقافاتها:

يقيـا، نشـر خلصنا في فصل بعنوان: وضع اللغات األوربية في قـارة إفر 
خلصــــنا إلــــى أن  - �#ضـــمن كتــــاب: اللغـــات فــــي إفريقيـــا، مقدمــــة تعريفيـــة

اللغات األوروبية الـثالث: البرتغاليـة والفرنسـية واإلنجليزيـة، لهـا وجـود بـارز 
في قارة إفريقيـا، نتيجـة لسياسـات لغويـة فرضـها المسـتعمر لتـدعيم لغتـه فـي 

ت اإلفريقيــــة مــــن أداء مســــتعمراته اإلفريقيــــة، وفــــي الوقــــت نفســــه منــــع اللغــــا
  مهامها الرسمية في مناطقها التي تتحدث فيها.

بــل إن اللغـــات األوروبيـــة، المــذكورة أعـــاله، مـــا تــزال تقـــوم بـــدور اللغـــة 
الرســـمية ألغلـــب الـــدول اإلفريقيـــة حتـــى اليـــوم. فقـــد واجهـــت أغلبيـــة الـــدول 

لمحلية اإلفريقية بعد استقاللها مباشرة مشكلة تحديد لغة أو لغة من لغاتها ا
للقيام بهذا الدور، فلجأت إلى لغة المستعمر، واستمر الحال في أغلبها إلى 

  اليوم.
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إن اللغـات األوربيـة، أعـاله، تسـتعمل فـي بعـض منـاطق إفريقيـة، كلغــة 
أولـــى، كمـــا تتحـــدث كلغـــة ثانيـــة بصـــورة واســـعة. هـــذا باإلضـــافة إلـــى أنهـــا 

ن الصـــحف، تســـتخدم فـــي كثيـــر مـــن مراحـــل التعلـــيم، وتصـــدر بهـــا كثيـــر مـــ
  وتبث بها كثير من البرامج اإلذاعية والتلفزيونية والفضائية.

تولـد عــن تلـك اللغـات، لغــات  -وتأكيـدا النـدماجها فـي مجتمعــات القـارة
هجين، وأخرى خالسية، باستثناء الفرنسية، التي في الطريق إلى إبراز ذلك 

  النوع من اللغات.

ة على المشهد اللغوي في ولعل أوضح تداعيات الثقافة األوروبية الوافد
تتمثل فيما يلي -إفريقيا$�:  

  استخدام اللغات األوربية كلغات رسمية في إفريقيا. -١

  استخدام اللغات األوربية في التعليم في إفريقيا. -٢

نشأة عـدد مـن اللغـات الهجـين والخالسـية علـى أسـاس مـن اللغـات  -٣
  األوربية.

  لية، وتحويلها إلى عاميات.تخفيض مستوى اللغات اإلفريقية المح -٤

  اقتراض اللغات اإلفريقية المحلية مفردات من اللغات األوربية. -٥

  تحدي العولمة:

مـــــن أصــــــدق تعريفـــــات العولمــــــة أنهــــــا هي:"التـــــداخل الواضــــــح ألمــــــور 
االقتصاد واالجتماع والسياسة والثقافة والسلوك، دون اعتـداد يـذكر بالحـدود 

االنتمــاء إلــى وطــن محــدد أو لدولــة معينــة السياســية للــدول ذات الســيادة أو 
دون حاجة إلى إجراءات حكومية"%�.  
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وللعولمـــة أبعـــاد عديـــدة، ويهمنـــا فـــي هـــذا المقـــال، التركيـــز علـــى البعـــد 
الثقافي لها، أو كما يسميه البعض الغزو الثقافي أو االختراق الثقافي، وهو 

(ثقافاتهـا) بمـا السيطرة على اإلدراك السـتبدال النسـق القيمـي لـدى الشـعوب 
يتماشى وثقافة االستهالك التي هي ثقافـة العولمـة�. ممـا يعنـي أن البعـد �&

الثقافي، يتمثل في صياغة وفرض تثقافة عالمية واحدة(هي الثقافة الغربية) 
لهـــــا قيمتهـــــا ومعاييرهـــــا، تهـــــدد الخصوصـــــية والهويـــــة الثقافيـــــة للمجتمعـــــات 

  المحلية في الكرة األرضية.

لمة تتبنى ثقافة واحدة، هي الثقافة الغربية، ولغة واحدة، وٕاذا كانت العو 
هـــي فـــي الغالـــب اإلنجليزيـــة، فـــإن لهـــذا خطورتـــه علـــى التنـــوع اللغـــوي فـــي 
العالم، بما في ذلك التنـوع اللغـوي فـي إفريقيـا، الـذي دلـت التجربـة علـى أنـه 

  تنوع له القابلية للتهديد، ومن ثم التالشي.

  

  إحاالت مرجعية:

): وضـع واسـتخدام اللغـات اإلفريقيـة المشـتركة، ٢٠٠٦بيرند هـايني( ينظر إلى:-١
ترجمــة: األمـــين أبــو منقـــة محمـــد، وأحمــد الصـــادق أحمـــد، ملتقــى الجامعـــات اإلفريقيـــة، 

  جامعة إفريقيا العالمية، الخرطوم: دار جامعة إفريقيا العالمية للطباعة.
لوضــع اللغـوي فــي ):"مـن تــداعيات العولمـة علـى ا٢٠٠٤عـادل عبـد اهللا الشــيخ(-٢

إفريقيــا، دراســات إفريقيــة، إصــدار: مركــز البحــوث والدراســات اإلفريقيــة، جامعــة إفريقيــا 
  ).٩٤)، ص(١٠١ -٧٥، ديسمبر، ص. ص(٣٢العالمية، العدد 

المرجــع نفســه، الصــفحة نفســها، وصــاحب القــول هــو: تمبــا دلــودو، المحاضــر -٣
  في الجامعة الوطنية بزيمبابوي.

)(تحريـر): التقريـر اإلسـتراتيجي اإلفريقـي، اإلصـدار الثـاني، ٢٠٠٣سيد فليفـل( -٤
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  ).٥٤٥معهد البحوث والدراسات اإلفريقية، جامعة القاهرة، ص(
  ).٥٤٨المرجع نفسه، ص(-٥
  ).٥٥٠المرجع نفسه، ص(-٦
): اللغـات فـي إفريقيـا، مقدمـة تعريفيـة، ٢٠٠٦يوسف الخليفة أبـو بكـر وآخـرون(-٧

ــــة، ج ــــا ملتقــــى الجامعــــات اإلفريقي ــــا العالميــــة، الخرطــــوم: دار جامعــــة إفريقي امعــــة إفريقي
  العالمية للطباعة.

):"تـداعيات الثقافـة األوربيـة الوافـدة علـى المشـهد ٢٠٠٨عمر السيد عبـد الفتـاح(-٨
اللغوي في إفريقيا"، في: أعمال المـؤتمر الثـاني اللغـة والثقافـة فـي إفريقيـا، تحريـر: عمـر 

، قســـم اللغـــات اإلفريقيـــة، معهـــد ٢٠٠٨فبرايـــر  ١٤ -١٣عبـــد الفتـــاح وصـــبري ســـالمة، 
)، ٢١٠ -١٧٥البحــــــــــــــوث والدراســــــــــــــات اإلفريقيــــــــــــــة، جامعــــــــــــــة القــــــــــــــاهرة، ص. ص(

  ).٢٠٣ -١٨٠بتصرف(
ــــــداهللا ( -٩ ــــــة ١٩٩٨إســــــماعيل صــــــبري عب ــــــي مرحلــــــة  –): "الكوكب الرأســــــمالية ف

  ).٤٧ – ٤٦)، ص. ص( ٤اإلمبريالية "، الطريق، العدد (
ــــب(-١٠ ــــد الطي ــــود زاي ــــي الــــوطن ): ٢٠٠٥مول العولمــــة والتماســــك المجتمعــــي ف

العربـــــي، المركـــــز العـــــالمي لدراســـــة وأبحـــــاث الكتـــــاب األخضـــــر، بنغـــــازي: دار الكتـــــب 
  ).١٥٥ -١٥٤الوطنية، ص(
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بـالرغم مــن كـل المعانــاة التـي كانــت ومـا تــزال تعيشـها القــارة االفريقيــة، 
والتـــــي تســـــتهدف النيـــــل مـــــن ســـــيادتها السياســـــية، ومقوماتهـــــا االقتصـــــادية، 
وثقافتها االفريقية، برغم كل هذا لم تكن افريقيا عقيمـة عـن والدة المفكـرين، 

  .االستقاللوقادة الراي، والمناضلين من اجل الحرية و 

وفــي اقلـــيم الغــرب االفريقـــي، حيــث امـــارة صــنغاي، والهوســـا، ونكـــرو، 
وغانا، يمتد التاريخ السياسي لهـذه االمـارات متصـال بـالقرن العشـرين ليشـهد 
والدة احــــدى الشخصـــــيات الفكريـــــة، والتحرريــــة التـــــي حاولـــــت ان تســـــتدعي 

سـتذكرة تلـك التاريخ االفريقي فـي هـذا الجـزء مـن القـارة لتؤسـس دولـة غانـا م
  الدولة التي اقيمت بعد وصول االسالم الى الغرب االفريقي (دولة غانا). 

انه الزعيم السياسي الدكتور كوامي نكروما  الذي كان من طراز نادر 
من الزعماء؛ ناضل من اجل رحيل االستعمار وجاهـد للوصـول بـبالده إلـى 

bßëŠØã@ïßaì×@ @

 د. فريدة بنداري  ■
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المؤسســـين ؛ للقـــارة االســـتقالل، وامـــتالك الســـيادة الذاتيـــة، وهـــو احـــد اآلبـــاء 
ســعى إلــى تحقيــق نهضــة حقيقــة كفيلــة برفــع ، االفريقيــة مــا بعــد االســتعمار

قـــدر شـــعبه، ووطنـــه، وتخليصـــه مـــن عقـــدة االثنيـــة وصـــراعاتها، والتخلـــف، 
  والفقر، والمرض، والقهر واثارها. 

  

ا اختـارت مجلــة (رؤيــة أفريقيــة) هــذه الشخصــية لتكــون شخصــيَة عــدده
لكفاحه، وسيرته، وتعريفا بنضاله، ورمزيته،  ، واستحياءً األول؛ إحياء لذكراه

  .وأهميته

بالده نحو طريق االستقالل والتحرر من االستعمار البريطاني في قاد 

أنا لست "

أفريقياً ألني 

ولدت في 

أفريقيا، بل 

بسبب ان 

أفريقيا ولدت 

 في داخلي"
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. اال انه كان يرى بان هذا االستقالل غير تام، وذلك ١٩٥٧مارس عام  ٦
لـــت ألنــه يعتقــد ان اســتقالل غانـــا مــرتبط باســتقالل القـــارة باكملهــا، وقــد تناق

عنــه الشــعوب االفريقيــة مقولتــه المشــهورة خــالل خطبــة اســتقالل غانــا عــام 
  م: (إن استقالل غانا لن يتم إال باستقالل كافة الدول اإلفريقية). ١٩٥٧

  

  : حياته   •

م فـي قريـة (نكروفـل) الواقعـة  ١٩٠٩سـبتمبر  ٢١ولد (نكروما) بتاريخ 
والدتــه باســـم: أقصــى الجنــوب الغربــي لســـاحل الــذهب (غانــا). وســـمي بعــد 

(كوامي نكروما)؛ وفقا لَحْيِثياٍت َعاَداتية َناِبَعٍة من صـميم التقاليـد اإلفريقيـة. 
حيث تقضي تلك العادات والتقاليـد أن يطلـق علـى المولـود اسـم اليـوم الـذى 

  ".ولد فيه، من هنا جاء اسم مفكرنا اإلفريقى " كوامى نكروما

َحــداًدا، وكانــت أمــه تمــارس وقــد نشــأ  فــى أســرة بســيطة؛ إذ كــان والــده 
التجارة. وقد ُعرف مبكرا بالذكاء المتوهج الوقاد... تزوج من سـيدة مصـرية 

  كانت تدرس بجامعة القاهرة؛ تدعى فتحية حليم زرق. 

تخـــــرج بـــــدار المعلمـــــين بـــــأكرا (عاصـــــمة غانـــــا) ؛ واشـــــتغل فـــــي ســـــلك 
مريكيـــة التـــدريس إلـــى أن التحـــق بجامعـــة لنكـــولن فـــي الواليـــات المتحـــدة األ

وفـي  لنـدن. التحـق بمدرسـة االقتصـاد فـي  1945 م وفي عـام 1935 عام
أثناء إقامتـه فـي هـذه الـبالد؛ كـان ناشـطا فـي  إطـار الفعاليـات الداعيـة إلـى 

  الوحدة األفريقية،  والنزعة األفريقانية في الشتات وفي القارة األفريقية. 

للحـــــزب م. ثـــــم عــــين أمينـــــا عــــام ١٩٤٧عــــاد نكرومـــــا إلــــى بلـــــده عــــام 
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] ؛ والــذي United Gold Coast Convention))؛ [UGCCاالسـتقاللي: (
 Convention People's[  (CPP)غـــادره فيمـــا بعـــد ليؤســـس حـــزب:

Party  .([  

وفــي إطــار المســاعى الهادفــة إلــى انتــزاع اســتقالل ســاحل الــذهب مــن 
التـــــاج البريطـــــاني؛ دعـــــا إلـــــى العصـــــيان المـــــدني، وٕالـــــى تنظـــــيم مظـــــاهرات 

، وٕالـــــى مقاطقــــة حكومـــــة االســــتعمار البريطـــــاني؛ فعرضــــه ذلـــــك احتجاجيــــة
  م.  ١٩٥١لالعتقال؛ فلبث في السجن ثالث سنين إلى أن أفرج عنه عام 

وفي العام نفسه؛ شارك في االنتخابات التشريعية التي فاز فيها حزبه؛ 
فعـــــين رئيســـــا للـــــوزراء. وخـــــالل تلـــــك الفتـــــرة ســـــعى إلـــــى أفرقـــــة المؤسســـــات 

، وٕالـــى االســـتفادة مـــن مكاســـب االتجـــار بالكاكـــاو؛ وٕالـــى الحكوميـــة اإلداريـــة
  تعزيز وتقوية البنية التحتية، وتطوير قطاعات الصحة، والتربية والتعليم. 

م،  وتــــم كتابـــــة أول ١٩٥٧وقــــد حصــــلت غانــــا علــــى اســــتقاللها عــــام 
م؛  وتم انتخـاب نكرومـا أول رئـيس للـبالد. وأعيـد ١٩٦٠دستور للبالد عام 

.  تعــــرض نكرومــــا  لمحــــاولتي اغتيــــال بــــين عــــامي م١٩٦٥انتخابــــه عــــام 
  م. ١٩٦٤م وعام ١٩٦٢

م تعـــرض نظـــام نكرومـــا النقـــالب ١٩٦٦وخـــالل زيارتـــه  للصـــين عـــام 
عسكري أطاح به. فلجـأ إثرهـا إلـى بلـد صـديقه؛ الـزعيم سـيكو تـوري؛ رئـيس 
دولــة غينيــا كونــاكري: والــذي فســح لــه المجــال لمشــاركته فــي الرئاســة وفــي 

سس نكروما دار نشر طبع من خاللها بعض مؤلفاته، ونشـر الحكم. وهنا أ
  َعْبَرَها آراءه عن الوحدة اإلفريقية واالشتراكية، واالستعمار الجديد.   
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وقــد دعــا نكرومــا مــن غينيــا الشــعب الغــاني إلــى الخــروج علــى النظــام 
المنقلــب عليــه؛ وتــوالى علــى الشــعب انقالبــات أخــرى أشــعرته باإلحبــاط مــن 

ة نكرومــــا إلــــى الحكــــم؛ والتــــي لــــم تكلــــل بنجــــاح. وفــــي عــــام محــــاوالت إعــــاد
م أصـيب نكرومـا بـاعتالل شــديد فـي صـحته؛ فنقــل إثرهـا إلـى روميــا ١٩٧٢

أبريـــــــل  ٢٧[جمهوريــــــة رومانيـــــــا االشــــــتراكية]؛ وفـــــــارق الحيــــــاة هنـــــــاك فــــــي 
م... تـــم دفنـــه أول األمـــر فـــي بلـــد لجـــوءه غينيـــا كونـــاكري؛ لكـــن تـــم ١٩٧٢

بـــة الحكومـــة الغانيـــة بـــه وقـــد تـــم إجـــراء تشـــييع جثمانـــه الـــى غانـــا إثـــر مطال
  رسمي له.  

ومــن غرائــب التســامح الــديني لــدى نكرومــا، والدالــة علــى إيمانــه القــوي 
الراسخ بالوحدة األفريقية؛ لجوءه طوال فترة نشاطه السياسي إلى شيخ مسلم 
كان كثير األتباع،  مسـموع الكلمـة فـي أقطـار الغـرب األفريقـي؛ هـو الشـيخ 

] أحـــــــد أشـــــــهر الشخصـــــــيات ١٩٧٥ -١٩٠٠انيـــــــاس الســـــــنغالي [ إبـــــــراهيم
اإلسالمية في الغرب األفريقي خالل القرن العشرين. فكان نكروما يستشير 
هـذا األخيــر، ويستنصــحه؛ ويـدعوه كثيــرا لحضــور نـدوات ذات طــابع قــاري؛ 

؛ اســـتهدافا ألكبـــر قـــدر ممكـــن مـــن التوعيـــة والتعبئـــة للقطاعـــات ���أو إقليمـــي
لشــعوب، وٕايمانــا منــه بأهميــة إشــراك المرجعيــات الدينيــة ذات المختلفــة مــن ا

  النفوذ العابر لألوطان  في عملية توحيد الشعوب اإلفريقية.

  : هؤأفكاره، وآراأوالً :    •

كــان لكــوامي نكرومــا جملــة أفكــار وآراء فــي عــدة قضــايا محوريــة ذات 
  سة واالقتصاد؛ نذكر منها ما يلي:تما س مع السيا
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ان نكروما يرى بان وراء حصول الدول االفريقية على االستقالل من ك
القــوى االســتعمارية  نتيجــة خطيــرة جــدا قــد ترتــد ســلبا علــى الســيادة الوطنيــة 
للدولة االفريقية. الن استقالل دول القارة؛  ُكل على حدة؛ أسفر عـن تفتـت 

علـى تـدبير  في الكيان القاري. وهذا التفتيت يسلب بعض هـذه الـدول القـدرة
خبرات فنية  الفتقارهـا إلـى طاقـات بشـرية تمتلـك االمكانيـات الالزمـة الدارة 

  الدولة واالتجاه بها نحو النمو والتطور. 

لذا فان هذا الفقدان لهذه االمكانيات االدارية يجعلها بطريـة او بـاخرى 
 تحافظ علـى ارتباطهـا بالـدول االسـتعمارية ولـو خـالل الفتـرة االنتقاليـة تحـت

عنــاوين التعــاون، و بنــاء الخبــرات ممــا ســيجعل الــدول االســتعمارية تســتغل 
هــذا الضــعف الضــعاف هــذه الــدول ومنعهــا مــن بنــاء سياســة داخليــة قويــة، 
وسياســــة خارجيــــة مســــتقلة؛ تراعــــي وتكفــــل بضــــمانات ســــيادتها واســــتقاللها 
االقتصــادي؛ بــل السياســي. ومــن هنالــك تعــود حالــة التبعيــة السياســية؛ تبعــا 

  تبعية االقتصادية كرة أخرى. لل

لهــــذا كـــــان يـــــرى نكرومــــا فـــــى المعارضـــــة السياســــية لألنظمـــــة الوليـــــدة 
  الخارجة توا من االستقالل خطرا؛ خاصة إذا ما استندت إلى تأييد إقليمي. 

ومـــن ثـــم كـــان  يعتقـــد أن المهمـــة السياســـية المنصـــوبة أمـــام الشـــعوب 
كيانـات اقتصــادية عادلــة؛  حديثـة العهــد باالسـتقالل فــى أفريقيــا؛ هـي: إقامــة

تقدمية؛ تـوفر سـائر االحتياجـات األساسـية؛ للشـعوب. وأن يـتم ذلـك بتعـاون 
  مع الدول األفريقية األخرى. 
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يري نكروما أن الدولة المثالية في نظـر االسـتعمار الجديـد هـي الدولـة 
حــــائال دون  اآلهلـــة لخدمــــة مصـــالحها؛ وأن فــــي الــــنظم االشـــتراكية؛ حــــاجزا

اسـتغالل االســتعمار الجديـد؛ أو الخضــوع لهــا؛ إذ أن االشـتراكية فــي نظــره؛ 
تمثــــــل مقاومــــــة لالســــــتعمار الجديــــــد؛ فهــــــي بمثابــــــة بــــــديل، وَتَحــــــد ألنظمــــــة 
االســتعمار الجديــد. فهــواجس وقــوع انقــالب شــيوعي فــي األنظمــة الخاضــعة 

فـإن عمليـة  لنفوذ االسـتعمار الجديـد؛ كانـت تقـض مضـاجع هـذه القـوى. لـذا
التخلص من مثل هذه االحتماالت تستدعي مساهمة االستعمار الجديد فـي 
رفع المستوى المعيشي لتلك الدول واستمالتها إليه؛ ولكن االستعمار الجديـد 
ال يريـــد لهـــذه الـــدول أن ترتقـــي مســـتوياتها المعيشـــية؛ بـــل يريـــد لهـــا التـــدني 

ولذلك يقع االسـتعمار الجديـد والتخلف، لتبقى دائما رهينة البلدان المتقدمة؛ 
  ضحية تناقضاتها الداخلية.  

مـــن هنــــا كــــان نكرومـــا يــــرى أن أي حــــديث عـــن االشــــتراكية والتعميــــر 
االقتصــادي والعــدل االجتمــاعي؛ ال يــرتبط بإحــداث ثــورة زراعيــة عبــارة عــن 

  كالم سقيم.
وكان يرى أن التطوير المادي، ثم الوعي الذاتي، ثم الوحدة اإلفريقيـة؛ 

لمراحــــل التــــي ينبغــــي للــــدول األفريقيــــة حديثــــة العهــــد باالســــتقالل أن هــــي ا
  تقطعها في وقت متزامن أو متقارب لتحقيق التقدم، والنهضة.

وكان يرى بالنسبة لوطنه أنه ال بد أن يحقق ثورة للشباب علـى الجيـل 
القـديم الفاســد، وأن الشـعب ال بــد أن يثــور علـى اإلقطــاعيين المحليــين، وأن 

  لمخلصين ال بد أن يثوروا ضد االستعمار. الوطنيين ا
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  حلمــه؛ لتحقيــق الخارجيــة سياســته فـي جهــد  الخــارجي؛ الصــعيد ىوعلـ
 اجتمــاع إلــى اسـتقاللها نالــت كانـت التــي األفريقيــة الـدول ١٩٥٨ عــام فـدعا
 والسـودان والمغـرب وليبيـا وليبيريـا وأثيوبيـا مصـر  من كل حضرته أكرا في

 علـــى  والعمـــل األفريقيـــة، الوحـــدة لســـبل لالتوصـــ حـــول للمباحثـــة وتـــونس؛
 أكـــد  وهنـــاك الـــبالد. فـــى التحـــرر حركـــات ومســـاندة  اإلســـتعمار، مكافحـــة
 ســـعى ببعض.وقـــد بعضــها اإلفريقيـــة الــدول اســـتقالالت بــين الرابطـــة رؤيتــه
 جديـدة قواعـد إرسـاء فـي والمسـاهمة االنحيـاز، عـدم حركة تأييد إلى نكروما

   اإلفريقي. تضامنال وتحقيق الدولية، للعالقات

�− :�������� ������ 

 كل برفقة اإلفريقية الوحدة لمنظمة المؤسسين الزعماء أحد نكروما يُعد
 اإلثيـــــــوبي واإلمبراطـــــــور الناصـــــــر، عبـــــــد جمـــــــال المصـــــــري الـــــــرئيس مـــــــن

 األفريقيـة الجامعـة فكـرة وكان م.١٩٦٣ مايو ٢٥ بتاريخ وذلك هيالسالسي
فقد  الجديد. االستعمار ومحاربة هي ؛تشغلها التي الواقعية القضايا أهم من

كــان يعتقــد بضــرورة العمــل علــى الوحــدة االفريقيــة مــن خــالل تجــاوز الدولــة 
لعــدة مراحــل فــي وقــت متــزامن أو متقــارب لتحقيــق التقــدم، والنهضــة. وهــذه 

  :المراحل هي

  مرحلة البناء المادي للدولة االفريقية . -١
  الوعي الذاتي للخصوصية االفريقية . -٢
 اإلفريقية . الوحدة  -٣

 عنـدما م١٩٥٨ مـارس فـي االفريقيـة الوحدة مشروع في نكروما انطلق
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  الصـحراء. جنـوب دول على مؤكدا  أفريقية؛ دولة عشرة إحدى لزيارة توجه
 المســتقلة االفريقيــة للــدول قمــة مــؤتمر عقــد مــن الزيــارات هــذه خــالل تمكــن

   ها.ئزعما وبحضور

 فـي األفريقيـة؛ الشـعوب للكـ مـؤتمر أول افتتح م١٩٥٨ ديسمبر وفي 
 االرتبــــاط ضــــد صــــوتت التــــي غينيــــا مـــع االتحــــاد خاللــــه مــــن أعلــــن  أكـــرا؛

   م.١٩٥٨ سبتمبر في األفريقية  الفرنسية بالجماعة

 االســتعمار سياسـة أن خطبــه فـي لشـعبه نكرومــا كـوامى أكــد مـا وكثيـرا
 ينبغــــي نظــــام االســــتعمار هــــذا وأن تســــد)، فــــرق (سياســــة هــــي: القــــدم منــــذ

 وٕارادتهــم؛ أبنائهــا، بأيــدي إال يتحســن لــن القــارة هــذه مصــير وأن  ؛تحطيمــه
 لتكــون واألحقــاد؛ الخالفــات، مجــاوزة إلــى شــعبه يــدعو مــا كثيــرا كــان ولــذلك
   األفريقية. الشعوب لسائر للحريات مهدا غانا

 مفتـوح المسـتقلة األفريقيـة الدول اتحاد أن على نكروما كوامي أكد وقد
 ســتعمل األفريقيــة الوحــدةِ  أن علــى وأكــد ذلــك. فــي ترغــب مســتقلة دولــة ألي
 (منظمـــة إقامـــة فكـــرة فتبنـــي  أفريقيـــا. فـــي الجديـــد االســـتعمار تقـــويضِ  علـــى

  أهدافها: أبرز من وكان األفريقية) الوحدة

  .األوربي االستعمار من القارة تحرير   -١
 اإلفريقيــة الثــروات ملكيـةَ  ادةواســتع االقتصـاديةِ  اإلمبرياليــة تحـدى -٢

    لشعوبها.
 واالجتماعي. االقتصادي التخلف على القضاء  -٣
  األفريقي، التعاون دعائم توطيد  -٤
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 ٥٣ إلـى التأسـيس عنـد دولـة ٣٠ مـن المنظمة أعضاء عدد ارتفع وقد
   م.١٩٨٠ عام دولة

�−  :��� � !"#$%&� 

 نظريـا الدولـة اعتبـار فـي نكرومـا عنـد الجديـد االسـتعمار فكرة تتلخص
 لســــيادة خاضــــعة الجديــــد االســــتعمار بقــــوى االرتبــــاط بحكــــم لكنهــــا مســــتقلة؛
 السياســـية؛ وحياتهـــا االقتصـــادي، نظامهـــا أن حيـــث مظاهرهـــا؛ بكـــل دوليـــة؛

   الداخل. من وليس الخارج من وتوجه تقاد
 إلــــى الجديــــد االســــتعمار قــــوى تجــــنح المتطرفــــة الحــــاالت بعــــض وفــــي

 عبـر حكومتها؛ على وتشرف وسلطانها، نفوذها تتح الواقعة الدولة حماية
 علـى وتلزمـه الـدائم، الخضوع على الدولة تجبر اقتصادية؛ أو مالية وسائل

   الصناعية. منتجاتها كافة اإلمبريالية الدولة من االستيراد
 يـــــتحكم إذ صـــــوره؛ أبشــــع فـــــي الجديـــــد االســــتعمار يتجلـــــى هـــــذا؛ وفــــي

 لصـــالحه، األمـــوال ورؤوس واردالمـــ ويســـتغل األمـــور، مقالـــد علـــى ويهـــيمن
 ضــــد الكفــــاح فــــإن ولــــذلك؛ لســــلطانه. الخاضــــعة الــــبالد هــــذه لتنميــــة ولــــيس

 المتقدمـــة، الـــدول رأســـمال إقصـــاء إلـــى يهـــدف أن بـــد ال الجديـــد االســـتعمار
 التـــي باالســـتثمارات القبـــول وعـــدم  الماليـــة؛ ســـيطرتها مـــن الـــبالد وتخلـــيص

 المصـالح مـع تتوافـق التـي اراتاالسـتثم علـى واالنفتـاح الدولـة، سـيادة تمـس
   القومية.
 يرى نكروما كان فقد الجديد االستعمار ظاهرة انتشار اسباب عن واما

 تفوقهـا اسـتمرارية ضـمان فـي االستعمارية الدول استراتيجية الى ترجع بانها
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 كلف مهما األخرى؛ الشعوب حساب على والعسكري واالقتصادي السياسي
   الثمن.

  تســـعى الرأســـمالية الـــدول كانـــت الثانيـــة؛ لعالميـــةا الحـــرب أعقـــاب ففـــي
 ترتـب ممـا لمجتمعاتهـا. خادمـة رفاهيـة دولَ  لتصـبح السـبل كافة اتخاذ  إلى

 الصناعةِ  لعمال االجتماعية المزايا مستوياِت  في التفاوت حالة ظهور عليه
 ومســتويات البطالــة، إلــى بــالعودة القبــول المســتحيل مــن وأصــبح  والزراعــةِ 
 الـــدول اســـتهلت لـــذلك الحـــرب. قبـــل  ســـائدة كانـــت التـــي لمتدنيـــةا المعيشـــة

 المسـتعمرات  مـن عليهـا تحصـل التـي المكاسـب بتحويـل عودتهـا الرأسمالية
  المجتمع. وخدمة الرفاهية دولة لتمويل

 االســتعمار أفــرزه الــذي والفئــوي الطبقــي، التكــوين أن نكرومــا يــرى كمــا
 أن ذلك إلى أضف الوسطى) قة(الطب وطنية طبقة بتكوين يسمح لم القديم؛
 إرادة من شرعيتهم يستمدون ال  الجديد؛ لالستعمار الخاضعة البلدان حكام

    لهم. ومباركته الجديد؛ االستعمار سيادةِ  من بل الشعِب 
 االنقســــامات الجديــــد االســــتعمار فيــــه يســــتخدم الــــذي الوقــــت فــــي  هــــذا
 يـد فـي السـلطة وضـع إلى ويسعى ويعمقها، (الجهوية)، والمناطقية االثنية،
 مصــــائر وارتهــــان العليــــا، بالدهــــا مصــــالح لبيــــع دائــــم اســــتعداد علــــى طبقــــة

   الجدد. المستعمرين أيدي في شعوبها
 واالجتمــــاعي االقتصــــادي التخلــــف هــــو االخــــرى االســــباب مــــن ايضــــا
 لــه الجديـد االسـتعمار َصـدرَ  والتـي اإلفريقيـة؛ الـدول تشـهده الـذي والسياسـي
 فجــــــوة احــــــدثت أن إلــــــى الرأســــــمالي؛ الطــــــابع ذات االجتماعيــــــة صــــــراعاته
   والفقيرة،... الغنية، األمم بين اجتماعية
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 الــبالد شـئون فــي األجنبـي التــدخل أن ليؤكـد نكرومــا ينطلـق هنــا؛ ومـن
 االســـتعمار فســـاد وأن والعشـــرين، الواحـــد القـــرن آفـــات أعظـــم مـــن الناميـــة؛
 وفكــر وسياسـة، واقتصــاد، ديـن، مـن المجــاالت؛ كافـة علــى ينسـحب الجديـد
 وجعــل اإلثنيــة، بورقــة والتالعــب تســد)، (فــرق مبــدإ واتبــاع وقــانون، وثقافــة،
 للتنميـــــة، الـــــدائم واالرتبـــــاط الخـــــام، لمـــــواد دائمـــــة مصـــــادر اإلفريقيـــــة الـــــبالد

 وعــدم الدوليــة، والمعونــات العالميــة، واألســعار العالميــة، باألســواق واإلنتــاج
 الثقافـــــة وهـــــدم مطلقـــــا، عتبـــــاراال فـــــي األفريقيـــــة الشـــــعوب بمصـــــالح األخـــــذ

   الوطنية.
  

  :أليات مواجهة االستعمار الجديد عند نكروماثانياً:  •

 التوجهـــاِت  الســـتنهاضِ  مـــواتي خـــارجي منـــاخ خلـــق مـــن نكرومـــا تمكـــن
 الذاتيـــــــة، الســـــــيادة االفريقيـــــــة الشــــــعوب وامـــــــتالك االســـــــتقالل إلـــــــى الراميــــــةِ 

 أفكــــاره وطــــرح ي؛العــــالم االنحيــــاز وعــــدم أو الحيــــاد حركــــة فــــي والمســــاهمة
 سياسـة وانتهـاجِ  لالسـتعمار، المناهضة الشعوب جماهير أمام وأيديولوجياته

 اقتصــــادي برنــــامجٍ  واتبــــاعٍ  مشــــترٍك، دفــــاعٍ  خطــــةِ  ووضــــعِ  موحــــدة، خارجيــــة
 وتبنــــي والمســــاعدات، المعونــــات ورفــــض األفريقيــــِة، القــــارةِ  لتنميــــة متكامــــلٍ 

 الـــدول وقــوع دون يحـــول االَفعــ ضـــمانا يعتبــره والـــذي االشــتراكي؛ االقتصــاد
  الجديد. االستعمار تحت

 تقلـيص إلـى سـيدفع ممـا اقتصـاديا، وموحـدة حرة، إفريقيا تصبح وبذلك
 أظــافر يقلــم أن شــأنه مــن صــراع إلــى ويفضــي االحتكاريــة، الشــركات نفــوذ

  القارة. عن بجالءها وينتهي الرأسمالية،
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  :أعماله ومؤلفاتهثالثاً :    •

يد من المؤلفات الفكرية ذات األهمية الكبيرة؛ منها أنتج نكرما العد    
   -المترجم بالعربية مثل:

�' (�)�� *�+,�� - 
�����.:  

 أوضـاع معالجـة فـي أفكـاره ملخـَص   نكرومـا وضـع الكتـاب؛ هـذا وفي
 جدليـــة عالقـــة إيجـــاد إلـــى تحليلـــه فـــي يســـعى كـــان حيـــث اإلفريقيـــة. القـــارة

 اإلطـار أن بـافتراض  الماركسـي؛ يرالتفس تبنى إفريقيا. في الصراع لمفهوم
  الطبقي. الصراع هو الصراع ذلك فيه يدور الذي
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 :األفريقية الموسوعة إصدار نكروما تبنى -
-  African Encyclopedia   

 إفريقيا. تاريخ كتابة إلعادة وذلك -
  

 :األجنبية المؤلفات

 مــــن لعديــــدا فــــي ُنشــــرت التــــي والمقــــاالت الكتــــب مــــن الكثيــــر ولــــه -
 مواجهــة فلــك فــي تــدور كانــت عناوينهــا أفريقيــا وجامعــات العلميــة الــدوريات

  -الجديد: اإلستعمار
 :الكتب .١

1- Kwame Nkrumah: The Conakry Years : His Life and 
Letters. 

2- Ghana: The Autobiography of Kwame Nkrumah. 

 :المقاالت .٢

3- Kwame Nkrumah , “A Readefinition of Neo- 

colonialism" ,in  Readings in African political Thought, 

Mutiso.gideon- cyrus M &Rohio.s.w(eds) ( London: university 

of Nairobi , 1975). 

4- Kwame Nkrumah, “Neo-colonialism in afruca" ,in  

Readings in African political Thought, Mutiso.gideon- cyrus M 

&Rohio.s.w (eds)( London: university of Nairobi , 1975) 

5- KwameNkrumah , “ The Mechanisms of Neo-

colomialism" ,in  Readings in African political Thought, 

Mutiso.gideon- cyrus M &Rohio.s.w (eds)( London: university 

of Nairobi , 1975). 
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  :زاأللقاب التكريمية و الجوائ رابعاً:   •
 

 /
����: 

نال نكروما عدة ألقـاب تكريميـة مـن شـعبه؛ مـن بينهـا: خـريج السـجون 
بســـبب اعتقالـــه مـــن قبـــل الـــدول االســـتعمارية ؛ وقضـــى ســـنين عديـــدة  فـــي 
الســــــجون االنكليزيــــــة، كمــــــا لقبــــــوه بالمنتصــــــر، والمعصــــــوم مــــــن الضــــــالل، 

 والمصلح الموفق. 
الجمهوريـــة مـــن ونــال نكرومـــا عــدة جـــوائر تكريميـــة مــن أهمهـــا: قــالدة 

جمهوريـــــة مصـــــر العربيـــــة، والـــــدكتوراه الفخريـــــة مـــــن جامعـــــة القـــــاهرة عـــــام 
م، وميداليـــــة ذهبيـــــة مـــــن جانـــــب منظمـــــة الوحـــــدة اإلفريقيـــــة ضـــــمن ١٩٥٨

  إجراءت تخليد ذكرى اآلباء المؤسسين للمنظمة.

أعظم أفريقي في القرن العشرين من خالل التصـويت الـذي تم اعتباره 
؛ فــي مطلــع القــرن الحــالي . وجــاء )BBCبريطانيــة (هيئــة اإلذاعــة الاجرتــه 

ثانيـــا فـــي نفـــس الجـــائزة بعـــد الـــزعيم االفريقـــي نيلســـون مانـــديال فـــي اســـتبيان 
  .���م٢٠٠٤مجلة (نيوأفريكان) العريقة عام اجرته 
  

  :جائزة (كوامي نكروما العلمية القارية لالتحاد االفريقي)

االتحاد األفريقي (وريـث ولتكريم أبناءها المناضلين والمثقفين؛  سعي  
  منظمة الوحدة اإلفريقية ) إلى اختراع جائزة باسم: 

(جـــــــائزة كـــــــوامي نكرومـــــــا العلميـــــــة) فـــــــى مجـــــــال العلـــــــوم األساســـــــية،  
  والتكنولوجيا واالبتكار. 
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وتعــد أكبــر جــائزة علميــة علــى مســتوى القــارة؛ وهــي مــن بــين البــرامج  
  المهمة في المفوضية األفريقية. 

زة عبـــارة عـــن نشـــاط مشـــترك بـــين المفوضـــية األفريقيـــة وبرنـــامج الجـــائ
وشـــركائها للتنميـــة؛  وال ســـيما المفوضـــية األوروبيـــة.  وتقـــدر قيمـــة الجـــائزة  

  بمائة ألف دوالر لكل فائز.

  

  

  
  

  

  

  

  ٢٠١٥جائزة  كوامي نكروما العلمية القارية لعام 

  البروفيسور أوبارا أوميزورايك من نيجيريا

  تيبيلو من جنوب أفريقياوالبروفيسورة نيوكونج 

  
وتمـنح (جـوائزة كـوامي نكرومـا القاريــة العلميـة) علـى ثـالث مســتويات: 
الــوطني،  واإلقليمــي،  والقــاري.  ويهــدف  إلــى تكــريم الرجــال والنســاء فــي 
المجـال العلمــي؛ والــذين تميـزوا مــن خــالل مسـاهماتهم فــي التنميــة األفريقيــة 

  ب.من خالل عملهم في مجال البحوث والتدري
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كمــا يهــدف البرنــامج إلــى زيــادة الــوعي بأهميــة العلــوم والتكنولوجيــا فــي 
القـــارة األفريقيـــة؛ كمـــا تـــراهن الجـــائزة علـــى  األهميـــة التـــي ســـتلعبها العلـــوم 
والتكنولوجيــا فــي حــل المشــاكل االقتصــادية والتنمويــة ومشــاكل ســوء التغذيــة 

  والفقر والبنية األساسية للقارة األفريقية.
  

  : خالصة

لرغم مما يطفو على سطح الدول األفريقية من صراعات دموية؛ في با
بعض المناطق ينسف بكل ما نـادى بـه الـزعيم نكرومـا؛ إال أن فكـر الرجـل 
الزعيم؛ مـا زال يـؤثر فـي الحيـاة السياسـية الغانيـة؛ فثمـة أحـزاب تسـتلهم مـن 
فكـــــره منهـــــا: حـــــزب التضـــــامن الشـــــعبي العظـــــيم وحـــــزب مـــــؤتمر التضـــــامن 

طي. وكالهما يهدفان إلى بعث أفكـار نكرومـا؛ وٕاحـداث اسـتمرارية الديموقرا
  .���وامتداد لفافح الرجل

هذا هو كوامى نكروما الذي عاش زعيما عمالقا في الغرب األفريقي؛ 
وتـــوفى وهـــو نبـــراس يستضـــاء بـــه وبتجربتـــه وأفكـــاره فـــي كافـــة أرجـــاء القـــارة 

بطـــل اســـتقالل غانـــا األفريقيـــة. وٕان الشـــعوب اإلفريقيـــة ال تـــزال تنظـــر إلـــى 
اله، وكفاحه، ضوأحد مؤسسي منظمة الوحدة اإلفريقية؛ هذا؛ وٕالى تراثه، ون

   بكامل الفخر، واالعتزاز والتقدير. 
  

  هوامش البحث:

معلومات نقلناها من أحد أحفاد هذا الزعيم المسلم الكبير؛ وهو: الباحث األديب: شيخ  ���
سيس؛ وهو كان السكرتير الشخصي لجده المذكور (األستاذ إبراهيم محمود  باي بشير
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م)؛ والذي كان نكروما قد عينه رئيسا للقسم العربي إلحدى ٢٠١٤(المتوفى عام 
 الجامعة الغانية خالل فترة حكمه.  

  تختار نكروما أعظم أفريقي في القرن العشرين:» بي. بي. سي«، ال 	���ستيفان  ���
 http://www.sudaress.com/rayaa     

 -مؤسس الديمقراطية في غانا، ( موقع البديل اإلخباري ”.. كوامي نكروما“، �
محمود  ���
  .) ٢٠١٥، ١٥اإلثنين، يونيو 
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  مقدمة

نية التي تواجه الدول تشغل كثيـرا مـن العـاملين التزال التحديات االم 
في مجال الدراسات االمنيـة واالسـتراتيجية، ومجـال العالقـات الدوليـة، وكـذا 
األفــراد والــدول. فــالكثير مــن الجهــود بــذلت ســواء علــى المســتوى النظــري أو 
العملي من اجـل ايجـاد طريقـة مثلـى لضـمان األمـن واالسـتقرار فـي ظـل مـا 

ن انتشـــار للعديـــد مـــن الظـــواهر األمنيـــة التـــي خرجـــت عـــن يشـــهده العـــالم مـــ
نطاق سيطرة الدول. فقد فرضت التحوالت الدولية في عـالم مـا بعـد الحـرب 
البـــاردة تهديـــدات جديـــدة اتســـعت معهـــا رقعـــة الظـــاهرة األمنيـــة التـــي عبـــرت 
الحـــــدود القوميـــــة، وأضـــــعفت قـــــدرة الـــــدول علـــــى التعامـــــل معهـــــا، فلـــــم تعـــــد 

ات طبيعـة خارجيـة بـل أصـبحت الـدول تواجـه تهديـدات التهديدات األمنية ذ
داخليــة أكثــر مــن التهديــدات الخارجيــة بســبب العولمــة وتــداعياتها الســـلبية. 

، نتيجـة ”األمـن“وقد فرضت هذه التحوالت الجديدة إعادة النظر فـي مفهـوم 
لتزايـد نطـاق التهديــدات التـي شــكلت خطـرًا علــى حيـاة األفــراد والسـكان مثــل 

ليـة، والفقــر، والبطالـة، والمـرض، واالنتهاكــات اليوميـة لحقــوق الحـروب األه
الفــرد الــذي لــم يعــد آمنــًا حتــى فــي دولتــه. ففــي عــالم العولمــة أصــبح األمــن 
يعنــي لــيس ضــمان اســتقرار مؤسســات الدولــة بقــدر مــا هــو المحافظــة علــى 

التجانس المجتمعي للدولـة وضـمان أمـن مواطنيهـا باعتبـارهم أول المتـأثرين  
  عكاسات السلبية للعولمة.باالن

  أهمية الكتاب: أوال:

ترجع أهمية الكتـاب ألهميـة الموضـوع الـذي يتعـرض لـه وهـو "األمـن 
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اإلنساني"، فال جدال أننا نعـيش فـي عـالم ملـيء بالتحـديات اإلنسـانية سـواء  
ماكــان منهــا يعــود إلــى العوامــل الطبيعيــة أو ماشــارك االنســان فــي صــنعها 

فتـــرة مـــا بعـــد  كمـــا أن التحـــوالت التـــي شـــهدتها ة.وخاصـــة التحـــديات االمنيـــ
الحرب الباردة  أدت الى بروز مفاهيم أمنية مغايرة للمفاهيم التقليدية لألمن 

مما افرز جدل حول طبيعة ومكونات ، والتي عكست تحوالت البيئة األمنية
مفهـوم األمـن وضـرورة إضــافة متغيـرات جديـدة لــه كـاألفراد واإلقلـيم والنظــام 

إضافة إلـى توسـيع المفهـوم ليمتـد إلـى القضـايا ، بدال من الدولة فقطالدولي 
كمــا يعتبــر هــذا الجــدل امتــدادا للتســاؤالت ، االقتصــادية والبيئيــة والمجتمعيــة

التـي طرحـت حتـى قبـل نهايـة الحـرب البـاردة حـول المفهـوم التقليـدي لألمـن 
لوحيد المؤثر والمرتكز على امن الدولة القومية باعتبارها الفاعل الرئيسي وا

فقــــد بــــرزت المنظمــــات الحكوميــــة وغيــــر الحكوميــــة ، فــــي الســــاحة العالميــــة
والتــــي بــــدأت تتموضــــع بشــــكل بــــارز فــــي العالقــــات ، والجماعــــات المســــلحة

ومن جهة ثانيـة لـم يعـد مصـدر ، الدولية وأضحت تهدد حتى الدولة القومية
خليـة ال تهديد امن الدول ينبع من خارج الحدود فقـط بـل بـرزت تهديـدات دا

تســـتطيع األداة العســـكرية التعامـــل معهـــا فـــي كثيـــر مـــن األحيـــان . فجـــاءت 
الدراســــات لمفهــــوم األمــــن اإلنســــاني محاولــــة إلدمــــاج البعــــد اإلنســــاني فــــي 
الدراسات األمنية إذ أن جوهر مفهوم األمن اإلنساني هو التركيز على أمن 

د وعليــه فقــد األفــراد داخــل وعبــر الحــدود بــدال مــن التركيــز علــى أمــن الحــدو 
شـهدت فتــرة مــا بعـد الحــرب البــاردة مجموعــة مفـاهيم لألمــن مغــايرة للمفهــوم 

توسعت لتشمل العديد من السياقات االخـرى ضـمن مفهـوم األمـن ، التقليدي
  . االنساني
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  :أهداف الكتاب :ثانياً

يهـــدف الكتـــاب الـــى إظهـــار األوضـــاع الحاليـــة لألمـــن اإلنســـاني فـــي 
ا ســــبق أو حاليــــا، ومعرفــــة التحــــديات والفــــرص القــــارة االفريقيــــة ســــواء فيمــــ

المستقبلية التي تواجهها القـارة بشـأن تطبيـق نمـوذج األمـن اإلنسـاني لمـا لـه 
مـــن األثـــر اإليجـــابي علـــى الفـــرد اإلفريقـــي و بالتـــالي إنعكاســـه علـــى الدولـــة 
اإلفريقية والقارة بأكملها. كما يطـرح الكتـاب تسـاؤالت عـن أمكانيـات تطبيـق 

ني فـــي  القــــارة االفريقيـــة فــــي ظـــل التحــــديات المتنوعـــة التــــي األمـــن االنســــا
تواجههــا، ســـواء كانــت إقتصـــادية أو إجتماعيــة أو إقتصـــادية، ومــا اذا كـــان 
تــوفير األمــن اإلنســاني يســتطيع أن ينتشــل القــارة مــن بــراثن هــذه التحــديات 

  من عدمه.

  :: أقسام الكتابثالثاً

ول منها مقدمة و فصل ٌقسم الكتاب إلى ثالثة أجزاء، شمل الجزء األ
تمهيدي تناول اإلطار النظري لمفهوم األمن. بينما تناول الجـزء الثـاني مـن 
الكتاب التحـديات التـي تواجـه تطبيـق األمـن االنسـاني فـي أفريقيـا وذلـك فـي 
أحد عشـر فصـال، ثـم الجـزء الثالـث واالخيـر ليشـمل فصـال ختاميـا متضـمنا 

لمطروح فـي الكتـاب، لتصـل جملـة استنتاجات المؤلف المتعلقة بالموضوع ا
  فصول الكتاب إلى اثنتي عشر فصال، نستعرضها كالتالي:

يتضـــــــمن الجـــــــزء األول مـــــــن الكتـــــــاب   .الجـــــــزء االول: مقدمـــــــة:١ 
فصـــالن، كمقدمـــة لموضـــوع األمـــن االنســـاني واالعتبـــارات المفاهيميـــة لـــه. 

ركيز حيث يشير البروفسور "تاتا مينتان" إلى ضرورة التحول  بعيدا عن الت
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علــى مركزيــة الدولــة وتــأثير االســتراتيجة العســكرية علــى األمــن، إلــى إتبــاع 
نهـــج  متعـــدد التخصصـــات، واقتـــراب  يكـــون محـــور اهتمامـــه االفـــراد ذاتهـــم 
وٕاحتضـــــان مفـــــاهيم مثـــــل عولمـــــة المواطنـــــة والتمكـــــين والمشـــــاركة. وأعتبـــــر 

ية "مينتان" أن العناصر الرئيسية لألقتصاد من غذاء وصحة وبيئة وشخصـ
ومجتمع وأمـن سياسـي،  تشـتمل كلهـا علـى فهـم أوسـع لألمـن اإلنسـاني فـي 

  عالم متصل بشكل معقد.

   (تمهيد): الفصل االول

يســـعى الفصـــل التمهيـــدى الســـتعراض االمـــن االنســـاني بشـــكل عـــام، 
رغبــة فـــي البنـــاء والجمـــع بـــين األفكــار ووجهـــات النظـــر األخـــرى.  بالتـــالي، 

األمــن اإلنســاني ســيجمع بــين التنميــة   إضــافة الــى منظــور أمــن الــدول الــى
األمنيـــة وأجنـــدات حقـــوق االنســـان كأولوليـــة بصـــورة  اســـتراتيجية متكاملـــة . 
وهــــو مــــن نتيجتــــه أن يــــدعو األمــــن اإلنســــاني إلــــى سياســــات شــــاملة تعــــزز 
التماســــك االجتمــــاعي، وتـــــرفض السياســــات والممارســـــات االقصــــائية التـــــي 

قتصـادية والسياسـة والثقافيـة تؤدي إلى تخصيص غير متكـافيء للحقـوق اال
بــــين مجموعــــات الهويــــة، والتــــي إذا تركــــت أيضــــا دون معالجــــة  يمكــــن أن 
تـــؤدي إلــــى إســــتبعاد أجتمــــاعي وانتشـــار الســــخط العــــام،  وصــــراعات علــــى 

  مستويات عالية.

فـــــــي الفصـــــــل التمهيـــــــدي يـــــــرى  البروفســـــــور " مينتـــــــان" أن التطـــــــور 
العديد من االختراعات  مثـل التكنولوجي غير من حياتنا اليومية من خالل 

األنترنــــــت، الــــــدواء، والتــــــي  تتشــــــابك مــــــع تكنولوجيــــــا المعلومــــــات وأبحــــــاث 
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الفضاء. وأنه مع  أحتياج الحالة االنسـانية لالجهـزة الفنيـة، إنهـارت حـدودنا 
البدنيـــــة والعقليـــــة، جالبـــــة  لنـــــا عصـــــرا مـــــن االنجـــــازات التكنولوجيـــــة الغيـــــر 

ل البضـائع والممتلكـات كـان ذلـك مهــدا متوقعـة. فتسـارع وتيـرة االتصـال ونقــ
لعولمـــة كاملـــة.  ويســـتطرد "مينتـــان" قـــائال، أن  العقـــود االولـــى بعـــد االلفيـــة 
شـــهدت إحيـــاء لســـباق الفضـــاء الـــذي  كـــان قـــد بـــدأ خـــالل الحـــرب البـــاردة، 
باالضـــافة  لظهـــور مشــــاركين جـــدد فـــي هــــذه المنافســـة.  فأصـــبح أنضــــمام 

الوروبـــــي بعيـــــدا عـــــن االعتبـــــارات روســـــيا لبرنـــــامج الفضـــــاء فـــــي االتحـــــاد ا
االســتراتيجية، وتســاوت الــدول االنجلوفونيــة التــي كانــت تهــيمن ســابقا علــى 

  ابحاث الفضاء مع  الشغف االسيوي  لدخول برامج الفضاء. 

فلـم يعـد التنــافس الـدولي مقتصــرا علـى الحـدود االرضــية وانمـا تجــاوز 
حـدثت انجـازات  لم تكن قـد ١٩٧١ذلك  إلى الفضاء الخارجي. فحتى عام 

كبيرة  في ابحاث الفضاء،  إال بعدما ارسلت اول بعثة الى كوكب المريخ.  
وخــالل ثالثــين عامــا، بنيــت العديــد مــن المســتوطنات البحثيــة المكتفيــة ذاتيــا 
على كوكب المريخ . وكان الَمعلم التالي إلستعمار الفضاء هو بناء مرافق 

القة، حيث يمكن استخراج الموارد التعدين على اقمار الكواكب الغازية العم
  النادرة . 

ويــــرى " مينتـــــان" فـــــي الوقـــــت الحـــــالي،   أن الحـــــدود بـــــين الشـــــركات 
المنتجــــة وفــــروع الســــلطة قــــد أختفــــت، وأن الفســــاد فــــي الــــدول الناميــــة مــــنح 
ســلطات متزايــدة لألفــراد فــي الشــركات المملوكــة للدولــة، ممــا أدى  لتــدفقات 

الســتثمارات الحكوميــة، دون وازع أخالقــي كبيــرة لــرأس المــال الخــاص إلــى ا
  أدى الى ضعف خطير للدول القومية في جميع انحاء العالم.
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  :الفصل الثاني: مفاهيم العولمة، والهيمنة، واألمن اإلنساني

في هـذا الفصـل مـن الكتـاب  يتنـاول المؤلـف  المفـاهيم الثالثـة التـي  
ســامات حــول القضــايا حملـت عنــوان الفصــل، شــارحا األراء  المختلفـة واالنق

المعاصــرة حــول معنــى وتــأثير هيمنــة العولمــة،  والتــي  كانــت الطريــق الــى 
عمليـــة الـــدمج  للمجتمـــع الـــدولي فـــي نظـــام موحـــد ســـواء كـــان اقتصـــاديا او 
اجتماعيا. فالعولمة موضـوع مثيـر للجـدل لـدى الكثيـر مـن االفـراد  وخاصـة 

يـــــر والتفاعـــــل المتعلمـــــين والمتخصصـــــين  ممـــــن يرتكـــــز عملهـــــم علـــــى التفك
العـالمي، االمــر الــذي اصــبح ممكنــا مــن خــالل زيــادة الــروابط بــين الــدول و 

التطورات التكنولوجيـة والتقـدم فـي مجـال االتصـاالت ، االستثمارات المباشرة
والحــــــروب العالميــــــة ، الســــــلطية والالســــــلكية، والــــــذي ادى لزيــــــادة التحــــــارب

مزيـد مـن االفـراد  يتخـذون وتحويل العالم الى قرية عالمية. وبالتـالي، فـأن ال
وجهات نظر انتقادية متزايدة  لهذه الظـاهرة العالميـة والتـي تسـمى العولمـة. 
هــذا ال يعنــي انهــم ضــد  التعــاون البنــاء بــين االمــم الســيادية فــي العــالم فــي 

ولكن هم يرفضون  نموذجها الحالي، الذي يحدث أنعداما ، اهداف مشتركة
قدم هذا الفصل تقـدير الدولـة النظـري  لهـذه عالميا لألمن اإلنساني.  لهذا ي

الظـــاهرة العالميـــة مـــن مختلـــف ابعادهـــا، ويطـــرح وجهـــة النظـــر القائلـــة بـــأن 
 -العولمـــة -العولمـــة، بســـبب وحشـــيتها النســـبية المفترضـــة فـــي العـــالم فأنهـــا

أكثــر مالءمـــة للــدول المتقدمـــة  إال أنهــا تمثـــل تهديــدا لألمـــن االنســاني فـــي 
صــة تلــك التــي توجــد فــي أفريقيــا. ويــرى المؤلـــف ان الــدول االقــل نمــوا، خا

خلفيـة مصـطلح األمـن اإلنســاني لـم يـتم االتفـاق عليهــا حتـى بـين المؤيــدين، 
بــالرغم مــن أمكانيــة وجــود مالحظــات كبيــرة، وأن كثيــرا مــن الدراســات عــن 
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االمن االنسـاني  ترتكـز صـراحة أو ضـمنا علـى اعتبـارات اخالقيـة راسـخة،  
اخالقيـــــا عالميـــــا. فـــــبعض الدراســـــات تســـــعى الـــــى  والـــــبعض االخـــــر توجهـــــا

استحضـــار تفســـيرات متعلقـــة بشـــأن أســـس الســـالم واالســـتقرار داخـــل الـــدول 
  وبينها.

فـــي هـــذا الجـــزء مـــن الكتـــاب يتنـــاول المؤلـــف  وضـــع الجـــزء الثـــاني : 
وتحديات متعـددة ، االمن االنساني في افريقيا في ظل  أوضاع غير مسقرة

فريقيــة والتــي تضــمن علــى ســبيل المثــال ســوء أمــام تحقيــق أمــن الشــعوب اال
العالقـــــات بـــــين الســـــلطات العســـــكرية والســـــلطات المدنيـــــة، وشـــــيوع سياســـــة 
االقصاء، وضعف المجتمع المدني، وفشل الدول، والتحـديات الناجمـة عـن 
الطبيعـــة.  وقســـم المؤلـــف هـــذا الجـــزء الـــى تســـعة فصـــول تبـــدأ مـــن الفصـــل 

نستعرضــها كمــا جــاءت فــي الفصــول  الثالــث،  متنــاوال تلــك التحــديات والتــي
  على النحو التالي: 

  :الفصل الثالث: األمن وٕانعدام االمن االقتصادي

فـــي هـــذا الفصـــل يـــرى المؤلـــف أن العولمـــة والفقـــر همـــا أكثـــر قضـــايا 
التنميـة المعاصــرة الحاحـًا. فعلــى الـرغم مــن االمكانـات الهائلــة التـي اتاحتهــا 

ي والتنميــة، مــن خــالل االنــدماج فــي العولمــة لتســريع وتيــرة النمــو االقتصــاد
إال أن  اثــر ذلـــك ، االقتصــاد العــالمي، وانتشـــار ونقــل المعرفــة والتكنولوجيـــا

علــى الحــد مــن الفقـــر متفــاوت، بــل قــد يكـــون هامشــًيا فــي بعــض المنـــاطق 
وخاصة افريقيا.  فنسبة الفقر وعمقه فـي القـارة ال تـزال مرتفعـة بشـكل غيـر 

تصـادي واالنعـدام االمنـي. فبـدء مـن حقـول مؤدية الى الضعف االق، مقبول
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الــنفط فـــي دلتـــا النيجـــر فـــي نيجيريــا، الـــى االلمـــاس والنحـــاس فـــي ســـيراليون 
وانجــوال وليبريــا، والرواســب المعدنيــة الغنيــة فــي منطقــة البحيــرات العظمــى، 
الى السالسل الجبلية  والسهول والمالذات السياحية في دول شـرق افريقيـا، 

ة افريقيـا هـي قـارة مباركـة بهـذه الـنعم، ومـع ذلـك  فـأن سنجد بال شك أن قار 
  هذه النعم كانت سببا للكثير من األحزان لتلك القارة.

% ٨٠فوفقـــا ألحـــدث أحصـــائيات البنـــك الـــدولي، كـــان يعـــيش حـــوالي 
 ، ٢٠٠٥% دوالر فـي اليـوم فـي عـام ٢,٥من سكان المنطقة على أقل مـن 
عــدد الســكان  فــي افريقيـــا .  بـــل ان ١٩٨١وهــي  ذات حــالتهم تقريبــا عــام 

الذين يعيشون في فقر، في الواقع قد  تضاعف خالل الفترة نفسـها،  بـدون 
حســــاب الماليــــين االضــــافية التــــي تتســــاقط حاليــــا فــــي بــــراثن الفقــــر نتيجــــة 
لالزمــات الغذائيــة والماليــة والمناخيــة. وذلــك ألن عولمــة االقتصــاد التــي تــم 

االصـالحات السياســة  الموصــوفة التـرويج لهــا فــي المقـام االول مــن خــالل 
مـــن المؤسســـات الماليـــة الدوليـــة فـــي العقـــود القليلـــة الماضـــية، لـــم تقلـــل بـــل 

  عمقت التهميش  الفريقيا في االقتصاد العالمي.

كمــا أن االصـــالحات التــي تفرضـــها واشــنطن ويطبقهـــا البنــك الـــدولي 
انتجــــت  لــــدى ، وصــــندوق النقــــد الــــدولي مــــن خــــالل القــــروض المشــــروطة

مـــات االفريقيــــة تراجعــــا فــــي اجــــراءات الحمايــــة التجاريــــة وخصخصــــة الحكو 
الصــناعات االساســية وتقلــيص االنفــاق االجتمــاعي، كــل هــذا تحــت مســمى 
تشــجيع النمــو االقتصــادي. وبينمــا قــاد التوســع فــي القطــاع الخــاص وزيــادة 
حجم التجارة الدولية الى مزيد من الثروات للشركات الكبرى في شمال الكرة 

، يـرى المحللـون انـه لـم يكـن هنـاك "تناسـب " يـذكر شـعر بـه فقـراء االرضية
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افريقيــا. بــل شــهدت افريقيــا  اســتنزافا ثابتــا للمــوارد فــي شــكل  ســداد للــديون، 
  ومعونة مشروطة واستغالل بيئي.، وتجارة غير عادلة

هذا االتسـاع فـي تعميـق الفقـر الموجـود فـي افريقيـا اليـوم، كـان نتيجـة 
ا علــــى تلبيــــة االحتياجــــات البشــــرية بــــل علــــى تهيئــــة  لنظــــام  لــــم يكــــن قائمــــ

ظــــروف تحقيــــق مصــــالح شــــركات  تتالعــــب بمطالــــب العدالــــة االجتماعيــــة 
كورقـــــة رابحـــــة. و احـــــد مظـــــاهر هـــــذا الظلـــــم الصـــــارخ هـــــو انعـــــدام األمـــــن 
االقتصادي في افريقيـا.  ويـرى المؤلـف أن مفهـوم االمـن االقتصـادي يعنـي 

ادة مـــن عمـــل مـــربح ومجـــزي أو وجـــود دخـــل اساســـي مضـــمون  لالفـــراد عـــ
وجـود شـبكة ماليـة أمنـة ممولـة حكوميـا. وطبقـا لهـذا المعنـى  ، كملجأ أخيـر

فـأن مــايقرب مـن ربــع سـكان العــالم فــي الوقـت الحاضــر هـم  فقــط  اآلمنــين 
  اقتصاديا. 

  :الفصل الرابع: األمن الغذائي والتغذية

ي إنعـــدام يتنــاول الفصـــل الرابــع تحـــديا أخــر تواجهـــه افريقيــا متمـــثال فــ
االمـن الغــذائي  والتغذيــة، واللـذان يعــدان مشــكلة حرجـة للصــحة العامــة فــي 
افريقيــا وذلــك بســبب ارتفــاع معــدالت الفقــر. فآثــار التغيــر المنــاخي العــالمي 
والتلــوث البيئــي علــى الــنظم الغذائيــة التقليديــة وارتفــاع معــدالت االمــراض، 

نجـد ان أدارة الصـحة   كله مرتبط بالنظـام الغـذائي. ومـع ذلـك  حتـى اآلن،
العامــة طــورت تصــورات لألمــن الغــذائي فــي ســياق غيــر أفريقــي، ولــم يأخــذ 

فــي اإلعتبــار الممارســات الغذائيــة التقليديــة للشــعوب االفريقيــة أو تصــورات  
  ألمنها الغذائي.
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هذا الفصل من الكتاب عـن وجـود اعتبـارات  لالمـن الغـذائي  يتحدث
ة متعلقـة بالحصـاد وتبـادل واسـتهالك الدولـة فريدة من نوعها بالنسبة لألفارق

، لالطعمــة التقليديــة، التــي تــؤثر علــى الركــائز االربــع لألمــن الغــذائي  وهــي
القدرة على الوصول للغذاء، توافره، توريده، واالستفادة منه.هذه  التصورات 
األمنية للغذاء والسياسات، والشـعوب االفريقيـة يجـب أن تأخـذ فـي االعتبـار 

م غـــذاء الســـوق ونظـــم الغـــذاء التقليـــدي معـــا. ونظـــرا لمركزيـــة كـــل مـــن  نظـــ
الممارسات التقليدية للغذاء في الثقافة الصحية والبقاء على قيد الحياة، فأن 
هذا الفصل من الكتاب، يرى أن  ثقافة األمن الغذائي هي مسـتوى أضـافي 

و من االمن الغذائي  أعلى من  المستويات الفرديـة واالسـرية والمجتمعيـة، 
أن تصــورات االمــن الغــذائي بالنســبة الفريقيــا لــن تكــون كاملــة دون البحــث 
النـــــوعي لفهـــــم وجهـــــات نظـــــرهم. مثـــــل هـــــذه االبحـــــاث يجـــــب ان تأخـــــذ فـــــي 

  االعتبار تنوع الشعوب االفريقية.

  :الفصل الخامس: التحديات البيئية لألمن اإلنساني

تواجة  يتناول المؤلف في هذا الفصل تحديا أخر من التحديات التي 
األمـــن االنســـاني فـــي افريقيـــا وهـــو التحـــدي المتعلـــق بالبيئـــة. اذ أن مصـــير 
الدول االفريقيـة ومواطنيهـا يـرتبط ارتباًطـا وثيقـا بالبيئـة الطبيعيـة التـي تمكـن 
هـــذه الـــدول والمـــواطنين مـــن البقـــاء علـــى قيـــد الحيـــاة اقتصـــاديا عـــن طريـــق 

يـة تـوفر  سـبل المعيشـة استغالل وتصدير مواردها الطبيعية. فالبيئـة الطبيع
ومــع التــدهور البيئــي  فــأن ذلــك ، % مــن ســكان أفريقيــا ٨٠بشــكل مباشــر ل

  يهدد مباشرة وجود اغلبية السكان في القارة. 
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حيــث تزايــد الطلــب فــي العقــود الماضــية علــى المــوارد الطبيعيــة مـــن 
افريقيا لالستهالك المحلي وللتصدير.هذا االتجاه، جنبا الى جنب مع زيـادة 

نافس على الموارد الطبيعية بين مختلف الفئات والقطاعات داخل البلدان الت
وبين الدول المجاورة، أدى الى زيادة الصـراعات البيئيـة فـي افريقيـا.  ويـرى 
كثيرون أن تحسين الوضع البيئي هو مسالة بسيطة  تقتصر على استخدام 

لهـم أن مثـل التكنولوجيا المناسبة لتنظيف وتقليل التلـوث. ولـم يكـن واضـحا 
هــذا التنظيــف يمكــن أن يتســبب فــي وجــود مشــكلة فــي مكــان أخــر. لــذا فقــد 
كــان مــن المهــم تمكــين الفئــات المتعاملــة مــع البيئــة مــن فهــم االزمــة البيئيــة 

  وكيفية التعامل مع عمليات تنظيف البيئة. 

فـــي ذات الوقـــت  يـــرى المؤلـــف انـــه  البـــد مـــن دراســـة طبيعـــة عمليـــة 
ن المؤسسـات والشـركات التـي أحـدثت تغيـرا  سـلبيا فـي التغير البيئي، كمـا أ

ومـا هـي الفائــدة ، البيئـة يجـب ان يـتم التحقيـق بشـأنها، ومعرفــة  مـن يملكهـا
الحقيقيـــــة التـــــي يمثلونهـــــا.  كـــــذلك يتطـــــرق المؤلـــــف الـــــى اثـــــر االســـــتعمار 

االستيطاني على البيئة موضحا أنه كان سببا في فقـدان السـكان االصـليين  
زارع والمراعي  والتي تـم مواجهتهـا باسـتراتيجيات تقليديـة.  اذ للعديد من الم

تــــم تهمــــيش االفارقــــة  ، فــــي شــــرق وجنــــوب افريقيــــا علــــى وجــــه الخصــــوص
أراضــي متــدهورة الحــال وغيــر منتجــة بســبب  الســكان االصــليين،  ومــنحهم

تأثير زراعة المستوطنين وتغيرات االستعمار  الالحقـة فـي حيـازة االراضـي 
التقليدية، ممـا أدى الـى تفـاقم التغيـر البيئـي السـلبي بعـد االسـتقالل. ويقـارن 
المؤلف بين االمن البيئي واألمن االنساني، ويرى أن االمن االنساني أوسع 

مـــن البيئـــي  الـــذي يأخــذ فـــي االعتبـــار   فقـــط مســـائل مهمـــة وأشــمل مـــن اال
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كالتدهور البيئي، والحرمان، وندرة الموارد، في حين يتناول االمن االنساني  
تــــأثير الــــنظم والعمليــــات علــــى الفــــرد، مــــع االعتــــراف بالمخــــاوف االساســــية 
للحياة البشرية وتعظيم كرامة االنسـان.  توضـح هـذه العالقـة أن التفـاعالت 

معقدة في مختلف البيئات االفريقية غالبا ما تشدد على أمن الفـرد. وهكـذا ال
فالبيئــة واالمــن االنســاني غالبــا مــا يترابطــان بشــكل معقــد لــذا مــن االفضــل 

  اعتماد مفهوم موسع لالمن وخاصة بالنسبة الفريقيا.

الفصــل الســادس: العولمــة وتحــديات إنعــدام األمــن السياســي فــي 

  :أفريقيا

ؤلـــــف فـــــي هـــــذا الفصـــــل التحـــــديات التـــــي تواجـــــه األمـــــن يتنـــــاول الم 
، فافريقيــا اصــبحت اليــوم فــي مخيلــة ٢١السياســي فــي أفريقيــا فــي القــرن ال

وســائل االعــالم وشــعوب العــالم مكانــا يتميــز باالكتظــاظ الســكاني والتــدهور 
البيئــي والعنــف وانعــدام األمــن وانهــا مــالذ لألرهــابيين وتعــاني مــن معضـــلة 

فـــال ، تبــر المؤلــف  أن األمـــن هــو شــرط أساســي للتنميــةإنعــدام األمــن. ويع
تنميـة بـدون أمـن وال أمـن بـدون تنميـه حيـث أن االثنـين مترابطـان. وبالتــالي 
يـــرى المؤلـــف انـــه ال مفـــر مـــن ضـــرورة تـــوفير األمـــن السياســـي للمـــواطنين 

  والذي يعد شرط االبد منه لحدوث التنمية في افريقيا.

تواجـــــه الحكومـــــات االفريقيـــــة   ويـــــتكلم المؤلـــــف عـــــن التحـــــديات التـــــي
المستمدة من قبل االفراد والحركـات بحثـا عـن مزيـد مـن أشـكال الديمقراطيـة 
فــي افريقيــا. كمــا ظهــرت العديــد مــن األحتجاجــات لشــعوب الــدول االفريقيــة 
كممارســة الجبــار قــادتهم علــى تلبيــة المطالــب الشــعبية بالتعدديــة السياســية 
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ن سياســة الحــزب الواحــد، واالنتخابــات وتوســيع المشــاركة السياســية بــدال عــ
التنافسية. ويرى المؤلف أن هذه التصرفات الجديدة من المواطنين بمواجهة 
حكامهم هي ناتجة عن ضغوط داخلية وخارجية على المجتمعات االفريقية 
والتي يرى ان تراجع الوضع االقتصادي في القارة جعل الناس أكثر تشككا 

زهم لمواجهـــــة هـــــؤالء الحكـــــام متجـــــاوزين فـــــي حكومـــــاتهم االمـــــر الـــــذي حفـــــ
  المحرمات القديمة من افكار تتعلق بالخضوع للحاكم وابويته السياسية.

هــذه المطالــب أدت إلــى رضــوخ الحكــام االفارقــة للضــغوط مــن  قبــل 
المؤسســات  الدوليــة والجهــات المانحــة والــدائنين مــن اجــل تطبيــق سياســات 

سـات الماليـة الدوليـة. مـع أصـرار التكيف الهيكلي المدمرة  بـدعم مـن المؤس
مــن قبــل هــذه الجهــات علــى تطبيــق سياســات  الحكــم الرشــيد  والتــي وفــرت 
الفرصة للديمقراطيين االفارقة للضغط مـن أجـل تطبيـق الشـفافية والمسـاءلة 
فــي دولهــم. ويــرى المؤلــف أنــه بــالرغم مــن كــل تلــك التجــارب واالحتجاجــات 

ل الديمقراطيـــــــة  اال ان التــــــي تمارســــــها الشــــــعوب ضــــــد حكامهــــــا مــــــن اجــــــ
الحكومــــات االفريقيـــــة اثبتــــت انهـــــا  تمثــــل عقبـــــة كبيــــرة لتطبيـــــق مثــــل هـــــذه 

  المبادرات المطالبة بالحرية للشعوب.

  :الفصل السابع: تحديات االمن الصحي

يتنــــاول المؤلــــف فــــي هــــذا الفصــــل التحــــديات الصــــحية التــــي تواجــــه 
ا الحكومـــات افريقيـــا، موضـــحا انـــه بغـــض النظـــر عـــن الوعـــود التـــي تمنحهـــ

والدول المانحـة والمؤسسـات الدوليـة بتـوفير رعايـة صـحية أفضـل لمـواطنين 
اال انــــه مــــازال هنــــاك الماليــــين مــــن االمهــــات واالطفــــال ، الــــدول االفريقيــــة
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وحديثي الوالدة  يموتون سنويا في افريقيا بسبب امراض كـان يمكـن الوقايـة 
ة أثنــاء الــوالدة والتــي تــزداد منهـا. فالقــارة االفريقيــة لــديها أكبــر معــدالت الوفــا

% مـن ١١عاما بعد أخر.وعلى الرغم من أن القارة االفريقية فيهـا مايعـادل 
% مـــــن حـــــاالت االصـــــابة ٦٠ســــكان العـــــالم، أال ان فيهـــــا ايضـــــا مايعـــــادل 

% مـــن حـــاالت ٩٠بفيـــروس نقـــص المناعـــة البشـــرية/ االيـــدز الموجـــودة، و
ال تحـــت ســـن الخامســـة. االصـــابة بالمالريـــا فـــي العـــالم وخاصـــة بـــين األطفـــ

، والذي يعد ٢٠١٣ووفقا لتقرير المكتب اإلقليمي اإلفريقي لمنظمة الصحة 
مليــون افريقــي، فــأن  ٧٣٨أول دراســة نظريــة فــي االتجاهــات الصــحية بــين 

هنــاك حاجــة ملحــة لزيــادة االســتثمارات لخفــض معــدالت المــرض ومعالجــة 
فـــي العديـــد مـــن  فـــأن الوضـــع الصـــحي، الفقـــر واأليـــدز والنزاعـــات المســـلحة

الدول االفريقية لم يتحسن في السنوات االخيرة، بل أنه في بعـض الحـاالت 
  إزداد سوءا.

ويســــــتطرد المؤلــــــف قــــــائال أن التقريــــــر لــــــم يشــــــتمل علــــــى خصــــــوص 
السلبيات المتعلقة بالصحة في افريقيـا، بـل شـمل بعـض النجاحـات فـي هـذا 

ومراكـز الصـحة  المجال مثل برامج مكافحة مرض االيـدز فـي دولـة اوغـدا،
التــي انشــأت فــي  مــالي، وزيــادة تــوفير العقــاقير المســتخدمة لعــالج مــرض 
االيدز، اال أن التقرير كشف عن التحديات الصحية الصعبة التي تواجههـا 
الــنظم االفريقيـــة ومنهـــا ارتفـــاع معــدل االصـــابة بـــاالمراض المعديـــة وارتفـــاع 

يـــــاه آمنـــــة تتـــــوفر معــــدل الوفـــــاة بهـــــا وذلـــــك نتيجـــــة لعــــدم وجـــــود امـــــدادات م
لالستخدام من قبل الكثيرين.  وأنه تم طرح العديد من التساؤالت عن كيفية 
الحصول على أفضل النتائج فـي الصـحة والتنميـة فـي منتـدى تنميـة افريقيـا 
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حيـث كـان يجتمـع بالمنتـدى وزراء الصـحة  ٢٠١٣التابع للبنك الـدولي عـام 
اد طرق فعالة لضمان مستقبل والمالية من ثالثين دولة افريقية لمحاولة ايج

  صحي للقارة.

  :نعدام األمن الثقافي في أفريقيا اليوماالفصل الثامن:  

يتنــاول  المؤلــف فــي هــذا الفصــل مــن الكتــاب  أثــر العولمــة  المــدمر 
علــــى الثقافــــة االفريقيــــة. إذ يــــرى أن للعولمــــة اثــــار هائلــــة و متنوعــــة علــــى 

أن ماينـــدهش لـــه هـــو كيـــف أن  اال، الســـلوكيات الثقافيـــة للشـــعوب االفريقيـــة
العولمــة ســاهمت فــي ترســيخ الجهــل والســطحية لــدى االفارقــة وأن ذلــك لـــم 
يكــن يقتصــر  علــى طبقــة اجتماعيــة معينــة، بــل شــمل كــل الطبقــات ســواء 

  االقل اجتماعيا أو االغنياء منها. 

ويــــرى "مينتـــــان" أن غـــــزو العولمـــــة الفريقيــــا أدى الـــــى وجـــــود ظـــــاهرة 
اجنبــي  بــين االفارقــة، وترســيخ ثقافــة أفضــلية كــل  التهافــت علــى كــل مــاهو

مــاهو مصــنع فــي الخــارج عــن مــاهو محلــي الصــنع، وبالتــالي لــم تعــد هنــاك 
ثقة في المنتج المحلي الذي تم تجاهله تماما مما أثر على االنتـاج المحلـي 

  بشكل سلبي. 

كما يرى أن مخطط العولمة تم تنفيذه فـي الـدول االفريقيـة بدقـة علـى 
قـــود الماضـــية، عبـــر بـــرامج التكييـــف الهيكلـــي وتحريـــر االســـتثمار مـــدى الع

االجنبــي، والــواردات وأزالــة ضــوابط العملــة فــي الــدول االفريقيــة، ممــا جعــل 
الـــدول عـــاجزة اقتصـــاديا ومـــن ثـــم تقـــويض القـــدرة الداخليـــة لالنتـــاج الـــوطني 

  وجميع اشكال األمن االنساني  في تلك الدول.
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  :لشخص/ المواطن  في أفريقيانعدام أمن ااالفصل التاسع: 

يســتعرض المؤلـــف فـــي هـــذا الفصـــل مســـألة حقـــوق االنســـان وتأثيرهـــا 
  على األمن اإلنساني. 

إذ يـــرى أن وضـــع حقـــوق االنســـان او امـــن الشخص/الوضـــع األمنـــي 
للمـــواطن فـــي القــــارة األفريقيـــة علــــى درجـــة عاليـــة مــــن الســـوء، وأن تحقيــــق 

كـــون هـــو التحـــدي االكبـــر الـــذي االحتـــرام الحقيقـــي  لحقـــوق االنســـان  قـــد ي
يواجـــــــه أفريقيـــــــا الجديـــــــدة اليـــــــوم. فمعظـــــــم المـــــــواطنين يـــــــتم التعـــــــدي علـــــــى 
خصوصياتهم و يتم مراقبـة المعارضـة والقيـام بعمليـات تفتـيش غيـر قانونيـة 

إال انـه ، تجاههم، وبالرغم من تمتـع بعـض الصـحف المسـتقلة بحريـة النشـر
مـــن بعـــض الجهـــات  مـــع ذلـــك يخضـــع العديـــد مـــن الصـــحافيين لمضـــايقات

الرســـــمية واحيانـــــا يـــــتم محـــــاكمتهم وادانـــــتهم وســـــجنهم مـــــن قبـــــل كثيـــــر مـــــن 
  الحكومات االفريقية.

كـــذلك يوضــــح كيفيــــة تـــوحش اجهــــزة االمــــن وخروجهـــا عــــن الســــيطرة 
احيانــا وعــدم قــدرة  بعــض الحكومــات االفريقيــة الحــد مــن االنتهاكــات التــي 

  طنين.ترتكب من قبل قوات األمن أو الشرطة تجاه الموا

باالضــــافة لمــــا ســــبق، فــــأن افريقيــــا اليــــوم اصــــبحت مرتعــــا لالرهــــاب 
والتطــرف، فهنــاك العديــد مــن الجماعــات المتطرفــة والمســلحة والتــي تــدعى 
اســالمية والتــي تقــوم بانتهاكــات ضــد المــواطينين المــدنيين وتمــارس العنــف 

  ضدهم.

ويـرى المؤلــف أن تعريـف األمــن الشخصــي  للمـواطن االفريقــي يمثــل 
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يا يتجاوز الحكم الـديمقراطي وممارسـة المواطنـة. فهنـاك اجمـاع عـالمي تحد
اآلن علــى أن جميــع االفــراد لهــم الحــق فــي بعــض الحقــوق االساســية تحــت 
أي ظـروف وتشــمل الحريــات المدنيــة والحقــوق السياســة واالكثــر اهميــة مــن 
كل ذلك هو الحق في الحياة والسالمة الجسدية وهو ماال يتوفر في الكثيـر 

دول القارة االفريقية. ويعتبر المؤلف أن إنتهاك هذه الحقوق، هو إنكار  من
أخالقي لحقوق يستحقها االفراد وهو مايعني ان معاملتهم تـتم كمـا لـو كـانوا 
أقــل مــن البشــر وال يســتحقون االحتــرام أو الكرامــة أو الحيــاة، وهــو مــايعتبر 

هـــا، والتـــي عـــادة فـــي القـــانون الـــدولي "جـــرائم ضـــد االنســـانية"  يجـــرم مرتكبي
ماتتخـــذ اشـــكاال فـــي افريقيـــا كجــــرائم االبـــادة الجماعيـــة والتعـــذيب والعبوديــــة 
..الــــخ وهـــــي سياســـــات لألســـــف يـــــتم تنفيـــــذها مـــــن قبـــــل بعـــــض الحكومـــــات 

  األفريقية أحيانا.

الفصــل العاشــر: إنعــدام االمــن االجتمــاعي  فــي افريقيــا :التحــديات 

  :واآلفاق

ثل في انعدام األمن االجتماعي يناقش الفصل العاشر تحديا أخر يتم
فـي أفريقيـا. يحــاول المؤلـف توضـيح  كيــف أن االزمـة االقتصـادية العالميــة 

أظهـــرت اهميـــة معالجـــة موضـــوع الضـــمان أو األمـــن  ٢٠٠٨/٢٠٠٩عـــام 
االجتمـــاعي لألفـــراد فـــي جميـــع الـــدول االفريقيـــة. حيـــث أن الحصـــول علـــى 

ف مــن حــدة الفقــر األمــن االجتمــاعي هــو حــق انســاني يســاعد علــى التخفيــ
وتحســين مســتوى المعيشــة. كمــا أن هنــاك ضــرورة لمراقبــة مســتمرة لظــروف 
الســـكان االجتماعيــــة واالقتصــــادية والسياســــية وذلـــك بتصــــور تطبيــــق نظــــام 
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  شامل للضمان األجتماعي.

ويوضــح المؤلــف كيــف أن العولمــة االقتصــادية ودمــج االســواق علــى 
العالميــــة، حــــددت مــــن مســــتوى عــــالمي، وضــــغوط المنافســــة فــــي االســــواق 

خيـــارات السياســـات الوطنيـــة  فـــي أي دولـــة أفريقيـــة، وكـــان لهـــا تـــاثير علـــى 
وذلــــــك أن الشــــــعوب االفريقيــــــة تعرضــــــت  الضــــــمان االجتمــــــاعي لالفارقــــــة.

لمخاطر اجتماعية كبيرة ناجمة عن تلك التغيـرات العولميـة التـي أدت لعـدم 
ات نتيجــة ضــعف قــدرة الحكومــات االفريقيــة علــى التعامــل مــع هــذه التحــدي

اســتقالليتها.  ويــرى المؤلــف أن العولمــة ادت الــى فــتح الحــدود بــين الــدول 
وجعلــــت الكثيــــر مــــن " الشــــرور العالميــــة" مثــــل المخــــدرات واالســــلحة غيــــر 

  المشروعة تجد سبيلها الى الدول االفريقية بكل سهولة.

كما أن سرعة االندماج االقتصادي العالمي كانت هائلـة، وان عمليـة 
لمـــة فـــي حـــد ذاتهـــا لـــم تكـــن متوازنـــة  ممـــا ادى الـــى تفـــاوت بـــين الـــدول العو 

والشعوب فـي االسـتفادة مـن الفـرص الناتجـة مـن العولمـة سـواء فـي المجـال 
االقتصـــادى اوالتكنولـــوجي.  ويؤاخـــذ المؤلـــف علـــى قواعـــد العولمـــة الجديـــدة 
التــــي اهملــــت احتياجــــات االفــــراد وهــــي المنطقــــة التــــي فقــــدت فيهــــا افريقيــــا 

طرة علــى االمــن االجتمــاعي. فنظريــات العولمــة افترضــت ان الجميـــع الســي
وأن فــرص التجــارة الدوليــة ســتفتح مجــاالت للشــركات ، ســيتأثر بــنفس القــدر

الصغيرة وهو مالم يحدث بل أدى الى اضرار اجتماعية الحقت بالمواطنين 
فـــي افريقيـــا وخصوصـــا تلـــك الفئـــات الضـــعيفة  التـــي تعمـــل فـــي صـــناعات 

ففقـــدت اعمالهــا لترتفـــع نســـبة ، انـــت ضــحية للشـــركات الكبــرىاذ ك، صــغيرة
  البطالة في تلك الدول.
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  الفصل الحادي عشر: أمن المجتمعات المحلية

يطــــــرح المؤلــــــف مــــــن خــــــالل هــــــذا الفصــــــل تحــــــديا أخــــــر وهــــــو أمــــــن 
  المجتمعات المحلية. 

ويـــرى أن واحـــدة مـــن االثـــار االجتماعيـــة للرأســـمالية هـــو تـــدمير أمـــن 
ت الراســـمالية لمفهـــوم الــــربح النقـــدي وتغاضـــت عــــن المجتمـــع، حيـــث اسســــ

الجوانب االخالقية في سـبيل تحقيـق المكاسـب االقتصـادية الشخصـية. كمـا 
اسســت الرأســمالية لمفهــوم  الفرديــة وكســرت أواصــر التــرابط فــي العالقــات 
االجتماعيــة بــين االفـــراد والجماعــات والتقاليــد، وســـاهمت فــي تراجــع األمـــن 

اصــــبح الفــــرد مجــــرد "ذرة" غيــــر مــــرتبط بــــالمجتمع  المجتمعــــي. ونتــــاج ذلــــك
الكبيــــر وبــــدون التزامــــات عاطفيــــة قويــــة أو روابــــط اجتماعيــــة. وأن انتشــــار 
حاالت االنتحار وانهيار االسر وارتفاع معدل الجريمة وادمان الكحول كان 
نتـاج الرأسـمالية فـي المجتمـع االفريقــي. بمعنـى أخـر، لقـد حولـت الرأســمالية 

وجعلـت االعتبـارات ، ء فيه إلى مجرد سـلع تبـاع وتشـترىالمجتمع وكل شي
المادية في المقام االول وهو مايجب أن يثيـر القلـق إزاء تزايـد ذلـك االطـار 
التجـــاري للعالقــــات، مـــع إنعــــدام األمـــن الــــذي يصـــاحبه داخــــل المجتمعــــات 
االفريقية. ويرى المؤلف أن الوسـيلة هـي التـاريخ، فالتـاريخ يمكـن اسـتخدامة 

البقـــاء المجتمـــع االفريقـــي معـــا والحفـــاظ علـــى  تبـــادل االدوار بـــين كوســـيلة 
كما أن وصـل المجتمـع بتاريخـه يحفـاظ علـى ، وغرس االخالق، الجماعات

الــروح المعنويــة، واألمــن النفســي المجتمعــي. فاالحســاس باالنتمــاء للمجتمــع 
والحيــاة بشــكل آمــن غايــة قــيم الحيــاة االفريقيــة التقليديــة التــي يجــب العــودة 

  إليها.
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فـي هـذا الجـزء مـن الكتـاب يحـاول المؤلـف مـن خـالل الجزء الثالث: 
الفصــل الثــاني عشــر (الختــامي) اســتعراض االوضــاع الماضــية والحاضـــرة 
لألمــن االنســاني فــي أفريقيــا ومــا يجــب أن يكــون عليــه فــي المســتقبل والتــي 

  نتناولها كالتالي:

تاجات ر، االسـتنالفصـل الثـاني عشـر: اسـتعراض الماضـي والحاضـ

  :والتطلع للمستقبل

فــي هــذا الفصـــل الختــامي، يـــرى المؤلــف أن إنعـــدام األمــن اإلنســـاني 
ليس مشكلة مستقبلية، بل مشكلة حالية . وأن االوضاع فـي افريقيـا يمكنهـا 
فقــط تحديــد مشــكلة األمــن االنســاني، غيــر انهــا ال تســتطيع معالجتهــا لكــي 

التوقعـات وجـدت حـاالت يصبح ايجاد الحل رغبة اساسية . فكل االبحـاث و 
سابقة متفاقمة من انعـدام االمـن االنسـاني، مماثلـة لمـا يحـدث اآلن.  فعلـى 
سبيل المثـال، مـازال االطفـال يموتـون بأعـداد هائلـة نتيجـة الفقـر واالمـراض 

، التــــي تحملهــــا الميــــاه، كــــذلك مــــازال تــــدمير الــــنظم االيكولوجيــــة الطبيعيــــة
تــــدمير البيئــــة ، النســــانية للشــــعوبوالمعانــــاة ا، والحــــروب بــــين دول الجــــوار

والكوارث الطبيعية...الخ . فكـل هـذه المشـاكل سـتظل مسـتمرة فـي الحـدوث 
  تم ايجاد  حل عالمي يمكن تطبيقه.حتى ي

وينتهي الفصل بطرح المؤلف تساؤال عن كيفية بقاء افريقيـا علـى قيـد 
الحيــاة بشـــكل آمـــن؟ محـــاوال االجابـــة عليـــه مـــن خـــالل نظـــرة فاحصـــة حـــول 

، خاصـــة فـــي اشـــكالها ٢١مـــن االنســـاني فـــي ظـــل العولمـــة فـــي القـــرن الاال
المفترسة من تنوع التهديدات االمنية وهيمنة نمـوذج األمـن الـواقعي، ليصـل 
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وال جـــاهزة  للتصـــدي لكـــل هـــذه التحـــديات ، إلـــى  أن افريقيـــا غيـــر مســـتعدة
واصــبحت المخــاطر العالميــة ، العولميــة. فالعــالم يتجــه ســريعا نحــو العولمــة

ء ال يتجــزء مــن المجتمــع. كمــا ان حالــة الضــعف تفاقمــت فــي كثيــر مــن جـز 
دول العــالم، فــإن كــان هنــاك ســمة واحــدة تميــز الحيــاة المعاصــرة اآلن فإنمــا  

  هي عولمة إنعدام األمن وخاصة إنعدام األمن اإلنساني.

  

  :تقييم

خلـــص الكتـــاب  إلـــى أنـــه مـــن خـــالل إعتمـــاد إطـــار لألمـــن االنســـاني 
فرد وليس الدولة يمكن الوصول الى تحليل صـحيح بالنسـبة تكون أولويته ال

للمشــــكالت التــــي تواجــــه افريقيــــا. فــــالتركيز العســــكري علــــى نمــــوذج األمــــن 
الـــواقعي الضـــيق ال يمكـــن أن يعـــالج علـــى نحـــو كـــافي مجموعـــة التهديـــدات 
العــابرة للحــدود المســتمرة والمتنوعــة والتــي ظهــرت فــي حقبــة مــا بعــد الحــرب 

  ولمة.الباردة بسبب الع

كما يرصد الكتاب فشل المحاوالت االخيرة لمعالجة المخاوف االمنية 
باللجوء الى التدخل العسكري، وان هناك ضرورة العتماد إطار بديل يكون 
اساســـه اختيـــار عينـــة واحـــدة بعينهـــا ودراســـتها جيـــدا. وأن إســـتخدام جوانـــب 

لمناقشة  محددة لألمن االنساني ضرورية الستكمال تحليل الجوانب النظرية
أمن االنسان. غيـر أن اطـار االمـن االنسـاني حاليـا يمكـن ان يثـري النقـاش 

كما انه من شأنة اثبات أقـل ، األمني والمتعلق بزعزعة االستقرار في الدول
فائــدة فــي حــال تجــدد التهديــدات العســكرية وعنــدها يكــون النمــوذج الــواقعي 
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ا أن اطــار األمــن جــاهزا بشــكل افضــل لتقــديم تفســيرات لســلوك الفاعــل. كمــ
االنساني يمكن ان يبتعد عن التوصيف الواقعي الجامد الذي يفتقد المرونـة 
ويكون أكثر قـدرة  علـى التـأقلم مـع التغيـرات التـي سـوف تحـدث فـي العقـود 

  .المقبلة

ويـــرى المؤلــــف أن التعــــارض بــــين األمـــن الــــوطني واألمــــن اإلنســــاني  
بدال من الدولة وسيادتها .  يتمثل في أن االخير يضع الفرد كمرجعية أولى

وينتهي الى أنه بالرغم مـن ان  موضـوع األمـن االنسـاني أصـبح يلقـى قبـوال 
كبيــرا بــين البــاحثين والسياســيين، إال انــه مــازال غيــر موجــود حتــى اآلن فــي 

  الدراسات االكاديمية األمنية.

وأخير،  يرى المؤلف أن قارة أفريقيا ليست لديها القدرة على مواجهـة 
حديات المتعددة والمتنوعة سواء كانت أقتصادية أو أجتماعية أو ثقافيـة. الت

أو أمنيــــة،  وأن الســــبيل الوحيــــد لمواجهــــة تلــــك التحــــديات هــــو بإيجــــاد حــــل 
  عالمي يتفق الجميع  على تطبيقه في أفريقيا.

  
  

  هوامش البحث:

باحــث وأســتاذ للعلـوم السياســية  فــي مؤسســة تاتـا مينتــان،  Tatah Mentan بروفسـور )∗(

ثيودر لينتز البحاث ودراسات األمن والسالم. قام بتأليف العديد من الكتـب حـول القضـايا 

العالمية المتعلقة بمجال االقتصاد السياسي للعالقـات الدوليـة، والحـروب الضـارية للعولمـة 

من قبل مؤسسـات رأسـمالية  المؤسسية، والديمقراطية في عالم ممزق ومدمر تنازع السلطة
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شرهة متحاربة. نذكر له بعض الكتب مثـل  كتـاب "إعـادة إسـتعمار افريقيـا اليـوم" إصـدار 

، "االعتـــداء علــى الجنـــة: وجهــات نظــر حـــول العولمــة والصـــراعات ٢٠١١أمريكــان بــرس

، " في الدفاع عن حرية الصـحافة فـي أفريقيـا" ٢٠١٢ Langaa RPCIG الطبقية" إصدار

،" المعضـالت الـدول الضـعيفة: أفريقيـا واإلرهـاب عبـر ٢٠١٥ Langaa RPCIGإصـدار 

، وغيرهــا ٢٠٠٤ Ashgate Publishingالحـدود الوطنيـة فـي القـرن الحـادي والعشـرين" 

  من االعمال االخرى.
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م معهد البحوث والدراسات األفريقية بجامعة القاهرة، يوم األربعـاء نظّ 
، مـؤتمره السـنوي الـدولي تحـت عنـوان أفريقيـا ٢٠١٦مـن مـايو  ٢٥الموافـق 

آفاق جديدة، بحضور لفيف من السفراء األفارقـة والقـادة المصـريين وترتكـز 
لمـــوارد الطبيعيـــة فـــي أفريقيـــا، والتعلـــيم فـــي أفريقيـــا، محـــاور المـــؤتمر حـــول ا

   والمجتمع والثقافة والصحة في أفريقيا، والصراع وبناء السالم في أفريقيا.

وقال الدكتور حسن صبحى عميد معهد البحوث والدراسات األفريقية 
بجامعــــة القـــــاهرة ورئـــــيس المــــؤتمر: إن هـــــذا المـــــؤتمر معنــــي بطـــــرح رؤيـــــة 

تنميـــة فـــي أفريقيـــا، مـــن خـــالل النتـــائج والتوصـــيات التـــي مســـتقبلية شـــاملة لل
ســـطرتها األوراق العلميـــة المقدمـــة، فضـــال عـــن تســـليط الضـــوء علـــى مـــوارد 
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تناقش التحديات والفرص 

  المستقبلية في جامعة القاهرة
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القارة وٕامكانياتها الضـخمة سـواء الطبيعيـة أم البشـرية، مشـيرا إلـى أنـه يأمـل 
بمســـاهمة هـــذه الرؤيـــة فـــي صـــياغة سياســـات للتنميـــة وتنفيـــذها مـــن خـــالل 

 قي.الواقع األفري

  

وأفادت هنادي سلطان، المسـؤول اإلعالمـي عـن المـؤتمر، أن انعقـاد 
دولــــة، وهــــي الســــودان، والجزائــــر، والمغــــرب،  ١١المــــؤتمر يــــأتي بمشــــاركة 

وجامبيــــــا، وســــــيراليون، ونيجيريــــــا، وأوغنــــــدا، وباكســــــتان، والهنــــــد، وأمريكــــــا، 
عالميـة، وٕانجلترا، والعديد من المعاهد والجامعات من بينهم جامعـة أفريقيـا ال

وجامعــــــة الجزيــــــرة، وجامعــــــة كردفــــــان، وكليــــــة المــــــوارد، وجامعــــــة حنتــــــوب 
(السودان)، وجامعة سان لـويس فـي أوغنـدا، وجامعـة كولـورادوا فـي أمريكـا، 
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وجامعة الفدرالية في نيجيريا، وجامعة تبسـه واألغـواط، وجامعـة أحمـد زبـان 
  د في الهند.(الجزائر)، وجامعة بنجاب الهور في باكستان، وجامعة انجالن

شـــهد المـــؤتمر حضـــور كـــل مـــن الســـفير صـــالح الـــدين عبدالصـــادق 
رئـــــيس الهيئـــــة العامـــــة لالســـــتعالمات، والســـــفير بـــــو زاهـــــر رئـــــيس االتحـــــاد 
األفريقــي، والســفيرة عبيــر بســيوني ممثلــة عــن وزارة الخارجيــة، وكــذا رئــيس 

  أكاديمية البحث العلمي وممثل عن مكتبة اإلسكندرية .

ر عمرو عدلي وكيل جامعة القاهرة لشئون الدراسات واألستاذ الدكتو  
يحضـر لفيـف العليا والبحوث، وكذا ممثال عن شركة شورى للمبيدات، كما 

  من السفراء األفارقة المعتمدين في القاهرة.

  

  :محاور المؤتمر   •

األفارقـــــة واعـــــون بمحدوديـــــة جـــــدوى المســـــاعدات الخارجيـــــة لتنميـــــة  
ألوضــاع معقــدة،  كمــا أنهــم مــدركون أن بالدهــم، وأنهــا مجــرد حلــول مؤقتــة 

مســـؤولية القضـــاء علـــى الفســـاد وتبعاتـــه، وعلـــى الفقـــر ومســـبباته،  ووضـــع 
تصـور لتنميـة مسـتدامة تقـع علـى عاتقنـا نحـن األفارقـة دون سـوانا وانطالقــًا 
من هذه القناعة قد اخترنا أن يحمل مؤتمر هذا العام عنـوان " أفريقيـا آفـاق 

ور الرئيســـــية للمـــــؤتمر: المـــــوارد الطبيعيـــــة فـــــي جديـــــدة "..  وتشـــــمل المحـــــا
أفريقيــــا.. التعلــــيم فــــي أفريقيــــا.. المجتمــــع والثقافــــة والصــــحة فــــي أفريقيــــا.. 
الصـــراع وبنـــاء الســــالم فـــي أفريقيـــا... االقتصــــاد االفريقـــي . و مـــن خــــالل 
المشـاركة فـي هـذا الملتقـى العلمـي الــذي يهـدف الـي تعزيـز روابـط الصــداقة 



 

 

   2016 / يوليو حزيران 210

ـر
ــــ

ــــ
يـــ

قر
ت

  

ا،  واالســـــــهام بـــــــالتفكير المشـــــــترك حـــــــول القضـــــــايا واألخـــــــوة التـــــــي تجمعنـــــــ
االستراتيجية التي تشملها محاور المؤتمر، خاصة مسـائل التنميـة التـي تهـم 
شعوب القارة األفريقية، وذلك ألن التنمية االقتصـادية هـي أحـد أهـم عوامـل 
التغييــر االجتمــاعي والسياســي، إضــافة لســبل تمكــين األفارقــة لجنــي معظــم 

  الطبيعية والبشرية.فوائد مواردهم 

تعتبــر المحــاور التــي تــم ذكرهــا مــن أهــم التحــديات التــي تواجــه القــارة 

بشــكل عــام و تواجــه مصــر بشــكل خــاص، و تتمثــل التحــديات فــي المــوارد 
الطبيعيــة فــي كيفيــة اســتغاللها و قــد خــص بالــذكر بعــض البــاحثين المــوارد 

تحــدى كبيـــر المائيــة للقــارة و بــاألخص مشــكلة ســـد النهضــة و الــذى يمثــل 

لمصر في الفترة القادمة من حيث الحصة المائية السـنوية لمصـر و كيفيـة 
  الحفاظ عليها.

ايًضــا قــام المعهـــد القــومي لبحـــوث الجيوفيزيــاء و الفلـــك لعمــل اربعـــة 
اوراق بحثيـــة لمناقشـــة الحـــد مـــن المخـــاطر الطبيعيـــة فـــي مصـــرو افريقيـــا و 

  كيفية التنبؤ بها، والتعامل معها. 

التعلــــيم و الــــذى يعتبــــر التحــــدي االكبــــر و االهــــم فــــي  نــــاقش محــــور
 Sustainable educationنهضـة القـارة االفريقيـة مصـطلح التعلـيم المسـتدام 

و الــــــذي يهــــــدف الــــــى تنميــــــة التعلــــــيم و نشــــــر الثقافــــــة التعلــــــيم فــــــي جميــــــع 
، فقـد أشـارت الباحثـة زينـب  المستويات االجتماعية في مختلـف المجـاالت 

صـــاد المســـاعد فـــي جامعـــة المســـتقبل مـــن خـــالل ورقتهـــا توفيـــق أســـتاذ االقت
ـــارة األفـــريقيةالبحثيــة بعنــوان: " ــع التعلــيم فــي الق الــى نظــام الدراســة فــي  "واق
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بعــض المجتمعــات األفريقيــة قبــل االســتعمار األوروبــي و الــذى يتــألف مــن 
مجموعـــات مـــن كبـــار الســـن، و طـــرق التـــدريس التـــي تقـــدم لهـــم فـــي شـــكل 

  ض الوظائف التي تتواءم مع بيئتهم. يساعدهم في أداء بع

وبعــد دخـــول االســتعمار األوروبـــي أخــذت تلـــك األســاليب فـــي التغيـــر 
حيــث أصــبحت المدرســة تعنــي اكتســاب التعلــيم الــذي يجعلهــم علــى اتصــال 
مـــع العـــالم الخـــارجي مثـــل الواليـــات المتحـــدة األمريكيـــة وأوروبـــا، حيـــث يعـــد 

ســكري، وهــو مــا أدركتــه الــدول الغــزو الثقــافي والفكــري أقــوى مــن الغــزو الع
المستعمرة وعملت على تأصيله. ومن ثم، واجهت أفريقيا مجموعة تحديات 
وقفــت حــائًال دون تقــدمها فــي مجــال التعلــيم منهــا: عــدم تمكــين الكثيــر مــن 
أطفــــــال القـــــــارة االلتحــــــاق بمقاعـــــــد الدراســـــــة حيــــــث إن الفـــــــوارق الجغرافيـــــــة 

مــن األطفــال فــي ســن الدراســة، واالقتصــادية لهــا تــأثير فــي تســرب الكثيــرين 
الى جانب عدم وجود مرافق سليمة للتعليم أو وجـود معلمـين أكفـاء ووسـائل 
تــدريس إيضــاحية ممــا يــؤدي إلــى فقــر المنــاهج المدرســية والتربويــة، إضــافة 
ـــا  يشـــكل خســـارة ماليـــة نتيجـــة فقـــدان  إلـــى أن هجـــرة المتعلمـــين تعليًمـــا عالًي

مـــا يصـــعب علـــى الحكومـــة أن تــــدبر العقـــول المدربـــة فـــي مجـــال التعلـــيم م
المبـــالغ الالزمـــة لميزانيـــة التعلـــيم فـــي الوقـــت الـــذي تحتـــاج فيـــه إلـــى ميزانيـــة 

  خاصة للجيش بسبب الصراعات الداخلية والبينية لدولها."

و التــي عرضــت  هــاجر الطيــب محمــد أحمــدوأشــارت أيًضــا الباحثــة 
التـي أوضـحت  " وتطور تعليم المـرأة  فـي السـودان ورقة بحثية بعنـوان: "

مــــن خــــالل الورقــــة  المســــئولية الكبــــرى لــــدور المــــرأة  فــــي كــــل االتجاهــــات 
المتعلقة بالتنمية وتربية النشء، وتأهيلهم لقيادة حركة المجتمع، وتنمي فهم 
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المعـارف والقــدرات، واالتجاهــات الســليمة. ولـذلك كــان تعلــيم المــرأة وتثقيفهــا 
إعـــــداد األجيـــــال وبنـــــاء هـــــو المقصـــــد الـــــذي يســـــاعدها للقيـــــام بـــــدورها فـــــي 

المجتمعات؛ فـالتعليم وسـيلة أساسـية لتحسـين التطـوير والتنميـة وترقيـة حيـاة 
  الفرد والمجتمع.

تهـــدف هـــذه الورقـــة إلـــى محاولـــة إلقـــاء الضـــوء علـــى موضـــوع تعلـــيم 
المــرأة، والتعــرف علــى نشــأته وتطــوره. وتتبــع الورقــة المــنهج التــاريخي لتتبــع 

  تاريخية مختلفة.مسيرة تعليم المرأة في حقب 

  

اما عن محور المجتمع و الثقافة و الصحة في افريقيا و الذى يعتبر 
ايًضا من اهم المحاور لما تواجهه القارة من تحديات كبيرة و مشاكل اتجاه 
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الصــحة و معرفــة الثقافــة المجتمعيــة لــدول أفريقيــا و تحــديات هجــرة العمالــة 
لـــت كــــل مـــن الــــدكتورة حافصــــة االفريقيـــة و تأثيرهــــا علـــى القــــارة ، فقــــد تناو 

الجزائـــر  -جـــرادي و الـــدكتورة ســـامية عرعـــر باحثـــات فـــي جامعـــة االغـــواط
ـــة فـــي الجزائـــر  بحـــث بعنـــوان " حيـــث " –واقـــع جديـــد  –العمالـــة اإلفريقي

الدراسة بأن الواقع األمني  هو سبب محوري دفع األفارقة للنـزوح  اوضحت
المحـــددات األساســـية نحـــو الشـــمال، لكـــن يبقـــى الفقـــر أيضـــًا مـــن بـــين أهـــم 

والبـــارزة التـــي رفعـــت نســـبة الالجئـــين باعتبـــار منـــاطقهم األصـــلية تقـــع فـــي 
نطـــاق شـــبه جـــاف، وهـــي أقـــل مـــا يقـــال عنهـــا أنهـــا منـــاطق مهمشـــة ونائيـــة 
يميزهــــا الفقــــر والحرمــــان وانعــــدام األمــــن والتنميــــة. كلهــــا عوامــــل وظــــروف 

ي إطـار الهجـرة ساهمت في نزوح أعداد هامة مـن هـذه البلـدان األفريقيـة  فـ
غير الشرعية؛ طلبًا لألمن وكسـب لقمـة العـيش واالنـدماج فـي سـوق العمـل 

  كان في طابع غير مرخص قانونيًا. بالجزائر حتى وٕان

ورقـة بحثيـة بعنـوان عبد العظـيم تنيـر وفي سياق اخر تناول الدكتور 
)" و التــي هجـرة الكفــاءات العلميـة الســودانية (األســباب واآلثـار والحلــول"

ضح من خاللها ظاهرة هجرة الكفاءات العلمية األفريقية فقد بدأت بشكل أو 
محــدد منـــذ القـــرن التاســـع عشـــر، وازدادت فـــي بدايـــة القـــرن العشـــرين، وفـــي 
الســنوات الخمســين األخيــرة وخاصــة بعــد مــا ُعــرف بثــورات الربيــع العربــي. 
لـــذلك أصـــبحت هجـــرة الكفـــاءات مـــن أهـــم العوامـــل المـــؤثرة فـــي دول القـــارة 

فريقيـــــة اجتماعيـــــًا واقتصـــــاديًا وسياســـــيًا. وتمثـــــل دولـــــة الســـــودان نموذجـــــًا األ
صــارخًا لظــاهرة هجــرة الكفــاءات العلميــة. لــذلك يهــدف هــذا البحــث لدراســة 
ظاهرة هجـرة الكفـاءات العلميـة السـودانية، كمـا يهـدف أيضـًا للتقصـي حـول 
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  أسبابها، وللوقوف على اآلثار الناجمة عنها وكيفية معالجتها. 

تلخص أهـم نتـائج البحـث فـي أن ظـاهرة هجـرة الكفـاءات السـودانية وت
ألفــًا مــن  ٥٠إلــى الخــارج باتــت مســألة مقلقــة والفتــه للنظــر، ألن أكثــر مــن 

الكفــــاءات العلميــــة الســــودانية قــــد غــــادرت الســــودان فــــي الســــنوات األخيــــرة 
ولعــــل أبـــرز العوامــــل الطــــاردة  متـــوجهين نحــــو العـــالمين العربــــي واألوربـــي،

تتمثـــل فــــي: العوامـــل االقتصــــادية واالجتماعيـــة والسياســــية (مثـــل النزاعــــات 
  الطويلة التي امتدت منذ استقالل السودان). 

أمــــا أهــــم العوامــــل الجاذبــــة فــــتكمن فــــي ســــعي دول المهجــــر إلغــــراء 
فير الكفاءات العلمية السودانية بتقديم الحوافز وارتفـاع مسـتوي المعيشـة وتـو 

متطلبــات العمــل المهنــي المتخصــص بصــورة تمكــنهم مــن اإلبــداع وتفجيــر 
الطاقــات. ولقـــد ترتـــب علــى هجـــرة الكفـــاءات العلميــة الســـودانية العديـــد مـــن 
اآلثار اإليجابية والسلبية على الجوانب االجتماعية واالقتصادية والسياسية. 

تبتكـر مــن لـذلك يوصـي البحــث بـأن تســتنبط الدولـة الســودانية مـن الحلــول و 
الوسائل التي تمكن من الحفاظ علـى كفاءتهـا الموجـودة وتعيـد عقولهـا التـي 
هاجرت إلى الوطن، عـن طريـق تـوفير متطلبـات الرضـى الـوظيفي، وتقـديم 
الحــــوافز الماديــــة واألدبيــــة المناســــبة، وتحســــين بيئــــة العمــــل، وحــــل مشــــكلة 

ة فـي تـوفير النزاعات المسلحة وغيرها، ومن الضروري تحديد آلية للمساهم
البيانــــات والتشــــخيص الــــدوري لحالــــة هجــــرة الكفــــاءات العلميــــة ومحــــدداتها 

  وتداعياتها، وذلك من أجل تحقيق المصالح العليا للوطن. 

و تضــمن محـــور االقتصــاد األفريقـــي بعــض االوراق البحثيـــة و التـــي 
تضـمنت موضـوعات ذات أهميـة كبــرى لمناقشـة كيفيـة النهـوض باالقتصــاد 



 

   

  2016 / يوليو حزيران 215

ـر
ــــ

ــــ
يـــ

قر
ت

  

قية و قد تضمنت الجلسات بعض التوصيات غاية في األهمية للدول األفري
مثــل: ضـــرورة تشـــجيع التجــارة الدوليـــة بـــين الــدول االفريقيـــة فـــي التجمعـــات 
االقتصــادية بصــفة عامــه و بــين هــذه الــدول و الــدول العربيــة و نحــو ذلــك 
تشـــجيع الصـــادرات االفريقيـــة الـــى الـــدول الغيـــر افريقيـــة ( البرازيـــل، روســـيا 

   .، الهند و الصين) االتحادية

  

 ����� ���	
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وقـــد اشـــارت الباحثـــة منـــى اللبـــودي مـــن خـــالل ورقتهـــا البحثيـــة  التـــي 
كانــــت بعنــــوان " تحليــــل التجــــارة اإللكترونيــــة لــــدول شــــمال أفريقيــــا: الفــــرص 

كترونيـــــة و هـــــو االتجـــــاه والتحـــــديات" زيـــــادة االهتمـــــام بتطبيـــــق التجـــــارة اإلل
الحـــديث فـــي التجـــارة الدوليـــة الـــذى تخلفـــت كثيـــرا مـــن الـــدول االفريقيـــة عـــن 

  تطبيقه سواء في شمال افريقيا أو غيرها من مناطق القارة.

واشار ايضا الباحـث محمـد وفيـق مـن خـالل الورقـة البحثيـة بعنـوان " 

قليميـة المائيـة فـي التكتالت اإلقليمية وآثارها االقتصادية  نموذج المنظمـات اإل

ــارة األفريقيــة أهميــة التكــتالت الدوليــة اإلقليميــة مــن " والتــي اوضــح فيهــا الق
النــاحيتين السياســـية واالقتصـــادية، مـــع بيــان الـــدور اإلقليمـــي الهـــام لمنظمـــة 

تنميـــة نهـــر الســـنغال، ووضـــع تصـــور لمنظمـــة إقليميـــة لـــدول حـــوض النيـــل 
  ُيمكن االستفادة منها في:

النزاعـــات المتعلقـــة بنهـــر النيـــل بأقـــل قـــدر ممكـــن  حـــل وتجنـــب أوًال:

  الَكلفة وبعيًدا عن تدخالت الدول غير المعنية.

ــا: تحقيــق أكبــر قــدر مــن االســتفادة مــن النهــر، وتحقيــق التكامــل  ثانًي
  بين دول الحوض التي تتمايز في خصائصها اإلقليمية.

معوقاتـه دعـم البحـث العلمـي الُمتعلـق بمـورد نهـر النيـل، وٕازالـة ثالًثا: 
المالية والتقنية والعلمية والفنية بما ُيحقق الحفاظ علـى مـورد النهـر وتحقيـق 

  أكبر تنمية ممكنة له.

  تحقيق االكتفاء الذاتي من الغذاء لسكان الحوض. رابًعا:
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الحفـــاظ علـــى تـــوازن الـــنظم البيئيـــة فـــي المنطقـــة والحـــد مـــن  خامًســـا:
  تعرضها لمخاطر المناخ.

بنـاء السـلم فـي أفريقيـا فقـد تضـمن الكثيـر  و فـي محـور الصـراعات و
من الورقات البحثية و التي ناقشـت الصـراعات و النزاعـات و تأثيرهـا علـى 
الوضع في أفريقيا و النزاعـات المسـلحة فـي جنـوب السـودان و فـي نيجيريـا 
و دور الغــرب فــي النزاعــات القائمــة فــي أفريقيــا و قــد أشــار الــدكتور ســامى 

لبحوث و الدراسات االفريقية مـن خـالل بحثـه المقـدم السيد المدرس بمعهد ا
سياسات االتحاد األوروبي تجاه قضايا السلم واألمن األفريقي: األبعـاد بعنوان "

والذى أوضح فيه دور االتحاد األوربي الذي أضحى أحد الفاعلين  " واآلثار
الـــدوليين المهمـــين علـــى الســـاحة الدوليـــة، الســـّيما بعـــد الخطـــوات اإليجابيـــة 
التـــي تـــم إحرازهـــا علـــى صـــعيد تحقيـــق المزيـــد مـــن الوحـــدة االقتصـــادية بـــين 
الــــدول األعضــــاء، باإلضــــافة إلــــى ســــعى االتحــــاد التبــــاع سياســــة خارجيــــة 
موحــدة والقيــام بــأدوار سياســية فــي منــاطق مختلفــة مــن العــالم. ورغــم الخبــرة 

روبـي، التاريخية المريرة التـي عاشـتها القـارة األفريقيـة بسـبب االسـتعمار األو 
شـأنه -إال أن االتحاد األوروبي حـرص خـالل حقبـة مـا بعـد الحـرب البـاردة 

علـــى إيجــاد مـــوطئ قـــدم لـــه داخـــل القـــارة  -شــأن الكثيـــر مـــن القـــوى الدوليـــة
األفريقية، وصار أحد األطراف الدولية المتنافسة داخل القارة، وعلـى ضـوء 

تشـار الصـراعات ما شهدته القارة األفريقية من تـدهور األوضـاع األمنيـة وان
الداخلية والدولية، وظهور الحركات اإلرهابية التي مارست جرائم بشـعة فـي 
منـاطق مختلفــة مـن القــارة األفريقيــة، حظيـت قضــايا السـلم واألمــن األفريقــي 
بأهميــة خاصــة لــدى االتحــاد األوروبــي، بــل إنهــا احتلــت أولويــة بــين جملــة 
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مــع القــارة األفريقيــة، الســّيما القضــايا التــي رّكــز عليهــا االتحــاد فــي عالقاتــه 
وأنــه وفقــًا للمنظــور األوروبــي يعـــد الســلم واألمــن مــن المتطلبــات األساســـية 
للتنميـــة. وقـــد تحـــرك االتحـــاد األوروبـــي علـــى عـــدة مســـتويات للتعامـــل مـــع 
قضايا السلم واألمن داخل القارة األفريقيـة، بمـا فـي ذلـك التعامـل مـع الـدول 

اخليــة وأزمــات أمنيــة، وٕاقامــة شــراكات مــع األفريقيــة التــي تشــهد صــراعات د
بعض التكتالت اإلقليمية الفرعيـة داخـل القـارة، وطـرح اسـتراتيجيات خاصـة 
بأقــــاليم جغرافيـــــة محــــددة، باإلضـــــافة إلــــى التحـــــرك علــــى المســـــتوى القـــــاري 
والتنســيق مــع االتحــاد األفريقــي، وكــذلك التنســيق مــع بعــض القــوى الدوليــة 

  قية مثل الصين. الفاعلة داخل القارة األفري

وأشارت الباحثة نانيس عبد الرازق فهمـي فـي مـا يخـص تحـديات وجـود 

المنطقـة االسلحة النووية في القارة األفريقية فقـد قـدمت ورقـة بحثيـة بعنـوان " 

الخاليـة مـن األسـلحة النوويـة فـي إفريقيـا "بلينـدابا": الماضـي والحاضـر وآفـاق 

نطقـــة الخاليـــة مـــن األســـلحة فيـــه  أنشـــئت الم و التـــي أوضـــحت" المســـتقبل
في  Nuclear Weapons Free Zone in Africa (NWFZ)النووية 

إبريـــل  عـــام  ١١إفريقيـــا بموجـــب اتفاقيـــة بلينـــدابا التـــي فتحـــت للتوقيـــع  فـــي 
وتنص على حظر إنتاج  أو اختبار أو حيازة  أسلحة نووية وحظر  ١٩٩٦

لك الــتخلص مــن البحــوث أو تطــوير األجهــزة المتفجــرة النوويــة وتحظــر كــذ
النفايات المشعة في المنطقة الخالية وأي هجوم علـى المنشـآت النوويـة فـي 
المنطقة، وعلى تشجيع استخدام الطاقة النووية والعلوم والتكنولوجيـا النوويـة 
ألغراض سلمية مـن أجـل التنميـة االقتصـادية واالجتماعيـة فـي القـارة. ولهـا 

  ثالث بروتوكوالت.
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بعــــــد  NWFZsينــــــدابا رابــــــع اتفاقيــــــة ال نشــــــاء وتعــــــد اتفاقيــــــة بل     
وراروتونجـا فـي جنـوب الهـادي  ١٩٦٧تيالتيلولكو في أمريكـا الالتينيـة عـام 

  .١٩٩٥نكوك في جنوب شرق اسيا عام وبا ١٩٨٥عام 

وتجسد اتفاقية بليندابا في إفريقيا مفهوم األمن واالستقرار، وتؤكد     
يها لتحقيــــق الســــالم واألمــــن نبــــذ دول القــــارة للخيــــار النــــووي فــــي إطــــار ســــع

اإلقليمي والعالمي، كما انشئ مجلس السلم واألمن اإلفريقي ليكون من بين 
أهـــم أهدافـــه تعزيـــز الســـلم واألمـــن واالســـتقرار فـــي إفريقيـــا مـــن أجـــل ضـــمان 
حمايــــة وحفــــظ حيــــاة ورفاهيــــة الشــــعوب اإلفريقيــــة وبيئتهــــا وخلــــق الظــــروف 

فقــــرة أ)، وتعزيــــز وتشــــجيع  ٣ادة المواتيــــة لتحقيــــق التنميــــة المســــتدامة (المــــ
الممارســــات الديمقراطيــــة والحكــــم الرشــــيد وســــيادة القــــانون واحتــــرام القــــانون 

  الدولي اإلنساني، وذلك كجزء من الجهود الرامية إلى منع النزاعات. 

وقد لعبت منظمة الوحدة اإلفريقية ثم االتحاد اإلفريقي دورًا مميزًا في 
تفاقيـــة بلينـــدابا باعتبـــار أن ميثاقهـــا هـــو عمليـــة التفـــاوض والتصـــديق علـــى ا

مرجعية أساسية التفاقية بليندابا، باإلضافة إلى أن منظمة الوحـدة اإلفريقيـة 
  ي الجهة المودع لديها االتفاقية.ه

ووفقًا لمفـوض االتحـاد اإلفريقـي للسـالم واألمـن، فـإن اتفاقيـة المنطقـة 
اإلسـتراتيجية األوسـع الخالية من األسـلحة النوويـة فـي إفريقيـا هـي جـزء مـن 

لتنفيــذ السياســة األمنيــة والدفاعيــة اإلفريقيــة المشــتركة، وأنهــا مكــون رئيســي 
  األمن والسالم لالتحاد اإلفريقي.لبناء 

ويرجــــع دور منظمــــة الوحــــدة اإلفريقيــــة/االتحاد اإلفريقــــي إلــــى تــــوافر 
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  مجموعة من العوامل ساعدت على قيامها بهذا الدور.

مــن االوراق البحثيــة و التــي تضــم كثيــر مــن  ويحتــوى المــؤتمر العديــد
القضايا والتحديات التي تواجه القارة األفريقية، فقد كان هذا المؤتمر ملتقى 

   العديد من الباحثين المتميزين.

  

  

  


