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 تمهيد 

ة الجدية لتاريخ أفريقيا العام الذى مر بثالثة اقترابات بداية الدراس شكلت فترة منتصف القرن العشرين      
. تمثل االقتراب األول فى مرحلة بناء الدولة األفريقية ومقاومة االستعمار األجنبي، حيث جاء هذا االقتراب 

ة معبرا عن مرحلة تكوين مفهوم الوطن في إفريقيا، ومن ثم بدأ المفكرون األفارقة بالدعوة ألفكار متعلقة بعالق
الدول األفريقية بالدول االستعمارية. بينما بدأ االقتراب الثانى فى االهتمام بقضايا التبادل التجاري والتكامل 
االقتصادي وقضايا التنمية والخروج من نفق التخلف، فى حين جاءت الكتابات الحديثة فى االقتراب الثالث 

 .1مركزا على القضايا البيئية واالجتماعية

وقد ثار جدل كبير بين المثقفين األفارقة حول الفرص والتحديات التى تواجهة القارة األفريقية ، كان من       
.  2016وحتى تاريخه  1986أصبح رئيسًا ألوغندا منذ عام  ، الذىبينهم الرئيس األوغندي يورى موسيفنى

التحديات التى تواجهة القارة األفريقية  ومن هنا تسعى هذه الدراسة إلى تحليل وجهة نظر يورى موسيفنى حول
 .ومدى عالقتها بالتحديات التى تواجهها الدولة األفريقية المعاصرة في القرن الواحد والعشرين

فضال عن الفرص المتاحة لمواجهة مثل هذه التحديات. ثم تطرح الدراسة تساؤال رئيسيا مفاده أين وصلت  
الدولة األفريقية في ضوء مثل هذه األفكار التى طرحها يورى موسيفنى  ؟ وما مدى استمرارية أو تغير هذه 

هل لهذا الفكر وجود ملموس على التحديات  ؟، وهل العالقة تتجه نحو مزيد من التباعد أم التقارب ؟، و 
ويمكن االعتماد على نص كتبه رائد الدراسات األفريقية الدكتور عبدالملك عودة فى   .أرض الواقع اآلن ؟

هذه المسألة كإطار تحليلي لتفسير جانب مع أفكار يورى موسيفنى حيال قضية التحديات والفرص التى 
وصلت الدراسة إلى نتيجة مفادها أنه طبقا ليورى موسيفنى، هناك تواجهة القارة األفريقية . وبنهاية البحث ت

عدة تحديات أمام القارة األفريقية اختلفت من مرحلة ألخرى، كما يالحظ استمرارية هذه التحديات وامتداد 
تأثيرها على الدولة األفريقية المعاصرة وإن اختلفت فى الشكل أو األسلوب، فضال عن وجود بعض الفرص 

ولتفسير مثل هذه الفرص والتحديات, سيتم تقسيم هذه الدراسة إلى عدة محاور أمام القارة األفريقية.   المتاحة
 وذلك على النحو التالى: 

 فى فكر يورى موسيفنى . تحديات القارة األفريقيةالمطلب األول: 

 : فرص مواجهة تحديات القارة األفريقية فى فكر يورى موسيفنىالمطلب الثانى
                                                             
1 John iliffe , Africans: The History of A contienent( Cambridge: Cambridge university 
press,1995), p.4  



  زمنياسعى يورى موسيفنى للكشف عن التحديات التى تواجهة القارة األفريقية والتى قام بتناولها            
ويمكن عرض هذه التحديات من خالل محورين ، فالمحور األول يتناول األسباب المؤدية لتخلف القارة 
األفريقية فى عهد االستعمار ، بينما المحور الثانى يتناول أسباب تخلف القارة األفريقية فى عهد الدولة 

  .المستقلة 
 . مار فى فكر يورى موسيفنىأوال: العوامل المفسرة لتخلف أفريقيا فى عهد االستع

يبدأ يورى موسيفنى بعرض األسباب التى أدت لتخلف أفريقيا فى عهد االستعمار وجاء حديثه هذا تحت      
عدة يرجع موسيفنى تخلف أفريقيا فى عهد االستعمار إلى "؛ لسنة من حياة إفريقيا 500ضياع " عنوان: 
 أسباب :

، ويؤكد أنه منذ أول عملية اتصال بين أفريقيا وأوروبا وجود المستعمر على األرض األفريقية -1
بدأت  ,م عندما وصل أول مالح برتغالي إلي سواحل سيراليون وجزر الرأس االخضر 1434عام

أولى حلقات تخلف أفريقيا . فعند االحتكاك بأوروبا، كان التركيب االجتماعي اإلفريقي يتكون من 
اما مثل التركيب االجتماعي األوروبي . ولكن منذ ذلك التاريخ تم ,اقطاعيين وحرفيين ومزارعين

بينما تحولت أفريقيا السوداء عامة إلي  ,تحولت أوروبا إلي انشاء طبقة وسطي ثم طبقة صناعية
حيث تكونت شريحة اجتماعية يتكلم أفرادها لغات أوروبية وعربية ويعيشون في بحر  ,طبقة مزارعين
الرغم من أن أفراد الشريحة يلبسون مالبس أوروبية ويأكلون الطعام األوروبي  وعلي ,من المزارعين

ولهذا فإن هذه النخبة  ,إال أنهم منفصلون تماما عن وسائل االنتاج األفريقية التقليدية والحديثة
ت وارتفاع معدال ,وسبب ذلك هو تدني مستويات العيش والدخل العام والفردي ,األفريقية غير مفيدة

هذا مع ارتفاع وزيادة  ,الخ ..وفيات األطفال وانتشار األمية وانتشار األمراض مثل اإليدز والمالريا
 .2مليون نسمة 800مليونا إلي 140التعداد العام من

                                                             

، العدد 127) القاهرة: مركز االهرام ،السنة  جريدة األهرام؟ فى 21عبدالملك عودة ، لماذا تتخلف إفريقيا فى القرن ال   -2
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ويستطرد موسيفنى فى حديثه عن النتائج التى ترتبت على وجود ااالستعمار األجنبي فى إفريقيا، حيث      
 ترتب علي سيطرة االستعمار اإلجنبي 

تصفية طبقة االقطاع والملوك والرؤساء الذين حاربوا دفاعا عن سلطتهم وثرواتهم وجري اقتالع هذه  -1
 .الطبقة من حياة إفريقيا

الحرفيين وأصحاب المهن الذين كان انتاجهم موجها لالستهالك المنزلي والشخصي تصفية طبقة   -2
وكانت التكنولوجيا األوروبية متقدمة في ذلك الوقت بالنسبة  ,وحلت محلها السوق الرأسمالية

 .لتكنولوجيا أفريقيا وهو ما ساعد أوروبا علي السيطرة
طبيعة ونتائج الجغرافيا في أفريقيا جنوب الصحراء أدت الي انعدام تفاعل االتصال والنقل للتجارة   -3

ولذا عاشت طبقة المزارعين األفارقة تحت االدارة اإلجنبية التي  ,وحركة األفراد وانتشار األفكار
 ,فرضت تنظيمات اجتماعية وادارية علي جميع سكان القارة

أوجد مشكلتين كانت لهما آثار خطيرة ومدمرة وهما تجارة الرقيق التي حطمت المجتمعات  ولكن هذا التاريخ 
وهذا هو السبب  ,الكبيرة والصغيرة وضياع السيادة الوطنية التي جعلت الجميع في خدمة المصالح األجنبية

 .3عماروالمسئولية أوال هي مسئولية االست ,األساسي في انتشار واستمرار الركود اإلفريقي
ويالحظ فى مقام تحليل وجهة نظر موسيفنى فى النقطة السابقة، أنها جاءت متوافقة مع بعض       

المفكرين األفارقة ومختلفة مع آخرين. وكان من بين وجهات النظر المؤيدة والمتفقة مع ما جاء به موسيفنى 
ولتر  . فقد أكد األفريقية ولتر رودنى المفكر ذو الجذورهى وجهة نظر المفكر السنغالي الشيخ أنتا ديوب و 

. فى حين تأثر موسيفنى بشدة بما ساقه الشيخ أنتا رودنى أن الغرب هو سبب التخلف الذى لحق بإفريقيا
ديوب فى هذه السياق، وإن كان تفسير أنتا ديوب فى هذه المسألة أعمق بكثير مما ساقه موسيفنى. فقد 

جة من التنظيم السياسي واالجتماعي تفوق أوروبا، ولكن عند وصلت لدر اوضح أنتا ديوب أن أفريقيا 
االتصال األوروبي واستعمار القارة وتقسيمها, كانت أفريقيا فى أضعف وأسوأ مراحلها ولما ضعفت لم تستطع 
تطوير حضارة فى هذه المناطق مرجعا ذلك إلى النظرية المناخية للحضارة، التى تؤكد وجود عالقة بين 

ى التقدم الحضاري، فإن المكان الجديد الذى انتقلت إليه الحضارة فى أفريقيا لم يكن مشجعا، المناخ ومستو 
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حيث وفرت الطبيعة سبل المعيشة وأنماط الحياة المختلفة، فاتجه األفارقة إلى التفكير الفلسفي واألسطوري 
 . 4والغيبي وليس االبتكار العلمي

هتمامه بالتقدم المادى كان نابعا من كون الموارد االقتصادية تخلى الزنجي عن ا أن ويؤكد أنتا ديوب      
كانت مؤمنة من خالل وسائل ال تستدعى اختراعات متواصلة . وقد تم االلتقاء مع أوروبا فى ظل ذلك 
الوضع الحضارى الجديد . فعندما بدأ البحارة التجار األوروبيين فى اقامة وكالت تجارية على الساحل الغربي 

فى القرن الخامس عشر، كان التنظيم السياسي واالجتماعي واألخالقي للدول األفريقية مساويا فى  ألفريقيا
مستواه لدول هؤالء البحارة التجار بل أرقى منه فى كثير من األحوال، وعلى العكس كان التطور التقني أقل 

أنه لم يصنع المدفع وكان سر تقدما مما كان عليه فى أوروبا . ومع أن الزنجي أول من اكتشف الحديد إال 
البارود معروفا لدى الكهنة المصريين الذين كانوا ال يستخدمونه إال لألغراض الدينية أثناء الطقوس الدينية 
الخاصة بأوزيريس . وبناءا على ذلك كان من السهل التغلب على أفريقيا تكنولوحيا وتقنيا ، فأصبحت بذلك 

 .5بأسلحة نارية وسفن قادرة على قطع مسافات طويلة  فريسة مغرية بالنسبة للغرب المزود

وعندما تم االتصال مرة أخرى بين أوروبا وأفريقيا السوداء عن طريق المحيط األطلسي، كان تفوق        
أوروبا يعود إلى بحريتها التى تقطع مسافات طويلة واألسلحة النارية وذلك بفضل تواصل التقدم التقني فى 

ارة وتزييف شخصية الزنجي، وما شمال حوض البحر األبيض المتوسط . وقد اتاح لها ذلك السيطرة على الق
استتبعه من عملية التزوير الالحق للتاريخ اإلفريقي . وهكذا حدث انتكاسة فى أفريقيا السوداء خاصة على 

 . 6الصعيد الشعبي غير أنها كانت ناجمة عن االستعمار

ي وراء تخلف القارة، وهذا ال يعنى اتفاق معظم المفكرين األفارقة على أن االستعمار كان السبب األساس     
؛ حيث حاولت تشريح تفسير آخر للكاتبة الكينية الحائزة على جائزة نوبل ) وانجارى ماثاى (فقد كان 

 .1940وتشخيص التحديات التى تواجه القارة األفريقية، وظهر ذلك بوضوح فى أحد كتبها الصادر عام 
     

                                                             
4 -  Cheikh Anta Diop ,Precolonial  Black  Africa :Comparative  Study  of  the  political  
and social  systems  of  Europe  and  Black  Africa ,from  antiquity  to  the  formation   
of  mod (Chicago: Lawrence Hill Books ,August 1982),pp58-59 

،  دار العالم الثالث)القاهرة:  1ط المصرية ول الزنجية للحضارةاألصالشيخ أنتا ديوب ، حليم طوسون ) ترجمة ( ،  -5
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التى كانت عائقا أمام الدفع قدما بعملية التنمية ال تنبع من مؤكدة  أن التحديات التى تواجها القارة األفريقية و 
السياسات الوطنية والدولية فحسب، بل هناك بعض التحديات األخالقية والروحية والثقافية وكذلك التحديات 

 .7ذات الطبيعة النفسية مع عدم انكار دور االستعمار فى تحديد مستقبل القارة مثلما حددت ماضيها من قبل 
بينما  ,تحول أوروبا إلي انشاء طبقة وسطي ثم طبقة صناعيةيتناول موسيفنى بالتفسير األسباب وراء لم 

. وبالبحث وراء هذه األسباب يتضح أنه بحدوث النهضة تحولت أفريقيا السوداء عامة إلي طبقة مزارعين
م حديث وجهاز إداري الصناعية فى أوروبا ظهرت تنمية اقتصادية بكل ما يستتبعه ذلك من تحضر وتعلي

حديث وتفاعل بين مختلف جماعات المجتمع . والمتتبع لتوقيت ظهور النهضة الصناعية فى أوروبا، يالحظ 
على أعظم كنز فى التاريخ وهو الكشوفات الجغرافية المهولة، حيث  1492أنه عندما وقعت أوروبا فى عام 

معادن حتى اليورانيوم ومزارع ضخمة للقصب مساحات من األراضى الغنية ومناجم ذهب ومنجنيز وكل ال
والبن والكاكاو والشاى وكل المحاصيل والفواكه. كما كانت هناك شعوب كاملة استغلت فى استغالل االرض 
بال ثمن وبكل قسوة وصلت إلى حد المذابح. فتفاقم الغنى والثراء فى أوروبا وتفاقمت معه المجازر فى الناحية 

ون العظمة، فانتفضت أوروبا على الهنود الحمر تفنيهم عن بكرة أبيهم، فتحولوا فى األخرى وتفجر الجشع وجن
مليون فقط، ثم انقضت على أفريقيا تسرق أبناءها  8مليون إلى  80قرن من الزمان فى المكسيك مثال من 

 .8وتستعبدهم الستغاللهم بال رحمة

أفكار تعتبر األفارقة كائنات غير بشرية وكانوا  ولتبرير مثل هذه األعمال السابقة؛ كان من الطبيعي أن تظهر
يطلقون على األفارقة لقب الكائنات السوداء. ثم تفاقم الوضع أكثر لتظهر نظريات تبرر هذا القدر واالجرام 
األوروبي المهول؛ فأعتبر األوروبيون أنفسهم عنصرا مختلفا عن كل عناصر األرض وسموا أنفسهم باألسياد، 

الكشوف الجغرافية التى شملت األمريكتين واستراليا يمتلكون معظم أراضى العالم إلى أن ثم أضحوا بصدفة 
 .9أصبحوا أغنى األمم، وكانت تجارة العبيد من أفريقيا وبيعهم هى أنجح تجارة فى التاريخ

وارى بدأت تنمو شركات لتجارة العبيد مثل األخوين باركليز اللذين تحوال من أصحاب حانة فقيرة فى إحدى ح
لندن إلى تجار عبيد، ثم أضحوا بعد ذلك من أكبر بنوك العالم، فضال عن المغامر األلماني لويد الذى تحول 
من بائع متجول إلى تاجر عبيد، إلى أن أصبحت مؤسسته شبكة ضخمة من شركات تأمين عمالقة 

نمت كالسرطان لم تكتف  ومجموعة بنوك وشركات مالحة عالمية مركزها هامبورج. هذه القوى العمالقة التى
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بأمريكا واستراليا، فانقضت على أفريقيا بعد ذلك وقطعتها للتجارة فى أبنائها ونقلهم ألمريكا، فظهر فى العالم 
توجه ثقافي جديد مبنى على أن األوروبي هو السيد، وتغلغل الفكر العنصري فى كل مكان خارج أوروبا. 

ت من الشرق على شكل أديان تلونت فى أوروبا بالعنصرية الجديدة، حتى األفكار الشرقية اإلنسانية التى خرج
وأضحت الكنائس فى الغرب تبرر العنصرية وتستجيب لها. ولم يعزو األوروبيون غناهم المفاجئ إلى 
الكشوف الجغرافية وإلى تجارة العبيد واستغاللهم غير اإلنساني، بل عزوه إلى تفوق طبيعي مزعوم أمام بقية 

شر، وانقضت أوروبا العنصرية على العالم فأضحى كل العالم غير األوروبي مستعمرا من العالم أجناس الب
 .10األوروبي

إن أى أمة وحضارة بدأت تعي ذاتها، فالبد لها من أساطير مؤسسة لتسبغ على نفسها عراقة عبر اختراع 
تخوم النهائية للقرون الوسطى لم أسالف موغلين في القدم، وأوروبا الغربية التي كانت حديثة النشأة عند ال

تشذ عن هذه القاعدة؛ فاخترعت أساطيرها المؤسسة الموغلة في التاريخ القديم لتنسب لنفسها عراقة تاريخية 
غير موجودة على أرض الواقع، فاستقرت التسمية النهائية لألسطورة المؤسسة للغرب على اسم المركزية 

على يد الكاتب األلمانى يوهان هاينرش  1741ألول مرة كتعبير عام  األوروبية. وظهرت المركزية األوروبية
، ووفقا للمركزية األوروبية ؛ فإن للغرب سلسلة نسب مستقلة بذاتها عن   johann heinrich zedlerزدلر 

بقية العالم، وتبعًا لهذا النسب أنجبت اليونان القديمة روما، وتولد عن روما أوروبا المسيحية، وأنجبت أوروبا 
ياسية المسيحية عصر النهضة، وأنجب عصر النهضة عصر التنوير، وأنجب عصر التنوير الديمقراطية الس

والثورة الصناعية، كما أن مزج الصناعة بالديمقراطية أثمر بدوره الواليات المتحدة  األمريكية التي جسدت 
 .11حق الحياة والحرية والبحث عن السعادة

 ثانيا : العوامل المفسرة لتخلف أفريقيا فى عهد الدولة المستقلة فى فكر يورى موسيفنى

ر التخلف فى أفريقيا حتى فى عهد الدولة المستقلة والسبب فى ذلك يكمن يؤكد موسيفنى مرة أخرى استمرا    
فى خطوط الحدود الموروثة عن عهد االستعمار والتى أدت إلى ظهور أكبر أزمة تعانيها أفريقيا اليوم والتى 

 .تحول دون تقدمها وتنميتها وهى أزمة االندماج الوطني
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عن وقائع اجتماعية وثقافية وقانونية جديدة وتؤثر حتي  وما يتبعه ذلك من ظهور ثالثة مصطلحات تعبر 
 . (البلد واألمة والدولة)وهي مصطلحات  ,اليوم في الحياة األفريقية

تتحمل مسئوليات تنفيذ القانون وحماية النظام العام والنشاط  أفريقيةوقد ترتب على ذلك وجود بالد  
    .وعلى الجانب اآلخر يوجد بالد أفريقية ليست بها دول مثل الصومال والكونغو كينشاسا فحسب, االقتصادي

ونتيجة للوضع االستعماري السابق الذى لم يهتم بتكوين نخبة مثقفة مدربة ومؤهلة، أمثال موبوتو وعيدي 
ولم يخف موسيفنى هنا ميوله  .لم تتمكن هذه اإلنتليجنسيا من صعود سلم التنمية ,الخ ..مين وبوكاساأ

الرأسمالية، حيث يوضح أن الخطأ األساسي في أفريقيا هو ما حدث من وقائع تدخل الدولة في شئون القطاع 
أساسيا في استمرار الركود والتخلف  ، الذى كان سبباالخاص االقتصادي باسم االشتراكية والتحول االشتراكي

  .12مع استمرار التدخل في شئون القطاع الخاص وعدم التركيز علي االنتاج للتصدير
ويالحظ إيمانه بدور القطاع الخاص فى إحداث التنمية فى أفريقيا والخروج من نفق التخلف، ويسرد      

ية كثيرة وجود قطاع خاص في إطار استراتيجية الفوائد وراء ذلك ولكنه يوضح أنه ورغم تقبل دول أفريق
ولكن توجد نواقص وعقبات من بينها أن قسما مؤثرا من النخب الحاكمة ومن الموظفين البيروقراطيين  ,التنمية

ففى نظرهم أن القطاع الخاص يجب أال تكون له سيادة كاملة في ميادين  ,ال يؤمنون بهذه الرؤية وهذا التوجه
فضال عن أن هذه النخبة  ,مع أن هذه األرباح هي أساس االستثمار ,هالك والربح واإلدخارالدخل واالست

فأفراد القطاع الخاص هم الذين حصلوا  ,الحاكمة ال تعرف أن سيادة القطاع الخاص علي أمواله هي من حقه
 .13 علي هذه المدخرات وهم الذين يتخذون قرارهم السيادي باستثمارها أين وكيف ومتي؟

وأن  ,ويواصل حديثه فى هذه المسألة موضحا أن هذا االستثمار يكون في التجارة والصناعة والزراعة    
المعارضين لنشاط القطاع الخاص ال يعرفون العالقة بين االستثمار والعمالة والوظائف وتوسيع قاعدة 

وإذا توصلنا إلي إيمان  ,ة األساسيةالضريبة وزيادة الدخول المتولدة عن التنمية في قطاع الخدمات والبني
حقيقي باالرتباط بين هذه العوامل فإن القطاع الخاص سوف يصل إلي وجود محوري في دول أفريقيا ويمكنه 

، فضال عن إنهاء البلقنة األفريقية، الوصول باالنتاج اإلفريقي إلي األسواق األوروبية وغيرها تحقيق نتائج هي
 .14يمة وعائد الصادرات األفريقية من المواد األوليةباإلضافة إلى زيادة ق

وأكد فى هذه النقطة أن الحديث عن المعونات األجنبية فيه مبالغة السيما ما يرتبط بدورها في تحقيق    
فقد تلقت هذه الدول المعونات  ,وتكفي المقارنة بين الهند والسودان والكونغو كينشاسا ,التحول االجتماعي
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ولكنها ساعدت في تنمية الهند فقط؛ ألن الهند تبني سوقا مندمجة واقتصادا وطنيا وتمكنت  ,ة المنوعةاألجنبي
 .بينما وصلت الدولتان اإلفريقيتان إلي الفشل والتمزق والحرب األهلية ,من تحقيق التنمية في جيل واحد

بعض الدول األفريقية واألسيوية حول  ويالحظ هنا أن يورى موسيفنى لم يفسر األسباب الحقيقة فى مقارنته
مدى جدوى المعونات األجنبية ودورها فى تحقيق التنمية. ويالحظ أن الدول األفريقية التى يقدم لها المعونات 
األجنبية ال تستطع الدفع قدما لتحقيق التنمية ويكمن السبب وراء ذلك فيما تحويه مثل هذه الدول من موارد 

السبب الحقيقي فى عدم جدوى المعونات، وذلك الستمرار استنزاف مثل هذه الموارد  طبيعية متعددة وهذا هو
سواء على المستوى المحلي أو اإلقليمى أو الدولي وهذا يفسر استمرار الصراعات والحروب األهلية فى بعض 

 الدول األفريقية مثل الكونغو الديموقراطية. 
آلن فى هذا الصدد لماذا لم ينصرف المتبرعون باألموال ويستطرد حديثه موضحا أن النقطة المهمة ا    

 ألفريقيا منذ وقت طويل مضى عنها إذا كانت أفريقيا بهذا السوء والفقر واليأس كما تبدو؟ 
والحقيقة هى أن أفريقيا تصور بهذا الشكل، ألنها قارة غنية وتقدم على أنها قارة فقيرة كى يستمر األفارقة فى 

الحيلة تجاهها . ويالحظ أن هذا المنهج الذى يروج له الغرب والذي يسمى بالتشاؤم  الشعور باليأس وقلة
اإلفريقي هو مذهب عنصري يعد مجرد استكمال لفكرة القارة السوداء التى ال يمكن أن يأتى أى شئ جيد 

 . 15منها
دولة المستقلة،  ويمكن عرض عدة مالحظات تتعلق بالعوامل التى أدت إلى تخلف أفريقيا فى مرحلة ال     

 فهناك شبه اتفاق بين المفكرين األفارقة على أن 
الحدود المصطنعة الموروثة عن االستعمار كانت سببا وراء حدوث التخلف الذى منيت به أفريقيا فى  -

مرحلة ما بعد االستعمار وأدت إلى حدوث أزمة االندماج الوطني ويتضح ذلك فى العديد من 
لكونغو الخلفية التاريخية للصراع فى االحاالت األفريقية مثل حالة الكونغو الديموقراطية . فبتتبع 

الديموقراطية، يالحظ بوضوح الميراث االستعماري ودوره في تخطيط حدود المنطقة، حيث تم تخطيط 
حدودها حسب ميزان القوى االستعمارية ولم تراع فيها األبعاد الطبيعية وحدود الثقافات واإلثنيات 

فسة, بل وتمتد الجماعة المختلفة. ولذلك فالدولة الواحدة تضم عددا من القوميات أو اإلثنيات المتنا
اإلثنية الواحدة إلى أكثر من دولة مما يؤدي الى عدم االستقرار سواء داخل الدولة الواحدة, أو فيما 

 بين دول المنطقة جميعها.
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ساهم االستعمار بطريق غير مباشر في ترسيخ عدم االستقرار بأن قام بتولية بعض الجماعات   -
أفضلية على غيرها من الجماعات االخرى خالل الفترة االستعمارية مقاليد األمور في البالد واعطائها 

 ) فرق تسد (وهذا ما ولد نوعا من المرارة التاريخية في العالقة بين هذه الجماعات بعد االستقالل .
تعميق الكراهية بين الجماعات ساهمت ممارسات النظم الحاكمة فيما بعد االستقالل هي األخرى في  -

, وخصوصا في رواندا وبروندي، حيث كانت األقليات التوتسية تتولى الحكم احدةداخل الدولة الو 
% فقط من عدد 14بشكل مستمر في كل من الدولتين رغم أنهم كانوا ال يمثلوا في رواندا سوى 

السكان، ونفس النسبة تقريبا في بورندي. ومن ثم تحكم التوتسي وسيطروا على مقاليد األمور في 
المدنية وأخذوا النصيب األوفر من الثروة. ولذا حينما بدأت فترة التسعينات وبدأت الجيش واإلدارة 

معها مرحلة التحول الديمقراطي في أفريقيا بشكل عام, واجهت جماعات التوتسي تحديا جديدا وهو 
وصول جماعة الهوتو التي تمثل األغلبية إلى الحكم في رواندا وبروندي, ولكن تم احباط هذه 

بالقوة عن طريق سلسلة متوالية من الصراعات الداخلية في هاتين الدولتين. ثم سرعان ما التجارب 
انتقلت هذه الصراعات إلى جمهورية الكونغو الديمقراطية والتي تعتبر ثالث دولة أفريقية من حيث 

قسم عدد السكان، وتتركز فيها مصالح واحتكارات لشركات أجنبية لها مصالحها التي تدافع عنها. وتن
جماعة من بينها جماعة التوتسي ذات  200الكونغو الديموقراطية من الناحية اإلثنية إلى أكثر من 

 .16األصل الرواندي
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استعرض يورى موسيفنى عددا من الفرص المتاحة أمام القارة األفريقية للخروج من التحديات الجمة           
التى منيت بها القارة ويمكن عرض ذلك من خالل محورين ، فالمحور األول يناقش آفاق التغلب على عوامل 

ة بين أفكار موسيفنى تخلف أفريقيا من وجهه نظر يورى موسيفنى ، بينما المحور الثانى يتناول العالق
 وتحديات الدولة األفريقية المعاصرة. 

 أوال: آفاق التغلب على عوامل تخلف أفريقيا من وجهه نظر يورى موسيفنى

تناول يورى موسيفنى السبب األساسى وراء تخلف أفريقيا السيما فى مرحلة ما بعد الدولة المستقلة       
وهذا الرقم يرسم صورة التجزؤ  ,دولة 54أكد من جانبه أن أفريقيا تنقسم إلي والذى يكمن فى البلقنة والتجزئة .

واستطرد حديثه فى النتائج المترتبة  .، وذلك عكس الحال فى قارات أخرى فى العالموالتفكك والتمزق السياسي
، فإن مواقف الدول األفريقية على حالة البلقنة والتجزئة التى تتسم بها القارة األفريقية، مؤكدا أنه نتيجة لهذا

في عمليات التفاوض مع قارات الشمال المتقدم تكون ضعيفة علي المستوي الفردي في موضوعات التجارة 
 .الدولية وفي طلب رفع الحماية الجمركية عن المنتجات الزراعية األوروبية واألمريكية

ارقة معا في موقف جماعي من خالل خطة واقترح وسيلة للتغلب على هذا األمر تتمثل فى أن يعمل األف 
ولكنه أوضح أن هذا البديل سيكون في األجل القصير وهذا يتيح تحقق نتائج إيجابية لكل دول القارة,  ,النيباد

ولذلك فإن إنهاء تهميش وتمزق وتفكك أفريقيا علي كل ، القادم ولن يستمر طويال لتحقيق التنمية المنشودة
إال باندماج الدول الصغيرة في وحدات اقتصادية أكبر وأكثر قوة وأشد حيوية للنمو المستويات ال يكون 

وسوف  ,والمثل موجود في شرق أفريقيا حيث اتحاد أو جماعة اقتصادية تضم أوغندا وكينيا وتنزانيا ,والبناء
وف تنشأ سوق وبهذا س ,يكون من المعقول والمقبول أن تنضم لهذه الجماعة كل من رواندا وبوروندي

 .17مليون نسمة 100اقتصادية تضم
يتضح هنا أن يورى موسيفنى يرفض مقوالت الالقوميون والشكليون الذين يؤكدون أنه من العبث الحديث     

عن االستقالل القومي فى ظل اتجاه العالم إلى االعتماد المتبادل فى االقتصاد، ويؤكدون أن أفريقيا البد لها 
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ليوبولد سيدار " يرى الرئيس السنغالي كان قتصاد العالمي فى إطار كونفيدرالي كما أن تندمج فى اال
 ".سينجور

وذلك ألن الدول األفريقية صغيرة وال يمكنها أن تنطلق فى االقتصاد العالمي إال باالندماج مع الكيانات  
أنتا ديوب، فقد قاوم أنتا ديوب القتصادية الكبرى مثل أوروبا وأمريكا. ويالحظ هنا تأثره بما جاء به الشيخ 

فكرة االندماج مع الدول الغربية فى اطار الكونفيدرالية، ودعا للوحدة وتطوير أيديولوجية سياسية أفريقية. 
وأوضح أن االستقالل االقتصادي يعد أحد المتطلبات الهامة لتحقيق النهضة األفريقية. وكشف قيام أوروبا 

ن على غرار ما فعلته بريطانيا فى استراليا وإبادة الهنود الحمر، كما قدم باستغالل وإبادة السكان األصليي
جنوب أفريقيا كنموذج لالستغالل الغربي ألفريقيا الغنية بالموارد من خالل طرق عدة أهمها سياسة الفصل 

عازمة العنصري. وذكر أن االستغالل االقتصادي لموارد أفريقيا موجه بالكامل لصالح أوروبا، وأن أوروبا 
على االستغالل االقتصادي ألفريقيا بما فيها من احتياطات هائلة فى مجال الطاقة الهيدروليكية واليورانيوم 
والمعادن األخرى، فى حين أن أوروبا هى مربع فارغ، فضال عن أن أفريقيا مركز الطاقة فى العالم ، ومن ثم 

ضة ويناقش كيفية ذلك عن طريق عالقاتها مع البد من االستقالل االقتصادي عن الغرب كشرط أساسي للنه
  .18جزر الكاريبى

ويالحظ أنه فى الوقت الذى اتفق فيه موسيفنى مع أنتا ديوب فى طريقة مواجهة أوضاع التجزئة والتفكك     
فى القارة وهى المتمثلة فى الوحدة األفريقية، إال أنهما اختلفا فى التكتيكات المتبعة لتحقيق هذه الوحدة ، حيث 

األولى فى شكل تكتالت اقتصادية إقليمية أو فرعية يتبنى موسيفنى استراتيجية مرحلية للوحدة، تأتى المرحلة 
وذلك فى المدى الزمني القصير، ثم تنتهى باالندماج الكامل على مستوى القارة، وهذا يختلف عما جاء به 
الشيخ أنتا ديوب، الذى يؤكد أنه البد من تكوين دولة أفريقية قوية تبسط أطرافها لتشمل كل القارة تقريبا وتمتد 

ئ الليبية للبحر األبيض المتوسط حتى رأس الرجاء الصالح ، ومن المحيط االطلسى حتى الهندى، من الشواط
وفى هذا الوضع ستتمكن هذه الدولة من أن تبيع منتجاتها الفائضة فى السوق العالمي وأن تشترى منها ما 

لقوة التى تكتسبها تفتقر إليه إلى حد كبير مع تحاشى الوقوع تحت ضغط أى غول اقتصادي. ونظرا لمدى ا
هذه الدولة، فإنها لن تكون تابعة اقتصاديا للدول األخرى، ألن التبعية تؤدى آليا إلى عالقات استعمار 
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واستغالل من جانب واحد، وهكذا تكون فكرة قيام اتحاد فيدرالي يضم كافة الدول السوداء فى القارة مسألة 
 ضرورية للغاية . 

وقع أن األفارقة لن يتحقق وجودهم إال بالفيدرالية، كما انتقد بشدة أطروحات وأكد  أنتا ديوب فى أكثر من م
سينجور المتمثلة فى الزنوجة وأن مستقبل أفريقيا مرهون بالتوحد مع الفرنكفونية، والتى ربطها أنتا ديوب 

 . 19بالسيطرة االستعمارية االقتصادية

ثل فى أنه يجب عدم إغفال االعتبارات االستراتيجية ينتقل يورى موسيفنى إلى نقطة هامة للغاية تتم        
والدفاعية عن دول أفريقيا ضد أي غزو خارجي. وأوضح أن هذا الوضع يتطلب تنمية الطاقة الدفاعية 

 ,وهذا وضع غير موجود وغير ممكن تحقيقه حاليا علي مستوي كل دولة أفريقية ,لحماية السيادة األفريقية
 ,توجد دولة أفريقية كبري تمثل مركز الثقل لبناء األمن االفريقي بالمعني االستراتيجيباالضافة إلي هذا ال 

وأن دروس التاريخ تقول أن أوروبا قد استفادت واستعانت بالمظلة العسكرية اإلمريكية بعد انتهاء الحرب 
ة التي تمثل لنا هذه المظلة ويجب أن نسأل أنفسنا في أفريقيا من هي الدول ,الباردة حتي أواخر القرن العشرين

 . 20حتي يتم تحقيق التنمية في مناخ من المن والسلم واالستقرار من خطر الغزو الخارجي؟ 
وبالنظر فى هذه النقطة يتضح أن يورى موسيفنى وإن كان قد قاوم الالقوميون والشكليون فى النقطة        

ى النقطة المتمثلة فى ضرورة تحقيق مناخ األمن والسلم المتمثلة فى طريقة الوحدة األفريقية، إال أن موقفه ف
لتحقيق التنمية، يوضح أنه رجل سياسي ممارس للشأن العام ولم يكن متعالى فكريا فى أفكاره وتصوراته،  بل 
أكد أنه من أنصار المدرسة الواقعية فى التفكير. وتحدث فى نقطة لم يخض فيها كثيرا من المفكرين األفارقة، 

ضا وإن دل على شئ، فإنه يعكس أنه رجل سياسي ممارس للشأن العام من قرب وال يناقش القضايا وهذا أي
والمشكالت بنوع من التعالى الفكري . ورغم أنه أثار هذه النقطة الشائكة فى الحقيقة إال أنه لم يستطع 

 اإلجابة على التساؤل الذى طرحه . 

نها معبرة عن طموحاته السياسية والتى تتمثل فى جعل إن المتتبع لتحركات وممارسات موسيفنى يتضح أ
أوغندا أهم دولة محورية فى وسط أفريقيا عموما ومنطقة البحيرات العظمى والسعى الدائم لجعل نفسه أهم 
رجل فى هذه المنطقة بالنسبة للدول الكبرى السيما الواليات المتحدة. والمالحظ أن أوغندا فى ظل الرئيس 

                                                             

19 Cheikh Anta Diop, Les Fondements Economiques Culturels d'un Etat Federal d' Afrique 
Noire (Paris: Presence Africaine، 1974),pp.23-26 
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تقدمت لتصبح دولة واعدة اقتصاديا حققت معدالت نمو مقبولة طوال فترة  1986 موسيفنى منذ عام
 .التسعينيات تقريبا

. وربما كل هذه 2016يتمتع موسيفنى بتأييد شعبي داخلى يشهد عليه فوزه فى االنتخابات األخيرة   
من االفريقي بالمعني التحركات تعكس وجهة نظره حول وجود دولة أفريقية كبري تمثل مركز الثقل لبناء األ

االستراتيجي، وربما يطمح موسيفنى فى أن تكون أوغندا هى من تمثل هذا الدور على األقل فى منطقة 
البحيرات العظمى، فالرئيس األوغندى يورى موسيفنى لديه حلم زعامة القرن اإلفريقي ومنطقة البحيرات 

وربما قد تلعب مصر بهويتها األفريقية مثل هذا الدور األمني فى القارة كى تتمكن دول القارة من  .العظمى
الخروج من نفق التخلف واالنطالق إلى التنمية، وقد أعطت الثورة المصرية فرصة لعودة مصر للعب دور 

 .1952مهم على الساحة األفريقية، خصوصا أن مصر لها رصيد كبير منذ عام  

ثم يختم موسيفنى حديثه بتكراره وتأكيده على أهمية لعب القطاع الخاص دور فى عملية التنمية.      
ولذلك يجب اتخاذ خطوات حاسمة نحو معالجة  ,ويوضح أن تعداد أفريقيا سوف يصل قريبا إلي مليار نسمة

 ,قع والتجزؤ والتفتت الحاليونحو القيام بأولوية التصدير بدال من التقو  ,النظرة الخطأ تجاه القطاع الخاص
ويؤكد أن أفريقيا لن  ,ونحو القيام بتصدير منتجات مصنعة بدال من االستمرار في بيع المواد الخام األفريقية

دون ادراكها للعوامل التى طرحها والمتمثلة فى اعطاء  تستطع أن تعيش فعال في القرن الحادي والعشرين
   . 21تغلب على التفتت الحالى لدولهامساحة للقطاع الخاص والوحدة لل

ويالحظ حدوث بعض التغير فى آراء وافكار الرئيس يوري موسيفيني منذ أعوام الثمانينيات في القرن      
العشرين عنها فى القرن الواحد والعشرين . فعلى الرغم من إيمانه بضرورة توحد الدول األفريقية ومنع تجزئتها 

اقضا مع ذلك فى القرن الواحد والعشرين، فقد لعب موسيفنى دورا كبيرا فى األزمة إال أن ممارساته تعكس تن
التى شهدتها السودان بإعالن كمباال انحيازها لجنوب السودان ودعمها للرئيس سلفا كير ميارديت وهو ما أدى 

رواندا وهى  إلى انقسام السودان إلى شمال وجنوب، كما تعد أوغندا السند اإلقليمي لحكومة التوتسى فى
 . 22الراعى الرسمي لمتمردى البانيا مولينجي فى دولة الكونغو الديموقراطية

ل تخلف أفريقيا إلى االستعمار، إال أنه يربطه بالدول الغربية عالقات مورغم أنه ارجع العديد من عوا      
حدة األمريكية ويورى موسيفنى وثيقة السيما الواليات المتحدة األمريكية، وهناك شبه اتفاق بين الواليات المت

على انشاء امبراطورية التوتسى فى منطقة وسط إفريقيا، وظهر ذلك فى دعمه التوتسى فى حربها ضد الهوتو 

                                                             
 المرجع السابق  21
 671، ص مرجع سبق ذكرهمحمود أبو العينين،  22



فى رواندا إبان الحرب األهلية وكذلك دعم التوتسى فى بوروندى والكونغو الديموقراطية وذلك بموافقة ومباركة 
 أمريكية .

ى المساندة الغربية الالمحدودة لسياسات أوغندا السيما من قبل الواليات المتحدة يعتمد موسيفنى عل      
األمريكية، حيث حظى موسيفنى باهتمام أمريكى شديد للغاية يظهر فى الجوالت والزيارات األمريكية ألوغندا 

عامة إلى إثيوبيا كما تعتبره أمريكا نموذج لجيل جديد من القيادات األفريقية، وتنظر الدول الغربية بصفة 
كحليف استراتيجي في حماية مصالحها في المنطقة خاصة المصالح األمنية، ولكن بغياب الرئيس مليس 
زيناوى، فضال عن بعض الصراعات اإلثنية فى إثيوبيا ، فهذه الجوانب التي ربما تدفع اإلستراتيجية األمريكية 

في منطقة القرن اإلفريقي. هنا قد يدخل العب جديد هو  لقيادة إثيوبيا« البديل»مستقبال في اتجاه البحث عن 
  .23الرئيس األوغندى يورى موسيفينى الذي لديه حلم زعامة القرن اإلفريقي ومنطقة البحيرات

وهو ما يستغله موسيفنى جيدا الحياء هيمنة الباهيما والتوتسى التاريخية، وعبر عن ذلك فى أكثر من مناسبة 
اندا وبورندى وشرق الكونغو الديموقراطية جزءا من اقليم شرق أفريقيا اإلنجليزي "، حين قال:" لقد أصبحت رو 

كما تحدث عن مسألة الحدود فى المنطقة وهى المسألة التى رددها كل من بول كاجمى فى رواندا، حين دعا 
العظمى ، بل ربما إلى برلين ثانية إلعادة تقسيم أفريقيا . وهكذا أصبح موسيفنى يتحدث باسم اقليم البحيرات 

ال يبتعد عن هذه الطموحات ما دعا إليه موسيفنى من ضرورة قيام اتحاد سياسي يضم يضم دول شرق 
ووسط أفريقيا بحيث يشمل كل من أوغندا وكينيا وتنزانيا وبوروندى ورواندا كمرحلة أولى لضمان األمن 

 . 24واالستقرار والتوازن فى منطقة وسط أفريقيا مستقبال
 

 العالقة بين أفكار موسيفنى وتحديات الدولة األفريقية المعاصرة. ثانيا:

بات من الضروري اإلجابة على تساؤل فى غاية األهمية مفاده ما عالقة الفكر السياسي اإلفريقي          
في مرحلة التحرر من االستعمار وبواكير دولة ما بعد االستقالل كما عبر عنه الفكر السياسي ليورى 

، بالتحديات التى تواجه الدولة األفريقية المعاصرة في القرن الواحد والعشرين ؟ وأين وصلت الدولة موسيفنى
األفريقية في ضوء هذا الفكر ؟ وهل العالقة تتجه نحو مزيد من التباعد ، وبالتالي يصبح هذا الفكر منبت 

 .؟ الصلة عن الواقع .، أم أن لهذا الفكر وجود ملموس على أرض الواقع اآلن
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يالحظ أنه ورغم خروج االستعمار بشكله التقليدي عن القارة األفريقية، إال أنه بإمعان النظر فى واقع     
الدولة األفريقية المعاصرة يتضح استمرار وجود االستعمار لكن بأشكال مختلفة عما ذكرها يورى موسيفنى ولم 

 .يعد االستعمار بشكله التقليدى قائما

بل أخذ أشكاال أخرى ربما ثقافية واقتصادية وعسكرية أيضا لكن ليس بمعناها التقليدي . ربما يعد النظام  
العالمي الجديد واألجندة العالمية المفروضة على الدولة األفريقية المعاصرة أحد أدوات االستعمار غير 

مواردها الطبيعية أحد التحديات االقتصادية التقليدي . وقد يكون عدم قدرة الدول األفريقية على االستفادة من 
وامتدادا لالستعمار بمعناه االقتصادي وتطرح الكونغو الديموقراطية مثاال واضحا لهذا األمر . تمارس 
الشركات الدولية سياسة االبتزاز لثروات الكونغو  الديموقراطية عبر التحالف مع قوى التمرد في مواجهة النظم 

لومومبا، وحصل فيما بعد مع زعيم المتمردين التوتسي لوران نكوندا أو مع جماعة الحاكمة كما حصل ضد 
لمدعومة من كل من أوغندا ورواندا ، أو االستعانة بشركات أمن خاصة "المرتزقة" ا  ( Mars23)سمار  23

ل ليس فقط لتأمين أعمال التعدين والتنقيب، وإنما أيضا للمشاركة في الحرب مع أو ضد النظام، مقاب
الحصول على عقود إذعان. فضال عن ذلك، فإن هذه الشركات لها عالقات وثيقة مع الدول األم التابعة لها، 
سواء أكانت شركات أمريكية، أم أوروبية، أم حتى إقليمية مثل الشركات الزيمبابوية والرواندية وغيرهما، وهو 

 .ما يحكم تدخل هذه الدول من عدمه في عملية الصراع

ذلك، فإنه من الصعوبة بمكان تصور استفادة الدول األفريقية من ثرواتها ومواردها االقتصادية  وعلى     
بمنأى عن هذه الشركات التي يجب أن تؤخذ مصالحها في الحسبان. ولعل هذا ما يفسر عدم رغبة الدول 

لرغم من الضعف الخارجية أو المجتمع الدولي في التدخل بقوة في أزمة شرق الكونغو الديموقراطية، با
ألف  19الواضح لقوات حفظ السالم الدولية الموجودة هناك، والتي تعد أكبر بعثة سالم، حيث يبلغ عددها 

فاستمرار االستعمار بشكله وأبعاده   .25جندي، مقابل تدخل رواندا تلك الدولة الصغيرة في الصراع 
تخلف الدول األفريقية حاليا وعدم قدراتها على االقتصادية يعد من أكثر األسباب التى تؤدى الستمرار حالة 

واألمر الالفت لالنتباه فى أفريقيا المعاصرة حاليا استمرار  .االستفادة من مواردها واالنطالق فى عملية التنمية
 االستعمار بشكله العسكري أيضا ووجود األفريكوم خير شاهد على ذلك. 
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لتى عدها موسيفنى أحد أهم األسباب التى تؤدى إلى تخلف القارة أما بالنسبة ألزمة االندماج الوطني ا       
األفريقية فى مرحلة ما بعد االستعمار . يالحظ أن هذه األزمة ما تزال مستمرة وتمثل تحديا خطيرا أمام الدولة 

 األفريقية المعاصرة فى القرن الواحد والعشرين . 

لتى تمر بها القارة والتى تتفرع عنها كافة مشكالت القارة تعد مشكلة االندماج الوطني هى المشكلة المركزية ا
من سياسية واقتصادية واجتماعية وثقافية . فإذا كانت المشكلة فى كل من السودان وأوغندا ونيجيريا هى 
مشكلة اندماج وطني بحق، فإن المشكلة فى الحالة اإلثيوبية والصومالية مختلفة إلى حد ما . فالحالة فى 

مشكلة اندماج قومي وليس وطني، فحركات المعارضة فى إثيوبيا هى حركات قومية تسعى  إثيوبيا هى
لالنفصال عن الجسد اإلثيوبي . أما  الحالة فى الصومال مختلفة، ذلك أن الشعب الصومالي قبل الدولة ) 

قيق الحلم ( لتكون مطية لتح1960التى تكونت من اتحاد بين الصومال البريطاني والصومال االيطالي عام 
القومي الذى يشمل ضم الصوماليات الخمس ) جيبوتى ، الصومال االثيوبي ، الصومال الكيني ، البريطاني 
وااليطالي (. فلما عجزت الدولة منذ منتصف سبعينيات االقرن الماضى عن تحقيق هذا الحلم، لم يعد الشعب 

 . 26الصومالي فى حاجة لهذه الدولة

ت التى أوردها موسيفنى للخروج من العوامل المؤدية لتخلف أفريقيا، يالحظ أنها فيما يتعلق بالمقترحا    
مقترحات سياسية تتمثل فى الوحدة ، وأخرى اقتصادية تتمثل فى االعتماد على القطاع الخاص فى عملية 

رة، التنمية. فبالنظر فى تأثير الحل االقتصادي الذى طرحه موسيفنى على واقع الدول األفريقية المعاص
يالحظ أن أيديولوجية التنمية كانت إحدى قضايا الفكر السياسي اإلفريقي فى مرحلة ما بعد االستقالل، وثار 
بشأنها جدل كبير حول البدائل المتاحة. وكان أمام القارة األفريقية بدائل مختلفة ما بين النهج الرأسمالي أو 

وهنا يالحظ أن موسيفنى ا تبنت الطريقة االشتراكية، االشتراكي أو الطريق الثالث. فما حدث أن معظم أفريقي
اختلف عن العديد من المفكرين األفارقة فى تحقيق التنمية األفريقية، يالحظ أن معظم المفكرين األفارقة نادوا 
باستخدام االشتراكية وسيلة لتحقيق التنمية وإن اختلفوا فى مسمياتها، فولتر رودنى أكد أن االشتراكية مرجعية 

أيدلوجية لتحقيق التنمية فى أفريقيا مع ضرورة استخدام الموارد األفريقية والتنمية الذاتية والتعليم، فضال عن و 
فك االشتباك فى عالقة أفريقيا بالغرب. فى حين يؤمن جومو كيناتا باالشتراكية الديموقراطية، وتبنى جوليوس 

اكية العلمية . وهنا يالحظ خروج موسيفنى عن الخط نيررى اشتراكية األوجاما، فى حين نادى نكروما باالشتر 
 المؤلف فى ذلك الوقت فى إفريقيا، فقد كانت االشتراكية هى موضة الفترة الممتدة فى الستينيات .
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يالحظ أن هذا البديل الرأسمالي الذى طرحه موسيفني لم يثبت نجاحه فى أفريقيا المعاصرة، حيث فشلت    
شتراكية فى القارة األفريقية منذ منتصف ستينيات القرن العشرين على اعتبار أن هذه التوجهات الرأسمالية واال

التوجهات فرضت فرضا على بيئة أفريقية غير مهيأة فى الظروف الراهنة لتقبل أيا من هذين التوجهين حيث 
 .ال يوجد راسماليون يمكن ان يقودوا  عمليات التحول الراسمالي

تاريا يمكن أن تقود عملية التحول االشتراكي. ويظل السؤال إذا كانت التجربة وبالتبعية ال توجد برولي 
الرأسمالية فى القارة قد فشلت فى منتصف ستينيات القرن العشرين، فهل يمكن أن تنجح فى ظل الظروف 
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ل فى الوحدة الذى طرحه موسيفنى للخروج من وضع التخلف الذى فيما يتعلق بالحل السياسي المتمث     
، يالحظ أن تأثيره على واقع الدول األفريقية المعاصرة فى القرن الواحد والعشرين لم يؤتى منيت به إفريقيا

بثماره بعد. فال تزال تعانى الدولة األفريقية المعاصرة فى القرن الواحد والعشرين من الصراعات الثقافية، فقد 
تجارة الرقيق، وبعد االستقالل  كانت مقوالت التخلف اإلفريقي مبررا كافيا لالستعمار واالستغالل فى عصر

صارت التنمية هى المطية لتدخالت االستعمار الجديد، ثم اضيفت الديموقراطية بعد ذلك كمبرر للتدخل 
الخارجي فى شئون القارة األفريقية . ومن المهم التأكيد على أن وجود هوية مشتركة شرط مهم للمناداة 

ية المشتركة هو اإلقرار بوجودها إبتداءا، بمعنى آخر االقرار بالوحدة األفريقية لكن األهم من وجود الهو 
بإعادة اكتشاف أفريقيا من وجهة نظر فكرية وسياسية جادة . فكى تكتمل أركان الوحدة األفريقية فى القرن 
الحادى والعشرين، البد من ادماج دول الشمال اإلفريقي فضال عن دولة جنوب أفريقيا فى إطار الوحدة 

فكرا وقوال وممارسة، فهناك بعض النخب فى شمال أفريقيا ودولة جنوب أفريقيا يزعمون بأنهم  األفريقية
 منفصلون عن باقى أفريقيا اإلستوائية . 

بات من الضروري التأكيد على أن القارة  ،ورقة والقراءة في الفكر األفريقيى المعاصر بنهاية هذه ال   
اجه تحديا خطيرا يختلف عما ذكره موسيفنى، يتمثل فى أن هذا القرن األفريقية فى القرن الواحد والعشرين تو 

يشهد صراعا ضد القهر المتمثل فى شبكة القوى االقتصادية الدولية المجهزة بالمعرفة التكنولوجية والعسكرية، 
ة أقرت مفوضة التجارة والصناعة في االتحاد األفريقي فاطم فضال عن تحديات النظام االقتصادي الدولي .

، بوجود تحديات في إنشاء المنطقة األفريقية الحرة، لكنها أكدت أن االتحاد 2016حرم أسيل، فى مايو 
ومن التحديات التي تواجه الدول في إنشاء  . 2017اإلفريقي عازم على إنجاز حلم القارة الكبير بحلول 
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وتباين األسعار، وبعض المشاكل المنطقة األفريقية الحرة، ما هو مرتبط بالجمارك والتجارة وعبر الحدود 
  .28الفنية التي ال تتناسب مع بعض الدول في القارة 
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